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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach podpisał z dwoma bankami umowę dotyczącą udzielania prefe-
rencyjnych kredytów na proekologiczne przedsięwzięcia, w tym na wal-
kę ze smogiem.

Segregacja odpadów w wielu domach powiatu cieszyńskiego to codzienność. 
Oddzielanie szkła, plastiku, papieru weszło nam już w krew. Są jednak śmieci, 
które cały czas sprawiają kłopot i nie do końca wiadomo, co z nimi zrobić.

Zamknięto dwa otwory prowadzące do Jaskini Wiślańskiej w Brennej. Zro-
biono to głównie z uwagi na fakt, iż jaskinia jest miejscem zimowania nie-
toperzy.

KREDYT NA WALKĘ 
ZE SMOGIEM

Fo
t. 

Z 
ar

ch
. W

FO
Ś

iG
W

 w
 K

at
ow

ic
ac

h

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach nawiązał współpracę z 
dwoma bankami: Bankiem 
Ochrony Środowiska oraz z 
Krakowskim Bankiem Spół-
dzielczym. - Udzielane przez 
banki, kredyty o preferencyj-
nych warunkach i dotacje, 

przeznaczone mają zostać 
na wskazane przedsięwzięcia 
z zakresu ograniczenia emi-
sji zanieczyszczeń do atmos-
fery, przydomowych oczysz-
czalni ścieków i podłączenia 
do kanalizacji. Beneficjenta-
mi końcowymi będą osoby fi-
zyczne i wspólnoty mieszka-
niowe. W roku 2017 Fundusz 

stawia do dyspozycji banków 
kwotę 8 000 000 zł z przezna-
czeniem na udzielenie kre-
dytów oraz kwotę 1 600 000 
zł na wypłatę dotacji stano-
wiących uzupełnienie kre-
dytu - informuje Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.             (hos)

Gdzie wyrzucić?

ŻARÓWKI, BATERIE, 
LEKARSTWA...

Pierwszy przykład to zu-
żyte baterie. Szacuje się, że 
Polacy rocznie zużywają ich 
około 290 milionów. Bate-
rie ze względu na swój skład 
chemiczny - zawierają m.in. 
ołów, kadm, rtęć, zwane me-
talami śmierci - należą do 
odpadów niebezpiecznych. 
Zalegając na wysypiskach, 
korodują i uwalniają wiele 
niebezpiecznych substan-
cji, zatruwających powie-
trze, glebę i wody gruntowe. 
Ekolodzy alarmują - jeden 
popularny „paluszek” jest 
w stanie na stałe zanieczy-
ścić metr sześcienny ziemi 
oraz 400 litrów wody, a jed-
na bateria guzikowa może 
skazić jej aż 50 000 litrów! 
Baterie powinny więc tra-
fiać do specjalnych pojem-
ników. Ich właściwe skła-
dowanie i utylizowanie jest 
bardzo istotne. 

Pojemniki na baterie 
znajdują się w wielu urzę-
dach naszego regionu, in-
stytucjach, sklepach czy su-
permarketach. Ich zbiera-
niem zajmuje się coraz wię-
cej placówek oświatowych. 
Można wybrać się do któ-
rejś szkoły czy przedszko-
la w sąsiedztwie i zapytać, 

czy przypadkiem nie pro-
wadzi zbiórki. Warto też w 
ogóle zastanowić się, czy 
nie ograniczyć zakupu ba-
terii jednorazowych i zain-
westować w nieco droższe 
akumulatorki, które będzie-
my mogli wielokrotnie ła-
dować. Wyrzucając zepsuty 
budzik, zegarek czy telewi-
zyjny pilot, sprawdźmy po-
nadto, czy nie mają w środ-
ku baterii. Z pewnością nie 
wszyscy wiedzą, że za bez-
myślne wyrzucanie bate-
rii do śmieci komunalnych, 
podobnie jak zepsutego aku-
mulatora, grożą konsekwen-
cje - kara grzywny w wyso-
kości nawet 500 złotych.

Substancje szkodzą-
ce środowisku zawierają 
również zepsute telewizo-
ry, komputery, lodówki, 
pralki oraz inne urządze-
nia elektryczne i elektro-
niczne, które posiadamy w 
domu. W każdej gminie po-
wiatu cieszyńskiego moż-
na je bezpłatnie zawozić do 
tzw. punktów selektywnej 
zbiórki odpadów komunal-
nych. W tej kwestii również 
wychodzą nam naprzeciw 
szkoły organizujące zbiór-
ki elektrośmieci i biorące 

w ten sposób udział w róż-
nych ekologicznych kon-
kursach. Co ciekawe, nie-
które markety budowlane w 
zamian za oddany im zuży-
ty sprzęt, co jakiś czas ofe-
rują klientom prezenty, na 
przykład sadzonki wrzosów 
czy drzewka ozdobne. Sta-
ry sprzęt można także nie-
odpłatnie oddać w sklepie, 
kupując nowe urządzenia.

Punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komu-
nalnych odbierają ponadto 
przeterminowane chemika-
lia i leki. Te ostatnie moż-
na równie dobrze oddać w 
dowolnej aptece, podobnie 
jak stare rtęciowe termome-
try. Ostrożnie należy postę-
pować ponadto z żarówka-
mi. Wbrew pozorom nie po-
winny one trafiać do pojem-
ników na szkło, gdyż mają 
inną temperaturę topnienia 
niż zwykłe szkło butelkowe, 
a ponadto zawierają m.in. 
rtęć. Również można je zo-
stawić w punkcie selektyw-
nej zbiórki odpadów komu-
nalnych. Specjalnie ozna-
kowane pojemniki dostęp-
ne są ponadto w sklepach, 
w których kupujemy nowe 
żarówki.                 (kredo)NIETOPERZE 

JUŻ BEZPIECZNE
Jaskinia Wiślańska zo-

stała objęta ochroną prawną 
decyzją Rady Gminy Bren-
na z 12 lutego 2015 roku. 
Podjęto wówczas uchwa-
łę w sprawie ustanowienia 
stanowiska dokumentacyj-
nego „Jaskinia Wiślańska”. 
Zrobiono to dlatego, iż jaski-
nia ta charakteryzuje się bar-
dzo zróżnicowaną i ciekawą 
budową geomorfologiczną 
oraz jest miejscem zimowa-
nia kilku gatunków nietope-
rzy. Teraz uznano, że nale-
ży zamknąć prowadzące do 
jaskini dwa otwory. Przede 
wszystkim chodziło o ochro-
nę i poprawę warunków by-
towania nietoperzy, szcze-
gólnie w zimie, gdy hibernu-
ją one w jaskini. Prócz tego 

miano też na uwadze wzglę-
dy bezpieczeństwa - jaskinia 
posiada bardzo skompliko-
waną morfologie, jej kory-
tarze przebiegają na wielu 
poziomach tworząc swoisty 
labirynt, w którym łatwo o 
utratę orientacji. 

Władze gminy Brenna 
decyzję o zamknięciu jaskini 
podjęły po konsultacjach ze 
środowiskiem naukowym, a 
prace zabezpieczające pro-
wadzono we współpracy z 
chiropterologiem czy zoo-
logiem zajmującym się ba-
daniem nietoperzy. 

- Wejście do jaskini jest 
możliwe dopiero po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z In-
stytutem Ochrony Przyrody 
PAN w Krakowie oraz Sto-

warzyszeniem Ochrony Ja-
skiń „Grupa Malinka”. Sto-
warzyszenie udostępnia wej-
ście jedynie pracownikom 
jednostek naukowych bądź 
członkom stowarzyszeń, któ-
rych działania statutowe 
obejmują ochronę przyrody, 
a w szczególności prowadze-
nie prac naukowych, badaw-
czych i eksploracyjnych ja-
skiń. Jaskinia Wiślańska nie 
jest zatem udostępniana tu-
rystycznie - informuje Urząd 
Gminy w Brennej. 

Zabezpieczenie wejścia 
do Jaskini Wiślańskiej sfi-
nansowano przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach.                       (hos)

W należącym do Zakła-
du Doświadczalnego Insty-
tutu Zootechniki w Grodź-
cu Śląskim Gospodarstwie 
Jaworze, dzięki finansowe-
mu wsparciu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, będą or-
ganizowane warsztaty edu-
kacji ekologicznej.

Warsztaty pt. „Jak zo-
stać małym ekorolnikiem” 
będą skierowane do uczniów 
szkół podstawowych z tere-
nu powiatów bielskiego i cie-
szyńskiego. Dzięki finanso-
wemu wsparciu WFOŚiGW 
w Katowicach w wysokości 
30 200 zł powstaną na tere-
nie jaworzańskiego gospo-
darstwa trzy ścieżki edu-
kacyjne: zoologiczna, bo-
taniczna i mechanizacyjna. 

EKOEDUKACJA W JAWORZU
W trakcie ich zwiedzania 
dzieci zapoznają się z tre-
ścią kilkunastu tablic edu-
kacyjnych przekazujących 
w dowcipny sposób wiedzę 
z zakresu rolnictwa. Ich te-
matyka dotyczyć będzie pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej 
oraz rolniczych ciekawostek. 

- Zajęcia będą obejmo-
wały nie tylko zwiedzanie, 
ale i pokaz doju i karmie-
nia zwierząt, a także zajęcia 
teoretyczne w salce dydak-
tycznej. Podczas zajęć dzieci 
będą mogły posłuchać infor-
macji o działalności Zakła-
du Doświadczalnego. Trze-
cim punktem będą warszta-
ty praktyczne, podczas któ-
rych dzieci będą robić ma-
sło w maślniczce, wykony-
wać proste prace polowe 
oraz siać zboża. Działalność 

edukacyjna to kontynuacja 
misji naszego zakładu, jed-
nak tym razem podejmujemy 
się próby dotarcia do małe-
go, wymagającego słucha-
cza. Pracownicy zaangażo-
wani w ten projekt mają na-
dzieję, że taka forma eduka-
cji zdobędzie małych zwolen-
ników i satysfakcję pedago-
gów - informuje Zakład Do-
świadczalny Instytutu Zoo-
techniki w Grodźcu Śląskim.

Zajęcia prowadzone będą 
od marca do czerwca 2018 
roku dwa razy w tygodniu 
i potrwają około 3 godzin. 
Obecnie zarezerwowane są 
wszystkie terminy, co ozna-
cza, że z warsztatów skorzy-
sta ponad 500 dzieci. W ko-
lejnych latach ekologiczna 
edukacja w Jaworzu ma być 
kontynuowana.            (hos)

Brenna: Jaskinia Wiślańska zamknięta

Fundusz wspólnie z bankami


