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W naszym biuletynie informujemy także o planach na zbliżający się 2020 rok. Niedługo
po jego rozpoczęciu zostaną uruchomione nabory dotyczące Edukacji Ekologicznej, Ochrony Przyrody czy usuwania barszczu Sosnowskiego. Planujemy także kolejny nabór w ramach Programu „Mały Strażak”, który pozwala jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
kupić wyposażenie i ubrania niezbędne w akcjach ratowania życia i zdrowia mieszkańców
Województwa Zachodniopomorskiego. W kończącym się roku Fundusz przeznaczył na ten
cel pół miliona złotych.
Na stronach „Naturalnie” także – w miniaturze – największa w Polsce zielona ściana, która będzie cieszyć oczy odwiedzających kompleks usługowy Posejdon. Niejako przy okazji
prezentujemy podobną - nieco mniejszą - ścianę, która „wyrosła” w koszalińskim biurze
WFOŚiGW. Zachęcamy także do aplikowania o granty w ramach Funduszu Naturalnej Energii oraz do wizyty w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.
Zapraszamy do lektury!

Wydrukowano
na papierze ekologicznym.
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
1. Administratorem danych
osobowych jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z siedzibą
w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323
Szczecin, tel.: 91 486 15 56, e-mail:
sekretariat@wfos.szczecin.pl
2. Istnieje możliwość kontaktu
z inspektorem ochrony danych
poprzez adres
e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu

Robert Stępień

Zastępca Prezesa Zarządu

3. Pozostałe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie znajdują się na stronie:
https://bip.wfos.szczecin.pl/rodo/
klauzula-ogolna.html
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Smog: stop!

W trosce o ochronę powietrza

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu

Cel: ograniczyć niską emisję i skutecznie walczyć ze smogiem. Mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego
chcą oddychać dobrej jakości powietrzem, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie tworzy atrakcyjne warunki do tego, by mogli uzyskać kompleksowe wsparcie na działania
poprawiające jakość powietrza, w tym wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła,
termomodernizację domu czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
Od 18 września 2018 roku Fundusz prowadzi nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”. Program, umożliwiający zdobycie bardzo atrakcyjnego dofinansowania na wymianę źródła ciepła
i termomodernizację domu, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców: do tej pory Fundusz przyjął
ponad 3000 wniosków. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy: Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Gryfina, Koszalina,
Polic i Myśliborza. Zostało podpisanych ponad 2 700 umów
na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych, z czego większość - 42 mln zł - to bezzwrotne dotacje, a 18 mln zł – niskooprocentowane pożyczki.

By ułatwić beneficjentom dostęp do Programu i sprawić, by składanie wniosku nie musiało wiązać się z wizytą
w biurze Funduszu w Szczecinie, Koszalinie lub Szczecinku,
WFOŚiGW zawarł porozumienia z ponad 40 Gminami, dzięki czemu wnioski można złożyć w Punktach Konsultacyjnych
Programu „Czyste Powietrze” w Urzędach Gmin, których lista jest dostępna na stronie www.wfos.szczecin.pl. Ponadto
Fundusz uruchomił infolinię oraz punkty informacyjne Programu „Czyste Powietrze” w biurach Funduszu, aby proces
aplikowania o środki w ramach Programu był dla mieszkańców jak najwygodniejszy.

Program „Czyste Powietrze”:
•
•
•
•
•

3000 – liczba złożonych wniosków
Ponad 60 milionów złotych – łączna kwota dofinansowania
42 mln zł – dotacje
18 mln zł – pożyczki
41 – liczba Gmin, w których można złożyć wniosek

Na realizację projektów, które nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” można pozyskać środki z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach cieszącego
się wśród beneficjentów dużym zainteresowaniem Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu
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ochrony powietrza, wód i gleby. Niskooprocentowaną pożyczkę można przeznaczyć nie tylko na wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy montaż instalacji OZE, ale także
między innymi na zakup pojazdów elektrycznych (samochodów, skuterów i rowerów) czy usunięcie i utylizację azbestu

O TYM SIĘ MÓWI
autorski Program Pożyczek wraz z ogólnopolskim Programem „Czyste Powietrze” tworzą kompleksowy, dopasowany
do różnych potrzeb i możliwości beneficjentów, mechanizm
finansowania działań związanych z wymianą źródła ciepła
i kompleksową termomodernizacją domu jednorodzinnego.

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych:
•
•
•
•

3 mln zł – pula środków w ramach edycji 2019
7 – liczba linii pożyczkowych
2% - wysokość oprocentowania
Do 30% - wysokość umorzenia

Z kolei mieszkańcy, którzy chcą na własne potrzeby produkować energię elektryczną, mogą zainwestować w środowisko
poprzez montaż domowej instalacji fotowoltaicznej. Wsparcie w ramach Programu „Mój Prąd” pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i jest oparte na dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji – maksymal-
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wraz z wymianą pokrycia dachowego. Dzięki środkom pozyskanym z programu można sfinansować również budowę
indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków oraz systemów magazynowana
wody deszczowej. Wnioski w ramach nowej edycji można
złożyć jeszcze do końca roku w biurach Funduszu w Szczecinie, Koszalinie oraz Szczecinku. Wdrożony przez Fundusz

nie 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Szczegółowe
informacje na temat Programu „Mój Prąd” można uzyskać
u Doradców Energetycznych Funduszu w biurach w Szczecinie i Koszalinie. Więcej o Programie, w tym o możliwości złożenia wniosku przez internet, przeczytacie Państwo na stronach 12-13.

Program „Mój Prąd”:
•
•
•
•

1 miliard złotych – pula środków w ramach Programu
5 tysięcy złotych – maksymalne dofinansowanie na 1 instalację
200 tysięcy– liczba instalacji planowanych do sfinansowania
1 TWh – planowany poziom produkcji zielonej energii
z instalacji dofinansowanych w ramach Programu

Fundusz wspiera montaż instalacji OZE nie tylko w przypadku osób fizycznych, ale również – spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych. Przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachach
wieżowców zarządzanych między innymi przez Spółdzielnie Mieszkaniowe: Kolejarz, Śródmieście, Ster i Pszczelna w Szczecinie oraz Słowianin w Świnoujściu. W realizacji
są kolejne instalacje, pozwalające na wykorzystanie zielonej
energii do zasilania wind czy oświetlenia w częściach wspólnych budynków. WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował także montaż pomp ciepła oraz instalacji PV w budowanym
w Szczecinie kompleksie Posejdon. Planując działania nastawione na poprawę jakości powietrza zarówno w ramach Pro-

gramu „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, Programu Pożyczek
dla Osób Fizycznych, jak i innych rozwiązań, oferowanych
przez WFOŚiGW w Szczecinie i NFOŚiGW, można skorzystać
z bezpłatnego wsparcia Doradców Energetycznych. Czworo
Doradców podpowiada, jak przygotować się, skąd uzyskać
finansowanie i jak przeprowadzić inwestycje związane z wymianą systemu ogrzewania, montażem instalacji OZE czy termomodernizacją budynków, by poprawić jakość środowiska
i zwiększyć efektywność energetyczną planowanych przedsięwzięć. Doradcy WFOŚiGW w Szczecinie pomogą również
przygotować i przeprowadzić inwestycję, tak by była nie tylko ekologiczna, ale również – ekonomiczna.

Zapraszam do współpracy!

Instalacja PV na budynku zarządzanym przez SM Kolejarz
– Brama Portowa/ul. Kaszubska w Szczecinie.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu kompleksu usługowego Posejdon.
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Nowelizacja ustawy

Prawo Ochrony Środowiska
– co nowego dla beneficjentów?

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu

Prezydent Andrzej Duda 4 listopada 2019 r. podpisał nowelizację ustawy: Prawo Ochrony Środowiska oraz
niektórych innych ustaw, która zawiera ważne regulacje dotyczące działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w naszym kraju. Kluczową zmianą jest wprowadzenie ulgi, dzięki której instalacje dofinansowane w ramach
np. Programu „Mój Prąd” są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz tego ujednolicono
do 8% stawkę podatku dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych. Ustawa zakazuje także wprowadzania
na rynek i sprzedaży pozaklasowych, nieekologicznych kotłów na paliwa stałe oraz daje Inspekcji Handlowej
nową rolę i narzędzia w walce o jakość powietrza w naszym kraju.

Celem nowelizacji jest nie tylko poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w wyniku spalania paliw stałych w domowych piecach, ale również wzmocnienie kontroli sprzedaży kotłów grzewczych, a tym samym – takie uszczelnienie rynku,
by do mieszkańców nie trafiały niespełniające norm źródła ciepła. Z tego powodu znowelizowana ustawa Prawo Ochrony
Środowiska bywa nazywana „antykopciuchową”.

Stop nieekologicznym piecom z importu
Zgodnie z zapisami noweli – podmioty handlujące kotłami grzewczymi nie mają prawa wprowadzać na rynek kotłów niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe. Ustawa zakazuje nie tylko swobodnego handlu takimi źródłami ciepła, ale także rozszerza interpretację „wprowadzenia do obrotu”, zakazując importu z zagranicy kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych
lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub w państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu.
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Nieuchronne kary i nowa rola Inspekcji Handlowej

Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska
– najważniejsze zmiany

Naturalnie, my lifestyle

Przedsiębiorcy, którzy naruszą zakaz – muszą liczyć się z karami administracyjnymi, które wyniosą od 10 tysięcy złotych
do 5% przychodu firmy za poprzedni rok kalendarzowy. Znowelizowana ustawa o Inspekcji Handlowej przewiduje także
nową rolę Inspekcji, której pracownicy sprawdzą między innymi: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw i certyfikatów. Jeśli złamanie zakazu zostanie udowodnione firmie z naszego regionu – karę administracyjną naliczy jej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej.

1. Dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek z NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w ramach programów nastawionych na
poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery i związany z tym dochód
zwolniony z podatku od osób fizycznych
2. Inwestycje w Programie „Mój Prąd” zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych
3. Zakaz wprowadzania na rynek i sprzedaży kotłów grzewczych
na paliwa stałe niespełniających norm emisyjności
4. Kary od 10 tysięcy złotych do 5% przychodu dla podmiotów
łamiących zakaz wynikający z nowelizacji ww. ustawy
5. Ujednolicenie do 8% podatku dla OZE (fotowoltaika)
6. Obowiązek podłączania do sieci ciepłowniczej
albo zastosowanie zeroemisyjnych urządzeń OZE dla
nowobudowanych budynków mieszkalnych

OZE albo sieć ciepłownicza dla nowych domów
Ustawa wprowadza obowiązek podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczych, jeśli jest to ekonomicznie i technicznie możliwe. Takiego przymusu nie ma, jeśli w domu zostaną zainstalowane bezemisyjne źródła ciepła, na przykład ogrzewanie elektryczne albo odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła.

„Mój Prąd” z ulgą podatkową
Nowe prawo zmienia przepisy ustawy o PIT, która stanowi, że dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek otrzymane
z NFOŚiGW oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programów mających na celu
poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery i związany z tym
dochód będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. W praktyce oznacza to, że inwestycje realizowane
w ramach np. Programu „Mój Prąd” będą zwolnione z podatku.

