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Pracownicy funduszu w terenie

INFORMUJĄ
I DORADZAJĄ

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kontynuuje cykl spotkań informacyjnych w całym regionie, dotyczących
krajowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych.
11 stycznia o 17.00 w
sali „Pod Pegazem” Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące możliwości
pozyskania dofinansowania
w ramach programu „Czyste
Powietrze”. - Będzie prowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Katowicach, który przekaże
niezbędne informacje o warunkach składania wniosku
i rodzajach przedsięwzięć
oraz zasadach rozliczania
dofinansowania - wyjaśnia
Janusz Międzybrodzki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w
Skoczowie.

Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej domów poprzez ich termomodernizację i wymianę źródeł
ciepła, a przez to ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza i powstawania smogu. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a
także z funduszów europejskich. Przewidziano wydatki w wysokości 103 mld zł,
a łączny koszt inwestycji
- wraz z wkładem własnych
beneficjentów - wyniesie
ponad 132 mld zł. Finansowanie w formie dotacji
wyniesie 63,3 mld zł, natomiast w formie pożyczek
- 39,7 mld zł. Realizacja programu zaplanowana została
na lata 2018-2029.
W ramach „Czystego Powietrza” termomodernizacji
poddanych zostanie nawet
4 mln domów w całym kraju.
Minimalnym koszt realizo-

wanego projektu to 7 tys. zł.
Właściciele budynków, których dochody są najniższe,
otrzymają do 90 procent dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z programu. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ponadto pożyczki mogą być udzielane na czas do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które wynosi obecnie
2,4 procent.
Wojewódzki fundusz
uruchomił także specjalną infolinię. Pod numerem
32/6032252 można uzyskać informacje na temat
programu. Działa także specjalna skrzynka e-mail dla
osób pragnących uzyskać
bliższe dane: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
Mieszkańcy naszego regionu mogą skorzystać również
z pomocy pracowników biura terenowego katowickiego
funduszu, które zostało uruchomione w październiku
przy ulicy Legionów 57 w
Bielsku-Białej. Punkt czynny jest w dni robocze od
9.00 do 14.00.
(kredo)

Nasiona uzupełnione!

LASY MAJĄ ZAPASY
Pracownicy Nadleśnictwa Ustroń z zadowoleniem patrzą na mijający rok. Był
on bowiem wyjątkowo dobry pod względem ilości zebranych w lesie nasion.
Obrodziły wszystkie najważniejsze gatunki drzew. Zbiory trafią do wyłuszczarni i specjalnej przechowalni, a w kolejnych latach do szkółek leśnych.
- Większość gatunków
lasotwórczych owocuje raz
na kilka lat i to właśnie przechowalnie nasion zapewniają nam ciągłość produkcji szkółkarskiej - wyjaśnia
Leon Mijal, ustroński nadleśniczy. W znaczący sposób udało się uzupełnić zapasy żołędzi. Zebrano ich 2600
kg. Podobnie w przypadku
szyszek jodłowych. Z okazałych jodeł na Czantorii, zwanych drzewami matecznymi,
udało się zebrać 30 kg szyszek, które uzupełniły zasób
w Leśnym Banku Genów w
Kostrzycy. Natomiast z jodłowych drzewostanów nasiennych, znajdujących się
na terenie ustrońskiego nad-

leśnictwa, pozyskano kolejnych 650 kg szyszek.
- O urodzaju możemy
mówić także, jeśli chodzi
o nasiona jawora i czereśni ptasiej, która jest gatunkiem biocenotycznym,
wprowadzanym przez leśników, obok jarzębu pospolitego, czyli popularnej jarzębiny, jako cenne uzupełnienie ptasiej diety. Co kilka lat zbieramy także nasiona cisa pospolitego z okazów rosnących w rezerwacie Zadni Gaj. W tym roku
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na ich zbiór. Niewielka
ich partia, po wcześniejszym
przysposobieniu w Szkółce w

Nędzy, trafi do leśnej Szkółki Woleństwo, która wyprodukuje z nich sadzonki - tłumaczy Leon Mijal.
W tym roku słabo wypadły tylko zbiory bukwi,
ponieważ pomimo dobrego
urodzaju, znaczny procent
nasion okazał się pusty. Pozyskanie wystarczającej ilości nasion tego właśnie gatunku jest ważne ze względu na trwającą przebudowę
beskidzkich drzewostanów,
w których, w zależności od
siedliska, buk powinien stanowić 30-50 procent docelowego składu. Tymczasem buki na swoje owoce
każą czekać, gdyż wydają je
średnio co 5-8 lat. (kredo)

