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Od początku września 
w całym województwie 
śląskim trwają spotkania o 
charakterze informacyjnym 
i edukacyjnym dotyczące 
programu „Czyste Powie-
trze”. Eksperci z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach do-
tarli także do wielu miej-
scowości w powiecie cie-
szyńskim, aby podczas bez-
pośrednich spotkań z miesz-
kańcami poszerzyć ich wie-
dzę o programie i ułatwić 
dostęp do niego. Mówią tak-
że o szerokich korzyściach 
wynikających z jego reali-
zacji.

Wsparcie fi nansowe na 
tak olbrzymią skalę ma na 
celu jedno - polepszenie ja-
kości powietrza, jakim od-
dychamy, i walkę ze smo-
giem. Wiele bowiem mówi 
się o tym, że dużą winę w 
tym zakresie ponoszą wła-
ściciele domów jednoro-
dzinnych, palący śmie-
ciami i najgorszej jakości 
opałem, a także używają-
cy przestarzałych pieców. 
Dzięki pieniądzom płyną-
cym z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
i szesnastu wojewódzkich 
funduszy ochrony środo-
wiska oraz Banku Ochro-
ny Środowiska wszyscy 
mamy oddychać czystszym 
powietrzem.

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.

W obliczu tak dużego 
wyzwania, jakim jest realiza-
cja programu „Czyste Powie-
trze” na Śląsku, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach chce być bli-
żej mieszkańców naszego re-
gionu i otwiera w paździer-
niku biuro terenowe w Biel-
sku-Białej, aby mieszkańcy 
Podbeskidzia i Śląska Cie-
szyńskiego nie musieli szu-
kać informacji gdzieś dale-
ko, ale mieli ją na miejscu. 

Biuro zostanie uruchomio-
ne przy ulicy Legionów w 
Bielsku-Białej i czekać bę-
dzie na mieszkańców miasta, 
ziemi żywieckiej i cieszyń-
skiej. Katowickiemu fundu-
szowi zależy na tym, aby jak 
najwięcej osób z naszego re-
gionu mogło skorzystać z do-
fi nansowania.

Program „Czyste Powie-
trze” będzie realizowany w 
latach 2018-2029. Jego bu-
dżet opiewa na 103 mld zł 
- 63,3 mld zł w formie dota-
cji oraz 39,7 mld zł w formie 
pożyczek zwrotnych. Szacu-
je się, że w skali kraju oko-
ło 3 mln gospodarstw domo-
wych zostanie objętych do-
fi nansowanie, z czego około 
560 tys. z województwa ślą-
skiego. Wysokość przyzna-
nej dotacji zależeć będzie od 
dochodu przypadającego na 
jedną osobę mieszkającą w 
danym domu. Beneficjen-
ci mogą liczyć na pokrycie 
od 30 do 90 procent kosztów 
kwalifikowanych inwesty-
cji, których minimalna war-
tość wynosi 7 tys. zł, a mak-
symalna 53 tys. zł.

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 bliższe 
dane: czystepowietrze@wfo-
sigw.katowice.pl        (kredo)

Miliardy dla czystego powietrza i...

FUNDUSZ NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął 
nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Do 2029 roku na kompleksową termomodernizację domów jednorodzin-
nych i wymianę przestarzałych pieców w całej Polsce zostanie przezna-
czonych ponad 100 miliardów złotych. Zainteresowane programem oso-
by mogą się już zgłaszać.

W ostatnią środę 
września uczniowie 
z cieszyńskiej Szko-
ły Podstawowej nr 4 
uczestniczyli w ak-
cji „Śmieci skrzy-
deł nie mają”, pro-
wadzonej przez po-
dróżnika i ekologa 
z Wrocławia, Do-
minika Dobrowol-
skiego. W ramach 
górskiej wyprawy 
uczestnicy wzięli 
udział w zorgani-
zowanych w schro-
niskach na Szyn-
dzielni i Klimczo-
ku warsztatach eko-
logicznych, zamon-
towali tablice informacyj-
ne i zebrali 2 worki śmieci!

Pomysł przyszedł po-
dróżnikowi do głowy w 
trakcie jednej z wypraw. 
W schronisku we włoskich 
Dolomitach spytał, gdzie 
mógłby wyrzucić śmieci, 
które zebrały mu się w ple-
caku podczas wędrówki na 
szczyt. Właściciele schroni-
ska z uśmiechem odpowie-
dzieli, że musi je wziąć ze 
sobą i wyrzucić po zejściu, 
w najbliższym miasteczku, 
bo wskazali na tabliczkę z 
napisem - „Śmieci skrzy-
deł nie mają”. 

