
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
uruchomił kolejną edycję Programu „50 
kW na start”, wspierającego zabudowę 
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zmia-
ną w tegorocznej edycji jest dostępność 
Programu dla fi rm z terenu województwa 
śląskiego, niezależnie od ich wielkości. Na 
Program Fundusz przeznaczy łącznie 10 
mln zł.

- W poprzednich edycjach Programu spo-
ro fi rm, ale spoza sektora MSP, pytało nas o 
możliwość dofi nansowania na zabudowę ta-
kich niedużych instalacji fotowoltaicznych. 
Podjęliśmy więc decyzję o rozszerzeniu gru-
py benefi cjentów, do których ten Program 
kierujemy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, pre-
zes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory Program był skierowany wy-
łącznie do fi rm sektora mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw. Od tego roku benefi -
cjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy 
z terenu województwa śląskiego, zaintere-
sowani zabudową mikroinstalacji fotowol-
taicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW. W 
Programie „50 kW na start” przedsiębiorcy 
mogą otrzymać dofi nansowanie do 100 proc. 
kosztów kwalifi kowanych zadania w tym: w 
formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 
90 proc. udzielonego dofi nansowania; w for-
mie dotacji do 10 proc. udzielonego dofi nan-
sowania. 

Nabór wniosków, podobnie jak w poprzed-
nich latach, prowadzony będzie w trzech ter-
minach: pierwszy nabór: 15 luty - 31 marca, 
drugi nabór: 1 - 30 kwietnia i trzeci: 1 - 31 
maja 2022 r., przy czym Fundusz zastrzega 
sobie prawo do wstrzymania naboru w trak-
cie naboru w przypadku wyczerpania aloka-
cji środków przewidzianych w Programie.
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W pięciu lokalizacjach miasta - w Śród-

mieściu i na Północy - wkrótce pojawią się 
nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwia-
tów.

Częstochowa 
zazieleni się 

bardziej
Łąka na Północy i zagospodarowanie tere-

nów w centrum miasta to najbliższe plany w 
ramach projektu CzęstoZielona. Prace ruszą 
w marcu po ustaniu mrozów. Pierwsze efek-
ty będą widoczne po kilku miesiącach. Koszt 
wszystkich prac wyniesie ok. 190 tys. zł.

W śródmieściu miasto planuje m.in. nowe 
urządzenie zieleni przy ul. Kossak-Szczuc-
kiej. Na terenie o powierzchni 776 m kw. 
pojawią się krzewy i drzewa, w tym 6 cisów 
pospolitych, jodła kalifornijska, 3 klony i po-
nad 2,6 tys. krzewów. Skutkiem znaczącego 
„dołożenia” zieleni ma być – oprócz efektu 
estetycznego i ekologicznego – także ograni-
czenie nielegalnego parkowania.

Zazieleni się też pobocze ul. 3 Maja: po 
północnej stronie drogi posadzonych zosta-
nie 250 szt. krzewów ozdobnych z gatunku 
Tawuła brzozolistna „Tor”. Z kolei przy ul. 
Wieluńskiej drzewostan zostanie uzupełnio-
ny 5 sporymi klonami typu Red Sunset (wy-
sokości 4-5 metrów i 20-25 cm w obwodzie).

Z kolei przy ul. Focha zagospodarowana 
zostanie część terenu w pobliżu przystanków 
komunikacji podmiejskiej, gdzie pojawi się 
m.in. się 5 jarząbów szwedzkich i 15 klonów 
oraz krzewy trzmieliny. Tu celem także jest 
ograniczenie dzikiego parkowania na frag-
mencie trawnika i chodniku, które są obec-
nie mocno rozjeżdżane, a także zwiększenie 
możliwości ukrycia się w cieniu drzew przez 
osoby oczekujące w pobliżu na autobus. W 
przyszłości wewnątrz obsadzonej części 
planowane jest utworzenie mini-parku, co 
będzie odpowiedzią m.in. na wnioski często-
chowskich radnych (postulowali też zmiany 
na ul. Kossak-Szczuckiej).     

Na Północy przy alei Wyzwolenia w pa-
sie pomiędzy jezdniami na odcinku między 
ulica Fieldorfa a ulicami Kukuczki i Sosa-
bowskiego zostanie założona kwietna łąka 
o powierzchni ponad 2,3 tys. m kw. Poja-
wią się tam między innymi: chabry, cykorie, 
dziewanny, dziurawce, mikołajki, mydlnice, 
rumiany, szałwie, ślazy, wiesiołki, złocienie, 
jaskry czy len. 

CUK szuka także najlepszych miejsc dla 
12 „zielonych ścian” zaplanowanych w tym 
roku do wykonania, w ramach budżetu oby-
watelskiego w 12 częstochowskich dzielni-
cach (projekt „przeszedł” w ubiegłorocznym 
głosowaniu BO). Do projektu można zgła-
szać budynki szkół, przedszkoli, bibliotek i 
innych instytucji, na których można by zie-
lone ściany założyć. Propozycje należy nad-
syłać na adres: zielona@cuk.czestochowa.pl    
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Centrum Usług Komunalnych w Czę-
stochowie rozpoczęło udostępnianie bez-
płatnej aplikacji EcoHarmonogram, którą 
można pobrać dla konkretnego adresu za-
mieszkania. Użytkownik 
z wyprzedzeniem otrzy-
muje powiadomienie o 
nadchodzącym terminie 
odbioru, zawiadomienie o 
zmianach w harmonogra-
mie oraz przypomnienie o 
terminie płatności.

Zawarta w aplikacji wy-
szukiwarka wraz ze stale 
aktualizowaną bazą od-
padów podpowiada, jak 
prawidłowo posegregować 
śmieci i gdzie należy je wy-
rzucać. Dla wygody miesz-
kańców aplikacja zawiera 
dane gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych wraz ze 
szczegółowym sposobem 
postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi lub niena-
dającymi się do wyrzucenia 

do przydomowych koszy na śmieci.
EcoHarmonogram jest darmową aplikacją 

i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play 
oraz App Store. Informacje jakie można zna-

Apka EcoHarmonogram przypomni 
o odbiorze odpadów

leźć w aplikacji EcoHarmonogram to:
* HARMONOGRAM WYWOZU ODPA-

DÓW, w tym wyszukiwanie harmonogramu 
za pomocą adresu posesji; powiadomienia 
o terminach odbioru odpadów oraz płatno-
ściach; automatyczne aktualizowanie harmo-
nogramów;

* EKO – EDUKACJA, w tym szczegó-
łowy opis systemu segregacji odpadów; in-
formacje o PSZOK; lista punktów odbiera-
jących przeterminowane lekarstwa, zużyte 
baterie i akumulatory;

* WYSZUKIWARKA ODPADÓW, w 

tym przejrzysta wyszukiwarka z bardzo dużą 
bazą odpadów; 100% zgodność z systemem 
segregacji w gminie; wypełnianie bazy odpa-
dów przy współpracy mieszkańców;

* KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI, 
w tym wysyłanie wiadomości push do całej 
gminy, miejscowości lub poszczególnych 
ulic; umieszczanie aktualności z życia gminy.

W przyszłości planowana jest rozbudowa 
aplikacji, m.in. o moduł do zgłaszania nie-
prawidłowości (np. zgłaszanie braku odbioru 
odpadów).
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