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Mieszkańcy oraz fi rmy zainteresowane 
współtworzeniem lokalnej gospodarki 
niskoemisyjnej w Częstochowie, mogą 
zgłaszać realizowane bądź planowane 
przedsięwzięcia związane z ogranicza-
niem zużycia energii oraz emisji gazów 
cieplarnianych. Ankiety, związane z 
tworzeniem miejskiego planu gospo-
darki niskoemisyjnej, przyjmowane 
będą do 20 kwietnia.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Częstochowy na lata 2021-2040” 
to dokument, który koncentruje się na 
kształtowaniu i wdrażaniu lokalnej go-
spodarki niskoemisyjnej poprzez pod-
niesienie efektywności energetycznej, 
zwiększenie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii oraz redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. Istotą planu jest 
osiągnięcie korzyści społecznych, środo-
wiskowych i ekonomicznych w wyniku 
realizacji działań zmniejszających emisję 
gazów cieplarnianych.

Do prawidłowej realizacji i zaplanowa-
nia działań na terenie miasta, konieczne 
jest pozyskanie odpowiednich informacji 
dotyczących konkretnych przedsięwzięć 
związanych z ograniczaniem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych. 
W związku z tym Prezydent Częstochowy 
zwraca się z prośbą o udział w ankiecie 
dotyczącej takich projektów wszystkich 

zainteresowanych wdrażaniem lokalnej 
gospodarki niskoemisyjnej:

- właścicieli zasobów mieszkaniowych 
(wielo- i jednorodzinnych),

- podmiotów gospodarczych i obiektów 
usługowych,

- przedsiębiorstw energetycznych.
Zainteresowani proszeni są o wypeł-

nienie formularza zgłoszeniowego i prze-
słanie go na adres mailowy, wskazany w 
jego treści. Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do 20 kwietnia.

Ujęcie przyjętego do realizacji zadania 
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Częstochowy na lata 2021-2040” 
stanowić może warunek uzyskania prefe-
rencyjnego fi nansowania dla  tego działa-
nia w ramach opracowywanej nowej per-
spektywy fi nansowej na lata 2021-2027 z 
funduszy europejskich.

Wszystkie przekazane informacje zo-
staną wykorzystane do oszacowania wiel-
kości zużycia energii i określenia wiel-
kości emisji gazów cieplarnianych, jako 
bazy wyjściowej dla opracowania „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta 
Częstochowy na lata 2021-2040”.

Więcej informacji można uzyskać w 
Urzędzie Miasta Częstochowy: Artur Ja-
cewicz tel. (34) 37 07 616, mail: ajace-
wicz@czestochowa.um.gov.pl
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Mimo naszych stanowczych deklaracji 
o posiadaniu wystarczającej wiedzy na 
temat segregacji odpadów, tak naprawdę 
jedynie 15% społeczeństwa wie do jakiego 
pojemnika wyrzucić zużytą chusteczkę hi-
gieniczną, karton po soku oraz zatłuszczo-
ny papier po maśle. 

Dzieje się tak nawet, pomimo faktu trzy-
mania w drugiej dłoni ulotki z zasadami se-
gregacji. Dlaczego? Ponieważ często brakuje 
nam szerszej wiedzy na temat selektywnej 
zbiórki. Wynika to nie tylko z faktu, iż same 
ulotki i informacje na stronach internetowych 
to niekiedy za mało, ale i z tego, że zbyt rzad-
ko podejmujemy wysiłek, by dowiedzieć 
się więcej. Najczęściej kierujemy się jedy-
nie własną logiką, a wówczas… kartony po 
płynnej żywności (np. po mleku, czy sokach) 
wrzucamy do pojemnika na papier. To jeden z 
poważniejszych błędów, gdyż tego typu opa-
kowania, nazywane tetra pakami, w istocie są 
opakowaniami wielomateriałowymi, składa-
jącymi się z papieru, ale i z folii polipropy-
lenowej oraz folii aluminiowej. Dlatego ten 
odpad należy wrzucić do żółtego pojemnika 
lub worka na tworzywa sztuczne i metale. 

Nazwa odpadu może być myląca w kon-
tekście segregacji również w przypadku 
„papierków” po cukierkach, batonach czy in-
nych słodyczach. Opakowania te w ogromnej 
większości są wykonane z folii, więc nie wol-

no wyrzucać ich do niebieskiego pojemnika, 
powinny trafi ć do żółtego. 

Z kolei do odpadów zmieszanych należy 
skierować zużyty papier ścierny, paragony 
i faktury drukowane na papierze przebitko-
wym, a także papier pokryty tłuszczem, folią 
oraz fotografi czny. 

Jeśli chodzi o odpady szklane, to jest to 
najłatwiejsza do segregowania frakcja odpa-
dów, a mimo to do „szkła” trafi ają: ceramika, 
doniczki, porcelana, żarówki, kryształy, re-
fl ektory, szyby okienne oraz lustra. Dzieje się 
tak, ponieważ wszystkie te odpady wydają się 
nam „szklane”. A wystarczy zapamiętać jedną 
zasadę: do zielonych pojemników możemy 
wrzucać jedynie szklane butelki po napojach 
i żywności, szklane słoiki i szklane opakowa-
nia po kosmetykach bez łatwych do zdjęcia 
plastikowych lub metalowych elementów. I 
nic innego. Reszta odpadów, które w naszym 
mniemaniu są szkłem, trafi a albo do zmie-
szanych (np. ceramika, lusterka, doniczki), 
albo do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
(szyby okienne, żarówki, refl ektory). Dla-
czego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że 
szklane butelki, słoiki i opakowania po ko-
smetykach mają równą temperaturę topnienia 
i łatwiej je jednocześnie przetworzyć w hucie. 
Inne potencjalnie szklane odpady mogłyby 
zakłócić proces recyklingu, a więc po prostu 
nie stopić się lub zanieczyścić surowiec.

