NASZE ŚRODOWISKO

Nie tylko Trash Challange
Wiosna zachęca do porządków. Trwa
zatem czyszczenie z odpadów
i śmieci, które przywieźli lub
przynieśli do lasu ludzie. Jak mawia
jeden z leśników – drzewa i zwierzęta
nie śmiecą, więc nie muszą po sobie
sprzątać – my powinniśmy.

w Cieszynie, Nadleśnictwo Ustroń oraz
ustroński Urząd Miasta.

Z RÓWNICY NA ZAWODZIE
Trzy dni później w sobotę, 18 maja, członkowie Koła Łowieckiego „Jelenica” wraz
z rodzinami wysprzątali żółty szlak
na Równicę oraz czerwony szlak z Równicy na Zawodzie.
Na terenie Nadleśnictwa Ustroń działa
kilkanaście kół łowieckich. KŁ „Jelenica”
należy do najstarszych – zostało założone
w 1945 roku. Swoim zasięgiem obejmuje
cały teren gminy Ustroń i część Brennej.
Uczestnicy akcji przez cztery godziny
w kilkuosobowych grupach przeczesali
najbardziej uczęszczane szlaki i trasy spacerowe w Ustroniu. Efekt to 12 pełnych 120-litrowych worków wypełnionych butelkami, plastikowymi opakowaniami i drobnymi elektrośmieciami.

ie ma znaczenia, co nas motywuje do sprzątania lasu:
czy jest to jakiś internetowy
wiral rozprzestrzeniający
się w zawrotnym tempie
po świecie, czy wewnętrza potrzeba przebywania w czystym środowisku. Grunt, by
być skutecznym w działaniu.
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TRASH CHALLANGE
To zabawa zapoczątkowana przez Byrona
Romána 5 marca tego roku. Amerykanin
udostępnił zdjęcie młodego człowieka
z Gwatemali, który sam posprzątał zaśmiecony teren, fotografując się przed i po wykonaniu zadania. Román zachęcił przy tym
wszystkich słowami: „Zrób zdjęcie miejsca,
które wymaga sprzątania, a następnie zdjęcie, żeby używać oznaczenia #trashtag”. I zaczęło się. Tysiące ludzi opublikowało zdjęcia i filmy na portalach społecznościowych, pokazując, co udało im się posprzątać, oczyścić, przywrócić do pierwotnego stanu. To, co w zamyśle miało być wyzwaniem dla „znudzonych nastolatków”,
stało się celem dla ludzi w różnym wieku i dowolnych profesji na całym świecie.
Również u nas wielu podjęło wyzwanie
Trash Challange nie tylko indywidualnie, ale
także w sposób zorganizowany. „Posprzątajmy wspólnie pięć miejsc w mieście, robiąc
zdjęcie przed i po akcji. Na całym świecie ludzie sprzątają śmieci i się tym chwalą!” – tak
zachęcał do akcji zorganizowanej 18 marca
Urząd Miejski w Katowicach.
6 kwietnia mieszkańcy Rudy Śląskiej posprzątali w ramach akcji Trash Challenge okolice średniowiecznego Gródka Kochłowickiego, tego samego dnia bytomianie zlikwidowali dzikie wysypiska śmieci z rejonu ulicy Podleśnej – tam na terenach leśnych i zielonych
znajdowało się kilka pryzm z folią i opakowaniami foliowymi. Odpady trafiły do nowoczesnego zakładu recyklingu w Bytomiu.

DO DZIEŁA!

CZANTORIA JAK MINERALNA
Aby góra Czantoria kojarzyła się z czymś równie czystym i krystalicznym jak woda mineralna o tej samej nazwie, zadbali 15 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu-Nierodzimiu. Na pierwszy ogień poszedł szlak turystyczny biegnący wzdłuż granicy rezerwatu.
Rezultat to kilka worków z opakowaniami
szklanymi, plastikowymi i papierowymi.
Na szczycie Czantorii na uczestników akcji
czekała nie lada niespodzianka – kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu. Podczas
przerwy na ciepły posiłek został przeprowadzony konkurs z wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej. Laureaci zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.
Wiosenną akcję sprzątania Czantorii już
po raz dziewiąty zorganizowali: Komisja
Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski”

