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FINANSOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH  
ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W SZCZECINIE ORAZ NFOŚiGW

DUŻE ZAINTERESOWANIE MIKROPOŻYCZKAMI  
- BĘDZIE KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW

ZACHODNIOPOMORSKIE KLASTRY ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ ZE WSPARCIEM

EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY, BARSZCZ 
SOSNOWSKIEGO – ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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Skuteczne i konsekwentne działania na rzecz poprawy jakości powietrza to absolutna konieczność 
– zarówno w skali ogólnopolskiej, co zauważa Rząd, dla którego rozwiązanie problemu smogu jest 
priorytetem, jak i w skali regionalnej. Potwierdzeniem powyższej tezy są działania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który wspiera likwidację niskiej 
emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji odnawialnych źródeł 
energii czy rozwoju e-mobilności.

Kompleksowo wspieramy projekty na rzecz poprawy jakości powietrza, od której zależy stan zdrowia 
mieszkańców. Dlatego tak dużo uwagi w najnowszym wydaniu biuletynu „Naturalnie” poświęcamy 
właśnie temu zagadnieniu. Informujemy o wynikach pierwszej edycji popularnego wśród beneficjentów 
Programu pożyczek dla osób fizycznych, w ramach którego dofinansowywane są między innymi prace 
termomodernizacyjne i instalacje odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo WFOŚiGW w Szczecinie 
udziela pożyczek na inwestycje związane z wymianą źródła ciepła zasilanego kopalnym paliwem stałym 
na źródło ciepła zasilane surowcami odnawialnymi lub energią elektryczną, albo gazowym kotłem 
kondensacyjnym. W najnowszym wydaniu biuletynu „Naturalnie” prezentujemy także możliwości 
skorzystania ze wsparcia w ramach ogólnopolskiego Projektu Doradztwa Energetycznego i zachęcamy 
do angażowania się w tworzenie klastrów energii. 

W nowym biuletynie znajdziecie Państwo także informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - między innymi na 
ochronę przyrody oraz zagospodarowanie wód opadowych w miastach czy też rekultywację terenów 
zdegradowanych – program mający na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko 
oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, 
w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Tradycyjnie nie brakuje prezentacji dobrych praktyk wykorzystywanych przy realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków Funduszu. Na stronach „Naturalnie” można także przeczytać o samochodach 
elektrycznych, które trafiły do zachodniopomorskich samorządów, dowiedzieć się więcej na temat 
monitoringu jakości powietrza realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
poznać lepiej działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, zajrzeć do miejsc, 
o które dbają pracownicy Nadleśnictwa Gryfino czy sprawdzić, czym zajmuje się nowe laboratorium, 
które powstało na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

                                           Zachęcamy do lektury!
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ekologicznych 
ze środków WFOŚiGW  
w Szczecinie oraz 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już od  
25 lat wspiera realizację projektów, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska 
w naszym regionie. To między innymi działania dotyczące ochrony powietrza, wód i gleby, 
gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, elektromobilności czy edukacji 
ekologicznej i ochrony przyrody. Zachodniopomorscy beneficjenci mogą pozyskać środki 
na działania proekologiczne z WFOŚiGW w Szczecinie, ale także z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Optymistycznie należy przyjąć także zapowiedzi 
Rządu dotyczące finansowania kompleksowej termomodernizacji zgodnie z założeniami 
określonymi w podpisanym wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Krajowym Pakiecie Czystego Powietrza.

Radosław Grzegorczyk - Prezes Zarządu 
Paweł Mirowski - Zastępca Prezesa Zarządu

Termomodernizacja  
- z rządowym 

wsparciem

Temat smogu to sprawa prio-
rytetowa, o czym świadczą 
rządowe plany działań doty-
czących likwidacji niskiej emisji 
i poprawy jakości powietrza, 
w tym deklaracja Prezesa Rady 
Ministrów o przekazaniu na ter-
momodernizację budynków 
kwoty 25-30 miliardów złotych 
w ciągu 10 lat, przedstawiona 
na kwietniowym posiedzeniu 
Komitetu Sterującego ds. Kra-
jowego Programu Ochrony Po-
wietrza. W ramach Krajowego 
Pakietu Czystego Powietrza 
zostanie wdrożonych wiele 
programów, dzięki którym 
Wszyscy będziemy oddychali 
czystszym powietrzem. Sztan-
darowym programem realizo-
wanym wspólnie z NFOŚiGW 
w ramach Krajowego Pakietu 
będzie Program TermoDom+, 
którego głównym celem będzie 
poprawa efektywności energe-
tycznej i zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w budynkach 
mieszkalnych, należących do 
osób fizycznych, posiadających 
prawo własności lub będących 
współwłaścicielem budynku. 
Budżet Programu TermoDom+ 
to aż 5 mld złotych z przezna-
czeniem na dotację bezzwrot-
ną, dotację z pożyczką lub 
pożyczkę z częściowym umo-
rzeniem. Program ma sprawić, 
że 3 miliony domów jednoro-
dzinnych zostanie objętych ter-
momodernizacją, a stare piece 
zostaną zastąpione niskoemi-
syjnymi. Szczegóły Programu 

Program pożyczek dla 
osób fizycznych

Fundusz ma także interesującą 
ofertę dla osób fizycznych, które 
mogą pozyskać preferencyjne 
finansowanie w ramach aż 7 linii 
pożyczkowych, pozwalających 
sfinansować między innymi 
wymianę źródeł ciepła, montaż 
instalacji energii odnawialnej, 
wykonanie termomodernizacji, 
usuwanie azbestu czy budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Podobnie jak w przy-
padku pożyczek statutowych 
– dofinansowanie wynosi do 
100% wartości zadania. Także 
w przypadku tego programu 
terminowa spłata zobowiązań 
może skutkować umorzeniem 
i to nawet 50% pożyczonej kwo-
ty – przy wymianie źródła cie-
pła opalanego paliwem stałym 
na ekologiczne. Umorzenie dla 
pozostałych linii, z wyjątkiem 
zakupu pojazdów elektrycz-
nych, to 30% kwoty pożyczki. 
Pula środków zarezerwowana 

przez Fundusz na realizację pro-
gramu to 10 milionów złotych, 
ale niewykluczone, że zostanie 
zwiększona do 20 milionów zło-
tych w najbliższych miesiącach 
bieżącego roku.

Edukacja Ekologiczna

Programy edukacyjne, kam-
panie informacyjne, publika-
cje i wydawnictwa o tematyce 
ekologicznej, a także studia 
podyplomowe i inne działa-
nia edukacyjne, np. na rzecz 
poprawy jakości powietrza  
– można sfinansować w ramach 
naboru dotyczącego Edukacji 
Ekologicznej. Alokacja na trwa-
jący rok to 2 miliony złotych,  
a o środki mogą się ubiegać mię-
dzy innymi jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje po-
zarządowe, jednostki organiza-
cyjne Lasów Państwowych czy 
uczelnie wyższe. Zgodnie z re-
gulaminem – dofinansowanie 
może osiągnąć poziom nawet 
100% kosztów kwalifikowanych.

Ochrona Przyrody

Fundusz od lat wspiera inicja-
tywy na rzecz ochrony przyrody 
podejmowane między innymi 
przez organizacje pozarządowe 
czy nadleśnictwa. Nabór wnio-
sków na wspieranie realizacji 
programów czynnej ochrony 
przyrody, restytucję i reintro-
dukcję gatunków cennych i za-
grożonych, ochronę w ramach 
obszarów Natura 2000 czy rewi-
talizację obiektów zabytkowych 
i cennych przyrodniczo potrwa 
jeszcze do końca lipca lub do 

TermoDom+ przedstawimy 
w jednym następnych nume-
rów biuletynu „Naturalnie”.

Możliwości uzyskania 
wsparcia ze środków 
WFOŚiGW w Szczeci-

nie w 2018 roku

Pożyczki statutowe

Preferencyjne pożyczki na 
szeroki zakres działań proeko-
logicznych, w tym między inny-
mi termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej, 
montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii, wymianę oświe-
tlenia na energooszczędne czy 
zakup pojazdów o napędzie 
elektrycznym – to jedna z pro-
pozycji WFOŚiGW w Szczecinie 
dla beneficjentów z naszego 
regionu. Oprocentowanie po-
życzek w stosunku rocznym to 
2%, z uwzględnieniem prze-
pisów dotyczących pomocy 
publicznej, a czas kredytowa-
nia wynosi do 15 lat (z moż-
liwością zastosowania okresu 
karencji w spłacie pożyczki). 
Poziom dofinansowania to 
nawet 100% kosztów kwali-
fikowanych. Ten mechanizm 
finansowy jest dedykowany 
praktycznie wszystkim bene-
ficjentom, z wyjątkiem osób 
fizycznych. Ze wsparcia mogą 
więc skorzystać między innymi 
jednostki samorządu terytorial-
nego, spółki wodne, wspólnoty 
mieszkaniowe czy publiczne 
szkoły wyższe. Atrakcyjność 
tego rozwiązania zwiększa 
możliwość uzyskania częścio-
wego umorzenia po spłacie 

80% kwoty w przypadku jedno-
stek samorządu terytorialnego 
i 90% w przypadku pozostałych 
beneficjentów. O umorzenie, 
którego maksymalna wysokość 
to pół miliona złotych, można 
starać się w przypadku, gdy 
został osiągnięty efekt ekolo-
giczny zgodny z umową, a także 
gdy zostały terminowo uisz-
czone opłaty za korzystanie ze 
środowiska (jeśli takie powinny 
zostać naliczone). Szczeciński 
Fundusz w 2018 roku planuje 
przeznaczyć na pożyczki sta-
tutowe 90 milionów złotych. 
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wyczerpania puli środków, która 
na ten rok wynosi pół miliona 
złotych. 

Barszcz Sosnowskiego

Zachodniopomorskie samo-
rządy oraz jednostki sektora 
finansów publicznych cały 
czas mogą aplikować o środki 
Funduszu na likwidację barsz-
czu Sosnowskiego. Forma do-
finansowania to dotacja do 
75% kosztów kwalifikowanych 
i pożyczka do 100% kosztów. 
Tegoroczny budżet programu 
to 450 tysięcy złotych.

Usuwanie azbestu

Działania nastawione na li-
kwidację niebezpiecznego 
dla życia i zdrowia materiału 
można sfinansować w ramach 
Programu pożyczek, oferowa-
nego przez WFOŚiGW w Szcze-
cinie.  W przypadku termino-
wej spłaty pożyczki, udzielanej 
na 100% wartości inwestycji, 
można starać się o umorzenie 
30% kwoty. Chęć współpracy 
w usuwaniu azbestu wyraża 
także NFOŚiGW, który prowa-
dzi prace na rzecz uruchomie-
nia programu we współpracy 
z wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Wiele wskazuje 
na to, że program finansowa-
nia usuwania azbestu zostanie 
wdrożony po wprowadzeniu 
programów: „Poprawa jakości 
powietrza Część 2) Zmniejsze-
nie zużycia energii w budow-
nictwie” zgodnie z podpisanym 

Krajowym Pakietem Czystego 
Powietrza i uruchomieniu 
naboru wniosków w ramach 
programu  „Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych” pod 
roboczą nazwą TermoDom+.

Programy przygo-
towywane przez 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Zachęcamy zachodniopo-
morskich beneficjentów do 
aplikowania nie tylko o środki 
WFOŚiGW w Szczecinie, ale 
również NFOŚiGW w Warsza-
wie, który chce przeznaczyć 
wsparcie finansowe między in-
nymi na poprawę efektywności 
energetycznej i rozwój ener-
gooszczędnego budownictwa. 

Dofinansowanie obejmie projekty dotyczące m.in. budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników wód opadowych.

Wsparcie obejmuje nie tylko usługi związane z usuwaniem barszczu, ale także zakup środków chemicznych i ochrony bezpośredniej, zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia prac czy koszty dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych akcji likwidacji rośliny.

Wiele wskazuje na to, że w nie-
dalekiej przyszłości zostaną 
uruchomione nabory dotyczą-
ce programów: „Zmniejszenie 
zużycia energii w budownic-
twie”, „Budynki użyteczności 
publicznej o podwyższonym 
standardzie energooszczęd-
ności” oraz „Dofinansowanie 
energooszczędnych domów 
drewnianych”. W przypadku 
ich realizacji, możliwe będzie 
sfinansowanie kompleksowej 
termomodernizacji budynków 
muzeów, szpitali, zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, hospi-
cjów, obiektów zabytkowych, 
sakralnych, domów studenc-
kich, a także innych przezna-
czonych na potrzeby kultury, 
kultu religijnego, oświaty, opie-
ki, wychowania oraz nauki. Co 
ważne - katalog beneficjentów 
w ramach programów ma być 

bardzo szeroki i obejmować 
między innymi jednostki sekto-
ra finansów publicznych, spółki 
prawa handlowego ze 100% 
udziałami jednostek samorzą-
dowych, organizacje pozarzą-
dowe, a także Parki Narodowe 
i jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych. 

