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WYŻSZE DOFINANSOWANIA NA FOTOWOLTAIKĘ I MAGAZYNY ENERGII SEZON GRZEWCZY W PEŁNI. UWAGA NA SMOG

JAK PRAWIDŁOWO KARMIĆ 
PTAKI ZIMĄ?

RUSZYŁA TERMOMODERNIZACJA 
REMIZ W BOROWEJ
I WE WŁADYSŁAWOWIE
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
od 15 grudnia wprowadza zmiany w wysokości dofinansowania 
w obowiązującej, czwartej edycji programu „Mój Prąd”. Prosu-
menci, którzy złożyli wnioski w tym naborze, otrzymają więk-
sze wsparcie.

W uruchomionym 15 kwietnia naborze pojawiło się sporo nowo-
ści. Oprócz domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych dotowa-
ne są również magazyny energii i ciepła oraz inteligentne syste-
my zarządzania energią.

W  tej edycji spory nacisk położono na wzrost autokonsumpcji 
energii wytworzonej z  własnych paneli PV poprzez jej magazy-
nowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. Dedy-
kowana jest więc dla prosumentów w nowym systemie net billing 
oraz dla dotychczasowych, którzy zmienili system rozliczania 
z systemu opustów na system net billing.

Od połowy grudnia wchodzą kolejne zmiany. Jak najbardziej na 
korzyść. Beneficjenci będą mogli się spodziewać wyższego pozio-
mu dofinansowania.

- W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a tak-
że kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone do-
finansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4” o 2 tys. zł, do 6 tys. 
lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elemen-
tami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł - informuje NFOŚiGW.

Tak więc w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikro-
instalacji PV kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem umie-
ra w Polsce każdego roku ponad czterdzieści tysięcy osób. Ta 
ogromna liczba jest piętnaście razy większa od liczby zgonów 
wywołanych nieszczęśliwymi zdarzeniami drogowymi. 

Smog to zmora. W sezonie jesienno-zimowym dopuszczalne nor-
my szkodliwych substancji w  atmosferze przekroczone są nie-
mal w  całym kraju. Najgorsza sytuacja panuje na Śląsku. Główną 
przyczyną jego powstawania jest oczywiście niska emisja, czyli 
spaliny wydobywające się z  kominów nieocieplonych domów 
jednorodzinnych, transport drogowy, intensywny przemysł oraz 
rolnictwo. 

- Najczęściej podwyższone stężenia zanieczyszczeń obserwuje 
się już w październiku czy listopadzie, kiedy spada temperatura 
powietrza i wzrasta emisja pochodząca z indywidualnego ogrze-
wania budynków - zaznacza Główny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, instytucja, która odpowiedzialna jest za monitoring stanu 
powietrza. 

Jej pracownicy uczulają, że przebywanie na zewnątrz w warun-
kach wysokich stężeń zanieczyszczeń może prowadzić do poja-
wienia się alergii oraz astmy, wywołać niewydolność oddechową, 
zwłaszcza może to dotyczyć osób chorych, małych dzieci czy 
osób starszych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia za-
nieczyszczeń może skutkować ponadto chorobami układu krwio-
nośnego oraz serca, a nawet chorobami nowotworowymi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projek-
tów w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Eko-
logicznej. Nabór potrwa do 15 stycznia przyszłego roku.

Jednostki samorządu terytorialnego, związki metropolitarne, 
instytucje kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia i  ich związ-
ki oraz fundacje mogą już przygotowywać i składać aplikacje do 
WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie, które podniosą po-
ziom świadomości ekologicznej, jak również upowszechnią wie-
dzę, zaktywizują społeczeństwo i ukształtują jego proekologiczne 
postawy.

Projekty, które zostaną wsparte środkami pochodzącymi z  Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
muszą się mieścić w  przynajmniej jednym z  czterech obsza-
rów tematycznych. To ochrona środowiska, gospodarka wodna 
i zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii i efektywność 

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie i  termo-
modernizacji dwóch remiz na terenie gminy Miedźno. Gmin-
ne obiekty za kilka miesięcy mają być nowoczesne, przyjazne 
mieszkańcom i  bardziej ekologiczne. Koszt tych inwestycji to 
łącznie prawie 7 mln zł.

Zakres prac w Borowej i we Władysławowie jest niezwykle szeroki. 
Budynki dostosowane zostaną bowiem do potrzeb społeczności 
lokalnych. Stworzone w nich zostaną centra kultury i  integracji 
wsi. Po przebudowie będą służyć zarówno strażakom, jak i innym 
organizacjom społecznym z terenu gminy. Staną się reprezenta-
cyjnymi miejscami spotkań, a przeprowadzone prace z pewnością 
wpłyną na zwiększenie komfortu użytkowników.

Poprawi się bowiem znacząco nie tylko estetyka samych budyn-
ków, ale i ich efektywność energetyczna. Projekt obejmować bę-
dzie gruntowną termomodernizację obiektów, wymianę źródeł 
ciepła oraz zagospodarowanie przylegających do remiz terenów. 
Wykorzystane zostaną proekologiczne technologie, a  ponadto 
zadbano, by obiekty wyposażyć w odnawialne źródła energii.

