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

Bielska Fundacja Ekolo-
giczna „Arka” wystartowała 
z ogólnopolską akcją, która 
ma pomóc jeżom. Jej hasło 
przewodnie, a zarazem na-
zwa - „Kup deskę” - ma za-
chęcić wszystkich do stawia-
nia jeżom specjalnych drew-
nianych i ciepłych domków, 
zwiększających ich szanse 
na przetrwanie zimy. Fun-

dacja chce pomóc miłośni-
kom zwierząt w opiece nad 
tymi sympatycznymi stwo-
rzeniami i dodatkowo zamie-
rza prowadzić edukację eko-
logiczną skierowaną do dzie-
ci i młodzieży.

- Nasza akcja to cieka-
wy pomysł na prowadzenie 
bardzo konkretnej pomocy 
dla zwierząt i nieszablono-

wej edukacji ekologicznej. 
Tematyką jest edukacja do-
tycząca środowiska i zwie-
rząt, z którymi mamy do czy-
nienia w miastach i na ich 
obrzeżach. Podczas tej edy-
cji akcji skupiamy się na po-
mocy jeżom, które są wyjąt-
kowo ciekawymi zwierzęta-
mi, a jednocześnie potrzebu-
ją naszej pomocy - tłumaczy 

Wojciech Owczarz, pomy-
słodawca akcji i prezes Fun-
dacji Ekologicznej „Arka”.

Bielscy ekolodzy zachę-
cają miłośników zwierząt i 
przyrody również z nasze-
go regionu do wpłat niewiel-
kich kwot poprzez system 
dostępny na stronie www.
kupdeske.pl. Koszt zakupu 
jednej deski to 2 zł. Za zgro-

madzone pieniądze „Arka” 
planuje jeszcze w listopa-
dzie zbudować kilkadzie-
siąt domków dla jeży w za-
interesowanych tym tema-
tem placówkach oświato-
wych. Dla pierwszych 20 
szkół czy przedszkoli, któ-
re zgłoszą chęć udziału w 
akcji na maila w.owczarz@
fundacjaarka.pl przygoto-

wane są niespodzianki - dar-
mowe materiały edukacyj-
ne oraz jeden z 20 domków 
dla jeży lub budek dla pta-
ków do samodzielnego zbu-
dowania na lekcji.

Kto chce, może w domu 
wykonać domek dla jeża. Na 
stronie internetowej znajdu-
je się szczegółowa instruk-
cja wraz z fi lmem.  (kredo)

Pomóż im przetrwać zimę

Giną pod kołami samochodów, podczas wypalania traw, a także są ofi arami trucizn wycelowanych w gryzonie i ślimaki. Z roku na rok ich śmiertel-
ność jest coraz większa. A szkoda, bo są bardzo pożytecznymi zwierzętami. Jeże - bo o nich mowa - zmniejszają ilość szkodników i owadów, dzięki 
czemu w otoczeniu człowieka żyje mniej myszy, szczurów, chrząszczy, gąsienic czy pająków.

JEŻ TO DOBRY ZWIERZ

Jeszcze kilka lat temu 
ognisko w ogrodzie było 
jesienią  częstym wido-
kiem, zwłaszcza w wiej-
skich miejscowościach re-
gionu. W czasie porządków 
wiele osób nagminnie pusz-
czało z dymem pograbione 
suche liście i inne roślinne 
odpady z pól czy działek. 
Dziś jest inaczej. Według 
przepisów, spalanie pozo-
stałości roślinnych jest do-
puszczalne wtedy, gdy w 
gminie nie prowadzi się se-
lektywnego zbierania bio-
degradowalnych odpadów, 
a dodatkowo spalanie liści 
nie narusza osobnych prze-
pisów. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o przepisy prze-
ciwpożarowe i te, które za-
pewniają bezpieczeństwo. 
W ich myśl ognisko można 
rozpalić w odległości więk-
szej niż 100 m od lasów, za-
budowań, pól ze stogami i 
stertami oraz zbóż na pniu. 
Ognisko w czasie wypala-
nia powinno być cały czas 
nadzorowane. Ponadto nie 
może ono powodować za-
kłóceń ruchu drogowego, 
być uciążliwe dla sąsia-
dów ani wydzielać zbyt du-
żej ilości uciążliwego odo-
ru i dymu.

