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Loty patrolowe-gaśnicze nad lasami
dzięki wsparciu WFOŚiGW
Prawie pół miliona złotych doﬁnansowania przekażą cztery Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w: Katowicach, Wrocławiu, Opolu i Krakowie na loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych.
Stosowne umowy na Lądowisku Niegowoniczki w gminie Łazy podpisali
prezesi czterech Funduszy oraz przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych. W uroczystości uczestniczył również Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. - Bardzo cenię sobie
współpracę z Wojewódzkimi Funduszami
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc ze strony Funduszy jest trudna do przecenienia. Otrzymana dotacja to
ogromne pieniądze, które pozwolą jeszcze lepiej chronić polskie lasy – mówił
Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Łącznie cztery Fundusze doﬁnansują
loty patrolowe i gaśnicze kwotą niemal
pół miliona złotych. Środki pozwolą też
na sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej i dostarczenie nieocenionych informacji dostępnych przy obserwacji z powietrza. - Wysokie temperatury, susza, a
do tego wakacje czyli wzmożony ruch w
lasach - są dla nich największym zagrożeniem pożarowym. Dlatego bardzo ważna
jest ciągła obserwacja lasów i kontrolowanie czy nie pojawiło się niebezpieczeństwo, a w razie konieczności błyskawiczna reakcja – mówił Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Loty będą realizowane na terenach
leśnych województw śląskiego, opol-

skiego, wrocławskiego i małopolskiego.
Dzięki patrolowaniu lasów z powietrza
można szybko zlokalizować miejsce
ewentualnego pożaru, rozpocząć gaszenie i zminimalizować straty. Na doﬁnansowanie lotów katowicki Fundusz
przeznaczył 300 tys. zł, a wrocławski 100
tys. zł. - Rozpoczęcie akcji gaśniczej we
wczesnym etapie rozwoju pożaru daje
możliwość ograniczenia jego powierzchni, czego następstwem jest zmniejszenie
szkód w środowisku przyrodniczym. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem
uszkodzenie roślin, śmierć zwierząt, a
także zniszczenie siedlisk w tym gatunków
rzadkich i chronionych. Co ważne szybka
akcja gaśnicza ogranicza także szkodliwą
emisję CO2 będącą następstwem pożarów – wyjaśnił Łukasz Kasztelowicz,
prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.
Śmigłowce i samoloty patrolowo – gaśnicze odpowiedzialne są za lokalizację
pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej i powstrzymanie pożaru do
momentu, kiedy na miejsce dotrą siły
naziemne. Zarówno samoloty jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu
minut, aby uzupełnić zapas wody i ponownie dolecieć na miejsce akcji gaśniczej. Duża liczba punktów czerpania
wody daje możliwość szybkiego dotarcia
i powrotu w rejon pożaru, aby kontynuować akcję gaśniczą.
To pierwsza taka ponadregionalna
inicjatywa czterech wojewódzkich Funduszy. W ubiegłym roku WFOŚiGW
w Katowicach i Opolu doﬁnansowały
wspólnie loty patrolowo-gaśnicze kwotą
350 tys. zł.
red.

Wielki Dzień
Pszczół
Kilka dni temu, 8 sierpnia, obchodzony
był Wielki Dzień Pszczół. Święto ma nam
przypominać o niezastąpionej roli, jaką
pełnią owady zapylające w przyrodzie i
naszym codziennym życiu oraz o konieczności ich ochrony. Klub Gaja zachęca do
poznawania biologii i zwyczajów pszczoły miodnej, ale także innych gatunków
pszczół i owadów zapylających. Większość
z nich jest mało znana, a to od nich zależy
stan środowiska naturalnego oraz produkcja żywności.
Populacja owadów zapylających w Europie ulega pogorszeniu. W Polsce występuje ok. 470 gatunków pszczół. Najbardziej
rozpoznawalnym gatunkiem jest pszczoła miodna, a także trzmiele, które tak jak
pszczoły miodne żyją w rodzinach. Natomiast większość gatunków pszczół to dziko
żyjące pszczoły samotnice, które nie zakładają rodzin i nie produkują miodu. Różnią
się wielkością i wyglądem, należą do nich
m.in. murarka, makatka, miesierka, lepiarka,
porobnica czy pszczolinka. Do owadów zapylających zaliczamy także błonkówki m.in.
osy, a także bzygi i inne muchówki, motyle
oraz chrząszcze.
Głównymi zagrożeniami dla owadów
zapylających jest działalność człowieka,

