
Ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna i odpadami to 
istotne zadania, w które angażują się fundusze europejskie. Choć 
głównym odbiorcą dofinansowań są instytucje publiczne, final-
nie korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. Właściwa gospodarka 
odpadami, rzeki wolne od ścieków, poprawa jakości powietrza 
– to tylko niektóre z pozytywnych efektów wsparcia unijnego   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Nie bez znaczenia jest 
także modernizacja budynków i dostosowanie ich do współcze-
snych wymogów w taki sposób, by stały się przyjazne środowisku  
i korzystały z odnawialnych źródeł energii. To, jak w przyszłości będą 
wyglądały zasoby naturalne naszej planety, zależy od nas. Działaj-
my tu i teraz. 

– Nasze przedsięwzięcie dotyczyło budowy nowoczesnego punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w Wierzbnej. Na terenie obecnej tam oczyszczalni 
ścieków od 2014 r. funkcjonował punkt, który do tej pory obsługiwała zewnętrzna 
firma na zlecenie gminy. Dzięki dotacji unijnej gmina kupiła własne kontenery  
o różnej pojemności przeznaczone na odpady selekcjonowane. Chcielibyśmy, 
aby służyły mieszkańcom przez długie lata. Zbudowano także stalową wiatę, te-
ren został utwardzony, oświetlony i ogrodzony. Powstała droga dojazdowa, aby 

Chrońmy środowisko już teraz! 

Przyjazna przestrzeń do naukiKrajobraz uporządkowany

Informacje o konkursach i naborach w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 
znajdziesz tutaj:

Twoje źródło informacji

www.rpo.podkarpackie.pl

O projekcie ,,Termomodernizacja trzech budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem odnawial-
nych źródeł energii na terenie gminy Radymno”, który przyczynił 
się do poprawy warunków w szkołach w Łazach, Ostrowie i Młynach, 
opowiada wójt gminy Radymno Bogdan Szylar:

mieszkańcom wygodniej było dotrzeć do punktu. Zamontowano także 30-tono-
wą wagę. Choć mieszkańcy mogą dostarczyć tu tyle odpadów, ile potrzebują, bo 
nie ma żadnych limitów, waga jest niezbędna, abyśmy mogli się zorientować, 
ile ich trafia do kontenerów. Dla chętnych gmina udostępnia worki do uporząd-
kowanej selekcji. Dzięki przedsięwzięciu mieszkańcy zyskali miejsce, w którym 
wygodnie mogą się pozbyć odpadów. Stworzenie punktu było konieczne, aby 
zapobiegać wyrzucaniu śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co się 
niejednokrotnie niestety zdarzało. Teraz każdy, w ustalonych godzinach, może 
przywieźć je tutaj i pozbyć się ich bez szkody dla środowiska. Z kolei odpady  
o dużych rozmiarach, ciężkie i nieporęczne, które trudno byłoby samodzielnie 
dostarczyć, zbieramy 2 razy do roku. Mieszkańcy są zadowoleni, bo nie muszą 
ich składować przy domu czy na własnym podwórku; pozbywają się ich niemal 
na bieżąco. To nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego i poprawę wyglądu 
przestrzeni, która nas otacza.

– Zakres projektu obejmował kilka działań. Przede wszystkim ocieplono ściany    
i dachy szkół i budynków przyszkolnych, takich jak sala gimnastyczna. W 
obiektach zamontowano nowe energooszczędne okna i drzwi, zainstalowano 
urządzenia grzewcze o wysokim stopniu sprawności – kotłownie wraz z całą 
instalacją c.o., wykorzystujące odnawialne źródła energii. W Łazach i Młynach 

powstały kotłownie na biomasę, w Ostrowie natomiast kotłownia gazowa. 
Wykonano instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną. Po-
nadto we wszystkich szkołach wymieniono oświetlenia na energooszczędne. 
Korzyści dla szkolnej społeczności wynikających z realizacji projektu jest spo-
ro. Przede wszystkim zyskały one ciepło, więc dzieci i nauczyciele pracują dziś  
w przyjaznych, komfortowych warunkach. Było to szczególnie ważne w przy-
padku szkoły w Ostrowie, gdzie zimą bywało naprawdę chłodno. Warto też za-
znaczyć, że projekt przyniósł wymierne korzyści w zakresie ochrony środowiska, 
ponieważ odnowione obiekty zużywają mniej energii, a tym samym mniejsza 
jest emisja zanieczyszczeń związana z ich eksploatacją. Wykonana termomo-
dernizacja budynków przyczynia się także do obniżenia kosztów utrzymania 
obiektów, co generuje znaczne oszczędności dla szkół i gminy. 

O projekcie „Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie 
MOF Jarosław – Przeworsk” realizowanym w gminie Pawłosiów opo-
wiada referent ds. gospodarowania odpadami Katarzyna Kuligowska:

Projekt zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Szkoła w Ostrowie po termomodernizacji.

Projekt zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków. 
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