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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

90-lecia  w Liceum Ogólno-
kształcącym Samorządowym w 
Częstochowie odbył się Powiato-
wy Konkurs Ekologiczny Małych 
Form Teatralnych oraz akcja 
prozdrowotna przeprowadzona 
przez Polskie Towarzystwo Stu-
dentów Farmacji Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Ry-
walizacja konkursowa przebie-
gała w dwóch kategoriach wieko-
wych: dla szkół podstawowych 
oraz dla oddziałów gimnazjal-
nych. Publiczność nagradzała 
brawami wspaniałe występy, 
które oceniała komisja składają-
ca się z przedstawicieli LOP.  - 
Wszyscy uczestnicy wykazali się 
ogromnym talentem aktorskim, 
uwagę zwracały wspaniale przy-
gotowane i zmieniane w trakcie 
trwania konkursu dekoracje – 
podkreślało jury. W kategorii 
szkoły podstawowe pierwsze 
miejsce zajęła SP nr 30 kl. 3, 
drugie ZSP nr 1, a trzecie SP nr 
26. Z kolei w kategorii gimna-

zjów rywalizację wygrała SP nr 
53. Tuż za nią uplasowała się SP 
nr 24. Na trzecim miejscu na po-
dium stanęło natomiast VIII LOS

Miliony drzew, setki akcji
Mimo że w Polsce jest obecnie 

wiele organizacji zajmujących 
się ekologią, Liga Ochrony Przy-
rody wciąż trwa realizując okre-
ślone zadania. Pozostała wierna 
swoim celom, wśród których na 
czołowym miejscu jest kształto-
wanie świadomości społecznej, 
przez upowszechnianie wiedzy o 
przyrodzie i problemach jej 
ochrony.  Obecnie liczy około 60 
tysięcy członków, w tym około 4 
tysiące dorosłych. Przyrodnicza 
organizacja to też miliony posa-
dzonych drzew i krzewów, do te-
go liczne działania propagator-
skie, szkoleniowe, setki organi-
zowanych konkursów i konfe-
rencji. - Propagujemy ochronę 
przyrody i środowiska, kształtu-
jemy postawę szacunku do przy-

rody i popularyzujemy ekologicz-
ny styl życia. Reagujemy też na 
wszelkie sytuacje, gdzie nastę-
puje dewastacja przyrody, niele-
galna czy niewłaściwa wycinka 
drzew, walczymy z odpadami, 
czy zanieczyszczeniami. Stara-
my się, aby naszej przyrodzie nie 
szkodzić i pomagać na wszelkie 
możliwe sposoby. Efektem na-
szych działań są liczne nagrody, 
między innymi te z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Za zasługi dla ochrony 
środowiska przyrodniczego Liga 
została odznaczona  Krzyżem Po-
lonia Restituta – podkreśla  Je-
rzy Suchy. - Za sprawą podejmo-
wanych akcji chcemy przybliżyć 
ofiarną pracę niezliczonych se-
tek wolontariuszy i społeczników 
na rzecz ochrony przyrody i śro-
dowiska. Chcemy ocalić od za-
pomnienia gigantyczną społecz-
ną pracę członków LOP – na-
ukowców, leśników, nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych, a 
szczególnie nauczycieli biologii, 
geografii oraz osób związanych z 
innymi środowiskami zawodo-
wymi i przekazać szczególnie 
młodym ludziom te dokonania 
jako nieocenioną lekcję, która 
skłania do szacunku dla czło-
wieka ogarniętego pasją społecz-
nego działania. Liga wraz ze 
wszystkimi swoimi miłośnikami 
z ogromnym zaangażowaniem 
dokłada wszystkich starań w 
ochronę naszego dobra narodo-
wego – unikalnej polskiej przy-
rody, o pięknie której coraz czę-
ściej zdarza nam się zapominać 
– podsumowuje  Jerzy Suchy.
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Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

90 lat na rzecz ochrony przyrody

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
MAJ

31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego

CZERWIEC
1 Dzień Lasu i Zadrzewień
5 Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day)
5 Światowy Dzień Środowiska Naturalnego

17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą
21 Pierwszy Dzień Lata

Opracowała: kg

Piękno otaczającej przyro-
dy nie jest ci obojętne? Uwiel-
biasz spływy kajakowe? Ta 
akcja jest zatem dla Ciebie! 
W najbliższą sobotę odbędzie 
się wielkie sprzątanie rzeki 
Warty.

Tereny nadwarciańskie stają 
się coraz popularniejsze wśród 
częstochowian, którzy lubią spę-
dzać tam czas. Wraz z nadej-
ściem ciepłych dni, chętnie ru-
szamy nad rzekę – a to poleżeć 
na trawce, a to powędkować, a to 
grillować. Niestety, wielu amato-
rów relaksu na świeżym powie-
trzu zostawia po sobie pamiątki 
w postaci.. sterty śmieci. Z roku 
na rok problem zanieczyszczenia 
okolicy jest coraz większy. Szy-
mon Matysiak, miłośnik przyro-
dy, zajmujący się między innymi 
organizacją spływów kajakowych 
na rzece Warcie, powiedział 
„dość”. Postanowił zorganizować 
akcję wielkiego sprzątania rzeki. 
- Warta przepływając przez tere-

