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7 kwietnia rusza projekt Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie:
„Śląski Kalendarz Ekologiczny”

Na początek
o ptakach
Wiosna zbliża się dużymi krokami. Na trawnikach
pojawiły się krokusy, ptaki śpiewają, a temperatura
sięgnęła kilkunastu stopni. Po raz kolejny rusza też
projekt Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
zatytułowany „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, czyli
rodzinne święta przyrodniczo-ekologiczne.

J

est to cykl imprez skierowany do mieszkańców Powiatu Mikołowskiego i nie tylko. Impreza jak zawsze odbędzie się na Sośnej Górze,
gdzie poprzez warsztaty, wykłady, projekcie
filmów oraz grę terenową adresowaną do całych
rodzin organizatorzy przybliżą uczestnikom tematykę ekologiczną. Imprezy odbywają się w niedzielę
i cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
Przekazywane w atrakcyjnej formie, przez ekspertów
informacje łatwiej i szybciej trafiają do słuchaczy.
- Każdego roku staramy się zmieniać tematykę
imprez, by zachęcić jak największą liczbę osób do odwiedzania naszego Ogrodu. Staramy się tak je przygotowywać, by były w atrakcyjnej formie zarówno dla
dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych. Ale niektóre,
sprawdzone elementy zachowujemy, a do takich należy edukacyjna gra terenowa „Zieloni Odkrywcy”,
która cieszy się dużym zainteresowanej wśród dzieci
- opowiada Małgorzata Szymańczyk, rzecznik prasowy Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Pierwsza z dziesięciu imprez odbędzie się już
7 kwietnia, wówczas bohaterami dnia będą ptaki,
nasi najwięksi sprzymierzeńcy w walce z robakami
i insektami. Nie każdy wie, że jeden mały wróbelek
jest w stanie zjeść ponad dwa wiaderka muszek, komarów i innych owadów w sezonie wiosenno-letnim.
Eksperci, w Dniu Święta Ptaków będą mówić nie tylko o ich budowie, zwyczajach, miejscach występowania, ale także ewolucji. W trakcie imprezy uczestnicy
mogą się dowiedzieć jak zmieniały się te zwierzęta
na przestrzeni dziejów. Dodatkowo odbędzie się seminarium prowadzone przez ornitologów oraz akcja
edukacyjno-ekologiczna, której celem jest stworzenie
większej bazy lęgowej dla ptaków. Uczestnikom zostaną przekazane budki lęgowe.
Cykl 10 imprez jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, dla którego edukacja proekologiczna jest bardzo istotnym elementem polityki
ochrony środowiska.

Zarówno Fundusz, jak i gminy zachęcają do inwestycji ekologicznych

Fotowoltaika na topie

Program „Czyste Powietrze”, zgodnie z intencjami rządu jest adresowany głównie do osób o średnich i niskich
dochodach. Po ostatniej zmianie przepisów podatkoweych już wiadomo, że dotacje z programu „Czyste
powietrze” nie będą objęte podatkiem. Według wyliczeń szefa resortu środowiska, ulga podatkowa ma rocznie
kosztować budżet państwa około 1,7 mld zł, a przez cały czas trwania programu to wydatek rzędu 17 mld zł. Ale na
pewno nie są to wyrzucone pieniądze, bowiem zyska na tym jakość powietrza, a tym samym wszyscy mieszkańcy.

- Zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce.
Działamy z myślą o przyszłych

pokoleniach - wyjaśniał minister
Henryk Kowalczyk.
Warto także pokusić się o inwestycje proekologiczne w swoim domu. Do takich niewąt-

pliwie należy zamontowanie
ogniw fotowoltaicznych na dachu. W gminach powiatu Mikołowskiego urzędnicy zachęcają mieszkańców do korzystania z programów, dzięki którym
część kosztów za montaż, m.in.
ogniw fotowoltaicznych ponosi państwo.
- W naszych programach nie
ma kryterium dochodowości. Wysokość dofinansowania zależna jest od mocy zainstalowanych
ogniw - wyjaśniają urzędnicy.
W powiecie mikołowskim takie pro0gramy funkcjonują, m.in.
w Orzeszu, Łaziskach Górnych
i Wyrach. W tych ostatnich już

zostały zamontowane pierwsze instalacje. Do tej pory jest
ich ponad 20. Łącznie powstanie
73 instalacje fotowoltaiczne oraz
12 solarnych. Natomiast w Łaziskach o dofinansowanie ubiega
się ponad 200 osób, w tym 163
już przyznano środki. Równie
duże zainteresowanie dotacjami
jest w Orzeszu. W gminach wciąż
można jeszcze składać wnioski.
Jak zgodnie twierdzą, zarówno minister środowiska Henryk
Kowalczyk oraz prezes WFOŚIGW w Katowicach, Tomasz
Bednarek liczy efekt końcowy,
czyli zmniejszenie zapylenia powietrza i smogu. Dlatego zarów-

no włodarze miast, jak i rządzący zachęcają mieszkańców do
korzystania z programów proekologicznych.
Przypomnijmy, że program
„Czyste Powietrze” będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania, w jego ramach opiewają na ponad 103 mld zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Katowicach na bieżąco przyjmuje wnioski, udziela
porad w zakresie wykorzystania
dotacji i możliwości zastosowania różnych rozwiązań.
Rząd zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzin-

nych. Celem programu jest, m.in.
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację
nieefektywnych i przestarzałych
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Kwota
dofinansowania może się wahać od
30 do 90 procenta kosztów kwalifikowanych inwestycji. Natomiast
w przypadku pożyczki planowany okres spłaty to maksymalnie
15 lat. Wnioski o dofinansowanie
są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w formie papierowej.

