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

Wielu z nas do świąt podchodzi ekologicznie, starając się celebrować ten 
czas w harmonii nie tylko z rodziną, ale i środowiskiem.

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 trafi ą do wyłusz-
czarni i specjalnej przechowalni, a w kolejnych latach do szkółek leśnych.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach kontynuuje cykl spo-
tkań informacyjnych w ca-
łym regionie, dotyczących 
krajowego programu prio-
rytetowego „Czyste Powie-
trze”, skierowanego do wła-
ścicieli domów jednorodzin-
nych.

11 stycznia o 17.00 w 
sali „Pod Pegazem” Miej-
skiego Centrum Kultury „In-
tegrator” w Skoczowie od-
będzie się kolejne spotka-
nie dotyczące możliwości 
pozyskania dofi nansowania 
w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. - Będzie prowa-
dzone przez przedstawicie-
la Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w 
Katowicach, który przekaże 
niezbędne informacje o wa-
runkach składania wniosku 
i rodzajach przedsięwzięć 
oraz zasadach rozliczania 
dofi nansowania - wyjaśnia 
Janusz Międzybrodzki, na-
czelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w 
Skoczowie.

Głównym celem pro-
gramu jest poprawa efek-
tywności energetycznej do-
mów poprzez ich termomo-
dernizację i wymianę źródeł 
ciepła, a przez to ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza i powstawa-
nia smogu. Pieniądze prze-
znaczone na ten cel pocho-
dzą ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, a 
także z funduszów europej-
skich. Przewidziano wydat-
ki w wysokości 103 mld zł, 
a łączny koszt inwestycji 
- wraz z wkładem własnych 
beneficjentów - wyniesie 
ponad 132 mld zł. Finan-
sowanie w formie dotacji 
wyniesie 63,3 mld zł, na-
tomiast w formie pożyczek 
- 39,7 mld zł. Realizacja pro-
gramu zaplanowana została 
na lata 2018-2029.

W ramach „Czystego Po-
wietrza” termomodernizacji 
poddanych zostanie nawet 
4 mln domów w całym kraju. 
Minimalnym koszt realizo-

wanego projektu to 7 tys. zł. 
Właściciele budynków, któ-
rych dochody są najniższe, 
otrzymają do 90 procent do-
tacji na realizację przedsię-
wzięć fi nansowanych z pro-
gramu. Dotacje nie będą sta-
nowiły przychodu podlegają-
cego opodatkowaniu. Ponad-
to pożyczki mogą być udzie-
lane na czas do 15 lat z pre-
ferencyjnym oprocentowa-
niem, które wynosi obecnie 
2,4 procent.

Wojewódzki fundusz 
uruchomił także specjal-
ną infolinię. Pod numerem 
32/6032252 można uzy-
skać informacje na temat 
programu. Działa także spe-
cjalna skrzynka e-mail dla 
osób pragnących uzyskać 
bliższe dane: czystepowie-
trze@wfosigw.katowice.pl 
Mieszkańcy naszego regio-
nu mogą skorzystać również 
z pomocy pracowników biu-
ra terenowego katowickiego 
funduszu, które zostało uru-
chomione w październiku 
przy ulicy Legionów 57 w 
Bielsku-Białej. Punkt czyn-
ny jest w dni robocze od 
9.00 do 14.00.          (kredo)

Kolejne szkoły na Ślą-
sku mogą się cieszyć no-
woczesnymi pracowniami, 
w których uczniowie zgłę-
biają tajniki szeroko rozu-
mianej przyrody i ekologii. 
Wszystko dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Instytucja ogłasza wła-
śnie piątą edycję konkursów 
„Zielona Pracownia - Pro-
jekt 2019” oraz „Zielona 
Pracownia”. Następne pla-
cówki oświatowe mogą więc 
powalczyć o pieniądze. War-
to to zrobić!