www.gzc.cieszyn.pl

ŚWIĘTUJ
W ZGODZIE Z NATURĄ

Wielu z nas do świąt podchodzi ekologicznie, starając się celebrować ten
czas w harmonii nie tylko z rodziną, ale i środowiskiem.
Już na etapie zakupów
spożywczych na święta
można być „eko”. Przygotowane odpowiednio wcześniej listy potrzebnych produktów sprawiają, że unikamy kupowania niepotrzebnych rzeczy i ograniczymy marnowanie żywności, co jest odwiecznym problemem towarzyszącym Polakom po każdym większym świętowaniu. W okresie poprzedzającym święta szczególnie łatwo o nieprzemyślane decyzje zakupowe podejmowane pod wpływem reklamy
czy udzielającego się uroczystego nastroju.
Kolejna kwestia to choinka. Bez zielonego drzewka trudno sobie wyobrazić świąteczny czas. Wielu z nas przeżywa dylemat
- wybrać choinkę sztuczną
czy żywą? Chcąc być ekologicznym, decyzja może
być tylko jedna - tę drugą.

To wyjście zdecydowanie
bardziej korzystne dla środowiska. Sztuczna choinka kiedyś się znudzi i z racji tego, że nie nadaje się
do recyklingu, trafi na wysypisko, gdzie będzie się
rozkładać przez najbliższych kilkaset lat, nie mówiąc już o tym, jak szkodliwa dla przyrody jest jej
produkcja. Żywe drzewko
ma poza tym swój niepowtarzalny urok, który ciężko zastąpić sklepowym artykułem. Dobrym wyjściem
jest odwiedzenie któregoś z
nadleśnictw znajdujących
się w regionie w poszukiwaniu świątecznej ozdoby.
Ekologiczne mogą być
także prezenty. Część z nich
bowiem możemy wykonać
samodzielnie, szczególnie jeśli mamy artystyczne zdolności lub kulinarny dryg. Wiele osób ucieszy się bowiem, gdy zobaczy pod choinką na przy-

kład ręcznie wykonane i
oryginalne bibeloty, zrobiony na drutach szalik, czapkę
lub skarpety, czy różnego
rodzaju domowe przetwory zamknięte w słoikach.
Dla osób, które cenią sobie
zdrowe odżywianie i naturalne składniki, będzie to z
pewnością wspaniały prezent. Własnoręcznie możemy wykonać także świąteczne kartki z życzeniami. Stare słoiki natomiast
możemy zamienić w stylowe pojemniki na świąteczne pierniczki. Dekorując je razem z dziećmi, będziemy mieli okazję nie tylko do wspólnego spędzenia
czasu, ale także do nauczenia ich postaw przyjaznych
środowisku.
Świętując, nie zapominajmy o podstawowych zasadach ekologii - segregacji
odpadów, zgniataniu butelek
i puszek czy oszczędzaniu
wody oraz prądu. (kredo)

Fundusz stawia na ekopracownie

PIĄTA SZANSA
DLA SZKÓŁ

Kolejne szkoły na Śląsku mogą się cieszyć nowoczesnymi pracowniami,
w których uczniowie zgłębiają tajniki szeroko rozumianej przyrody i ekologii.
Wszystko dzięki wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Instytucja ogłasza właśnie piątą edycję konkursów
„Zielona Pracownia - Projekt 2019” oraz „Zielona
Pracownia”. Następne placówki oświatowe mogą więc
powalczyć o pieniądze. Warto to zrobić!
Konkurs „Zielona Pracownia - Projekt 2019”
skierowany jest do szkół
podstawowych i średnich
z terenu województwa śląskiego. Jego przedmiotem jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, eko-

logicznych, geograficznych, geologicznych czy
chemiczno-fizycznych.
Co będzie podlegać ocenie? Przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie
klasy - jej funkcjonalność,
innowacyjność rozwiązań,
a także różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć
20 procent kosztu całkowitego wprowadzenia projektu w życie i stanowić
kwoty wyższej niż 7500 zł.
Przewidywana pula nagród
może wynieść łącznie nawet 450 tys. zł.
Z kolei konkurs „Zielona
Pracownia 2019” adresowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe na naszym terenie. Do
zdobycia są dotacje dla najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby uczniów

w klasach IV-VIII szkół
podstawowych oraz w szkołach średnich. Dofinansowane zostaną projekty, które w
znaczny sposób wpłyną na
polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się
kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Inwestycje powinny zostać zrealizowane w 2019 roku. Pieniężne zastrzyki mogą wynieść nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifikowanych, ale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach zastrzega, że maksymalna kwota dotacji nie
może przekroczyć 30 tys. zł.
W przypadku pierwszego konkursu zgłoszenia
przyjmowane są do końca
stycznia przyszłego roku,
natomiast jeśli chodzi o drugi - w terminie od 15 do 29
marca.
(kredo)
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