Ciąg dalszy na temat segregacji 
w wydaniu 29 kwietnia
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Miliard złotych 
na ochronę 
środowiska od 
WFOŚiGW 
w Katowicach

Ponad miliard złotych dofi nansowania 
udzielił w 2020 roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach na działania związane z 
ochroną środowiska w województwie ślą-
skim - wynika z przyjętego właśnie spra-
wozdania z działalności za ubiegły rok. 

To rekordowy wynik, który w 28-letniej hi-
storii działalności Funduszu wcześniej się nie 
wydarzył. Lwią część z tej kwoty pochłonęła 
walka ze smogiem. Spore środki przeznaczo-
ne zostały także na ochronę wód oraz gospo-
darkę odpadami.

Ze sprawozdania z działalności WFO-
ŚiGW w Katowicach wynika, że łączna po-
moc udzielona na dofi nansowanie zadań w 
2020 roku to dokładnie 1.002.161,00 zł. Dla 
porównania w 2019 roku dofi nansowanie 
wyniosło „tylko” nieco ponad 513 mln zł. 

- Ta kwota robi olbrzymie wrażenie. Mogę 
powiedzieć, że to historyczny wynik. Do tej 
pory Fundusz tak dużych pieniędzy rocznie 

na dofi nansowania nie przeznaczał. Tym bar-
dziej, że przecież ubiegły rok był wyjątkowy. 
Pojawiła się bowiem pandemia COVID-19 i 
mieliśmy obawy, czy wiele działań prowadzo-
nych przez benefi cjentów nie zostanie spara-
liżowanych bądź mocno ograniczonych. Jak 
widać tak się nie stało – tłumaczy Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ubiegłoroczne wyniki wyraźnie pokazały, 
że mocno wzrosły wydatki na poprawę ja-
kości powietrza, w tym szczególnie na wal-
kę ze smogiem. Z ponad miliarda złotych w 
ubiegłym roku Fundusz przeznaczył na ten 
cel aż niemal 873 mln zł. Prawie 65 mln zł - 
na ochronę wód, adaptację do zmian klimatu 
i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł - na 
gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni 
ziemi. Wśród dofi nansowanych zadań są rów-
nież: zapobieganie poważnym awariom, edu-
kacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe 
w regionie oraz różnorodność biologiczna.

Największe środki pochodzą z zasobów 
własnych Funduszu. Z nich w ubiegłym 
roku udzielono dofi nansowania na kwotę 
prawie 395 mln zł. WFOŚiGW w Katowi-
cach aktywnie uczestniczy też we wdrażaniu 
środków unijnych w ramach Programu Ope-
racyjnego  Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020. Jako Instytucja Wdrażająca 
dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie województwa ślą-
skiego”, udzielił wsparcia w łącznej wysoko-
ści 388 mln zł złotych. Z kolei ze środków 
udostępnionych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 
niemal 220 mln zł.
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Ankieta na temat 
gospodarki niskoemisyjnej

Karty SIM – choć plastikowe, są trakto-
wane zazwyczaj jako mały elektrośmieć, 
w związku z tym powinny zostać oddane 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych

Kieliszki - nie są szkłem poddawanym 
recyklingowi (za takie uznaje się tylko 
szkło opakowaniowe, przede wszystkim 
butelki i słoiki). Wyrzucamy je więc do 
pojemnika czarnego na odpady zmiesza-
ne.

Magnesy na lodówkę - sprawiają dużo 
problemów w sortowniach odpadów, bo 
przyklejają się do burt, taśm i sitek. Su-
geruje się, aby wrzucać magnesy do od-
padów zmieszanych, czyli do czarnego 
pojemnika.

Dezodorant w sprayu - podobnie jak 
wszystkie inne rzeczy w butelkach pod 
ciśnieniem jest traktowany jako odpad 
niebezpieczny, który należy przywieźć 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Niektóre gminy, by nie 
utrudniać życia mieszkańcom, pozwalają 
je jednak wrzucać do pojemników żół-
tych. Takie produkty muszą być całkowi-
cie opróżnione. 

Mopy i miotły – kije w zależności od 
tego z czego są wykonane, powinny tra-
fi ć albo do pojemnika żółtego (na plastik 
i aluminium), albo do pojemnika czarne-
go (kije drewniane). Zużyte frędzle mopa 
bądź szczotka miotły – do pojemnika 
czarnego na odpady zmieszane.

Kłopotliwe odpady
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Klasyfikacja odpadów cz. 1

pory Fundusz tak dużych pieniędzy rocznie 

Kłopotliwe odpady
Gdzie wyrzucać?               cz. 1Gdzie wyrzucać?               cz. 1Gdzie wyrzucać?               cz. 1Gdzie wyrzucać?               cz. 1Gdzie wyrzucać?               cz. 1
Kłopotliwe odpady
Gdzie wyrzucać?               cz. 1

wane zazwyczaj jako mały elektrośmieć, 
w związku z tym powinny zostać oddane 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych

wszystkie inne rzeczy w butelkach pod 
ciśnieniem jest traktowany jako odpad 
niebezpieczny, który należy przywieźć 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

Dezodorant w sprayu
wszystkie inne rzeczy w butelkach pod 

Gdzie wyrzucać?               cz. 1

wane zazwyczaj jako mały elektrośmieć, 
Karty SIM – choć plastikowe, są trakto-

wane zazwyczaj jako mały elektrośmieć, 

Gdzie wyrzucać?               cz. 1