ny zurbanizowana niesie z prą-
dem sporo śmieci, które groma-
dzą się u jej brzegów i przy powa-
lonych drzewach. W wyniku cze-
go traci swój urok i staje się nie-
bezpieczna – mówi Szymon Ma-
tysiak, inicjator akcji. - Zanie-
czyszczamy rzekę w taki sposób, 
że kiedyś możemy nie być w sta-
nie jej oczyścić. Pływa w niej spo-
ro śmieci typu butelki pet, rekla-
mówki oraz inne niekoniecznie 
biodegradowalne rzeczy. Bez na-
szej pomocy rzeka sama nie po-

zbędzie się śmieci... – dodaje.
Chętni do sprzątania rzeki 

spotkają się w sobotę, 26 maja, 
około godziny 8.30 przy ulicy Mi-
rowskiej w pobliżu stadniny koni 
„Pegaz”.  Do wolontariuszy, któ-
rzy już zgłosili swój udział w ak-
cji, dołączyć może każdy. Forma 
sprzątania rzeki jest niezwykle 
atrakcyjna – można połączyć po-
żyteczne z... przyjemnym. - Aby 
posprzątać rzekę organizujemy 
spływ kajakowy – zupełnie za 
darmo. Kajaki będą zapewnione. 

W zamian oczekujemy tylko do-
brego humoru i zaangażowania 
w pracę. Popłyniemy do Mstowa, 
a później – jeśli czas pozwoli – do 
Kłobukowic. Oczywiście, jeśli 
ktoś nie czuje się na siłach, aby 
płynąć kajakiem, może nam po-
móc spacerując i zbierając śmie-
ci wzdłuż brzegu. Każda para 
rąk się przyda. Chęć udział zade-
klarowali na przykład wędkarze, 
a także częstochowscy płetwo-
nurkowie – zaznacza. Organiza-
tor czeka na ludzi dobrej woli, 
którym nie jest obojętnych los 
otaczającej nas przyrody. Do ak-
cji można właściwie dołączyć w 
każdej chwili – jeśli będą to go-
dziny późniejsze, wystarczy tylko 
zadzwonić do organizatora i do-
wiedzieć się, w którym miejscu 
grupa aktualnie się znajduje. W 
miarę możliwości warto wziąć ze 

sobą worki na śmieci oraz ręka-
wiczki. - Te elementy mamy co 
prawda zapewnione – przekaza-
ło je Miejsko - Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
w Częstochowie – ale lepiej mieć 
zapas, bo śmieci jest naprawdę 
mnóstwo. Jesteśmy też bardzo 
wdzięczni gminie Mstów, która 
robi wszystko, aby nam pomóc. 
A przecież te śmieci nie są jej – 
ona stała się po prostu ofiarą, bo 
odpady napływają do niej z oko-
licznych miejscowości. Ogromny 
wkład będą mieć również tamtej-
si strażacy – ochotnicy, którzy 
mają odebrać od nas zebrane 
śmieci. Mamy nadzieję, że dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu uda 
nam się przywrócić Warcie jej 
naturalne piękno – podsumo-
wuje organizator.
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Bezpłatny spływ kajakowy

Wielkie sprzątanie Warty!

90 lat temu powstała Liga 
Ochrony Przyrody. Z tej okazji 
w Liceum Ogólnokształcącym 
Samorządowym w Częstocho-
wie odbył się Powiatowy Kon-
kurs Ekologiczny Małych 
Form Teatralnych oraz akcja 
prozdrowotna przeprowadzo-
na przez Polskie Towarzystwo 
Studentów Farmacji Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowi-
cach. 

Najstarsza organizacja 
ekologiczna

Liga Ochrony Przyrody jest 
najstarszą organizacją ekolo-
giczną działającą w naszym kra-
ju. Powstała w 1928 roku z ini-
cjatywy Władysława Szafera, wy-
bitnego polskiego uczonego, pro-
fesora botaniki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Przewodniczącego 
Państwowej Rady Ochrony Przy-
rody. Profesor Szafer dostrzegał 
pilną potrzebę włączenia całego 
społeczeństwa do rozwiązywania 
trudnych zagadnień przyrodni-
czych, np. tworzenia rezerwa-
tów, parków narodowych. Co 
ciekawe, w tym czasie powstały 
też dwa samodzielne koła – w  
Opaleniu koło Pucka oraz w... 
Częstochowie. - Liga Ochrony 
przyrody podejmowała i wciąż 
podejmuje szereg inicjatyw – 
podkreśla Jerzy Suchy, wicepre-

zes zarządu okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody w Częstochowie, wielo-
letni działacz. - Swego czasu 
utworzono nawet Straż Ochrony 
Przyrody. Była to organizacja po-
wołana zgodnie z prawem. Jej 
strażnicy mieli uprawnienia 
kontrolowania, mandatowania, 
a nawet występowania do sądu 
wobec osób, które niszczyły 
przyrodę. Niestety te działania 
zostały zakończone, nad czym 
bolejemy – dodaje.

Lokalne obchody
Okręg Ligi Ochrony Przyrody 

w Częstochowie liczy cztery od-
działy – częstochowski, mysz-
kowski, kłobucki, lubliniecki. W 
ramach lokalnych obchodów 

Więcej informacji i szczegółów na temat sprzątania Warty uzyska-
my od organizatora: 
kajaki@tyrolki.pl

lub pod numerem telefonu 601799141.


