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Szanowni Państwo,
Ogólnopolski, rządowy Program Czyste Powietrze zmienia się i ewoluuje, by
sprostać potrzebom Beneficjentów, czego dowodem jest zaangażowanie
w obsługę programu gmin oraz banków, które – razem z Ministerstwem Klimatu
i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w tym WFOŚiGW w Szczecinie - współdziałają na rzecz poprawy jakości powietrza
w Polsce. W nowym wydaniu biuletynu Naturalnie znajdziecie Państwo najświeższe
informacje o nowościach w programie, w tym właśnie o ścieżce bankowej, której
uruchomienie jest planowane na połowę roku, a także o systemie zachęt dla gmin,
które włączą się w obsługę programu. Co cieszy – we wdrażanie programu Czyste
Powietrze zaangażowało się ponad 90% zachodniopomorskich gmin.
Nowe wydanie biuletynu Naturalnie to także informacje o kolejnym wsparciu
WFOŚiGW w walce z COVID-19. Fundusze przekażą łącznie niemal 7 milionów
złotych na utylizację skażonych ubrań medycznych. Piszemy także o nowych
nabytkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, czyli nieoznakowanych,
elektrycznych radiowozach, nowym wozie Ochotniczej Straży Pożarnej
Słowino, a także łodzi, dzięki której Społeczna Straż Rybacka Polskiego Związku
Wędkarskiego będzie jeszcze skuteczniejsza w działaniach.
Prezentujemy także zachodniopomorski symbol – bielika, któremu został
poświęcony ciekawy projekt edukacyjny, zrealizowany ze wsparciem WFOŚiGW
w Szczecinie, a po przeczytaniu nowego numeru zachęcamy do sportowej
aktywności w lesie, dzięki dofinansowanym przez Fundusz Zielonym Punktom
Kontrolnym w Nadleśnictwie Kliniska.

Zapraszamy do lektury!

Emilia Niemyt
Prezes Zarządu
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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 48 55 100,
e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl
2. Istnieje możliwość kontaktu
z inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail:
iod@wfos.szczecin.pl.
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

Robert Stępień
Zastępca Prezesa Zarządu
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Z DUŻYM WSPARCIEM
Rekordowa liczba przyjętych wniosków i zawartych
umów o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podsumował
2020 – rok intensywnych działań na rzecz poprawy jakości
środowiska naszego regionu.
Emilia Niemyt
Prezes Zarządu
W minionym roku WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z Beneficjentami 3320 umów dofinansowania na łączną kwotę ponad 122,6 mln zł,
w tym 3100 umów dotacji i 197 umów pożyczek, z których część jest częściowo umarzalna,
co stanowi swoistą formę dotacji. Zwiększanie
zaangażowania wartościowego Funduszu w tzw.
pożyczki ekologiczne na przestrzeni ostatnich lat
skutkuje rosnącą wartością umorzeń, czyli jednego z elementów dofinansowania bezzwrotnego.
W roku 2020 udzielono umorzeń w odniesieniu
do 31 pożyczek na łączną kwotę ponad 2,1 mln zł.
Warto zaznaczyć, że Fundusz rokrocznie odnotowuje wzrost liczby obsługiwanych wniosków. Analizując dane z ostatniej dekady:
w roku 2010 do Funduszu wpłynęły 304 wnioski, w roku 2015 było ich 981, a w 2020 roku zarejestrowano 3720 wniosków. Tej samej ska-

li trend wzrostowy zauważalny jest w liczbie
zawieranych umów na dofinansowanie zadań
- w latach 2010, 2015 i 2020 zawarto ich odpowiednio: 196, 323 i 3320.
W zakończonym roku Fundusz zawarł umowy zarówno w ramach programów realizowanych samodzielnie, jak i we współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wśród nich warto wymienić program
usuwania azbestu z dofinansowaniem w wysokości ponad 1 mln zł, program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie (342 umowy
na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł) czy program
Moja Woda, w ramach którego dofinansowanie
– niemal 3,2 mln zł – trafiło do 680 mieszkańców naszego regionu, realizujących inwestycje
w zakresie zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych.
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Fundusz bardzo sprawnie i efektywnie podejmuje
liczne przedsięwzięcia proekologiczne, czego dowodem jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców województwa Programami Funduszu,
w tym Programem Priorytetowym Czyste Powietrze, realizowanym przez WFOŚiGW w Szczecinie
od 19 września 2018 r. Świadczy o tym niespotykana dotychczas skala środków angażowanych na
rzecz poprawy jakości środowiska, jak i liczba Beneficjentów objętych pomocą.
Realizacja Programu Czyste Powietrze przez
WFOŚiGW w Szczecinie (na dzień 24.05 2021 r.)
przedstawia się następująco:

Ogólna liczba pozytywnych decyzji

5082
w tym:

Kwota przyznanych dotacji

73 817 283 zł
Kwota przyznanych pożyczek

15 627 759 zł
Zakres rzeczowy inwestycji jest bardzo szeroki, jednak najważniejszym celem Programu jest
docelowy montaż w indywidualnych gospodarstwach domowych nowoczesnych źródeł ciepła
o zerowej lub niskiej emisji szkodliwych związków do atmosfery. Stąd dla wniosków składanych
w okresie 19.09.2018 r. – 24.05.2021 r., w których
jednym z zadań była wymiana lub montaż nowego źródła ciepła, podjęto:

Pozytywnych decyzji
o dofinansowaniu zadań

4654
w tym:

Kwota przyznanych dotacji

69 297 831,96 zł
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Fundusz w 2020 roku wspierał Straż Pożarną,
przekazując niemal 3 mln zł dotacji,
w tym 1,5 mln zł dla Państwowej Straży Pożarnej
na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych.
Pozostała kwota pozwoliła dofinansować
zakup 16 samochodów dla Ochotniczych Straży
Pożarnych, wesprzeć zakup sprzętu i wyposażenia
dla 69 jednostek w ramach Programu
Mały Strażak, a także – termomodernizację
23 budynków OSP w ramach Programu Remiza
kwotą ponad 600 tysięcy złotych.

Kwota przyznanych pożyczek

12 491 780,79 zł
Omówione programy służą przede wszystkim realizacji postanowień Wspólnej strategii działania
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata
2021-2024, przy uwzględnieniu uwarunkowań
regionalnych oraz opracowanej na ich podstawie
Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
lata 2021-2024. Dokument wyznacza podstawowe cele i kierunki działania Funduszu z uwzględnieniem polityki Państwa, obowiązku realizacji
regionalnych kierunków rozwoju oraz zadań wynikających z realizacji zobowiązań Polski wobec
Unii Europejskiej. Misja Funduszu w tym zakresie brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz
środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Ponadto angażowanie środków zewnętrznych, np. będących w gestii NFOŚiGW, wielokrotnie poszerza możliwości
poprawy jakości i warunków życia mieszkańców
naszego regionu.
WFOŚiGW w Szczecinie nieustannie zachęca
mieszkańców do inwestowania w poprawę jakości środowiska. Trwają nabory wniosków o dofinansowanie działań dotyczących edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, usuwania barszczu
Sosnowskiego czy wsparcia elektromobilności
dla jednostek samorządu terytorialnego. Czekamy także na Państwa wnioski w ramach Programu
Czyste Powietrze, a także stanowiącego jego uzupełnienie Programu pożyczek dla Osób Fizycznych
na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód
i gleby. Fundusz jest w trakcie przygotowywania
kolejnych mechanizmów wsparcia, by jeszcze pełniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby Beneficjentów, nastawionych na realizację inwestycji proekologicznych.
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CZYSTE POWIETRZE

„Świętochłowice to 1000 gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW
w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy
ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego
wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków” – zaznaczył
minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem
premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się w Świętochłowicach.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki podkreślił, że program „Czyste Powietrze” jest
największym projektem proekologicznym w polskiej historii
i jednocześnie najważniejszym
projektem służącym skutecznej
walce ze smogiem w naszym
kraju.

do programu „Czyste Powietrze”,
aby ułatwić Polakom korzystanie
z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację programu, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla
poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza – podkreślił premier Morawiecki.

- Polska to nasz wspólny dom,
a poprawa jakości powietrza to
nasz wspólny cel. Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień

Jak zauważył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka,
wprowadzone usprawnienia
programu (tj. m.in. uprosz-

czenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość
składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd”
czy podwyższenie dotacji dla najuboższych) spowodowały większą liczbę składanych wniosków
o dofinansowanie wymiany tzw.
„kopciuchów”.
- Porównując dane z grudnia
2019 r. do tego samego okresu
w 2020 r. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych
wniosków o dofinansowanie dla
budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez
nas zmiany przynoszą zamierzony efekt – powiedział minister
Kurtyka.
- Realizując program „Czyste Powietrze” przeznaczymy na poprawę jakości powietrza ponad
100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już
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CZYSTE POWIETRZE
ną pomoc, np. przy wypełnieniu deklarowało chęć pomocy swoim mieszkańcom w sięganiu po
wniosku w programie.
dotacje na wymianę starych kop- Nie wyobrażam sobie realiza- ciuchów. Pakiet korzyści czeka na
cji programu „Czyste Powietrze” wszystkie gminy, które do końca
bez współpracy z samorządami. lutego* zgłoszą się do wojewódzCieszę się, że już tysiąc gmin za- kiego funduszu ochrony środowi-

Zachęty dla gmin

Naturalnie

ponad 200 tys. wniosków, co
przekłada się na realną pomoc
dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona
mieszkańców Polski – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska
Ireneusz Zyska.

Minister Kurtyka poinformował
także, że na 2021 r. zaplanowano prace nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami
programu „Czyste Powietrze”.
- W połowie 2021 r. ruszy ścieżka
bankowa. Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię
informacyjno-promocyjną programu – wyjaśnił.

- Chcemy, by „Czyste Powietrze”
był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne.
Dlatego przygotowaliśmy pakiet
zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – dodał szef
resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

* termin został wydłużony do 15 czerwca 2021 r.
** termin został wydłużony do 15 lipca 2021 r.

ska, a do końca maja 2021 r.**
podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. To bilet do
dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok
punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”,
bonusy za złożone wnioski, w tym
150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za
najwięcej złożonych wniosków
w danym roku – powiedział prof.
Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak zaznaczył prezes NFOŚiGW
prof. Maciej Chorowski dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły
stworzyć punkty konsultacyjne
na swoim terenie, gdzie każdy
mieszkaniec otrzyma stosow-
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Zawarcie porozumienia z Gminą Brojce
w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wśród samorządów, które zaangażowały się we
wdrażanie programu Czyste Powietrze jest Gmina
Maszewo.

RAZEM DLA POPRAWY
JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Zachodniopomorskie gminy zyskały nowe możliwości współpracy
w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”,
oferującego atrakcyjne dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
i termomodernizacji domów jednorodzinnych.
- Cieszę się, że kolejne gminy
przyłączają się do realizacji rządowego programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Pomorzu Zachodnim.
To niewątpliwie pozytywnie
wpłynie na zdrowie oraz komfort życia mieszkańców naszego
województwa – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki podczas uroczystości podpisania
umów w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie.
Czyste Powietrze to program,
który do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji
w Polsce podchodzi kompleksowo, łącząc ze sobą różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad
100 miliardów złotych. Program
trwa od września 2018 roku,
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a Beneficjenci, wśród których są
także osoby do tej pory wykluczone energetycznie – na składanie wniosków i zawieranie
umów o dofinansowanie mają
czas do końca 2027 roku.