Jedna stawka podatku dla OZE
Ustawa wprowadza jednolitą, 8%-ową stawkę VAT dla instalacji fotowoltaicznych instalowanych w przypadku budownictwa
społecznego, czyli w praktyce – domów jednorodzinnych o powierzchni do 300 metrów kwadratowych. Do tej pory instalacji OZE montowanych na dachu domu dotyczyła stawka podatku 8%, a tych na gruncie czy dachu budynku gospodarczego
– 23%. Po wejściu w życie ustawy wszystkie te instalacje mają wspólną, 8%-ową stawkę podatku.
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GEOTERMIA
jako narzędzie skutecznej walki ze smogiem.
Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji WFOŚiGW w Szczecinie

Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia
wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW,
spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. Programu
„Czyste Powietrze”. Dokument, inaugurujący projekt „Laboratorium Pyrzyce”, podpisano 14 listopada, w Dniu
Czystego Powietrza.
Wnioski i rekomendacje z projektu realizowanego w Pyrzycach – zawierające również propozycje zmian przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów geotermalnych
dla potrzeb wsparcia lokalnych systemów ciepłowniczych
– trafią do administracji rządowej i samorządowej.
– W lutym ubiegłego roku w Kancelarii Premiera inaugurowaliśmy program „StopSmog”, w ramach którego uruchomiliśmy
działanie „Laboratorium Skawina” mające na celu wypracowanie najlepszych narzędzi współpracy rządu i samorządu terytorialnego wspierających ocieplenie domów i wymianę starych
kotłów przez osoby ubogie energetycznie. Dzisiaj uruchamiamy „Laboratorium Pyrzyce”, którego celem jest zbadanie, w jaki
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sposób można wykorzystać odnawialne bogactwo naturalne,
jakim jest geotermia oraz korzystającą z tego zasobu lokalną
ciepłownię, dla potrzeb skutecznej walki z niską emisją – zapowiada współpracę pięciu sygnatariuszy porozumienia Prezes
NFOŚiGW i Pełnomocnik Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.
– Konkretne, punktowe rozwiązania stosowane w miejscowościach borykających się ze smogiem przynoszą realne efekty,
czego najlepszym przykładem jest Kraków, który zaczął odnosić zwycięstwa w walce ze smogiem. Od września tego roku
w stolicy Małopolski obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Dzięki temu, mimo pierwszych przymrozków,

O TYM SIĘ MÓWI

Podpisane w Pyrzycach porozumienie przewiduje powołanie przez sygnatariuszy zespołu roboczego, którego zada-

- Uruchamiamy „Laboratorium Pyrzyce”, którego celem jest zbadanie, w jaki
sposób można wykorzystać odnawialne bogactwo naturalne, jakim jest
geotermia – mówił Piotr Woźny- Prezes Zarządu NFOŚiGW.

niem będzie opracowanie w ciągu miesiąca mapy drogowej
działań mających na celu znaczące ograniczenie, a docelowo – likwidację niskiej emisji na terenie gminy Pyrzyce. Kluczowym narzędziem dla realizacji tego zamierzenia będą
zasoby i potencjał spółki Geotermia Pyrzyce, której udziałowcami są NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie oraz gmina
Pyrzyce. Pyrzycka spółka jest firmą o ponad 20-letnim doświadczeniu w eksploatacji wód geotermalnych na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Stosuje innowacyjne
metody na skalę światową, np. supermiękkie kwasowanie,
które zapobiega zjawisku kolmatacji i zyskało międzynarodowe uznanie oraz nagrodę specjalną Komisji Europejskiej
w roku 2015. Produkcja ciepła w pyrzyckiej Geotermii jest
oparta na wykorzystaniu gorących wód, czerpanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64°C.

Naturalnie, my lifestyle

czujniki jakości powietrza zachowały zielony kolor – podkreśla. – Z roku na rok ta poprawa będzie jeszcze bardziej odczuwalna wraz z sukcesywną likwidacją tzw. kopciuchów w gminach krakowskiego obwarzanka. O tym, jak pomocna może
być geotermia w walce ze smogiem może świadczyć to, że dzięki aktywności innej spółki portfelowej Funduszu – Geotermii
Podhalańskiej, która dostarcza ok. 40% ciepła wykorzystywanego w Zakopanem – Zakopane, które jeszcze w 2016 r. figurowało na liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, nie zostało umieszczone na kolejnej liście
opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia w 2018 r.
– mówi Prezes Funduszu.

Zespół roboczy, powołany porozumieniem, opracuje mapę działań na rzecz
likwidacji niskiej emisji w gminie Pyrzyce.

Stawiamy nie tylko na energię słońca i wiatru, ale

również geotermalną, wspierając działania Geotermii Pyrzyce, w tym między innymi wykonanie odwiertu GT1-bis, dzięki któremu jeszcze skuteczniej można
pozyskać ciepło z głębi ziemi.
Paweł Mirowski
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

– WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy z Narodowym
Funduszem oferuje mieszkańcom naszego regionu bogate
możliwości finansowania montażu odnawialnych źródeł energii
– m.in. w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”.
Stawiamy nie tylko na energię słońca i wiatru, ale również
geotermalną, wspierając działania Geotermii Pyrzyce, w tym
m.in. wykonanie odwiertu GT1-bis, dzięki któremu jeszcze
skuteczniej można pozyskać ciepło z głębi ziemi – mówi Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Mirowski. – Fundusz
wspiera także działania edukacyjne, dotyczące rozwoju energii
odnawialnej. Wśród nich jest nowoczesne laboratorium OZE,
które od wiosny 2018 r. działa na Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i pozwala

studentom poznać, w oparciu o nowoczesne technologie,
sposoby dbania m.in. o jakość powietrza, którym oddychamy.
Poza zobowiązaniem do wspólnego opracowania mapy
drogowej likwidacji niskiej emisji w Pyrzycach dzięki
zasobom geotermalnym, strony porozumienia ustaliły
wsparcie doradcze NFOŚiGW dla gminy w postaci szkoleń dla
energetyków gminnych oraz wspólne działania edukacyjne.
Doświadczenia z „Laboratorium Pyrzyce” będą niezwykle
pomocne przy doskonaleniu programów walki z niską emisją
oraz wszelkich systemów wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w transformacji energetycznej ich lokalnych
systemów ciepłowniczych.
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Program „Czyste Powietrze”
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Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
Ignacy Soczyński
Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych

We wrześniu 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego Programu Priorytetowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Czyste Powietrze”, który
jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowobudowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. Program polega na finansowaniu przedsięwzięć realizowanych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, pozwalających ograniczyć niską emisję i jej skutek
– zjawisko smogu. Wnioskodawcą może być właściciel bądź
współwłaściciel takiej nieruchomości.

2. Nowobudowane

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od początku trwania naboru
do końca października 2019 roku trafiło ponad 3000 wniosków, z czego pozytywnie oceniono już ponad 2700. Z różnych przyczyn około 210 wnioskodawców zrezygnowało
z procedowania wniosków, było również około 180 odmów
przyznania dofinansowania przez Fundusz. Dodatkowo
większość złożonych wniosków wymaga poprawy, co znacznie wydłuża proces ich oceny. Wnioski najczęściej składane
są w formie papierowej i jednocześnie elektronicznej (za pomocą strony internetowej www.wnioski.wfos.szczecin.pl,
zwanej Portalem Beneficjenta). Błędne wypełnienie wniosku skutkuje koniecznością złożenia korekty wniosku, co wydłuża niepotrzebnie proces jego oceny.

Przez budynek nowobudowany należy rozumieć budynek,
który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jest interaktywny.
Oznacza to, że wypełniając wniosek na komputerze, posiada
on aktywne, edytowalne oraz wybieralne pola. Prawidłowe
ich uzupełnianie skutkuje wyliczeniem najistotniejszych danych, takich jak wysokość wnioskowanego dofinasowania.

Powyższa kategoryzacja determinuje zakres inwestycji, które mogą być wspierane Programem.

Spośród najczęstszych błędów w wypełnianiu formularza
należy wymienić:

Dla budynków istniejących warunkiem koniecznym jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na nowe, spełniające
warunki Programu lub posiadanie takiego źródła ciepła. Jeżeli warunek jest spełniony, można ubiegać się o dofinansowanie innych zadań, na przykład ocieplenia budynku, wymiany okien i drzwi, montażu ogniw fotowoltaicznych, systemu
rekuperacji i innych zadań określonych w Programie.

1. Niespełnienie podstawowych wymogów formalnych
w zakresie własności nieruchomości.

Dla budynków nowobudowanych istnieje możliwość dofinansowania źródła ciepła (między innymi pompa ciepła, węzeł cieplny, kocioł gazowy kondensacyjny, piec na biomasę
lub piec na węgiel) lub posiadanie już takiego źródła ciepła
i aplikowanie o wsparcie inwestycyjne montażu takich elementów jak np. ogniwa fotowoltaiczne. Brak jest możliwości finansowania ocieplenia i stolarki okiennej i drzwiowej.

Niepodanie (lub nieposiadanie) adresu e-mail uniemożliwia z przyczyn technicznych zaciągnięcie się danych z wersji
elektronicznej wniosku do systemu operacyjnego, w którym
wniosek jest opracowywany. Dodatkowo nie ma możliwości przesyłania korespondencji drogą e-mailową, co utrudnia
sprawną obsługę wniosku (w późniejszym czasie umowy).

W obu przypadkach należy mieć na uwadze, że w przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest
możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. Warunkiem montażu kotłów na paliwo stałe jest zaś brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Niepodanie numeru księgi wieczystej nieruchomości (lub
podanie numeru w niewłaściwej formie) skutkuje wstrzymaniem oceny wniosku do czasu złożenia korekty. Weryfikator nie może sprawdzić własności nieruchomości oraz innych informacji, jak np. formy nieruchomości, obciążeń, itp.

W zależności od kwalifikacji prawnej, budynki w Programie
„Czyste Powietrze” dzielimy na:
1. Istniejące
Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany
do użytkowania.
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Dofinasowanie zadań następuje w formie dotacji i/lub pożyczki. Wysokość dotacji (maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych) i pożyczki w strukturze finasowania wniosku
zależy od rodzaju przedsięwzięcia oraz wysokości dochodu
na członka gospodarstwa domowego.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości. Zdarzały się
wnioski, które składała osoba nieuprawniona w tym zakresie.
2. Brak adresu e-mail wnioskodawcy

3. Numer księgi wieczystej

4. Zakres merytoryczny
Od pola 51 zaczyna się lista zadań możliwych do sfinanso-

CZYSTE POWIETRZE
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W tym miejscu bardzo istotnym jest, aby
rozróżnić właściciela od współwłaściciela.
Zaznaczenie opcji „współwłaściciel” skutkuje
pojawieniem się dodatkowych pól
we wniosku.

Brak złożenia oświadczeń
współwłaściciela skutkuje koniecznością
złożenia korekty wniosku.

Od pola 51 zaczyna się lista zadań
możliwych do sfinansowania.

Prawidłowe wypełnienie tej pozycji jest
obligatoryjne i każdorazowo
weryfikowane.

Po wypełnieniu wniosku
należy sprawdzić jego poprawność
za pomocą przycisku
„Weryfikacja formularza”.

wania w ramach Programu. Pomimo, że interaktywny wniosek ułatwia wypełnienie pól z zakresu rzeczowego, warto
sięgnąć do podstawowego dokumentu – Programu Priorytetowego, który jasno precyzuje, jakie inwestycje można
sfinansować, biorąc pod uwagę charakter formalny nieruchomości. Dokument jest dostępny na Portalu Beneficjenta
i w biurach Funduszu.
5. Dochód na członka gospodarstwa domowego
Prawidłowe wypełnienie tej pozycji jest obligatoryjne i każdorazowo weryfikowane, gdyż ma bezpośredni wpływ
na poziom dofinasowania dotacyjnego. Podaje się najczęściej dochód netto (dochód brutto pomniejszony o składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek należny). Tematyka szczegółowo opisana jest w dostępnej dokumentacji.
6. Podpisy wnioskodawcy/współmałżonka/
współwłaściciela
Po wypełnieniu wniosku (najlepiej na komputerze) należy
sprawdzić jego poprawność za pomocą przycisku „Weryfikacja formularza”. Jeżeli efekt jest pozytywny, dokument na-

leży wydrukować i podpisać. Od strony 11 wniosku zaczynają się miejsca, które wymagają złożenia podpisu/podpisów.
Ich ilość jest zależna do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (stan cywilny) i nieruchomości (własność/współwłasność).
Wniosek niepodpisany nie może być zaakceptowany (nieskładanie wniosku przez e-puap).
Powyżej opisano najczęściej spotykaną problematykę występującą w procesie aplikowania w Programie Priorytetowym
„Czyste Powietrze”. Obszary te dotyczą podstawowego dokumentu - Formularza Wniosku, który ponadto, w przypadku dofinansowania dotacyjnego, od 29.07.2019 r. staje się
częścią umowy pomiędzy beneficjentem, a Funduszem. Stąd
poprawność jego wypełnienia jest obligatoryjna. Poza opisanymi kwestiami, pamiętać należy między innymi o dostarczeniu wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających wysokość dochodu członków gospodarstwa domowego. Należy
pamiętać, że poprawne złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami pozwala na sprawną jego ocenę, podjęcie decyzji o dofinansowaniu przez Zarząd, a w konsekwencji szybkie zawarcie umowy i (po realizacji zadania) wypłatę
środków finansowych.