III nabór do
programu Nowa
Energia
Inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub
chłodu, stabilne bezemisyjne źródła
energii, samowystarczalne klastry energetyczne - NFOŚiGW uruchamił nabór
wniosków w kolejnych obszarach programu Nowa Energia.
Od 5 sierpnia br. przedsiębiorcy mogą
składać wnioski w ramach III naboru programu Nowa Energia w czterech obszarach:
• Inteligentne miasta energii,
• Wielopaliwowe bloki z magazynami
ciepła lub chłodu,
• Stabilne bezemisyjne źródła energii,
• Samowystarczalne klastry energetyczne.

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

Budżet III naboru wynosi do 700 mln
zł. Doﬁnansowanie z NFOŚiGW może być
udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. We
wszystkich czterech obszarach nabór skierowany jest do przedsiębiorców.
Celem programu priorytetowego NFOŚiGW Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki
poprzez wspieranie projektów w zakresie
nowoczesnych technologii energetycznych.
Pomoc ﬁnansowa z Narodowego Funduszu

przede wszystkim niszczenie ich naturalnych
siedlisk, stosowanie środków ochrony roślin
i nawozów oraz zanieczyszczenie środowiska. Aby zatrzymać spadek różnorodności i
liczebności zapylaczy, trzeba podejmować
działania w różnych obszarach - od szczebla
rządowego, poprzez samorząd do lokalnych
działań obywatelskich. Jednym z tych obszarów jest edukacja dotycząca roli i różnorodności zapylaczy, propagowanie dobrych
praktyk pszczelarskich i ogrodniczych.
- Powinniśmy wspomagać przyrodę, od
której zależne są zapylacze. Każde konkretne działanie polegające na posadzeniu odpowiednich roślin i odtwarzaniu
dzikich zakątków, także w miastach, ma
ogromne znaczenie dla ratowania populacji pszczół. W naszych ubogich parkach
czy ogrodach brakuje różnorodności, tak
niezbędnej w skomplikowanej siatce zależności. Dlatego edukacja i bezpośrednie
działanie na rzecz przyrody, mogą zatrzymać niepokojący trend zaniku tych pożytecznych zwierząt – mówi Jacek Bożek,
szef Klubu Gaja.
Właściciele działek, gospodarstw, czy
ogrodów mogą zapewnić owadom zapylającym bazę pokarmową, poprzez sadzenie
przyjaznych dla owadów drzew, krzewów,
bylin i kwiatów jednorocznych. Należy
pamiętać, by nie wybierać do nasadzeń
gatunków inwazyjnych. Sadząc w swoich
ogrodach rodzime i miododajne gatunki
roślin możemy pomóc chronić owady zapylające, a także wspierać różnorodność
biologiczną.
Źródło: Klub Gaja
ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także
koncepcji systemowych pozwalających na
uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.
Zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę
do 85 proc. kosztów kwaliﬁkowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej
do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki
po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie
więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneﬁcjent będzie się
mógł ubiegać o dodatkową dotację.
Poza czterema wspomnianymi obszarami,
w których NFOŚiGW rozpoczyna właśnie
nabór, na program Nowa Energia składają
się jeszcze dwie dziedziny. Są to Plusenergetyczne budynki (nabór do 15 września)
oraz Produkcja, transport, magazynowanie
i wykorzystanie wodoru. W tym przypadku
nastąpił już pierwszy etap selekcji projektów na podstawie przedstawionych ﬁszek
projektowych. Do kolejnego etapu oceny
eksperci dziedzinowi wskazali 6 projektów,
opiewających na kwotę ponad 395 mln złotych doﬁnansowania. Wśród tematów, które
będą rozwijane w ramach doﬁnansowania
NFOŚiGW pojawiły się rozwiązania dotyczące autobusów wodorowych, zakładu produkującego tego typu pojazdy, magazynów
wodorowych, technologii produkcji wodoru
z odpadów z tworzyw sztucznych, systemów
tankowania czy produkcji wodoru.
red.