Poprawa jakości śro-
dowiska miejskiego

Odtworzenie przyrody na 
terenach zdegradowanych 
oraz rozwój zieleni miejskiej 
– to cele naboru wniosków 
w ramach działania 2.5, wdra-
żanego przez NFOŚiGW w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Budżet programu 
w skali kraju to 120 milionów 
złotych, ale większość zostanie 
przeznaczona między innymi 
na rekultywację i remediację 
terenów górniczych na obsza-
rze województwa śląskiego. 
O część środków w wysoko-
ści 20 milionów złotych mogą 
ubiegać się między innymi za-
chodniopomorskie samorzą-
dy. Dofinansowanie w formie 
dotacji w wysokości do 85% 
wydatków kwalifikowanych 
obejmuje przedsięwzięcia 
z zakresu rozwoju terenów 
zielonych w miastach, czyli na 
przykład tworzenie i odnawia-
nie parków oraz skwerów. Na 
priorytetowe wsparcie mogą 
liczyć projekty realizowane na 
obszarach o przekroczonych 
normach jakości powietrza. 
Termin składania wniosków 
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poprzez rekultywację, w tym 
remediację, wraz z usuwaniem 
odpadów. Nabór wniosków, 
który rozpoczął się 1 marca 
potrwa jeszcze do 21 grud-
nia lub do wyczerpania puli 
środków. Wśród beneficjen-
tów, którzy mogą aplikować 
o dofinansowanie są jednostki 
samorządu terytorialnego i ich 
związki, podmioty publiczne 
działające w imieniu Skarbu 
Państwa, osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe 
czy spółki prawa handlowego. 
Dofinansowane w formie dota-
cji do 80% kosztów lub pożycz-
ki do 100% kosztów obejmie 
rekultywację powierzchni ziemi 
zdegradowanej działalnością 
człowieka. Finansowane bę-
dzie więc usuwanie odpadów, 
remediacja, a także działania 
naprawcze. Kolejnym typem 
projektów, które będą mogły 
uzyskać wsparcie finansowe, 
jest zamykanie i rekultywa-
cja składowisk odpadów lub 
obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych.  

Ochrona i przywra-
canie różnorod-

ności biologicznej 
i krajobrazowej

Dotacje ze środków NFOŚiGW 
będą mogły zostać przezna-
czone na działania na rzecz 
utrzymania różnorodności bio-
logicznej i krajobrazowej oraz 
odtworzenie i wzbogacenie 
zasobów przyrody, a także sku-
teczne zarządzanie gatunkami 
i siedliskami. Pula środków to  
8 milionów złotych. Nabór 
wniosków rozpoczął się  

30 kwietnia i potrwa do  
23 listopada 2018 roku, a be-
neficjentami mogą zostać mię-
dzy innymi Parki Narodowe 
i publiczne uczelnie wyższe.  
Te ostatnie, a także jednostki or-
ganizacyjne Polskiej Akademii 
Nauk oraz instytuty badawcze 
mogą pozyskać dofinansowa-
nie na modernizację obiektów 
hodowli rezerwatowej pierwot-
nych i rodzimych ras zwierząt.

Ochrona powierzchni 
ziemi - Rekulty-
wacja terenów 

zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
programu priorytetowego 
„Ochrona powierzchni ziemi. 
Część 1) Rekultywacja terenów 
zdegradowanych”, którego 
celem jest ograniczenie ne-
gatywnego oddziaływania na 
środowisko oraz przywrócenie 
do ponownego użytkowania 
terenów zdegradowanych 

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zostanie przeznaczone m.in. na modernizację obiektów hodowli rezerwatowej. 
Fot. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

Dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki pozwoli na rekultywację terenów zdegradowanych działalnością człowieka. 

Zachęcamy zachodniopo-
morskich beneficjentów do 
aplikowania o środki zarów-
no WFOŚiGW w Szczecinie, 
jak i NFOŚiGW na szeroki za-
kres działań, dzięki którym 
wspólnie przyczynimy się 
do poprawy  stanu środo-
wiska. To zarówno projek-
ty inwestycyjne, związane 
z montażem instalacji OZE 
i kompleksową termomo-
dernizacją, jak i działania 
nastawione na ochronę cen-
nych przyrodniczo i zagrożo-
nych gatunków roślin oraz 
zwierząt, a także edukację 
ekologiczną. Wspólnie mo-
żemy stworzyć takie mon-
taże finansowe, które zwięk-
szą skalę podjętych działań, 
a tym samym znacznie po-
prawią osiągnięte efekty 
rzeczowe i ekologiczne zre-
alizowanych przedsięwzięć 
przy jednoczesnym obniże-
niu kosztów ich realizacji dla 
ostatecznego beneficjenta.

upływa 29 maja, a przedsta-
wienie listy projektów reko-
mendowanych do dofinan-
sowania jest zaplanowane na 
listopad.

Gospodarowanie  
wodami opadowymi

Jednostki samorządu teryto-
rialnego jeszcze do końca sierp-
nia mogą aplikować o środki 
z Funduszu Spójności na sys-
temy gospodarowania woda-
mi opadowymi w miastach.  
NFOŚiGW przekaże na ten cel 
w formie dotacji 200 milionów 
złotych. Cel to zapewnienie 
niezbędnej infrastruktury za-
pobiegającej podtopieniom. 
Dlatego dofinansowanie obej-
mie między innymi budowę, 
rozbudowę lub remont sieci 
kanalizacji deszczowej i zbiorni-
ków wód opadowych. Wsparcie 
uzyskają także przedsięwzięcia 
polegające na likwidacji zaskle-
pienia lub uszczelnienia gruntu 
przez stosowanie wzmocnień 
przepuszczalnych dla wody  
- na przykład ażurowych lub 
żwirowych. Współfinansowa-
nie w formie dotacji wyniesie 
maksymalnie 85% wartości wy-
datków kwalifikowanych.

Finansowe wsparcie w ramach 
tego programu zostanie prze-
znaczone również na usuwanie 
i unieszkodliwianie niewłaści-
wie składowanych lub magazy-
nowanych odpadów stanowią-
cych zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi. Budżet naboru 
przekracza 150 milionów zło-
tych, z czego ponad 82 miliony 
zostaną przekazane w formie 
dotacji i niemal 69 milionów  
– jako wsparcie zwrotne.
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Duże zainteresowanie mikropożyczkami  
– będzie kolejny nabór wniosków

Zachodniopomorscy bene-
ficjenci mają do wyboru aż  
7 linii pożyczkowych, pozwala-
jących sfinansować inwestycje 
dotyczące ochrony powietrza, 
wód i gleby. To między innymi 
możliwość przeprowadzenia 

kompleksowej termomoder-
nizacji domu jednorodzinnego 
wraz z wymianą okien i drzwi 
na energooszczędne, montaż 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii, w tym paneli fotowolta-
icznych, wymiana źródeł ciepła 

opalanych paliwem stałym na 
pompy ciepła lub kotły zasilane 
gazem albo biomasą, a także 
zakup bezemisyjnych samo-
chodów, skuterów i rowerów 
z napędem elektrycznym. 
O wsparcie zwrotne mogą 

ubiegać się osoby fizyczne 
z terenu województwa za-
chodniopomorskiego, a także 
właściciele budynków i lokali 
mieszkalnych oraz najemcy 
lokali komunalnych.

Kompleksowe prace termomodernizacyjne, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, 
zakup pojazdów elektrycznych czy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – można 
sfinansować w ramach Programu pożyczek dla osób fizycznych, który jest w ofercie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 
połowy 2016 roku. Najbliższy nabór zostanie uruchomiony na początku czerwca, a pula 
środków na inwestycje ekologiczne to 10 milionów złotych.

Sebastian Kaczmarek - Dyrektor ds. Środków Krajowych

Ochrona wód i glebyOchrona powietrza

A1 - Budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych źródeł 
ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
produkcji ciepła lub/i chłodu;

A2 - Wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej;

A3 - Zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;

A4 - Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powie-
trza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych 
i innych materiałów wykonanych z azbestu, poprzez ich 
utylizację;

A5 - Kompleksowe działania termomodernizacyjne, w tym 
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, prace dociepleniowe;

B1 - Budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych 
i scentralizowanych instalacji kanalizacyjnych i wodocią-
gowych, w tym przyłączy i instalacji oczyszczania ścieków;

B2 - Budowa systemów małej retencji.
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Atrakcyjne finansowa-
nie i umorzenie

Fundusz oferuje beneficjen-
tom finansowanie w formie 
preferencyjnej pożyczki z opro-
centowaniem 2% w skali roku. 
Niskie oprocentowanie to tylko 
jedna z zalet tego rozwiąza-
nia. Kolejną jest długi okres 
kredytowania, gdyż spłatę rat 

można rozłożyć nawet na 15 lat,  
a w przypadku zakupu po-
jazdów elektrycznych – na  
7 lat. Bardzo ważna dla be-
neficjentów jest także moż-
liwość uzyskania umorzenia 
części pożyczki w przypadku 
terminowego regulowania 
zobowiązań wobec WFOŚiGW 
w Szczecinie i osiągnięcia efek-
tu ekologicznego zgodnego 

z umową. Osoby, które zdecy-
dują się na wymianę źródła cie-
pła – likwidację starej kotłowni 
opalanej paliwami stałymi na 
ekologiczną: z pompą ciepła, 
kotłem biomasowym lub kon-
densacyjnym kotłem gazowym 
– mogą liczyć na umorzenie na-
wet połowy pożyczonej kwoty. 
Dla pozostałych linii pożycz-
kowych, z wyjątkiem linii A3 

dotyczącej zakupu samocho-
dów, skuterów i rowerów elek-
trycznych, wysokość umorzenia 
wynosi do 30% kwoty pożyczki. 
Należy zaznaczyć, że Fundusz 
nie dofinansowuje instalacji już 
istniejących, a montaż nowych 
trzeba przeprowadzić w ciągu 
roku od zawarcia umowy. 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,89 kW w Gudziszu.

Termomodernizacja domu mieszkalnego 
z wymianą okien i drzwi zewnętrznych 
w Szczecinie.

Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków w Gryfinie.

POMYSŁ

WNIOSEK

ROZPATRYWANIE

REALIZACJA
PROJEKTU

Przed przystąpieniem do aplikowania o środki w ramach 
Programu pożyczek dla osób fizycznych należy przeana-
lizować swoje potrzeby i możliwości, a także zapoznać 
się z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych i Zasadami 
udzielania pomocy finansowej przez WFOŚiGW 
w Szczecinie. Obydwa dokumenty są dostępne 
na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl

Jako dobrą praktykę przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie rekomendujemy kontakt z Doradcą 
Energetycznym WFOŚiGW w Szczecinie, który udzieli 
fachowego wsparcia w zakresie realizacji inwestycji 
dotyczących na przykład wymiany źródeł ciepła, 
montażu instalacji OZE czy prac termomodernizacyjnych. 
Wniosek o dofinansowanie można złożyć w biurach 
w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku po wcześniejszym 
umówieniu terminu w internetowym systemie rezerwacji 
wizyt. 

Złożony wniosek jest poddawany ocenie wstępnej 
i merytorycznej. Pracownicy Zespołu ds. programu 
Prosument i Osób Fizycznych oceniają zagadnienia 
techniczno-projektowe, terminy realizacji, skalę 
przedsięwzięcia, zakładane efekty ekologiczne 
i rzeczowe oraz pomoc publiczną.

W zależności od wysokości wnioskowanego wsparcia, 
Zarząd lub Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie 
podejmuje decyzję o dofinansowaniu. Następuje zawarcie 
umowy i realizacja projektu.

JAK SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE?
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Nie truj!
  

Zadbaj o jakość 
powietrza!

Rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce umiera nawet 45 tysięcy osób! To 
tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Kołobrzegu lub Szczecinka. Jakość powietrza 
nie poprawi się, jeśli do starych i nieefektywnych kotłów i pieców będzie trafiać paliwo 
niskiej jakości. Ekologiczną alternatywą są źródła ciepła na biomasę, pompy ciepła czy kotły 
gazowe. Atrakcyjne dofinansowanie ich zakupu proponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Skąd te 
zanieczyszczenia?

Niska emisja to emisja do at-

mosfery gazów i pyłów z emi-
torów o wysokości do 40 me-
trów od powierzchni ziemi. Jej 
głównymi źródłami są między 
innymi domowe kotły i piece na 

paliwa stałe – węgiel i drewno. 
Przyczyny smogu to nie tylko 
spalanie odpadów komunal-
nych (opon, plastiku i śmieci), 
ale też ogrzewanie domów 

miałem i pyłem węglowym.  
Za smog odpowiada też zła  
izolacja budynków i straty ciepła 
przy ogrzewaniu, a także trans-
port samochodowy.

800 450 20 0,008
Drewno

- 800 µg/m3
Węgiel niskiej jakości

- 450 µg/m3
Pellet

 - 20 µg/m3
Gaz

- 0,008 µg/m3

Wysokość stężenia PM2,5 i PM10 w zależności od rodzaju spalanego paliwa
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na wymianę pieca węglowego 
na kocioł biomasowy (na pellet), 
pompę ciepła lub kondensacyj-
ny kocioł gazowy. Preferencyjna 
pożyczka z oprocentowaniem 
2% w skali roku pozwala sfi-
nansować do 100% wartości 
inwestycji. Umowę z Funduszem 
można zawrzeć nawet na 15 lat, 
a wymiana źródła ciepła musi 
nastąpić w ciągu roku od podpi-
sania dokumentu. Osoby, które 
terminowo płacą raty - mogą 
postarać się o umorzenie do 
50% wartości pożyczki. 

Skorzystaj  
ze wsparcia 
Doradców 

Energetycznych!

Przed przystąpieniem do 
inwestycji, warto skorzystać 
z nieodpłatnej porady doradcy 
energetycznego. Podczas spo-
tkania można uzyskać wiedzę 
o nowatorskich rozwiązaniach, 
dostępnych technologiach, 
a także źródłach finansowania 
i sposobie realizacji projektów 
finansowanych przez WFOŚiGW 
w Szczecinie.

w Polsce przekracza 200 µg/m3 

na dobę. Jakość powietrza jest 
zła. Wpływa na to zarówno szko-
dliwa dla środowiska działalność 
człowieka, jak i pogoda.