11

Naturalnie, my lifestyle

O TYM SIĘ MÓWI

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez internet
Tomasz Przerwa
Doradca Energetyczny

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Łatwiej, szybciej i bez wychodzenia z domu – zachodniopomorscy beneficjenci, którzy chcą zainwestować
w domową instalację fotowoltaiczną od 21 października mogą składać wnioski w ramach programu „Mój
Prąd” przez internet. E-usługa to efekt porozumienia między Ministerstwami: Środowiska i Cyfryzacji, a także
NFOŚiGW. Budżet programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej to miliard złotych, co pozwoli na dofinansowanie 200 tysięcy instalacji, które wyprodukują 1 TWh
zielonej energii.
O programie
Dzięki programowi „Mój Prąd” osoby fizyczne mogą uzyskać
dofinansowanie na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych,
które pozwalają na produkcję i wykorzystanie energii odnawialnej na potrzeby gospodarstwa domowego. Dofinansowanie to dotacja w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
montażu i zakupu mikroinstalacji – maksymalnie 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Celem programu jest
zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji
fotowoltaicznych na terenie Polski.

E-wniosek w programie Mój Prąd

Nabór wniosków trwa od 30 sierpnia i zakończy się 20 grudnia. Od 21 października wniosek można złożyć przez internet
– za pośrednictwem strony internetowej gov.pl, korzystając
z profilu zaufanego lub e-dowodu. Kolejny nabór wniosków
w programie jest zaplanowany na początek 2020 roku.
A) Przygotowanie elektronicznych wersji dokumentów
i danych do profilu zaufanego
Zanim złożymy elektroniczny wniosek w programie Mój
Prąd, należy przygotować elektroniczne wersje dokumentów, które zostaną załączone do wniosku:
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w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).
Trzeba także mieć przygotowany login i hasło do profilu zaufanego, który można założyć na stronie www.pz.gov.pl.
B) Rejestracja wniosku na portalu Gov.pl

• kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, przy czym kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego
Mój Prąd”;

Należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę
„Skorzystaj z programu Mój prąd”. Następnie:

• dowód zapłaty faktury/oświadczenie o wpłacie;

2. Zaloguj się (profilem zaufanym lub e-dowodem).

• zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;

3. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij
się, że we wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten
adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.

• oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko

4. Dołącz wymagane, przygotowane wcześniej załączniki.

1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.

O TYM SIĘ MÓWI
5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem
zaufanym lub e-dowodem).

skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany
we wniosku adres e-mail.

Dzięki programowi „Mój Prąd” osoby fizyczne mogą uzyskać
dofinansowanie na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowanie to dotacja w wysokości maksymalnie 5 tysięcy złotych
na jedno przedsięwzięcie.

Naturalnie, my lifestyle

7. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją

Usługa jest bezpłatna, a o ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres wskazany w tym wniosku.

6. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Mój Prąd – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Kto może starać się o dofinansowanie?
Osoby fizyczne produkujące energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową.
Ta umowa reguluje kwestie związane z wprowadzeniem
do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji.
Na jakie dofinansowanie mogę liczyć?
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia wyniesie nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.
Czy w przypadku posiadania dwóch nieruchomości można dostać dofinansowanie dla dwóch instalacji?
Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru
Energii (PPE).
Czy dotacja w programie „Mój Prąd” jest opodatkowana?
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia
9.09.2019 r. dotacje udzielone w ramach programu na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych służących jednorodzinnym budynkom mieszkalnym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnik nie
musi uwzględniać otrzymanych środków w zeznaniu podatkowym.

Czy korzystając z pożyczki w ramach programu „Czyste powietrze” można ubiegać się o dotację z programu „Mój prąd”?
Zgodnie z zasadami programu „Mój Prąd” nie można łączyć
finansowania z tych dwóch programów.
Czy można się starać o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”
dla nowobudowanych budynków?
Jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe nie można ubiegać się o dofinansowanie. Natomiast jeśli
jest już przyłącze docelowe i Operator Sieci Dystrybucyjnej
ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisano umowę kompleksową) to można wnioskować o dofinansowanie.
Jak należy postępować w sytuacji, gdy instalacja zostanie zakupiona na kredyt i za fakturę zapłaci bank?
W takiej sytuacji można przedstawić potwierdzenie z banku,
że faktura została zapłacona lub oświadczenie wykonawcy,
że jego faktura jest zapłacona w całości lub kopię faktury
z adnotacją „zapłacono przelewem”.
Czy fakt zawarcia umowy kompleksowej przez jednego z małżonków przy jednoczesnym wystawieniu faktury na zakup
i montaż mikroinstalacji na drugiego z małżonków (ustawowa
wspólność majątkowa) umożliwia dofinansowanie?
Tak. Jeden z małżonków może złożyć wniosek o dofinansowanie.

Czy instalacja może być wykonana własnymi siłami?

Czy ma znaczenie wielkość VAT na fakturze?

Tak. W takiej sytuacji należy zaznaczyć to we wniosku (pkt
21) oraz przedstawić załącznik nr 5.

Nie ma znaczenia stawka VAT na fakturze, gdyż w przypadku
osoby fizycznej ma zastosowanie kwota brutto.

Czy wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” należy
złożyć osobiście?

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział
w programie „Mój Prąd”?

Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej.
W wersji papierowej można złożyć osobiście lub wysłać kurierem albo pocztą na adres NFOŚiGW w Warszawie: ul. Konstruktorska 3a, 02-637 Warszawa. Natomiast w wersji elektronicznej wniosek należy złożyć przez profil zaufany.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje,
jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnym kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych.
W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić
o dofinansowanie w ramach pp. „Mój Prąd”.

Autorzy – przy tworzeniu artykułu – korzystali z materiałów dotyczących programu Mój Prąd przygotowanych przez NFOŚiGW.
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Dlaczego warto
inwestować
w OZE?

Beata Lendner
Kierownik Zespołu
ds. Obsługi Osób Fizycznych
Mirosława Aziukiewicz
Doradca Energetyczny

W związku ze zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej, jakie podjęła Polska i inne kraje członkowskie zgodnie
z Porozumieniem Paryskim przyjęto uregulowania na rzecz klimatu i energii. Jednym z głównych celów jest
zapewnienie do 2030 roku przynajmniej 32% udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.
Wskazany cel na forum Unii Europejskiej to 15% OZE do 2022 roku. Nieosiągnięcie takiego udziału może stanowić
koszty dla Polski, jakie będziemy musieli ponieść odkupując tak zwaną „wirtualną zieloną energię” od innych
państw. Najwyższa Izba Kontroli pod koniec ubiegłego roku oszacowała ewentualne koszty braku wprowadzenia
OZE na około 8 miliardów złotych, związane z odkupieniem nadwyżek od innych krajów członkowskich. W obecnej
chwili 80 proc. krajowego miksu energetycznego w Polsce opiera się na węglu i dlatego polski sektor potrzebuje
zmian w tym zakresie. Kierunki tych zmian powinny koncentrować się na coraz większym wykorzystywaniu
energii z OZE.

Wartością dodaną OZE jest to, że występują naturalnie i szybko oraz samoistnie się odnawiają. Jednakże na skalę wykorzystania OZE będzie mieć istotny wpływ postęp technologiczny zarówno w zakresie dostępnych źródeł, jak i zupełnie
nowych technologii. Odpowiednie wykorzystanie naturalnych
źródeł energii pozwala na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa
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dostaw energii w Polsce. Dodatkowymi argumentami wykorzystywania OZE jest dbałość o środowisko poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków budżetu Państwa.
Jednocześnie należy podkreślić, że przy ciągle malejących cenach OZE wzrasta możliwość uniezależnienia się gospodarstw
domowych od wciąż rosnących cen za energię.
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Dlatego też polski Rząd w celu wspierania rozwoju OZE
w naszym kraju wprowadza programy finansowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiające produkcję energii przez gospodarstwa
domowe na potrzeby własne w sposób przyjazny dla środowiska, wśród których należy wymienić ogólnopolskie
programy: „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, a także „Program Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby”, realizowany przez
WFOŚiGW w Szczecinie.
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program
rządowy, skierowany do osób fizycznych, którego celem
jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program realizowany jest przez WFOŚiGW w Szczecinie. Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem z zakresu OZE
to instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych.
Forma dofinansowania to bezzwrotna dotacja i preferencyjna pożyczka. Dofinansowanie na systemy fotowoltaiczne
i kolektory słoneczne w „Czystym Powietrzu” można pozyskać tylko w formie preferencyjnej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Terminy, sposób
składania wniosków określone są w regulaminie naboru,
który jest zamieszczany na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
przechodził wiele zmian, a jedną z nich jest możliwość wypełnienia i złożenia wniosków w 41 gminach naszego województwa. Lista gmin, które podpisały porozumienie została
umieszczona na stronie Funduszu. Współpraca pomiędzy samorządami, a WFOŚiGW w Szczecinie ma przede wszystkim
ułatwić mieszkańcom przystąpienie do Programu „Czyste
Powietrze” i umożliwić załatwienie formalności na miejscu,
w najbliższym Urzędzie Gminy, bez konieczności udawania
się do siedziby Funduszu.
Drugim programem jest „Mój Prąd”, który stanowi instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie - segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program jest realizowany przez NFOŚiGW
w Warszawie, a jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, mające
zawarte umowy kompleksowe z odbiorcami energii. Formą
dofinansowania jest bezzwrotna dotacja do wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Wnioski można składać w wersji papierowej lub
elektronicznej, przy której potrzebny jest profil zaufany
lub e-dowód. Dotacje z programu są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW i wyrażeniu

zgody na wypłatę przez Ministerstwo Energii. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Przelewy realizowane
są w ciągu niemal tygodnia, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku i przedstawienia faktury za zamontowaną instalację fotowoltaiczną. Wnioski można pobrać ze strony
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Kolejnym programem wspierającym rozwój OZE jest „Program Pożyczek dla osób fizycznych na lata 2019 i 2020
na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby”, realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie. To dedykowany osobom fizycznym program pożyczek, wspierający
rozwój odnawialnych źródeł energii. O pożyczki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego,
którzy nie kwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze”,
czyli właściciele domków wielorodzinnych oraz kamienic.
Nabór wniosków w programie ma charakter ciągły i trwa od
16 września do 31 grudnia 2019 r. lub do momentu wyczerpania środków. Natomiast w 2020 roku wnioski będą
przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca i będą uwzględniać budynki nowobudowane, ponieważ od 2020 roku nie
będą one uwzględniane w Programie „Czyste Powietrze”
do końca bieżącego roku.
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Na koniec czerwca 2019 łączna wartość mocy zainstalowanej w OZE wśród wytwórców energii w Polsce wyniosła około 8820 MW. Największy wzrost odnotowano w grupie elektrowni wiatrowych, instalacji biomasowych oraz sektorze
elektrowni słonecznych. Zgodnie z ustawą o odnawialnych
źródłach energii przedsiębiorcy produkujący energię wpisywani są do rejestru wytwórców. Powinni się w nim znajdować wszyscy producenci OZE o zainstalowanej mocy od
50 kW do 500 kW. Natomiast brak jest danych dotyczących
wytwarzanej energii przez gospodarstwa domowe produkujące prąd oraz wielkość powstających nadwyżek wprowadzanych do sieci.