Do atmosfery trafi mniej
CO2 i innych szkodliwych
substancji
Właściciele domów jednorodzinnych z województwa zachodniopomorskiego
mogą
uzyskać wsparcie do 100% wartości inwestycji na wymianę źródła ciepła oraz kompleksową
termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymianę

okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd
ze słońca. Dzięki programowi
mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą oddychać lepszej
jakości powietrzem. Efektem
ekologicznym będzie redukcja
emisji zanieczyszczeń zatruwających powietrze, w tym pyłów
zawieszonych PM10 i PM2,5,
benzoapirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla.

Do 100 złotych dla gminy
za złożony wniosek
Nabór wniosków w drugiej części programu, przygotowanej dla osób o niższych dochodach, trwa od 21 października
2020 roku. Aby dostać wyższą
dotację – nawet do 37 tysię-

CZYSTE POWIETRZE

Naturalnie

Podpisanie porozumienia z Gminą Sławno
w koszalińskim Biurze Funduszu.

cy złotych – na wymianę źródła ciepła, termomodernizację
domu i montaż instalacji fotowoltaicznej, potrzebne jest
zaświadczenie o dochodach
wydane przez gminę. Dzięki współpracy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
z WFOŚiGW w Szczecinie samorządy z naszego regionu będą
mogły liczyć na dofinansowanie w ramach pomocy technicznej programu. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł do tej pory ponad
100 porozumień z gminami, co
stanowi ponad 90% zachodniopomorskich samorządów, zaangażowanych we wdrażanie Programu Czyste Powietrze.

Porozumienie z Gminą Świdwin

- To nowy, wyższy poziom relacji
między Funduszem, a samorządami, których aktywność na rzecz
poprawy jakości powietrza będzie
premiowana. Gmina, jeśli wyda
Beneficjentowi zaświadczenie
o dochodach i przekaże do Funduszu poprawnie złożony wniosek
o podwyższone dofinansowanie
– otrzyma 100 złotych, a w przypadku podstawowego poziomu
dofinansowania będzie to połowa
tej kwoty. Na 50 złotych mogą
także liczyć te samorządy, które
wydadzą odpowiednie zaświadczenia, a mieszkańcy sami złożą
wniosek o dofinansowanie – wyjaśnia Emilia Niemyt – Prezes
Zarządu
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Szczecinie.

Zawarcie porozumienia z Gminą Golczewo.

Wśród zadań gmin, przystępujących do współpracy
z Funduszem jest między innymi
pomoc Wnioskodawcom w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku,
wystawienie zaświadczeń o dochodach, od wysokości których
zależy poziom dofinansowania: podstawowy (maksymalny
roczny dochód Wnioskodawcy to 100 tysięcy złotych) lub
podwyższony (miesięczny dochód do 1400 zł netto na osobę
przy gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł – jednoosobowym), a także wsparcie w rozliczeniu przyznanego
dofinansowania.

Porozumienie z Gminą Drawsko Pomorskie zawarto
w siedzibie Urzędu Miasta.
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Coraz bliżej ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”. Umowy
o współpracy z pierwszymi siedmioma bankami podpisane!
- Zwiększamy dostępność programu „Czyste Powietrze”. Współpraca z bankami
poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych
źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka o podpisanych przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowach z bankami,
które planują uruchomić kredyty antysmogowe. Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do WFOŚiGW wnioski o dotację z przeznaczeniem
na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie
z programem „Czyste Powietrze”, to 1,5 mld zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Dołączenie banków do programu „Czyste Powietrze” jest kluczowe z punktu widzenia jego realizacji. To gigantyczny modernizacyjny program, który
ma podnieść jakość powietrza i standard życia Polaków. Kolejny kanał dystrybucji – środków zwrotnych i bezzwrotnych – z pewnością przełoży się pozytywnie na ilość składanych wniosków. To kolejny
krok w kierunku zmiany programu i realizacji zale-
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ceń naszych partnerów – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej
Orzeł.
- Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia tzw. ścieżki
bankowej w programie „Czyste Powietrze”. Udzielenie przez banki pierwszych kredytów z dotacją
planowane jest w połowie tego roku. Do tego nie-

CZYSTE POWIETRZE

- Siedem pierwszych banków, które jako pierwsze
wyraziły chęć wspólnego wdrażania programu „Czyste Powietrze” i pokrywają swoim zasięgiem cały
kraj przez ponad trzy i pół tysiąca placówek – podpisało już stosowne umowy, ale także prowadzimy
rozmowy z kolejnymi bankami komercyjnymi, zainteresowanymi wprowadzeniem kredytu antysmogowego – zapowiada prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki, które jako pierwsze wprowadzą
ścieżkę bankową towarzyszącą programowi „Czyste Powietrze” to: Alior
Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank
Ochrony Środowiska, Bank Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska,
Santander Consumer Bank oraz Banki
Spółdzielcze SGB.
Dostępne środki, w ramach których banki będą
mogły obsługiwać wnioski o dotacje w „Czystym

Powietrzu” – łącznie do 1,5 mld zł – rozdzielono
proporcjonalnie, w oparciu o wolumen planowanej na lata 2021-2022 akcji kredytowej. Banki
będą miały możliwość elastycznego dysponowania przyznanym limitem w tym czasie.
Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste
Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach
programu w każdym województwie. Podpisane
umowy gwarantują Polakom dostęp do placówek bankowych w całym kraju, gdzie do dyspozycji będą przeszkoleni przez NFOŚiGW doradcy,
którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą
w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi
wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do
właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Naturalnie

zbędne jest zakończenie trwających jeszcze prac
nad systemami IT, przeszkolenie doradców bankowych oraz uruchomienie Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny udzielanych przez banki
»zielonych« kredytów w programie – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym
Powietrzu” przewiduje też objęcie kredytów
gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki
kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.
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Sektor bankowy w Programie Czyste Powietrze.
Dodatkowe udogodnienia dla Beneficjentów
Od czwartego kwartału 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie realizuje we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Program Priorytetowy Czyste Powietrze.
Ignacy Soczyński
Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych
W tym czasie – przez okres dwóch
i pół roku - dla nieruchomości zlokalizowanych
w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
• przyjął niemal 6.262 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę dotacji – 88,4 mln zł i pożyczek – 20,7 mln zł;
• zawarł z Beneficjentami (inwestorami indywidualnymi) ponad 5.300 umów dofinansowania
na kwotę dotacji – 70,2 mln zł i pożyczek – 15,6
mln zł;
• wypłacił za zrealizowane zadania niemal – 40
mln zł dotacji i 10,5 mln zł pożyczek;
Program Czyste Powietrze jest więc największym
tego typu działaniem, w ramach którego sektor publiczny przekazuje tak znaczące środki finansowe
inwestorom indywidualnym (osobom fizycznym),
chcącym realizować zadania ograniczające niską
emisję w należących do nich nieruchomościach.
Ilość i wartość rządowego (i samorządowego)
wsparcia oraz budżet Programu (103 mln zł w skali
całego kraju) jest bezprecedensowa.
Pomimo dotychczasowych sukcesów związanych
z realizacją Programu w całym kraju, prowadzone
są ciągłe prace, mające na celu zwiększenie wolumenu ilościowo-wartościowego realizowanych inwestycji. Jako przykładowe działania w tym zakresie wymienić należy:
• wprowadzenie podwyższonego progu dofinansowania. Od października 2020 roku osoby
z najniższymi dochodami mogą otrzymać wyższy poziom wsparcia dotacyjnego;
• włączenie gmin do Programu. Samorządy gminne, chcące wesprzeć swoich mieszkańców i ułatwić im aplikowanie do Czystego Powietrza, zawierają
z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej Porozumienia, regulujące zakres współpracy oraz określające korzyści
finansowe dla samorządu;
Od I kwartału do końca 2020 roku prowadzone były
również intensywne starania nad włączeniem sektora bankowego do Programu Czyste Powietrze.
W ramach powołanej grupy roboczej, nad zagad-
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nieniem pracowali przedstawiciele: Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, (wybranych) wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Związku Banków Polskich, Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie oraz (niektórych) banków
komercyjnych.
Zespół specjalistów (z różnych dziedzin) opracowywał formalne i techniczno-informatyczne aspekty nowego produktu (docelowo oferowanego przez banki) w ramach Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze – tj. ekologicznego kredytu z dotacją - przeznaczoną na spłatę części zadłużenia. Jednym z większych wyzwań,
poza kwestiami formalnymi, takimi jak: konieczność zmian legislacyjnych na poziomie ustaw
i rozporządzeń, stworzenie wielostronnych
umów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami,
regulaminów, załączników itp., jest stworzenie informatycznej platformy wymiany danych, niezbędnej
do sprawnej obsługi produktu.
Uruchomienie przez banki kredytów z dotacją
na przedsięwzięcia w ramach Czystego Powietrza planowane jest na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku. Przewidujemy, że do tego czasu
będą trwały prace dotyczące dostosowania systemów informatycznych oraz konieczne działania dotyczące uruchomienia gwarancji finansowanych z Ekologicznego Funduszu Poręczeń
i
Gwarancji
(produkt
Banku
Gospodarstwa Krajowego finansowany przez Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie). Fundusz gwarancyjny reguluje zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie
w dniu 1 stycznia 2021 roku. Objęcie gwarancjami
kredytów ma doprowadzić do poprawy warunków
kredytowania i włączenia do Czystego Powietrza
jeszcze szerszej grupy beneficjentów, w tym beneficjentów o niższych dochodach, którzy w normalnych warunkach mogli by nie uzyskać pozytywnej
akredytacji kredytowej w bankach komercyjnych.
Nabór banków będzie się odbywał na podstawie
art. 411 ust.10 a i dalszych ustawy Prawo Ochrony Środowiska (wspólnie przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodar-
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Za d a nia se kt ora b a n kowego:
• bank będzie pośrednikiem przy składaniu wniosków o dotację do wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
• przyjmowanie wniosków o dotacje przez
bank wyłącznie w ramach limitów na dotacje
określonych w limitach dla banków (umowa
trójstronna);
• bank będzie odpowiadał za kompletność wniosku o dofinansowanie, w tym weryfikację zgodności danych podanych przez wnioskodawcę;
• przekazywanie wniosków o dotację do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej przez bank po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu;
• dostosowanie własnych systemów informatycznych;
Za d a nia wojewódzki ch f u n du szy oc hro n y
ś rodow iska i gosp oda rki wodn ej :
z
Narodowym
Funduszem
• wspólny
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie nabór banków;
• weryfikacja wniosku o dotację otrzymanego
z banku;