Smog zabija 16 razy 
częściej niż wypadki 

drogowe

Toksyn i pyłów nie widać go-
łym okiem, a czego nie widać  
- łatwo zignorować. Tymczasem 
słaba jakość powietrza zabija 
w Polsce ponad 45 tysięcy osób 
rocznie! Według statystyk Biura 
Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji w 2017 roku na 
polskich drogach zginęło ponad  
2800 osób. To oznacza, że zanie-
czyszczenie atmosfery – w skali 
roku – uśmierca 16 razy więcej lu-
dzi niż ginie na skutek wypadków 
drogowych. Skutkuje też utra-
tą zdrowia, by wymienić tylko 
częstsze występowanie chorób 
serca, i płuc, układu nerwowego, 
poronienia i niską wagę urodze-
niową u noworodków. W dniach, 
w których notuje się 2-3 krotne 
przekroczenia norm dla pyłów 
zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz 
benzo(a)pirenu, liczba wyjazdów 
karetek do pacjentów skarżących 
się na duszności i choroby płuc 
wzrasta o 10-15% w porównaniu 
do dni, kiedy stężenia zanieczysz-
czeń nie są przekroczone!

Co truje najbardziej?

Z danych Polskiej Izby Ekologii 
wynika, że na skutek spalania 
drewna w domowych pie-
cach i kotłach do atmosfery 
trafia emisja, która powoduje 
stężenie na poziomie około  
800 µg/m3 pyłów zawieszonych 
PM10 i PM2,5. Gdy do starego 
kotła trafia niskiej jakości węgiel 
– poziom stężenia osiąga war-
tość 450 µg/m3. Zdecydowanie 
bardziej korzystne dla środowi-
ska jest spalanie pelletu, który 
powoduje stężenie na poziomie 
20 µg/m3. Praktycznie bezemi-
syjne – z wartością zaledwie 
0,008 µg/m3 jest ogrzewanie pa-
liwem gazowym. W pełni przyja-
zne atmosferze jest ogrzewanie 
domu za pomocą pompy ciepła 
– gdy szkodliwe gazy i pyły nie 
są emitowane. Zastosowanie 
ekologicznej technologii warto 
połączyć z poprawą efektyw-
ności energetycznej budynku. 
Dom można dodatkowo pod-
dać termomodernizacji i w ten 
sposób ograniczyć straty energii 
podczas ogrzewania. 

Preferencyjne  
wsparcie na wymianę 

źródeł ciepła

WFOŚiGW w Szczecinie oferuje 
dofinansowanie, które pozwala 

Chcesz uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z Doradcami 
Energetycznymi WFOŚiGW w Szczecinie

Tomasz Przerwa
tel. 91 486 15 56 wew. 148

tomasz.przerwa@wfos.szczecin.pl

Mirosława Aziukiewicz
tel. 94 375 04 98

miroslawa.aziukiewicz@wfos.szczecin.pl

Wojciech Butrym
tel. 94 375 04 91

wojciech.butrym@wfos.szczecin.pl

Michał Lidwin
tel. 91 486 15 56 wew. 149

michal.lidwin@wfos.szczecin.pl

Biuro Szczecin Biuro Koszalin

Drobny pył zawieszony PM10 
jest mieszaniną substancji or-
ganicznych i nieorganicznych 
zawierającą substancje tok-
syczne, takie jak wielopierście-
niowe węglowodory aroma-
tyczne (m.in. benzo(a)piren, 
metale ciężkie oraz dioksyny 
i furany). Poziom dopuszczal-
ny stężenia średniodobo-
wego dla pyłu PM10 wynosi  
50 µg/m3 i może być przekracza-
ny nie więcej niż 35 razy w ciągu 
roku. Poziom dopuszczalny stę-
żenia średniorocznego wynosi 
40 µg/m3 (jakość powietrza nie 
jest dobra, ale nie wywołuje 
ciężkich skutków dla ludzkiego 
zdrowia). Z kolei 200 µg/m3 to 
poziom informowania dla stę-
żenia 24-godzinnego (oznacza, 
że jest źle i trzeba ograniczyć 
aktywności na powietrzu, bo 
norma przekroczona jest czte-
rokrotnie). Poziom alarmowy dla 
stężenia 24-godzinnego wynosi 
300 µg/m3 (oznacza, że jest bar-
dzo źle, norma przekroczona 
jest sześciokrotnie i należy bez-
względnie ograniczyć przeby-
wanie na powietrzu, a najlepiej 
zostać w domu). 

Poziomy alarmowe zdarzają 
się w Polsce rzadko. Natomiast 
poziomy informowania są 
przekraczane kilkadziesiąt razy 
w roku na różnych obszarach, 
czyli stężenie w kilku miejscach 
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Wsparcie dla samorządów 
i przedsiębiorców w ramach 
Systemu Doradztwa Energetycznego
Tomasz Przerwa
Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Szczecinie

Prawie 400 osób – między innymi przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz właścicieli 
firm - wzięło udział w cyklu konferencji „Czyste powietrze Twojego regionu” zorganizowanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach 
ogólnopolskiego Systemu Doradztwa Energetycznego. Spotkania odbyły się w Gryficach, Mirosławcu, 
Drawsku Pomorskim, Myśliborzu, Łobzie i Stargardzie, a już 5 czerwca konferencja regionalna 
Doradztwa Energetycznego odbędzie się w Szczecinie.

Zachęcić beneficjentów do inwestowania 
w ekologię 

Wśród tematów znalazły się: ochrona powietrza i likwidacja 
niskiej emisji, działalność klastrów energetycznych i możli-
wości zwiększenia efektywności energetycznej, a także możli-
wości wsparcia działań proekologicznych dla osób fizycznych.  
- Zależy nam na zniesieniu barier i ułatwieniu beneficjentom 
ubiegania się o środki na działania proekologiczne spójne 
z działaniami Rządu, który dąży do kompleksowego rozwią-
zania problemu smogu. To między innymi wymiana źródeł 
ciepła na ekologiczne, montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii czy elektromobilność – mówił Radosław Grzegorczyk 
– Prezes Zarządu Funduszu.

Podczas konferencji była prezentowana oferta finansowa 
WFOŚiGW w Szczecinie dotycząca inwestycji w zakresie mię-
dzy innymi wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji energii 
odnawialnej, działań termomodernizacyjnych i efektywności 
energetycznej oraz systemu Doradztwa Energetycznego. 
Przedstawiano także programy oferowane przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym 
między innymi program Sokół dotyczący innowacyjnych 
projektów środowiskowych, a także program dopłat do bu-
downictwa ekologicznego. 

Beneficjenci z naszego regionu mogą skorzystać z dofi-
nansowania między innymi na wymianę źródeł ciepła na 
ekologiczne, przeprowadzenie kompleksowych prac termomo-
dernizacyjnych czy montaż instalacji OZE. – Zapraszam do 
aplikowania o środki Funduszu tym bardziej, że w przypadku 
niektórych inwestycji – między innymi wymiany źródeł 
ciepła – terminowa spłata może zaowocować umorze-
niem aż połowy kwoty pożyczki – zachęcał Paweł Mirowski  
– Zastępca Prezesa Funduszu. 

W trakcie spotkań Doradcy Energetyczni WFOŚiGW 
w Szczecinie udzielali konsultacji i podpowiadali, jak 
ograniczyć koszty ogrzewania, a tym samym – zwięk-
szyć efektywność energetyczną budynku. Doradzali 
również, jak optymalnie dobrać moc instalacji OZE do  
danego budynku, by nie doszło do jej przewymiarowania. 

Mirosławiec – 21.02.2018r.Gryfice – 15.02.2018r.
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Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia Doradców!

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego, osoby 
fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe z obszaru województwa zachodniopomorskiego 
korzystają z bezpłatnego wsparcia Doradców Energetycznych 
WFOŚiGW w Szczecinie. Dzięki działaniom Doradców 95% 
zachodniopomorskich gmin stworzyło Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej, pozwalające na takie planowanie inwestycji, 
by wpłynąć korzystnie na jakość powietrza. 

WFOŚiGW w Szczecinie jest jednym z podmiotów, który 
świadczy usługi w ramach projektu „Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 
oraz OZE”. Oprócz szczecińskiego Funduszu w programie 
uczestniczą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, pozostałe wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego.

Doradcy Energetyczni informują o korzyściach stosowania 
odnawialnych źródeł energii, co pozwala obniżyć wysokość 
rachunków za prąd i uniezależnić się od zewnętrznych do-
stawców energii. Do naszych zadań należy także doradztwo 
w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. 
System Doradztwa stanowi także zachętę dla samorządów do 
tworzenia stanowisk doradców energetycznych. W ramach 
projektu powstanie także system działań informacyjnych 
i szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji energetyków 
gminnych.

Do końca marca 2018 roku Doradcy Energetyczni szcze-
cińskiego Funduszu udzielili łącznie niemal 1400 konsultacji 
merytorycznych i prawie 800 porad dotyczących możliwości 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł oraz efektyw-
ności energetycznej. Wsparcie doradcze objęło 36 inwestycji 
w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, a także 107 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Myślibórz – 05.03.2018r.Drawsko Pomorskie – 28.02.2018r.

Stargard – 19.04.2018r.Łobez – 14.03.2018r.



14

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le

PORADNIK 
BENEFICJENTA

Jeszcze do niedawna pojęcie klastrów energii było jedynie hasłem bez umocowań prawnych. Jednak 
zostało ono doprecyzowane w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 925. Jak działają klastry energii na terenie naszego 
regionu i w jaki sposób zawiązać inicjatywę klastrową? – o tym piszemy na stronach biuletynu Naturalnie. 

Wojciech Butrym
Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Szczecinie

Klastry Energii

Wspomniana wyżej ustawa definiuje klaster energii jako „cywil-
noprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:

• osoby fizyczne, 

• osoby prawne, 

• jednostki naukowe, 

• instytuty badawcze, 

• jednostki samorządu terytorialnego, 

dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dys-
trybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub 
z innych źródeł lub paliw”.

W związku z tym możemy rozważać klaster energii jako pewnego 
rodzaju formę spółdzielni tworzącej wyodrębnioną strukturę po-
łączonych ze sobą wytwórców i odbiorców energii. Członkowie 
klastra powiązani są poprzez mikrosieci w ramach sieci dystrybu-
cyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, które naj-
częściej łączą się z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym 
(KSE). Rys. 1. Gospodarka okrężna w klastrze. Źródło: Ministerstwo Energii.
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Rozwiązać lokalne problemy energetyczne

Należy zwrócić uwagę, że nie tylko energia elektryczna podda-
wana jest dystrybucji. W ramach klastra podmioty posiadające 
niezbędną infrastrukturę mogą również przesyłać energię ciepl-
ną, chłód oraz wytworzone paliwa płynne i gazowe bezpośred-
nio do odbiorcy. 

Głównym celem klastra energii jest stworzenie możliwości lokal-
nego bilansowania energii, budując w myśl założeń energetyki 
rozproszonej zależności pomiędzy lokalnymi wytwórcami i kon-
sumentami energii, które w przyszłości mogą przerodzić się w sa-
mowystarczalne układy wyspowe. 

Dlatego nie przewiduje się zawiązywania klastrów energii, gdy 
nie jest spełniony warunek dotyczący lokalnego obszaru działa-
nia, w myśl którego obszar działania klastra nie może przekraczać 
granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 05.06.1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin 
w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2016 r.poz.446). 

Ważna rola koordynatora

W ramach zapewnienia efektywnej współpracy na terenie kla-
stra niezbędny jest koordynator, którym w myśl ustawy OZE jest 
powołana w tym celu: spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub 
wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek 
klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Rys. 2. Rola koordynatora klastra energii. Źródło: Ministerstwo Energii.

To właśnie koordynator odpowiada za inicjowanie i realizację 
wszelkich przedsięwzięć w ramach klastra, prowadząc nadzór 
nad zadaniami organizacyjnymi, energetycznymi, rozwojowo-
-badawczymi i współpracą z Operatorem Sieci Dystrybucji (OSD) 
mającymi zapewniać realizację wyznaczonych celów.

CELE KLASTRA
• Poprawienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,

• Likwidacja niskiej emisji,

• Dążenie do osiągnięcia samowystarczalności

 energetycznej,

• Optymalizacja wykorzystania lokalnych zasobów 

 energetycznych,

• Planowanie i budowa Odnawialnych Źródeł Energii,

• Przetwarzanie niezagospodarowanych w recyklingu 

 odpadów na energię elektryczną i cieplną,

• Prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających  
 zaangażowanie proekologiczne mieszkańców,

• Wdrażanie innowacyjnych projektów badawczo 
 – rozwojowych wspólnie z ośrodkami naukowymi.

Dzięki temu, że klaster energii posiada elastyczną formułę, może 
prowadzić działalność w wielu obszarach, aby realizować swoje 
cele. Każdy z członków klastra energii może realizować zadania 
w odrębnej dziedzinie. Taka różnorodność działań związanych 
z wytwarzaniem energii wpływa pozytywnie na ciągłość i stabil-
ność dostaw.
W związku z dywersyfikacją, działania w klastrach możemy podzie-
lić na następujące grupy:
a) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa 
konwencjonalne,
b) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o OZE,
c) Zagospodarowanie odpadów rolniczych, bytowych, leśnych,
d) Wytwarzanie chłodu oraz paliw gazowych i płynnych,
e) Dystrybucja energii, paliw oraz chłodu,
f) Magazynowanie energii lub jej nośników,
g) Sprzedaż po atrakcyjnych cenach energii, paliw oraz chłodu 
odbiorcom końcowym.

Zachodniopomorskie Klastry Energii

Wraz z rozpowszechnianiem idei lokalnego bilansowania ener-
gii liczba klastrów na terenie Polski zaczęła wzrastać. Pojawia się  
również coraz więcej inicjatyw klastrowych, które stają się odpowie-
dzią na lokalne problemy energetyczne. Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego coraz prężniej działają klastry energetycz-
ne, a ich liczbą stale się powiększa:
- Białogardzki Klaster Energii,
- Świdwiński Klaster Energii,
- Klaster Energetyczny Gmina Złocieniec,
- Tuczyński Klaster Energii.