W Dolomitach na tabli-
cach z tym hasłem znajduje 
się miejscowy... niedźwia-
dek. Przenosząc pomysł na 
rodzimy grunt, ekolog po-
stanowił jako symbol ak-
cji obrać orła przedniego. 
- Orzeł lubi górskie półki, 
wysokie szczyty. Występuje 
w górach od Karkonoszy po 
Bieszczady. Poprosiłem zna-
jomego grafi ka, żeby wyko-
nał dla mnie rysunek tego 
ptaka - mówi ekolog. I doda-
je: - Choć orzeł lubi natural-
ne „śmieci”, bo żywi się pa-

Z WORKIEM
PO GÓRACH

W sześciu rezerwatach 
przyrody w powiecie cie-
szyńskim staną nowe tabli-
ce urzędowe oraz duże ta-
blice informacyjne. Dzięki 
nim odwiedzające te miej-
sca osoby będą wiedziały, 
jakie zakazy obowiązują 
na objętym szczególną tro-
ską terenie.

Plansze montowane 
będą na zlecenie Regional-

nej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach w 
ramach projektu „Działania 
edukacyjno-informacyjne”, 
realizowanego przy współ-
pracy z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. W rezerwa-
cie „Zadni Gaj” w Cisow-
nicy oznakowanie zostanie 
uzupełnione, podobnie jak 

w rezerwatach „Czantoria” 
i „Barania Góra”, gdzie po-
jawią się jeszcze dodatkowe 
tablice. Nowe znaki zyska-
ją również Skarpa Wiślicka 
oraz laski miejskie nad Olzą 
i Puńcówką.

- Projekt skierowany  
jest przede wszystkim do 
mieszkańców miejscowo-
ści sąsiadujących z osto-
jami przyrodniczymi oraz 

turystów. Jego celem jest 
oznaczenie terenów obję-
tych ochroną, a co za tym 
idzie - zwiększenie świa-
domości społeczeństwa o 
funkcjonowaniu tych form 
ochrony przyrody w re-
gionie - wyjaśnia Mał-
gorzata Zielonka-Alker,
rzecznik prasowy Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach.

Plansze zostały opraco-
wane przez pracowników 
RDOŚ w przystępnej for-
mie piktogramów, uzupeł-
nionych krótką informacją 
tekstową, i przypominają o 
zakazach obowiązujących 
na danym terenie. Znajdują 
się na nich także podstawo-
we informacje o rezerwa-
cie oraz mapa wraz z oto-
czeniem. 

Tablice zostaną wyko-
nane z materiałów odpor-
nych na działanie warun-
ków atmosferycznych, za-
bezpieczonych przed ko-
rozją. Montowane będą 
na stopach lub kotwach 
betonowych, co powin-
no zwiększyć wytrzyma-
łość konstrukcji - dodaje 
Małgorzata Zielonka-Al-
ker.                     (kredo)

Uczniowie z Cieszyna, razem z Dominikiem Dobrowolskim, umie-
ścili w górach tabliczki z orłem przednim.

ZNAKOWANIE REZERWATÓW

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

dliną, zdecydowanie nie pa-
sują mu te nasze, sztuczne, 
które zostawiamy w schroni-
skach lub - jeszcze gorzej- na 
szlaku.

Jednym z elementów ak-
cji jest umieszczenie przez 
uczestników na schroni-
skach, w ich okolicy lub na 
słupach szlakowych tablic z 
orłem przednim oraz hasłem 
„Śmieci skrzydeł nie mają”. 

Po umieszczeniu tabli-
czek, uczniowie i opieku-
nowie, schodząc w kierun-
ku Olszówki, zbierali ze 
szlaku i jego okolic wszyst-
kie śmieci, jakie zauważyli. 
Niestety, po drodze ich nie 
brakowało. Dwa duże, peł-
ne worki pustych opako-
wań, butelek, folii, puszek 
i innych śmieci nie świad-
czą dobrze o wędrowcach 
na tym górskim szlaku...

Można by pomyśleć, że 
taka akcja, choć pożyteczna 
i efektowna, wiele pożytku 
nie przyniesie. Tak jednak 
nie jest - uczestnicy wypra-
wy zobowiązują się bowiem 
do „adopcji” miejsca, któ-
re odwiedzają. Po pewnym 
czasie wrócą, znów zbiorą 

śmieci ze szlaku i zadbają 
o to, by tabliczki z symbo-
lem akcji pozostały dobrze 
widoczne.

Jak zapewnia Dominik 
Dobrowolski, jest to dopie-
ro pierwsza z takich wy-
praw w pasmach Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego. 
Organizator tej ogólnopol-
skiej akcji (Koalicja Recy-
kling Górom) zainauguro-
wał nią cykl działań w na-
szym regionie. Każdemu 
towarzyszyć będzie kolej-
na aktywność ekologiczna 
- zbiórka elektroodpadów. 
Dzięki sponsorom, którzy 
odpady te odbiorą, szkoły 
pozyskają dodatkowe fun-
dusze na wyprawy. Organi-
zatorzy zachęcają do wzię-
cia udziału w takiej akcji 
(szkoły, samorządy, prze-
wodników czy też schroni-
ska) i do zgłaszania akce-
su. - Można nas łatwo zna-
leźć na Facebook’u  - Re-
cykling Górom, i napisać 
do nas tam lub bezpośred-
nio do mnie wiadomość ma-
ilową - informuje Dominik 
Dobrowolski.

MACIEJ DĘBOWSKI