• podjęcie decyzji o przyznaniu (bądź odmowie)
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu;
• zawarcie umowy dotacji z inwestorem
indywidualnym;
• rozliczenie przedsięwzięcia na podstawie wniosku o płatność (wypłata dotacji);
• przeprowadzanie kontroli przedsięwzięć i kontroli trwałości przedsięwzięć;
• dostosowanie systemów informatycznych do
obsługi produktu;
Ro l a N a ro d owe go Fu n d us z u O c hro n y
Ś ro d owi s k a i G o s p o d a r k i Wo d n e j
w Wa rs z awi e :
• wspólny nabór banków z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
• zarządzanie i aktualizacja Programu oraz dokumentów z nim związanych;
• sfinansowanie utrzymania platformy wymiany
danych Krajowej Izby Rozliczeniowej umożliwiającego wymianę danych;
• stworzenie i utrzymanie narzędzia informatycznego zapewniającego prawidłową wymianę danych i informacji pomiędzy wojewódzkimi
funduszami ochrony środowiska i gospodarki
wodnej a bankami;
• zasilanie Ekologicznego Funduszu Poręczeń
i Gwarancji;
• udostępnianie wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej środków
na dotacje przekazywane na częściową spłatę
kredytów;
W trakcie prac nad produktem kierowano się przede
wszystkim przesłankami mającymi na względzie
jeszcze większe ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych, poprzez ułatwienie proceduralne w aplikowaniu o środki oraz
uatrakcyjnienie produktu dla potencjalnych inwestorów. Ścieżka bankowa pozwoli przede wszystkim na:
• zwiększenie dostępności produktu poprzez zdywersyfikowaną sieć placówek
bankowych (większą niż ilość biur wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej).
• umożliwienie realizacji inwestycji bez konieczności angażowania środków własnych
inwestorom indywidualnym. Kredyt będzie
mógł być wypłacony przed realizacją inwestycji;
• wzrost opłacalności inwestycji – kredyt będzie w kilkudziesięciu procentach spłacony
przez dotację z Programu Czyste Powietrze,
• możliwość skredytowania inwestorów
o mniej zasobnych portfelach (cechujących
się niższym poziomem zdolności kredytowej)
– dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
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ki wodnej). W wyniku przeprowadzonych naborów,
zostaną podpisane trójstronne Porozumienia umożliwiające w konsekwencji zaoferowanie produktu inwestorowi indywidualnemu.
Za kła d a ne pa ra m etry ekologi czn ego
k redytu z d ota cj ą oferow a n ego p rzez
banki w ra mach P rogra m u Czy ste
Pow ie trze :
będzie
miał
charakter
celo• kredyt
wy (na zadania zgodne z Programem).
Do wykorzystania przynajmniej 95% środków
kredytu na koszty kwalifikowane;
• 5% kredytu może zostać wydane na koszty niekwalifikowane, ale zgodne z celem Programu
i niezbędne do jego realizacji;
• kredyt powiązany z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu będzie również objęty
gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie;
• warunki brzegowe gwarancji: do 80% kapitału kredytu, do 100 tys. zł, okres kredytowania – do 144 miesięcy;
• okres realizacji przedsięwzięcia zostanie skrócony do 18 miesięcy (kredyt dostępny przed realizacją inwestycji);
• umowa kredytu będzie zawierana w banku po
pozytywnej decyzji o dotacji wydawanej przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska;
• rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może nastąpić
wcześniej niż data złożenia w banku wniosku
o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu.
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FUNDUSZ WSPIERA
WALKĘ ZE SMOGIEM
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
1 kwietnia 2021 r. rozpoczął nabór wniosków dotyczący Programu Pożyczek dla
Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Nabór
ma charakter ciągły i potrwa do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków.
Fundusz na realizację nowej edycji programu zarezerwował 3 miliony złotych.
Monika Witczak
Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych
Beneficjenci mogą ubiegać się
o wsparcie finansowe na działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, które
pozwalają m.in. na zmniejszenie
zużycia ciepła, a w konsekwencji ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Inwestycje w proekologiczne
źródła ciepła umożliwią ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów
oraz zwiększenie efektywności
energetycznej. Dofinansowanie
obejmuje przedsięwzięcia polegające na: wymianie nieefektywnego źródła ciepła z paliwa
stałego na ekologiczne źródło
ciepła tj. montaż pompy ciepła,
kotła gazowego, kotła na pellet
drzewny, kotła zgazowującego
drewno, systemów ogrzewania elektrycznego czy instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, usuwaniu
azbestu, budowie i przebudowie
indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych, zatrzymaniu i magazynowaniu wód deszczowych,
możliwości przeprowadzenia
kompleksowej termomodernizacji w istniejących budynkach
mieszkalnych, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła, montażu mikroinstala-
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cji fotowoltaicznej o mocy od 2
kW do 10 kW do kwoty kosztu
kwalifikowanego 25 tysięcy złotych czy zakupu bezemisyjnych

pojazdów elektrycznych: samochodów elektrycznych lub hybrydowych, a także skuterów
i rowerów elektrycznych.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu:
Linia A1 Budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych
źródeł ciepła

Beneficjent może ubiegać się o umorzenie po spłacie:
• w przypadku budynku istniejącego - 70% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 30% wartości
udzielonej pożyczki
• w przypadku budynku nowo budowanego, zakup i montaż
nowego źródła ciepła - 80% udzielonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości udzielonej
pożyczki

Linia A2 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności

Linia A3 Zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Linia A4 Azbestowe pokrycia dachowe i inne materiały wykonane z azbestu

Linia A5 Kompleksowe działania termomodernizacyjne
Linia B1 Budowa i przebudowa indywidualnych przyłączy
kanalizacyjnych

Linia B2 Zatrzymanie i magazynowanie wody deszczowej
Linia A2, A3, A4, A5, B1 i B2, Beneficjent może ubiegać
się o umorzenie po spłacie 80% udzielonej pożyczki,
a wysokość umorzenia może wynieść do 20% wartości
udzielonej pożyczki.

O TYM SIĘ MÓWI

Beneficjenci
O wsparcie może aplikować:

• najemcy mieszkalnego lokalu komunalnego,
• osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zlokalizowanego na terenie województwa
zachodniopomorskiego,
która nie kwalifikuje się do
dofinansowania w ramach
Programu Czyste Powietrze.

Atrakcyjne finansowanie
i umorzenia
Fundusz oferuje Beneficjentom finansowanie w formie
preferencyjnej pożyczki ze stałym oprocentowaniem w skali
roku, które wynosi 2%. Kwota
udzielonej pożyczki stanowi do
100% wartości kosztów kwalifikowanych określonych w regulaminie naboru. Zaletą korzystania z finansowania jest długi
okres kredytowania do 15 lat,
natomiast pożyczka na zakup
pojazdów elektrycznych i hybrydowych przyznawana jest
na okres do 7 lat. Należy zaznaczyć, że koszty kwalifikowane mogą być poniesione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o dofi-

Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania częściowego umorzenia pożyczki. Beneficjent zwraca się z wnioskiem
w terminie 30 dni przed datą
określoną w harmonogramie
spłat o częściowe umorzenie
pożyczki. Fundusz po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić na to
zgodę, jeśli Beneficjent spełnił
następujące warunki:
• terminowe spłacanie rat
kapitałowo-odsetkowych,
• pożyczka zawarta na okres
co najmniej 5 lat,
• beneficjent spłacił wymaganą część pożyczki,
• zakończenie realizacji zadania w terminie określonym
w umowie dofinansowania.
Ważne jest także osiągnięcie
efektu ekologicznego i rzeczowego zgodnie z umową.
Beneficjent,
który
uzyskał dofinansowanie na zakres rzeczowy wchodzący
w skład przedsięwzięcia z innych
środków publicznych, nie będzie
mógł ubiegać się o częściowe
umorzenie pożyczki.

Program pożyczek – jak
aplikować o wsparcie?
1. Należy przeanalizować swoje możliwości oraz potrzeby
budynku, by móc efektyw-

nie wykorzystywać energię
do jego ogrzania. Pierwszym
krokiem jest zapoznanie
się z zasadami udzielenia pomocy finansowej,
jaką oferuje WFOŚiGW
w Szczecinie tj. regulaminem naboru, który jest dostępny na stronie www
Funduszu.
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• osoba fizyczna, która musi
spełnić następujące warunki: posiadać prawo do
dysponowania budynkiem
mieszkalnym, budynkiem
mieszkalnym w budowie lub
lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym,

nansowanie. Dofinansowaniu
nie podlegają zadania zakończone przed dniem złożenia
wniosku.

2. W razie problemów dotyczących doboru źródła ciepła czy
zastosowania materiałów
do termomodernizacji, Fundusz umożliwia kontakt
z Doradcami Energetycznymi, którzy udzielą konsultacji w zakresie planowanej
inwestycji.
3. Złożony wniosek będzie
poddany analizie merytorycznej przez Pracownika
ds. Obsługi Osób Fizycznych,
a następnie - po pozytywnej
weryfikacji - zostanie skierowany na posiedzenie Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który podejmie decyzję
o dofinansowaniu. Kolejnym etapem jest zawarcie
umowy i realizacja projektu
w terminie do 30 miesięcy
od daty złożenia wniosku.
4. Kompletny wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami, Wnioskodawca składa
osobiście lub drogą pocztową na adres Funduszu
(Biuro Szczecin – ul. Waryńskiego 17, Biuro Koszalin – ul. Zwycięstwa 111,
Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku
– Pl. Wolności 8).

Szczegółowych informacji bezpośrednio udzielają pracownicy Zespołu ds. Obsługi
Osób Fizycznych w Szczecinie (ul. Waryńskiego 17), w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111)
oraz w Szczecinku (Plac Wolności 8).

Zachęcamy do współpracy!
15
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KONTYNUACJA PROGRAMU
MOJA WODA
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji
na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonej wody opadowej i roztopowej oraz podniesienie poziomu
ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.
Andrzej Grzana
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)
Julia Szałabawka
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Zrealizowane inwestycje sprawiają, że na prywatnych działkach zebrana woda opadowa odciąża
kanalizację i zmniejsza ryzyko podtopień w przypadku silnych opadów deszczu. Z drugiej strony
program sprawił, że Polacy aktywnie włączyli się
w działania mające na celu zapobieganie suszy
i łagodzenie jej skutków.
1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki ogłoszono start Programu Priorytetowego Moja Woda.
Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji Programu Priorytetowego Moja Woda uruchomiono 1 lipca 2020 r. Program cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Z uwagi na sukces programu
oraz znaczną ilość złożonych wniosków nabór
w ramach pierwszej został zakończony na przełomie września/października 2020 r. z perspektywą
kontynuacji w pierwszej połowie roku 2021.
W pierwszej edycji programu w skali kraju zostało złożonych prawie 25 tys. wniosków na
łączną kwotę ponad 115 mln zł. W naszym wo-
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jewództwie ilość złożonych wniosków wyniosła 931 na łączną kwotę blisko 4,27 mln zł.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił dofinansowania 688 Beneficjentom o wartości ponad 3,2 mln zł. Liczba podpisanych umów
przez Fundusze z całego kraju to 16472 na kwotę
ponad 77 mln zł. WFOŚiGW w Szczecnie wypłacił
dotację 279 Beneficjentom, a suma wypłaconej
kwoty wyniosła ponad 1,24 mln zł.
W 2020 roku program skierowany był do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się
budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.
Dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego podlegały koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak: przewody odprowadzające wody