To tylko kilka przykładów z ostatnich kilku miesięcy, a przecież sprzątanie lasów
trwa cały rok.
– Pomoc mieszkańców w przywracaniu
czystości w lasach jest przez nas, leśników, zawsze chętnie przyjmowana. Powiem więcej, cieszymy się z inicjatyw,
które nawet pomijają nasz udział w lokalnym przedsięwzięciu. To jeden z nielicznych przykładów konkurencyjnego działania, który powinna poprzeć każda organizacja, przedsiębiorstwo, firma czy samorząd posiadający tereny zielone, jeśli ktoś
ofiaruje pomoc w ich sprzątaniu – mówi Arkadiusz Wojciechowicz, dyrektor RDLP
w Katowicach,` dodając, że nadleśnictwa
wielokrotnie zwracały się o pomoc w tej kwestii do mieszkańców i zawsze odzew był dość
szeroki.
My także zachęcamy spacerowiczów i miłośników lasu do kontynuowania akcji Lasów Państwowych – „Zabierz 5 z lasu”. Polega ona – w dużym skrócie – na przyniesieniu
ze spaceru w lesie pięciu sztuk śmieci, które
uda się znaleźć i wyrzuceniu ich do właściwego pojemnika na odpady. Proste, łatwe,
niewymagające wysiłku, a biorąc pod uwagę
liczbę osób, jaką codziennie gościmy w lasach, na pewno skutecznie pomoże je posprzątać.
SŁAWOMIR CICHY, (MM)
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Czyste powietrze w Śląskiem

odstawowym celem rządowego
programu „Czyste Powietrze”
jest poprawa efektywności energetycznej istniejących domów
jednorodzinnych poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia,
Ministerstwo Środowiska we współpracy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowało specjalny pakiet wsparcia dla mieszkańców kraju. Szczególna rola w tym kontekście dotyczy
województwa śląskiego, bo właśnie tutaj program jest najbardziej potrzebny.
Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych oraz
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WFOSiGW W KATOWICACH

„Czyste Powietrze” to rządowy
program, którego celem jest
kompleksowa walka ze smogiem.
W ciągu najbliższych 10 lat
na kompleksową termomodernizację
domów jednorodzinnych i wymianę
przestarzałych pieców w całym kraju,
przeznaczonych zostanie ponad 100
mld zł. Zainteresowane osoby mogą się
już zgłaszać do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy takiego obiektu.
Program „Czyste Powietrze” został rozpisany na lata 2018-2029. Jego budżet to 103
mld zł, z czego 63,3 mld zł w formie dotacji
oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. Szacuje się, że w skali kraju skorzysta
z niego ok. 3 mln gospodarstw domowych,
w tym ok. 560 tys. gospodarstw domowych
z terenu województwa śląskiego.
Wysokość przyznanej dotacji będzie zale-

Pomoc
dla pszczół
WFOŚiGW w Katowicach przyznał
Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy
w Katowicach dofinansowanie
do 200 tys. zł na zadanie
„Poprawa zdrowotności pszczół
poprzez wymianę uli na nowe”.
związku z dużym nasileniem występowania chorób pszczół
i czerwiu co roku późną jesienią i wiosną ginie ok. 10-15 proc.
rodzin pszczelich.
Na terenie działania Związku znajdują się w większości małe pasieki,
w których trudniej jest odtworzyć pogłowie pszczół. Ze względu na niezdiagnozowane zjawisko masowego wymierania rodzin pszczelich oraz
rozprzestrzeniającą się chorobę zwalczaną z urzędu – zgnilca złośliwego, wymiana starych uli i ramek na nowe jest bardzo wskazana. Wymiana ta w znaczącym stopniu poprawi zdrowotność rodzin pszczelich.

W

żeć od dochodu przypadającego na jedną
osobę w gospodarstwie domowym. Osoby
zainteresowane mogą liczyć na pokrycie
od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł, a maksymalna to 53 tys. zł.
Wojewódzki fundusz uruchomił specjalną
infolinię. Pod numerem 32 603 22 52 można
uzyskać informacje na temat programu. Dodatkowo uruchomiono specjalną skrzynkę e-mailową: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl.

Konkurs „Zielona
pracownia” 2019
W

tym roku powstanie 87 zielonych pracowni, na które
Fundusz przeznaczył ponad 3 mln zł.
Aby otrzymać dofinansowanie, placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego musiały stanąć do konkursu. Jego
przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniono, biorąc pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Podsumowując 5 edycji konkursów – „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona Pracownia” – Fundusz przeznaczył łącznie 8 536 925 zł na utworzenie 250 zielonych pracowni w województwie śląskim.
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