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KONKURS NA EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU

Lipa czeka na głosy

Do końca lutego trwa głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021.
Mamy polską kandydatkę - lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy
Wielkiej. Zachęcamy do oddania głosu na naszą krajową lipę, przez
stronę www.treeoftheyear.org/pl - apeluje Klub Gaja.

ABC segregacji
odpadów komunalnych
Nie wrzucajmy do pojemników na śmieci zmieszane tych
odpadów, które mogą być poddane recyklingowi.
Znaczną część naszych domowych śmieci można przerobić i ponownie wykorzystać.

Niebieskie pojemniki na PAPIER

WRZUCAJ:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) • katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki • zeszyty
i książki • papier pakowy • torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAJ:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych • papieru
lakierowanego i powleczonego folią • papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych• tapet • pieluch jednorazowych i podpasek • zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych • ubrań.

Żółte pojemniki na METAL I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAJ:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki • plastikowe
opakowania po produktach spożywczych • opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku) • opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp. • plastikowe torby,
worki, reklamówki, inne folie • aluminiowe puszki po napojach i sokach • puszki
po konserwach • folię aluminiową • metale kolorowe • kapsle, zakrętki od słoików.
Lipa św. Jana Nepomucena rośnie samotnie w Dulczy Wielkiej. Można na nią głosować w konkursie na Europejskie
Drzewo Roku 2021. | Fot. z arch. Klubu Gaja
- Lipa św. Jana Nepomucena rośnie samotnie
w Dulczy Wielkiej (woj. podkarpackie) na skraju
rozległych pól. Jej piękno i niezwykłość polega
na tym, że nie przypomina innych drzew tego gatunku. Jest przysadzista, posiada szeroką koronę,
a najniższe konary łukowato przeginają się niemal
do samej ziemi. W krajobrazie typowo rolniczym,
pozbawionym większych kompleksów leśnych,
a nawet okazalszych drzew, jest swego rodzaju rodzynkiem. Prawdopodobnie posadzono ją aby
mogła dawać cień pracującym na polu rolnikom.
Obok lipy znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena, patrona powodzian, który cieszy się na tym
terenie szczególnym kultem ze względu na pobliską
rzeczkę Jamnicę, która często wylewa. I tak te dwa
sąsiadujące ze sobą obiekty stały się nierozłączne,
a nawet stały się natchnieniem dla lokalnych artystów. Lipa zjednoczyła także społeczność lokalną

w sprawie ustanowienia jej pomnikiem przyrody
i poprawienia jej stanu zdrowotnego. W polskiej
edycji konkursu lipa otrzymała 15346 głosów internautów, zdobywając tym samym tytuł Drzewa
Roku 2020 – informuje Klubu Gaja.
W tegorocznej edycji konkursu o tytuł Europejskiego Drzewa Roku walczy 14 drzew z 14 krajów.
Konkurs został zapoczątkowany w 2011 r. Jego organizatorem jest Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w Brukseli. W ﬁnale biorą
udział zwycięzcy etapów krajowych z całej Europy.
Polskie drzewa mają już swoje osiągnięcia w tym
corocznym plebiscycie. W 2017 roku zwycięzcą został Dąb Józef z Wiśniowej w woj. podkarpackim.
W 2013 roku drugie miejsce zdobył Platan z Kóz,
w woj. śląskim, a w 2014 roku trzecie miejsce zajął
Dąb Wybickiego w Będominie, w woj. pomorskim.
/KW/

KOMUNIKATY ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

Miliony na termomodernizację
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na swojej internetowej stronie zamieścił następującą informację:
Ponad 92 mln zł doﬁnansowania, niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zaplanowano, przyznał
WFOŚiGW w Katowicach gminom, spółdzielniom
i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową
termomodernizację wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Łącznie doﬁnansowanych zostało 39
projektów. Środki pochodzą z unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, poddziałanie 1.7.1.
W marcu br. ruszy nabór wniosków w kolejnym,

szóstym już konkursie.
- Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł. Ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski
w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal
tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia
doﬁnansowania – mówi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Pełna treść tego komunikatu na:
www.wfosigw.katowice.pl

NIE WRZUCAJ:
• butelek i pojemników z zawartością • opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych • opakowań po olejach silnikowych • części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów • puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu RTV i AGD.

Zielone pojemniki na SZKŁO

WRZUCAJ:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych) • szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAJ:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów • szkła okularowego, szkła
żaroodpornego • zniczy z zawartością wosku • żarówek i świetlówek, reﬂektorów
• opakowań po lekach • rozpuszczalnikach, olejach silnikowych • luster, szyb
okiennych i zbrojonych • monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów.

Brązowe pojemniki na ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WRZUCAJ:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) • gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty • trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAJ:
• kości zwierząt • odchodów zwierząt • popiołu • leków • drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF • ziemi i kamieni • innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

Czarne pojemniki na ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAJ:
• odpady, których nie można zakwaliﬁ kować do żadnej innej kategorii • kompletnie
wygaszony popiół z pieca, kominka i grilla • zużyte środki higieny osobistej • resztki
po posiłkach (np. wędliny, mięsa i kości) • tłusty i zabrudzony papier (np. papier
po maśle lub margarynie) • opakowania po olejach spożywczych
NIE WRZUCAJ:
• leków, • chemikaliów • sprzętu elektrycznego i elektronicznego • baterii
• odpadów rozbiórkowych i budowlanych • zużytych akumulatorów • odpadów
wielkogabarytowych oraz innych odpadów niebezpiecznych

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