Linie pożyczkowe, które dotyczą OZE:
• Linia A1 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła
lub/i chłodu - z wyłączeniem zadań, które kwalifikują
się do finansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” Formą dofinansowania jest preferencyjna pożyczka z możliwością umorzenia po spłacie 70% kwoty, a wysokość umorzenia może wynieść maksymalnie
do 30% wartości.
• Linia A2 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii do produkcji elektryczności - z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do finansowania
w ramach Programu „Czyste Powietrze” Formą dofinansowania jest preferencyjna pożyczka z możliwością
umorzenia po spłacie 80% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości.
Dofinansowaniem objęte mogą być tylko inwestycje realizowane w granicach województwa zachodniopomorskiego. Szczegóły programu znajdują się na stronie WFOSiGW
w Szczecinie.

Ulga termomodernizacyjna
Kolejną możliwością skorzystania ze wsparcia finansowego
na zadania z zakresu OZE jest ulga termomodernizacyjna.
Będą z niej mogli skorzystać płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, będący właścicielami lub
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych rozliczający się za rok 2019. Ulga termomodernizacyjna dotyczy kwoty nie wyższej niż 53 tysiące złotych na jednego podatnika. Odliczenia, jakie będzie można uwzględnić
w zeznaniu podatkowym to zakup materiałów i usługi instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
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Bezpieczniej i bardziej ekologicznie
dzięki nowym wozom dla OSP

Agnieszka Muchla-Łagosz
Centrum Prasowe Wojewody
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji WFOŚiGW w Szczecinie

4,5 mln zł
W Koszalinie umowy dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Osiek, Wilkowic, Barzowic, Tychowa, Nowego Worowa, Drawna, Rogowa i Recza wręczył wiceminister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.
W ramach umów przekazanych w Szczecinie przez wojewodę Tomasza Hinca dofinansowanie na wozy trafi do jednostek OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Rowie, Ładzinie, Żabowie, Kolinie, Bielkowie oraz Wełtyniu.
- Wczoraj otworzyliśmy nową Komendę Powiatową Policji
w Białogardzie – budynek nowoczesny, na miarę XXI wieku.
Wykorzystujemy dobrą koniunkturę i środki z budżetu na to,
żeby bezpieczeństwo było zagwarantowanie tutaj, na Pomorzu
Środkowym. Często są to inwestycje, na które strażacy i policjanci bardzo długo czekali – powiedział wiceminister Paweł
Szefernaker w Koszalinie.
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na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze
w ramach Ogólnopolskiego Programu
Finansowania Służb Ratowniczych
dla 17 jednostek OSP na Pomorzu
Zachodnim
- Strażacy cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym - podkreślił wojewoda Tomasz Hinc podczas uroczystości w Szczecinie - Wasza praca jest doceniania i szanowana. Często wykonujecie ją z narażeniem własnego życia i zdrowia. Jednak
poświęcenie i ofiarność to nie wszystko – musicie też dysponować jak najlepszym sprzętem, by móc służyć społeczeństwu.
Strażacy-ochotnicy dzięki nowym wozom będą jeszcze szybciej reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, a także awarii zagrażających środowisku.
- Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych,
który jest realizowany w ramach porozumienia Ministerstw:
Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwala jednostkom OSP uzyskać dotacje w wysokości do 50% kosztów zakupu nowych wozów – mówi Paweł Mirowski - Prezes
Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
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Dofinansowanie przyznane jednostkom podczas uroczystości Koszalinie to kwota 2 mln 259 tys. zł (łączny koszt zakupu
wozów to ponad 6 mln zł), a w Szczecinie - 2 mln 248 tys. zł.
(łączny koszt zakupu wozów to niespełna 6 mln 840 tys zł).
W ramach tegorocznej edycji programu wsparcie zostanie przekazane łącznie 17 zachodniopomorskim jednostkom OSP, które kupią nowe pojazdy o wartości niemal
12 mln 920 tys. zł, z czego ponad 4,5 miliona złotych stano-

wi dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW
w Szczecinie. W ramach ubiegłorocznej edycji programu zostało kupionych 10 średnich i 2 ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz 3 łodzie o łącznej wartości niemalże 10,3 mln zł,
które służą w jednostkach OSP m.in. w Wysokiej Kamieńskiej, Dolicach, Żukowie, Ustroniu Morskim czy Starych Łysogórkach.
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Uroczystość przekazania umów i czeków w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie oraz na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.
Fot. PSP oraz K. Kupiński/WFOŚiGW w Szczecinie.

II edycja Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych
w liczbach:
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12 919 957,60 zł

jednostek kupi nowe, średnie
wozy ratowniczo-gaśnicze
łączny koszt zakupu wozów

8 413 450,00 zł

udział własny OSP

3 506 524,50 zł

dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

999 984,10 zł

dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie

Prezentacja wozu kupionego w ramach pierwszej edycji Ogólnopolskiego
Programu Finansowania Służb Ratowniczych.

Druhowie OSP otrzymali czeki z kwotami dofinansowania na zakup nowych
wozów.
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Mobilne stanowisko operacyjne
i nowy sprzęt WCZK

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyskało nowe wyposażenie, dzięki któremu może jeszcze
szybciej monitorować i reagować w przypadku zagrożeń środowiska, takich jak powodzie czy pożary. Zakup
środków łączności i stworzenie mobilnego stanowiska operacyjnego dofinansował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przekazał Zachodniopomorskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu 650 tysięcy złotych w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Efektem ekologicznym zadania o nazwie: „Zakup audiowizualnych środków łączności na potrzeby stanowiska operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Stworzenie mobilnego stanowiska operacyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” jest
poprawa bezpieczeństwa przez sprawniejsze zapobieganie,
monitorowanie, reagowanie i minimalizację skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
Centrum przez całą dobę koordynuje działania z zakresu zarządzana kryzysowego dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. To tam spływają informacje od służb
– Policji, Straży Pożarnej, Wojska, Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego czy inspekcji monitorujących jakość środowiska. To pracownicy Centrum pierwsi wiedzą
o niebezpieczeństwach, grożących mieszkańcom, a w zakresie informowania o spodziewanych zagrożeniach na bieżąco
współpracują z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do co-
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dziennej pracy i szybkiego reagowania na zagrożenia potrzebują nowoczesnych i bezawaryjnych urządzeń.
Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach
rezerwy celowej budżetu Państwa powstało drugie, całodobowe stanowisko dyżurne WCZK, wyposażone w system
wideokonferencyjny. W nowym pomieszczeniu została zamontowana podłoga techniczna, rozbudowano sieć energetyczną, zamontowano szklaną ścianę i przeniesiono ścianę
wizyjną oraz ekran dotykowy. Oprócz tego 6 stanowisk dyżurnych, a także stanowiska mapowe i operacyjne zostały
wyposażone w nowe środki łączności.
Wsparcie finansowe pozwoliło także na zakup samochodu,
który stanowi mobilne stanowisko operacyjne. Auto umożliwia inspektorom Centrum sprawne dotarcie na miejsce zdarzenia i pozwala na bezpośrednią łączność z pracownikami
stanowiska operacyjnego w budynku Urzędu Wojewódzkiego.
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Nowe wyposażenie stanowiska,
kupione przy wsparciu finansowym
WFOŚiGW w Szczecinie.
Fot. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Stanowiska mapowe i operacyjne
zyskały nowe środki łączności.

Centrum przez całą dobę koordynuje działania
z zakresu zarządzana kryzysowego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
zyskało nowe wyposażenie, dzięki któremu
może jeszcze szybciej monitorować
i reagować w przypadku zagrożeń środowiska.

Samochód
- mobilne stanowisko operacyjne WCZK.
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PORADNIK BENEFICJENTA

Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody,
Barszcz Sosnowskiego.
Od stycznia 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie
Paweł Górny
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy jest
podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Działania podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie były, są i będą realizowane zawsze w trosce o poprawę jakości
środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Podnoszenie świadomości
ekologicznej i kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych jest niezmiernie ważne w misji, którą realizuje
WFOŚiGW w Szczecinie.
Bardzo istotną sprawą jest położenie nacisku na rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i podejmowanie działań kształtujących nawyki proekologiczne.
Dlatego też WFOŚiGW w Szczecinie od 7 stycznia 2020 roku
uruchomi nabór wniosków na zadania z zakresu edukacji
ekologicznej, ochrony przyrody i usuwania barszczu Sosnowskiego. Celem naboru będzie przekazanie środków finansowych na realizację najlepszych i najciekawszych zadań na terenie województwa zachodniopomorskiego. W 2020 roku
WFOŚiGW w Szczecinie na działania dotyczące edukacji ekologicznej, a także nastawione na ochronę przyrody i likwidację barszczu Sosnowskiego zarezerwował łącznie blisko
4 miliony złotych.

Edukacja ekologiczna
WFOŚiGW w Szczecinie udziela dofinansowania zarówno
małe projekty edukacyjne, jak również duże projekty inwestycyjne z obszaru edukacji ekologicznej. Pula środków zarezerwowanych na działania dotyczące edukacji ekologicznej
w 2020 roku wynosi 3 miliony złotych. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym od 7 stycznia do 31 lipca
2020 roku lub do wyczerpania się środków przewidzianych
w planie finansowym. Dofinansowanie może wynieść nawet
do 100% kosztów kwalifikowanych. Przewidziane są dwie
formy dofinansowania: dotacja i pożyczka. Zróżnicowana
jest intensywność dofinansowania projektów w zależności
od rodzaju zadania.
• Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru,
mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu
w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.

osoby prawne, podmioty mające status organizacji pożytku
publicznego, organizacje pozarządowe. Celem naboru jest
wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu
edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to 3 gminy z terenu województwa. Przedmiotami projektów dofinansowanych przez
WFOŚiGW w Szczecinie mogą być między innymi:
• programy edukacyjne,
• publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
• kampanie edukacyjno-informacyjne,
• audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
• bezpłatna prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji
ekologicznej,
• kursy, warsztaty, szkolenia, prelekcje,
• seminaria, konferencje, sympozja, kongresy,
• studia podyplomowe,
• konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
• budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
• budowa lub modernizacja ścieżek edukacyjnych,
• multimedia o tematyce ekologicznej.

• Projekty nieinwestycyjne (np.: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) wyłonione
w drodze naboru, mogą otrzymać dofinansowanie ze
środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75%
kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.
Wśród szerokiego grona beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o środki na działania edukacyjne są między innymi:
jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe
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Doposażenie ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Różańsko.
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Ochrona przyrody

• Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru,
otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych
projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
• Projekty nieinwestycyjne (np: reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna gatunków i siedlisk), wyłonione w drodze naboru,
otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych
projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.
Nabór obejmuje projekty z zakresu ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane
w roku 2020, w szczególności:
• wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,
• restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych,
• ochronę w ramach obszarów Natura 2000,
• wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, w tym rewitalizację obiektów zabytkowych (np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty
sakralne) i pomników przyrody,
• przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem
chronionych gatunków roślin lub zwierząt,
• monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikający z ustanowionych planów ochrony i planów zadań
ochronnych,

Budowa zagrody dla rysi w ramach projektu ,,Powrót rysia
do północno-zachodniej Polski”.

• tworzenie internetowych platform, portali i systemów
elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form
ochrony przyrody/walorów przyrodniczych,
• inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
i zgodne z polityką ochrony środowiska,
• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów
operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy
dwustronnej.

