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J
ak pokazuj  liczne 
badania i ankiety, 
ponad trzy czwarte 
Polaków twierdzi, 
e dba o rodowi-
sko i e zale y im 

na kondycji planety. Jednocze-
nie tylko 20 proc. z nas jest go-
towych do zmiany stylu kon-
sumpcji, która wymaga wi k-
szych wyrzecze . 

Jak wida , wszystko zale y 
od naszych codziennych decy-
zji i od ch ci zmiany nawyków. 
W my l has a „Klimat tworz  lu-
dzie”, ka dy z nas mo e aktyw-
nie zaanga owa  si  w ochron  
rodowiska. Nie jest to zreszt  
has o przypadkowe. Stanowi 
ono my l przewodni  kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
„Nasz Klimat”, któr  w a nie 
rozpocz o Ministerstwo Kli-
matu i rodowiska. 

Jej g ównym celem jest 
promowanie ekologicznych 

postaw i nawyków w ród Pola-
ków, budowanie wra liwo ci 
spo ecznej w zakresie dbania 
o stan rodowiska oraz u wia-
damianie ludziom konsekwen-
cji zmian klimatu i globalnego 
ocieplenia. 

– Ochrona klimatu to nie 
tylko podejmowanie instytucjo-
nalnych inicjatyw, ale równie  
codzienne budowanie przez nas 
wszystkich nawyków, które 
maj  pozytywny wp yw na ro-
dowisko. Jeste my przekonani, 
e metod  ma ych kroków mo-
emy wypracowa  wspóln  tro-
sk  o rodowisko. Poprzez t  
kampani  chcemy pomóc 
wszystkim obywatelom, którzy 
zastanawiaj  si , jak mog  si  
w czy  w dzia ania dla klimatu 
– podkre la wiceminister kli-
matu i rodowiska Adam Guibo-
urgé-Czetwerty ski. 

Kampania „Nasz Klimat” 
jest prowadzona wielokana-
owo: za po rednictwem m.in. 
mediów tradycyjnych (telewi-

zja, prasa drukowana, radio) 
oraz internetu (bannery, media 
spo eczno ciowe – Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, 
podcasty i serwisy VOD).  

To nie wszystko! Minister-
stwo podj o równie  wspó
prac  z blogerami i influence-
rami, którzy na co dzie  poru-
szaj  ekologiczne zagadnienia 
zwi zane z klimatem i ochron  
rodowiska. 

W telewizji mo na obejrze  
spoty pokazuj ce, jak niewiele 
trzeba, by wdro y  ekologiczne 

nawyki w swoim yciu. Wspo-
mniane wcze niej has o prze-
wodnie – „Klimat tworz  ludzie” 
– jeszcze mocniej podkre la rol  
zaanga owania jednostki w dzia-
ania na rzecz ochrony klimatu. 
G ównym bohaterem spotów 
jest aktor Pawe  Orlea ski, po-
nadto wzi li w nich udzia  tak e 
pracownicy ministerstwa. 

Edukacja od najm odszych lat 
Edukacj  ekologiczn  warto 
rozpocz  jak najwcze niej, dla-
tego bardzo istotnym elemen-
tem kampanii „Nasz Klimat” s  
pakiety edukacyjne dla szkó  
podstawowych, b d ce uzupe
nieniem scenariuszy lekcyjnych 
„Przyjaciele klimatu”.  

Stworzone we wspó
pracy z metodykami, nowo-
czesne materia y pozwol  
na wsparcie nauczycieli 
w przygotowaniu zaj  lekcyj-
nych buduj cych wiadomo  
i wiedz  na temat dzia a  pro-
ekologicznych. Z materia ów 

mog  skorzysta  zarówno na-
uczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej, jak i starszych klas. 
W pakietach znalaz y si  tak 
ciekawe formy jak quizy, za-
gadki, grafonotatki, gry zespo-
owe, rymowanki czy krzy-
ówki. Co wa ne, w du ej mie-
rze mo na na tych materia ach 
pracowa  online – s  w ród 
nich np. interaktywne PDF-y. 

Warto równie  wspomnie  
o szko ach ponadpodstawo-
wych. Od kilku tygodni realizo-
wana jest m.in. VideoOlim-
piada. To konkurs na najlepszy 
film edukacyjny zwi zany z te-
matyk  ochrony klimatu. Jego 
uczestnicy maj  za zadanie 
stworzy  materia y filmowe, 
w których znajd  si  odpowie-
dzi na pytania, w jaki sposób 
na co dzie  mo emy chroni  
klimat oraz jak edukowa  naj-
bli szych o konieczno ci dba-
nia o klimat. 

Wa na rola samorz dów 
Istotnym elementem kampanii 
„Nasz Klimat” s  równie  dzia-
ania skierowane do gmin. Dla-
tego Ministerstwo Klimatu 
i rodowiska przygotowa o 
specjalny pakiet materia ów in-
formacyjno-edukacyjnych, 
które pomog  samorz dow-
com w przekazywaniu miesz-
ka com wiedzy o zmianach kli-
matu w przyst pny sposób. 

Pakiet dla gmin jest podzie-
lony na dwie cz ci: informa-
cyjn  i graficzno-edukacyjn . 
W pierwszej znajdziemy przede 
wszystkim informator dla 

w adz gminy i pracowników ad-
ministracji, który w przejrzysty 
sposób przybli a najwa niejsze 
zagadnienia zwi zane ze zmia-
nami klimatu. Prócz tego w cz
ci informacyjnej pakietu zna-
laz y si  przyk ady dobrych 
praktyk realizowanych w Polsce 
i innych krajach.  

Natomiast graficzno-edu-
kacyjn  cz  pakietu stanowi  
materia y do wykorzystania 
on-line, a tak e te profesjonal-
nie przygotowane do druku.  

Mteria ów jest sporo, a s  
to m.in.: animacje o odnawial-
nych ród ach energii, bannery 
internetowe przybli aj ce te-
matyk  retencji wody, naklejki 
z zasadami segregacji odpadów 
czy broszury informacyjne. 
W tej cz ci pakietu znaj-
dziemy równie  inne przy-
datne materia y, które ka da 
gmina mo e w atwy sposób 
zaadaptowa  na w asne po-
trzeby. To np. tapeta na pulpit 
z kalendarzem, prezentacja z li-
st  eko-miejsc w gminie (do 
uzupe nienia wed ug potrzeb 
i mo liwo ci danej gminy), 
a tak e szablon dobrych prak-
tyk, w którym mo na wpisa  
najró niejsze gminne eko-
przedsi wzi cia (jak np. zakup 
autobusów hybrydowych, 
o wietlenie LED w parku, nowe 
kosze itp.). 

Kluczowym elementem 
kampanii jest równie  strona 
internetowa www.naszkli-
mat.gov.pl.  Kampania „Nasz 
Klimat” potrwa do pa dzier-
nika 2022 r.

Co ka dy z nas mo e 
zrobi  dla klimatu?
Zmiany klimatu to nasze „dzie o” i tylko my mo emy im zaradzi .  
Przypomina o tym kampania „Nasz Klimat”.
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KLIMAT TWORZ  
LUDZIE! 

WIADOMO  ROLI 
CODZIENNYCH  
NAWYKÓW  
I ZMIANA  

PRZYZWYCZAJE   
S  KLUCZOWE
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Rozmowa z PRZEMYS AWEM 
ODRZYWA KIEM, prezesem 
miechowskiej firmy Replikant 
dzia aj cej w bran y odnawial-
nych róde  energii. 

– Boom na fotowoltaik  w Pol-
sce trwa ju  od wielu lat. Nie 
przyhamowa a go nawet pan-
demia. Sk d tak du e zaintere-
sowanie odnawialnymi ró-
d ami energii (OZE)? 

– G ównym powodem s  
rosn ce ceny energii. Mimo 
pandemii, mimo zawirowa  
na rynku, mimo rosn cych cen 
modu ów fotowoltaicznych 
i podzespo ów elektronicznych 
rozwój tej bran y nie zosta  za-
hamowany. Wr cz przeciwnie. 
Ca y czas obserwujemy ten-
dencj  wzrostow . Wci  przy-
bywa klientów i zamówie . Do-
tyczy to zarówno fotowoltaiki, 
jak i pomp ciep a. 

– Dlaczego warto inwestowa  
w fotowoltaik ? 

– Jeden z aspektów to 
aspekt ekonomiczny. Inwe-
stuj c w fotowoltaik , zna-
cz co obni amy swoje ra-
chunki za pr d. Drugi aspekt 
to ten zwi zany z bezpiecze
stwem energetycznym. Nowe 
instalacje fotowoltaiczne b d  
w stanie zapewni  nam pr d 
nawet w czasie blackoutów 
spowodowanych np. awari  
sieci lub innymi czynnikami. 
Przy obecnej niestabilnej sy-
tuacji w Europie, kiedy wiele 
osób obawia si  kryzysu ener-
getycznego, jest to aspekt nie-
zwykle istotny. Oczywi cie 
nie mo na te  zapomina  
o aspekcie ekologicznym. 

– Do ekologicznych róde  ener-
gii nale  równie  pompy cie-
p a. One tak e maj  wiele zalet. 

– W ostatnim czasie pom -
py ciep a bardzo zyskuj  na  
znaczeniu – g ównie z powo-
dów ekonomicznych. Dot d 
koszt ich eksploatacji by  porów-
nywalny z instalacjami gazo-
wymi, ale przy obecnych pod-
wy kach cen gazu op acalno  
pomp ciep a zacz a rosn . 

Zalet  tych urz dze  jest 
te  wygoda u ytkowania. Do-
ceni  to zw aszcza osoby, które 
do tej pory u ywa y kot ów 
na paliwa sta e. Pompa ciep a 
jest bowiem urz dzeniem prak-
tycznie bezobs ugowym. 

Pami ta  równie  trzeba 
o wspomnianym wcze niej 
bezpiecze stwie energetycz-
nym. Nie mo na pomin  za-
gro enia zwi zanego z niedo-
borem gazu, a obecnie w na-
szym kraju wszystko idzie 
w tym kierunku, aby g ównym 
ród em energii by  pr d. Dla-
tego te  bardzo dobrym rozwi
zaniem jest teraz inwestowanie 
w fotowoltaik  w po czeniu 
z magazynem energii i pomp  
ciep a. Dzi ki takiemu po cze-
niu zyskujemy bezpiecze stwo 
energetyczne, a jednocze nie 
mo emy znacz co zaoszcz
dzi  na rachunkach za energi . 

– Takie inwestycje s  jednak 
drogie. Nie ka dego na nie sta . 

– Dlatego s  w Polsce 
ró ne programy dotacyjne, 
jak np. „Mój Pr d” i „Czyste 
Powietrze”. Z tego ostatniego 
mog  obecnie korzysta  na-
wet osoby o niskich docho-
dach, których w innej sytuacji 

nie by oby sta  na tak du  in-
westycj . 

– Zapewniaj  Pa stwo wsparcie  
klientom, je li chodzi o mo li-
wo ci pozyskania dotacji? 

– Tak. Pomagamy klien-
towi na ka dym etapie inwe-
stycji, zapewniaj c wysok  ja-
ko  wiadczonych us ug: 
od fachowego doradztwa, po-
przez projektowanie, po red-
nictwo przy pozyskaniu le-
asingu, kredytu b d  dofinan-
sowania z wymienionych 
wcze niej programów, sprze-
da y urz dze  (fotowoltaika, 
pompy ciep a i inne), profesjo-
nalnego monta u, a  do zg o-
szenia instalacji do zak adu 
energetycznego. Oczywi cie 
zapewniamy równie  pó niej-
sz  konserwacj  i serwisowa-
nie urz dze . 

Klient, chc cy np. zamon-
towa  sobie fotowoltaik , mo e 
liczy  na nasze wsparcie ju  
na wst pnym etapie dotycz
cym analizy, czy w ogóle dana 
osoba mo e z o y  wniosek 
o dofinansowanie inwestycji. 
Nast pnie pomagamy przy z o-
eniu wniosku i realizacji ca ej 
procedury. Ka dy etap, a  
do rozliczenia dotacji, jest przez 
nas monitorowany. Klient ni-
gdy nie jest pozostawiony sam 
sobie. Zatrudniamy osoby, 
które zajmuj  si  stricte sk ada-
niem wniosków o dofinanso-
wanie, mamy równie  radc  
prawnego, który na ka dym 
etapie s u y rad  i pomoc . 

– Pa ska firma dzia a w bran y 
ju  osiem lat, wi c mo e si  po-
chwali  du ym do wiadcze-

niem i zadowoleniem klientów, 
gdy  zapewnia im fachow , 
kompleksow  obs ug . Ale nie 
zawsze tak jest. Boom na foto-
woltaik  spowodowa , e po-
wsta o mnóstwo firm zajmuj
cych si  monta em paneli PV. 
Nie wszystkie jednak s  profe-
sjonalne i rzetelne. Klienci cz
sto nie wiedz , jak wybra  do-
brze. Co by Pan im doradzi ? 

– Na wst pie warto zwróci  
uwag  na sta  firmy, która b
dzie nam montowa  fotowolta-
ik  czy pompy ciep a, oraz zwe-
ryfikowa  jej solidno . Warto 
pozna  jej histori  i sprawdzi , 
jakie ma do wiadczenie – jak 
d ugo funkcjonuje na rynku, ja-
kie ma opinie itp. Je li dana 
firma powsta a np. w ci gu 
ostatnich dwóch lat i jest nasta-
wiona tylko na monta  instala-
cji, to mo emy si  spodziewa , 
i  po zako czeniu boomu na fo-
towoltaik  ta firma zniknie 
z rynku i klient b dzie pozba-
wiony wsparcia serwisowego. 

Kolejna kwestia: dobór 
urz dze . Musz  one zosta  tak 
dobrane, by nie by o problemu 
z dost pem do cz ci serwiso-
wych. Jest to bowiem niezwy-
kle wa ny element eksploatacji 
OZE. Pami tajmy, e profesjo-
nalna firma zawsze zapewnia 
klientowi kompleksowe wspar-
cie serwisowe. 

Nale y równie  wzi  
pod uwag  zaplecze techniczne 
firmy oraz – co bardzo istotne 
– jej lokalizacj . Powinni my 
stawia  przede wszystkim 
na firmy lokalne, a nie te z dru-
giego ko ca Polski. Dlaczego? 
Je li wybierzemy firm  z odle-
g ego miasta, to mo e si  oka-

za , e nie b dzie komu przyje-
cha  do serwisu czy naprawy 
instalacji fotowoltaicznej. 