W przypadku natomiast, gdy wniosek obejmie dofinansowanie do 
PV wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie do mi-
kroinstalacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 
7 tys. zł, a do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych, nie więcej niż 16 tys. zł.

Co ważnie, nie zmieniają się poziomy wsparcia do magazynów 
ciepła oraz systemu HEMS/EMS.

- Wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania 

w poprzedniej wysokości, nie będą musieli składać nowego wnio-
sku. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną 
ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowa-
nia i  jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinanso-
wania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją 
a  dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu 
dofinansowania - zaznacza instytucja.

Nabór wniosków w  ramach obecnego naboru programu „Mój 
Prąd” potrwa do końca marca przyszłego roku.

INWESTUJĄC W TERMOMODERNIZACJĘ DBAJĄ 
O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA
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Gmina Lelów zrealizowała duży projekt termomodernizacyjny 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tej miejscowości. Inwesty-
cja stała się możliwa dzięki pozyskaniu dużego dofinansowania 
unijnego. To ponad 1,4 mln zł. Wszystkie koszty przedsięwzięcia 
zamknęły się natomiast w kwocie 1,95 mln zł.

Zakres przewidzianych prac obejmował roboty budowlane po-
legające na dociepleniu istniejącego budynku segmentu byłego 
gimnazjum o  wysokości do dwunastu metrów wraz z  wymianą 
między innymi pokrycia dachu, obróbek blacharskich, instalacji 
odwadniającej dach czy instalacji odgromowej. Wymieniona zo-
stała przegroda z płyt z włókien węglowych nad łącznikiem, do-
cieplony strop pod nieogrzewanym poddaszem, a także zlikwido-
wano stare przegrody z luksfer i zabudowę przeszklenia.

Docieplono ponadto stropodach nad tarasem i ściany przy grun-
cie. Ściany zewnętrzne zostały zabezpieczone również przed 

Piotr Biernacki

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny wy-
startowała z kampanią edukacyjną, która wskazuje dobre prak-
tyki w dożywianiu ptaków w sezonie jesienno-zimowym. Jak się 
okazuje, niewłaściwe postępowanie w tym zakresie może przy-
nieść zwierzętom więcej szkody niż oczekiwanego pożytku.

Podstawowe pytanie brzmi, czy należy dokarmiać ptaki? Tak, jed-
nakże nie wolno robić tego zbyt wcześnie i nie przez cały rok.

- Kierujmy się warunkami atmosferycznymi i  przystąpmy do 
działania, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi zwierzętom żerowa-
nie. Podczas bezśnieżnej, niemroźnej zimy ptaki powinny radzić 
sobie same i korzystać z pokarmów, które znajdą w ich otocze-
niu - zastrzegają pracownicy instytucji. - Całoroczne dokarmianie 
powoduje u ptaków zatracenie instynktu wędrówki, na przykład 
u łabędzi czy kaczek. Zatem dokarmiajmy ptaki wówczas, gdy po-
goda nie sprzyja poszukiwaniom pożywienia - apelują.

Równie ważne jest to, jak należy karmić? W tym aspekcie zwraca 
się uwagę na systematyczność, podawanie tylko świeżych i  su-
chych produktów, jak ponadto niewielkiej ich ilości.

- Chodzi o to, by pokarm się nie zepsuł. Ptaki bardzo przyzwy-
czają się do miejsca i przygotowanego dla nich karmnika, stąd li-
czy się systematyczność. Doskonałym pokarmem będą ponadto 
krzewy owocowe, które można posadzić w ogrodzie, na których 
przez jesień i zimę utrzymują się owoce, jak na przykład dereń, 
bez czarny, głóg czy tarnina - instruują.

Istotny jest ponadto rodzaj pokarmu, który zdecydujemy się za-
serwować ptactwu. Inspektorzy podkreślają, że nie wolno ich 
karmić resztkami jedzenia, żywnością przetworzoną, w tym pie-
czywem czy produktami zawierającymi sól.

- Dieta ptaków jest bardzo różnorodna i dostarcza im tego, czego 
potrzebują ich organizmy w danej porze roku. Niewłaściwe poży-
wienie szkodzi i jest przyczyną chorób. Ptasie menu, w zależności 
oczywiście od gatunku, to przede wszystkim słonecznik, ziarna 
zbóż, orzechy, owoce, nasiona siemienia lnianego czy słonina - 
zaznaczają.

wilgocią, a elewacja zyskała nowoczesną kolorystykę. Całość wy-
glądu zewnętrznego dopełniła nowa stolarka okienna i drzwiowa.

Do tego wszystkiego doszły jeszcze prace modernizacyjne części 
sanitarnych. W szczególności instalacji centralnego ogrzewania. 
Pojawił się nowy kocioł na pellet o mocy 120kW, niezbędne rury 
instalacji, zawory, armatura centralnego ogrzewania, jak również 
zostały wymienione grzejniki. Wszystko wyregulowano i zaizolo-
wano.