O TYM SIĘ MÓWI

W dniu 22 marca 2021 r. ruszył nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu Moja
Woda. O wsparcie mogą aplikować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem
tych nieruchomości, dla których udzielono
już dofinansowania z Programu Moja Woda.
Dofinansowanie dotyczy również właścicieli lub
współwłaścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem,
że budynki te
muszą zostać
oddane
do
użytkowania
zgodnie z prawem przed złożeniem dokumentów
do
wypłaty.
Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych
instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia,
nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie
z zastrzeżeniem, że minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem wynosić będzie 2000 zł.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup,
dostawa, montaż, budowa i uruchomienie
instalacji:
• do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np.
łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez
orynnowania);
• do retencjonowania wód opadowych (w tym
roztopowych) w zbiornikach (np. zbiornika
podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”) o minimalnej pojemności łącznej 2 m3;
• do retencjonowana wód opadowych (w tym
roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez
kosztów nasadzeń);
• do retencjonowania wód opadowych (w
tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów
nasadzeń);
• do wykorzystywania retencjonowanych wód
opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy,
filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/
roztopowej).
Według danych na połowę maja 2021 r. w ramach drugiej edycji programu złożonych zostało
w całym kraju
17.370 wniosków na łączną kwotę ponad 83 mln zł.
W województwie zachodniopomorskim złożonych zostało
w tym terminie
537 wniosków.
Uwzględniając
doświadczenie
z dotychczasowej obsługi programu oraz ułatwienia wynikające z warunków naboru ponad 2.500 wniosków
otrzymało pozytywną decyzję o dofinansowaniu.
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opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiorników, instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne
(zbiorniki retencyjne nadziemne otwarte od 2 m3
pojemności, zbiorniki retencyjne nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane
było, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt., zbiorniki retencyjne podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności) oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się nastronie internetowej
Funduszu: wfos.szczecin.pl w zakładce – program Moja Woda.
17
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Edukacja ekologiczna
w trosce o środowisko
Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, definiowana jest także
jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu
kształtowania jego świadomości ekologicznej. Człowiek stanowi integralną
i nierozerwalną cześć środowiska przyrodniczego. Każda jego działalność ma
skutki dla środowiska przyrodniczego (pozytywne lub negatywne).
Paweł Górny
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Dlatego bardzo ważną kwestią jest konieczność uświadamiania społeczeństwu istnienia tego wpływu, możliwości
i metod jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku i korzystania z jego
zasobów. Niezbędne jest także wykazanie i uzmysłowienie
konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu aktualnie podejmowanych działań.
Podstawowym celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie jest podnoszenie
poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad
zrównoważonego
rozwoju,
m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i zrównoważonego
rozwoju, kształtowanie zachowań pro-środowiskowych społeczeństwa, w tym szczególnie
dzieci i młodzieży. Pogarszają-

cy się stan środowiska przyrodniczego przejawia się postępującym kryzysem ekologicznym
i stwarza poczucie zagrożenia.
Aby skutecznie przeciwdziałać
procesowi degradacji, należy
przygotować się do rozwiązania tych problemów. Dlatego
warto pamiętać, że edukacja
kształtuje świadomość i etykę,
wartości i postawy, umiejętności i zachowania potrzebne do
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
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Pula środków zarezerwowanych na działania dotyczące edukacji ekologicznej w 2021 roku wynosi

3 miliony złotych.

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.

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 osoby prawne, podmioty mające status organizacji pożytku publicznego,
organizacje pozarządowe. 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,
• bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji
ekologicznej,
• kursy, warsztaty, szkolenia,
prelekcje,
konferencje,
• seminaria,
sympozja, kongresy,
• studia podyplomowe,

• konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu
ponadlokalnym,
• budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt
i materiały do edukacji
ekologicznej,
• budowę lub modernizację
ścieżek edukacyjnych,
• multimedia o tematyce
ekologicznej.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór wniosków ma charakter
ciągły, poczynając od 7 stycznia
do 31 lipca 2021 r. lub do czasu
rozdysponowania puli środków
przeznaczonych w planie finansowym. Ogłoszenie o naborze
wniosków wraz z formularzami
i załącznikami jest dostępne na
stronie internetowej Funduszu
– wfos.szczecin.pl. Celem naboru jest przekazanie środków finansowych na realizację najlepszych i najciekawszych zadań
realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie
udziela dofinansowania zarówno na małe projekty edukacyjne, jak również duże projekty
inwestycyjne z obszaru edukacji ekologicznej.

Celem edukacji ekologicznej
jest wykształcenie postaw i wartości nastawionych na ochronę
środowiska, polepszanie jego
stanu i przeciwdziałaniu zagrożeniom, a także wpojenie szacunku i czci dla wszystkich istot
żywych i środowiska abiotycznego, stanowiącego miejsce ich
bytowania. Edukacja ekologiczna ma bardzo ważne zadanie we
współczesnym świecie, w którym w coraz szybszym tempie
następuje przekształcanie środowiska przyrodniczego.
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KOLEJNE WSPARCIE
WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY
W WALCE Z COVID-19
6,7 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie
zapobiegania i zwalczania COVID-19. W tym roku Wojewódzkie Fundusze
kontynuują wsparcie w walce z koronawirusem przeznaczając na ten cel
kolejnych 6,7 mln zł.
WSPARCIE WFOŚiGW W WALCE
Z COVID-19
W 2020 r. każdy z 16 Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) przekazał wsparcie finansowe jednoimiennym szpitalom zakaźnym w swoim regionie, łącznie było to ponad 6,6 mln zł. Środki
te pozwoliły na bezpieczne zagospodarowanie
zakaźnych odpadów medycznych wytworzonych
w tych placówkach.
- Musimy pamiętać, że odpady w postaci maseczek,
przyłbic i kombinezonów ochronnych, z których korzystają Medycy wykonujący codziennie ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, muszą zostać zagospodarowane w bezpieczny sposób.
Dlatego cieszy mnie wspólne zaangażowanie Wojewódzkich Funduszy i fakt, że już po raz kolejny
wesprą one finansowo szpitale w swoich regionach
w tym zakresie – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
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Mając na uwadze aktualną potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 WFOŚiGW
planują dalsze aktywne zaangażowanie w proces
walki z epidemią.
- Zaoferowany w ubiegłym roku przez WFOŚiGW
mechanizm wsparcia walki z COVID-19 został pozytywnie przyjęty przez beneficjentów, dlatego
Wojewódzkie Fundusze wyraziły gotowość dalszego finansowania przedsięwzięć także w tym roku.
W 2021 roku przeznaczą one łącznie 6,7 mln zł na
działania związane z zagospodarowaniem zakaźnych odpadów medycznych w szpitalach w swoich regionach – zaznacza Marek Ryszka, wiceprzewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów
WFOŚiGW.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w tym roku
przekaże zachodniopomorskim szpitalom
250 tysięcy złotych na utylizację zużytych odpadów medycznych.

PORADNIK BENEFICJENTA
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SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE
DLA ZACHODNIOPOMORSKICH JEDNOSTEK OSP
Dwadzieścia dwa nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze o łącznej
wartości ponad 18 milionów złotych odebrali przedstawiciele
zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W uroczystości wzięli udział Emilia Niemyt-Prezes Zarządu i Robert
Stępień-Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
Czternaście spośród przekazanych wozów zostało kupionych w ramach ubiegłorocznej, trzeciej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Nowe wozy będą
służyć w jednostkach OSP w: Karsinie – ciężki
wóz ratowniczo-gaśniczy; Starej Dąbrowie, Dobrej (powiat łobeski), Dębicach, Rozwarowie,
Wartkowie, Witankowie, Janiewicach, Pomianowie, Kozielicach, Czaplinku, Moryniu – średnie wozy; Otanowie i Derczewie – lekkie wozy
ratowniczo-gaśnicze. Łączny koszt ich zakupu to blisko 10,2 miliona złotych, z czego ponad 5,8 mln zł to udział własny jednostek OSP,
a prawie 4,35 mln zł – dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niemal 3,22 mln zł) oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1,13 mln zł).
Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych pozwala jednostkom OSP uzyskać
dotacje w wysokości do 50% kosztów zakupu
nowych wozów. Dzięki dwóm poprzednim edycjom Programu do zachodniopomorskich jednostek OSP trafiło 29 wozów ratowniczo-gaśniczych
oraz 3 łodzie o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych, które służą m.in. w OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Ładzinie, Żabowie,
Wełtyniu, Tychowie, Drawnie i Reczu. Łącznie
w ramach trzech edycji dofinansowano 43 wozy
dla OSP o wartości ponad 33 mln zł.

Przedstawiciele zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odebrali łącznie 22 wozy ratowniczo-gaśnicze.
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NOWA ŁÓDŹ SPOŁECZNEJ STRAŻY
RYBACKIEJ W SZCZECINIE
POZWOLI NA MONITORING
30 ZACHODNIOPOMORSKICH
RZEK, JEZIOR I ZBIORNIKÓW
ZAPOROWYCH

Uroczyste przekazanie nowej łodzi z udziałem Emilii Niemyt - Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie oraz przedstawicieli PZW.

Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie dzięki nowej łodzi będą mogli – niezależnie od pogody - prowadzić patrole na
30 zachodniopomorskich rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych. Zakup, nastawiony
na ochronę przyrody i przeciwdziałanie kłusownictwu, dofinansował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Kabinowa jednostka, która jednorazowo zabierze na pokład
maksymalnie 6 osób, została
wyposażona w silnik zaburtowy
o mocy 80 KM i echosondę.
- Wyposażenie jednostki pozwoli Społecznej Straży Rybackiej na
prowadzenie patroli wodnych
w dzień i w nocy, niezależnie od
pogody i pory roku – szczególnie jesienią i zimą, gdy częściej
mamy do czynienia z problemem kłusownictwa. W ten sposób Strażnicy będą chronić cenne
przyrodniczo zbiorniki wodne, ale
także przeciwdziałać zanieczyszczeniom wód – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie.
Łódź będzie wykorzystywana
przez Społeczną Straż Rybacką Okręgu PZW w Szczecinie na

wodach będących w zasobach
Okręgu, w szczególności na Odrze Zachodniej i Wschodniej,
a także na zbiornikach wodnych
w okolicach Goleniowa, Gryfina,
Gryfic, Kamienia Pomorskiego,
Łobza, Polic, Pyrzyc i Stargardu.
Monitoring obejmie 30 rzek, jezior i zbiorników zaporowych na
wodach Okręgu PZW w Szczecinie. Korzyścią ma być nie tylko zwiększenie ochrony wód,
ochrony przyrody i monitoringu środowiska naturalnego, ale
także poprawa walorów turystycznych wzdłuż zachodniopomorskich rzek.
W strukturze Społecznej Straży
Rybackiej Okręgu PZW w Szczecinie znajduje się 9 komend powiatowych SSR. Społeczna Straż
Rybacka działa na podstawie
art. 24, art. 25 i art. 26 ustawy

z dnia 18 kwietnia o rybactwie
śródlądowym. Zadaniem SSR
jest sprawowanie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie
śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie w ścisłym
współdziałaniu z innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony wód,
mienia społecznego, ochrony
przyrody i przestrzegania prawa (m. in. współdziała z Państwową Strażą Rybacką, Policją
i Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego).
Koszt zakupu łodzi to ponad
123 tysiące złotych, z czego
60 tys. zł to dotacja udzielona
przez WFOŚiGW w Szczecinie.
Dzięki tym środkom kupiono
także przyczepę do transportu
jednostki.
To kolejne wsparcie Funduszu, udzielone Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie. Przyznane wcześniej dofinansowanie pozwoliło na realizację 12 odcinków
filmów „Kołowrotek”, dotyczących edukacji i promocji wędkarstwa. Łączne dofinansowanie przekazane przez Fundusz
Związkowi to ponad 111 tysięcy
złotych.
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EkoBarkod
- metody molekularne
w walce z inwazją
obcych gatunków

- Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego dzięki
wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekładają niełatwe zagadnienia dotyczące
genetyki na język przyjazny dla odbiorców. Cieszę
się, że Fundusz może wspierać realizację innowacyjnego projektu EkoBarkod, który pozwala na sprawdzenie w praktyce nowych metod badawczych
– mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu Funduszu.
Fot. K. Łojek/WFOŚiGW w Szczecinie.

Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego dzięki wsparciu finansowemu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie przekładają niełatwe zagadnienia dotyczące genetyki na
język przyjazny dla odbiorców. Trwa realizacja projektu EkoBarkod,
polegającego między innymi na organizacji szkoleń online dla nauczycieli.
Głównym celem projektu, realizowanego przez
Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii
wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje wykorzystanie
biologii molekularnej w identyfikacji obcych gatunków inwazyjnych, a dzięki temu - konstruowanie skutecznych programów ochrony bioróżnorodności Polski.

Projekt zakładał przygotowanie szkoleń online
dla nauczycieli oraz cyklu filmów instruktażowych na temat wykorzystania metody barkodingu DNA do rozróżniania gatunków obcych
i inwazyjnych oraz ich wczesnego wykrywania
i poszerzenie wiedzy o zagrożeniach ze strony
tych gatunków oraz sposobach zapobiegania
ich rozprzestrzenianiu. EkoBarkod jako projekt
jest realizowany w postaci wykładów, zajęć laboratoryjnych i terenowych. Szczegóły na stronie: ekobarkod.usz.edu.pl
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EKO-RADIOWOZY
DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W SZCZECINIE

Trzy nowe, nieoznakowane, elektryczne radiowozy zasiliły flotę
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Bezemisyjne
pojazdy będą służyć funkcjonariuszom Oddziału Prewencji
oraz w Wydziałach do Walki z Korupcją oraz Postępowań
Administracyjnych KWP w Szczecinie. Zakup wsparł Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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Przekazanie radiowozów elektrycznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Dzięki nowym pojazdom Zachodniopomorska Policja będzie realizować swoje zadania jeszcze skuteczniej i z nastawieniem na troskę o środowisko.
Samochody są nie tylko bardzo nowoczesne, ale
także – ekologiczne. Nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, w tym groźnych dla zdrowia pyłów zawieszonych, co sprawi, że
mieszkańcy będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie.
Koszt zakupu 3 radiowozów elektrycznych to
404 916 złotych, z czego 200 000 zł to wsparcie
WFOŚiGW w Szczecinie. Efektem ekologicznym
będzie redukcja emisji CO2 o 1,858 tony rocznie.
- Cieszę się, że Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie przed kilkoma laty jako pierwsza jednostka Policji w Polsce stała się swoistym pionierem
we wprowadzeniu do swojej floty pojazdów elektrycznych. Nasze doświadczenia pokazały innym, że
to kierunek w który warto inwestować. Dzisiaj udowodniamy to przekazując policjantom kolejne tego
typu radiowozy – powiedział szef Zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Tomasz Trawiński.

Pierwsze w Polsce elektryczne
radiowozy
Komenda Wojewódzka Policji aktualnie dysponuje 9 dofinansowanymi przez Fundusz samochodami elektrycznymi, z czego 5 to pojazdy nieoznakowane, a 4 – oznakowane: pierwsze w Polsce

w pełni elektryczne radiowozy, w tym jeden dostosowany do przewozu psów służbowych. Samochody są wykorzystywane w Szczecinie, Świnoujściu oraz Szczecinku.

Elektromobilność – ze wsparciem
Funduszu
Dotychczas WFOŚiGW w Szczecinie wsparł finansowo zakup niemal 60 samochodów elektrycznych – między innymi dla Wojewody Zachodniopomorskiego, jednostek Gminy Miasta Szczecin
(Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział
Oświaty Urzędu Miasta, Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Szczecinie, Spółki Goleniowskie
Wodociągi i Kanalizacja, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Kołobrzegu
czy Uzdrowiska Świnoujście.
O dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, ale
także: hybrydowych, napędzanych gazem ziemnym lub wodorem mogą się również ubiegać
mieszkańcy regionu, składając wniosek w ramach
Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych. Przy terminowej spłacie rat można starać się o umorzenie do 20% wartości pożyczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wfos.szczecin.pl
w zakładce Oferta dla osób fizycznych.
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Szczecińskie
Dzieci z Dargobądza
będą poznawać przyrodę pomniki przyrody
pod dobrą opieką
wszystkimi zmysłami
Pierwszy w gminie Wolin ogród sensoryczny
powstał przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Dargobądzu. Jego budowę - w ramach
autorskiego Programu Edukacji Ekologicznej
„Wymarzony Ogród” dla dzieci w wieku
przedszkolnym - dofinansował Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Popularne wśród szczecinian platany na Jasnych
Błoniach, Dęby Krzywoustego i Miłośników
Prawobrzeża, a także buk Wojciech zostały objęte
pracami pielęgnacyjnymi w ramach projektu,
realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Ogród jest tak zaplanowany, by wkomponowywał
się w istniejące zadrzewienie. Będą z niego korzystać dzieci z punktu przedszkolnego „Pod Daglezją” i uczniowie PSP w Dargobądzu, a także innych
placówek oświatowych. W ogrodzie będą prowadzone zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz lekcje przyrody, biologii, plastyki, techniki czy matematyki. Położony w sąsiedztwie placu zabaw
ogród będzie służył jako miejsce popołudniowego
wypoczynku dla rodzin i starszych mieszkańców.

W ramach pierwszego etapu projektu 218 pomników przyrody poddano pielęgnacji: cięciom
sanitarnym i korekcyjnym, nawożeniu, opryskom, a także serwisowi wiązań. Prace objęły:

Do tej pory wykonano prace ziemne, usunięto
stare pnie, postawiono nowe ogrodzenie, posadzono żywopłot, który ma osłonić teren od strony ulicy i przygotowano glebę do wiosennych
nasadzeń. Wzdłuż alejki prowadzącej do głównego wejścia posadzono szpaler pięknie kwitnących wiosną i atrakcyjnie wybarwionych jesienią
japońskich wiśni i śliw wiśniowych. Wiosną powstały rabaty pełne kwiatów i ziół oraz ścieżki
o różnorodnej strukturze, a także elementy małej architektury.

• 212 platanów klonolistnych (aleje) na Jasnych
Błoniach;
• Buk pospolity Wojciech – ul. Akwarelowa;
• Lipa szerokolistna Walpurga – ul. Mostowa/
Topolowa;
• Dęby Krzywoustego – dęby szypułkowe
– ul. Chłopska;
• Dąb Miłośników Prawobrzeża – dąb szypułkowy
– Rondo Reagana;
• Dąb szypułkowy – ul. Piotra Skargi.

W ramach projektu powstał też folder edukacyjny poświęcony pomnikom przyrody, który został przekazany do niemal 30 szczecińskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. WFOŚiGW w Szczecinie przekazał na prace pielęgnacyjne i wydanie folderu łącznie 38 tysięcy złotych
w formie dotacji.

Koszt budowy ogrodu to 28 tysięcy złotych,
z czego 21 tysięcy złotych to dotacja ze środków
WFOŚiGW w Szczecinie.

Prace objęły m.in. aleję platanów na Jasnych Błoniach.

26

PORADNIK BENEFICJENTA

Przedwojenne skrzydło Przychodni Rehabilitacji
Leczniczej i Zawodowej Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy przy ulicy Kopernika18 w Szczecinie
przeszło kompleksową termomodernizację. Dzięki
niej pacjenci mogą wracać do zdrowia w lepszych
warunkach, a obiekt jest bardziej przyjazny
środowisku. Dotację na trzeci etap prac – niemal
1,2 mln zł – przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Robert Sokulski
Kierownik działu Administracyjno- Technicznego
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Szczecinie
Trzeci etap to oddanie do użytku wyremontowanego przedwojennego skrzydła przychodni od
strony ulicy Kopernika. Większość z czterech pięter przestrzeni została przeznaczona na potrzeby Przychodni Rehabilitacji. W ramach Przychodni
nr 2 przeniesione zostały tu: Poradnie: Ginekologiczna, Urologiczna oraz Uzależnień, które do tej
pory funkcjonowały w budynku przy ulicy 3 Maja.
Na parterze wyremontowanej części budynku
znalazły miejsce sale kinezyterapii, w tym sala kinezyterapii dla dzieci i zmodernizowane szatnie
dla pacjentów. Pierwsze piętro to gabinety lekarskie Poradni Rehabilitacji i Oddziału Dziennego
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, fizykoterapia ze
stanowiskami do elektrolecznictwa, magnoterapii, laseroterapii i ultradźwięków. Są tu też szatnie
dla personelu, pokój socjalny i sala konferencyjna.

Już na etapie projektu nowego skrzydła budynek
został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również w oddanej teraz części znalazły się m. in.:
• toalety dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
• gabinety umiejscowione w taki sposób, aby
pacjent miał zapewnione wykonanie kilku różnych zabiegów w jednym miejscu;
• windy z zapowiedziami głosowymi;
• więcej miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Naturalnie

Nowoczesne
warunki rehabilitacji
w przychodni WOMP

Drugie piętro to sala kinezyterapii i gabinety masażu oraz szatnie dla pacjentów.

W ramach termomodernizacji udało się między innymi wyremontować dach i wykonać prace, takie
jak wymiana okien, docieplenie ścian, docieplenie
dachu, wymiana instalacji sanitarnych, docieplenie podłóg na gruncie oraz ścian zewnętrznych
w gruncie wraz z wykonaniem izolacji wodnej.
Efektem ekologicznym inwestycji jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o niemal 100 ton
rocznie i zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 1450 GJ w skali roku. Efekt
rzeczowy to docieplenie dachu i stropodachu
(653,43 mkw.), ścian (987 mkw.), wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (8,47 mkw.), wymiana
okien (270,02 mkw.), montaż wentylacji z odzyskiem ciepła oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
Całkowity
koszt
inwestycji
to
niemal
10,5 mln zł, w tym 1,18 – dofinansowanie
z WFOŚiGW w Szczecinie.
Poniżej dwupiętrowy budynek przychodni
WOMP-ZCLiP nr 2 oraz 3 przy ulicy Kopernika 18
– widok od strony ul. Kopernika. Elewację parteru
budynku ozdabia czerwona cegła, pierwsze oraz
drugie piętro ma biały kolor elewacji.