– Chcia abym jeszcze zapyta  
o kwestie zwi zane ze zmian  
sposobu rozliczania nadwy-
ek energii z fotowoltaiki. Do-
t d mieli my system opustów, 
a od 1 kwietnia br. wprowadzo -
no tzw. net-billing, który jest 
ju  mniej korzystny. Czy z tego 
powodu fotowoltaika przesta-
nie by  op acalna? 

– Je li chodzi o ró nic  
mi dzy starym a nowym syste-
mem rozlicze , to nie ma co 
ukrywa , e obecnie jest nieco 
gorzej. Jednak e bior c pod  
uwag  fakt, i  rusza program 
Mój Pr d 4.0, nie b dzie to a  
tak z e, jak si  wydawa o na po-
cz tku. Mieli my system opu-
stów do  unikalny w skali Eu-
ropy, który stwarza  mo liwo  
przewymiarowania instalacji 
fotowoltaicznych wzgl dem 
zapotrzebowania. Teraz nast
pi a zmiana tego systemu po to, 
aby zwi kszy  autokonsump-
cj , by my nie musieli akumu-
lowa  energii i przeci a  sieci, 
lecz eby lepiej dopasowywa  
ilo  energii do zapotrzebowa-
nia i zu ywa  j  na bie co. Nie 
tylko odci y to sie , ale b dzie 
równie  op acalne.  

Klienci musz  jednak 
zmieni  podej cie. Je li kto  
my la  o rachunkach mini-
malnych, to teraz mo e ju  
o tym zapomnie . Musimy 
po prostu odnale  si  w no-
wych realiach. Pami tajmy 
przy tym, e ceny energii 
wci  rosn  i b d  ros y nadal, 
wi c fotowoltaika nie przesta-

nie by  op acalna. Jeste my 
przekonani, e nadal b dzie 
si  ona dynamicznie rozwija , 
jeszcze przez co najmniej kilka 
najbli szych lat. 

– I dlatego wci  inwestuj  
Pa stwo w rozwój firmy? 

– Tak, rozbudowujemy si  
w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie klientów, poniewa  – je-
li chodzi o instalacje fotowol-
taiczne i pompy ciep a – to za-
potrzebowanie ci gle ro nie. 
Dlatego zdecydowali my o po-
szerzeniu naszej bazy magazy-
nowej o now  lokalizacj  w Po-
ja owicach niedaleko Miecho -
wa. Obiekt ten daje nam du o 
wi ksze pole manewru, je li 
chodzi o prezentowanie klien-
tom mo liwo ci technicznych 
urz dze  oferowanych przez 
nasz  firm . Mo emy pokaza , 
w jaki sposób dzia aj  instala-
cje OZE, dzi ki czemu klient 
b dzie dok adnie wiedzia , co 
kupuje. 

Nowa baza w Poja owi-
cach to nie wszystko. Jeste my 
równie  w trakcie realizacji 
dwóch bonów na innowacje. 
Jeden z nich dotyczy fotowol-
taiki, poniewa  od pocz tku 
przysz ego roku – w zwi zku 
z nowym programem Mój Pr d 
4.0 – b dziemy oferowa  ma-
gazyny energii.  

Na koniec dodam, e 
w planach mamy dalszy rozwój 
naszej firmy: nie poprzestanie -
my na us ugach zwi zanych 
z instalowaniem fotowoltaiki 
czy pomp ciep a, lecz docelowo 
zamierzamy równie  zaj  si  
produkcj  tych urz dze . 
Rozmawia a Paulina Szymczewska

Boom na fotowoltaik  trwa. I wci  
op aca si  montowa  panele PV

Fotowoltaika wci  si  op aca. Mo na te  uzyska  dofinansowanie na t  inwestycj
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Dzi ki nowoczesnym urz dzeniom mo emy znacz co obni y  swoje rachunki za energi
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W
arto zapami
ta  t  dat : 30 
czerwca 2022 
roku, ponie-
wa  wtedy 
w a nie up y-

nie termin na za atwienie wa
nej formalno ci: zg oszenie de-
klaracji do CEEB. Musi to uczy-
ni  ka dy w a ciciel lub zarz dca 
budynku czy lokalu posiadaj cy 
ród o ciep a o mocy do 1 MW. 
Z o enie deklaracji CEEB jest 
obowi zkowe. 

Powszechny spis 
Powszechny spis róde  ciep a – 
bo o nim mowa – ruszy  1 lipca 
2021 r. CEEB, czyli Centralna Ewi-
dencja Emisyjno ci Budynków, 
to istotne narz dzie wspieraj ce 
wymian  starych pieców (tzw. 
„kopciuchów”) na bardziej eko-
logiczne ród a ogrzewania. Ma 

ono posta  elektronicznego reje-
stru s u cego gromadzeniu 
i udost pnianiu informacji doty-
cz cych ogrzewania wszystkich 
budynków na terenie Polski.  

Budow  nowego systemu 
powierzono G ównemu Urz
dowi Nadzoru Budowlanego. 
CEEB powsta a przy wspó pracy 
w adz regionalnych i lokalnych 
oraz innych instytucji zaanga o-
wanych w popraw  jako ci po-
wietrza z ca ej Polski. 

Jak informuje G ówny 
Urz d Nadzoru Budowlanego, 
nowy obowi zek obejmuje 
wszystkich w a cicieli oraz za-
rz dców domów i mieszka . 
Od 1 lipca 2021 r. maj  oni rok, by 
zg osi  do CEEB wszystkie posia-
dane ród a ciep a i spalania pa-
liw o mocy do 1 MW. Chodzi 
m.in. o takie urz dzenia, jak: ko-
cio  gazowy, kocio  na paliwo 
sta e, kominek, piec kaflowy, 
pompa ciep a, sie  ciep ownicza, 

gazowy podgrzewacz wody, 
koza, kuchnia w glowa, pieco-
kuchnia, trzon kuchenny, pro-
miennik gazowy, ogrzewanie 
elektryczne i kolektor s oneczny. 
Termin zg osze  up ywa wi c 30 
czerwca 2022 r. 

Obowi zkowo 
Termin ten dotyczy jednak tylko 
budynków ju  istniej cych. Na-
tomiast w a ciciele nowo po-
wsta ych obiektów na z o enie 
deklaracji CEEB maj  14 dni 
od chwili uruchomienia nowego 
ród a ciep a lub spalania paliw. 
Co wa ne, krótszy termin doty-
czy tylko róde  ciep a urucho-
mionych od 1 lipca 2021 r. Osoby 
buduj ce dom musz  pami ta  
o tym, e maj  niewiele czasu 
na z o enie deklaracji. 

Je li nieruchomo  ma 
wi cej ni  jednego w a ciciela, 
wystarczy, e deklaracj  o ró-
d ach ciep a z o y jeden z nich. 

W przypadku budynków wielo-
rodzinnych, wspólne ród a cie-
p a w budynku (np. sie  cie-
p ownicz ) zg asza jego za-
rz dca, natomiast indywidu-
alne ród a ciep a w mieszkaniu 
(np. kominek) zg asza jego w a-
ciciel. W a ciciel mieszkania 
z kominkiem czy innym indy-
widualnym ród em ciep a 
mo e równie  zg osi  ten fakt 
zarz dcy budynku, by to on 
przekaza  informacj  do CEEB. 
W deklaracji CEEB podaje si : 
a mi  i nazwisko albo nazw  
w a ciciela lub zarz dcy bu-
dynku lub lokalu oraz adres miej-
sca zamieszkania lub siedziby; 
a adres nieruchomo ci, której 
dotyczy sk adana deklaracja; 
a informacje o liczbie i rodzaju 
eksploatowanych w obr bie nie-
ruchomo ci róde  ciep a lub 
róde  spalania paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i wykorzystywa-
nych w nich paliwach; 

a opcjonalnie numer telefonu 
w a ciciela lub zarz dcy oraz ad-
res e-mail. 

S  dwa rodzaje deklaracji. 
Deklaracja A dotyczy róde  cie-
p a i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych, za  deklaracja B 
odnosi si  do róde  ciep a i spa-
lania paliw w budynkach nie-
mieszkalnych.  

Deklaracj  CEEB mo na 
z o y  w formie elektronicznej, 
przez internet – to preferowany 
sposób. Potrzebny tu jest profil 
zaufany lub e-dowód osobisty. 
Natomiast deklaracj  w formie 

papierowej mo na wys a  listem 
albo z o y  osobi cie w urz dzie 
gminy lub miasta. 

Obowi zek z o enia dekla-
racji jest na o ony ustawowo 
i za jego niewype nienie w ter-
minie grozi mandat w wysoko-
ci 500 z . Je eli za  sprawa trafi 
do s du, grzywna mo e wzro-
sn  do a  5 tys. z . Nie przewi-
dziano natomiast kar za poda-
nie b dnych informacji. Je li 
w przysz o ci kominiarz czy 
urz dowa kontrola wykryj  
nieprawid owo ci, po prostu 
poprawi  nasze dane w CEEB.

Centralna Ewidencja 
Emisyjno ci Budynków
Do 30 czerwca 2022 trzeba z o y  deklaracj  o posiadanych ród ach ciep a. 
Za niewype nienie deklaracji w terminie grozi mandat 

W a ciciel mieszkania z kominkiem ma zg osi  ten fakt zarz dcy 
budynku, a ten przeka e informacj  do CEEB
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PRZYDOMOWE 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ZBIORNIKI 

NA WODĘ DESZCZOWĄ

[ 667 220 103| 664 336 854
www.oczyszczalniebiotech.pl

SPRZEDAŻ
MONTAŻ • SERWIS

REKLAMA 0010480239

www.kurowski-instalacje.pl 

tel . 530 267 869   oczyszczalnie@kurowski-instalacje.pl

PRZYDOMOWE 

OCZYSZCZALNIE

PN-EN:12566-3

REKLAMA 0010476573

Przydomowe ekologiczne 

Zbiorniki na wody opadowe, 
separatory

 Modernizacja szamba na 
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S
tosowanie ekolo-
gicznych rozwi
za  budowlanych 
oraz projektowanie 
w zgodzie z ekolo-
gi  przynosi wy-

mierne korzy ci. Zielone bu-
dynki s  bardziej przyjazne 
mieszka com i u ytkownikom, 
daj  du e oszcz dno ci zwi
zane z kosztami u ytkowania, 
a jednocze nie korzystnie wp y-
waj  na warto  ca ej nierucho-
mo ci. 

Zrównowa one budownictwo 
W Polsce przybywa certyfikowa-
nych budynków, które powsta y 
zgodnie z koncepcj  zrównowa-
onego budownictwa. Ma to 
zwi zek z coraz ostrzejszymi wy-
mogami budowlanymi, których 
oczekuje Unia Europejska, jak 
równie  rosn cymi oczekiwa-
niami inwestorów. Nieruchomo-
ci zaplanowane zgodnie z naj-
wy szymi standardami przyno-
sz  wymierne korzy ci nie tylko 
dla lokatorów, ale tak e dla ro-
dowiska.  

Zwrócenie si  w kierunku 
ekologicznych postaw widoczne 
jest na wielu poziomach ycia.  

Jako konsumenci staramy 
si  ograniczy  zu ycie plastiku, 

segregujemy mieci, decydu-
jemy si  na produkty wielokrot-
nego u ytku. Jako inwestorzy 
poszukujemy rozwi za , które 
pozwol  nam ograniczy  koszty 
zu ycia energii oraz zmniejszy  
emisj  dwutlenku w gla do at-
mosfery.  

Rosn ca troska o rodowi-
sko sprawia, e coraz cz ciej in-
westujemy w nieruchomo ci, 
które powsta y w zgodzie z zasa-
dami zielonego budownictwa. 
Jest to inwestycja d ugotermi-
nowa, która pozwoli nie tylko 
na ograniczenie kosztów utrzy-
mania obiektu, ale te  wyd u y 
czas, w którym nieruchomo  
b dzie spe nia a rygorystyczne 
wymagania i nie b dzie wyma-
ga a kosztowej modernizacji.  

Zielone, czyli eko 
Budownictwo przez lata trakto-
wane by o jako najbardziej ener-
goch onny sektor, który nie 
sprzyja  rodowisku.  

Rozwi zaniem wielu pro-
blemów - zarówno na etapie pro-
jektowania, budowy, jak i u yt-
kowania obiektów - by o wpro-
wadzenie zasad zrównowa o-
nego budownictwa. Skupia si  
ono mi dzy innymi na zmniej-
szeniu zu ycia energii, wykorzy-

staniu bezpiecznych dla ludzi su-
rowców - cz sto z recyclingu - 
a tak e tworzeniu zielonych 
przestrzeni i dostarczaniu du ej 
ilo  naturalnego wiat a.  

Z roku na rok w Polsce 
przybywa zielonych budyn-
ków. By obiekt móg  nosi  tak  
nazw , musi pozytywnie 
przej  proces certyfikacji.   

Dwa najpopularniejsze 
systemy certyfikacji energe-
tycznej to LEED oraz BREEAM. 
Przyznawane s  tylko tym 
obiektom, do których stworze-
nia wykorzystano najwy szej 
jako ci, energooszcz dne roz-
wi zania.  

Co wa ne, certyfikaty  mog  
zosta  przyznawane nie tylko 

nowym budynkom, ale tak e ju  
istniej cym, w których przepro-
wadzono stosowne moderniza-
cje. To zdecydowanie zwi ksza 
szanse na tworzenie ekologicz-
nych obiektów.  W procesie cer-
tyfikacji BREEAM pod uwag  
branych jest a  10 kategorii, m.in. 
s  to dane dotycz ce zastosowa-
nych materia ów, efektywno ci 

energetycznej czy gospodarki 
wodnej, sposobu zarz dzania 
odpadami, rozwi za  ogranicza-
j cych emisj  zanieczyszcze  
czy ogólna innowacyjno  inwe-
stycji. LEED uwzgl dnia na przy-
k ad lokalizacj  nieruchomo ci, 
u ycie ekologicznych materia-
ów konstrukcyjnych, kwestie 
oszcz dno ci wody i energii, 
a tak e efektywne wykorzysta-
nie zasobów oraz jako  rodo-
wiska wewn trznego. 

Odgórna zmiana 
Zielone budownictwo przestaje 
by  chwilow  mod , lecz staje 
si  standardem, który ma zmie-
ni  nasze otoczenie.  

Jednym z wa nych kroków 
na drodze do tworzenia ekolo-
gicznych obiektów, by o wpro-
wadzenie nowych przepisów 
unijnych od 1 stycznia 2021 roku. 