Działania Ministerstwa Energii oraz NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom, ogłosił dedykowany klastrom ener-
gii konkurs w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.1: Budowa  
nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub prze-
budowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach  
kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej  
1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanych  
w ramach POIiŚ instalacji).

Obecnie nabór został zakończony, jednakże można zauważyć wzra-
stającą tendencję do dedykowania konkursów tylko i wyłącznie 
klastrom energii oraz ich członkom. Powinno to stanowić zachętę 
rozwiązywania lokalnych problemów energetycznych poprzez 
tworzenie klastrów energii i rozbudowę lokalnej infrastruktury 
energetycznej, gdyż z całą pewnością będą pojawiać się nowe 
programy proponujące dofinansowanie zadań w ramach klastrów 
energii.

Ministerstwo Energii po zakończonym pierwszym konkursie na pi-
lotażowe klastry energii uruchomiło możliwość zgłaszania inicjatyw 
klastrowych na stronie me.gov.pl i nie wyklucza uruchomienia ko-
lejnego naboru na klastry pilotażowe.

Prognozy związane z klastrami energii są bardzo optymistyczne 
i wyznaczają nowy kierunek w energetyce krajowej. Biorąc pod 
uwagę wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Energii należy liczyć, że 
ich popularność będzie się zwiększać, co dla przyszłych odbior-
ców zaowocuje poprawą stabilności dostaw energii oraz odbije się  
korzystnie na cenach zakupu energii elektrycznej, cieplnej, chłodu 
oraz paliw wytwarzanych przez członków należących do klastra 
energii.
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WFOŚiGW w Szczecinie, wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów, wprowadził 
do swojej oferty mechanizm finansowy, umożliwiający jednostkom samorządu 
terytorialnego oraz osobom fizycznym zakup pojazdów elektrycznych oraz stacji 
ładowania. Do tej pory Fundusz dofinansował zakup 18 aut elektrycznych i 9 stacji ich 
ładowania. Dzięki temu do atmosfery nie trafi ponad 15 ton dwutlenku węgla rocznie.

Elektromobilność
                   z dofinansowaniem

Pojazdy elektryczne dla gmin

Łączna wartość zakupionych samochodów przekracza kwotę 
3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu wy-
niosło 1,79 mln zł. Pojazdy trafiły między innymi do jedno-
stek Gminy Miasto Szczecin (Nissan Leaf, Nissan eNV200), 
gdzie są wykorzystywane w Zarządzie Dróg i Transportu 
Miejskiego, w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym, w Domach Pomocy Społecznej czy przez pracowników 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Dwa pojazdy trafiły do 
Straży Miejskiej w Kołobrzegu i Stargardzie (Nissan eNV200). 
Służą do realizacji zadań strażników, przyczyniając się do 
poprawy stanu powietrza w zachodniopomorskich miastach. 
Do Uzdrowiska Świnoujście trafił 1 pojazd elektryczny, który 
jest wykorzystywany do transportu osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Dwa pojazdy zakupiono do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (Volkswagen e-golf). 
Kolejny (Nissan eNV200) trafił do spółki Goleniowskie Wo-
dociągi i Kanalizacja. Samochody są wykorzystywane między 
innymi podczas odczytów liczników zużycia wody. Z końcem 
2017 roku podpisano umowę dofinansowania zakupu 4 po-
jazdów z napędem elektrycznym z Komendą Wojewódz-
ką Policji. Trafią do jednostek Policji w pierwszej połowie  
2018 roku i będą wykorzystane między innymi podczas patroli. 

Nie tylko auta, ale też stacje ładowania

Fundusz aktywnie wspiera działania Rządu w zakresie roz-
woju elektromobilności w regionie. Poza dofinansowaniem 
zakupu pojazdów WFOŚiGW w Szczecinie inwestuje również 
w infrastrukturę ładowania, bez której nie jest możliwy rozwój 
e-mobilności. W 2017 roku dofinansowano zakup 9 stacji 
ładowania. Trzy stacje szybkiego ładowania są zlokalizowane 
w Szczecinie przy ul. Klonowica, ul. Felczaka obok stacji ro-
weru miejskiego oraz przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
w sąsiedztwie szczecińskiego Biura Funduszu.

E-samochody dla osób fizycznych

Dofinansowanie na zakup e-pojazdów Fundusz oferuje 
także osobom fizycznym. Samochód, skuter lub rower elek-
tryczny można sfinansować dzięki preferencyjnej pożyczce 
z oprocentowaniem w wysokości 2% w skali roku, do kwoty 
150 tysięcy złotych, udzielanej na 7 lat. Wsparcie zakupu 
pojazdów elektrycznych to jedna z 7 linii pożyczkowych 
Programu pożyczek dla osób fizycznych.
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Cztery auta Nissan Leaf służą m.in. pracownikom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
 w Szczecinie.

Ekologiczny radiowóz Straży Miejskiej w Kołobrzegu nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla.

Nissan e-NV200 na jednym ładowaniu może przejechać około 150 kilometrów. Fot. Goleniowskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Samochody Nissan e-NV200 przewożą między innymi podopiecznych szczecińskich Domów  
Pomocy Społecznej.

Volkswageny e-Golfy służą pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie  
m.in. podczas wyjazdów do odczytów wodomierzy radiowych.

Dzięki wsparciu Funduszu Straż Miejska w Stargardzie może korzystać z nowoczesnego i ekologicz-
nego pojazdu. Fot. Straż Miejska w Stargardzie.

Samochód elektryczny Uzdrowiska Świnoujście S.A. służy do przewozu osób o ograniczonej  
sprawności ruchowej.

Fundusz, dofinansowując zakup pojazdów elektrycznych, działa na rzecz promocji ekologicznego 
transportu.

Pojazdy elektryczne dla samorządów dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie
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Edukacja ekologiczna, 
ochrona przyrody, barszcz 
Sosnowskiego – złóż wniosek 
o dofinansowanie

Celem naboru jest przekazanie środków finansowych na realizację najlepszych i najciekawszych 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. W 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na działania dotyczące edukacji ekologicznej, a także nastawione na ochronę 
przyrody i likwidację barszczu Sosnowskiego zarezerwował łącznie blisko 3 miliony złotych.

Andrzej Grzana
Specjalista ds. techniczno-branżowych WFOŚiGW w Szczecinie

Edukacja Ekologiczna 

Pula środków zarezerwowana przez WFOŚiGW w Szczecinie 
na działania dotyczące Edukacji Ekologicznej w 2018 roku 
to 2 miliony złotych. Dofinansowanie może wynieść nawet 
do 100% kosztów kwalifikowanych. Wśród szerokiego grona 
beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o środki na działania 
edukacyjne są między innymi: jednostki samorządu teryto-
rialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych oraz uczelnie wyższe. Nabór potrwa do 
końca lipca lub do wyczerpania środków zarezerwowanych 
w planie finansowym. 

Celem jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych pro-
jektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na 
terenie województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowanie 
obejmuje między innymi:

• programy edukacyjne,

Ubiegłoroczny nabór wniosków na zadania z zakresu edu-
kacji ekologicznej i ochrony przyrody był prowadzony od  
18 grudnia 2016 roku do 30 października 2017 roku.  
Do biur Funduszu w Szczecinie i Koszalinie wpłynęło łącznie  
158 wniosków o dofinansowanie (110 – Edukacja Ekologiczna, 
48 – Ochrona przyrody). WFOŚiGW w Szczecinie dofinanso-
wał kwotą ponad 6,6 miliona złotych 113 projektów o łącznej 
wartości prawie 26 milionów złotych. Dofinansowanie objęło 
74 działania w ramach Edukacji Ekologicznej oraz 39 doty-
czących Ochrony Przyrody.

Trwają nabory wniosków na realizację wyżej wymienio-
nych zadań w 2018 roku. Fundusz, by usprawnić proces 
składania i oceny wniosków o dofinansowanie, wprowa-
dził rejonizację aplikowania o środki. Beneficjenci z za-
chodniej części województwa dokumenty składają w szcze-
cińskim Biurze Funduszu przy ulicy Solskiego 3. Z kolei  
obsługę wniosków ze wschodniej części 
naszego regionu zapewnia koszaliń-
skie biuro WFOŚiGW przy 
ulicy Matejki 33.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska. Fot. R. Kurzaj.

Rejonizacja składania wniosków w ramach działań: Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody, 
usuwanie barszczu Sosnowskiego.
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• kampanie edukacyjno-informacyjne,

• publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,

• bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej 
do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej,

• audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,

• kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,

• seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,

• studia podyplomowe,

• konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu 
ponadlokalnym,

• budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji 
ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały 
do edukacji ekologicznej,

• multimedia o tematyce ekologicznej.

Ochrona przyrody 

Podobnie jak w przypadku Edukacji Ekologicznej, nabór 
wniosków na dofinansowanie zadań dotyczących Ochrony 
Przyrody zakończy się 31 lipca lub wcześniej, o ile wszystkie 
środki na ten cel zostaną rozdysponowane. Budżet programu 
to w 2018 roku 500 tysięcy złotych. 

Beneficjenci mogą pozyskać środki finansowe na szeroki 
wachlarz działań, w tym między innymi: 

• wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,

• restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych,

• ochronę w ramach obszarów Natura 2000,

• wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego,

• działania związane z utrzymaniem i zachowaniem par-
ków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, w tym rewitalizację obiektów zabytkowych 
(np. parki podworskie, aleje zabytkowe, obiekty sakralne) 
i pomników przyrody,

• przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem 
chronionych gatunków roślin lub zwierząt,

• monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków 
narodowych i rezerwatów przyrody, wynikający z ustano-
wionych planów ochrony i planów zadań ochronnych,

• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmenta-

rzach, lapidariach),

• tworzenie internetowych platform, portali i systemów 
elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony 
przyrody/walorów przyrodniczych,

• inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 
i zgodne z polityką ochrony środowiska,

• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów 
operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środ-
ków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy 
z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy 
dwustronnej.

Barszcz Sosnowskiego

O dofinansowanie na likwidację barszczu Sosnowskiego 
mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i jed-
nostki sektora finansów publicznych z terenu województwa 

zachodniopomorskiego, a podstawą uzyskania wsparcia 
jest posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występo-
wania barszczu Sosnowskiego i programu jego usuwania.  
W 2018 roku Fundusz przeznaczy na ten cel 450 tysięcy 
złotych. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może 
wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego obejmuje: 

• koszty usług związanych z wykonywaniem zabiegów  

     likwidacji barszczu Sosnowskiego,

• zakup środków chemicznych umożliwiających realizację 

 zabiegów,

• wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej 

     oraz zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,

• koszty promocji realizowanych przedsięwzięć, 

     informowania mieszkańców oraz prewencji.

Co ważne - dotowany jest zobowiązany do prowadzenia zabie-
gów usuwania barszczu i zapobiegania jego odnowieniom przez 
okres minimum 2 lat, licząc od dnia rozpoczęcia programu.

Warto dodać, że w ramach ubiegłorocznego naboru  
WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z beneficjentami 18 umów na 
dofinansowanie usuwania szkodliwej rośliny. Kwota dotacji 
wyniosła ponad 360 tysięcy złotych, a koszt całkowity działań  
– 480 tysięcy złotych. Dzięki temu możliwe było przepro-
wadzenie działań nastawionych na usunięcie barszczu na 
obszarze ponad 114 hektarów.

W zeszłym roku WFOŚiGW w Szczecinie zawarł 18 umów dofinansowania likwidacji barszczu 
Sosnowskiego.

Koniki polskie. Fot. R. Kurzaj.



20

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le

PORADNIK 
BENEFICJENTA

Oferta finansowa WFOŚiGW 
w Szczecinie oraz NFOŚiGW.  
Za nami spotkania informacyjne 
w Zalesiu oraz Manowie

Ponad 200 osób – przedstawicieli między innymi samorządu, nadleśnictw, świata nauki i biznesu 
– wzięło udział w spotkaniach informacyjnych, które 26 i 27 marca WFOŚiGW w Szczecinie 
zorganizował w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie.

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. promocji
WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie cykliczne 
spotkania informacyjne or-
ganizuje nieprzerwanie od 
2010 roku. Konferencje były 
okazją do zaprezentowania 
nowych możliwości uzyskania 
dofinansowania na inwestycje 
proekologiczne – zarówno ze 
środków szczecińskiego Fun-
duszu, jak i Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

- By skutecznie chronić 
środowisko niezbędne jest 
atrakcyjne finansowanie, 
oferowane przez Fundusz, 
ale także duża aktywność 
Państwa – beneficjentów  
– w ubieganiu się o środki  
– mówił Radosław Grze-
gorczyk – Prezes Zarządu  
WFOŚiGW w Szczecinie. Do 
aplikowania o środki Funduszu 
na działania proekologiczne  
zachęcał Paweł Mirowski  
– Zastępca Prezesa Zarządu 
- Jako Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie 
wspieramy cały wachlarz 
projektów: od wymiany 
źródeł ciepła na ekologicz-

ne, przez montaż instalacji 
energii odnawialnej, elektro-
mobilność, usuwanie azbestu, 
likwidację barszczu Sosnow-
skiego, aż po Edukację Eko-
logiczną i Ochronę Przyrody.

Podczas spotkania w Zalesiu 
możliwości pozyskania wspar-
cia ze środków Narodowego 
Funduszu – między innymi na 
działania dotyczące ochrony 
powierzchni ziemi – przed-
stawiła Katarzyna Zaczek  
– p.o. Dyrektor Departamentu 
Ochrony Przyrody i Edukacji 
Ekologicznej NFOŚiGW.

Ważnym punktem obydwu 
konferencji była prezentacja 
dobrych praktyk dotyczących 
składania wniosków w ra-
mach Edukacji Ekologicznej 
i Ochrony Przyrody. O tego-
rocznym naborze na tego typu 
zadania mówił Andrzej Grza-
na – Specjalista ds. technicz-
no-branżowych WFOŚiGW 
w Szczecinie. 