Fot. WOMP.
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ROCKROWER I EKO-SCENOGRAFIA,
CZYLI #KONCERTOWANIE NA EKRANIE
– EKO GRANIE

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele wydarzeń – także kulturalnych – przeniosło się do sieci. Jedną
z nich jest zorganizowany przez Strefę Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego i Stowarzyszenie
„Academia” projekt #KoncertowanieNaEkranie-EkoGranie, zrealizowany przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Projekt zakładał pomoc zespołom, zwłaszcza debiutującym, które przygotowywały się do wydania
płyty, ruszenia w trasę koncertową czy wzięcia udziału w festiwalu.
Z pomocą przyszedł program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszony przez Narodowe
Centrum Kultury „Kultura w sieci”.
Dzięki niemu w całej Polsce mogły
odbyć się cykle muzyczne #KoncertowanieNaEkranie-Ekogranie.
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
organizatorzy mogli zaprosić do
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stolicy Pomorza Zachodniego
30 zespołów z całego kraju, które – w specjalnie zaaranżowanym
klubie – zagrały koncerty bez publiczności. Całości towarzyszył temat ekologii i ochrony środowiska:
na potrzeby projektu powstała
scena wykonana z materiałów naturalnych i biodegradowalnych,
w kolorach natury. Autorką scenografii była Karolina Babińska,
absolwentka Wydziału Malarstwa
i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, laureatka m.in.
głównej nagrody w konkursie „Project Room”, za realizację wystawy

w Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski w Warszawie „Do It Yourself”. Na scenie została
także zamontowana eko-instalacja
RockRower, dzięki której muzycy,
pedałując, mogli wyprodukować
energię niezbędną do zasilenia instrumentów, w tym gitar.
Wszystkie materiały filmowe, które
finalnie zostały wzbogacone o audiodeskrypcję dla osób niedowidzących oraz napisy dla osób niedosłyszących, można oglądać na stronie
www.koncertowanienaekranie.pl.
Zapraszamy do udziału w muzycznej eko-przygodzie!
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„Zielony Punkt Kontrolny”
Nadleśnictwo Kliniska położone w samym sercu
Puszczy Goleniowskiej w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym realizuje różne formy edukacji
przyrodniczo-leśnej w funkcjonującym od
24 lat Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Każdego roku Ośrodek realizuje wiele projektów
edukacyjnych skierowanych do grup szkolnych,
grup zorganizowanych, turystów indywidualnych
oraz grup rodzinnych.

Naturalnie

na terenie Nadleśnictwa Kliniska

Małgorzata Rył
Kierownik
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy
Nadleśnictwie Kliniska
Aby zachęcić mieszkańców Szczecina, Stargardu, Goleniowa do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu Nadleśnictwo Kliniska w październiku 2020 roku wzbogaciło swoje zaplecze edukacyjne
o „Zielony Punkt Kontrolny”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy z Klubem Orientacji Sportowej Szczecin oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą
Permanent Orienteering Courses. Las jest najatrakcyjniejszym miejscem do uprawiania różnych form orienteeringu. Na bazie Zielonego Punktu Kontrolnego
można realizować projekty do uprawiania sportu, rekreacji, turystyki czy też zajęć edukacyjnych.
W ostatnim roku, w czasie pandemii COVID-19 zaobserwowano, że mieszkańcy aglomeracji miejskich chętnie korzystają z obiektów sprzyjających turystyce na
terenie naszej jednostki. Las to doskonałe miejsce na
poprawę zdrowia, odprężenie się oraz do naładowania życiowych „akumulatorów”. Przebywanie w lesie,
w otoczeniu przyrody poprawia i wpływa na zdrowie
fizyczne i psychiczne. Co jest udowodnione naukowo.

Informacja o Zielonym Punkcie Kontrolnym i zasadach
korzystania z niego znajduje się przy wejściu na ścieżkę spacerowo-dydaktyczną. W tym miejscu jest początek i koniec tras. W lesie Nadleśnictwa, w pobliżu
trasy ścieżki spacerowo-dydaktycznej rozmieszczono
20 stałych punktów kontrolnych, którymi są drewniane słupki z kasownikiem kart kontrolnych. Punkty można odnajdywać indywidulanie lub grupowo w formie
rekreacji lub rywalizacji sportowej. Tempo pokonania tras jest dowolne, od spaceru, po trucht czy bieg:
wszystko zależy od uczestnika zabawy.
Każdy, kto zdecyduje się na udział w pokonaniu tras
Zielonego Punktu Kontrolnego może pobrać mapy
ze strony Nadleśnictwa Kliniska lub zaopatrzyć się
w nie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00-15.00. Wszystkich, którzy chcą przeżyć leśną przygodę serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektów edukacji terenowej naszego Nadleśnictwa i odpoczynku w urokliwych lasach Puszczy Goleniowskiej
o każdej porze roku.

Zielony Punkt na terenie Nadleśnictwa Kliniska skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zarówno
dorosłych, jak i dzieci, młodzieży oraz osób zainteresowanych biegami i marszami na orientację. Dla miłośników aktywnego spędzania czasu Nadleśnictwo
przygotowało 3 trasy: łatwą, średnią i trudną. Każdy,
kto podejmie wyzwanie przejścia czy też przebiegnięcia którejś z tras Zielonego Punktu Kontrolnego na
podstawie specjalistycznej mapy (orienteering) musi
odszukać stałe punkty kontrolne zlokalizowane w terenie. Stworzona legenda mapy jest taka sama na całym świecie wg standardu IOF-International Orienteering Federation.
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Nowa instalacja
oczyszczania spalin
w koszalińskiej MEC
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie przy wsparciu
finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamontowała na swoich
obiektach instalację oczyszczania spalin, dzięki której rocznie do
atmosfery nie trafi ponad 250 ton zanieczyszczeń, w tym pyłów
i dwutlenku siarki.
Bożena Jabłońska
Kierownik Działu Technicznego
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
Współpraca: WFOŚiGW w Szczecinie

Zakończyła się realizacja instalacji oczyszczania spalin dla 4 kotłów: 3 w kotłowni przy
ul. Mieszka I i 1 przy ul. Slowiańskiej w Koszalinie.
Celem projektu „Dostosowanie istniejących źródeł
ciepła MEC Koszalin do wymagań emisyjnych Dyrektywy MCP. Modernizacja instalacji oczyszczania
spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25 /10-M nr 5,
WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul.
Mieszka I-go 20A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25
nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie” jest uzyskanie efektu ekologicznego w zakresie emisji do atmosfery pyłów
węglowych, pochodzących ze spalania w kotłach
WR 25 i WR 10 paliw stałych, poprzez dostosowanie eksploatowanych instalacji odpylania do
wymagań wynikających bezpośrednio z Ustawy
Prawo ochrony środowiska. Inwestycja pozwoli przedsiębiorstwu dostosować się do nowych
standardów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
Kotłownie FUB i DPM muszą wtedy spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U.2020
poz. 1860), a instalacje oczyszczania spalin muszą zapewniać ograniczenie emisji pyłu do atmosfery w spalinach wylotowych: ≤ 50 mg/Nm3
oraz ograniczenie emisji dwutlenku siarki SO2 do
poziomu ≤ 1100 mg/Nm3.
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Do czasu modernizacji oczyszczanie spalin w każdej z kotłowni zapewniał dwustopniowy system
odpylania oparty na separacji pyłu pod działaniem
sił inercyjnych (zasada cyklonu), który zapewniał
dotrzymanie stężeń pyłu w gazach odlotowych
na poziomie wymaganym przez prawo do końca
2022 roku tj. ≤400 mg/ Nm3, a SO2≤ 1500 mg/Nm3.
W celu obniżenia zawartości pyłu i SO2 w spalinach, zaplanowano i wykonano modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin w kotłowniach FUB i DPM w następującym zakresie:
• instalacja odpylania spalin wykonana została jako
instalacja dwustopniowa składająca się z odpylacza wstępnego multicyklonu przelotowego MOS-a
(pierwszy stopień filtracji) oraz odpylacza głównego w postaci filtra workowego typu pionowego
(drugi stopień filtracji),
• w celu obniżenia zawartości SO2 w spalinach wykonana została kompletna instalacja redukcji dwutlenku siarki w oparciu o automatyczne wapnowanie filtrów workowych.

Modernizacji poddano instalacje odpylania kotłów wodnych opalanych miałem węglowym
typu WR 25- 3 kpl oraz WR 10 – 1 kpl. Filtry workowe znajdują zastosowanie tam, gdzie zależy
na wysoce skutecznym odzyskaniu pyłu. Instalacja odpylająca nie będzie wprowadzała do powietrza dodatkowych substancji w porównaniu
do stanu istniejącego, zaś ze względu na wyższą
skuteczność odpylania – ograniczy ładunek pyłu
wprowadzanego do powietrza w przybliżeniu
o 132,130 Mg/rok.

Fot. MEC w Koszalinie.
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Na realizacje tego projektu Spółka otrzymała wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Szczecinie
w kwocie 10,4 mln zł w formie pożyczki. Całkowita wartość projektu wyniosła 13,4 mln zł brutto.
W wyniku realizacji projektu planuje się osiągniecie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji pyłu o 132,130 Mg/rok oraz emisji SO2
o 119,650 Mg/rok.

Zaprojektowane i wykonane filtry workowe mają
zwiększoną powierzchnię, aby zapewnić poprawną prace instalacji odsiarczania z użyciem sorbentu. Metoda odsiarczania wykorzystuje suchą technologię z użyciem sorbentu w postaci
wapna hydratyzowanego. Spaliny intensywnie
wymieszane z sorbentem przepływają do filtra
tkaninowego, w którym następuje główny proces usuwania dwutlenku siarki. Znajdujący się na
worku placek filtracyjny utworzony z mieszaniny
sorbentu, pyłu i produktu poreakcyjnego stanowi warstwę, w której następuje zasadniczy proces odsiarczania. Produkt poreakcyjny i pył zatrzymany w odpylaczach tkaninowych odprowadzany
jest transportem pneumatycznym do silosów odpadu, z których odbierany będzie transportem
samochodowym.
W ramach modernizacji instalacji odpylania wykonana została także kompletna instalacja odbioru
i transportu pyłów dymnicowych wytrąconych
w zamontowanych urządzeniach oraz instalacja
produkcji i przygotowania sprężonego powietrza
wraz ze stacją uzdatniania powietrza niezbędną
do prawidłowej pracy całego układu odpylania.
Zastosowane zostały nowe wentylatory wyciągu
spalin wraz z przetwornicami częstotliwości o parametrach dostosowanych do wymagań instalacji
oczyszczania spalin, a także zapewniających prawidłową pracę kotłów.
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NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY
dla OSP Słowino

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowinie wzbogaciła się o nowy, lekki samochód ratowniczogaśniczy Volkswagen Crafter – GLBA 1/16. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 340 tysięcy złotych, z czego niemal
100 tysięcy to wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Piotr Słupski
Specjalista ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Źródła finansowania zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słowinie to: Gmina Darłowo – 243 tys. złotych
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 97 tys. złotych. Ponadto Gmina oraz przyjaciele jednostki
zakupili dodatkowe urządzenia, które zwiększają
walory bojowe i techniczne pojazdu.

Nowo zakupiony samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowinie pozwoli na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Darłowo oraz osób wypoczywających na naszym terenie, a także poprawi jakość udzielanej
pomocy.

Charakterystyka samochodu:
• Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy: Typ
- GLBA 1/16,
• Marka: Volkswagen Crafter 50, 4x2,
• Kabina zespolona, 6 osobowa (1+1+4),
• Pojemność zbiornika na wodę: 1000 litrów,
• Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy:
100 litrów,
• Autopompa jednozakresowa o wydajności
16 hl/min przy ciśnieniu 8 bar,
• Pojazd wyposażony jest w linię szybkiego natarcia na elektrycznym zwijadle o długości 30 m zakończoną prądownicą z nakładką pianową.
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Uroczyste powitanie samochodu przez druhów z OSP Słowino. Fot. P. Sielecki/WFOŚiGW w Szczecinie.