Dzi ki temu wszystkie 
nowe obiekty, a co za tym 
idzie, produkty, b d  musia y 
spe nia  rygorystyczne wy-
mogi unijne. Zaowocuje to 
wieloma pozytywnymi zmia-
nami, poniewa  ka da bu-
dowa czy modernizacja b dzie 
prowadzi a do powstania eko-
logicznej inwestycji.  
(mad)

Wybieramy ekologiczne budownictwo

Zwrócenie si  w kierunku ekologicznych postaw widoczne jest na wielu poziomach ycia. Coraz 
cz ciej inwestujemy w nieruchomo ci, powsta e zgodnie z zasadami zielonego budownictwa
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Fotowoltaika to nasza praca zawodowa połączona z pasją — dlatego:

DORADZAMY • PROJEKTUJEMY • WYKONUJEMY

Napisz do nas: t.kmiecik@matwis.com 

 lub zadzwoń: 507 542 759      Matwis fotowoltaika

Wykonujemy kompleksową usługę montażu 

wraz z niezbędną dokumentacją techniczną 

OSD oraz uzyskaniem odpowiednich dotacji. 

Cechuje nas indywidualne podejście do klien-

ta, dla którego zapewniamy pełne wsparcie 

od pierwszego spotkania i pozostając z nim 

w kontakcie w następnych latach. 

Ciepłe i miłe słowa od naszych klientów są dla 

nas największym uznaniem — dołącz do grona 

zadowolonych klientów i ciesz się darmowej, 

a co najważniejsze ekologicznej energii. 

Instalacje  
Fotowoltaiczne 

REKLAMA 0010477049

500-367-897 

gm.1.elektrik@gmail.com

www.gmelektrik.pl

Montaż klimatyzacji 
dla twojego domu

REKLAMA 0010481173

 płytki kamienne elewacyjne, 
    tarasowe/podłogowe 
    formatowane w różnych wielkościach,

 panele i arkusze fornirowe,
 schody granitowe,
 pasy kamienne,
 płytki gresowe
 grysy i otoczaki
 szpilki kamienne
 fontanny
 donice
 oraz art. ogrodowe

 www.kamiennaturalny-hurtownia.pl tel. 508 931 383 biuro@kamiennaturalny-hurtownia.pl

to marka skupiająca profesjonalistów w  zakresie sprzedaży kamienia naturalnego, 
projektowania i  realizacji ogrodów, kamieniarstwa. U  nas możecie Państwo skorzystać 
z kompleksowej obsługi inwestycji
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P
rzywykli my, e 
woda to co , 
do czego mamy 
sta y dost p. Na co 
dzie  raczej nie za-
stanawiamy si  

nad tym, e mo e nam jej za-
brakn . A jednak! 

Wed ug danych G ównego 
Urz du Statystycznego prze-
ci tny Polak zu ywa nawet 
do 100 litrów wody dziennie. 
Tymczasem zasoby wody 
na wiecie kurcz  si , a w Polsce 
ju  od kilku lat wyst puje niedo-
bór wody. 

Miliony ludzi na ca ym 
wiecie nie maj  dost pu 
do czystej wody i urz dze  sani-
tarnych. Trudno lekcewa y  
fakt, e ka dego roku blisko dwa 
miliony ludzi umiera z powo-
dów zwi zanych z zanieczysz-
czeniem wód pitnych, z czego 
wi kszo  to dzieci. Du ym pro-
blemem jest te  wzrost zanie-
czyszcze . Woda pitna staje si  
wi c na wiecie dobrem deficy-
towym.  

Woda odgrywa wielk  rol  
w yciu, produkcji ywno ci czy 
energii, dlatego tak wa ne jest 
przej cie na zielon  gospodark . 
Mi dzynarodowy Dzie  Wody 

2022 jest mo e drobnym, ale ko-
lejnym krokiem w tym kie-
runku. 

Wg specjalistów ds. ywie-
nia, dzienna dawka p ynów 
niezb dna doros emu cz owie-
kowi to rednio 1,5 -2 l plus 1 l 
p ynów przyjmowanych w po-
karmach sta ych. Przy wyt o-
nym wysi ku albo w czasie 
upalnego dnia to zapotrzebo-
wanie znacznie wzrasta. Diete-
tycy uczulaj , eby pi  wod  
ma ymi ykami, przed i po po-
si kach. 

Wa ne jest, by w yciu co-
dziennym zachowa  umiar i od-
powiedzialno  w korzystaniu 
ze skarbu, jakim jest woda.  

Najwi cej wody zu ywamy 
do mycia si  (36 proc.) oraz sp u-
kiwania toalety (30 proc.). Pra-
nie w przeci tnym polskim 
domu poch ania oko o 15 proc. 
wody, a mycie naczy  – 10 pro-
cent.  

Aby skutecznie oszcz dza  
wod , wystarczy zmieni  kilka 
codziennych nawyków. Pod-
staw  jest codzienne oszcz dza-
nie wody w domu. Mo emy to 
robi  na kilka sposobów: 
a zamykaj c kran z wod  pod-
czas mycia z bów, 
a naprawiaj c nieszczeln  
sp uczk  czy nieszczeln  insta-
lacj , 

a myj c naczynia w zakorko-
wanym zlewie, a nie pod bie-
c  wod . 

a wykorzystuj c powtórnie 
wod  z umywalki czy wanny 
do sp ukania toalety. 

Wod  powinni my oszcz
dza  tak e poza domem: czy to 
w pracy, czy cho by myj c sa-
mochód. Wa ne s  nasze wy-
bory konsumenckie, zw aszcza 
te dotycz ce diety i stylu ycia 
oraz sposobu korzystania 
z us ug. 

Udowodnione jest, e 
du o mniej wody zu ywa si  
przy produkcji artyku ów po-
chodzenia ro linnego.  

Ogromne znaczenie ma to, 
sk d pochodz  produkty, które 
na co dzie  kupujemy. Te wy-
produkowane bli ej nas s  bar-
dziej ekologiczne. Podsumo-
wuj c: im krótszy a cuch do-
staw, tym mniejsze zu ycie 
energii i wody. 

Powinni my postawi  
na oszcz dno  wody w co-
dziennym yciu, racjonalnie go-
spodaruj c zasobami wodnymi. 
Wprowadzenie zmian w co-
dziennym gospodarowaniu 
wod  nie tylko pozytywnie 
wp ynie na wysoko  rachun-
ków, ale przede wszystkim po-
mo e walczy  z niedoborem 
wody. 

Woda to skarb! Jak ni  m drze gospodarowa ?

Wprowadzenie zmian w codziennym gospodarowaniu wod  nie tylko pozytywnie wp ynie 
na wysoko  rachunków, ale przede wszystkim pomo e walczy  z niedoborem wody. Wa ne s  
zw aszcza nasze wybory konsumenckie, zw aszcza te dotycz ce diety i stylu ycia.
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C
zysta, zielona 
i niewyczerpana - 
taka jest energia 
ze S o ca. Jej po-
zyskiwanie si  
op aca, szczegól-

nie w porównaniu ze ród ami 
konwencjonalnymi. Eksperci 
nie maj  co do tego w tpliwo ci. 

Rola tego typu róde  ener-
gii b dzie rosn . Warto inwesto-
wa  w fotowoltaik , bo jest ona 
trwa a, uniwersalna i prosta 
w monta u. 

Ka dego roku na Ziemi  do-
ciera niewyobra alnie wielka ilo  
energii s onecznej - a  osiem ty-
si cy razy przekracza ona nasze 
zapotrzebowanie. Ca kowita 
moc, jak  wykorzystuje obecnie 
ludzko , stanowi zaledwie oko o 
0,02 proc. mocy promieniowania 
s onecznego. Natomiast - jak si  
szacuje - wszystkie istniej ce 
na wiecie z o a w gla, ropy naf-
towej i gazu zawieraj  tyle ener-

gii, ile dociera ze S o ca do Ziemi 
w ci gu zaledwie 56 dni. 

Fotowoltaika jest coraz bar-
dziej popularna. Inwestuj  w ni  
nie tylko du e firmy, ale i sami 
mieszka cy.  

Nie sposób nie zauwa y , e 
fotowoltaika od kilku lat sprze-
daje si  jak przys owiowe wie e 
bu eczki – jak szacuje resort kli-
matu, w Polsce zamontowa o j  
ju  ponad 600 tys. osób. 

Oszcz dno ci 
Fotowoltaika ma wiele zalet. 
Przede wszystkim pozwala 
na znaczne obni enie rachun-
ków za pr d i daje du  niezale
no  w kwestii energii.  

Oszcz dno ci i samowy-
starczalno  energetyczna to nie-
jedyne zalety fotowoltaiki. Jest 
ona trwa a, uniwersalna i prosta 
w monta u (do wiadczonej eki-
pie monta  zajmuje oko o 
dwóch dni). Panele PV s  nieza-

wodne i bezobs ugowe, wi c nie 
wymagaj  dodatkowego na-
k adu naszej pracy. Pracuj  efek-
tywnie przez 25-30 lat, dlatego to 
d ugofalowa inwestycja. 

Od samego kosztu zakupu 
paneli s onecznych wa niejsze 
jest jednak to, jak szybko taka in-
stalacja si  zwraca. Zale y to 
od wielu czynników, m.in. po-
wierzchni paneli, ich ceny oraz 
liczby s onecznych dni na danym 
obszarze. Na ogó  inwestycja 
w panele fotowoltaiczne zwraca 
si  po oko o 6–10 latach. Okres ten 
mo na skróci , korzystaj c z pa
stwowego dofinansowania oraz 
z ulgi termomodernizacyjnej. 

Warto wiedzie , e w tym 
roku zmieni  si  sposób rozli-
cze  za energi  elektryczn  dla 
posiadaczy fotowoltaiki.  

Znikn  dotychczasowy 
system opustów, dzi ki któ-
remu mo na by o za darmo od-
da  nadwy k  wyprodukowa-

nej energii do sieci, a nast pnie 
bardzo tanio j  odzyska . Za-
miast tego wprowadzono tzw. 
net-billing: prosumenci od-
sprzedaj  wyprodukowan  
energi  firmom energetycz-
nym, a nast pnie z powrotem 
j  kupuj  – na mniej atrakcyj-
nych ni  wcze niej warunkach. 

Osoby, które zdecydo-
wa y si  zainwestowa  w foto-
woltaik  przed zmianami, po-
zostan  przy korzystnym dla 
prosumentów systemie opu-
stów przez kolejne 15 lat i b d  
p aci  bardzo niskie rachunki 
za pr d, kupuj cy panele te-
raz, zap ac  za energi  wi cej.  

Panele fotowoltaiczne na-
dal warto kupowa  – pozwol  
obni y  rachunki o ok. po ow . 

Zanim przyjedzie ekipa 
Gdy ju  si  zdecydujemy na tego 
typu inwestycj , to od czego za-
cz ? 

Planij c, przede wszyst-
kim zwró my uwag , czy nasza 
dzia ka nie jest zacieniona (wy-
sokie drzewa w pobli u, inne 
budynki, kominy itp.).  

Trzeba te  uwzgl dni  
ustawienie budynku wzgl
dem stron wiata. Panele foto-
woltaiczne najlepiej bowiem 
instalowa  od strony po udnio-
wej. Oczywi cie po stronie 
wschodniej czy zachodniej te  
mo na, ale wówczas b dziemy 
mie  wi ksze straty energii 
(rz du ok. 15-25 proc.).  

Najlepiej zaplanowa  in-
stalacj  fotowoltaiczn  ju  
na etapie projektowania no-
wego domu. Jednak ni te  nie 
stoi na przeszkodzie, by mon-

towa  panele na ju  istniej
cych budynkach.  

Zaufaj fachowcom 
Oczywi cie w ka dym przy-
padku - czy planujemy budow  
nowego domu, czy te  chcemy 
instalowa  fotowoltaik  na ju  
istniej cym budynku - powinni-
my skonsultowa  si  ze specja-
listyczn  firm  zajmuj c  si  
monta em instalacji fotowolta-
icznych. Fachowcy-instalatorzy 
dok adnie przeanalizuj  nasze 
potrzeby i dobior  odpowiednie 
panele, ich moc, sposób mon-
ta u itd. Tylko wówczas b
dziemy mie  pewno , e inwe-
stycja zostanie przeprowadzona 
profesjonalnie.

Energia ze s o ca.  
Coraz cz ciej stawiamy 
na fotowoltaik

Fotowoltaika nabiera coraz wi kszego znaczenia, zarówno 
z uwagi na ochron  rodowiska, jak i ze wzgl dów ekonomicznych
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Biuro i magazyn: 
ul. Podzamcze 34B, 
32-200 Miechów

Naszą fi rmę można podzielić na dwa profi le działalności. Głównym z nich jest sprzedaż hurtowa i detaliczna

paneli fotowoltaicznych, falowników, elementów montażowych i akcesoriów elektrycznych, a także pomp

ciepła, klimatyzatorów oraz komponentów do nich (podgrzewacze CWU, zbiorniki buforowe i inne). 

Oferujemy szeroki zakres produktów, a wysyłkę realizujemy na terenie całej Polski. Dodatkowo świadczymy

usługi doradztwa, montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i klimatyzacji. Zapewniamy 

także pomoc w uzyskaniu dofi nansowania lub kredytu. Jesteśmy bezpośrednim importerem materiałów

od producentów, dlatego zapewniamy jedne z najkorzystniejszych cen na rynku. 

ZAKRES USŁUG: 

•   sprzedaż hurtowa i detaliczna 

•   montaż instalacji fotowoltaicznych 

•   montaż pomp ciepła

•   montaż klimatyzacji 

•   montaż magazynów energii 

•   montaż instalacji grzewczych 

•   rekuperacja 

•   serwis instalacji fotowoltaicznych 

•   mycie paneli fotowoltaicznych

•   składanie wniosków o dotacje: 

Czyste Powietrze, Mój Prąd 4.0, Moje Ciepło 

•   możliwość atrakcyjnego kredytowania

Hurtownia: 667 584 036 lub 785 172 150 
Instalacje: 669 190 188 lub 724 274 094
E-mail: biuro@ecowattservis.pl

Odwiedź naszą stronę internetową www.ecowattservis.pl 
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D
zia ka wypo-
czynkowa to 
du e wyzwa-
nie, ale i du e 
 pole do popisu. 
Jak urz dzi  

dzia k  czy ogród w stylu eko? 

Kwietne ki 
to przede wszystkim wietna 
alternatywa dla trawnika. 

ki kwietne wygl daj  
pi knie i s  atwiejsze w utrzy-

maniu ni  trawniki. Od pó nej 
wiosny mog  by  pe ne kwia-
tów, które b d  nie tylko cieszy  
nas swoim widokiem, ale tak e 
zapewni  pokarm pszczo om, 
trzmielom i motylom.  