Naturalnie, my lifestyle

WFOŚiGW w Szczecinie w dalszym ciągu chce podejmować
konsekwentne działania na rzecz ochrony przyrody w województwie zachodniopomorskim. Podobnie jak w przypadku
edukacji ekologicznej, nabór wniosków na dofinansowanie
zadań dotyczących ochrony przyrody zakończy się 31 lipca lub wcześniej, o ile wszystkie środki na ten cel zostaną
rozdysponowane. Budżet programu w 2020 roku wynosi
500 tys. zł. Warunki finansowe w przypadku ochrony przyrody przedstawiają się następująco:

• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, na terenie obiektów kultu religijnego, cmentarzy, lapidariów),

Barszcz Sosnowskiego
Do dziś barszcz Sosnowskiego, pozostaje rośliną inwazyjną
i trudną do zwalczania. Jest on powodem degradacji środowiska, a fizyczny kontakt ze skórą powoduje niebezpieczne
i dotkliwe poparzenia. WFOŚiGW w Szczecinie na likwidację
barszczu Sosnowskiego w roku 2020 przeznaczy 450 tysięcy
złotych, a wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych. Co ważne, w odróżnieniu od roku 2019, nabór wniosków odbywać się będzie
w trybie ciągłym od 7 stycznia do 31 maja 2020 roku lub
do wyczerpania środków przewidzianych w planie finansowym. Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie
prac będzie posiadanie przez beneficjenta aktualnej inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego. Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania będą
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i jednostki sektora finansów publicznych z województwa zachodniopomorskiego. We wniosku o dofinansowanie składanym
do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach naszego województwa, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia,
fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora
finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem
przepisów dotyczących pomocy publicznej. Ważną zmianą
jest również to, że dotowany - w porównaniu do ubiegłorocznego naboru - nie będzie zobowiązany do prowadzenia
zabiegów usuwania barszczu i zapobiegania jego odnowieniom przez okres minimum 2 lat.

Rozety młodego barszczu Sosnowskiego występujące w Gminie Pyrzyce.
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520 tysięcy złotych
dla spółek wodnych na działania w 2019 roku
Joanna Zapor-Pycińska
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Do beneficjentów z naszego regionu trafią kolejne środki. Na działalność zachodniopomorskich spółek
wodnych w tym roku zostanie przeznaczona kwota około 520 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy pochodzi
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Z dofinansowania skorzystała m.in. Gminna Spółka Wodna Wogra
w Połczynie Zdroju.

22

Konserwację urządzeń melioracyjnych przeprowadziła
Spółka Wodna Darłowo.
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Celem dofinansowania jest bieżąca konserwacja rowów
(urządzeń melioracji). Porośnięte roślinnością w nurcie cieku oraz zamulone piaskiem i ziemią rowy melioracyjne oraz
zarośnięte krzakami wyloty drenarskie powodują nadmierne
zawilgocenie użytków zielonych oraz podtopienia. Przeprowadzenie konserwacji urządzenia melioracyjnego umożliwia swobodne odprowadzenie wody opadowej gromadzonej w urządzeniach.
Efekt rzeczowy zadań to długość rowów melioracyjnych
poddanych konserwacji (mb), natomiast efektem ekologicznym zadań jest ochrona przeciwpowodziowa terenów (ha).
Z uwagi na położenie województwa w pasie przymorskim,
niskie usytuowanie terenów, przebieg warunków atmosferycznych oraz stan zagospodarowania dolin rzecznych, które determinują dużą dynamikę zmian stanów wód w województwie zachodniopomorskim, powodując zagrożenie
wystąpienia powodzi i suszy, 6 sierpnia 2018 roku zostało zawarte porozumienie między Województwem Zachodniopomorskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania przez
Województwo, mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu
wsparcie finansowe w formie dotacji. To istotne porozumienie dla spółek wodnych, które czuwają nad prawidłowym zabezpieczeniem terenów.
Dofinansowanie dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2019 roku, przeznaczone zostanie między
innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze
skarp i dna rowów, odmuleniem dna rowów, czyszczeniem
i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.
Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe
bezpośrednie oraz podatek VAT, jeśli Wnioskodawca nie
ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku.
W dniu 20 lipca 2017 roku Sejm uchwalił nową ustawę – Prawo wodne, która dokonała głębokich zmian w sferze prawno-organizacyjnej i finansowej sektora gospodarki wodnej.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 205 tej ustawy utrzymanie rowów zaliczonych
do urządzeń melioracji wodnych, podobnie jak na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy, nadal jest zadaniem
zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli urządzenia
te są objęte działalnością spółki wodnej, obowiązek ten należy do tej spółki.
Urządzenia melioracyjne stanowią systemy złożone, które
oddziałują na grunty należące do wielu właścicieli. Dlatego
też ich właściwe utrzymywanie wymaga zorganizowanych
działań wszystkich właścicieli. W tej sytuacji ułatwieniem wykonywania tych prac może być współpraca rolników w formie zorganizowanej. Możliwość takiej organizacji prac dają
spółki wodne, które są dobrowolnymi organizacjami zrzeszającymi właścicieli zmeliorowanych gruntów w celu wspólnego utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń melioracji wodnych.

Naturalnie, my lifestyle

Środki trafią do Spółek Wodnych wyłonionych w ramach naboru wniosków: SW Świeszyno, SW Bobolice, Gminnej Spółki Wodnej Rega w Gryficach, SW Kołbacz, SW Gminy Darłowo, GSW Bielice, GSW Wogra w Połczynie Zdroju, GSW Rega
w Świdwinie, GSW Pokrzywnica, GSW Trzebiatów, GSW Mogilica w Rąbinie, GSW Warnice, GSW Pyrzyce oraz GSW Przelewice.

W odróżnieniu od indywidualnego utrzymywania urządzeń
melioracyjnych, spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych, a także z dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. O zasadach
udzielania dotacji decydują organy tych jednostek (gminy,
powiatu, województwa).
Zawarte porozumienie daje dodatkową możliwość dofinansowania także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zasadność
wykonania robót objętych dofinansowaniem, w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji, każdorazowo opiniuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW
w Szczecinie. Powołany w tym celu zespół składający się
z pracowników PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie opiniuje i weryfikuje pod względem merytorycznym zadania,
zarówno na etapie wniosku, jak i w trakcie realizacji prac.
Biorąc pod uwagę korzyści płynące z charakteru dofinansowywanych działań, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zachęca szczególnie
nowopowstałe spółki wodne do składania wniosków o dofinansowanie w nadchodzącym 2020 roku.

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, urządzeniami melioracji wodnych są:
1. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi
funkcjonalnie,
2. drenowania,
3. rurociągi,
4. stacje pomp służące wyłącznie do celów
rolniczych,
5. ziemne stawy rybne,
6. groble na obszarach nawadnianych,
7. systemy nawodnień grawitacyjnych,

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej ha terenie gminy lub związku spółek wodnych,
w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

8. systemy nawodnień ciśnieniowych
– jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195.
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Największa

ZIELONA
ŚCIANA
w Polsce

„wyrosła” w Posejdonie

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Kosmatki, bodziszki, dzwonki, żurawki, iglice i jasnoty – między innymi te rośliny tworzą zieloną ścianę, która
– przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powstała w kompleksie
Posejdon w Szczecinie. Na powierzchni 150 metrów kwadratowych, czyli niemal takiej, jak boisko do siatkówki,
zasadzono 6500 okazów. Podobną, nieco mniejszą, ścianę można obejrzeć w koszalińskim biurze Funduszu.

Montaż zielonej ściany w patio w części biurowej kompleksu
Posejdon to dowód na to, że biznes i ekologia mogą iść w parze. Na każdym metrze kwadratowym największej w naszym
kraju żywej ściany rośnie ponad 40 roślin, w tym – oprócz
wspomnianych – runianki japońskie, barwinki, czyśćce wełniste, floksy, paprocie, bergenie, turzyce i liriope. Bazą dla
roślin jest tekstylny, wodoszczelny system modułowy, który zapewnia roślinom dobre warunki wzrostu. Przy wyborze
konkretnych gatunków roślin inwestor kierował się nie tylko położeniem ściany względem słońca, ale też wędrówkami
słońca i cienia w ciągu dnia. O to, by całość była odpowiednio
nawadniana dba automatyczny system, wspomagany przez
czujniki temperatury, nasłonecznienia i wilgotności podłoża.
Do podlewania roślin zostanie wykorzystana woda deszczowa magazynowana w zbiorniku retencyjnym.
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Posejdon to największy realizowany obecnie w Polsce obiekt
o niskim zużyciu energii (NZEB - Nearly-Zero Emission Building). Wewnątrz zastosowano wiele rozwiązań w zakresie
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
w tym dofinansowany przez Fundusz system pomp ciepła,
które pozwolą na redukcję o 76% emisji dwutlenku węgla
do atmosfery.
Żywa ściana cieszy też oczy odwiedzających koszalińskie biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kaskada roślin powstałą również w budynku
przy ulicy Zwycięstwa 111. Tworzy ją niemal 2300 różnorodnych roślin, zasadzonych na powierzchni niemal 90 metrów
kwadratowych. Za to, by rosnące we włókninowych kieszeniach rośliny były nawodnione i odżywione odpowiada automatyczny system. Koszalińską ścianę tworzą przede wszystkim paprocie, skrzydłokwiaty, zielistki i filodendrony.

PORADNIK BENEFICJENTA

Naturalnie, my lifestyle

ZIELONA ŚCIANA w biurze Koszalin

89,9 m2
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powierzchnia ściany

roślin na m2 ściany

2261

Automatyczny system
nawadniania i odżywiania

zasadzonych roślin

150 m2

43

powierzchnia ściany

rośliny na m2 ściany

14
gatunków roślin

Autom. system nawadniania,
reagujący na temperaturę, nasłonecznienie i wilgotność
Podlewanie wodą deszczową
ze zbiornika retencyjnego

ZIELONA ŚCIANA w Posejdonie
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DORADZTWO ENERGETYCZNE

Poprawa efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych
Wojciech Butrym
Doradca Energetyczny

„Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych” – w dniach 22-24 października
2019 roku w Ustce odbyła się konferencja zorganizowana przez Abrys Sp. z o.o. pod patronatem Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Miasta Słupsk. Podczas niej
prelegenci reprezentujący miedzy innymi spółki wodno-kanalizacyjne, Narodową Agencję Poszanowania Energii,
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie przybliżyli słuchaczom tematy z zakresu efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii.

Kolejny raz można było zapoznać się z dobrymi przykładami
realizowanymi w przedsiębiorstwach, które polegają między innymi na wykorzystaniu osadów, pozyskiwaniu biogazu, montażu instalacji fotowoltaicznych, zastosowaniu pomp
ciepła czy różnych sposobach magazynowania energii.
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re są niewykorzystaną kategorią odpadów. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych branża
ta może być samowystarczalna i działać zgodnie z zasadami
gospodarki cyrkularnej.

Z uwagi na duże zużycie energii w branży wod-kan coraz
częściej dostrzega się potencjał energetyczny ścieków, któ-

Przed rozpoczęciem prac związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie lub na jednym z jego obiektów

Instalacja PV na terenie ujęcia wody w Bogucinie - MWiK Kołobrzeg.

Turbina wodna Francisa - ZWiK Szczecin.

DORADZTWO ENERGETYCZNE

• wymianie pomp na stacji uzdatniania wody,
• zastosowaniu mniej energochłonnej technologii napowietrzania ścieków na oczyszczalni (napowietrzanie
membranowe),
• wymianie starego oświetlania na oświetlenie w technologii LED, co znacząco przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną i obniżenia kosztów
eksploatacji.
Jeżeli natomiast chcemy, aby przedsiębiorstwo częściowo
samo pokrywało swoje potrzeby energetyczne, niezbędne będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem na ujęciach wody oraz
w oczyszczalniach ścieków są instalacje fotowoltaiczne,
w których zastosowano moduły PV oparte o technologie
krzemową.
Od niedawna coraz większym zainteresowaniem cieszą się
również turbiny wodne wytwarzające energię elektryczną,
stosowane na wylocie ścieków oczyszczonych lub na sieciach
wodociągowych. Przykładem może być Zakład Wodociągów
Kanalizacji w Szczecinie, który postanowił umieścić turbinę
wraz z generatorem w magistrali dostarczającej wodę z ujęcia na jeziorze Miedwie. Wykorzystując różnicę poziomów
pomiędzy Miedwiem, a zakładem przy ulicy Szczawiowej
wynoszącą ponad 30 metrów, Mała Elektrownia Wodna będzie produkowała energię, wykorzystując spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Elektrownia wodna wyposażona jest
w turbinę wodną Francisa, o mocy zainstalowanej do około 140 kW. Zdolność produkcyjna elektrowni w ciągu roku
może dochodzić do około 1000 MWh.