Podczas spotkań realizowa-
ne działania zaprezentowali 
również beneficjenci, w tym 
Nadleśnictwo Gryfino, któ-
rego pracownicy informowali 

o projektach dotyczących edu-
kacji ekologicznej i ochrony 
przyrody. Szczegółowe in-
formacje na temat promocji 
obszarów Natura 2000 w na-
szym województwie przed-
stawili eksperci Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Szczecinie. Uczestnicy mieli 
też okazję zwiedzić Trans-
graniczny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Zalesiu i wziąć 
udział w pokazach nauko-
wych, przygotowanych przez 
edukatorów TOEE. W Mano-
wie przedstawicielka Nadle-

śnictwa Polanów, Joanna Do-
minik, opowiadała o Dniach 
Różnorodności Biologicznej, 
organizowanych od kilku 
lat dzięki dofinansowaniu 
z WFOŚiGW w Szczecinie.

W trakcie konferencji kon-
sultacji merytorycznych na 
temat możliwości wykorzy-
stania odnawialnych źródeł 
energii, termomodernizacji 
i efektywności energetycznej 
udzielali Doradcy Energetycz-
ni WFOŚiGW w Szczecinie.

W spotkaniu w Zalesiu wzięła udział Katarzyna Zaczek - przedstawiciel NFOŚiGW.

Spotkanie w OEE PZŁ w Manowie.
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Działania WIOŚ w Szczecinie  
w trosce o stan środowiska  

województwa 
  zachodniopomorskiego 

 – jakość powietrza 

Andrzej Miluch
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie jest troska o stan 
środowiska dla dobra społeczeństwa. Wizja to WIOŚ skuteczną służbą w ochronie środowiska, 
do czego dążymy poprzez realizację zadań z głównych obszarów działalności Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, do których należy kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz 
stałe badanie i ocena stanu środowiska. 

Pojazdy WIOŚ podczas interwencji w Płoni. Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.



22

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le

PREZENTACJE

Indeks jakości powietrza jest wskaźnikiem mającym w przystępny 
sposób zaprezentować poziom zanieczyszczenia powietrza dla 
kilku substancji jednocześnie.

Rys. 1, 2, 3. Kopie ekranu aplikacji na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Istotnym elementem naszej działalności jest także realizowanie 
zadań w ramach współpracy międzynarodowej w obszarze ba-
dawczym, monitoringowym i kontrolnym. Wybranym przykładem 
nowoczesnych działań mających na celu prezentację informacji 
o stanie środowiska dla każdego zainteresowanego jest aplikacja 
na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dzięki niej 
udostępniane są dane ze stacji monitorujących stan powietrza, 
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
(PMŚ). Dane te dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, 

dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), 
benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Informacje o jakości powietrza są 
prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szcze-
gółowych wyników pomiarów. Aplikację „Jakość powietrza w Pol-
sce” można także pobrać ze strony GIOŚ dla urządzeń mobilnych 
z systemem Android, iOS i Windows.

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, 
warunki idealne do aktywności na zewnątrz

Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne 
zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre do aktywności na zewnątrz

Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie
dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre do aktywności na zewnątrz

Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób 
narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny
ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza, gdy doświadczą takich symptomów,
jak kaszel lub podrażnione gardło 

Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, 
pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie
unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, 
wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza.

BARDZO DOBRYBARDZO DOBRY

DOBRY

UMIARKOWANY

DOSTATECZNY

ZŁY

BARDZO ZŁY

DOBRY

UMIARKOWANY

DOSTATECZNY

ZŁY

BARDZO ZŁY

KATEGORIA INFORMACJA ZDROWOTNA

Przyjmuje on wartość najbardziej niekorzystnego w danym mo-
mencie stężenia ze wszystkich mierzonych substancji. Na mapie 
wizualizowane są dane jedynie z ostatniej godziny w postaci:

− ogólnego indeksu jakości powietrza, obliczonego dla wyników 
pomiarowych kilku zanieczyszczeń z danej stacji, mierzonych 
metodą automatyczną,

− indywidualnych indeksów jakości powietrza dla poszczególnych 
zanieczyszczeń.

W najbliższym czasie opublikowane zostaną wyniki rocznej 
oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomor-
skiego za 2017 rok. Niniejsza ocena stanowić będzie szesnastą 
z kolei roczną ocenę jakości powietrza dla stref województwa, 
wykonaną zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).     

Tab. 1. Indeks jakości powietrza.
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− pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast 
o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglo-
meracji - strefa zachodniopomorska (obszar województwa 
zachodniopomorskiego z wyłączeniem obszaru aglomeracji 
szczecińskiej i Koszalina). 

Ocena jakości powietrza i wynikające z niej działania od-
noszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefa-
mi. Strefę ustanawia się w zależności od liczby mieszkańców  
i w województwie zachodniopomorskim są to:

− aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy 
- aglomeracja szczecińska, 

− miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy - miasto 
Koszalin,

Celem przeprowadzenia oceny jest uzyskanie informacji o po-
ziomach substancji w powietrzu w zakresie umożliwiającym:

− dokonanie klasyfikacji stref, odrębnie dla każdej substancji 
według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny, poziom 
docelowy, poziom celu długoterminowego), 

− uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń 
zanieczyszczeń na obszarach poszczególnych stref w zakre-
sie umożliwiającym wskazanie obszarów z przekroczeniami 
standardów jakości powietrza, 

− wskazanie stref w województwie, na obszarach których 
występują przekroczenia normatywnych stężeń substancji 
w powietrzu, wymagających tworzenia programów ochrony 
powietrza, jak również wskazanie prawdopodobnych przyczyn 
występowania tych przekroczeń,

− monitorowanie obowiązujących dla stref województwa pro-
gramów ochrony powietrza: dla aglomeracji szczecińskiej i dla 
strefy zachodniopomorskiej (ze względu na pył PM10 i benzo(a)
piren) oraz dla Koszalina (ze względu na benzo(a)piren).

      Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem  
dwóch grup kryteriów: 

− ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

− ustanowionych ze względu na ochronę roślin (ocenie ze wzglę-
du na to kryterium nie podlegają: aglomeracja szczecińska, 

miasto Koszalin oraz zabudowane obszary miast w strefie 
zachodniopomorskiej).

Oceną za rok 2017 zostaną objęte wszystkie substancje, dla 
których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) określone zostały normatywne stężenia 
w powietrzu – wartości dopuszczalne, docelowe oraz pozio-
my celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia 
i ochronę roślin. 

W roku 2017 przekroczenie obowiązujących standardów jakości 
powietrza w województwie zachodniopomorskim dotyczyło 
jednego zanieczyszczenia: benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
PM10 (tabela 2). Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie 
wartości stężeń tego zanieczyszczenia rejestrowano w okresach 
grzewczych. Jako główną przyczynę tych przekroczeń wskazuje się 
niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań.

   Obowiązujący dla średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu 
poziom docelowy, który wynosi 1 ng/m3, został przekroczony 
na pięciu spośród siedmiu stanowisk pomiarowych w woje-
wództwie – wykres 1.

Stacja pomiaru zanieczyszczeń w Widuchowej. Mierniki służące do badań jakości powietrza - m.in. do analizy tlenków azotu i siarki.

Urządzenia do pomiaru pyłów zlokalizowane w Koszalinie.
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Lp. Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszcze  – ochrona zdrowia 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni BaP 

1 
aglomeracja 

PL3201 A A A A A A A A A A A C 

2 miasto Koszalin PL3202 A A A A A A A A A A A A 

3 
strefa 

zachodnio-
pomorska 

PL3203 A A A A A A A A A A A C 

szczecińska

Tab. 2. Klasy stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2017 rok dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony zdrowia – klasyfikacja podstawowa  (nie dotyczy klasyfikacji dla ozonu ze względu na poziom celu długoterminowego).
Klasa A – brak przekroczeń; Klasa C – wystąpiły przekroczenia

Wykres 1. Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2011-2017

Wykres 2. Liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego przez stężenia 24-godzinne pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2011-2017 
(dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami wynosi 35).

Przekroczenia zarejestrowano w Szczecinie (ul. Andrzejewskiego, 
ul. Piłsudskiego), Myśliborzu i Szczecinku (ul. 1 Maja, ul. Przemysło-
wa). Na stanowiskach pomiarowych w Koszalinie i w Widuchowej 
nie zarejestrowano przekroczeń. W związku z tym w ocenie za  

W 2017 roku nie odnotowano przekroczeń poziomu dopusz-
czalnego określonego dla stężenia 24 godzinnego (wykres 2) 
i średniorocznego pyłu PM10. Najwyższe wartości stężeń dobowych 
pyłu PM10 w 2017 roku zarejestrowano w okresach grzewczych 

2017 rok 2 strefy województwa zachodniopomorskiego – aglome-
racja szczecińska i strefa zachodniopomorska – otrzymały klasę 
C ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu.

(wykres 3). W okresie letnim nie odnotowano przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego przez stężenia dobowe. Jako główną przyczynę 
przekroczeń w okresie zimowym wskazuje się niską emisję po-
chodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań.
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Wykres 4. Średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2011-2017.

Wykres 3. Rozkład 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Należy mieć na uwadze fakt, iż dla Szczecina i dla strefy zachodnio-
pomorskiej obowiązują już programy ochrony powietrza ze względu 
na pył PM10 i benzo(a)piren, a dla Koszalina program ochrony po-
wietrza ze względu na benzo(a)piren, przyjęte Uchwałami Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Szczecinie jest w trakcie wykonywania 
rocznej oceny jakości powietrza za 2017 rok, która obecnie jest 

W roku 2017 na żadnym stanowisku pomiarowym w woje-
wództwie zachodniopomorskim nie odnotowano przekroczeń 
poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 określonego dla stężenia 
średniorocznego (wykres 4).

Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane są przez Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie głównie 
dzięki wsparciu funduszy ochrony środowiska, a ostatnie miesiące 
i lata wskazują, że największe oczekiwania społeczeństwa dotyczą 
obszaru naszej działalności związanej z jakością powietrza.

uzupełniana o obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w powietrzu. W związku z powyższym możliwe będzie wskazanie 
obszarów przekroczeń na terenach miejscowości, w których nie 
wykonywano pomiarów. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (91) 48 59 500, (091) 48 59 501

fax (91) 48 59 509
wios@wios.szczecin.pl
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Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie  
– 10 lat troski o środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie jest jednostką administracji 
rządowej niezespolonej, utworzoną i działającą na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Priorytetem RDOŚ w Szczecinie jest pogodzenie postępu spo-
łecznego i gospodarczego z poszanowaniem ochrony środowiska 
na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu 
o fundamentalną dla polskiego i unijnego prawodawstwa za-
sadę zrównoważonego rozwoju. Do najistotniejszych obszarów 
naszej działalności należą:

• przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko lub udział w tych ocenach,

• udział w strategicznych ocenach oddziaływania na 
środowisko,

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,

• ochrona i zarządzanie obszarami NATURA 2000 oraz 
innymi formami ochrony przyrody,

• naprawa i przeciwdziałanie wystąpieniu szkód w środowisku.

Wiele z tych zadań realizujemy we współpracy z innymi instytu-
cjami np. Lasami Państwowymi, Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, Urzędami Morskimi.

W celu rozwijania dialogu i komunikacji ze społeczeństwem, 
a także promowania walorów przyrodniczych regionu prowa-
dzimy lub angażujemy się w prowadzenie działań w zakresie 
edukacji przyrodniczej i promocji obszarów Natura 2000, 
rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody. 
Skierowane są one do różnych grup społecznych, między in-
nymi: nauczycieli, edukatorów, dzieci, młodzieży, studentów 
czy seniorów i prowadzone w różnych formach, wśród których 
są rajdy zadaniowe, stoiska edukacyjne, wykłady, obserwacje 
przyrodnicze, zajęcia prowadzone w salach dydaktycznych, 
jak i w terenie. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego otrzy-
mują stałe wsparcie merytoryczne w zakresie działalności 
prowadzonej przez RDOŚ w Szczecinie.

Otwarty dialog to także organizacja i prowadzenie tematycznych 
szkoleń, warsztatów oraz konferencji, których odbiorcami są 
osoby korzystające ze środowiska, a także członkowie służb 

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Fot. Archiwum RDOŚ w Szczecinie.
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ochrony przyrody, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę i do-
skonalą umiejętności przydatne do wypełniania powierzonych 
im obowiązków, z jednoczesną korzyścią dla pracowników 
RDOŚ w Szczecinie, wynikającą z wymiany doświadczeń.

Efektywna i poszerzona działalność RDOŚ w Szczecnie moż-
liwa jest w dużej mierze w wyniku realizowania projektów 
finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj.: Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy 
unijny program LIFE+. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest 
prowadzenie działań i zabiegów ochrony czynnej w rezerwa-
tach i obszarach Natura 2000, mając na względzie obowiązek 
zachowania zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń.

Na przestrzeni dekady funkcjonowania RDOŚ w Szczecinie 
wdrożono wiele projektów, m.in.:

• „Czynna ochrona siedlisk włosienniczników i udrożnienie 
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/
Active protection of crowfoots habitats and patency resto-
ration of wildlife corridor in Drawa river basin in Poland 
(2014-2018)”, dofinansowany ze środków LIFE+. Projekt 
zakładający przywrócenie naturalnych elementów morfo-
logicznych koryt rzek: Drawy, Radwi, Korytnicy i Grabo-
wej w oparciu o zebrane dane przyrodnicze flory, fauny 
i siedlisk rzek, poprzez wykonanie bystrzy oraz tarlisk, 
likwidację istniejących barier dla migracji organizmów 
wodnych, skanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni 
Drawy, wdrożenie działań anty-kłusowniczych i utworzenie 
partnerstwa na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych. 