Chcąc być fair wobec 
prawa, przyrody i sąsiadów, 
zamiast rozpalić ognisko, le-
piej umieścić roślinne odpa-
dy w specjalnych workach, 
czekać na wywóz śmieci 
przez gminę i w ten sposób 
pozbyć się problemu. Moż-
na je także kompostować, 
by rozkładając się utworzy-
ły cenny nawóz zwany zie-

mią liściową. Cechuje się 
ona trwałą strukturą, dobrą 
przepuszczalnością, lekko 
kwaśnym odczynem, prze-
wiewnością i dużą pojem-
nością wodną. Kompost 
przygotowuje się w pojem-
nikach z drewna, siatki lub 
tworzywa sztucznego bądź 
na pryzmie. Kompostownik 
powinien być umieszczo-
ny w zacienionym miejscu, 
które dodatkowo jest osło-
nięte od działania wiatru, 
na przykład z wykorzysta-
niem rosnących obok krze-
wów. Zwiększy to wilgot-
ność kompostu i przyspie-
szy jego rozkład. 

W pojemniku lub na pry-
zmie pod warstwy liści ukła-
damy gałęzie, które będą za-
pewniały dostęp powietrza. 
W kompostowniku usypu-
jemy na przemian warstwy 
liści i ziemi, które po kilku 
miesiącach zmienią się w 
nawóz użyźniający ziemię. 
Należy jednak pamiętać, że 
do kompostowania nie nada-
ją się liście orzecha włoskie-
go oraz wszelkie chore i za-
rażone szkodnikami.

Obiegowa opinia mó-
wiąca o tym, że palenie liści 
jest korzystnym dla środo-
wiska sposobem pozbywa-
nia się odpadów zielonych, 
mija się z prawdą. Przyno-
si mu raczej więcej szkód 
niż pożytku. Palenie liści 
jest dla przyrody szkodli-
we i powoduje wydziela-
nie się węglowodorów aro-
matycznych, które nawet w 
minimalnym stężeniu mają 
działanie rakotwórcze. Poza 
tym cząsteczki dymu dzia-

łają alergizująco, podraż-
niająco i uszkadzają płu-
ca oraz tworzą w powie-
trzu szkodliwe substan-
cje, m.in. kwasy azotowe. 
Jest to szczególnie niebez-
pieczne dla alergików, ast-
matyków, ludzi starszych i 
małych dzieci. Paląc liście, 
narażamy się także na ry-
zyko skargi ze strony sąsia-
dów. Mają oni bowiem pra-
wo bronić się przed tzw. im-
misjami, czyli na przykład 
zakłócającym korzystanie z 
sąsiedniej działki dymem. 
Ponadto, jeśli dym przedo-
staje się na ulicę w ilości, 
która ogranicza widocz-
ność kierowcom i zagraża 
bezpieczeństwu, możemy 
spodziewać się również in-
terwencji ze strony policji 
lub straży miejskiej. Takie 
wizyty mogą się skończyć 
karą nagany, grzywny lub 
w skrajnych przypadkach 
nawet aresztem.

