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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Jakie powietrze? Ekologia

Teraz wiemy więcej! w kobiecej perspektywie,
Racibórz » W ostatnim tygodniu w gmachu magistratu zainstalowano czujnik jakości powietrza firmy Airly. Zarówno sensor, jak i montaż urządzenia nie kosztował raciborzan nawet złotówki. Bezpłatne zamontowanie miernika jest rezultatem pracy Wydziału Ochrony Środowiska na szerszym forum
gmin zwalczających niską emisję, jakim jest Subregion Zachodni.

Region » WFOŚiGW dofinansował Konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Klub Kobiet
Kreatywnych w Cieszynie, która odbyła się na Zamku Cieszyn 14 października br. Najważniejszym celem konferencji było promowanie eko modelu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i firmy.
które będą przynosić oszczędności w domowym i firmowym
budżecie.
Tematy wystąpień: Zwolnij, czyli slow life w praktyce,
Twórczy recykling. Zrób sama domowy ogródek z ziołami,
Ekologia a dizajn, Ekologia po
kobiecemu – sieciowanie kobiecych firm na Słowacji, Sieciowanie małych kobiecych firm
na przykładzie Brennej, Życie
bez śmieci, Japońska sztuka porządkowania i organizacji. Eko
dom i eko biuro. Dotacja Funwłasne firmy, godząc prowadze- duszu w kwocie 2400 zł została
nie domu z firmą.
przyznana na wynagrodzenia
Tematyka konferencji ma za- dla prelegentów.
chęcać kobiety do stosowania
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proekologicznych rozwiązań,
Fot.: telewizja.ox.pl

Urządzenie zostało zamontowane na pierwszym piętrze
budynku magistratu w pomieszczeniu Biura Rady Miasta. Miejsce to zostało dobrane
pod kątem odpowiedniej wysokości umożliwiającej uzyskanie
optymalnych danych o jakości
powietrza. Sensor umożliwia
pomiar „poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz
PM10, temperatury powietrza,
ciśnienia atmosferycznego oraz
wilgotności powietrza”, a jego
odczyty można śledzić na stronie internetowej.
Czyste powietrze to jeden
z czynników, które decydują
o tym czy ludzie chcą mieszkać w danym miejscu, czy też
rozważają jego opuszczenie.
Dlatego likwidacja zjawiska
niskiej emisji jest tak ważnym
elementem polityki Miasta Racibórz, które już od lat 90. wal-

czyli jak oszczędzać w domu i firmie

czy z zanieczyszczeniem powietrza. Racibórz rokrocznie
przeznacza na ten cel znaczącą część swojego budżetu. Dla
miasta likwidacja smogu jest
równie istotnym sposobem na

rozwiązywanie problemów demograficznych, co nowe miejWydarzenie skierowane było
sca w żłobkach czy mieszkania zwłaszcza do kobiet, ponieważ
dla młodych.
to one zwyczajowo prowadzą
gospodarstwa domowe, poza
UM Racibórz tym coraz częściej zakładają

Fot.: www.gzc.cieszyn.pl/

Pomnik przyrody
„Aleja dębowa” w Chybiu
do pielęgnacji
Region » Zabytkowy przydrożny starodrzew w Chybiu stanowi najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. Liczy obecnie 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie
XIX w. Wiek drzew to ok. 140-160 lat. Celem zadania dofinansowanego przez Fundusz dotacją w wysokości ponad 9 tys. zł jest poprawa stanu drzew stanowiących pomnik przyrody.
Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni.
Z uwagi na ich niekorzystne
usytuowanie mają bardzo trudne warunki bytowania. Działają
na nie szkodliwe czynniki m.in.
zasolenie podłoża, zanieczyszczenie spalinami oraz częste
urazy mechaniczne powstające

podczas kolizji z przejeżdżającymi samochodami.
Wiele okazów tworzących
aleję jest w złym stanie zdrowotnym. O znacznym osłabieniu drzew świadczą też liczne
uszkodzenia powstałe podczas
zeszłorocznym burz i nawałnic
– wyłamane pnie, przewodniki

koron, konary, gałęzie odsłaniają liczne wypróchnienia i ubytki,
które wcześniej nie zawsze mogły być zauważone z zewnątrz
bez dokładnych oględzin drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przede wszystkim
korekcję i prześwietlenie części koron, które docelowo ma-

ją wpłynąć na poprawę statyki
drzew poprzez zmniejszenie
ogólnej masy ich koron oraz
zwiększą walory estetyczne
i krajobrazowe starodrzewia
dębowego.

W roku 2016 były przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne 78 szt. drzew stanowiących
aleję. Obecny zakres prac obejmuje 14 sztuk starodrzewu. Zakres prac zostanie wykonany

zgodnie z opiniami dendrologicznymi przez profesjonalną
firmę zajmującą się pielęgnacją zieleni wysokiej.
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