
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W powiecie mikołow-
skim spotkania odbyły 
się w Mikołowie, Ła-

ziskach Górnych, Orzeszu i Or-
nontowicach. W tej ostatniej gmi-
nie informacji udzielała Magda-
lena Kostecka z Funduszu, która 
na początek zaproponowała ze-
branym monitorowanie stanu po-
wietrza za pomocą aplikacji „Ja-
kość powietrza w Polsce” co wy-
daje się z jednej strony rozsądne,  
a z drugiej - co nam da świado-
mość, że posyłając dzieci do szko-
ły każemy im wdychać truciznę? 
Czy możemy nie posyłać dzieci 
do szkoły tylko dlatego, że w na-
szej ocenie powietrze im zaszko-
dzi? Oczywiście, że nie ale z taką 
wiedzą łatwiej będzie nam pod-
jąć decyzję o wymianie systemu 
ogrzewania i ociepleniu domu. 

Ma nam w tym pomóc też pro-
gram „Czyste powietrze”, który 
pomaga odzyskać część nakła-
dów poniesionych przez bene-
ficjentów na dostosowanie ko-
tłowni i domów do zmieniają-
cych się przepisów. Budżet pro-
gramu jest spory, bo wynosi 103 

mld zł i jest rozłożony na 10 lat. 
Wysokość dofinansowań do ko-
tłów 5 klasy jest procentowa  
i uzależniona od dochodów  
w przeliczeniu na członka go-
spodarstwa domowego. Im 
mniejszy dochód tym większe 
dofinansowanie. Do dochodów 
gospodarstwa domowego nie 
wliczają się pieniądze z progra-
mu „500+”. Łączna kwota dofi-
nansowania pokrywająca kosz-
ty kwalifikowane dla jednego 

domu może osiągnąć aż 53 000 zł  
co w praktyce oznacza, że naj-
bogatsi beneficjenci będą mo-
gli wydać na modernizację oko-
ło 175 000 zł.

CZAS NA  
WNIOSKI

Wojewódzki Fundusz ogłosił, 
że rusza nabór wniosków o do-
finansowanie w ramach Progra-
mu priorytetowego „Czyste Po-

wietrze”. Wnioski należy składać  
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach  
w terminie do 30 czerwca 2027r. 
do godz. 24.00. Konsultacje  
i osobiste składanie wniosków: 
Katowice, ul. Wita Stwosza 2  
(I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.

Adres do korespondencji  
- wysyłanie wniosków pocztą 
na adres: ul. Plebiscytowa 19,  
40-035 Katowice. Wniosek skła-

da się w wersji elektronicznej 
poprzez: aplikację internetową 
(tj. Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie WFOŚiGW) 

PRZyPOMNIjMy, żE 
CELEM PROGRAMu jEST 

Poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jed-
norodzinnych budynków miesz-
kalnych lub uniknięcie emisji za-
nieczyszczeń powietrza pocho-
dzącej z nowo budowanych jed-
norodzinnych budynków miesz-
kalnych. Przez jednorodzin-
ny budynek mieszkalny, zgod-

nie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
- Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  
z 2017 poz.1332, z późn. zm.), na-
leży rozumieć budynek wolno-
stojący albo budynek w zabudo-
wie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, sta-

nowiący konstrukcyjnie sa-
modzielną całość, w któ-

rym dopuszcza się wy-
dzielenie nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkal-
nych albo jednego loka-
lu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzch-
ni całkowitej nieprzekra-

czającej 30% powierzchni cał-
kowitej budynku.

BENEfICjENTAMI Są 
OSOBy fIZyCZNE:

posiadające prawo własno-
ści lub będące współwłaścicie-
lami jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego, o którym mowa 
w ust. 1 Programu. W przypad-
ku gdy jednorodzinny budynek 
mieszkalny jest we współwła-
sności kilku osób dofinansowa-
nie przysługuje współwłaścicie-
lowi, pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez pozostałych współ-
właścicieli tego budynku. 