Suche i zdrowe liście 
można wykorzystać  do 
osłonięcia roślin przed 
mrozem. Wówczas okrywa 
się nimi byliny wrażliwe na 
niską temperaturę oraz te, 
które są sadzone jesienią. 
Należy to zrobić dopiero po 
pierwszych przymrozkach, 
ponieważ jeśli okrycie z su-
chych liści rozłożymy zbyt 
wcześnie, stworzymy do-
brą kryjówkę dla gryzoni, 
które chętnie zjadają ce-
bule roślin ozdobnych. Su-
che liście przydadzą się po-
nadto do ściółkowania po-
wierzchni wokół pni zimo-
zielonych krzewów liścia-
stych i iglastych.    (kredo)

NIE PAL LIŚCI!
Jesienne porządki w ogrodach rozkręcają się na dobre, a spadające
z drzew liście są problemem, z którym trzeba się kolejny raz zmierzyć. Przy-
pominamy, jak zrobić to w sposób ekologiczny i nie minąć się z prawem.

12 października w 
Bielsku-Białej przy ulicy 
Legionów 57, w budyn-
ku Regionalnego Fundu-
szu Ekorozwoju, urucho-
miony został punkt kon-
sultacyjny Wojewódz-
kiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kato-
wicach. Jego pracowni-
cy czekają na mieszkań-
ców Bielska-Białej, zie-
mi żywieckiej i cieszyń-
skiej, by służyć pomocą i 
informacją. Katowickie-
mu funduszowi zależy 
bowiem na tym, aby jak 
najwięcej osób z naszego re-
gionu mogło skorzystać z do-
fi nansowania. Zgłoszenia są 
już przyjmowane.

Przypomnijmy, że z pro-
gramem „Czyste Powietrze”, 
skierowanym do właścicie-
li domów jednorodzinnych, 
wiążą się ogromne fundusze. 
Do 2029 roku na komplekso-
wą termomodernizację bu-
dynków i wymianę przesta-
rzałych pieców w całej Pol-
sce zostanie przeznaczonych 
ponad 100 miliardów zło-
tych. Program „Czyste Po-
wietrze” będzie realizowany 
w latach 2018-2029. Szacu-
je się, że w skali kraju oko-
ło 3 mln gospodarstw domo-
wych zostanie objętych dofi -
nansowaniem, z czego około 
560 tys. z województwa ślą-
skiego. Wysokość przyzna-

Punkt konsultacyjny już działa

FUNDUSZ
BARDZIEJ POMOCNY
Program „Czyste Powietrze”, realizowany w całym kraju przez wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, cieszy się olbrzy-
mim zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego regionu. Trwa kampa-
nia informacyjna i edukacyjna związana z promocją projektu, ale nie tylko.

nej dotacji zależeć będzie od 
dochodu przypadającego na 
osobę mieszkającą w danym 
domu. Benefi cjenci mogą li-
czyć na pokrycie od 30 do 
90 procent kosztów kwali-
fi kowanych inwestycji, któ-
rych minimalna wartość wy-
nosi 7 tys. zł, a maksymalna 
53 tys. zł.

Program „Czyste Powie-
trze” ma zachęcić Polaków 
do działań ograniczających 
emisję szkodliwych dla zdro-
wia i środowiska zanieczysz-
czeń emitowanych z komi-
nów domów jednorodzin-
nych. Koncentruje się na wy-
mianie starych pieców na pa-
liwo stałe, termomoderniza-
cji budynków jednorodzin-
nych oraz efektywnym za-
rządzaniu energią w gospo-
darstwach domowych, co 

pozwoli także na zmniejsze-
nie ilości zużywanej energii 
cieplnej i uzyskanie rzeczy-
wistych oszczędności fi nan-
sowych. Z programu mogą 
skorzystać osoby fi zyczne, 
które są właścicielami lub 
współwłaścicielami jednoro-
dzinnego budynku mieszkal-
nego, a także ci, którzy uzy-
skali zgodę na rozpoczęcie 
budowy domu i nie został on 
jeszcze przekazany lub zgło-
szony do użytkowania.

Wojewódzki fundusz 
uruchomił także specjal-
ną infolinię. Pod numerem 
32/6032252 można uzyskać 
informacje na temat progra-
mu. Działa także specjal-
na skrzynka e-mail dla osób 
pragnących uzyskać bliż-
sze dane: czystepowietrze@
wfosigw.katowice.pl  (kredo)
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