PREZENTACJE

Bielik w polskiej przestrzeni
Naturalnie

Treść filmu przygotowanego przy wsparciu WFOŚiGW
w Szczecinie o tym niezwykle ciekawym skrzydlatym
stworzeniu zawiera się najkrócej w tytule dokumentu,
bo chodzi w nim nie tylko o pokazanie Bielika w całym
przyrodniczym otoczeniu, ale także w szerokim
kontekście kulturowym, historycznym i artystycznym.

Piotr Biniek
Stowarzyszenie Akademia Komunikacji
Społecznej

Powoli, ale systematycznie rośnie populacja bielika
w zachodniopomorskiem, które słusznie, jak wskazują na to statystyki, uważane jest za orle królestwo.
Z ostatnich badań wynika, że w naszym kraju jest
od 635 do 720 par bielika, zaś w naszym regionie od
165 do 190. Na Pomorzu Zachodnim jest największe
„zagęszczenie” tego królewskiego ptaka, które wynosi
0,94 pary na 100 kilometrów kwadratowych, podczas
gdy koleiny pod tym względem region Polski północno-wschodniej ma wskaźnik 0,56.

Przyroda, historia i tradycja
Statystyki to jedno, ale postrzeganie bielika, jego historia, a także jego wpływ na naszą polską historię,
ogólnie pojętą kulturę, symbole, w tym polskie godło - to wszystko świadczy o jego znaczeniu i randze
w naszym życiu. A jest jeszcze jego niezwykłe życie fizyczne, w polskiej naturze. Bielik jest postrzegany jako
król polskich przestworzy, potężny ptak mający mający
wpływ na środowisko przyrodnicze. Ten majestatyczny ptak jest mocno umiejscowiony w wielu przestrzeniach naszego życia, chociaż wiedza „statystycznego
Polaka” o nim jest raczej skromna, by nie powiedzieć,
że bardzo skromna. Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej przy wsparciu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie zrealizowało dokument, który pokazuje bielika od zupełnie nieznanej strony. Mamy okazję
zobaczyć absolutnie wyjątkowe zdjęcia przyrodnicze
znanego fotografa przyrody Cezarego Korkosza i wysłuchać jego opowieści o „ptasim raju”, które odnalazł
w naszym regionie. Bogna Budyłowska z Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie opowiada z kolei
o roli bielika jako symbolu w Wojsku Polskim, a znany
przyrodnik Bogdan Jakuczun - wieloletni opiekun orłów w Wolińskim Parku Narodowym - wyjaśnia zwyczaje tego gatunku oraz tłumaczy jak ten gatunek jest
ważny dla środowiska przyrodniczego.

Pieśń Bielika
Wśród ptaków, które możemy spotkać w polskich lasach, parkach i łąkach bielik nie wyróżnia się jako wybitny śpiewak. Wręcz uważa się, że glos bielika przypomina raczej skrzek niż ptasi trel, którego mistrzami
są kos, słowik czy niepozorna muchołówka. Ale okazuje się, że ostry głos bielika może być także cenną
inspiracją muzyczną. W trakcie realizacji filmu przyrodniczego równolegle rozwinął się muzyczny projekt
Pieśń Bielika, w ramach którego powstało wybitne
dzieło symfoniczne stworzone przez znanego szczecińskiego kompozytora Pawła Kornicza. W finałowym
koncercie „Pieśń Bielika” partię solową zaśpiewał Paul
Phoenix, światowej sławy tenor, laureat między innymi nagrody Grammy. Na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Policach wystąpili także: Orkiestra Perkusyjna Gamelan, Szczeciński Chór Kameralny, Zespół Wokalny „Tam i Owo” z Tanowa, Deutsch-Polnischer Chor
HORYZONT oraz Tanowskie Bractwo Śpiewacze. Przy
pełnej widzów sali MOK zabrzmiało nie tylko skomponowane dzieło, ale także światowe szlagiery muzyki
klasycznej w wykonaniu Paula Phoenixa.

Na poważnie, z przymrużeniem oka
Wśród różnych aspektów dotyczących protoplasty
polskiego godła pojawiał się w ostatnich latach kolejny, który zawiera się w pytaniu: czy bielik jest orłem?
To pytanie podzieliło naukowo ornitologiczny świat.
Zważywszy na znaczącą rolę tego królewskiego ptaka
w polskich dziejach, ten spór ma czasem bardzo burzliwy charakter. Twórcy filmu nie uciekając od tej dyskusji
zdecydowali podejść do tego konfliktu z… humorem.
W rolę nauczyciela i swego rodzaju strażnika orła wcielił się aktor Michał Janicki, który toczy spór z dziećmi
ze szkoły podstawowej z Trzebieży. Kto wygrał, najlepiej przekonać się osobiście.
Twórcy filmu: Marek Osajda, Bartosz Jurgiewicz, Piotr
Biniek, Cezary Korkosz.
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Kolejny rok za nami!
Gdyby nam ktoś w 2019 roku powiedział, że słowami najczęściej używanymi w roku 2020 będzie
„dystans”, „dezynfekcja” i „maseczka” to chyba byśmy mu nie uwierzyli. Często na zajęciach
w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku mówimy o trudnych relacjach
człowieka z przyrodą i zadajemy pytanie, gdzie jest granica ingerencji człowieka w świat zwierząt
i jakie mogą być tego skutki, a tu proszę: sama natura w roku 2020 odpowiedziała nam na to pytanie
– wirus, który pochodził od nietoperza, zmutował i przeniósł się na człowieka, a pośrednikiem
był prawdopodobnie kolejny zwierzak - łuskowiec (pangolin), a stało się to na jednym z targów
w Chinach, gdzie handluje się różnymi gatunkami zwierząt, zarówno żywymi, jak i martwymi,
a robi się to, by z tych zwierząt uzyskiwać m.in. różne proszki i maści wykorzystywane przez
człowieka w medycynie „ludowej”.
Radosław Wąs
Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

W 2020 roku Centrum odwiedziło prawie 7 tysięcy osób.
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Centrum też musiało ograniczyć swoją działalność
przez sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, dlatego też nie mogło realizować zajęć
stacjonarnych i było zamknięte również dla indywidualnych zwiedzających od marca do maja. Następnie ze względów na niepewną sytuację związaną z epidemią, skutkującą np. zawieszeniem
zajęć w szkołach od października do odwołania,
frekwencja na zajęciach też była mniejsza. Jednak
całkowicie się nie poddaliśmy, co poskutkowało
tym, że w roku 2020 w rożnych zajęciach organizowanych w naszej placówce wzięło udział prawie
7000 osób. Staraliśmy się również pewne treści
przekazywać „zdalnie”, „on-line”, za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, ale ze względu na
to, że zajęcia w naszej placówce zakładają bezpośrednie zaangażowanie uczestników zajęć w wykonywanie różnego rodzaju doświadczeń i eksperymentów, prowadzenie ich „przez Internet” było
utrudnione. Na naszym kanale na YouTube pojawiło się kilkanaście filmów pokazujących doświadczenia, ale także różne treści związane z otaczającym nas światem.

Pomimo wyżej wymienionych przeciwności i problemów udało nam się w zeszłym roku zrealizować kolejny projekt z dofinansowaniem pochodzącym z WFOŚiGW w Szczecinie - „Człowiek - jego
miejsce i rola w środowisku - edukacja ekologiczna
w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku - edycja 2020”. Warto zauważyć,
że był to już piąty projekt, jaki od początku funkcjonowania naszej placówki udało nam się zrealizować przy wsparciu Funduszu.
W ramach projektu mogliśmy zaprezentować
nową wystawę czasową „Złap Oddech” - Czas
trwania wystawy to 4 miesiące (wrzesień – grudzień). Wystawa obejmowała następujące
eksponaty:
•
•
•
•
•

Smog w twoim mieście;
Dmuchawki;
Gazy w ciele;
Tlen;
Na do widzenia.
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Udało nam się jeszcze przed drugą falą pandemii zorganizować wyjazd uczniów Zespołu Szkół
Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, uczących się

– Mrówka Żniwiarka (Messor Barbarus), Hurtnica
Wielka (Lasius Niger) i Gmachówka Drzewotoczna (Camponotus Ligniperdus). Kolonie są w trakcie
rozwoju, pojawiają się kolejne mrówki, trwa cały
czas akcja organizowania miejsca ich funkcjonowania. Formikarium jest wykorzystywane podczas
zajęć z dziećmi i młodzieżą mającymi na celu podniesienie ich świadomości ekologicznej, pokazanie różnic w budowie organizmów żywych i zasad funkcjonowania ekosystemów. W zajęciach
dotyczących ekosystemów, w których występują mrówki i ich kolonie wzięło udział dotychczas
300 osób. W ramach projektu zakupiony został
namiot ekspozycyjny, który będzie wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji informacyjnych,
promocyjnych i proekologicznych, w których będzie brała udział nasza placówka.

By pokazać jak funkcjonuje gniazdo założyliśmy kolonie mrówek.

Leszcz, płoć, szczupak, sielawa, sandacz i różanka – niemal 30 gatunków ryb, występujących w rzekach i jeziorach powiatu szczecineckiego można poznać dzięki nowemu albumowi, przygotowanemu przez Centrum.

na kierunku technik ochrony środowiska do Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
którzy wzięli udział w następujących panelach
tematycznych:

I na koniec warto wspomnieć także o wydanym
przez nas albumie pokazującym ryby żyjące w jeziorach i rzekach na terenie Powiatu Szczecineckiego - wykorzystując fakt położenia naszej placówki nad Jeziorem Trzesiecko zdecydowaliśmy
się opracować i wydać publikację, w której udało
się oddać prawdziwe piękno ryb żyjących w jeziorach i rzekach na tym terenie. Publikacja ma na
celu podniesienie świadomości ekologicznej osób
odwiedzających i uczestniczących w zajęciach
w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji
Jezior w Szczecinku, a także jest dystrybuowana
bezpłatnie wśród placówek i instytucji współpracujących z naszą placówką.

• wykład prof. US dr hab. Magdaleny Achrem
pt.: „Epigenetyka - klucz do zmiany genetycznego przeznaczenia”,
• wykład prof. US dr hab. Roberta Czerniawskiego „Etapy życia jezior – od noworodka do
staruszka”,
• wykład prof. US dr hab. dr Agnieszkę Grinn
- Gofroń „Zarodniki grzybów jako biozanieczyszczenie powietrza”.
W zajęciach wyjazdowych zorganizowanych w Instytucie Biologii US wzięło udział 30 osób, a zajęcia te są dowodem na coraz bardziej rozwijającą
się współpracę naszej placówki z Uniwersytetem
Szczecińskim.
Co słychać w mrowisku? – aby pokazać jak funkcjonuje gniazdo mrówek założyliśmy kolonie mrówek składające się z następujących gatunków
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Wystawa została wykorzystana podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i miała na celu podniesienie ich świadomości
ekologicznej, szczególnie w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na funkcjonowanie
organizmów i całych ekosystemów. Tematyka
wpisywała się w prowadzone w Polsce działania
związane z poprawą jakości powietrza w miastach
(np. w realizację ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”), także w kontekście wpływu zanieczyszczeń na otaczającą nas przyrodę i klimat.
W zajęciach wykorzystujących eksponaty w ramach tej wystawy wzięło udział 787 osób.