• „Bliżej Natury – tropem wilka i żubra”. Doposażenie bazy 
edukacyjnej RDOŚ w Szczecinie (2013), dofinansowa-
ny ze środków NFOŚiGW. Projekt propagujący zasoby 
przyrodnicze w oparciu o wybrane gatunki priorytetowe 
– wilka i żubra, ograniczenie i zapobieganie konfliktom 
z gospodarką łowiecką i rolną oraz zwiększenie akceptacji 
społecznej gatunków, a także poszerzenie oferty edukacyjnej 
i uatrakcyjnienie zajęć multimediami, doposażenie pomiesz-
czeń edukacyjnych, pakiety edukacyjne czy wyposażenie 
stoiska edukacyjnego na wydarzenia plenerowe. Projekt 
polegał także na organizacji warsztatów szkoleniowych 
dotyczących biologii, ekologii, ochrony dwóch gatunków 
priorytetowych - wilka i żubra, skierowanych do instytucji.

• „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000”, dofinansowany ze środków Funduszy Euro-
pejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Celem projektu jest stworzenie podstaw 
do skutecznej ochrony obszarów Natura 2000 poprzez 
opracowanie planów zadań ochronnych dla 36 obszarów 
Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim.

• „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 w Polsce”, dofinansowany ze środków Fun-
duszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Projekt zakładający stworze-
nie efektywnych instrumentów zarządzania siecią Natura 
2000 na terenie Polski, poprzez opracowanie planów zadań 
ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 położonych 
w województwie zachodniopomorskim oraz częściowo na 
granicy z województwem wielkopolskim i lubuskim. 

• „Różne oblicza Natury 2000”, dofinansowany ze środków 
WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW.

• „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych 
w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych 
w planach zadań ochronnych i planach ochrony na terenie 
województwa zachodniopomorskiego”, dofinansowany ze 
środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

• „Opracowanie dokumentacji planów ochrony dla wybranych 
rezerwatów przyrody w województwie zachodniopomor-
skim”, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Szczecinie 
oraz NFOŚiGW.

• „Poszukiwanie i usunięcie (remediacja gruntów) źródła 
zanieczyszczenia ujęcia podziemnej wody pitnej dla miej-
scowości Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetenu”, 
dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

• „Prace remediacyjne, sczerpywanie niezidentyfikowanego 
produktu ropopochodnego wyciekającego z nasypu (skarpy) 
na zapleczu bazy MPO Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 12B 
w Szczecinie”, dofinansowany ze środków WFOŚiGW 
w Szczecinie.

• „Realizacja zabiegów ochrony czynnej wskazanych w pla-
nach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wy-
branych rezerwatów przyrody”, dofinansowany ze środków 
NFOŚiGW.

Zakończone projekty, w ramach których powstał szereg ele-
mentów infrastruktury (w tym między innymi przepławki, 
zastawki, pola biwakowe), wiele dokumentów planistycznych 
(w tym dla 120 rezerwatów spośród 123 istniejących w na-
szym województwie), wykonane zabiegi ochrony czynnej 
w wielu obszarach chronionych oraz działania edukacyjne 
obejmujące dużą część społeczeństwa pozwoliły nam osiągnąć 
zamierzony cel, którym było zachowanie, poprawienie lub 
przywrócenie właściwego stanu przyrody oraz zapewnienie 
możliwości racjonalnego korzystania z wyjątkowych walorów 
przyrodniczych regionu. 

Działania te staramy się kontynuować, pozyskując kolejne 
środki z funduszy zewnętrznych i realizując kolejne projekty, 
aby z naturalnego piękna Pomorza Zachodniego mogło się 
cieszyć obecne, jak i następne pokolenia.

Dyrekcja prezentuje swoją działalność podczas najważniejszych wydarzeń ekologicznych w regionie.  
Fot. Archiwum RDOŚ w Szczecinie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20

71-637 Szczecin
www.szczecin.rdos.gov.pl
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Odwiert GT-1 bis gotowy.  
Więcej ciepła dla  
mieszkańców Pyrzyc  
– dzięki wsparciu  
WFOŚiGW w Szczecinie

Fot. Studio Burda Pyrzyce/Archiwum Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.
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W grudniu 2018 roku miną  
24 lata od chwili założenia Spółki 
„Geotermia Pyrzyce”. Z począt-
kiem lat 90-tych, spośród kilku 
koncepcji budowy centralnej 
ciepłowni w mieście, wygrał no-
watorski pomysł wykorzystania 
wód geotermalnych do produk-
cji ciepła. Pyrzyce mają dobre 
warunki, gdyż leżą na granicy 
Synklinorium Szczecińskiego, 
w obszarze dolnojurajskiego, 
zasobnego zbiornika wód geo-
termalnych, osiągając na głębo-
kościach 1640 metrów tempe-
raturę 64°C. Charakteryzują się 
też silną mineralizacją, która po 
kilku latach eksploatacji stanie 
się również jedną z przyczyn 
silnej korozji.

Budowę poprzedziły badania 
geologiczne, analizy techniczne 
i finansowe, wskazując celowość 
powstania centralnej ciepłowni, 
opartej na dwóch dubletach 
- odwiertach wydobywczych 
i chłonnych oraz zabezpiecze-
nie dodatkowym źródłem i do-
grzewanie gazem w okresach 
szczytowego zapotrzebowania. 
To racjonalne rozwiązanie, łą-
czące nowatorskie podejście 
z pragmatyzmem, niezbędnym 
przy tego typu inwestycjach, 
na początku jednak nie wystar-
cza. Ciepłownia boryka się przez 
kilka pierwszych lat z proble-
mem zamknięcia finansowania 
i dużym przewymiarowaniem, 

Odwiert GT-1 bis gotowy.  
Więcej ciepła dla  
mieszkańców Pyrzyc  
– dzięki wsparciu  
WFOŚiGW w Szczecinie

Anetta Głuchowska-Masłyk
Kierownik Działu Organizacji i Rozwoju

Zakończyła się budowa odwiertu GT-1 bis na terenie Geotermii Pyrzyce. Prace dofinansował 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki tej ważnej 
dla środowiska inwestycji wzrasta znaczenie wód geotermalnych w produkcji ciepła w naszym 
regionie. Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla 
i innych szkodliwych substancji o prawie 2400 ton rocznie. Wartość zadania to prawie 15,5 miliona 
złotych, z czego 13,9 mln zł to pożyczka ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

powstałym już na etapie pro-
jektowania. Do pierwszych 
Wspólników, czyli Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

Budynek ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach z odwiertami GT-1 i GT-1 bis. Fot. Archiwum Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.

Budynek ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach z odwiertami GT-1 i GT-1 bis. Fot. Archiwum Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.

i Gospodarki Wodnej, posiada-
jącego większościowe udziały 
oraz Gminy Pyrzyce i Skarbu 
Państwa, dołącza w 1996 roku 

WFOŚiGW w Szczecinie, obej-
mując pakiet 20,4 % udziałów, 
w kapitale Spółki.
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Otwór odwiercono do głębo-
kości 1652 metrów. Wymagało 
to przejścia poprzez warstwy 
paleogenu do 140 metrów, 
potem kredy do 1133 metrów, 
jury do 1625 metrów, aż do 
triasu górnego…w trajektorii 
typu „S” i azymucie 300 stopni. 
Tu kolejna innowacja. Na głębo-
kości 1108 metrów rozpoczęło 
się zrzucanie kąta krzywizny, 
bowiem GT-1 bis, zalicza się do 
odwiertów skośnych. Zastoso-
wana technologia, materiały 
i przeznaczenie zdecydowanie 
różnią piąty odwiert od pozo-
stałych czterech.

- Decyzja o budowie nowego 
odwiertu zapadła znacznie 
wcześniej, a prowadzone analizy 
wskazały, że optymalnym miej-
scem będzie działka na terenie 
Spółki. Może zaskoczeniem jest 
niewielka odległość-15 metrów-
-od pierwszego odwiertu, jednak 
technika wierceń pozwoliła na 
zachowanie bezpiecznej odległo-
ści 750 metrów w linii prostej, co 
umożliwiło odejście, a potocznie 
mówiąc, wiercenie skośne. Tem-
peratura w złożu jest podobna 
jak w pozostałych odwiertach 
wydobywczych i wynosi około 
64°C na docelowej głębokości 
1652 metrów – potwierdza  
Bogusław Zieliński – Prezes  
Zarządu Geotermii Pyrzyce.

Jaką funkcję w układzie pełnią 
zatem pozostałe otwory? - Nowe 
podejście w eksploatacji polega 
na odwróceniu roli odwiertów. 
Nowy GT-1 bis pełni funkcję 
wydobywczą z wydajnością do 
200 m3/h, pozostałym otworom 
przypada rola zatłaczania wody 

z powrotem do tej samej warstwy 
geologicznej. Po kilku miesiącach 
pracy i obserwacji mamy bar-
dzo dobre wyniki. Okazuje się, 
że w ciągu pięciu miesięcy eks-
ploatacji układu jego poziom, 
czyli efektywność ekologiczna, 
wzrosła o 10% w stosunku do 
ubiegłego roku, kiedy pracowa-
ły tylko cztery otwory  – dodaje 
Prezes Bogusław Zieliński. 

Dodatkowy odwiert GT-1 bis 
oznacza zatem nie tylko bez-
pieczeństwo produkcji ciepła 
z odnawialnych źródeł ener-
gii, ale i efekty ekonomiczne. 
Spadek ilości gazu już teraz 
jest znaczący. Dla odbiorców 
dobra wiadomość - cena ciepła 
sukcesywnie spada.

Spółka Geotermia Pyrzyce jest 
też na dobrej drodze dalszego 
rozwoju. Kolejnym wyzwaniem 

będą nie tylko podłączenia 
w mieście, wymiana starych 
przyłączy i montaż indywidu-
alnych węzłów na dostawę cie-
pła i ciepłej wody w budynkach 
wielorodzinnych.

Ekspertyzy potwierdzają do-
skonałe właściwości lecznicze 
solanki z otworu GT-1 bis. Go-
rąca woda z przeważającą za-
wartością chlorków i jodków po 

rozcieńczeniu może być użyta 
w basenach do kąpieli leczni-
czych i rekreacyjnych. Znakomi-
te walory wód geotermalnych 
z pyrzyckich odwiertów doce-

Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o

ul. Ciepłownicza 27

74-200 Pyrzyce

www.geotermia.inet.pl

niają na razie pacjenci w jednym 
z ośrodków rehabilitacyjnych 
w Pyrzycach. Na bazie wody 
rozcieńczonej do poziomu 1,5% 
mogą być stosowane inhalacje 
w celu oczyszczenia i nawilże-
nia dróg oddechowych. Kąpiele 
lecznicze wspomogą leczenie 
chorób krążenia, poprawią od-
porność i unormują ciśnienie 
krwi pacjentów. Walory solan-
ki można docenić w tężniach. 
W Pyrzycach prototypy mini-
-tężni są zlokalizowane w cen-
tralnej części miasta.

Woda geotermalna to pewne 
źródło ciepła, ale pyrzycka Geo-
termia jest otwarta na propozy-
cje wykorzystania zasobnych 
w minerały, gorących wód geo-
termalnych również w rekreacji. 
Od wieków są też znane i po-
wszechnie cenione na świecie 
lecznicze walory solanek, które 
z powodzeniem można użyć 
w balneologii i różnego typu 
terapiach. 

Nowy odwiert GT-1 bis zapew-

ni wodę geotermalną na lata, 
nie ograniczając się tylko do 
produkcji ciepła. Woda geo-
termalna z Pyrzyc jest bowiem 
źródłem zdrowia i skarbem 
środowiska.

Odwiert GT-1 bis w Pyrzycach.
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Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice

tel. 91 561 37 00 - 02, fax 91 561 37 91

Pszczela ścieżka w Barzkowicach

Nowe miejsce na edukacyjnej mapie naszego regionu. Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zrealizował projekt „Moja przygoda 
z przyrodą”. Jednym z jego elementów było stworzenie ścieżki edukacyjnej „W przyjaźni 
z pszczołami”.

Anna Hnat
Główny Specjalista
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony środowiska
ZODR w Barzkowicach

Ścieżka pozwala poznać lepiej świat pszczół i innych owadów 
zapylających, w tym błonkówek, muchówek i chrząszczy. 
Można również dowiedzieć się więcej o gatunkach roślin 
miododajnych, w tym facelii, rzepaku, klonie i lipie, a także 
o samym procesie powstawania miodu. Oprócz tablic infor-
macyjnych ustawiono – nawiązujące kształtem do plastra 
miodu – stolik i krzesła. Na ścieżce znalazły się także gry 
edukacyjne oraz hotel dla pszczół.

W ramach projektu – oprócz stworzenia ścieżki edukacyjnej 
– zostały między innymi przeprowadzone zajęcia dla uczniów 
w Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym, warsztaty do-
tyczące rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska, została 
zorganizowana XVI Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej 
oraz przygotowano materiały edukacyjne: „ABC Rolnictwa”, 
„Zasoby przyrody” oraz „Zasoby przyrody dla najmłodszych” 
i „Zielone budownictwo na obszarach wiejskich”. Realizacja 
projektu edukacyjnego przez ZODR Barzkowice kosztowała 
niemal 47 tysięcy złotych). Ponad 28 tys. zł to dotacja ze środ-
ków WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Edukacji Ekologicznej.
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Rozciągające się od południowych granic Szczecina 
do północnej części Pojezierza Myśliborskiego 
lasy Nadleśnictwa Gryfino zachwycają urokliwymi 
zakątkami i bogactwem przyrodniczym. W krajobrazie 
nadleśnictwa dominują Wzgórza Bukowe (pasmo 
najwyższych na północno – zachodnim skraju 
Pomorza wzniesień morenowych - ukształtowanych 
przez lodowiec). Porastają je lasy liściaste, składające 
się na Puszczę Bukową. W zasięgu Nadleśnictwa 
Gryfino znajdują się również rozległe, niemal 
bezleśne, lecz bardzo ważne przyrodniczo obszary 
Międzyodrza, położone pomiędzy Odrą Wschodnią 
i Zachodnią.