Konkurs „Zielona Pra-
cownia - Projekt 2019” 
skierowany jest do szkół 
podstawowych i średnich 
z terenu województwa ślą-
skiego. Jego przedmio-
tem jest utworzenie pro-
jektu szkolnej pracowni na 
potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, eko-

logicznych, geograficz-
nych, geologicznych czy 
chemiczno-fi zycznych. 

Co będzie podlegać oce-
nie? Przede wszystkim po-
mysł na zagospodarowanie 
klasy - jej funkcjonalność, 
innowacyjność rozwiązań, 
a także różnorodność po-
mocy dydaktycznych. Mak-
symalna wysokość nagro-
dy nie może przekroczyć 
20 procent kosztu całko-
witego wprowadzenia pro-
jektu w życie i stanowić 
kwoty wyższej niż 7500 zł. 
Przewidywana pula nagród 
może wynieść łącznie na-
wet 450 tys. zł.

Z kolei konkurs „Zielona 
Pracownia 2019” adresowa-
ny jest do organów prowa-
dzących placówki oświato-
we na naszym terenie. Do 
zdobycia są dotacje dla naj-
lepszych wniosków doty-
czących utworzenia ekopra-
cowni na potrzeby uczniów 

w klasach IV-VIII szkół 
podstawowych oraz w szko-
łach średnich. Dofi nansowa-
ne zostaną projekty, które w 
znaczny sposób wpłyną na 
polepszenie warunków na-
uczania oraz wyróżnią się 
kreatywnością i pomysło-
wością w sposobie zagospo-
darowania pracowni. Inwe-
stycje powinny zostać zre-
alizowane w 2019 roku. Pie-
niężne zastrzyki mogą wy-
nieść nie więcej niż 80 pro-
cent kosztów kwalifi kowa-
nych, ale Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach zastrzega, że mak-
symalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 30 tys. zł.

W przypadku pierw-
szego konkursu zgłoszenia 
przyjmowane są do końca 
stycznia przyszłego roku, 
natomiast jeśli chodzi o dru-
gi - w terminie od 15 do 29 
marca.                      (kredo)

INFORMUJĄ 
I DORADZAJĄ

Nasiona uzupełnione!

LASY MAJĄ ZAPASY

- Większość  gatunków 
lasotwórczych owocuje raz 
na kilka lat i to właśnie prze-
chowalnie nasion zapew-
niają nam ciągłość produk-
cji szkółkarskiej - wyjaśnia 
Leon Mijal, ustroński nad-
leśniczy. W znaczący spo-
sób udało się uzupełnić zapa-
sy żołędzi. Zebrano ich 2600 
kg. Podobnie w przypadku 
szyszek jodłowych. Z okaza-
łych jodeł na Czantorii, zwa-
nych drzewami matecznymi, 
udało się zebrać 30 kg szy-
szek, które uzupełniły zasób 
w Leśnym Banku Genów w 
Kostrzycy. Natomiast z jo-
dłowych drzewostanów na-
siennych, znajdujących się 
na terenie ustrońskiego nad-

leśnictwa, pozyskano kolej-
nych 650 kg szyszek.

- O urodzaju możemy 
mówić także, jeśli chodzi 
o nasiona jawora i czere-
śni ptasiej, która jest ga-
tunkiem biocenotycznym, 
wprowadzanym przez leśni-
ków, obok jarzębu pospo-
litego, czyli popularnej ja-
rzębiny, jako cenne uzupeł-
nienie ptasiej diety. Co kil-
ka lat zbieramy także nasio-
na cisa pospolitego z oka-
zów rosnących w rezerwa-
cie Zadni Gaj. W tym roku 
Generalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska wydała zgo-
dę na ich zbiór. Niewielka 
ich partia, po wcześniejszym 
przysposobieniu w Szkółce w 

Nędzy, trafi  do leśnej Szkół-
ki Woleństwo, która wypro-
dukuje z nich sadzonki - tłu-
maczy Leon Mijal.

