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

Panele fotowoltaiczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Są więc przyjazne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla port-
fela inwestora, który zdecydował się na taki wydatek.

Słońce można efektyw-
nie wykorzystać nie tylko 
do opalania ciała, ale tak-
że do otrzymania ciepła lub 
wytwarzania energii elek-
trycznej. Obecnie istnieje 
wiele technicznych możli-
wości przekształcenia ener-
gii słonecznej w prąd, dzięki 
czemu zmniejsza się ogólne 
zanieczyszczenie środowi-
ska naturalnego oraz możli-
we są duże oszczędności w 
wydatkach na energię elek-
tryczną. 

Jedną z najpopularniej-
szych metod uzyskiwania 
takiej taniej i ekologicz-
nej energii są instalacje fo-
towoltaiczne. Montuje się 
je w miejscach nasłonecz-
nionych, takich jak na przy-
kład dachy. Fotowoltaika 
ma jeden minus - żeby ją 
mieć, trzeba najpierw zain-

westować. Na ten feler jest 
jednak rada - dofi nansowa-
nie, które można uzyskać z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z Kato-
wicach. Nic więc dziwne-
go, że w województwie ślą-
skim instalacje fotowolta-
iczne pojawiają się w coraz 
to nowych miejscach. Jed-
na z największych w kraju 
tego typu dachowych insta-
lacji znajduje się w Rudzie 
Śląskiej, na dachu zbiorni-
ka wody pitnej Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów. Ta ekoelek-
trownia ma moc 311 kW. 
Instalacje fotowoltaiczne 
montowane są również na 
dachach szkół, urzędów 
czy w prywatnych budyn-
kach. W powiecie cieszyń-
skim doskonałym przykła-

dem pozytywnej współpra-
cy z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, która przy-
niosła efekt w postaci foto-
woltaiki, jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zacisze” 
z Ustronia. Zaczęło się od 
tego, że instalacja fotowol-
taiczna pojawiła się na da-
chu spółdzielczego budyn-
ku Centrum 2. Wytwarza-
na przez nią zielona ener-
gia wykorzystywana jest do 
oświetlania części wspól-
nych budynku oraz do za-
silania wentylacji mecha-
nicznej. A gdy latem jest jej 
więcej niż wynoszą aktual-
ne potrzeby, nadmiar zosta-
je sprzedany. Dla spółdziel-
ni „Zacisze” fotowoltaicz-
na instalacja na dachu Cen-
trum 2 oznaczała więc zna-

czące zmniejszenie rachun-
ków za prąd. Z kolei dla 
środowiska naturalnego to 
duża ulga w postaci spore-
go zastrzyku czystej, eko-
logicznej energii. Widząc 
tak wymierne plusy tego 
rozwiązania, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zacisze” 
skorzystała z niego po-
nownie, montując instala-
cję fotowoltaiczną na dachu 
swojej siedziby przy ulicy 
Wantuły w Ustroniu. I zno-
wu zyskały zarówno spół-
dzielcza kasa, jak i natural-
ne środowisko. 

Tadeusz Dybek, prezes 
spółdzielni „Zacisze” infor-
muje, że zarówno w przy-
padku instalacji fotowolta-
icznej na dachu Centrum 2
jak i w przypadku iden-
tycznej inwestycji na da-
chu spółdzielczej siedzi-

by, skorzystano ze wsparcia 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Dla przykładu, instala-
cja na dachu budynku przy 
ulicy Wantuły kosztowała 
około 150 tysięcy zł, z cze-

go około 100 tysięcy zł sta-
nowiła częściowo umarzal-
na pożyczka z WFOŚiGW, 
około 20 tysięcy zł dotacja z 
tej instytucji, a reszta, czyli 
około 30 tysięcy zł, to wkład 
własny Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Zacisze”.    (hos)

SŁONECZNA ENERGIA
Ekonomiczna i ekologiczna

Klub Gaja z Bielska-Białej, znana w regionie organizacja ekologiczna, podejmująca działania chro-
niące przyrodę także w powiecie cieszyńskim, organizuje już po raz ósmy konkurs „Drzewo Roku”. 
Jego ideą jest szukanie drzew, które są nie tyle wiekowe, ale mają za sobą jakąś historię. Które po-
budzają wyobraźnię i jednoczą lokalną społeczność. 

- Stare drzewa to nasze 
dziedzictwo i podtrzymywa-
nie żywej tradycji. To także 
piękno i ciągłość. Bardzo to 
niepokojące, że nie zawsze 
szanujemy te wartości i dla 
doraźnego zysku niszczymy 
drzewa, krajobraz i opowie-
ści. Drzewa to nasi przyja-
ciele - przekonuje Jacek Bo-
żek, założyciel Klubu Gaja.

Wśród wielu tegorocz-
nych zgłoszeń, które na-
płynęły z całej Polski, jury 
wybrało fi nałową szesnast-
kę. W tej grupie znalazły 
się dwa drzewa z powiatu 
cieszyńskiego, oba rosną-
ce na terenie gminy Haż-
lach. Pierwszy z nich to 
dąb Mieszko w Kończy-
cach Wielkich, liczący około 
500 lat i od 1954 roku objęty 
ochroną pomnikową. Okaz 
ma wysokość 30 m, a jego 
obwód liczy 856-910 cm. 
Do konkursu zgłosiła dęba 
Komisja Ochrony Przyro-
dy oddziału PTTK „Beskid 

Śląski” w Cieszynie. Miesz-
ko jest najgrubszym i jed-
nym z najstarszych dębów 
na Śląsku. Za sprawą wie-
ku i swoich rozmiarów na-
leży do dębowej elity w na-
szym kraju. Drzewo można 
podziwiać w parku otacza-
jącym dawny zamek Lari-
schów i Thunów.