Zbiornik biogazu - Wodociągi Słupsk.

Kolejnym etapem do uzyskania samowystarczalności energetycznej może być efektywne zagospodarowanie osadów
ściekowych poprzez poddanie ich procesom fermentacji metanowej w biogazowni.
Uzyskany w ten sposób biogaz wykorzystuje się do zasilenia turbin gazowych produkujących energię elektryczną
oraz układów kogeneracyjnych, uzyskując ze spalania energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu.
Oprócz produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej kolejnym
atutem biogazowni może być innowacyjne i przyjazne dla
środowiska zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych w celu wytwarzania z nich nawozu naturalnego. Po uzyskaniu niezbędnych certyfikacji wytworzony nawóz można
traktować jako formę produktu rolnego przeznaczonego
do obrotu handlowego.
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w pierwszej kolejności należy dokonać analizy i oceny stanu
istniejącego użytkowania energii w badanym miejscu. Często po zakończonym audycie okazuje, się, że już niewielki zakres prac niezwiązany z wysoko nakładowymi inwestycjami
w OZE polegający na przykład na:

W przypadku wdrożenia wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań w ujęciu wielkoskalowym może okazać się, że przedsiębiorstwo wod-kan nie tylko będzie samowystarczalne
energetycznie, ale również będzie posiadać nadmiar energii
elektrycznej. Tym samym zmieniając profil przedsiębiorstwa
w zakład zajmujący się nie tylko dostawą wody i odbiorem
ścieków, ale również produkcją oraz dystrybucją energii jak
również sprzedażą nawozów naturalnych. Taki nadmiar zasobów może być w przyszłości kolejnym motorem napędowym
do wprowadzenia technologii magazynowania energii elektrycznej lub wymiany firmowej floty na pojazdy elektryczne z finansową pomocą WFOŚiGW w Szczecinie. Fundusz
wspiera elektromobilność, oferując samorządom dofinansowanie w wysokości 50% kosztów. Dzięki niemu można sfinansować zakup pojazdów elektrycznych i stacji ładowania.
Do tej pory z takiego wsparcia skorzystały między innymi:
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Szczecinie, Miasto Szczecin i Stargard, Gmina
Myślibórz, Uzdrowisko Świnoujście czy Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, do której trafiły pierwsze w Polsce
w pełni elektryczne radiowozy.

VW e-Golf - zakup ZWiK w Szczecinie przy wsparciu finansowym Funduszu.
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Nie wrzucam śmieci do sieci,
czyli jak ekologii uczą
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie.

Monika Nieckarz
Biuro Zarządu i Organizacji
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie

- Potrzebę przeprowadzenia edukacji społecznej zrodziło życie. Miejsce odpadów jest we właściwych
pojemnikach, a nie w odpływie toalety. Wprawdzie świadomość ekologiczna mieszkańców naszego
nadmorskiego regionu ciągle się poprawia, uznaliśmy jednak, że nauki nigdy dość. Skratek może być mniej,
a otwarte rowy deszczowe nie są miejscem na wyrzucanie jakichkolwiek zanieczyszczeń - informuje Piotr
Kroll - Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. - Po wakacjach wystartowaliśmy z naszą
kampanią promocyjną „Nie wrzucam śmieci do sieci”.
- Apel skierowaliśmy do wszystkich grup wiekowych - od przedszkolaka do seniora. Rozpoczęliśmy konferencją naukową na terenie oczyszczalni Jamno, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli
władz, sąsiadujących samorządów, zarządców nieruchomości,
radnych miejskich i osiedlowych, a także instytucji związanych
z branżą ochrony środowiska. Wyjaśniliśmy, dlaczego odpady
nie powinny trafiać do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
przypomnieliśmy, jak każdy na co dzień może we własnym otoczeniu wspierać proces oczyszczania ścieków i promować ekologiczną postawę. Wyposażyliśmy naszych gości w materiały

edukacyjne oraz zaprosiliśmy do promowania tego pakietu wiedzy wśród ich rodzin, przyjaciół i sąsiadów.
Przesłanie „Nie wrzucam śmieci do sieci” ma dotrzeć przede
wszystkim do indywidualnych gospodarstw domowych.
Kampania obejmuje zasięgiem znaczną część Pomorza Środkowego. Koszalińska spółka MWiK wydała broszury edukacyjne, ulotki, plakaty i kolorowanki dla najmłodszych. W mieście i regionie są billboardy, w Polskim Radiu Koszalin trwa
emisja spotu radiowego, a na osoby dzwoniące na centra-

Wystąpienie prof. dra hab. inż. Tomasza Heesego podczas konferencji 1 października.
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lę telefoniczną czeka niespodzianka dźwiękowa – znakomity lektor Tomasz Knapik czyta eko-powitanie. W promocję
włączyły się media, urzędy i lokalne firmy, które chętnie udostępniają swoim klientom ulotki informacyjne.

Kampania uczy i bawi dzieci - najmłodsi w Muzeum Wody MWiK.

Akcja cieszy się ogromną popularnością wśród szkół, rad
osiedli, lokalnych stowarzyszeń, instytucji oświatowych.
Zaplanowany ilościowy efekt ekologiczny w postaci liczby
uczestników prelekcji osiągnięty został już po miesiącu, choć
czas na to był niemal trzykrotnie dłuższy. Do końca października udokumentowana została obecność ponad 590 osób,
które zostały przeszkolone w ramach akcji. Do tego należy
doliczyć blisko 50 uczestników konferencji inauguracyjnej.
Chętni zapisywani są już na końcówkę roku. W prasie regionalnej i lokalnej ukazały się artykuły edukacyjne. Kampanią
zainteresowały się także ogólnopolskie wydawnictwa techniczne, m.in. portal www.inzynieria.com oraz pismo Forum
Eksploatatora, w którego najbliższym numerze ukaże się obszerny tekst o akcji koszalińskich wodociągów.
Pracownicy MWiK, włączeni w realizację projektu, prowadzą prelekcje w wodociągowym Muzeum Wody, na terenie Oczyszczalni Ścieków Jamno, odwiedzają szkoły oraz
inne placówki oświatowe. Akcja cieszy się dużą popularnością, a Spółka rozszerzyła zakres działań edukacyjnych
o dodatkową planszę informacyjną, która emitowana jest
od 31.10.2019 r. na antenie TV MAX (zasięg miasto Koszalin, Sianów, Bobolice, Białogard, Karlino), własną stronę internetową mwik.koszalin.pl. W promocję kampanii zaangażowany został także zespól sportowy Piłka Ręczna Koszalin
(obecnie Młyny Stoisław Koszalin), a reklama kampanii towarzyszyła także podpisaniu przez MWiK umowy inwestycyjnej
na budowę farmy fotowoltaicznej.
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Zdziwiona mina na wieść, że płatki kosmetyczne w toalecie
to gotowy zator? Zaskoczenie, że chusteczki nawilżane to nie
to samo, co nawilżany papier toaletowy i zużyte powinny trafić do kosza? Odruch niechęci na widok zdjęcia szczura przyłapanego przez oko kamery do inspekcji kanałów? Spotkania
edukacyjne prowadzone w koszalińskim wodociągowym Muzeum Wody nie obywają się bez takich reakcji. To z kolei dowód, że warto uczyć każdego w każdym wieku.

W akcji biorą udział piłkarki ręczne Młynów Stoisław Koszalin.

Zajęcia edukacyjne z tego zakresu z pewnością będą kontynuowane, ponieważ kampania uświadomiła, jak duża jest
potrzeba utrwalania z pozoru znanych wszystkim informacji.
Akcja stanowi dokonały punkt wyjściowy do kolejnych aktywności, np. konkursów, dni otwartych, akcji edukacyjnych w ramach wydarzeń sportowo – edukacyjnych organizowanych
w Koszalinie i regionie.
Patronat honorowy nad kampanią „Nie wrzucam śmieci
do sieci” objął Prezydent Miasta Koszalina. Akcji patronują także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w Szczecinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który jednocześnie
udzielił dotacji na realizację projektu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Trzebiowa w Oczyszczalni Ścieków Jamno.

Apelujemy !
Nie wrzucajmy śmieci do sieci i nie fundujmy sobie bomby ekologicznej.
Póki co planeta Ziemia jest naszym jedynym domem.
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Odwiedź Centrum Edukacji
Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
w Szczecinku
Radosław Wąs
Dyrektor
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Edukacja ekologiczna – po co w ogóle
zajmować się tym tematem?

Edukacja ekologiczna
– kto się tym tematem zajmuje?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta – dlatego,
że za stan otaczającej nas przyrody, za poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpowiada człowiek – ilu z nas,
szczególnie w okresie zimowym, przed wyjściem do pracy,
szkoły, uczelni sprawdza rano stronę internetową albo, posiłkując się aplikacją w telefonie, usiłuje odpowiedzieć sobie na pytanie – jaki jest dzisiaj stan powietrza w moim mieście – mieszkańcy Krakowa, Rybnika, ale także innych miast
w naszym kraju robią to pewnie codziennie. A dlaczego
to robią? – z jednej strony, bo stan środowiska pogarsza się
z roku na rok, a z drugiej strony, bo są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie to za sobą niesie, między innymi właśnie dzięki różnym formom edukacji ekologicznej. Podobnie
sprawa wygląda w przypadku zakupu produktów spożywczych – jesteśmy skłonni zapłacić więcej, za produkt, który
będzie wyprodukowany z poszanowaniem środowiska naturalnego – można tutaj wspomnieć na przykład certyfikaty MSC oznaczające produkty pozyskane w wyniku zrównoważonych połowów. I właśnie ze względu na coraz większą
degradację środowiska przyrodniczego wywołaną czynnikami antropogenicznymi, znaczenie terminu „ekologia” uległo
w ostatnich latach rozszerzeniu o działania podejmowane
w celu ochrony środowiska oraz kwestie związane z relacją
człowiek – przyroda. Wzrost zainteresowania problemami
środowiskowymi oraz pojawianie się licznych dyskusji na temat zagrożeń środowiskowych i ekologicznych spowodowały przyswojenie tych zagadnień przez różne dyscypliny naukowe.

Coraz częściej edukacja ekologiczna prowadzona jest w takich miejscach, które nazywają się Centra Nauki albo Ośrodki
Popularyzujące Naukę, w których nauka prowadzona jest nie
w salach lekcyjnych, ławkami kredą i tablicą, w czasie 45 minut lekcji od dzwonka do dzwonka, ale właśnie w miejscach,
w których uczestnicy zajęć mogą zainicjować jakiś proces,
wykonać eksperyment sami przygotowując wcześniej materiały i sprzęt do niego i sami określić skutki i wyniki tego
eksperymentu lub doświadczenia i właśnie jednym z takich
Ośrodków Popularyzujących Naukę jest Centrum Edukacji
Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku, dla którego organem prowadzącym
jest samorząd Powiatu Szczecineckiego.
Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne odbywające się cyklicznie w sekcjach: Sekcja „Klub Młodego Odkrywcy”, żeglarska,
wędkarska, nart wodnych i wakeboard-u, „Błękitny Patrol”,
„Posłuchaj, powąchaj, posmakuj - Mały Chemik”, turystyczno
– krajoznawcza „Eko Tramp”, „Młody Technik”, warsztaty mikroskopowe. W zajęciach w tych sekcjach bierze udział rocznie około 180 dzieci i młodzieży.
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku prowadzi również zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, grup zorganizowanych (przedszkola, Uniwersytety Trzeciego Wieku,
turyści, uczestnicy konferencji) oraz osób indywidualnych
polegające między innymi na zaprezentowaniu zasobów, ja-
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Zajęcia w ogrodzie wodnym.

