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

„Czyste powietrze” w gminach
u W powiecie mikołowskim, z oferty współpracy przy wdrażaniu
programu „Czyste powietrze” skorzystały Łaziska Górne.
WYKAZ GMIN, KTÓRE PODPISAŁY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
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Podpisanie porozumienia pomiędzy gminą Skoczów a Funduszem ustalające zasady współpracy przy programie „Czyste powietrze”.
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lipca weszły w życie zmiany mające na celu usprawnienie
realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz ułatwienie
dostępu do niego potencjalnym beneficjentom. Jedna z najważniejszych korekt dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie
wdrażania Programu. Każda Gmina na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
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akacje to czas, kiedy możemy zatrzymać się i pomyśleć jaką planetę zostawiamy naszym dzieciom i wnukom. Także
w czasie urlopu, który możemy spędzać w zgodnie z naturą np. korzystając
z roweru zamiast samochodu, wędkując,
chodząc po górach czy wypoczywając na
plaży, powinniśmy pozostawić środowisko naturalne w stanie, którym go zastaliśmy. Bez naszych śmieci i odpadów.

towicach porozumienia będzie mogła przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji.
Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej
liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków
bezpośrednio do gmin - to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na
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podstawie zawartych porozumień beneficjenci mogą składać wnioski nie
tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej i Częstochowie - wnioski można będzie złożyć także w gminach. Gminy, które
wyraziły deklarację współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie
wsparcie ze strony Funduszu dotyczące obsługi przy realizacji Programu.
Dotychczas porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 16 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne wciąż zgłaszają chęć współpracy. Fundusz przeszkolił już pracowników 12 gmin. Szkolenia realizowane są w trybie warsztatowym.

Wypoczywaj i chroń przyrodę
środowiska. Wystarczy przestrzegać kilku
zasad.
Po pierwsze: nie zaśmiecaj plaży czy
lasu. Po drugie: zakręcaj dobrze wodę.
Po trzecie: korzystaj z toreb materiałowych.
Bo ekologiczne wakacje to bezpieczne
wakacje. Co zrobić ze zużytymi bateriami
od aparatu fotograficznego? Jaki związek
ma marnowanie jedzenia i produkcja gazów cieplarnianych? Ile lat rozkłada się
torebka foliowa? Warto zastanowić się na
tymi kwestiami także w czasie wakacji.

Zużyte
baterie
Sami wielokrotnie narzekaliśmy będąc
nad morzem, że na plaży pełno jest niedopałków, papierków po lodach zakopanych
w piachu czy puszek po piwie. Nie raz byliśmy zbulwersowani, że napotykaliśmy na
szlaku plastikowe butelki po wodzie czy
foliowe torby. Jeżeli nie chcemy wypoczywać w takich warunkach to sami też nie
powinniśmy śmiecić. Zacznijmy od siebie.
Okazuje się, że można fantastycznie wypoczywać nie zaśmiecając i nie niszcząc
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Choć
większość
fotek na wakacjach robimy już naszymi telefonami, to jednak wciąż lubimy korzystać
z aparatów fotograficznych, które pracują
na baterie. Zużyte wyrzućmy do pojemnika na baterie. Dlaczego to tak ważne?
Baterie składają się z substancji chemicznych, m.in. rtęci, ołowiu, cynku. Jeśli
wyrzucimy je w lesie, stanowią poważne

zagrożenie dla środowiska. Podczas deszczu wypłukiwane są niektóre składniki,
które przedostają się do wód i gleby. Na
zatrucie narażone są zwierzęta, rośliny,
a także ludzie.

Zakręć wodę,
gaz, prąd
Wybierając się na urlop lub weekend
poza miastem - sprawdźmy, czy dobrze
zakręciliśmy kurek z wodą lub zgasiliśmy
światło we wszystkich pomieszczeniach.
Zaoszczędzimy pieniądze
w domowym budżecie i zadbamy o środowisko. Z powodu
źle zakręconego kranu
w ciągu tygodnia ilością zgromadzonej
wody napełnilibyśmy wannę.

Posprzątaj
śmieci
Śmieci wrzucajmy zawsze do kosza.
Będąc w lesie, w górach lub nad morzem
zabierajmy ze sobą swoje odpady. Porada

dla miłośników wędkarstwa: żyłki
wędkarskie wyrzucajmy do odpowiednich pojemników. Wyrzucone do
wody lub pozostawione na plaży są zagrożeniem dla zwierząt.

Nie marnuj
jedzenia
Aby zmniejszyć ilość odpadów i zużycie energii warto wybierać produkty
bez zbędnych opakowań lub te, które
można ponownie wykorzystać. Ważne
jest również, by nie marnować jedzenia,
czyli kupować tyle, ile faktycznie jesteśmy
w stanie zjeść. Dzięki temu zapobiegniemy emisji gazów cieplarnianych, które
powstają podczas produkcji żywności.

Torba
wielokrotnego użytku
Warto ograniczyć korzystanie z toreb
plastikowych. Idąc na zakupy zabierzmy
torbę materiałową lub papierową. Pamiętajmy, że z torby foliowej korzystamy
zaledwie 20 minut, a tylko niewielka ich

ilość zostaje przetworzona. Większość
„foliówek” trafia na wysypiska i tam ulega
rozpadowi w ciągu kilkuset lat.
Torbę materiałową warto wybrać także
udając się np. nad morze. To ważne, bo
niektóre zwierzęta morskie traktują torby
plastikowe jak pokarm.

Produkty regionalne
i tradycyjne
Wakacje w zgodzie ze środowiskiem
to także wybór produktów tradycyjnych
i regionalnych. Warto wypróbować te
przysmaki, które są wytwarzane w naturalny sposób. Wzbogacimy naszą wiedzę
i doznania smakowe.