Za o enie ki kwietnej 
wymaga pewnych nak adów 
pracy, pó niej jednak niemal 
nic nie trzeba robi . Skosi  k  
wystarczy dwa razy w roku. To 
oznacza i zaoszcz dzony czas, 
i energi  potrzebn  do zasilania 
kosiarki. 

Co wa ne, ka nie wy-
maga nawo enia, potrze-

buje te  znacznie mniejszych 
ilo ci wody ni  tradycyjny 
trawnik.  

By aki kwietne wygl da y 
pi knie, trzeba  dobra  odpo-
wiednie gatunki ro lin.  

Nasiona na ki kwietne to 
najcz ciej mieszanki traw oraz 
ro lin kwitn cych w ró nych 
proporcjach. Warto wybiera  te, 
gdzie udzia  kwiatów jest wi k-
szy ni  traw. S  te  ki z o one 
z samych kwiatów. Ro liny po-
winny by  tak dobrane, eby 
kwit y jak najd u ej. W mie-
szance powinny si  te  znajdo-
wa  ro liny o ró nych terminach 
kwitnienia, tak eby ka wygl
da a adnie przez ca y sezon. 

ki jednoroczne s  bar-
dzo malownicze i oczywi cie 
daj  efekt od razu. Nie trzeba 
ich kosi  w sezonie, jednak na-
siona trzeba wysiewa  do roku. 

ki wieloletnie s  znacz-
nie bardziej trwa e, jednak nie 

kwitn  w pierwszym roku 
po wysiewie. Najpi kniej wygl
daj  w drugim-trzecim sezonie 
i kolejnych. Bardzo dobrym roz-
wi zaniem jest mieszanka ro lin 
jednorocznych i wieloletnich. 

Mo na zaobserwowa , e 
ogrody z równiutkim trawni-
kiem, tujami i kostk  brukow  
s  ju  passé. Dzi  coraz wi ksz  
popularno ci  ciesz  si  nie 
tyko kwietne ki, ale i ogrody 
vintage. 

Indywidualny styl 
Nic w tym dziwnego, bo vin-
tage to doskona y sposób 
na nadanie posesji indywidual-
nego charakteru.  

Aran acje w duchu vin-
tage sprawdzaj  si  zarówno 
w przypadku du ych ogrodów, 
jak i mniej rozleg ych prze-
strzeni, ale kultywuj c zwi zek 
z otaczaj cym krajobrazem. 
Decyduj c si  na vintage, po-

winni my zadba , aby wszyst-
kie elementy posesji - od elewa-
cji budynku, poprzez cie ki, 
ro linno , a  po ozdobne dro-
biazgi - by y ze sob  spójne. 

W takich ogrodach spraw-
dz  si  wyroby postarzane, z o-
one z elementów o obitych kra-
w dziach. Mog  to by  na przy-
k ad wy lizgane, lekko obt u-
czone p yty lub stylizowane 
kostki brukowe. Dobrze te  jest 
wybiera  materia y w naturalnej, 
ciep ej kolorystyce, takie jak be e 
czy kolory wapieni.  

Niezwykle wa na jest 
tak e ro linno  i detale nada-
j ce charakteru ca emu ogro-
dowi. W przypadku ro lin 
sprawdz  si  rodzime gatunki 
spotykane w najbli szym oto-
czeniu domu.  

Jak u babci 
Ogród w stylu wiejskim nawi
zuje do dawnego ycia na wsi.  

Charakteryzuje si  swo-
bod  i bujno ci  ro linno ci. 
Ro liny powinny by  obficie 
kwitn ce i niewyszukane. Ele-
menty ma ej architektury po-
winny by  jednocze nie deko-
racyjne, jak i funkcjonalne. 

Zdecydowanie warto po-
stawi  na ró e, ja minowce 
czy bzy. Ze stylem retro dobrze 
komponuj  si  tak e k py wy-
sokich traw. Ciekawym uzu-
pe nieniem s  dekoracje, takie 
jak postarzane konewki, do-
niczki czy misy. Taki ogród da 
schronienie owadom i pta-
kom, a kwitn ce ubiny, na-
chy ki, ostró ki, piwonie, 
on tki, maciejki, malwy czy 
nagietki przyci gn  niejedno 
spojrzenie. 

Co istotne, ogród w wiej-
skim stylu nie wymaga du o 
piel gnacji, a mo e cieszy  
od wczesnej wiosny do pó nej 
jesieni.

Rekreacyjnie, w zgodzie  
ze rodowiskiem naturalnym
Aran acja dzia ki rekreacyjnej czy ogrodu mo e by  bardzo kreatywnym  
i przyjemnym zaj ciem

Ro liny na dzia k  mo emy dobra  samodzielnie. Mog  by  nie 
tylko kwitn ce, ale i stylowe
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N
a rynku do-
st pnych jest 
wiele rodków, 
które pomog  
nam usun  
t uszcz, brud 

i inne zabrudzenia tak, eby 
dom l ni  czysto ci . Jednak 
mo emy zast pi  je w domu 
naturalnymi rodkami, co da  
spore oszcz dno ci. Jednocze-
nie zadbamy wi c o rodowi-
sko naturalne, a efekt czyszcze-
nia nie b dzie wcale gorszy. 

Babcine sposoby 
Broni  w naszym arsenale s  
znane od lat sposoby domowe, 
których u ywano jeszcze za-
nim stworzono przesi kni ty 
niebezpieczn  i szkodliw  che-
mi  arsena . Tradycyjnym spo-
sobem na pozbycie si  t uszczu 
i zabrudze  jest zastosowanie 
kwasku cytrynowego, octu 
i sody oczyszczonej. 

Sok z cytryny pomo e 
nam usun  plamy z jasnych 
ubra , bo jest naturalnym wy-
bielaczem, usunie kamie  
z czajnika (podobnie jak kwa-
sek cytrynowy), mo emy go 
u y  tak e do czyszczenia bla-
tów kuchennych i szklanych 

powierzchni. Cytryna poch a-
nia te  zapachy. 

Ocet spirytusowy odt usz-
cza i zmi kcza wod , dlatego 
usuwa brud, kamie  i t uste 
plamy. U ywamy go do mycia 
blatów kuchennych czy po-
wierzchni w azienkach z po-
wodu jego w a ciwo ci bakterio-
bójczych. Pomaga usun  osad 
z kamienia na armaturze. Nadaje 
po ysk g adkim powierzchniom 
– wystarczy doda  do wody 
nieco octu, a naczynia przetarte 
g bk , zwil on  w tym roztwo-
rze, nabior  blasku.  

Soda neutralizuje zapachy – 
je eli postawimy miseczk  
z sod  po paru godzinach nie-
przyjemny zapach zniknie. Soda 
wymieszana z sokiem z cytryny 
od wie y pomieszczenie. Woda 
z sol  to sposób na przypalony 
garnek. Nale y zostawi  j  
w garnku na kilkana cie godzin, 
a potem zagotowa . 

Soda pomo e wyczy ci  
zabrudzon  odzie , je li do-
damy j  do proszku do prania. 

Soda sprawdza si  
przy czyszczeniu zabrudzonej 
odzie y, t ustych plam i usuwa-
niu nieprzyjemnych zapachów. 
Jest niezast piona do czyszcze-
nia wanny czy zlewu (wystar-
czy zrobi  z niej past  i nak ada  
na zabrudzone powierzchnie). 

Tak w a nie dba y o czy-
sto  w kuchni nasze babcie. 
Kuchnia jest z pewno ci  jed-
nym z najtrudniejszych do sprz
tania miejsc w  domu.  

Nie kupujemy, nie wyrzucamy 
U ywaj c gotowych prepara-
tów chemicznych, które zawie-

raj  w swoim sk adzie  wiele 
substancji r cych, wdychamy 
szkodliwe opary. Potrafi  one 
doprowadzi  do podra nienia 
czy nawet poparzenia skóry, jak 
na przyk ad silnie agresywna 
soda kaustyczna. Bardzo cz sto 
w trakcie ich stosowania zagro-
one s  równie  nasze b ony 

luzowe czy oczy. Spraw  do-
datkowo pogarszaj  substancje 
zapachowe, które maj  spra-
wi , e poczujemy efekt czysto-
ci, a tak naprawd  s  kolejn  
dawk  chemii, któr  wdy-
chamy.  

Pami tajmy te , e sub-
stancje zawarte w chemicz-

nych rodkach mog  równie  
zaszkodzi  najm odszym 
mieszka com domu 
oraz zwierz tom domowym, 
je li przez przypadek znajd  
si  w ich zasi gu. rodków 
chemicznych mo emy bo-
wiem nie usun  dok adnie 
z powierzchni, z którymi sty-
kaj  si  nasze dzieci. 

Mo emy natomiast u y-
wa  rodków nowej generacji. 
S  one nie tylko skuteczne 
i wydajne, ale równie  ekolo-
giczne i bezpieczne nie tylko 
dla sprz taj cych, lecz równie  
innych domowników, w tym 
zwierz t. Zwykle w ich sk a-
dzie znajduj  si  zwi zki po-
wierzchniowo czynne pocho-
dzenia ro linnego. W przy-
padku produktów natural-
nych, nale y szuka  prepara-
tów specjalnie dedykowanych 
konkretnym powierzchniom.  

Warto ci  dodan  u ywa-
nia soli, sody, kwasku oraz in-
nych rodków naturalnych jest 
efekt ekologiczny: nie kupu-
jemy, a wi c pó niej nie wyrzu-
camy plastikowych opakowa  
po detergentach, nie sp uku-
jemy ich razem z wod  
do oczyszczalni cieków, nie 
oddzia ujemy nimi na drogi od-
dechowe i skór , co np. mo e 
nasila  alergie.

Sprz ta  skutecznie, ale ekologicznie

Czysty dom bez chemii? Mo emy wykorzysta   do sprz tania naturalne rodki 
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Przemys aw Za ko 
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P
anele fotowolta-
iczne, które ule-
g y zabrudzeniu 
czy mikrouszko-
dzeniom, mog  
pracowa  mniej 

wydajnie. Dlatego wa ne jest 
dbanie o fotowoltaik , do któ-
rego zach ca równie  prawo 
budowlane, nakazuj ce wyko-
nywanie regularnych przegl
dów instalacji. 
Panele fotowoltaiczne montuje 
si  w Polsce od stosunkowo 
niedawna, tote  nie zawsze 
wiemy, jak dba  o te urz dze-
nia. A jest ich w naszym kraju 
coraz wi cej – wed ug szacun-
ków Ministerstwa Klimatu 
i rodowiska mo na mówi  ju  
o oko o milionie pracuj cych 
instalacji fotowoltaicznych.  

Jak cz sto sprawdza  stan  
paneli? 
Artyku  62 ustawy Prawo bu-
dowlane nakazuje w a cicie-
lowi budynku dokonywanie 
przynajmniej raz na pi  lat 
kontroli instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej, co obejmuje 
równie  fotowoltaik . Jak czy-

tamy w ust. 2 tego przepisu, 
obowi zkowe jest sprawdze-
nie: stanu sprawno ci po
cze , osprz tu, zabezpiecze  
i rodków ochrony od pora e , 
oporno ci izolacji przewodów 
oraz uziemie  instalacji i apara-
tów. 

Do regularnych przegl
dów instalacji zach caj  dodat-
kowo tak e producenci paneli 
fotowoltaicznych – kontrola 
stanu instalacji jest cz sto jed-
nym z warunków skorzystania 
z gwarancji, je li np. dojdzie 
do awarii. 

Warto jednak pami ta , e 
przegl d instalacji raz na pi  
lat to absolutne minimum. Zda-
niem ekspertów najlepiej jest 
przeprowadza  kontrol  co 
roku. 

Co obejmuje przegl d  
instalacji fotowoltaicznej? 
Jako e przegl d fotowoltaiki 
wymaga specjalistycznej wie-
dzy, nale y zatrudni  do tego 
fachowca.  

Warto wi c zajrze  do swo-
jej umowy z firm , która mon-
towa a panele fotowoltaiczne, 
gdy  cz  firm wymaga, by to 
ich pracownik zajmowa  si  
serwisowaniem instalacji. 

Na ogó  jednak inwestor ma 
w tej kwestii woln  r k . 

Przegl d instalacji mo na 
przeprowadzi  w dowolnym 
momencie roku. Zakres kon-
troli mo e si  nieco ró ni  w za-
le no ci od wybranej firmy. Za-
sadniczo jednak ekspert naj-
pierw ogl da instalacj , szuka-

j c widocznych oznak uszko-
dze  czy innych problemów. 
Nast pnie dokonuje pomiarów 
kontrolnych oraz sprawdza za-
bezpieczenia urz dze . Prze-
prowadzana jest tak e kontrola 
konstrukcji wsporczej oraz ele-
mentów mocuj cych pod k
tem stabilno ci i wytrzyma o-

ci oraz ewentualnych ladów 
korozji i innych uszkodze . 

Koszt przegl du waha si  
na ogó  od kilkuset do oko o 
1000 z . Cena cz sto zale y 
od wielko ci i mocy instalacji. 
Wi kszo  firm wymaga te  po-
krycia kosztów dojazdu fa-
chowca na miejsce. 

Warto pami ta , e poza 
okresowymi przegl dami 
wa ne jest te  reagowanie 
na bie co. Je eli mamy podej-
rzenie, e mog o doj  
do uszkodzenia paneli, bo np. 
w okolicy mia o miejsce silne 
gradobicie lub na panele spad y 
z amane przez wiatr ga zie, 
warto rozwa y  zamówienie 
dodatkowego przegl du. Eks-
pert mo e wówczas przepro-
wadzi  np. pomiary termowi-
zyjne pracy poszczególnych 
ogniw fotowoltaicznych. 

Mycie fotowoltaiki  
– czy trzeba to robi ? 
Fotowoltaika dzia a tym lepiej, 
im wi cej dociera do niej bez-
po redniego wiat a s onecz-
nego. Je li wi c panele si  za-
brudz , mog  sta  si  mniej 
wydajne. Z racji nachylenia pa-
neli wi kszo  zanieczyszcze  
powinna by  z nich naturalnie 
sp ukiwana wraz z opadami 
deszczu. Deszcz nie usunie jed-
nak np. zaschni tych ptasich 
odchodów czy zalegaj cych ga-
zek. Je li zauwa ymy tego 

typu zabrudzenia, warto prze-
my  panele. W innych przypad-
kach – pomijaj c nieliczne wy-
j tki – nie jest to konieczne.