Jedna z historii związa-
nych z drzewem mówi o wo-
jennej wyprawie króla Jana 
III Sobieskiego pod oblężo-
ny Wiedeń. W Kończycach 
zakończono jeden z dzien-
nych etapów marszu, a w 
pobliżu starych dębów po-
chowano konie, które padły 
podczas męczącej wędrów-
ki. Kiedy wojsko opuszczało 
ten teren, wieśniacy słyszeli 
ponoć tęskne rżenie pogrze-
banych zwierząt. Zaczęli 
też omijać to miejsce, szep-
cząc między sobą, że w par-
ku straszą duchy husarskich 
rumaków. Dopiero kiedy na 
jednym z dębów powieszo-

no obrazek z wizerunkiem 
Matki Boskiej, tajemnicze 
odgłosy ustały. Miejscowi 
mówią także o tym, że pod 
koniec XIX wieku w pobliżu 
starych dębów biło źródełko 
z krystalicznie czystą wodą, 
której szklankę dla zdrowia 
wypijała codziennie hrabi-
na Gabriela Thun-Hohenste-
in. To ona także była funda-
torką nowej kapliczki z ob-
razem Matki Boskiej, którą 
zawieszono na drzewie.

Do tytułu Drzewa Roku 
2018 aspiracje ma także Zie-
lona Grusza, której wiek li-
czony jest na 150 lat, wyso-
kość sięga 8 m, a obwód 190 
cm. Okaz zgłosił do konkur-
su cieszynianin, Jan Macha-
ła. Grusza rośnie na tzw. 
trójstyku między Kończy-
cami Wielkimi, Kończyca-
mi Małymi i Pruchną, ale na 
terenie pierwszej z wymie-
nionych wiosek. Korzenie 
zapuściła na otwartej prze-
strzeni przy wąskiej drodze, 

stoi samotnie. Drzewo jest 
coraz bardziej pochylone, a 
jego korona rachitycznie po-
gięta. Również i z nim jest 
związanych kilka historii.

Ludowe podanie mówi 
o posadzeniu gruszy przez 
miejscowych chłopów na pa-
miątkę zniesienia pańszczy-
zny. Miejsce zostało wybra-
ne nieprzypadkowo. Najstar-
si mieszkańcy mawiali, że ro-
śnie tam, gdzie stała drew-
niana ława, na której siady-
wał zarządca pańskich dóbr 
i pilnował porządku podczas 
prac polowych. Chłopi, któ-
rzy nie pracowali wystarcza-
jąco pilnie, otrzymywali za 
karę srogie baty. Wymierza-
no je właśnie na skraju pola, 
na drewnianej ławie.

O tym, który z okazów 
zostanie Drzewem Roku 
2018, dowiemy się latem. 
Przez cały czerwiec bowiem 
będzie trwać internetowy 
plebiscyt na stronie www.
drzeworoku.pl          (kredo)

Mają setki lat...

MIESZKO I GRUSZA
Z ASPIRACJAMI

Instalacja fotowoltaiczna na dachu siedziby SM „Zaci-
sze” w Ustroniu ● Fot. Sławomir Horowski

Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach świę-
tuje w tym roku 25 lat. 
W czasie ćwierćwiecza 
swojej działalności wy-
dał na wsparcie setek 
proekologicznych ini-
cjatyw ponad 8,1 miliar-
dów złotych! Również w 
naszym regionie prak-
tycznie nie ma inwesty-
cji związanej ze środo-
wiskiem, która nie miałaby 
swojego fi nansowego lub me-
rytorycznego udziału ze stro-
ny katowickiego funduszu.

 - Fundusz ma się bardzo 
dobrze. Jesteśmy liderem w 
polityce proekologicznej. 
Dzięki innowacyjnym dzia-
łaniom możemy skutecznie 
edukować i zmieniać naszą 
rzeczywistość. Kwota, którą 
wykorzystaliśmy, żeby wcie-
lać w życie ambitne plany, 
robi wrażenie. Naszym naj-
większym celem jest niewąt-
pliwie walka o czyste powie-
trze, a dotychczasowa współ-
praca dobrze rokuje na przy-
szłość - mówił Andrzej Pilot, 

(na zdjęciu) prezes WFO-
ŚiGW w Katowicach. 

Jubileusz był okazją do 
wręczenia statuetek Eko-
Karlika 25-lecia. Za aktyw-
ne działania na rzecz wal-
ki ze smogiem i wprowa-
dzenie uchwały antysmogo-
wej dla regionu wyróżnio-
ny został marszałek, Woj-
ciech Saługa. Podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 
w Operze Śląskiej w Byto-
miu, nagrodzonych zosta-
ło także wiele innych oso-
bistości i partnerów, wraz
z którymi fundusz walczy
o lepsze środowisko w woje-
wództwie śląskim.  (kredo) 

8 miliardów dla środowiska
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