
Krzyżówka 
1. Oszczędzamy ją gasząc światło 

2. Wrzucamy tam śmieci 

3. Źródlana albo z kranu 

4. Zużyte lub niepotrzebne papiery i gazety przeznaczone do przetworzenia 

5. Pojazd bez silnika 

6. Dzielenie różnych odpadów i wyrzucanie do odpowiednich pojemników 

7. Drukując dwustronnie zużywamy go mniej 

8. Środek transportu mało przyjazny dla środowiska 

 

 

Eko-Gazetka 
1/2021 

EKO INTERWENCJA – zgłoś problem! 

Podejrzewasz, że sąsiad stosuje niedozwolone paliwo albo spala odpady w 

piecu domowym lub ogródku? Widzisz nielegalne wysypisko śmieci? Teraz 

miejsce występowania problemu możesz zgłosić szybko i wygodnie za pomocą 

specjalnej zakładki EKO INTERWENCJA. Sprawa automatycznie przekierowana 

zostanie do odpowiedniego urzędnika i skontrolowana. Zgłoszenie jest całkowicie 

ANONIMOWE! 
1
 Wystarczy wejść na stronę https://tarnowskiegory.pl/eko-

interwencja/      
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Konkurs dla mieszkańców 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców 

polskich miast do udziału w VII edycji konkursu grantowego Zielona 

Ławeczka! Można zdobyć grant o maksymalnej wartości 1950 zł. 

 

Wystarczy                 zebrać grupę sąsiadów, wspólnie stworzyć projekt 

zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek. 

W skład grantu wchodzi: 

dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych 

elementów do aranżacji miniogrodów: bez obiektów mikroretencji – 

maksymalnie 1200 zł; wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 

1500 zł; 

ławka parkowa – wartość 450 zł. 

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych 

konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. W projekcie mogą brać udział mieszkańcy 

otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty 

mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców
2
. 

Rejestracja zespołów sąsiedzkich i szczegółowe informacje 

o konkursie znajdują się na stronie: zielonalaweczka.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 czerwca! 
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Nie wypalaj!           

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem 

traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i 

grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną 

ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a 

akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż 

Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku 

znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i 

niszczenie środowiska naturalnego.  

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu! 

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat!  

Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których 

rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności 

bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W 

przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową 

zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W 

zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź 

zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, 

którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z 

obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić 

rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone 

zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw
3
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„Czysty LUFT” 

To kolejny projekt realizowany przez 

Urząd Miasta Tarnowskie Góry, 

którego celem jest ochrona powietrza. 

Do projektu mogą zgłaszać się osoby 

będące właścicielem lub 

współwłaścicielem nieruchomości 

położonej na terenie Gminy, które 

chcą wymienić stare kotły, piece, 

urządzenia grzewcze spalające paliwa 

opałowe stałe na nowe źródło ciepła 

tj.: 

 powietrzną pompę do c.o. wraz z c.w.u.; 

 kocioł na biomasę; 

 kocioł gazowy 

 kocioł węglowy. 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu, jest spełnienie 

minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku tj.: 

 docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, 

stropodachów lub dachów; 

 modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 

przegrodach zewnętrznych budynków
4
. 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych trwa do 14.05.2021 r. 

O udziale w projekcie nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Regulamin projektu: https://www.bip.tarnowskiegory.pl/a,90798,zarzadzenie-nr-

12302021-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-09042021-r-w-sprawie-

regulaminu-nab.html 
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Każda kropla ważna  

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę 

programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na 

przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można 

składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

 

           Warto Wiedzieć: Dostępność zasobów wody w Polsce jest 

stosunkowo niska – na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3 wody 

rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii 

Europejskiej.  

           Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w 

Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach 

instalacji zatrzymujących deszczówkę. 

           Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w drugiej edycji programu 

„Moja Woda” zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w 

Polsce. Nabór trwa od 22 marca do wyczerpania alokacji. 

          Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać 

dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które 

zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. 



              Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i 

uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i 

wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie 

nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą 

odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji 

deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren 

nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp
5
. 

Więcej informacji           strony internetowe Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/ 

 

Less waste, czym właściwie jest? 
 

Less waste to styl życia, który na celu ma troskę o środowisko. Jest 

ideą zmiany postrzegania odpadów z bezużytecznych śmieci na zasoby 

nadające się do ponownego wykorzystania. Zmierza do generowania 

mniejszej ilości odpadów i korzystania z przedmiotów wielokrotnego 

użytku. Less waste to kompromis i mniej radykalna odmiana zero waste. 

5 zasad zero waste: 

 odmawiaj  

 ograniczaj  

 wykorzystaj ponownie  

 recyklinguj 

 kompostuj  
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 Less waste jest łatwiejszy do osiągnięcia i bardziej przyjazny 

człowiekowi, w porównaniu z zero waste.  

 To metoda małych kroków, które przybliżą Cię do ograniczenia 

produkcji śmieci i robienia bardziej świadomych zakupów. Takie 

rozwiązanie sprawdzi się, jeżeli chcesz być bardziej eko, ale nie wiesz, od 

czego właściwie zacząć.  

 Ten styl pomoże Ci szukać alternatyw i zamienników przy 

jednoczesnym zachowaniu Twojego dotychczasowego komfortu życia
6
. 

Co możesz zrobić? 

 zrezygnuj z opakowań foliowych 

 postaw na torby bawełniane 

 zamień wodę z plastiku na wodę z kranu lub dzbanka filtrującego 

 wybieraj rachunki, bilety i faktury w wersji elektronicznej, zamiast 

papierowej, nie bierz potwierdzenia zapłaty 

 twórz listy zakupów, kupuj racjonalnie 
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