Jak dba  o panele fotowoltaiczne

Przegl dy instalacji s  obowi zkowe. Rezygnuj c z nich, nie tylko amiemy prawo, ale te  
nara amy si  na awarie i zwi zane z nimi koszty
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• Najwyższej klasy komponenty 

• 9 lat doświadczenia w branży 

• 10 własnych ekip monterskich

TWOJA ENERGIA  
ZE SŁOŃCA
BĄDŹ NIEZALEŻNY!

www.installenergy.pl
     880-222-808        biuro@installenergy.pl

•  Inwestycja w fotowoltaikę zwraca się  

w ciągu kilku lat, a następnie pozwala 

Ci zarabiać przez oszczędzanie!
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Wniosków o dofinansowanie 
wymiany pieca czy ocieplenia 
budynku przybywa z tygodnia 
na tydzie . Nie warto  zwleka .  

Zacznijmy od przypomnienie 
wa nych dat. Do 31 grudnia 
2027 roku mo na podpisywa  
umowy, a do 30 wrze nia 2029 
r. wydatkowa  pieni dze prze-
znaczone na ten cel.  

Maksymalne poziomy do-
tacji Programu „Czyste Powie-
trze” s  zró nicowane zale nie 
od cz ci programu, a tym sa-
mym dochodu wnioskodawcy: 
do 30 tys. z  dla podstawowego 
poziomu dofinansowania, 37 tys. 
z  dla podwy szonego i 69 tys. z  
dla poziomu najwy szego. 

W cz ci pierwszej (pod-
stawowej) mo na otrzyma  25 
tys. z   plus 5 tys. z  , je li zdecy-
dujemy si  na fotowoltaik , 
gdy wymiana ród a ciep a 
uwzgl dnia pomp  ciep a (typu 
powietrze/woda lub grun-
towa). Natomiast je li chcemy 
wymieni  ród o ciep a na inne 
ni  wspomniana pompa, limit 
zosta  okre lony na 20 tys. z  
plus 5 tys. na fotowoltaik . 

Warto jeszcze wspomnie , 
e termomodernizacja, wenty-
lacja mechaniczna, dokumen-

tacja, bez wymiany ród a cie-
p a pozwala na uzyskanie 10 
tys. z  dotacji. 

Kto kwalifikuje si  do tej 
grupy beneficjentów?  

Osoby fizyczne, które s  
w a cicielami lub wspó w a ci-
cielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub wy-
dzielonych w budynkach jed-
norodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodr bnion  ksi g  
wieczyst , o dochodzie rocz-
nym, który nie przekracza 
kwoty 100 000 z . 

Przechodzimy do cz ci 
drugiej programu „Czyste Po-
wietrze” z podwy szonym po-
ziomem dofinansowania. Wy-
mogiem jest tu za wiadczenie 
o wysoko ci dochodu wydane 
przez nasz  gmin .  

Przyjrzyjmy si  limitom, 
które uprawniaj  do skorzysta-
nia z tej cz ci. Przeci tny 
redni miesi czny dochód 
na osob  mo e wynosi  nie wi
cej ni  1564 z  w przypadku go-
spodarstwa wieloosobowego, 
2189 z  w gospodarstwie jedno-
osobowym. 

Maksymalny poziom dota-
cji wynosi tu 32 tys. z  plus 5 tys. 
z  z fotowoltaik  - na wymian  
ród a ciep a, 15 tys. z  na ter-

momodernizacj , wentylacj  
mechaniczn , dokumentacj  
bez wymiany ród a ciep a. 

Najnowsza,  uruchomiona 
25 stycznia 2022 roku trzecia 
cz  programu pozwala  sko-
rzysta  ze wsparcia na wymian  
kopciucha czy termomoderni-
zacj  domu osobom o najni

szych dochodach. Mamy alter-
natyw  do dochodowego kry-
terium kwalifikowalno ci: usta-
lone prawo do otrzymywania 
zasi ku sta ego, zasi ku okreso-
wego, zasi ku rodzinnego lub 
specjalnego zasi ku opieku
czego. Trzeba spe ni  podobny 
wymóg jak w cz ci drugiej, 

czyli do czy  za wiadczenie 
o wysoko ci dochodu wydane 
przez gmin . 

Dotacja mo e maksymalnie 
wynie  60 tys. z  na wymian  
ród a ciep a plus 9 tys. na foto-
woltaik .  

Do 30 tys. z  wnioskodawca 
otrzyma, gdy nie chce wymie-
nia  pieca, a np. przeprowadzi  
termomodernizacj , zainwesto-
wa  w wentylacj  mechaniczn  
czy na dokumentacj . 

Wnioski nale y sk ada  
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospo-
darki Wodnej, ale nieprzypad-
kowego. Wybieramy Fundusz 
obejmuj cy swoim dzia aniem 
teren województwa, w którym 
zlokalizowany jest nasz dom. 

E-wniosek przez internet. 
Pami tajmy o do czeniu wy-
maganych dokumentów (za-
czniki w formie skanów lub 

dokumentów elektronicz-
nych). Podpisujemy wniosek 
za pomoc  profilu zaufanego 
lub podpisu kwalifikowanego.  

Papierowy wniosek sk a-
damy w urz dzie. Mo emy go 
pobra  go ze strony naszego 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospo-
darski Wodnej.  

Drukujemy wniosek, do
czamy wymagane za czniki 
i podpisany sk adamy osobi-
cie, drog  pocztow  lub kurie-
rem do WFO iGW, jego od-
dzia u albo urz du gminy, która 
zawar a porozumienie o reali-
zacji programu.  

Jest jeszcze jedna mo li-
wo  skorzystania z programu 
„Czyste Powietrze”. Mo na uda  
si  do oddzia u banku, który 
przyst pi  do programu i tam 
z o y  wniosek o Kredyt Czyste 
Powietrze. Bank poinformuje 
czy kredyt jest obj ty gwarancj  
BGK. Sk adamy wymagane za-
czniki. Po przyznaniu kredytu, 

konsultant (pracownik banku) 
pomo e nam wype ni  doku-
menty o dofinansowanie z pro-
gramu.  

Po pozytywnej decyzji kre-
dytowej lub warunkowej umo-
wie kredytowej bank wy le 
wniosek do WFO iGW. Bank, 
po otrzymaniu pozytywnej de-
cyzji o przyznaniu dotacji, wy-
p aci nam kredyt.  

W terminie 18 miesi cy (li-
cz c od dnia z o enia wniosku 
o dotacj ) powinni my zreali-
zowa  inwestycj , a nast pnie 
z o y  w WFO iGW wniosek 
o jej rozliczenie.

Dotacja z programu „Czyste Powietrze”

Z o enie wniosku o dotacj  w programie „Czyste Powietrze” 
wcale nie jest trudne. 
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Sprawdzimy
i wybudujemy dla Ciebie

każdą nieruchomość

] 796 606 16 4    www.checking.pl

REKLAMA 0010479812

ZBUDUJEMY TWÓJ WYMARZONY DOM!
Wykonawca domów z bali pod klucz

DOMY CAŁOROCZNE  
I SEZONOWE 

► wykończenia domów z bali 

► konstrukcje dachowe  

i obróbki blacharskie 

www.domyzbalipodklucz.pl

34-745 Spytkowice 698

kontakt@domyzbalipodklucz.pl
792 123 034

REKLAMA 0010476595

Decydując się na system klimatyzacji lub pompy ciepła 

fi rmy BERG-KLIMA zawsze dokonujesz właściwego wyboru. 

Świadczymy usługi montażu, serwisu klimatyzacji i systemów wykorzystujących pompy ciepła oraz usługi chłodni-
cze na terenie MAŁOPOLSKI. Naszym klientom gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość.

BERG-KLIMA jest autoryzowanym Partnerem, profesjonalnym i certy( kowanym instalatorem klimatyzacji i pomp
ciepła marki Daikin.

Nieustannie podnosimy swój profesjonalny poziom wiedzy, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 
Regularnie monitorujemy rozwój nowych technologii i przechodzimy szkolenia podnoszące kwali( kacje. Duże 
doświadczenie i znajomość nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemach klimatyzacji i pompach ciepła 
gwarantuje fachowość oraz poprawność realizowanych przez nas inwestycji pod względem projektowym a także 
wykonawczym. 

Kontakt: e-mail: offi ce@bergklima.com 

telefon: 575-552-357 lub 575-552-356 

Adres salonu Partnerskiego Daikin: Jabłonka, ul. Podhalańska 5, 34-480 Jabłonka

REKLAMA 0010481799

DOMY Z DREWNA, DRZWI I SCHODY

•  PODBITKI I TARASY
•  BUDOWA DOMU Z DREWNA
•  DOMY GÓRALSKIE Z BALI
•  DRZWI
•  WIĘŹBY DACHOWE

tel. 606 133 832 
adres e-mail: jozef@gor-dom.pl
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du o, e aby je wywie , Lasy 
Pa stwowe potrzebuj  tysi ca 
wagonów kolejowych. Co roku 
p ac  za to z naszych podatków 
20 mln z . W ci gu dekady te 
wszystkie zebrane w lasach 
mieci mog yby wype ni  
po brzegi Stadion Narodowy. 

Ka dy z nas w 2020 roku 
wyprodukowa  rednio 342 kg 
mieci – o 10 kg wi cej ni  rok 
wcze niej. A przecie  mo na by 
t  ilo  znacznie zredukowa , 
ograniczaj c konsumpcj  oraz 
przyk adaj c si  bardziej do re-

cyklingu i segregacji odpadów. 
– Na szcz cie uczymy si  se-
gregowa  mieci. W ubieg ym 
roku ilo  odpadów zbieranych 
selektywnie wzros a do 11,3 
mln ton – podaje ekoeduka-
torka. 

Oszcz dzanie energii 
wiat i pogarszaj cy si  stan kli-
matu mo emy równie  zmie-
ni  poprzez swoje w asne tale-
rze. Co roku do mieci trafia a  5 
mln ton ywno ci. Ponad po-
owa z tego marnuje si  nie 

w restauracjach, nie w prze-
twórstwie, nie w transporcie, 
lecz w naszych domach. 
Wszystko przez to, e robimy 
za du e zakupy, brak nam po-
mys ów na wykorzystanie za-
kupionych produktów, a po-
nadto le przechowujemy yw-
no . A przecie  marnowanie 
jedzenia to nie tylko strata pie-
ni dzy. Musimy pami ta , e 
do produkcji ywno ci zu ywa 
si  ogromne ilo ci wody i ener-
gii, co nie pozostaje bez 
wp ywu na klimat. 

Jedn  z najbardziej ener-
goch onnych ga zi przemys u 
spo ywczego jest produkcja 
mi sa. W ostatnich 50 latach 
wzros a ona a  pi ciokrotnie. 
A przecie  ograniczenie spo y-
cia mi sa, a tym samym przy-
s u enie si  rodowisku, nie 
jest takie trudne. Wystarczy-
oby, eby ka dy z nas zrezy-
gnowa  z jednego czy dwóch 
kotletów tygodniowo, by przy-
nios o to korzy  naszej plane-
cie. 

Co jeszcze ka dy z nas 
mo e zrobi  dla klimatu? Ogra-
niczy  zu ycie energii we w a-
snym domu, czyli np. nie prze-
grzewa  pomieszcze . A obec-
nie saun  robi sobie z mieszka  
ponad po owa Polaków. Tym-
czasem wystarczy zmniejszy  
temperatur  w domu o zaled-
wie jeden stopie , by ograni-
czy  emisj  gazów cieplarnia-
nych a  o milion ton. – By zo-
brazowa , jak to du o, wystar-
czy przyk ad: do poch oni cia 
takiej ilo ci gazów cieplarnia-
nych potrzeba 15 mln drzew – 
wylicza Sylwia Majcher. I do-
daje: – Obni enie temperatury 
w domu to ma y gest, a jak e 
wa ny dla naszego zdrowia, kli-
matu, no i tak e dla portfela, bo 
mo na dzi ki temu zaoszcz
dzi  na rachunkach nawet do 8 
procent.

Paulina Szymczewska 

paulina.szymczewska@polskapress.pl 

K
a dego roku 
marnujemy 5 
mln ton ywno-
ci. Co minut  
do oceanu tra-
fia ci arówka 

odpadów z tworzyw sztucz-
nych, a co s))ekund  na wysy-
pisku l duje ci arówka ubra , 
których ju  nie nosimy. Jeszcze 
50 lat temu nasz lad ekolo-
giczny by  bliski zeru, a teraz 
zmagamy si  z powodziami, 
huraganami, susz ... 

Mniejsza konsumpcja 
Ponad trzy czwarte Polaków 
twierdzi, e dba o rodowisko 
i e zale y im na kondycji pla-
nety. 78 proc. uwa a, e stan, 
w jakim znalaz a si  Ziemia, jest 
powa ny, ale jednocze nie 
tylko 20 proc. z nas jest goto-
wych do zmiany stylu kon-
sumpcji, która wymaga wi k-
szych wyrzecze .  

– Nie zdajemy sobie 
sprawy, e nasze codzienne 
wybory maj  ogromy wp yw 
na kondycj  planety. Nie potra-
fimy podejmowa  w a ciwych 
decyzji, bo nie wiemy, co tak 
naprawd  si  liczy i od czego 
zacz  – przyznaje Sylwia Maj-
cher, ekoedukatorka, autorka 
pi ciu bestsellerowych ksi ek 
dotycz cych niemarnowania 
ywno ci i bycia eko. – Jestem 
jednak optymistk  i wierz , e 
dzi ki dobrej edukacji to si  
uda zmieni  – dodaje. 

wi ta, a po wi tach... 
W Polsce, w ka dej sekundzie 
trafia si  do kosza a  150 kg 
ywno ci. Rocznie to 5 milio-

nów ton jedzenia! Po Wielka-
nocy do mieci w wi kszo ci 
polskich domów wyrzucimy 
nadpsute sa atki jarzynowe, 
czerstw  babk  i jajka, których 
nie b dziemy ju  w stanie 
w siebie wcisn . Mo e ju  czas 
zacz  rozs dniej gospodaro-
wa  ywno ci ? 

Co robi , by nie wyrzuca  
ywno ci, by niczego nie mar-
nowa ?  

Okazuje si , e swoje dru-
gie ycie mog  mie  i ciasta, 
które zosta y ze wi tecznego 
sto u. Podeschni t  babk  naj-
lepiej pokroi  w grube plastry, 
obtoczy  w jajku i usma y  
na patelni jako tosty. wie y 
sernik lub kruch  tart  najlepiej 
zamrozi , ale z sernika lub 
babki mo na przygotowa ... 
trufle.  

- Babk  lub sernik trzeba 
przerzuci  do blendera, doda  
troch  konfitury lub kakao, a je-
li mamy - równie  bakalie 
i ulepi  z tego kulki, które stan  

si  truflami. Nast pnie mo-
emy je umoczy  w kakao lub 
wiórkach kokosowych, sch o-
dzi  w lodówce i mamy wietny 
deser. W wersji dla doros ych 
mo na doda  alkoholu, a jak 
chcemy mie  ju  wypas, najle-
piej zanurzy  trufle w rozpusz-
czonej czekoladzie i b d  jak 
z cukierni - mówi a Sylwia Maj-
cher. 