Lidia Kmiecińska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Nadleśnictwo Gryfino

Las  
– dobre sąsiedztwo
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Puszcza Bukowa jest lasem wie-
lofunkcyjnym, w którym przy 
zachowaniu zasad i stosowaniu 
metod ochrony bioróżnorodności 
realizuje się postulat społeczne-
go zapotrzebowania na drew-
no. Jego produkcja odbywa się 
powoli, w tempie dyktowanym 
przez rosnące nowe pokolenia 
dominujących tu lasów bukowych 
i bukowo-dębowych. Dzięki zaini-
cjowanemu w XIX wieku i konty-
nuowanemu do dziś sposobowi 
ich racjonalnego użytkowania 
Puszcza Bukowa stała się wzor-
cowym przykładem kompromisu 
pomiędzy potrzebami społeczeń-
stwa i ochrony przyrody. Zrozu-
mienie dla praw natury i potrzeb 
jej ochrony sprawia, że około 14% 
powierzchni jest wyłączone spod 
gospodarki leśnej. Na wartość tą 
składają się rezerwaty przyrody, 
miejsca gniazdowania i regular-
nego przebywania ptaków ob-
jętych ochroną, tereny trudno-
dostępne, powierzchnie wokół 
bagien, cieków wodnych oraz 
granic z terenami nie leśnymi. 
Od niedawna również stanowią ją 
ekosystemy referencyjne - miej-
sca wyznaczone przez leśników 
przy udziale organizacji społecz-
nych i służb ochrony przyrody, 
gdzie odstąpiono od realizacji 
gospodarki leśnej z uwagi na ich 
walory przyrodnicze. 

Dochodząc do skraju południo-
wych granic Szczecina Puszcza 
Bukowa styka się z wielkimi 

osiedlami mieszkaniowymi. 
Jest najważniejszym obszarem 
codziennej turystyki i wypo-
czynku dla szczecinian – dziś 
i w przeszłości. Powstałe w 1889 
roku stowarzyszenie Przyjaciół 
Puszczy Bukowej (Buchheide-
-Verein) zapoczątkowało ideę 
turystycznego i rekreacyjnego 
udostępnienia tego obszaru. Od 
tamtego czasu profil rekreacji 
i turystyki uległ zdecydowanej 
zmianie. Natura pochłonęła 
większość architektonicznych 
świadectw tamtej historii prze-
obrażając je w tajemnicze uroczy-
ska. Puszcza stała się miejscem 
podziwiania krajobrazu z dala 
od zgiełku. Gęsta sieć szlaków 
turystycznych ułatwia dotarcie 
ciekawymi trasami do każdego jej 
zakątka. W miejscach najbardziej 
uczęszczanych czekają na gości 
wtopione w krajobraz miejsca 
odpoczynku i systemy oznako-
wania turystycznego. Wyjątkową 
atrakcją Puszczy Bukowej jest 
położony na jej południowym 
skraju, należący do Nadleśnic-
twa Gryfino, Ogród Dendrolo-
giczny w Glinnej. Jego historia 
sięga 1823 roku. Obecnie na jego 
terenie rośnie ponad 800 gatun-
ków i odmian drzew i krzewów 
reprezentujących dendroflorę 
niemalże każdego kontynentu. 
Ogród wraz z zlokalizowanymi 

w jego sąsiedztwie obiektami 
nadleśnictwa (wiaty edukacyjne, 
miejsca na ognisko, place zabaw 
i in.) stanowi główny węzeł tury-

styczny i edukacyjny w Puszczy 
Bukowej. To tu odbywają się za-
jęcia dotyczące gospodarki leśnej 
i puszczańskiej przyrody. Tu rów-
nież wypoczywają szczecinianie 
i coraz liczniej – goście z innych 
części Polski i zagranicy.

Konstruktorzy interpreta-
cji, czyli edukacja inaczej 
zaPROJEKTowana 

Planowa edukacja przyrodni-
cza wpisana jest w działalność 
Nadleśnictwa Gryfino od ponad  
20 lat. Z uwagi na charakter po-
siadanych obiektów edukacyj-
nych i ich usytuowanie na obsza-
rze Puszczy Bukowej, podstawę 
prowadzonych na co dzień zajęć 
stanowią zawsze wyprawy tere-
nowe. Lekcje takie, prowadzone 
w oparciu o autorskie scenariusze 
zajęć i karty pracy mają charakter 
interdyscyplinarny – wykraczają-
cy poza wyłączne ramy edukacji 
przyrodniczej. Wielowątkowość 
prowadzonych działań dydak-
tycznych potwierdzają inne formy 
i metody wykorzystywane przez 
tutejszych edukatorów. Konkur-
sy, rajdy edukacyjne, nietypowe 
zajęcia w placówkach oświato-
wych czy placówkach szpitalnych 
to niektóre spośród nich. Cieszą 
się one zainteresowaniem wśród 
licznego grona odbiorców.

Rocznie z oferty edukacyjnej 
nadleśnictwa korzysta około  
15 tysięcy osób w grupach zor-
ganizowanych. Najistotniejszym 
elementem, od którego zaczyna 
się jednak budowanie „eduka-
cyjnego pomysłu” jest próba 
interpretacji – wybiegnięcia 
poza utarty schemat postrzega-
nia zjawisk i próba ukazania ich 

natury w szerszym kontekście. 
Dlatego „projektujemy projekty”. 
Bo projekty dają zawsze większą 
możliwość „obudowania” tema-
tów szeregiem wątków pobocz-
nych. Za przykład może posłużyć 
zamierzenie „Puszcza Bukowa 
– las wielu historii”. Odkrywa 
ono wielowątkowość podszcze-
cińskich lasów, które składają 
się na Puszczę Bukową. Puszcza 
bowiem to nie tylko drzewa – to 
również historia obecności czło-
wieka ukryta w ich gęstwinie, to 
inspiracje, miejsce odpoczynku 
i rekreacji, źródło drewna, osto-
ja bioróżnorodności. To dobry 
przykład kompromisu pomiędzy 
potrzebami minionych i obec-
nych pokoleń ludzi oraz przyrody.

Dzisiejsze bogactwo przyrodnicze 
Puszczy Bukowej to efekt dzie-
dzictwa przeszłości i rozmaitych 
sposobów użytkowania tego te-
renu. Jako teren pokryty drze-
wami Puszcza Bukowa trwa „od 
zawsze”. Jednak jej kształt i skład 
wielokrotnie się zmieniał, tak jak 
zmieniały się warunki przyrod-
nicze, metody korzystania z do-
brodziejstw przyrody i potrzeby 
żyjących na tych terenach ludzi. 
O wielu historiach ludzi i lasu 
jest właśnie projekt nadleśnic-
twa. Historia kształtowania się 
kultury i osadnictwa na tych te-
renach była tematem pierwszej 
części konferencji zorganizo-
wanej w ramach projektu przez 
Nadleśnictwo Gryfino. Tematyka 
konferencji stanowiła podsumo-
wanie prac grona ekspertów, 
koordynowanych przez doktora 
Pawła Migdalskiego z Instytutu 
Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Szcze-
cińskiego i współpracujących 
w 2017 roku z nadleśnictwem. 
W programie spotkania, które 

Ogród Dendrologiczny w Glinnej. Fot. Nadleśnictwo Gryfino.
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odbyło się 8 grudnia 2017 r. 
znalazły się ciekawe tematy do-
tyczące historii kształtowania się 
kultury i osadnictwa na terenie 
Puszczy Bukowej od pradziejów 
poprzez średniowiecze do cza-
sów współczesnych. Pojawiły 
się również ciekawe wzmianki 
o upodobaniach kulinarnych 
dawnych mieszkańców Puszczy 
i jej okolic, którzy korzystając 
z dobrodziejstw tego lasu tworzyli 
zapominane już dziś receptury. 
Produkty, których używali były 
zaskoczeniem dla niejednego 
znawcy tematu. Zupa z pokrzyw, 
pędy pałki szerokolistnej, wę-
żymord, topinambur, herbata 
z dodatkiem macierzanki, chleb 
z dodatkiem popiołu z drewna 
bukowego, miodownik to tylko 
niektóre spośród wielu „pusz-
czańskich specjałów”. O ich 
walorach smakowych uczestni-
cy konferencji mieli możliwość 
przekonać się osobiście w trakcie 
degustacji, będącej zwieńczeniem 
spotkania. Upominki od „pusz-
czy” znalazły się również w do-
mach zaproszonych gości. Pusz-

cza Bukowa „poleca” bowiem 
soki i syropy z malin, mniszka 
lekarskiego, kwiatów czarnego 
bzu oraz różne gatunki owoców 
zatopione w miodach. Stanowią 
one nawiązanie do kuchni cy-
stersów – zakonu, który w po-
czątkach XII wieku, lokując swój 
klasztor w Kołbaczu rozpoczął 
intensywne i innowacyjne jak na 
owe czasy zagospodarowywanie 
obszaru Puszczy Bukowej i tere-
nów z nią sąsiadujących. Zgodnie 
z tytułem konferencji „Puszcza 
Bukowa – między kulturą a na-
turą”, w maju 2018 r. uczestnicy 
spotkań będą mieli okazję zapo-
znać się z wybranymi zagadnie-
niami związanymi ze środowi-
skiem przyrodniczym Puszczy 
Bukowej i jego racjonalnym 
użytkowaniem  (m.in. geologia, 
klimat, szata roślinna, siedliska 
przyrodnicze, gospodarka leśna 
w przeszłości i obecnie, ciekawe 
badania naukowe). Części refera-
towej towarzyszyć będzie wyjazd 
do Puszczy Bukowej.

Innym realizowanym pomysłem 

projektu jest „Puszcza Bukowa 
łączy pokolenia”. To cykliczna 
akcja, na której spotykają się 
miłośnicy Puszczy, aby wspól-
nie z leśnikami posadzić młode 
pokolenia jej przyszłych dorod-
nych drzewostanów. Spotkanie to 
łączy pokolenia – zarówno Lasu, 
jak i Ludzi, bo uczestniczą w nim 
często wielopokoleniowe rodzi-
ny. Zalesianie takich powierzchni 
zdarza się w niewielu miejscach 
w Puszczy. Na przeważającym 
obszarze odnawia się ona bowiem 
naturalnie - poprzez opadanie 
nasion i bujny wzrost młodych 
pokoleń lasu. Tam, gdzie odno-
wienie naturalne nie jest możliwe 
(np. na powierzchniach, gdzie nie 
udał się samosiew, albo konieczna 

jest przebudowa (zamiana) drze-
wostanów iglastych na liściaste - 
las odnawiany jest sztucznie przez 
sadzenie. Tam właśnie spotykamy 
się, by przekazać naszą wiedzą 
o Puszczy i razem z gośćmi po-
mnażać jej leśny potencjał.

Inspiracje wspierają 
interpretacje
Uważny edukator odnajdzie 
inspiracje do ciekawych zamie-
rzeń w każdym fragmencie lasu. 

Przykładowo - czy drewno może 
zainspirować? Owszem. To prze-
cież nie tylko wciąż niezastąpiony 
i pożądany przez społeczeństwo 
materiał znajdujący tysiące za-
stosowań w codziennym życiu 
(szybkie zadanie - proszę przypisz 
w 5 minut każdej literze alfabetu 
przedmiot z drewna). To rów-
nież laboratorium umożliwiające 
prowadzenie wszechstronnych 
obserwacji toczącego się na nim 
życia (weź proszę lupę i zerknij, 
jak ogromnym osiedlem miesz-
kaniowym jest dla wielu orga-
nizmów leżący w parku pień). 
Życie tętniące w tkankach jego 
żywej postaci szybko zweryfiku-
jesz uchem uzbrojonym w ste-
toskop. Drewno to wdzięczny 

materiał dla artystów rzeźbiarzy, 
fotografików. Wystarczy sięgnąć 
po drewno zaklęte w kształt jajka, 
aby ukazać jego inne i piękne 
oblicze na „Święcie bukowej pi-
sanki” – kolejnym z projektów 
nadleśnictwa organizowanym 

przed świętami Wielkiej Nocy. 
Drewniane samodzielnie ozdo-
bione kraszanki stanowią piękną 
pamiątkę nierozerwalnie, po-
przez materiał związaną z lasem. 

Nadleśnictwo w ramach edukacji ekologicznej organizuje zajęcia dla szkół i wyprawy terenowe. 

Edukacja ekologiczna – już od najmłodszych lat – jest bardzo ważna. 

Działania Nadleśnictwa są prezentowane między innymi w Ekostrefach. 
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wej” to zamierzenie, które łącząc 
elementy konkursu z zajęciami 
terenowymi pozwala uczestni-
kom przez jeden dzień poczuć 
się jak gospodarujący w Puszczy 
leśnicy. Goście towarzyszą bo-
wiem leśniczym w codziennych 
obowiązkach, zapoznając się z za-
sadami gospodarki leśnej, odwie-
dzając ciekawe zakątki Puszczy 
i poznając ich historię.  Jaka jest 
zatem idea projektu edukacyjne-
go? Najważniejsze to dobrze się 
bawić i nie bać się największych 
nawet wyzwań. 

