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

Dolina Górnej Wisły, 
obejmująca w dużej części 
teren powiatu cieszyńskie-
go, została objęta szczegól-
nym projektem, który ma 
na celu ochronę siedlisk by-
tujących tam ptaków wod-
no-błotnych, w szczególno-
ści ślepowrona i rybitwy. Na 
ten cel udało się pozyskać 
wsparcie unijne oraz z Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w łącznej kwocie 
4,3 mln euro.

Najważniejsze zadania, 
jakie są zaplanowane do re-
alizacji w latach 2018-2022, 
polegają na zabezpieczeniu 
brzegów wysp na stawach 
hodowlanych, żwirowniach 
i Zbiorniku Goczałkowic-
kim oraz remoncie infra-
struktury stawowej. Rozmy-
wanie brzegów wysp, które 
stanowią dogodne miejsca 
lęgowe dla ptaków, oraz ich 

zalewanie przez spiętrzoną 
wodę, to zagrożenia, z któ-
rymi projekt „Life Vistula” 
próbuje walczyć.

Pozostałe niebezpie-
czeństwa to zarastanie wysp, 
uszkodzenia grobli na sta-
wach, niekontrolowana tu-
rystyka i rekreacja czy nie-
dostateczna ochrona sie-
dlisk w miejscach żerowa-
nia ślepowrona.  Dlatego 
celem projektu jest również 
uświadomienie mieszkań-
com ważnej roli siedlisk 
wykorzystywanych przez 
ślepowrona, a także uregu-
lowanie ruchu turystyczne-
go i racjonalne udostępnie-
nie chronionych obszarów. 
Chodzi także o to, by upo-
wszechnić metody ochrony 
przyrody w gospodarczym 
wykorzystaniu sztucznych 
zbiorników wodnych.

Projekt jest realizowa-
ny przez kilka podmiotów, 

m.in. Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska w 
Katowicach, a jego benefi -
cjentami są również zarząd-
cy stawów, w których pro-
wadzone będą prace. Na na-
szym terenie będą one mia-
ły miejsce w Zakładzie Ich-
tiobiologii i Gospodarki Ry-
backiej Polskiej Akademii 
Nauk w Gołyszu. Miesz-
kańców powiatu cieszyń-
skiego, którzy często od-
poczywają nad Zbiornikiem 
Goczałkowickim, zacieka-
wią z pewnością inwesty-
cje, jakie są tam zaplano-
wane, a jest ich sporo. Po-
wstanie m.in. wieża obser-
wacyjna wraz z parkingiem 
w pobliżu, a także dwa po-
mosty dla wędkarzy. Pozo-
stałe działania prowadzo-
ne będą w Dolinie Dolnej 
Soły, Dolinie Dolnej Ska-
wy oraz stawach w Brzesz-
czach.                     (kredo)

W gminie Strumień, dzięki fi nansowemu 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, kolejny raz realizowana jest ak-
cja dopłacania mieszkańcom do wymiany 
starych, zanieczyszczających środowisko 
kotłów grzewczych, na urządzenia nowe, 
ekologiczne.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, gmina Strumień otrzymała 
w tym roku na program ograniczania niskiej 
emisji fi nansowe wsparcie w łącznej wyso-
kości ponad pół miliona złotych. Złożyły się 
na to dotacja w wysokości 198 tysięcy zł oraz 
pożyczka (wraz z umorzeniem części zacią-
gniętych w funduszu środków) opiewająca na 
336 581 zł. Dzięki temu władze Strumienia 

mogły przyznać dofi nansowanie do wymiany 
starych urządzeń grzewczych na nowe, przy-
jazne dla środowiska, 99 mieszkańcom tej 
gminy. Nabór wniosków odbył się w czerw-
cu, następnie dokonano formalnej ich wery-
fi kacji, a obecnie podpisywane są umowy z 
tymi osobami, które zostały zakwalifi kowa-
ne do tego proekologicznego programu. Do-
tacja wynosi do 80 procent kosztów wymia-
ny starego kotła grzewczego na nowy, ale nie 
więcej niż 6 tysięcy zł. 