Jeszcze 50 lat temu nasz 
lad ekologiczny by  bliski zeru, 
a teraz zmagamy si  z powo-
dziami, huraganami, susz ... 
Po raz pierwszy te  naukowcy 
mówi  wyra nie o tym, e to 
w a nie my – ludzie jeste my 
odpowiedzialni za zmiany kli-
matu. I tylko my mo emy pod-
j  wyzwanie i co  zmieni . 
Nikt inny tego za nas nie zrobi. 

Kropla dr y ska  
Wielu z nas my li jednak: „Na-
wet, je li b d  y  bardzo eko-
logicznie, to có  to da? To tylko 
kropla w morzu potrzeb. Sam 
jeden przecie  nic nie zmieni , 
wi c po co si  stara ?”. To za o-
enie z gruntu b dne! Bo suma 
dzia a  pojedynczych ludzi da 
ogromny efekt. 

Co wi c robi ? Przede 
wszystkim ograniczy  rozbu-
chan  i bezmy ln  konsumpcj  
w ró nych dziedzinach ycia. 
Za przyk ad mo e tu pos u y  

cho by odzie . Kupujemy jej 
stanowczo za du o i wyrzu-
camy za szybko, cho  wcale si  
jeszcze zu y a, a jedynie 
po prostu przesta a by  modna. 
Efekt? Co sekund  na wysypi-
sko trafia ci arówka ubra , 
których ju  nie nosimy.  

Przemys  tekstylny jest 
jednym z najbardziej zanie-
czyszczaj cych rodowisko. – 
Nawet je li przesta by on ca ko-
wicie produkowa  odzie  i zo-
sta yby zamkni te wszystkie 
fabryki, to i tak ka dy z nas 
mia by co na siebie w o y  jesz-
cze przez najbli sze pó  wieku. 
Nie trzeba by oby kupowa  
ubra , jest ich wystarczaj co 
du o – wskazuje Sylwia Maj-
cher. 

Problemem s  nie tylko 
odpady tekstylne, ale równie  
m.in. te z tworzyw sztucznych. 
Nie b dzie przesad  twierdze-
nie, e dos ownie zalewaj  one 
wiat. Ich ilo  w ostatnich kil-
kudziesi ciu latach wzros a 
niesamowicie. Dla przyk adu: 
w 1950 roku by o to 2 mln ton, 
a w 2019 r. – ju  368 mln ton! Co 
minut  do oceanu trafia ci a-
rówka odpadów z tworzyw 
sztucznych. 60 proc. mieci 
w naszym Ba tyku to w a nie 
plastiki. 

Mamy równie  problem ze 
mieciami w lasach. Jest ich tak 

Jak mniej kupowa  i mniej marnowa ?
Zwyk e codzienne wybory maj  ogromny wp yw na kondycj  planety.  Wszystko zale y od naszych postaw, 
od codziennych decyzji i od prostej ch ci zmiany nawyków i przyzwyczaje

Suma dzia a  pojedynczych ludzi da ogromny efekt, je li cho  troch  zmienimy styl ycia, ograniczymy konsumpcj , bedziemy 
oszcz dza  energi  i stara  si , by nie marnowa  jedzenia

F
O
T
. 
U
N
S
P
L
A
S
H

EKOLOGIA

REKLAMA 0010478556

Możemy zaproponować Państwu 
między innymi takie rozwiązania jak: 

oczyszczalnie przydomowe, 
oczyszczalnie ekologiczne, 
oczyszczalnie biologiczne, 
oczyszczalnie przemysłowe, 
 instalacje wodno-kanalizacyjne- 
kanalizacyjne sieci przesyłowe, 
przyłącza kanalizacyjne, 

  czyszczenie kanalizacji pod 
ciśnieniem. 

Prace wykonujemy z należytą staran-
nością. Zlecenia realizujemy termino-
wo. Służymy fachowym doradztwem 
oraz pomocą w doborze optymalnych 
rozwiązań. Jesteśmy elastyczni, 
do każdego zlecenia podchodzimy 
indywidualnie.

Przedsiębiorstwo Zibimont zajmuje się zakładaniem 
kompleksowych instalacji oczyszczania ścieków. 
Firma działa na rynku od 2014 roku, a jej siedziba znajduje się 
w miejscowości Nawojowa, w woj. małopolskim. 
Właścicielem działalności jest Zbigniew Poręba.

Produkty i usługi 
Zibimont jest fi rmą posiadającą wieloletnie doświadczenie 

w zakresie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Przy każdym domu lub innym budynku z dostępem do wody 

niezbędnym elementem jest szambo lub oczyszczalnia. 
Odpowiada ona za odprowadzanie nieczystości i minimali-
zację brzydkich zapachów. By spełniała ona swoje zadania, 
musi być jednak odpowiednio dobrana. 
Kryteriów doboru jest wiele na przykład liczba obsługiwanych 
osób, wielkość działki, czy poziom wód gruntowych. 

Podejmując się dokonania wyboru samemu, można się 
niestety potknąć i ściągnąć na siebie dodatkowe koszty. 

Nasza fi rma nie tylko montuje oczyszczalnie, ale i służy 
fachowym doradztwem na każdym etapie współpracy. 

Dysponujemy szczegółową wiedzą odnośnie nowoczesnych 
technologii oraz odpowiednim zapleczem technicznym. 

Zatrudniamy wysoce wykwalifi kowanych pracowników, 
którzy sprawnie i rzetelnie wykonują powierzone im zadania. 

zporeba-83@wp.pl 

514 300 211

Przeprowadzamy 

także remonty 

instalacji 

i oferujemy 

kompleksowy 

serwis. 
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R
ozliczasz swój 
PIT? A  do 53 
tys. z  mo e od-
liczy  od docho-
dów, wype nia-
j c swój PIT, 

ka dy w a ciciel domu jedno-
rodzinnego, który poniós  wy-
datki na jego termomoderniza-
cj . Zwrot podatku mo e wy-
nie  nawet blisko 17 tys. z . 

Od wymiany okien po OZE 
Przypomnijmy, z ulgi termo-
modernizacyjnej od 2019 roku 
mog  korzysta  w a ciciele lub 
wspó w a ciciele domów jed-
norodzinnych (tak e tych w za-
budowie szeregowej lub bli
niaczej). Ulg  mo na odliczy  
w rocznych zeznaniach podat-
kowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L 
lub PIT-28. 

Uprawnieni do skorzysta-
nia z ulgi s  w a ciciele domów, 
którzy p ac  podatki: 
a wed ug skali podatkowej (17 
lub 32 proc.), 
a wed ug 19 proc. stawki po-
datku liniowego, 
a rycza tem od przychodów 
ewidencjonowanych. 

Ulga przys uguje jako odli-
czenie od dochodu wydatków 
na zakup materia ów budowla-
nych, urz dze  i us ug zwi za-
nych z realizacj  przedsi wzi
cia termomodernizacyjnego, 
na wymian  róde  ogrzewania 
oraz instalacj  odnawialnych 
róde  energii. Mo na wykona  
m.in. ca kowit  lub cz ciow  
zamian  róde  energii na ró-
d a odnawialne. 

Jakie materia y i us ugi s  
obj te ulg  termomoderniza-
cyjn ? To, przyk adowo, mate-
ria y budowlane, wykorzysty-
wane do docieplania przegród 
budowlanych i fundamentów, 
kondensacyjne kot y gazowe 
i olejowe (wraz ze sterowaniem 
itp.), przy cza do sieci cie-
p owniczej lub gazowej, 
pompy ciep a, kolektory s o-
neczne, ogniwa fotowolta-
iczne, stolarka okienna 
i drzwiowa, systemy wentyla-
cji mechanicznej z odzyskiem 
ciep a. 

Ulg  termomoderniza-
cyjn  obj te s  równie  us ugi 
takie jak np.: wykonanie au-
dytu energetycznego (co 
istotne, z ulgi mo na skorzysta  
nawet wtedy, je li przed rozpo-
cz ciem termomodernizacji 

domu nie zosta  przeprowa-
dzony audyt energetyczny), 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej, docieplenie przegród 
budowlanych, p yt balkono-
wych lub fundamentów, wy-
miana stolarki okiennej 
i drzwiowej, demonta  starych 
róde  ciep a i monta  nowych 
kot ów oraz innych urz dze  

grzewczych, w tym OZE, mon-
ta  systemu wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciep a czy 
regulacja nowych instalacji. 

Ile odliczysz ? 
W ramach ulgi mo na odliczy  
100 proc. wydatków na termo-
modernizacj  i wymian  pale-
niska oraz instalacj  odnawial-

nych róde  energii, poniesio-
nych w okresie realizacji przed-
si wzi cia.  
Kwota odliczenia nie mo e by  
jednak wy sza ni  53 tysi ce 
z otych – limit ten dotyczy po-
datnika bez wzgl du na liczb  
realizowanych przedsi wzi  
termomodernizacyjnych w po-
szczególnych latach. 

Pami ta  nale y, e odlicze-
nie ulgi przys uguje tylko na ju  
istniej ce domy (nie obejmuje 
tych b d cych w budowie), 
a czas realizacji przedsi wzi cia 
termomodernizacyjnego nie 
mo e przekracza  trzech lat (li-
cz c od ko ca roku podatko-
wego, w którym poniesiono 
pierwszy wydatek, czyli np. roz-
pocz cie inwestycji i pierwszy 
wydatek – lipiec 2019; zako cze-
nie – nie pó niej ni  31 grudnia 
2022 r.). A co, je li kwota odlicze-
nia nie mia aby pokrycia w rocz-
nym dochodzie podatnika? 
Wówczas mo na dokonywa  
odlicze  przez kolejnych 6 lat. 

Korzystaj c z ulgi termo-
modernizacyjnej, mo na otrzy-
ma  zwrot podatku w kwocie: 
a do 9 010 z , je li rozlicza si  
wed ug skali 17 proc., 
a do 10 070 z , je li rozlicza si  
wed ug stawki 19 proc., 
a do 16 960 z , je li rozlicza si  
wed ug stawki 32 proc. 

Ulg  termomoderniza-
cyjn  mo na odliczy , je li po-
siada si  faktur  wystawion  
przez czynnego podatnika VAT, 
a tak e faktura, zawieraj ca po-
datek od warto ci dodanej wy-
stawiona przez podmiot z pa
stwa cz onkowskiego UE.

Modernizuj i korzystaj z ulgi podatkowej

Nie zapomnij o uldze termomodernizacyjnej. W ramach ulgi mo na odliczy  100 procent wydatków 
na termomodernizacj  i wymian  paleniska oraz instalacj  odnawialnych róde  energii
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czytaj

strefabiznesu.pl

REKLAMA 0010468510

Zajmujemy się świadczeniem 

profesjonalnych usług instalacyjnych:

POMPY CIEPŁA

KOTŁY GAZOWE

INSTALACJE GRZEWCZE

KANALIZACJA

INSTALACJE GAZU

USŁUGI 

INSTALACYJNE

www.termika24.pl

Chopina 40, 38-300 Gorlice

\ 608 630 085     2 termika24@gmail.com

REKLAMA 0010463559

WYLEWKI    CEMENTOWE  

   |  ANHYDYTOWE  |  PRZEMYSŁOWE

 732 732 032 | 662 028 028

W 

PAKIECIE 

TANIEJ

 NOWOŚĆ – PŁYNNY STYROPIAN

Max-fl oor – posadzki betonowe

REKLAMA 0010477060

PANASONIC, NIBE

• 

• 

• SERWIS

rekuperacjakrakow.pl 

] 509 587 234

REKLAMA 0010468243

INSTALATOR AUTORYZOWANY
tel. 502 774 445, tel. 18 352 67 71

krzysztof.kawa@wp.pl

www.ikos-term.pl

WYSELEKCJONOWANE
PRODUKTY!

REKLAMA 0010469474

oC
#Ciepło

Twojego 
Domu

• instalacje centralnego ogrzewania
• pompy ciepła
• instalacje sanitarne
• instalacje gazowe
• instalacje solarne
• montaż kotłów gazowych i węglowych
• naprawa i serwis kotłów
• montaż termokominków
• rekuperacja i wentylacja
• klimatyzacja

www.solar-term.pl 
FB CiepłoTwojegoDomu

tel. 664 337 196

Domu, w którym śpisz, 
domu, o którym śnisz, 
domu, który kochasz…
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S
tatystyczny Po-
lak marnuje 
w ci gu roku… 
235 kg ywno ci! 
Nic dziwnego, 
e zacz li my 

zwraca  baczniejsz  uwag  
na marnowanie jedzenia. Filo-
zofia zero waste (w dos ownym 
t umaczeniu: zero odpadów, 
zero marnowania) oraz less wa-
ste walczy z marnowaniem 
ywno ci.  

Jak maksymalnie  
wykorzysta  ywno ? 
Wraz z narastaj cym proble-
mem du ej ilo ci produkowa-
nych mieci podej cie zero wa-
ste staje si  coraz popularniej-
sze.  

Wed ug filozofii zero wa-
ste, cz owiek powinien stara  
si  wytwarza  mniej odpadów 
i nie zanieczyszcza  dodat-
kowo rodowiska. Brzmi to po-
wa nie, ale by wpasowa  si  
w t  ide , nie trzeba  ca kowi-
cie zmienia  swojego ycia. 
Wystarczy zwraca  baczniejsz   
uwag  na to, ile i co kupujemy, 
a tak e postara  si  zaplano-

wa  zakupy z g ow . Wtedy 
w kuchni nic si  nie zmarnuje. 

Jak mówi Joanna K
dzio ka, rzeczniczka prasowa 
Polskiego Stowarzyszenia Zero 
Waste, zero waste to styl ycia, 
w którym staramy si  genero-
wa  jak najmniej odpadów. Za-
liczamy do nich m.in. odpady 
opakowaniowe, czyli plasti-
kowe siatki i woreczki, butelki 
na wod , soki i mleko czy sty-
ropianowe tacki. Je li d ymy 
do tego, by y  w duchu zero 
waste, najlepiej wyeliminowa   
wszystkie jednorazowe opako-
wania, zast puj c je opakowa-
niami wielorazowymi. To nie 
jest takie trudne; mleko mo na 
kupi  w mlekomacie, jab ka 
czy warzywa do w asnej siatki, 
w dlin  do pude ka, które za-
bierzemy ze sob  z domu. 

Wystarcz  drobne rzeczy 
Wybieraj c si  na zakupy, za-
bierzmy ze sob  bawe nian  
torb  i to do niej spakujmy za-
kupy.  