kimi dysponuje. Centrum realizuje też tematy zaproponowane przez nauczycieli zatrudnionych w placówce albo zajęcia o tematyce zaproponowanej przez uczestników zajęć.
Forma i zakres zajęć są dostosowane do wieku ich uczestników. W tego typu zajęciach realizowanych w Centrum
Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
co roku bierze udział około 10 000 osób. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszą się zajęcia organizowane w CEEiRJ
w okresach wolnych od nauki szkolnej takich jak ferie zimowe i letnie – w okresie wakacji. Opiekunowie grup po zakończeniu zajęć umawiają się na kolejny termin. Ze względu
na duże zainteresowanie zajęcia są umawiane z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem. Grupy zorganizowane, które
biorą udział w zajęciach prowadzonych w CEEiRJ pochodzą
nie tylko z Miasta Szczecinek czy Powiatu Szczecineckiego,
ale także z terenu powiatów: świdwińskiego, białogardzkiego, drawskiego, wałeckiego, człuchowskiego, bytowskiego,
złotowskiego oraz pilskiego.
Zajęcia dotyczą następującej tematyki: „Mikroświat – warsztaty mikroskopowe”, „Monitoring stanu środowiska – gleba,
powietrze, woda”, „SMOG”, „Dokarmianie zwierząt”, „Ryby
– wodne kręgowce”, „Woda miejsce do życia”, „Zwierzęta leśne”, „W krainie Świętego Mikołaja – zwierzęta bieguna północnego”, „Zwierzęta kontra pora roku i klimat”, „Ptaki – pierzaści
przyjaciele”, „Odnawialne Źródła Energii”, „Zmiany klimatu”,
„Badania wody – warsztaty”, „Energia z wnętrza ziemi” oraz
„Materiały codziennego użytku”. Możemy również zrealizować każde zajęcia w zakresie nauk przyrodniczych na temat
zaproponowany przez uczestników. Dysponujemy specjalistycznym laboratorium analitycznym, salami doświadczalnymi i wystawowymi – bioróżnorodność (las, łąka, woda, pracownia akwariowa), salą Odnawialnych Źródeł Energii, salą
programowania i obróbki metali wraz z drukarką 3D, a także salą doświadczalną - nierozłącznego łączenia metali wraz
z robotem spawalniczym. Dodatkowo do pobierania materiału do badań ze zbiorników wodnych placówka posiada
także pomosty nad Jeziorem Trzesiecko oraz sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, ponton z silnikiem, łódź motorowa).
W prowadzeniu swojej pracy edukacyjnej współpracujemy
z ośrodkami naukowymi, a najbardziej zawansowana i owocna współpraca jest z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jednym z ważniejszych elementów prowadzonej w naszej
placówce edukacji ekologicznej są zajęcia dotyczące wody

Sala leśna.

– jej stanu, właściwości i badania jej różnych parametrów
oraz organizmów żyjących w środowisku wodnym. Zajęcia
są prowadzone zarówno dla przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
Zajęcia dostosowano do poziomu uczestników i mają za zadanie poszerzyć ich wiedzę i umiejętności na temat biologicznych i chemicznych metod oceny stanu środowiska wodnego. Składają się zazwyczaj z części teoretycznej - wykładu
na temat systemu klasyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych, rodzajów zanieczyszczeń wód i ich źródeł, wpływu zanieczyszczeń na organizmy, metod badań czystości
wód, wykonywania analizy biologicznej próbek wody, organizmów wskaźnikowych dla wód czystych i zanieczyszczonych, wykonywania analizy fizykochemicznej próbek wody
oraz terenowo - laboratoryjnej - w ramach, której uczestnicy badają widzialność w wodzie za pomocą krążka Secchiego, a następnie pobierają próbę wody z Jeziora Trzesiecko
i oceniają zapach i barwę wody oraz dokonują pomiaru temperatury wody, jej odczynu (pH), przewodnictwa elektrycznego właściwego, twardości wody, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, stężenia fosforu całkowitego i azotanów.
Podczas badań porównują próbki wody pobrane z różnych
źródeł – jeziora, kranu, akwarium, woda mineralna z mniejszą oraz z większą ilością składników mineralnych. Sprawdzają również pod mikroskopem obecność organizmów żywych
np. Daphnia w pobranej próbce. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy zajęć uczą się posługiwać podstawowym
sprzętem laboratoryjnym przydatnym w badaniach wody
oraz w pobieraniu próbek.
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Sala akwaryjna.

Budowa i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku nie byłyby możliwe gdyby nie
wsparcie w kwocie ponad 4,5 mln zł, jakiego samorządowi Powiatu Szczecineckiego udzielił Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ponadto nadal korzystamy co roku z projektów na edukację
ekologiczną oraz związanych z badaniem stanu wód Jeziora Trzesiecko dofinansowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Skorzystaliśmy również z dofinansowania dla Ośrodków
Popularyzujących Naukę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
– projekt pn.: „Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku” został
wsparty kwotą ponad 2 milionów złotych.

Centrum Edukacji Ekologicznej
i Rewitalizacji Jezior
ul. Mickiewicza 2
78-400 Szczecinek
tel. 94 712 88 00
sekretariat@eco.szczecinek.pl
Podczas zajęć w laboratorium.

Uczestnicy poznają świat pod mikroskopem.
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GAZ-SYSTEM

rozdaje granty na projekty ekologiczne
Startuje jubileuszowa X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne. Mogą
brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw:
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania
wynosi 250 tys. zł.
Konkurs, który zainicjował GAZ-SYSTEM, organizowany jest już
po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160 projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także
przeprowadzono szereg kampanii informacyjno – edukacyjnych kształtujących postawy poszanowania dla środowiska
naturalnego.
– Przez 9 lat istnienia konkursu udało nam się zrealizować wiele
proekologicznych inwestycji. Cieszymy się, że po raz 10 damy impuls do stworzenia rozwiązań angażujących lokalną społeczność
w działania na rzecz ochrony środowiska. Budowanie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych szczególnie młodego pokolenia jest warunkiem przetrwania naszej planety. GAZ
-SYSTEM dokłada swoją cegiełkę do tego procesu – powiedziała
Iwona Dominiak, rzecznik prasowy.
Kolejna edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii, pozwoli spółce GAZ-SYSTEM na wsparcie nowych inicjatyw, które
ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności
do działań na rzecz ochrony środowiska. – X jubileuszowa edycja uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku,
Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach. To dla nas duże wyróżnienie
– dodała Dominiak.
Na samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z każdego z pięciu województw czeka blisko ćwierć
miliona złotych dofinansowania na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o wypełnienie
wniosku o przyznanie dofinansowania dostępnego na stronie
www.gazsystemdlanatury.pl oraz o przesłanie na adres Fundacji „Za górami, za lasami”: UP 27 skrytka nr 109, 01-380 Warszawa, która jest partnerem społecznym konkursu.
Wnioski można składać do 17 grudnia 2019 roku.
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
z fundacją na adres mailowy:
fundacjazagoramizalasami@gmail.com
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W poprzedniej, IX edycji Funduszu Naturalnej Energii jury konkursu nagrodziło grantami 22 projekty, a każdy otrzymał dofinansowanie w wysokości maksymalnie 10 000 zł. Łącznie
przeznaczono kwotę 218 787,03 zł na aktywizację lokalnych
społeczności do działań na rzecz poszanowania środowiska
oraz aktywnej edukacji ekologicznej.
1. „Hodujemy czyste powietrze” - projekt zrealizowała
Fundacja Ekotrend w Warszawie
Projekt powstał jako propozycja warsztatów na temat jakości
powietrza w warszawskich dzielnicach z zabudową jednorodzinną, których mieszkańcy są bezpośrednio narażeni na skutki niskiej emisji. Program łączył wiedzę z wyjściem w teren,
pozwalając na kształtowanie wśród uczniów umiejętności
dostrzegania i interpretowania zjawisk przy użyciu nowoczesnych form pracy. W klasach I-IV szkół podstawowych z Białołęki, Targówka, Ursusa i Wawra przeprowadzone zostały dwa
warsztaty: „Zieleń ma znaczenie” oraz „Naturalne filtry powietrza”. Uczestnicy rozwiązywali 10 zagadek na „stacjach” questowych, poznając przy tym rolę porostów jako organizmów
wskaźnikowych, oceniając wpływ zanieczyszczeń powietrza
na porosty, drzewa iglaste i liściaste, badając obecność pyłów
w powietrzu i określając odczyn pH kory przy użyciu pomocy
dydaktycznych.
2. „Laboratorium edukacyjne odnawialnych źródeł
energii” - projekt zrealizowała Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Solarza w Gaci
Głównym celem projektu było stworzenie w Szkole Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci miejsca, w którym uczniowie
nie tylko z tej placówki edukacyjnej, będą mogli rozwijać swoją wiedzę w praktyczny sposób w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z pozyskanych środków finansowych zakupiono
24 pomoce dydaktyczne, w oparciu o które przeprowadzono
32 warsztaty edukacyjne dla łącznej grupy ponad 200 osób.
Dodatkowo, przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli z sąsiadujących miejscowości, by dzięki możliwości wypożyczenia
pomocy dydaktycznych również i oni mieli możliwość prowadzenia zajęć w swoich szkołach.
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4. „Ogród sensoryczny - naturalna terapia osób
niepełnosprawnych intelektualnie” projekt
zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Koszalinie

Projekt „Audyt Ekoenergetyczny” był dla Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Bestwinie najważniejszym działaniem, które młodzież podjęła na rzecz ochrony środowiska naturalnego
w roku szkolnym 2018/2019. Zaangażowani w jego realizację
starsi i młodsi uczniowie z chęcią włączali się w zaplanowane
działania oraz wykazywali się dużą kreatywnością i zapałem.
Przeprowadzili dwa spotkania dla swoich rodziców, podczas
których edukowali z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zaprojektowali naklejkę przypominającą
o oszczędzaniu energii poprzez gaszenie zbędnego oświetlenia w pomieszczeniach, którą nie tylko umieścili w swoim budynku szkolnym, ale także rozdali je do 4 szkół z terenu Gminy
Bestwina. Młodzież z Bestwiny zaprosiła swoich kolegów i koleżanki z Kaniowa na Festiwal Naturalnej Energii.

W ramach realizacji projektu stworzony został Ogród Sensoryczny na terenie zielonym należącym do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. W prace nad stworzeniem miejsca dla
podopiecznych stowarzyszenia zaangażowało się Koszalińskie Centrum Wolontariatu oraz Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie – łącznie ponad 120 osób. Ogród podzielony został na
6 stref: strefa relaksu, strefa użytkowa, strefa koloru, strefa
życzliwości, strefa sensoryczna, strefa integracji. W każdej ze
stref posadzone zostały odpowiednie rośliny oraz zainstalowane dodatkowe elementy małej architektury, które mają
pomóc w prowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także wspierać integrację
całej społeczności lokalnej.
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3. „Audyt Ekoenergetyczny” - zrealizowany przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
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Ekocuda
w Drawnie
Katarzyna Michalska
Gmina Drawno