Tym razem w niedzielne po-
łudnia we wrześniu i na po-
czątku października mogli-
śmy poznać tajemnice rzeki 

i wielu odmian jabłoni, a także poznać 
tajemnice innych drzew. 

DZIEń RZEKI 

Na początek uczestnicy mogli 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 
w grze terenowej „Rzeki i ich miesz-
kańcy”, podczas której było dużo do-
brej zabawy i porcja wiedzy. Były 
warsztaty, na których dzieci dowie-
działy się co kryje rzeka oraz robie-
nia naturalnych maseczek. A podczas 
zbiórki elektrośmieci udało się zgro-

madzić sporą sumę odpadów. Moż-
na było zobaczyć jak działają profesjo-
nalne, turystyczne filtry do oczyszcza-
nia brudnej wody, które warto zabie-
rać ze sobą w dzikie tereny. Organiza-
torzy uczyli również jak zrobić natural-
ny filtr do wody. Zaprezentowano film 
„Wisła - rzeka życia” oraz ogłoszono 
wyniki konkursu literackiego pt. „Rze-
ka, Rzeczka, Rzeczułka”. A wzdłuż alej 
spacerowych prezentowano wysta-
wę fotograficzną „Świat przyrody ma-
lowany elektronami. Ponadto były gry 
planszowe, plenerowe malowanie oraz 
wiele innych atrakcji.

O STARyCh I NOWyCh 
ODMIANACh jABŁONI  
I NIE TyLKO

W Dniu Jabłoni, atrakcją całej im-
prezy były owoce tak ukochane przez 
wielu. Zaczęło się od „Jabłkowego 
sudoku”, czyli ostatniej w tym roku 
grze terenowej. Jak zwykle nie za-
brakło dobrej zabawy i szczypty wie-
dzy oraz finałowej pieczątki do legity-
macji. Pierwszych 150 Zielonych Od-

krywców otrzymało nagrody dofinan-
sowane ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach. 

Były warsztaty „Rośliny w powięk-
szeniu”, gdzie przy użyciu binokularu 
uczestnicy sprawdzali cechy gatunków, 
które są niewidoczne gołym okiem. Do-
wiedzieli się jak rozróżnić lipę szero-
kolistną od lipy drobnolistnej. I drewno 
z jakiego drzewa wykorzystuje się do 
produkcji instrumentów muzycznych. 
Wyświetlano także film „Drzewa wo-

kół nas” - czy drogi mogą być jedno-
cześnie zielone i bezpieczne? Funda-
cji EkoRozwoju z Wrocławia. Film ujaw-
ni magiczny świat gatunków rosnących 
tuż obok nas oraz przybliży pracę lu-
dzi, którzy drzewami opiekują się na co 
dzień i dobrze je znają. 

W ramach Śląskiego Kalendarza 
Ekologicznego odbędą się jeszcze 
dwa spotkania w grudniu: Dzień Śnie-
żynki i Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza.

Program „czyste powietrze” rozpisany jest na 10 lat

Spotkania trwają - wnioski można już składać
Na terenie województwa śląskiego, a także w powiecie mikołowskim odbywają się spotkania in-

formacyjnej z mieszkańcami w ramach programu „czyste powietrze”. W akcji promocyjnej biorą 
udział eksperci z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, którzy szczegółowo tłumaczą kto i kiedy, i w jakie wysokości może otrzymać dofinansowanie. 

Konkursy rozstrzygnięte, a cykl imprez w ramach Śląskiego Kalendarz ekologiczny dobiega końca

O wodzie i drzewach
Powoli dobiega końca cykl 
imprez w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym w Mikołowie  
w ramach Śląskiego 
Kalendarza Ekologicznego. 
Tym razem mogliśmy 
uczestniczyć w dwóch 
wydarzenia Dniu Rzeki oraz 
Jabłoni. Przypomnijmy, że 
Śląski Kalendarz Ekologiczny 
odbywa się pod patronatem 
i przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. 

Spotkanie informacyjne w Mikołowie poprowadził Adam Lewandowski, wiceprezes Funduszu.

W Ornontowicach 
informowała o programie 

Magdalena Kostecka


