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Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach zapre-
zentował wyjątkową 
ofertę dla osób fizycz-
nych (również tych, któ-
re prowadzą działalność 
gospodarczą) oraz wspól-
not mieszkaniowych na 
sfinansowanie inwesty-
cji proekologicznych. ta 
możliwość to linie kredy-
towe obsługiwane przez 
wybrane banki.

Na przedsięwzięcia 
proekolog iczne  
w katowickim 

Funduszu od 1997 do 2013 
roku w ramach linii wypłacono 
beneficjentom ponad 114 milio-
nów złotych. Fundusz we współ-
pracy z bankami przez te lata 
dofinansowywał przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony atmosfe-
ry (ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń, energooszczędność 
budynków, oszczędzanie energii 
cieplnej poprzez termoizolację 
ścian i stropów budynków, upra-

wy energetyczne, przedsięwzię-
cia energooszczędne dotyczące 
c.o. i ciepłej wody), gospodar-
ki wodnej i ochrony wód (budo-
wa przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wykonanie podłączeń 
budynków do sieci kanalizacyj-
nej) oraz ochrony powierzch-
ni ziemi (demontaż, transport 
i unieszkodliwienie odpadów 
azbestowych).

Obecnie czynne są dwie li-
nie kredytowe: „Dom energo-
oszczędny” - maksymalne do-
finansowanie do inwestycji wy-

nosi 200 tys. zł, linia ta jest ob-
sługiwana przez Bank Ochro-
ny Środowiska SA oraz „Ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery” - dofinansowa-
nie do 300 tys. zł, linia ta jest 
obsługiwana przez Krakowski 
Bank Spółdzielczy i Bank Spół-

dzielczy w Raciborzu. W obu 
przypadkach oprocentowanie 
wynosi 0,95 stopy redyskonta 
weksli lecz nie mniej niż 3,5% 
w stosunku rocznym. Okres 
spłaty - maks. 12 lat od daty 
zakończenia zadania, w tym 
okres karencji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach w ramach promo-

cji Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2007-2013 zaprasza se-
niorów (60+) parających się fotografią do 
udziału w konkursie fotograficzny pn. „Doj-
rzałe spojrzenie na ekologię”. Prace wraz 
ze zgłoszeniem należy nadsyłać lub dostar-
czyć osobiście do WFOŚI GW w Katowicach,  
ul. Plebiscytowa 19 do 30 czerwca 2014r. 

do godz. 15:30. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest upowszechnienie wie-
dzy społeczeństwa o efektach ekologicznych 
projektów inwestycyjnych realizowanych w Wo-
jewództwie Śląskim w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013, a także świadomości wynikających  
z nich korzyści gospodarczych i społecznych. 

Szczegóły zawarte zostały w Regulaminie kon-
kursu. Więcej informacji na stronie: www.dsne.pl.

Konkurs fotograficzny dla seniorów. termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca. 

Dojrzałe spojrzenie na ekologię

Linie kredytowe na energooszczędne domy 
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Czyste pieniądze 

W tamtych czasach społe-
czeństwo wraz z leśnikami 
sadziło w miastach, mia-
steczkach i wsiach drzewa, 

głównie dęby, jako wymowne świadectwo 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości udział wzięli Marszałek 
Województwa Śląskiego Mirosław Seku-

ła, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, samorzą-
dowcy, parlamentarzyści, ludzie kultury 
i nauki oraz młodzież, a Fundusz repre-
zentowali Gabriela Lenartowicz - Prezes 
Zarządu i Adam Liwochowski - Zastępca 
Prezesa Zarządu Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach był koordynatorem wizy-
ty Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego w Katowicach, w porozumie-
niu z Wojewodą Śląskim oraz Pre-
zydentem Miasta Katowice Piotrem 
Uszokiem oraz pomysłodawcą za-
sadzenia Dębu Wolności na terenie 
Muzeum Śląskiego.

dąb Wolności
Na terenie 
powstającego 
Muzeum Śląskie-
go w Katowi-
cach Prezydent 
RP Bronisław 
Komorowski 
posadził Dąb 
Wolności. 
Dęby Wolności 
to inicjatywa 
Kancelarii Pre-
zydenta RP oraz 
Państwowego 
Gospodarstwa 
Leśnego Lasy 
Państwowe. 
Odwołuje się 
wprost do 
spontanicznego 
sadzenia 
„Dębów Nie-
podległości”, 
które odbywało 
się w latach 
1918-1928. 
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Katowicki Dąb Wolności zasadził, m.in. prezydent Bronisław Komorowski