Edukacja ekologiczna jest rozumiana jako koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu
poszanowania środowiska przyrodniczego. Każdy człowiek stanowi integralną i nierozerwalną część środowiska
przyrodniczego. Dlatego też bardzo ważną kwestią jest uświadamianie społeczeństwu istnienia tego wpływu,
metod i możliwości jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku i korzystania z jego zasobów. Każda
działalność człowieka ma skutki pozytywne, jak i negatywne dla środowiska. Jednym racjonalnym środkiem
służącym kształtowaniu postaw ekologicznym jest właśnie edukacja ekologiczna.
Atrakcyjne położenie gminy Drawno wśród lasów, rzek i jezior sprawia, że są tu wspaniałe warunki do uprawiania turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej, którą można uprawiać indywidualnie i zespołowo w połączeniu z elementami
współzawodnictwa i sportu. Gmina liczy 12 sołectw, ogółem
ponad 5 tysięcy mieszkańców. Znaczna część z nich angażuje się w życie społeczne. Podczas imprez, spotkań czy konsultacji jako mieszkańcy jesteśmy aktywni i skłonni do pomocy. W gminie zrealizowano wiele imprez, w tym Dzień
Dziecka, Pożegnanie lata w Drawnie i Lato nad Drawą. Jednakże obecnie dużą popularnością cieszą się wszelkie inicjatywy ekologiczne i właśnie w tym kierunku realizujemy nasz
projekt pn.: „Ekocuda w Drawnie”, gdzie podczas realizacji
poszczególnych zadań dążymy do szanowania środowiska
przyrodniczego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Eko-warsztaty…
Na początku kwietnia odbyła się impreza plenerowa Piknik
z Jajem, częściowo finansowana przez WFOŚiGW w Szczecinie, na której przeprowadzone zostały warsztaty ekolo-
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gicznego zdobienia dekoracji wielkanocnych, wikliniarskie
oraz sadzenia roślin. Tematem przewodnim były warsztaty
z wykorzystaniem materiałów naturalnych i ekologicznych
do wykonania dekoracji o tematyce wiosennej (pisanki, palmy wielkanocne) czy dotyczących sadzenia kwiatów do gruntu i na klomby.
W połowie czerwca w ramach projektu został zorganizowany II Piknik Retro. Gośćmi byli m.in. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej Ostoja, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
Dzika Zagroda z Jabłonowa, Nadleśnictwa: Drawno i Głusko
oraz Drawieński Park Narodowy. W programie znalazły się
warsztaty wikliniarskie, papieroplastyki oraz malarskie, podczas których uczestnicy tworzyli dekoracje z wykorzystaniem
materiałów naturalnych - malowali farbami, pisakami i pastelami na: kamieniach, drewnianych pieńkach, deseczkach
czy bawełnianych torbach. W trakcie zajęć wykorzystywane
były materiały papiernicze i naturalne (drewniane elementy,
sznurki, kamyczki, nasiona). Imprezie towarzyszyła zbiórka
surowców wtórnych, takich jak: nakrętek od butelek, które
przekazane zostały na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz zużytych baterii i starych telefonów komórkowych
przekazanych do Przedszkola Miejskiego w Drawnie w celu
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Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych.

zamiany ich na zabawki i pomoce dydaktyczne. Aby zachęcić do uczestnictwa w akcji, proponowaliśmy różnorodne
i atrakcyjne nagrody, w tym ekologiczne zestawy do rysowania, drewniane skakanki, drewniane ołówki z figurkami, opaski odblaskowe, domina drewniane, drewniane łamigłówki.
Można było skorzystać również z Eko-strefy, w której uczestniczyły instytucje zajmujące się między innymi działalnością
związaną z edukacją ekologiczną.
Formą wypełnienia czasu wolnego dla dzieci było przeprowadzenie wakacyjnych warsztatów ekologicznych prowadzonych przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi: panie Wiktorię Brzozowską i Monikę
Knap. Warsztaty odbyły się w lipcu i sierpniu w Konotopie,
Kaliszu Pomorskim, Dominikowie oraz Niemieńsku. W trakcie spotkań uczestnicy warsztatów tworzyli dzieła z wykorzystaniem materiałów wtórnych i naturalnych np. szyli jabłka z filcu, tworzyli kompozycje na brzozowych podkładach
z użyciem kamieni, liści, kwiatów. Natomiast w Kaliszu Pomorskim powstały kwiaty-giganty z krepiny.

Konkursy plastyczne i konkurs literacki…
W trakcie realizacji projektu „Ekocuda w Drawnie” przeprowadzonych zostało 7 konkursów:
• Konkursy plastyczne na ekologiczną kartkę świąteczną
oraz palmę wielkanocną;
• Konkursy plastyczne pod tytułem „Zachodniopomorskie
piękne jest” dla dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku
szkolnym klas I-III, dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas VII-VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, dotyczący ilustracji przedstawiającej piękno

przyrody naszego województwa. Z konkursowych prac
plastycznych stworzona została wystawa w Drawieńskim Ośrodku Kultury w Drawnie;
• Konkurs literacki pod tytułem „Zachodniopomorskie
piękne jest” dla rodzin zamieszkałych na terenie województwa lub turystów, opiewający piękno przyrody.

Ekologiczne materiały promocyjne…
W ramach zadania zaplanowano zakup materiałów w postaci: kubków, pendrive-ów, toreb, zakładek, na których nadrukowano wybrane prace plastyczne pokonkursowe. Program
pozwolił również na publikacje folderu przyrodniczo-historycznego dotyczącego gminy Drawno, opisujący walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe Ziemi Drawieńskiej.

Nasze działania…
Zaplanowane działania „Ekocuda w Drawnie” miały na celu
systematyczne uświadamianie dzieci i młodzieży, a pośrednio również dorosłych, o potrzebie ochrony środowiska, postępowania proekologicznego, poznawania otaczającej przyrody i o tym, że to w jaki sposób postępujemy dziś ma istotny
wpływ na to, co będzie jutro. Systematyczne i konsekwentne
działania kierowane do dzieci, młodzieży i rodzin są szansą
na zachowanie i ochronę przyrody.
Wartość projektu „Ekocuda w Drawnie” to niemal 57 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło
34 tysiące złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie profesjonalnie współpracuje z gminą, wspierając nas w trakcie realizacji projektu.
Jesteśmy wdzięczni za dofinansowanie oraz okazaną pomoc.

Prace stworzone podczas eko-warsztatów.
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Fundusze na
Międzynarodowych Targach Ochrony
Środowiska POL-ECO-SYSTEM
w Poznaniu
Zespół
ds. Informacji i Promocji NFOŚiGW i WFOŚiGW

Wspólne stoisko, punkt informacyjny, konkursy ekologiczne i wystawa. To działania zrealizowane
przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas Międzynarodowych
Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (9-11.10.2019 r.).

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są na pierwszej linii walki o poprawę jakości środowiska, bo każdy człowiek chce oddychać czystym powietrzem
– mówił Piotr Woźny - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas uroczystego
otwarcia Targów.
Na wspólnym stoisku Doradcy Energetyczni udzielali informacji o aktualnej ofercie finansowej Funduszy, między innymi o możliwościach pozyskania wsparcia z Programu
Czyste Powietrze. Odwiedzający mogli także wygrać w ekokonkursach albumy przyrodnicze i publikacje o środowisku
oraz gadżety ekologiczne. Stoisko odwiedzili m.in. Minister
Środowiska, Henryk Kowalczyk i przedstawiciele Zarządów
WFOŚiGW. Fundusze zaprezentowały także wspólną wystawę o dotychczasowych efektach ich funkcjonowania
i przykładach zrealizowanych zadań oraz inwestycji prośrodowiskowych. Miejscem ekspozycji i stoiska była specjalna przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna EkoSfera,
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współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz
NFOŚiGW, który podczas Targów obchodził 30-lecie swojego funkcjonowania. Patronat honorowy nad EkoSferą objął
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Wspólne stoisko 17Funduszy.pl zostało uhonorowane nagrodą Accanthus Aureus. To wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję
stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy. Nagrodę dla WFOŚiGW odebrał Paweł Mirowski - Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tegoroczne wspólne stoisko i punkt informacyjny oraz wystawa Funduszy zostały zorganizowane dzięki wsparciu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego i NFOŚiGW. Organizowane nieprzerwanie od 31 lat
Targi POL-ECO SYSTEM skupiają przedstawicieli instytucji
publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu,
nauki i edukacji, co czyni je najważniejszym wydarzeniem
w sektorze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

O TYM SIĘ MÓWI

Wręczenie Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej nagrody Accanthus Aureus.

Stoisko 17Funduszy.pl w Ekosferze.

Ekosfera stworzona m.in. przez Ministerstwa: Środowiska i Energii, Lasy
Państwowe, BOŚ, IOŚ, NFOŚIGW oraz WFOŚiGW.

Na stoisku 17Funduszy.pl można było uzyskać wsparcie
Doradców Energetycznych.

Na Targach prezentowano nowoczesne rozwiązania w zakresie
m.in. gospodarki komunalnej i odpadami.
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Uroczyste otwarcie Targów POL-ECO-SYSTEM 2019.

Targom POL-ECO-SYSTEM towarzyszyły Targi EkoFlota, gdzie zgodnie z hasłem imprezy można było poznać motoryzację przyszłości.
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Zachodniopomorski Kongres

Kół Gospodyń Wiejskich
Lokalne przysmaki, konkurs „Słodkie Smaki Regionów” i występy artystyczne - najaktywniejsze mieszkanki
województwa 28 września oraz 3 października spotkały się na Zachodniopomorskim Kongresie Kół Gospodyń
Wiejskich w Lekowie i Pyrzycach.

Nie zabrakło regionalnych przysmaków, konkursu kulinarnego i ludowych dźwięków. Uczestnicy spotkania mogli poznać
bogatą ofertę finansowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale również działań związanych z ochroną środowiska
na obszarach wiejskich. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przedstawili informacje o programach: Czyste Powietrze,
Mój Prąd, Agroenergia oraz ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
Fundusz, w obecności Wiceminister Środowiska Małgorzaty
Golińskiej zawarł porozumienia z kolejnymi 4 Gminami. Dzięki nim wnioski w ramach Programu „Czyste Powietrze” można złożyć w Urzędach Gmin: Brojce, Sławoborze, Rąbino oraz
Tuczno. Łącznie w ramach obsługi Programu z WFOŚiGW
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w Szczecinie współpracuje już ponad 40 zachodniopomorskich gmin.
W spotkaniach wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń
Wiejskich oraz osoby chętne, by takie organizacje zakładać.
Podczas Kongresów działało stoisko edukacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, na którym można było poznać programy realizowane przez Fundusz i skorzystać ze wsparcia Doradców
Energetycznych. Oprócz WFOŚiGW w Szczecinie, uczestniczki chętnie odwiedzały punkty przygotowane przez Lasy
Państwowe, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowy
Fundusz Zdrowia czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
w ramach programu „Polska smakuje”.

Podpisanie kolejnych umów z Gminami na realizację
Programu „Czyste Powietrze”.

W Kongresie wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich.

Podczas spotkań można było spróbować regionalnych przysmaków…

… i obejrzeć występy kapel ludowych.

KRONIKA

Czyste Powietrze:

szkolenie dla przedstawicieli Gmin

Naturalnie, my lifestyle

Szkolenie dla pracowników kolejnych 8 Gmin, które podpisały z WFOŚiGW w Szczecinie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” zostało zorganizowane 17 października w koszalińskim Biurze Funduszu.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin: Ustronie
Morskie, Karlino, Brzeżno, Rąbino, Brojce, Połczyn-Zdrój,
Miasta Sławno oraz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
Zachodniopomorscy beneficjenci mogą złożyć wnioski w ramach Programu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta
oraz w Biurach Funduszu w Szczecinie (ul. Solskiego 3), Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) oraz Szczecinku (pl. Wolności 8),
a także ponad 40 Urzędach Gmin, które zawarły porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie.

Fundusz wsparł akcję honorowego
krwiodawstwa w Szczecinku
Nie da się jej wyprodukować, a jest bezcennym darem.
Mieszkańcy Szczecinka w niedzielę, 27 października, mogli oddać krew. Autokar Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – na zaproszenie szkolnego
Koła Wolontariatu – zaparkował na Placu Wolności.
Cennym płynem podzieliło się 70 mieszkańców Szczecinka.
Akcję wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przekazał krwiodawcom
powerbanki i zestawy puzzli. Organizatorzy zapowiadają już
kolejne akcje honorowego krwiodawstwa w Szczecinku.

Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach
– ze wsparciem Funduszu
15 listopada w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach rywalizowali finaliści XVIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
Jego uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy
na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
W tym roku w konkursie wzięło udział 19 szkół, które w finale reprezentowało 37 uczniów wyłonionych w klasyfikacjach
szkolnych. Konkurs przebiegał w dwóch etapach i składał się
z testu pisemnego (50 pytań) oraz z części ustnej. Do finału
ustnego zakwalifikowało się 7 osób.
Zwycięzcy tegorocznej edycji:
I miejsce: Karolina Gonerka
z II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie,
II miejsce: Marta Gidyńska
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach,
III miejsce: Marta Piechowska
z Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku.

Konkurs został dofinansowany ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w ramach zadania: „Moja przyjaźń z przyrodą”.
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