W tym roku słabo wy-
padły tylko zbiory bukwi, 
ponieważ pomimo dobrego 
urodzaju, znaczny procent 
nasion okazał się pusty. Po-
zyskanie wystarczającej ilo-
ści nasion tego właśnie ga-
tunku jest ważne ze wzglę-
du na trwającą przebudowę 
beskidzkich drzewostanów, 
w których, w zależności od 
siedliska, buk powinien sta-
nowić 30-50 procent doce-
lowego składu.  Tymcza-
sem buki na swoje owoce 
każą czekać, gdyż wydają je 
średnio co 5-8 lat.     (kredo)

ŚWIĘTUJ 
W ZGODZIE Z NATURĄ

Już na etapie zakupów 
spożywczych na święta 
można być „eko”. Przygo-
towane odpowiednio wcze-
śniej listy potrzebnych pro-
duktów sprawiają, że uni-
kamy kupowania niepo-
trzebnych rzeczy i ograni-
czymy marnowanie żyw-
ności, co jest odwiecz-
nym problemem towarzy-
szącym Polakom po każ-
dym większym świętowa-
niu. W okresie poprzedzają-
cym święta szczególnie ła-
two o nieprzemyślane decy-
zje zakupowe podejmowa-
ne pod wpływem reklamy 
czy udzielającego się uro-
czystego nastroju.

Kolejna kwestia to cho-
inka. Bez zielonego drzew-
ka trudno sobie wyobra-
zić świąteczny czas. Wie-
lu z nas przeżywa dylemat 
- wybrać choinkę sztuczną 
czy żywą? Chcąc być eko-
logicznym, decyzja może 
być tylko jedna - tę drugą. 

To wyjście zdecydowanie 
bardziej korzystne dla śro-
dowiska. Sztuczna choin-
ka kiedyś się znudzi i z ra-
cji tego, że nie nadaje się 
do recyklingu, trafi  na wy-
sypisko, gdzie będzie się 
rozkładać przez najbliż-
szych kilkaset lat, nie mó-
wiąc już o tym, jak szko-
dliwa dla przyrody jest jej 
produkcja. Żywe drzewko 
ma poza tym swój niepo-
wtarzalny urok, który cięż-
ko zastąpić sklepowym ar-
tykułem. Dobrym wyjściem 
jest odwiedzenie któregoś z 
nadleśnictw znajdujących 
się w regionie w poszuki-
waniu świątecznej ozdoby.

Ekologiczne mogą być 
także prezenty. Część z nich 
bowiem możemy wykonać 
samodzielnie, szczegól-
nie jeśli mamy artystycz-
ne zdolności lub kulinar-
ny dryg. Wiele osób ucie-
szy się bowiem, gdy zoba-
czy pod choinką na przy-

kład ręcznie wykonane i 
oryginalne bibeloty, zrobio-
ny na drutach szalik, czapkę 
lub skarpety, czy różnego 
rodzaju domowe przetwo-
ry zamknięte w słoikach. 
Dla osób, które cenią sobie 
zdrowe odżywianie i natu-
ralne składniki, będzie to z 
pewnością wspaniały pre-
zent. Własnoręcznie mo-
żemy wykonać także świą-
teczne kartki z życzenia-
mi. Stare słoiki natomiast 
możemy zamienić w sty-
lowe pojemniki na świą-
teczne pierniczki. Dekoru-
jąc je razem z dziećmi, bę-
dziemy mieli okazję nie tyl-
ko do wspólnego spędzenia 
czasu, ale także do naucze-
nia ich postaw przyjaznych 
środowisku.

Świętując, nie zapomi-
najmy o podstawowych za-
sadach ekologii - segregacji 
odpadów, zgniataniu butelek 
i puszek czy oszczędzaniu 
wody oraz prądu.    (kredo)

Fundusz stawia na ekopracownie

PIĄTA SZANSA 
DLA SZKÓŁ

Pracownicy funduszu w terenie