- Gmina Strumień od 2008 roku udziela 
osobom fi zycznym dofi nansowania do wy-
miany źródeł ciepła. Do tej pory dotowa-
no wymianę kotłów w 183 domach, a kwo-
ta wydatkowana z budżetu gminy na ten cel 
wyniosła 585 323 złotych - mówi burmistrz 
Strumienia Anna Grygierek.                  (hos)

W ostatnich kilku latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach wsparł gminę Brenna dotacjami i pożyczkami 
o łącznej wysokości ponad 4,7 miliona zł. Pieniądze te trafi ły nad Brennicę 
jako wsparcie dla korzystnych dla środowiska, proekologicznych inwestycji.

Wakacje to okres sprzyjający wypoczynkowi na łonie natury. Ważne, aby 
spędzając czas blisko przyrody, szanować ją, bo tylko  wtedy laba będzie nie 
tylko przyjemna, ale i bezpieczna, czyli jednym słowem - zgodna z naturą.

Przy ekologicznych inwestycjach

JAK FUNDUSZ 
BRENNĄ WSPOMAGA

Budowana obecnie sieć 
wodociągowa w Brennej 
przy ulicy Góreckiej, Leśni-
ków i Wiązowej ma dopro-
wadzić bieżącą wodę do 49 
budynków. Ułatwi to życie 
ludziom oraz poprawi kon-
dycję środowiska naturalne-
go. Zaprzestanie używania 
studni sprawi bowiem, że 
więcej wód gruntowych zo-
stanie dla szeroko rozumia-
nej przyrody. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach wspiera 
tę inwestycję kwotą ponad 
720 tysięcy zł. 

Z uwagi na ukształtowa-
nie terenu oraz rozproszoną 
zabudowę, w gminie Bren-
na nie wszędzie wchodzi w 
rachubę budowanie sieci ka-
nalizacyjnej. Tam, gdzie ona 
nie dotrze, ekologicznym 
rozwiązaniem jest zastą-
pienie tradycyjnych szamb 
przydomowymi oczyszczal-

niami ścieków. Dzięki fi nan-
sowej pomocy WFOŚiGW 
w Katowicach, która wynio-
sła 405 tysięcy zł, w gminie 
Brenna w latach 2015-2018 
powstało kilkadziesiąt bio-
logicznych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Ponieważ w położonej 
na terenie gminy Brenna 
Jaskini Wiślańskiej znaj-
dują się cenne zbiorowiska 
fauny oraz zimują tam nie-
toperze, katowicki fundusz 
dotacją w wysokości ponad 
14 tysięcy zł pomógł samo-
rządowi w ubiegłym roku 
zabezpieczyć dwa prowa-
dzące do jaskini otwory. Do-
tacja WFOŚiGW w Katowi-
cach w kwocie 15 tysięcy zł 
ułatwiła gminie Brenna w 
latach 2015-2016 opraco-
wanie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej. Zgodnie z 
tym dokumentem podejmo-
wane są proekologiczne 
działania takie jak reduk-

cja gazów cieplarnianych 
czy zwiększenie udziału od-
nawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym 
Brennej. 

Nikomu nie trzeba wyja-
śniać, że budowa kanalizacji 
sanitarnej to inwestycja na 
wskroś ekologiczna. Dlate-
go też katowicki fundusz w 
latach 2014-2018 wspoma-
gał kolejne etapy rozbudo-
wy kanalizacyjnej sieci w 
Brennej i w Górkach. Łącz-
nie wsparcie wyniosło po-
nad 3,5 miliona zł. W 2016 
roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach umarzalną pożyczką w 
wysokości blisko 30 tysięcy 
pomógł gminie Brenna wy-
konać w Górkach Wielkich 
wodociąg przy ulicy Fran-
ciszkańskiej, dzięki czemu 
z bieżącej wody mogą tam 
korzystać mieszkańcy 9 bu-
dynków.                       (hos) 