Warzywa czy owoce mo-
emy w o y  do specjalnych, 
p óciennych woreczków wielo-
krotnego u ytku, które z atwo-
ci  wypierzemy. Kiedy kawa 
czy d em si  sko cz , pozosta e 

po nich s oiki wykorzystajmy 
na domowe przetwory lub 
do przechowywania p atków.  

Z  bada  wynika, e jedynie 
co drugi Polak (49 proc.) spraw-
dza dat  przydatno ci produk-
tów do spo ycia. Równocze nie, 
co szósta osoba potwierdza, e 
zdarza si  jej kupi  produkty 
z krótk  dat  przydatno ci 
do spo ycia, a nast pnie je wy-
rzuci . 

Nic si  nie zmarnuje 
Pieczywo - jego marnowanie to 
jeden z ci szych grzechów, nie 
tylko Polaków. Co mo emy z  
zrobi  z czerstwym pieczywem? 

Najprostszym rozwi za-
niem jest zmielenie go na bu k  
tart . Doskonale nada si  tak e 
jako dodatek do kremowych 
zup, np. w formie grzanek.  

Pami tajmy, e pieczywo 
mo na mrozi ! To fantastyczny 
patent na przechowywanie 
chleba czy bu ek. Taki sposób 
pozwoli nam przechowa  pie-
czywo w dobrej kondycji nawet 
dwa miesi ce.  

Je li mamy lekko nie wie e 
ju  pieczywo pszenne, mo emy 
z niego zrobi  tosty francuskie. 
Wystarczy, e kromeczki zanu-
rzymy w roztrzepanym jajku 

Kuchnia, w której wszystko si  przyda

Nic tak nie pobudza twórczego my lenia, jak kolorowe warzywa, owoce i zdrowe smako yki. 
Odkurzmy sprawdzone przepisy naszych bab , które mog  nas uchroni  przed marnotrawstwem. 
W babcinych kuchniach nic si  nie marnowa o
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z mlekiem i usma ymy na ma le 
klarowanym na z oty kolor. 

Ma o kto zdaje te  sobie 
spraw , e niektóre obierki mo-
emy wykorzysta  powtórnie. 
Te pozosta e z pietruszki lub 
marchwi mog  sta  si  baz  zup 
lub wywarów idealnie nadaj
cych si  do sosów. 

Je eli dobrze obierzesz ko-
rze  broku u, mo esz go ugoto-
wa  wraz z ró yczkami – jest 
równie smaczny, a dzi ki temu 
na talerzu znajdzie si  wi ksza 
porcja tego pysznego oraz zdro-
wego warzywa. 

Li cie rzodkiewki równie  
nie musz  l dowa  w koszu – do-
daj c do nich orzechy pinii, par-
mezan, odrobin  oliwy i przy-
prawy, a nast pnie blenduj c, 
przygotujesz pyszne pesto, które 
b dzie idealnie pasowa o do ma-
karonu. 

Zosta y ziemniaki z obiadu? 
Stop! Nie wyrzucaj ich. Dosko-
nale nadadz  si  na kopytka, klu-
ski l skie czy pyzy, które mo esz 
zamrozi  i b d  jak znalaz , gdy 
np. pó niej wrócisz z pracy i b
dziesz mie  mniej czasu na przy-
gotowanie obiadu. Z warzyw 
z bulionu mo na zrobi  sa atk  
jarzynow , suchy chleb „przero-
bi ” na grzanki, a mi so z roso u 

na past  do chleba lub farsz 
do pierogów albo krokietów. 

Ziemniaczane obierki warto 
z kolei upiec w piekarniku. Wy-
starczy odrobina oliwy i chilli, 
aby zyska y wy mienity smak.  

Przyk ady mo na mno y ! 
Ry  mo esz doda  do sa atki 
z warzyw, a resztk  ugotowa-
nych widerków lub kokardek - 
do zapiekanki. Z niewykorzysta-
nych bia ek po cie cie kruchym 
mo na upiec pyszn  Pavlow  
lub zwyk e bezy. I to wszystko 
mog  by  pyszne, pe nowarto-
ciowe dania. Wystarczy troch  
kreatywno ci. 

Je li ziemniaki zostaj  nam 
po obiedzie, mo emy je przero-
bi  np. na góralskie moskole! Wy-
starczy, e je ubi , doda  y k  
mietany i jajko, da  troch  m ki 
pszennej , tak aby ciasto odcho-
dzi o od r ki. Teraz tylko trzeba 
dobrze nagrza  patelni  i usma-
y  uformowane z masy pla-

cuszki bez u ycia t uszczu. Pla-
cuszki takie mo na zje  z so-
sem czosnkowym albo jarskim 
gulaszem, który mo na przygo-
towa  z dodatkiem warzyw. 

Po przyrz dzeniu niedziel-
nego roso u zwykle pozostaj  
nam ugotowane warzywa; mar-
chewka czy pietruszka. Dodaj c 

do nich jajko, ulubione przy-
prawy, jogurt oraz m k , zro-
bimy z nich pyszne, warzywne 
kotlety do kolejnego obiadu.  

Wbrew pozorom, si ganie 
po ro linne resztki mo e by  ró-
d em wielu witamin i minera-
ów. Li cie czy korzenie warzyw, 
które odruchowo odcinamy 
i wyrzucamy do kosza, mog  
smakowa  równie dobrze, jak 
samo warzywo. Wystarczy do-
da  podpra one na patelni pestki 
dyni czy s onecznika albo do-
wolne orzechy i w ten sposób 
wzbogaci  danie z warzywnych 
resztek w warto ci od ywcze. 

wi ta, a po wi tach... 
Przyjrzyjmy si  naszym lodów-
kom i spi arnianym zapasom. 
Zamiast wyrzuca  resztki, 
stwórzmy nowe, dobre danie, 
które na sta e wejdzie do naszego 
menu. 

Je li zostanie nam po wi
tach jedzenie, spróbujmy je za-
mrozi , dziel c na mniejsze par-
tie, oddajmy do jad odzielni 
(czyli lodówek, w których mo-
emy zostawi  nadmiar jedze-
nia). Mo emy tak e zorganizo-
wa  spotkanie z przyjació mi, 
podczas którego zjemy to, co zo-
sta o ze wi t.

REKLAMA 0010482705

Oferowany przez nas kamień jest:

funkcjonalny, o różnych zastosowaniach,

trwały, odporny i długowieczny,

naturalny

dowolnie formowalny (pod Klienta),

niepowtarzalny i unikalny,

ekologiczny,

atrakcyjny cenowo.

Wykonujemy:

•  Schody zewnętrze, 

wewnętrzne

• Kominki

• Blaty kuchenne

• Posadzki

• Parapety

• Łazienki

Kąty 179, 32-862 Porąbka Iwkowska

Szybki kontakt:   601 979 928, 510 851 455   biuro@global-granit-marmur.pl

 Global - granit, marmur

40 lat tradycji

w kamieniarstwie
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W
iele osób 
chce dba   
o rodowis
ko i zacz  
od - zdawa-
oby si  - 

prostego dzia ania, jakim jest 
segregacja mieci. Cz  z nich 
od razu zniech ca si  jednak 
do tego pomys u, bo pojawia 
si  problem zwi zany ze znale-
zieniem miejsca na pojemniki 
na mieci w naszym domu. 

 Segregacja mieci w ma ym 
mieszkaniu 
„Nie sortuj  mieci, bo nie 
mam miejsca ”, „Jak mam se-
gregowa  mieci, skoro mam 
takie ciasne mieszkanie?”, 
„Kilka koszy na odpady? Wy-
kluczone! Nie zmieszcz  si  
pod zlewem” to najcz ciej 
spotykane wypowiedzi miesz-
ka ców. Ci z nas, którzy miesz-
kaj  w domach lub przestron-
nych mieszkaniach, mog  zor-
ganizowa  miejsce na pi  po-
jemników, które umo liwi  
rozdzielanie odpadków. Co jed-
nak z tymi, którzy maj  do dys-
pozycji jedynie ma e miesz-
kanka? Tymczasem zgodnie 
z przepisami mieci nale y se-
gregowa  na pi  frakcji. Od-
dzielne pojemniki lub worki 
powinni my mie  na metale 
i tworzywa sztuczne, szk o, pa-
pier, bioodpady i wreszcie od-
pady zmieszane.  

Ograniczenia przestrzenne 
mog  zniech ci  nawet naj-
wi kszego zwolennika segrega-
cji odpadków. Wiele osób 
trzyma pojemniki w szafce 
pod zlewem, inni maj  zamy-
kane kosze stoj ce gdzie  pod  
cian  lub w k cie kuchni.  

Najtrudniejszy pierwszy krok  
Warto zamiast jednego du ego 
kub a zainstalowa  kilka mniej-
szych i plastik wrzuca  do od-
powiedniego kosza, odpady 

spo ywcze do innego, a szk o 
czy metal do jeszcze innych. 
Jedna z propozycji zak ada, e 
zamiast szafki z drzwiczkami 
pod zlewem zamontujemy szu-
flad , do której wstawimy kilka 
pojemników. Dzi ki temu b d  
one s  atwo dost pne.  

Warto zrobi  rachunek su-
mienia i zastanowi  si , jakich 
mieci „produkujemy” naj-
wi cej i które kosze musimy 
mie  du e, a które nie. W za-
le no ci od tego, jaki prowa-
dzimy tryb ycia, warto prze-
my le , czy aby niezb dne jest 
rozmieszczenie wszystkich 
pojemników na mieci w jed-
nej szafce czy szufladzie. Cza-
sem lepiej postawi  kosze 
w ró nych cz ciach mieszka-
nia i zrobi  kilka kroków do in-
nego pokoju, ni  codziennie 
biega  z tymi pojemnikami 
po schodach. Istotne jest rów-
nie , w których cz ciach 
mieszkania przydadz  si  po-
szczególne pojemniki.  

Segregacj  mo na u atwi  
prostymi trikami 
Na odpady selektywne typu 
papier mo emy przeznaczy  
adne i estetyczne koszyki 
ozdobne. Nie ma potrzeby, by 
wyk ada  je jeszcze workiem, 
bo kartki s  czyste. Potem a-
two je prze o y  do jakiego  
kartonu czy torby. Mo na te  je 
przesypa  bezpo rednio z ko-
szyka do odpowiedniego kon-
tenera. Je li wybierzemy ko-
szyk z szerokim dnem, kartki 
mog  le e  na p asko. Zajmuj  
wtedy mniej miejsca ni  zgnie-
cione w kulki. Tak b dzie te  
wygodniej - rzadziej opró
niamy koszyk. Im mniej cho-
dzenia ze mieciami, tym ycie 
jest przyjemniejsze. 

Nast pny sposób to prze-
my lane zakupy. Kupujemy 
konkretne grupy produktów 
partiami. Zapasy do domu ro-
bimy z regu y raz na jaki  czas. 
Wi kszo  du ych artyku ów 
spo ywczych jest pakowana 

w kartony lub opakowania fo-
liowe.  Przygotowujemy wi c 
od razu dwa worki do segrega-
cji: na papierowe opakowania 
i folie. Robi c takie wi ksze za-
kupy, ograniczamy czas po-
trzebny na segregacj .  

Segregacja obejmuje te  
szk o. Z tym jest na szcz cie 
najmniejszy k opot, bo wi k-
szo  osób s oików nie wy-
rzuca, tylko u ywa ponownie 
do domowych przetworów czy 
przechowywania ywno ci. 

By oszcz dzi  miejsce, 
które zajmuj  plastikowe bu-
telki w koszu na mieci, korzy-
stajmy ze zgniatarki albo sta-
rajmy si  zgnie  je sami. Dzi ki 
temu plastiki zajmuj  o wiele 
mniej miejsca! 

Nasza domowa organizacja 
mieciowa 
W kuchni bez w tpienia po-
trzebny jest pojemnik na od-
pady bio, ale czy na pewno po-

winien by  tam ustawiony rów-
nie  kosz na papier? 

Zdecydowanie wi cej pa-
pierowych odpadów generu-
jemy w okolicach biurka, dla-
tego nie musimy na si  szuka  
w kuchni miejsca na a  pi  ko-
szy. Kosz na papier ustawmy 
pod biurkiem. Je li p uczemy 
opakowania szklane i plasti-
kowe, nie musimy zamyka  po-
jemnika, w którym b dziemy je 
przechowywa  - to mo e by  
jaka  skrzynka. Zamiast trady-
cyjnie w kuchni, taki kosz mo e 
stan  np. w przedpokoju bli-
sko wyj cia, gdzie atwo b dzie 
dok ada  nowe mieci z innych 
pomieszcze .  

W a ciciele domów jedno-
rodzinnych maj  troch  atwiej, 
bo cz sto dysponuj  kompo-
stownikiem. Natomiast po-
winni zwraca  baczn  uwag  
na kolory worków na odpady 
i na to, jak regularnie i dok ad-
nie odbierane s  odpady z po-

sesji - konieczno  cz stszego 
ich transportu lub dostawienia 
poszczególnych kontenerów 
trzeba zg osi  do zarz dcy te-
renu. 

Na ko cu najwa niejsze: 
trzeba segregowa  systema-
tycznie, inaczej to nie dzia a. 
Dzi ki obowi zkowemu podej-
ciu do tematu unikniemy ba-
aganu w domu, a segregacja 
wejdzie nam w nawyk, przez co 
coraz lepiej nam b dzie wycho-
dzi . 

Pami tajmy te , e jest to 
nie tylko dzia anie w kierunku 
ochrony rodowiska, ale rów-
nie   realne oszcz dno ci. 
Wszak za wywóz mieci p a-
cimy niema e pieni dze.  

Do wyboru, do koloru 
Warto zauwa y , e naprzeciw 
ekologicznym potrzebom do-
mowych gospodarstw coraz 
cz ciej wychodz  producenci 
pojemników na odpady. 

Kosze w najskromniejszej 
wersji maj  najcz ciej dwie ko-
mory, te bardziej rozbudowane 
maj  trzy lub cztery. Przy czym 
zwykle ró ni  si  od siebie ko-
lorem, a ich pokrywy s  odpo-
wiednio oznaczone np. naklej-
kami. U atwia to segregacj  
i sprawia, e nawet dzieci b d  
potrafi y wyrzuci  konkretny 
odpadek do w a ciwego kosza.  

Pojemniki takie kosztuj  
od kilkudziesi ciu (najta sze) 
do kilkuset z otych za komplet. 
Nie jest to du o, zwa ywszy e 
taki kosz pos u y przez lata. To 
z pewno ci  bardziej este-
tyczne rozwi zanie ni  wala-
j ce si  po kuchni worki albo 
kilka zewn trznych pojemni-
ków ustawionych obok szafki. 