- Celem ogólnym projektu była poprawa jakości powietrza w gmi-
nie Lelów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej bu-
dynku użyteczności publicznej i redukcję zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery. Cel ten został zrealizowany poprzez 
wykonanie robót budowlanych, które wpłynęły na efektywne 
wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania 
obiektu czy poprawa warunków użytkowania tego obiektu uży-
teczności publicznej - podkreślają lelowscy urzędnicy.

Aby uzmysłowić skalę problemu, chociażby Polski Alarm Smogo-
wy rozpoczął już czwartą edycję kampanii „Zobacz czym oddy-
chasz. Zmień to”. Stowarzyszenie ruszyło w Polskę z mobilnymi 
instalacjami płuc.

- W  tym sezonie grzewczym instalacje mobilnych płuc odwie-
dzą sześćdziesiąt trzy lokalizacje w dziewięciu województwach. 
W kampanii pokazującej lokalnym społecznościom, jakim powie-
trzem oddychamy, weźmie udział aż siedem instalacji. Tegorocz-
na kampania jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Program Czysta Polska - informują przedstawiciele organizacji.

Jak zaznaczają, dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” po-
chłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej 
materii pokrywającej instalację. Ta ustawiana jest na dwa tygodnie 
w różnych lokalizacjach, gdzie pokrywa się pyłem i – zależnie od 
poziomu zanieczyszczenia powietrza – przybiera grafitowy, a na-
wet czarny kolor.

- Płuca umieszczane są głównie w miejscach, w których nie ma 
pomiarów jakości powietrza, a mieszkańcy często nie mają świa-
domości, jakim powietrzem oddychają. Kampania „Zobacz czym 
oddychasz. Zmień to” pokazuje jakie pyły gromadzą się w naszych 
płucach, ale również zachęca do zmiany - podkreślają. - Kampa-
nia ma na celu nie tylko pokazanie zanieczyszczenia powietrza, 
ale również nakłania do działania, czyli ocieplenia domów i wy-
miany starych nieefektywnych kotłów i pieców. W sytuacji kryzy-
su energetycznego i niedoborów paliw rezygnacja z „kopciucha” 
i instalacja nowoczesnego, wydajnego źródła ciepła jest inwesty-

energetyczna, przeciwdziałanie emisjom oraz Fundusz Niskoemi-
syjnego Transportu.

Środki, jakie beneficjenci będą mogli pozyskać, są naprawdę spo-
re. Z ogólnej puli 1,5 mln zł, maksymalnie można otrzymać 150 tys. 
zł. Poziom dofinansowania przewiduje dotację do 90 proc. kosz-
tów projektu.

Wnioski są przyjmowane od 15 listopada do 15 stycznia przyszłego 
roku wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elek-
tronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na 
elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Katowicach.

Niezbędne dokumenty, regulamin konkursu, kryteria oceny 
i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie inter-
netowej Funduszu. W  razie pytań i  wątpliwości można również 
zasięgnąć informacji w Zespole Ochrony Przyrody, Edukacji Eko-
logicznej i Profilaktyki Zdrowotnej, pod numerami telefonów - 32 
60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 374, 32 60 32 379.

cją, która nie tylko zmniejszy rachunki za ogrzewanie, ale również 
poprawi jakość powietrza - argumentują. 

Od 2018 roku jest zdecydowanie łatwiej wymienić piec czy zadbać 
o ocieplenie domu dzięki funkcjonującemu programowi „Czyste 
Powietrze”. Przewiduje on dofinansowanie na przeprowadzenie 
kompleksowego docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej 
i kotła na na przykład pompę ciepła, kotła na pellet czy też ogrze-
wanie elektryczne lub gazowe. 

Ocieplanie naszych domów dobrym materiałem izolacyjnym to 
nie tylko spore oszczędności w domowym budżecie, ale i gwaran-
cja zdrowia dla nas i przyszłych pokoleń. W zależności od pozio-
mu dofinansowania można uzyskać 30 tys. zł, 47 tys. zł lub 79 tys. 
zł. Po nowym roku mają być wprowadzone jeszcze korzystniejsze 
zmiany, dzięki którym możliwe będzie wsparcie w wysokości po-
nad 100 tys. zł. Szczegóły rozwiązań poznamy w połowie grudnia. 
Jak do tej pory z programu „Czyste Powietrze” skorzystało ponad 
pięćset dwadzieścia tysięcy beneficjentów, czyli indywidualnych 
gospodarstw domowych. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia 
przekroczyła zaś 9,6 mld zł.

Skąd można zaczerpnąć informacje i dowiedzieć się więcej o for-
mach dofinansowania? Z  pomocą przyjdą z  pewnością gminne 
punkty konsultacyjno-informacyjne programu „Czyste Powie-
trze” czy też działający w  samorządach ekodoradcy. Ponadto 
niezbędna baza wiedzy udostępniona jest na stronie czystepo-
wietrze.gov.pl, jak również w witrynie WFOŚiGW w Katowicach 
- wfosigw.katowice.pl.
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