Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Zielone Jastrzębie

Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy

W WALCE Z COVID-19

u Także w tym roku szpitale mogą liczyć na wsparcie
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w zakresie
zagospodarowania zakaźnych odpadów medycznych.
Łącznie szesnaście Funduszy przekaże na ten cel 6,7 mln zł.
- 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 Michała Kurtyka.
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 Fundusze 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, wiceprzewodni-

czący Konwentu Prezesów Zarządów
WFOŚiGW.
Przypomnijmy, że w minionym roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie
zapobiegania i zwalczania COVID-19,

kwotą 6,6 mln zł. W 2020 r. każdy z nich
(WFOŚiGW) przekazał wsparcie finansowe jednoimiennym szpitalom zakaźnym w swoim regionie. Środki te pozwoliły na bezpieczne zagospodarowanie zakaźnych odpadów medycznych
wytworzonych w tych placówkach.

u Do końca 2021 roku zostaną
wymienione wszystkie kopciuchy?

By umów było
jak najwięcej
Dla spółdzielni mieszkaniowych termomodernizacja oznacza przede wszystkim duże oszczędności.

„Jas-Mos” dostanie
dofinansowanie
Z
akończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.
Mieszkańcy bloków przy ul. Ofiar Faszyzmu 7-15
i Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju mogą już być
pewni, że zaplanowana termomodernizacja na pewno będzie zrealizowana, bowiem wniosek złożony
przez ich Spółdzielnię Mieszkaniową „JAS-MOS”
został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony
przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej
dwóch budynków w zasobach S.M. „JAS-MOS” tj. na
ul. Ofiar Faszyzmu 7-15 i Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju” otrzyma dofinansowanie w wysokości
726 736,24 zł.
Zainteresowanie konkursem było ogromne! Wpłynęło 48 projektów, w pierwszym etapie zostało ocenionych pozytywnie - 44 w tym Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast
drugi etap oceny merytorycznej pozytywnie przeszło
niespełna 40 projektów.
Dzięki zainteresowaniu włodarzy miast oraz prezesów spółdzielni mieszkaniowych czystym powietrzem
wiele starych budynków wielkorodzinnych przechodzi metamorfozę, bowiem termomodernizacja często jest powiązana z wymiana stolarki okiennej, czy
drzwi wejściowych do klatek. Mieszkańcy cieszą się

z takiej sytuacji, bowiem zyskają mieszkania wymagające mniejszej ilości energii do ogrzania, a więc są
tańsze. Zyskuje też otoczenie, bowiem powietrze jest
mnie zatruwane.
Ale pierwszym krokiem do tego jest termomodernizacja budynków oraz zmiana systemów grzewczych
w nich funkcjonujących - im mniej potrzeba energii
na ogrzanie bloku, domu tym mniejsze zanieczyszczenie powietrza.
- Im więcej środków przeznaczymy na zamianę systemów grzewczych i termomodernizację bloków, kamienic oraz ograniczenie ich energochłonności tym mniej energii będziemy potrzebowali,
by je ogrzać i tym samym emisja dwutlenku węgla w naszych miastach się obniży. Zimą to przede
wszystkim niska emisja zanieczyszcza powietrze,
bo mieszkania są opalane nadal piecami węglowymi - wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa Funduszu.
98 849 445 zł, czyli prawie 100 mln zł powędruje
do gmin, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot
na jak to określono w przedmiocie konkursu: „głęboką i kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”. Najwięcej,
bo ponad 79 mln zł otrzymają gminy z województwa śląskiego. Pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na modernizacje bloków w spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych.

P

oczątek roku jest czasem wszelkich podsumowań. Tomasz Bednarek,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumowując miniony rok na antenach regionalnych telewizji mówił
także o nadziejach w nadchodzącym roku.
- Jestem szczególnie zadowolony z przyspieszenia programu Czyste Powietrze, gdzie wpływa coraz
więcej wniosków od mieszkańców,
szczególnie tych mniej zamożnych.
Wzrost dofinansowania, po zastosowaniu dodatkowych udogodnień
i form dofinansowania właśnie dla
nich, w maju ubiegłego roku to był
ważny impuls. Świadczy to także o wzroście świadomości ekologicznej. Coraz
częściej zwracamy uwagę czym palimy w piecu,
czym pali nasz sąsiad, to
ważnym sygnał. Jednocześnie przypominam,
że koniec 2021 roku jest
terminem granicznym,
po którym z tzw. kopciuchów, czyli przestarzałych
źródeł ciepła nie będzie już można
korzystać - przypomina prezes Tomasz Bednarek. - W związku z tym
liczymy, że 2021rok będzie rekordowym pod względem wymiany, właśnie tych najstarszych i najbardziej
zatruwających środowisko źródeł
ciepła w prywatnych domach - dodaje prezes.

Także zwiększenia dostępu
mieszkańców do informacji o programie poprzez punkty usytuowane w urzędach gmin i miast było
ważnym elementem zwiększającym liczbę wniosków.
Obecnie jest już 61 punktów
w urzędach miast i gmin, gdzie

mieszkańcy mogą składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach taką umowę podpisało także
miasto Jastrzębie-Zdrój. Zajmujący się tymi sprawami urzędnicy zostali przeszkoleni i nie tylko

przyjmują wnioski, ale także doradzają mieszkańcom.
Jest to szczególnie istotne teraz,
podczas pandemii, kiedy dostęp
do doradców w Funduszu jest
ograniczony, a rozmowa przez telefon nie zawsze pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc beneficjentom np.
przy wymianie pieca
węglowego czy wykonaniu termomodernizacji. Kontakt z doradcą jest szczególnie ważny, kiedy w ramach programu Czyste Powietrze wymieniamy kilka elementów, np. ocieplamy dom, wymieniamy okna, piec czy zakładamy fotowoltaikę. Jak połączyć elementy
programu Czyste Powietrze i Mój
prąd, by uzyskać najkorzystniejsze dofinansowanie? I co wybrać
pompę ciepła czy piec na gaz? Te
i wiele innych pytań nurtują
mieszkańców chcących skorzystać z dofinansowania.