U atwie  mo na znale  
wi cej, np. na rynku dost pne 
s  pojemniki na bioodpady 
z wch aniaj cym nieprzyjemny 
zapach wk adem w glowym 
lub kompostowniki, które 
mog  by  u ytkowane równie  
w mieszkaniach.  

Poprawi  si  równie  sam 
design, kosze wygl daj  este-
tycznie.  Warto te  przyjrze  si  
rozwi zaniom, jakie proponuj  
producenci mebli. Mo emy 
spotka  si  z funkcjonalnymi 
rozwi zaniami, takimi jak 
umieszczanie komór do segre-
gacji odpadów w du ych szu-
fladach lub specjalne kosze ide-
alnie dopasowane do wymia-
rów kuchennej szafki. 

Na rynku mo na te  zna-
le  kosze modu owe. O co 
chodzi? Takie pojemniki mog  
by  po czone na kilka sposo-
bów. Mo emy je umie ci  obok 
siebie – tak, by zmie ci y si  
pod zlewem, albo na sobie. 
B d  wówczas tworzy y wie , 
która idealnie sprawdzi si  
w k cie albo we wn ce 
w kuchni. 

Dzi ki temu segregacja b
dzie prosta, atwa i przyjemna 
- nawet, je li nasze mieszkanie 
jest ma e i nie dysponujemy 
du  przestrzeni !

Segregacja: na wszystko s  sposoby!

M drze zaplanowane zarz dzanie odpadami pozwala na zaoszcz dzenie pieni dzy, utrzymanie 
porz dku w mieszkaniu czy domu oraz - oczywi cie - wspiera rodowisko
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Oferujemy wszelkie usługi koparko-ładowarką 

oraz transportowe w zakresie m.in.: 

•  Wykopy pod fundamenty budynków jednorodzinnych, hal, 

garaży, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, pompy 

ciepła, itp. 

•  Korytowanie i utwardzanie pod drogi, podjazdy, wjazdy 

•  Utwardzanie placów 

•  Przygotowanie terenu pod budowę 

•  Wyrywanie korzeni 

•  Rozbiórki 

•  Zasypki ław fundamentowych 

•  Wykopy pod szamba i oczyszczalnie 

•  Plantowania, równania – ziemi, kamienia, gruzu. 

•  Niwelacje terenu. 

•  Odwodnienia, drenaże. 

•  Oczyszczanie rowów melioracyjnych. 

•  Czyszczenie działek po budowie. 

•  Załadunek rozładunek materiałów sypkich, palet. 

•  Zlecenia indywidualne. 

Również usługi transportowe samochodem 4-osiowym. 

• kruszywa drogowe • Kamień drenarski Otoczak • ziemia • Piaski 

zasypowy, do murowania, tynkowania, wylewek

 www.emkop.pl

REKLAMA 0010478457

- klimatyzacja

- wentylacja

- serwis

- projektowanie

tomasz.cuper@sanitech.com.pl

www.sanitech.com.pl
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N
ale y segrego-
wa  mieci. 
Jeste my tego 
w i a d om i .  

Wci  jednak 
nie wszyscy 

segregujemy elektro mieci. 
Cz sto wielkie sprz ty AGD l
duj  pod mietnikami albo, co 
gorsza, wyrzucane s  w la-
sach, na kach, co nie tylko 
wygl da bardzo nieestetycz-
nie, ale przede wszystkim 
niszczy rodowisko naturalne. 

Co z tym zrobi ? 
Popsute, nieu ywane, niepo-
trzebne urz dzenia elektryczne 
i elektroniczne, w tym: kompu-
tery, telefony, zabawki i gad ety 
elektroniczne, stare pralki, lo-
dówki i drobne urz dzenia AGD, 
zu yte baterie - elektro mieci s  
szczególn  grup  odpadów, bo 
nie wolno wyrzuca  ich do zwy-
k ego mietnika. Dlaczego? 

Przede wszystkim pami
tajmy, e takie odpady nie roz-
k adaj  si . Odpady elektryczne 
i elektroniczne zawieraj  du e 
ilo ci toksycznych substancji, 
które wraz z deszczem przedo-

stan  si  do gleby i zatruj  wody 
podziemne. S  to m.in.: o ów (ra-
kotwórczy, powoduj cy  zmiany 
w uk adzie nerwowym, kr e-
niowym. Znajduje si  w monito-
rach i bateriach), rt  (zawarta 
w termostatach, prze cznikach,  
i wietlówkach, powoduje zabu-
rzenia wzroku, s uchu, mowy 
i ruchu), freon (znajduj cy si  
m.in. w lodówkach odpowiada 
za dziur  ozonow ), azbest, 
kadm (wyj tkowo toksyczny, 
obecny w m.in. bateriach), nikiel 
i chrom (znajduj  si  w monito-
rach. Przyczyniaj  si  do chorób 
raka skóry, uk adu oddecho-
wego i kr eniowego) czy 
zwi zki bromu. Pierwiastki te, 
po wydostaniu si  z urz dzenia 
AGD, przenikaj  do gleby, wód 
gruntowych i powietrza. W kon-
sekwencji b dziemy pili ska on  
wod  i jedli ska one owoce i wa-
rzywa, a tak e mi so. 

Demonta  elektro mieci 
mo e by  dokonywany wy cz-
nie w wyspecjalizowanych za-
k adach przetwarzania.  

Wystarczy wi c za-
wie  zu yty sprz t do najbli
szego Punku Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Pod adnym pozorem 
nie nale y sprz tu demonto-

wa  samodzielnie, gdy  jest to 
niebezpieczne i mo e stanowi  
zagro enie dla zdrowia! 

Wygodnym sposobem jest 
oddanie starego sprz tu AGD 
przy zakupie nowego w skle-
pie. Cz sto sklepy wielkopo-

wierzchniowe przyjmuj  elek-
tro mieci nawet bez koniecz-
no ci zakupu nowego sprz tu. 

Drugie ycie 
Na tego typu przedmiotach 
widnieje znak przekre lonego 

kosza, co oznacza, e nie wolno 
wyrzuca  ich do mietnika. 
Grozi za to kara grzywny nawet 
do 5000 z . 

Kolejnym wa nym powo-
dem, by odpady RTV i AGD od-
da  do przetworzenia, jest ich 

ogromna ilo , a tymczasem 
elektrodpady stanowi  cenne 
ród o surowców wtórnych. Ze 
starego komputera i monitora 
mo na odzyska  kilka kilogra-
mów szk a, tworzyw sztucz-
nych i stali.

Nie wyrzucaj elektro mieci do kosza

Nie wolno wyrzuca  elektro mieci do kosza. Pami tajmy, e nie s  to zwyk e mieci, tylko odpady niebezpieczne. Stanowi  
jednak cenne ród o surowców wtórnych.
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ENERGOMOR
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REKUPERACJA WENTYLACJA 

MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

697 377 303
RAFINSTAL83@GMAIL.COM

OFERUJEMY:
  PRZYGOTOWANIE 
PROJEKTU

  DOBÓR  
URZĄDZEŃ

  WYKONANIE  
INSTALACJI

 SERWIS

REKLAMA 0010473899

tel. 791 225 365 

biuro@rekuperacja.com

www.ekorekuperacja.com

autoryzowany dystrybutor 
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W
alka ze 
smogiem 
w Polsce 
trwa. Po-
p r a w a  
efektyw-

no ci energetycznej budynków 
mieszkalnych ma doprowadzi  
do poprawy jako ci powietrza, 
a tak e zmniejszenia gazów cie-
plarnianych. Temu ma s u y  
realizacja programu „Czyste 
Powietrze”. 

Smog powstaje przez nas 
Smog jest okre lany jako 
sztuczna mg a (po czenie an-
gielskich s ów: „smoke”, czyli 
„dym”, oraz „fog”, co zna-
czy„mg a”), która powstaje 
na skutek dzia a  ludzi. Tu 
trzeba wymieni  domowe 
piece grzewcze (g ównie te 
stare na w giel), transport sa-
mochodowy, elektrownie w
glowe czy zak ady przemy-
s owe. Tak zwana niska emisja 
jest g ówn  przyczyn  zanie-

czyszczenia rakotwórczym 
benzo(a)pirenem. 

Wp yw smogu na zdrowie 
Niska emisja jest przyczyn  po-
jawienia si  w powietrzu wielu 
szkodliwych substancji.  

Eksperci twierdz , e wdy-
chanie zanieczyszczonego po-
wierza jest jak palenie papiero-
sów. Wed ug wiatowej Orga-
nizacji Zdrowia, gdyby ludzie 
nie palili, a powietrze by oby 
wolne od smogu, mo na by 
unikn  a  80 proc. chorób ser-
cowo-naczyniowych i 40 proc. 
nowotworów, podaje Minister-
stwo Rozwoju i Technologii. 

Resort dodaje, e rocznie 
na skutek smogu umiera 
na wiecie 3 miliony osób. Dla 
porównania, w wypadkach ko-
munikacyjnych ginie 1,3 mi-
liona. 

Smog szkodzi  wszystkim, 
jednak s  grupy osób najbar-
dziej wra liwych na zanie-
czyszczenie powietrza.  

Szczególnie podatne 
na wp yw zanieczyszcze  s : 
dzieci (w tym tak e w okresie 
ycia p odowego) i m odzie  

poni ej 25. roku ycia, kobiety 
w ci y, osoby starsze i w pode-
sz ym wieku, osoby z zaburze-
niami funkcjonowania uk adu 
oddechowego, z cukrzyc , cho-
rzy na astm , choroby aler-
giczne skóry i oczu, osoby z za-
burzeniami funkcjonowania 
uk adu kr enia, osoby zawo-
dowo nara one na dzia anie 

py ów i innych zanieczyszcze , 
wreszcie – pal ce papierosy. 

Realizatorzy programu 
„Czyste Powietrze” przekonuj , 
e dym z przestarza ych pieców 
truje: „Ka dego roku z powodu 
zanieczyszczonego powietrza 
umiera a  45 tysi cy osób w na-
szym kraju. To tak, jakby straci  
redniej wielko ci miasto”! 

Pod kontrol  
Na stronie G ównego Inspekto-
ratu Ochrony rodowiska (po-
wietrze.gios.gov.pl) albo w ser-
wisach takich jak airly.org mo-
emy na bie co ledzi  jako  
powietrza w ró nych cz ciach 
kraju.  

Mapy s  dost pne równie  
na stronach urz dów miast, 
gmin czy samorz dów woje-
wódzkich. W wielu miejscach 
publicznych natrafimy na ta-
blice informuj ce o aktualnej 
jako ci powietrza. Miasta 
i gminy nadal inwestuj  w czuj-
niki jako ci powietrza, a dane 

z ich pomiarów znajdziemy np. 
w aplikacjach. 

Gdzie szuka  pomocy? 
Na koniec podpowiadamy, gdzie 
szuka  odpowiedzi na nurtuj ce 
nas pytania o program „Czyste 
Powietrze”. Pomocny mo e by  
zestaw podpodpowiedzi, które 
autorzy projektu ju  opracowali. 
Znajdziemy je na stronie: czyste-
powietrze.gov.pl/pytania-i-od-
powiedzi. Powsta a tak e Akade-
mia Czystego Powietrza w po-
staci nagra  wideo. S  one do-
st pne w serwisie YouTube 
na kanale Narodowego Fundu-
szu Ochrony rodowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Pytania mo na wysy a  
na adresy mailowe: czystepo-
wietrze@nfos-igw.gov.pl lub 
stopsmog@nfos-igw.gov.pl. 
Dzia a tak e infolinia programu 
„Czyste Powietrze”: 
a dla wnioskodawców (pytania 
o program): 22 340 40 80, 
a dla beneficjentów (pytania 
o status ju  z o onego wnio-
sku): w a ciwy terytorialnie 
wojewódzki fundusz ochrony 
rodowiska na portalu benefi-
cjenta (dost pne na stronie: 
www.gov.pl/web/nfosigw/wfos
igw), 
a dla gmin (które ju  przyst
pi y lub chc  do czy  do pro-
gramu): 22 340 40 90. 

W ramach Programu „Czy-
ste Powietrze” oferowane s  
dotacje i po yczki do wymiany 
w glowych kot ów, termomo-
dernizacji, monta u odnawial-
nych róde  energii.

To, czym oddychamy,  
ma znaczenie dla zdrowia
Szczególnie podatne na wp yw zanieczyszcze  s  dzieci, osoby starsze 
i  cierpi ce na choroby uk adu kr enia i choroby uk adu oddechowego

Aby y , musimy oddycha . Cz owiek oddycha przez ca e ycie, podczas wykonywania ka dej, nawet najprostszej czynno ci, a tak e w czasie snu. Uk ad oddechowy pracuje dobrze, gdy nie dostaje 
si  do niego zbyt wiele py ów i zanieczyszcze . Dlatego tak wa ne jest czyste rodowisko
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Szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia s : tzw. py  zawieszony, 
czyli drobny py  o rednicy zia-
ren do 10  m (PM10) lub do 2,5  m 
(PM2,5), dwutlenek azotu i ozon 
troposferyczny. Poni ej przed-
stawiamy niektóre z mo liwych 
powik a  zdrowotnych,  po-

wsta ych na skutek zanieczysz-
czenia powietrza. 

 

Uk ad kr enia 

Powik ania zakrzepowo-zato-
rowe, zaburzenia rytmu serca, 
choroba niedokrwienna serca, 
niewydolno  serca, udar mó-
zgu, mia d yca obwodowa; 

 

Uk ad oddechowy 

Problemy z oddychaniem, ka-
szel, katar, zapalenie zatok, za-
ostrzenie astmy, rak p uc, za-
ostrzenie POChP, cz stsze in-
fekcje dróg oddechowych; 

 

Uk ad rozrodczy 

Niska waga urodzeniowa, 
przedwczesny poród, obumar-

cie p odu; 
 

Uk ad nerwowy 

nadpobudliwo , upo ledzenie 
funkcji poznawczych, depresja,  
sk onno  do zachowa  agre-
sywnych,  ryzyko rozwoju cho-
rób neurodegeneracyjnych (np. 
demencja), upo ledzenie zdol-
no ci do interakcji mi dzyludz-
kich, ubytek inteligencji, trudno-

ci ze skupieniem uwagi.

Szkodliwy SMOG 
i jego skutki dla zdrowia

GDYBY POWIETRZE 
BY O WOLNE 
OD SMOGU,  

UNIKN LIBY MY 
WIELU CHORÓB  

CYWILIZACYJNYCH 
Ministerstwo Rozwoju 

i Technologii

EKOLOGIA