Partnerstwa dosko-
nałe, czyli inwestycje 
w przyszłość
Od dawna wiadomo, że duży 
może więcej. Realizacja projek-
tów w partnerstwie daje zawsze 
ogromne szanse na powodzenie 

A jak mogą powstawać „zainspi-
rowane” konkursy? Obserwacje 
życia i obyczajów zwierząt le-
śnych zyskują nowy wymiar dzię-
ki monitoringowi lasu. Kamery 
i fotopułapki wykorzystywane do 
zwalczania procederu kradzieży 
drewna, zaśmiecania lasu czy 
nielegalnego wjazdu do lasu sa-
mochodami i motorami pozwa-
lają na odkrywanie ciekawych 
faktów z życia leśnych zwierząt. 
Umieszczenie w internetowej 
galerii sylwetek ptaków i ssa-
ków zaciekawionych widokiem 
oka kamery daje możliwość do 
konkursowego rozstrzygania na 
przykład nazw gatunkowych le-
śnych celebrytów. Konkurs może 
stać się niekończącą przygodą, bo 
codziennie w oku kamer pojawia-
ją się nowe dzioby, łapki, gwizdy, 
pyszczki, ogony i skrzydła.

Codzienna, inspirująca praca pod 
koronami drzew zmienić się może 
również w formę projektu. „Zo-
stań leśnikiem w Puszczy Buko-

i zwiększyć może zdecydowa-
nie zasięg naszych zamierzeń. 
Przykład?

„9 leśnych lekcji na 90 lat Lasów 
Państwowych” – projekt zreali-
zowany we współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie. Czternaście 
placówek oświatowych, blisko  
600 uczestników, 11 koordyna-
torów, 3 komisje konkursowe,  
leśnicy i szerokie grono eksper-
tów pracowało nad realizacją 
projektu edukacyjnego „Mała 
Akademia Leśna – 9 leśnych 
lekcji na 90 lat Lasów Państwo-
wych”, towarzyszącego jubile-
uszowi 90 lat PGL Lasy Państwo-
we. Projekt stanowił nietypową  
– konkursową - formę ewaluacji 
działalności edukacyjnej Nadle-
śnictwa Gryfino. Celem edycji 
było ukazanie wieloaspektowości 
lasu i leśnictwa w ujęciu interdy-
scyplinarnym – poprzez pracę 
w blokach tematycznych pozornie 

niewiążących się z zagadnienia-
mi przyrodniczymi. Treści zajęć, 
usystematyzowane w poszczegól-
nych kategoriach oraz zadania 
przeznaczone dla uczestników 
wiązały się z:
• kulturotwórczą rola lasu 

w polskiej literaturze i folk-
lorze; przedmiot - język pol-
ski; zadanie dla uczestników 
- „leśne” dyktando,

• wzbogacaniem zasobu słow-
nictwa w nauce języka nie-
mieckiego o zagadnienia zwią-
zanie z lasem i leśnictwem; 
przedmiot - język niemiec-
ki; zadanie dla uczestników 
– „Leśny słownik języka 
niemieckiego”,

• wzbogacaniem zasobu słow-
nictwa w nauce języka angiel-
skiego o zagadnienia zwią-
zanie z lasem i leśnictwem; 
przedmiot - język angielski; 

zadanie - opowiadanie „Las 
leśnika Bartosza”

• lasem i leśnictwem jako te-
matem przewodnim w nauce 
korzystania z narzędzi do two-
rzenia aplikacji multimedial-
nych; przedmiot – informaty-
ka; zadanie - film pod tytułem 
„Człowiek i las”,

• dziejami administracji 
Lasów Państwowych i struk-
tur leśnictwa na przestrzeni  
90 lat istnienia, historii Polski 
w kontekście kształtowania się 
struktur Lasów Państwowych 
i lesistości kraju; przedmiot  
– historia; zadanie – bro-
szura, informator „Historia 
leśnictwa polskiego”,

• rolą leśnika w gospodaro-
waniu polskim dobrem na-
rodowym, znaczeniem lasu 
i drewna dla ludzi; przedmiot 
- wychowanie plastyczne; 
zadanie - praca plastyczna 
„Człowiek i las”,

• drewnem jego walorami 
technicznymi, obróbką 
i wykorzystaniem; przedmiot 
-wychowanie techniczne; za-
danie – praca z wykorzysta-
niem drewna jako materiału 
przewodniego,

• odgłosami lasu i możliwością 
ich wykorzystania w tworze-
niu utworów muzycznych; za-
danie - ułożenie tekstu o treści 
związane z lasem do dowolne-
go podkładu muzycznego oraz 
zaprezentowanie go,

• ukazaniem lasu jako miejsca 
rekreacji i odpoczynku.

Lekcja „język polski” zmobili-
zowała 86 gimnazjalistów do 
podjęcia się niełatwej sztuki na-
pisania dyktanda, którego treść 
- związana z rolą leśnika w go-
spodarowaniu zasobami leśnymi 

– została ułożona przez eksperta 
z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podsumowaniem lekcji wycho-
wanie fizyczne był Bieg o Puchar 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gry-
fino towarzyszący ogólnopolskiej 
akcji „Polska Biega”, w której pro-
mowany jest zdrowy styl życia. 

Finałowi projektu towarzyszył 
ostatni z etapów, którym było 
rozstrzygnięcie wyników w kate-
gorii: muzyka. Uczestnicy zapre-
zentowali utwory muzyczne z sa-
modzielnie napisanym „leśnym” 
tekstem w aranżacji własnych lub 
znanych podkładów muzycznych 
zainspirowanych odgłosami lasu.

Zapraszamy serdecznie do od-
wiedzenia nas w Puszczy Buko-
wej, Ogrodzie Dendrologicz-
nym w Glinnej lub na stronie  
www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl. 
Czekamy na Państwa, bo jesteście 
dla nas największą Inspiracją!

Nadleśnictwo Gryfino
ul. 1 Maja 4

74-100 Gryfino
tel. 91 416 20 71

gryfino@szczecin.lasy.gov.pl
www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl

Lis, sfotografowany przez fotopułapkę.



36

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le

PREZENTACJE

W środku – między innymi urządzenia, które pozwalają na jednoczesną produkcję prądu i ciepła. 
Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na Wydziale Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstało 
Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.

- Założeniem Funduszu było stworzenie kolejnego Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej w regionie. Nowe laboratorium 
pozwala pokazać, że w oparciu o nowoczesne technologie, 
można skutecznie dbać o jakość powietrza, którym oddycha-
my – mówił podczas otwarcia Andrzej Grzana – Specjalista  
ds. techniczno-branżowych WFOŚiGW w Szczecinie.

W pracowni zostały zainstalowane urządzenia wykorzystujące 
technologie, które pozwalają poznać lepiej zasady działania 
odnawialnych źródeł energii. Na wyposażeniu laboratorium 
znalazły się dwa moduły mikrokogeneracyjne. Pierwszy z nich 
wykorzystuje technologię ogniwa paliwowego. Dzięki niemu 
możliwa jest bezpośrednia produkcja prądu w procesie reakcji 
chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu 
ziemnego z powietrzem. W skład drugiego modułu wchodzi 
silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, który pozwala na 
przetworzenie ciepła ze spalania gazu ziemnego na energię 
elektryczną. W środku został także zainstalowany piec do 
spalania biomasy, który pozwoli lepiej poznać technologie 

związane z ekologicznym ogrzewaniem, a także stacja ba-
dawczo-dydaktyczna do wytwarzania biopaliw.

Uczniowie szkół, które współpracują z uczelnią, jak i studenci 
oraz pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego zyskali nowoczesne miejsce do nauki i badań 
ukierunkowanych na promocję wiedzy na temat ochrony 
środowiska, a w szczególności energii odnawialnej. Rocznie 
z zajęć w nowej pracowni przy ulicy Papieża Pawła VI skorzy-
sta 2500 osób – między innymi uczniowie i studenci, a także 
członkowie klastrów energetycznych, instalatorzy i monterzy 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Fundusz dofinansował wyposażenie laboratorium dotacją 
w wysokości prawie 250 tysięcy złotych. Całkowity koszt 
projektu to niemal pół miliona złotych. 

Pracę Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii można 
śledzić pod adresem: http://212.14.34.4

Jak powstaje energia z odnawialnych 
źródeł – można się dowiedzieć 
w nowym laboratorium, wyposażonym 
przy wsparciu Funduszu



37

N
aturalnie, my lifestyle

PREZENTACJE

Jeden z modułów mikrokogeneracynych wykorzystuje technologię ogniwa paliwowego.

Budowa Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii kosztowała prawie pół miliona złotych.

Uroczyste otwarcie nowego miejsca na naukowej mapie Szczecina.

Piec do spalania biomasy pozwoli poznać technologie związane z ekologicznym ogrzewaniem.

Prezentacja stacji badawczo-dydaktycznej do wytwarzania biopaliw. Pracę laboratorium można na bieżąco śledzić w internecie. 
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Fundusz dofinansował budowę 
kanalizacji w Centrum Żeglarskim

Nowa przepompownia i ponad 230 metrów 
sieci. Na terenie Centrum Żeglarskiego 
w Szczecinie powstała sieć kanalizacji sani-
tarnej. Jej koszt to prawie 400 tysięcy zło-
tych, a połowa tej kwoty to dotacja ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Dzięki inwestycji wybudowane zostały: przepompow-
nia, 186,5 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 49,1 mb 
kanalizacji tłocznej. Dobowa ilość ścieków odprowa-
dzanych przez nową sieć to 8,25 metrów sześciennych. 

Fotowoltaika w Międzywodziu 
i Strzeżewie
Gmina Dziwnów będzie produkować prąd  
ze słońca. Dzięki dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na te-
renie Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie 
oraz oczyszczalni ścieków w Międzywodziu 
powstały instalacje fotowoltaiczne.

Na terenie SUW w Strzeżewie powstała instalacja 
o mocy 36,8 kWh, co pozwoli na redukcję emisji dwu-
tlenku węgla i innych gazów do atmosfery o ponad  
30 ton rocznie.

Moc instalacji na oczyszczalni ścieków w Między-
wodziu to 35,8 kWh. Efektem ekologicznym bę-
dzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o niemal  
30 ton w skali roku. Łącznie na obu instalacjach zamon-
towano 298 ogniw fotowoltaicznych, pozwalających  
na produkcję prądu z energii słonecznej.

Dofinansowanie dla RDOŚ  
na prace remediacyjne
Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW 
w Szczecinie Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska przeprowadzi prace, polegają-
ce na usunięciu substancji ropopochodnej  
na zapleczu bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania przy ulicy Gdańskiej w Szczeci-
nie. Dofinansowanie z rezerwy celowej budże-
tu Państwa wyniesie ponad 22 tysiące złotych.

Prace, nastawione na likwidację ropopochodnej sub-
stancji, wyciekającej ze skarpy na terenie bazy MPO, 
będą prowadzone przez cały 2018 rok.

Wśród działań dofinansowanych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie jest likwidacja skutków zagrożeń środo-
wiska. Stąd wsparcie finansowe na realizację prac re-
mediacyjnych, polegających na kompleksowym usu-
nięciu toksycznej substancji z ziemi, gleby oraz wód 
gruntowych.

Efektem ekologicznym będzie zwiększenie poziomu redukcji zanieczyszczeń.

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie to 239 tysięcy złotych, a całkowity  koszt inwestycji – niemal 480 tys. zł
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105 Eko-Punktów powstaje 
w Koszalinie
Nie tylko Szczecinek i Złocieniec. Także  
Koszalin zaopatrzy się w podziemne pojemniki 
na śmieci. Ich montaż już się rozpoczął  
– pierwsze pojemniki zostały zainstalowane 
przy ul. Heleny Modrzejewskiej 62-66. Ekolo-
giczną inwestycję dofinansował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie

Do końca przyszłego roku powstanie 105 punk-
tów zbiórki odpadów, w których znajdzie się łącznie  
525 pojemników. Zostaną umieszczone częściowo pod 
ziemią, a w każdym eko-punkcie będą pojemniki do 
zbiórki makulatury, szkła, metali, tworzyw sztucz-
nych i odpadów zmieszanych. Dzięki nim poprawi  
się jakość środowiska i estetyka koszalińskich osiedli.

Szkolenie dla pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej
Trwa cykl szkoleń na temat efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii, w których biorą udział 
pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z całego woje-
wództwa. Spotkania w Szczecinie i Koszalinie prowadzą 
Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie, które 29 marca zostało zorganizowane w Zachodnio-
pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura w Koszalinie, 
było adresowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 
z Rymania, Tychowa, Karlina, Kołobrzegu, Białogardu, Koszalina, 
Gościna, Siemyśla.

W ramach cyklu spotkań Doradcy Energetyczni doradzają, jakie 
rozwiązania stosować, by ogrzewać dom lub mieszkanie ekologicz-
nie i ekonomicznie. Wśród tematów poruszonych podczas szkole-
nia znalazły się możliwości uzyskania dofinansowania na projekty 
termomodernizacyjne oraz dobre praktyki dotyczące ograniczenia 
niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej.

Barlinecki Szpital zmodernizuje 
stację uzdatniania wody
„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatnia-
nia wody wraz z infrastrukturą” – to nazwa 
zadania realizowanego przez Szpital Barlinek 
Sp. z o.o. Po zakończeniu prac wydajność sta-
cji wyniesie niemal 10 metrów sześciennych 
na godzinę. Koszt inwestycji, której efektem 
będzie poprawa jakości wody, to ponad 1,1 mi-
liona złotych.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz wsparł 
zadanie pożyczką na kwotę prawie 560 tysięcy złotych 
i dotacją w tej samej wysokości. Prace przy przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w barlineckim szpitalu  

mają się zakończyć w grudniu 2018 roku. Fot. Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Cykl szkoleń dla pracowników OPS został zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego  
Systemu Doradztwa Energetycznego, którego partnerem jest WFOŚiGW w Szczecinie.

Koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Niemal połowa to dotacja ze środków  

WFOŚiGW w Szczecinie. Pozostałe środki to wkład własny Gminy Miasta Koszalin.  

Fot. Urząd Miejski w Koszalinie.
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