Zapraszamy zarówno grupy
zorganizowane, jak i osoby indywidualne
do zapoznania się z naszą ofertą
i odwiedzenia Centrum Edukacji
Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
– Zespołu Placówek Oświatowych
w Szczecinku!
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40 NOWYCH
EKO-FILMÓW
W RAMACH
KAMPANII LUDZIE
I ŚRODOWISKO
Każdy z nas chciałby żyć na czystej planecie, wśród bujnej przyrody, oddychać czystym
powietrzem i pić niczym nieskażoną wodę. Dziś brzmi to, niestety, jak utopia... Ziemia, na
skutek niszczącej działalności człowieka, jest coraz bardziej zdewastowana i zanieczyszczona.
Powietrze zamiast być lekarstwem, to nas truje, morza i oceany niosą na swoich falach tony
śmieci, giną kolejne gatunki roślin i zwierząt, niewiele jest już też naturalnych terenów
ukształtowanych przez naturę i nietkniętych ręką człowieka. Ale jeszcze można to zmienić - do
tego jednak potrzebna jest nieustanna edukacja, aby każdy z nas wiedział, jakie działania mogą
uchronić nasze środowisko i naszą planetę przed zagładą. Z tej właśnie potrzeby powstał cykl
„Ludzie i środowisko”, czyli telewizyjna i internetowa kampania informacyjno-edukacyjna
poświęcona zrównoważonemu rozwojowi kraju. Zrealizowała ją szczecińska Fundacja 8 Kobiet
dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Joanna Tryniszewska
Joanna Klimowska-Kronic
Fundacja 8 Kobiet
Człowiek jest elementem środowiska i korzysta z niego w różnorodny sposób. Nie zawsze
robi to racjonalnie i z dbałością
o przyszłe pokolenia. Niekiedy
wynika to z pogoni za zyskiem,
ale najczęściej - z niewiedzy
i braku świadomości, jak mocno
człowiek zmienia i zatruwa środowisko, w którym żyje. Postęp
cywilizacyjny jest nieunikniony,
ale w mądrym społeczeństwie
robi się wszystko, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na wodę, powietrze czy
przyrodę ożywioną.
W dzisiejszych czasach największym problemem jest dbałość o czyste powietrze. Miasta
i miasteczka duszą się bowiem
od smogu. Należy więc z jednej
strony edukować społeczeństwo i wskazywać, jak dbać
o dobrą jakość powietrza zagro-
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żonego niską emisją, z drugiej
zaś - należy zmieniać technologie na takie, które zminimalizują zanieczyszczenie powietrze, szczególnie w zakresie
transportu.
Dbałość o czyste powietrze to
nie tylko dbałość o jakość życia ludzi, ale również przyrody
i jej walorów. Wiedza na temat
walorów przyrodniczych kraju
uczula na konieczność ochrony
przyrody. Warto pokazać społeczeństwu, że można korzystać
z zasobów przyrodniczych, ale
w sposób mądry i zrównoważony. Możemy korzystać z wód,
powietrza, odnawialnych zasobów jakimi są lasy, ale musimy
zapewnić ich trwałość i dobrą
jakość dla przyszłych pokoleń.
I w ten sposób pomyślana została kampania „Ludzie i środowisko”. Dotyczy ona trzech

niezwykle istotnych obecnie tematów środowiskowych wpisujących się w strategię rozwoju
kraju:
1. Czyste powietrze – „Pokonać Smog”
2. Niskoemisyjny transport
– „Elektryczna Jazda”
3. Bioróżnorodność – „Przyrodnicze Drogowskazy”
Seria 10 programów telewizyjnych „Pokonać Smog” to kompendium wiedzy nt. smogu i metod walki z nim – zarówno tych
systemowych, jak i takich, które
może podjąć każdy z nas. A trzeba to zrobić, bo smog to cichy
zabójca. Według Europejskiej
Agencji Środowiska (European Environment Agency EEA)
zanieczyszczenie powietrza jest
obecnie największym środowi-
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skowym zagrożeniem zdrowia
Europejczyków. Pośrednio lub
bezpośrednio odpowiada za
80% przypadków przedwczesnych zgonów, przyczynia się
do spadku płodności, trudności
z zachodzeniem w ciążę, zaburzeń rozwojowych płodu, przypadków poronień, u dzieci - do
poważnych zaburzeń układu
nerwowego, a u osób starszych
wywołuje demencję. W naszej
kampanii pokazujemy, że smog
jest wprawdzie tak straszny, jak
go malują, ale też, że możemy
z nim skutecznie walczyć. I my
do tej walki dajemy oręż. Zwiększamy świadomość ekologiczną
w społeczeństwie na temat konieczności i metod poprawy jakości powietrza, namawiamy do
stosowania bez- lub niskoemisyjnych urządzeń grzewczych,
uczymy, jak właściwie korzystać
z biomasy, przypominamy o regularnych przeglądach serwisowych instalacji i nie spalaniu odpadów, promujemy transport
publiczny, informujemy, w końcu, o działaniach szeregu instytucji, których głównym celem
jest ochrona środowiska, takich
jak: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, IOŚ, GIOŚ
czy WFOŚiGW.

gospodarki drabiną, która poprowadzi nas na wyższy szczebel rozwoju przemysłowego.
Ostatnie lata pokazują bowiem,
że mobilność elektryczna to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów sektora energetycznego
oraz motoryzacyjnego na świecie. Dziś największy w Europie
udział samochodów elektrycznych w transporcie mają Norwegia, Holandia i Szwecja. Dobrze,
by i Polska wkrótce znalazła się
w tym gronie.
Trzecią częścią kampanii są
„Przyrodnicze Drogowskazy”,
czyli 20 filmowych opowieści
o polskiej przyrodzie. To wizytówki miejsc szczególnie cennych przyrodniczo, unikatowych, chronionych ze względu
na swoje walory przyrodnicze,
historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Są to miejsca ogólnie
dostępne, ale też takie, które
zobaczyć można tylko w naszym
programie, bo są zamknięte dla
turystów. „Przyrodniczymi dro-

gowskazami” udowadniamy, że
w Polsce wciąż jest wiele dzikich miejsc, które swoją urodą w niczym nie ustępują tym
najbardziej popularnym. Warto więc zejść z utartego szlaku,
by na nowo odkryć piękno naszego kraju, zachwycić się jego
urodą, poczuć przyrodę i się nią
zachłysnąć.
Ogniwem spinającym trzy cykle jest portal internetowy
ludzieisrodowisko.pl, który zapewnia długotrwałe oddziaływanie edukacyjne naszej
kampanii. Na portalu udostępnione są wszystkie programy,
zatem nauczyciele, edukatorzy i wszystkie osoby zainteresowane mogą z nich korzystać
już po zakończeniu emisji telewizyjnej. Taka konstrukcja kampanii zapewnia długotrwałe oddziaływanie edukacyjne
i zwiększa partycypację społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich
40 programów telewizyjnych.

„Elektryczna Jazda” to 10-odcinkowa kampania na rzecz
rozwoju
elektromobilności
w Polsce. Umiejętna promocja
elektromobilności może stać
się dla polskiej energetyki i całej
Cykl filmów powstał w wielu pięknych i cennych przyrodniczo miejscach. Fot. Fundacja 8 Kobiet.
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NATURALNIE
I EKO-LOGICZNIE
– edukacyjna
propozycja
od WFOŚiGW
w Szczecinie
Moc zagadek dzisiaj mamy, do zabawy zapraszamy! Krzyżówki i rymowanki, eko-grę i zgadywanki o roślinach i zwierzętach, abyś dobrze zapamiętał, że z naturą w zgodzie trzeba żyć na co
dzień - to pierwsze słowa nowego wydawnictwa
WFOŚiGW w Szczecinie, przygotowanego z myślą
o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu!

W środku można znaleźć wiersze i hasła
laureatów zorganizowanego przez Fundusz
konkursu „Pokaż jak słowem-chronisz przyrodę!”,
grę planszową „Jestem eko!”, eko-kolorowanki,
krzyżówki, wykreślanki, rebusy i zgadywanki,

dotyczące między innymi dbania o środowisko,
zwierzęta i rośliny.
Książeczkę „Naturalnie i eko-logicznie” można
pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony:
wfos.szczecin.pl

111 JEZIOR OKOLIC
CHOSZCZNA

na pięknych
zdjęciach

Fotografie urokliwych jezior - między innymi
Raduń, Grażyna, Kraśnik i Panieńskiego - można
obejrzeć w nowym albumie, wydanym przez
Powiat Choszczeński przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To część
programu edukacyjnego, realizowanego przez
choszczeński samorząd.

Na 200 stronach publikacji można znaleźć także m.in. opisy gatunków ryb, występujących
w jeziorach, położonych na obszarze 6 gmin:
Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce oraz Recz. Książka została wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy i jest bezpłatna.
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To druga pozycja, wydana przez Powiat przy wsparciu finansowym
WFOŚiGW w Szczecinie – wcześniej został wydany album „Poznawanie walorów przyrodniczych Powiatu Choszczeńskiego”.

W ramach projektu edukacyjnego, dofinansowanego przez Funduszu, oprócz wydania albumu,
zostały zorganizowane konkursy: fotograficzny
i plastyczny dla uczniów niemal 40 szkół.
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Okoń, karaś, sandacz, lin i jesiotr - Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska
PotamON kupiło łącznie 10 nowych modeli ryb w ramach projektu, dofinansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt
zakłada
również
organizację
cyklu szkoleń dotyczących między innymi
monitoringu wód, ekologii ekosystemów
wodnych, ochrony zagrożonych gatunków roślin
i zwierząt czy retencji wód. Szkolenia zostaną
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NOWE MODELE
RYB
w Centrum
PotamON

przeprowadzone przez pracowników Wydziału
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. WFOŚiGW
w Szczecinie dofinansował doposażenie
Centrum PotamON kwotą ponad 2,4 tys. zł.

MARKETY
W USTRONIU MORSKIM
I W DYGOWIE
zasilane energią
ze słońca
Na dachach sklepów wielkopowierzchniowych przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim i Kołobrzeskiej
w Dygowie zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym rocznie do atmosfery nie trafi 60 ton
dwutlenku węgla. Ekologiczną inwestycję – pożyczką w wysokości ponad 320 tysięcy złotych - dofinansował
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Moc instalacji w Ustroniu Morskim to 49,83 kW.
Składa się ona ze 151 modułów o mocy 330 Wp
każdy. Rocznie będą produkować 42,356 MWh
zielonej energii.

Instalacja w Dygowie to 123 moduły – każdy
o mocy 405 Wp. Roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł jest zaplanowana na poziomie
42,347 MWh, a redukcja emisji CO2 do atmosfery
– niemal 30,5 tony w skali roku.

DZIEŃ DZIECKA
W PLENERZE,
bo powietrze
czyste i świeże
„Dzień Dziecka w plenerze, bo powietrze czyste
i świeże”- świętowanie 1 czerwca pod tym
hasłem - za nami! Serdecznie dziękujemy za

udział i wspólną zabawę - szczególnie młodym
mieszkańcom Gminy Węgorzyno!
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wfos.szczecin.pl
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel: 91 48 55 100
fax: 91 48 55 101
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych
Biuro Szczecin
ul. Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
tel: 91 48 55 160
zof.szczecin@wfos.szczecin.pl

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel: 94 34 67 200
fax: 94 34 67 201
koszalin@wfos.szczecin.pl

Punkt Obsługi Osób Fizycznych
pl. Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel: 94 37 50 480
tel: 94 37 50 481
szczecinek@wfos.szczecin.pl