Miliony dla Doliny Górnej Wisły

NA POMOC PTAKOM

LABA W ZGODZIE 
Z NATURĄ

Napotykając dzikie 
zwierzęta, nie należy pod-
chodzić do nich zbyt blisko 
i nie dotykać ich, ponieważ 
w obecności ludzi szybko 
się denerwują. Nie wolno 
też dokarmiać mieszkańców 
lasu, gdyż będą szukać po-
żywienia coraz bliżej siedzib 
ludzkich i przez to stanowić 
dla nich zagrożenie. Kiedy 
chcemy rozbić namiot na ło-
nie natury, warto zrobić to 
tak, aby nie uszkodzić eko-
systemu i nie zakłócić spo-
koju zwierząt, szczególnie 
tych wychowujących mło-
de. Jeśli zauważymy młode 
osobniki albo jaja zwierząt, 
nie dotykajmy ich, bo może 
to spowodować odrzucenie 
ich przez matkę. Jeśli ich los 
nas jednak niepokoi, powia-
dommy o naszym odkryciu 
odpowiednie służby.

Celem naszych letnich 
wojaży są często parki na-
rodowe. Na ich terenie obo-
wiązują szczególne zasady. 
Wchodząc do parku, należy  
przede wszystkim poruszać 
się wyłącznie po wyznaczo-
nych szlakach. W parku na-
rodowym nie wolno też ni-
czego zrywać, na przykład 
kwiatów, jagód czy grzy-
bów. Można natomiast do 
woli fotografować przyrodę 
w celach niekomercyjnych. 
Na wyprawę warto zabrać 

ze sobą niezbędne numery 
telefonów do pracowników 
parku, które mogą się przy-
dać na przykład w sytuacji, 
gdy zobaczymy ranne zwie-
rzęta. Nie udzielajmy im po-
mocy samodzielnie!

Pamiętajmy też, aby po 
sobie posprzątać. Dla nie-
których zwierząt porzuco-
ne plastikowe torby wyglą-
dają jak pokarm, a zjedzo-
ne - stanowią poważne za-
grożenie. Śmiertelnie wręcz 
groźne są żyłki wędkarskie 
zostawione w wodzie czy na 
plaży. Karygodne - nie tyl-
ko w wakacje - jest porzuca-
nie odpadów byle gdzie. To 
nie tylko szkodliwe dla śro-
dowiska działanie, ale i nie-
legalne. Tworzywa sztuczne 
rozkładają się setki lat, przy-
kładowo jednorazowa toreb-
ka foliowa 120 lat, opona sa-
mochodowa - 300-500 lat, a 
plastikowa butelka - nawet 
1000! Toksyny dostają się 
do gleby i wód gruntowych, 
a widok i odór dzikiego wy-
sypiska skutecznie odbierają 
przyjemność ze spaceru po 
lesie. Wywóz śmieci w nie-
przystosowane do tego miej-
sca pociąga za sobą nieod-
wracalne szkody dla krajo-
brazu, ekosystemu, kondy-
cji fauny i fl ory, a zwiększo-
na ilość biogazów na terenie 
dzikiego wysypiska może 

doprowadzić do jego zapło-
nu, natomiast chorobotwór-
cze bakterie i grzyby mogą 
skazić wodę.

Wakacyjne wypady - 
zwłaszcza zagraniczne - 
wiążą się także z kupnem 
pamiątek. Niektóre z nich 
mogą się okazać najdroż-
szymi, jakie kiedykolwiek 
nabyliśmy... Przewożenie 
przez granice między in-
nymi części koralowców i 
muszli, również w formie 
biżuterii, wielu gatunków 
orchidei, kaktusów, przed-
miotów ze skóry gadów, w 
tym butów i torebek, czę-
ści ciała gatunków chronio-
nych - także w postaci orien-
talnych leków - jest niezgod-
ne z prawem i zagrożone ka-
rami. Rozglądając się za pa-
miątkami, wypróbujmy za to 
produkty regionalne. Dzięki 
temu będziemy mogli po-
znać w pełni kulturę i trady-
cję regionu, wspierając jed-
nocześnie lokalne gospodar-
stwa i twórców. 

Chcąc być eko podczas 
urlopu, warto unikać jazdy 
samochodem na krótkich 
dystansach, na przykład do 
kiosku czy po pieczywo. 
Zdecydowanie lepiej wy-
brać rower lub spacer. Bę-
dąc poza domem, nie zapo-
minajmy także o segregacji 
śmieci.                     (kredo)

Ma na to pół miliona złotych

STRUMIEŃ WALCZY 
Z NISKĄ EMISJĄ


