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

Ruszył priorytetowy rządowy program walki ze smogiem - od 19 września moż-
na się ubiegać o dofi nansowanie na przykład wymiany starego kotła albo ocie-
plenia domu. Najubożsi mają szansę aż na 90-procentowy zwrot kosztów!  

>>> Już można składać wnioski 

Czyste Powietrze
na horyzoncie 
Rząd podkreśla, że Czy-

ste Powietrze to pierw-
szy tak kompleksowy pro-
gram walki ze smogiem. Do-
tyczy całego kraju, dotacje 
będą udzielane za pośrednic-
twem szesnastu Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej. Nakłady na program wy-
niosą - jak już informowali-
śmy - 103 miliardy złotych w 
ciągu 10 lat. Ile z tych środ-
ków trafi  do województwa 
śląskiego i na Podbeskidzie? 
- Program nie przewiduje 
konkretnych środków na to 
czy inne województwo. To, ile 
środków wpłynie do naszego 
województwa, zależy od ini-
cjatywy mieszkańców i ilości 
złożonych wniosków - tłuma-
czy Tomasz Bednarek, pre-
zes zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 

Program przewiduje do-
finansowanie między inny-
mi wymiany źródeł ciepła, 
czyli przestarzałych pieców 
i kotłów na nowoczesne, do-
cieplenie przegród budyn-
ku, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, montaż lub 
modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. - Każdy z 
tych wariantów sprawia, że 
zużywamy mniej paliwa sta-
łego. To szczególnie ważne 
w przypadku osób najuboż-
szych, które w tym momencie 
często używają paliw niskiej 
jakości. Będę się angażował 
osobiście, jak i przez różne-
go rodzaju instytucje, aby za-
chęcać właśnie osoby, które 
mają najtrudniejszą sytuację 
materialną do wykorzystaniu 
tych środków. Dotacje, nawet 
do 90 procent, pozwolą na to, 
żeby realnie ograniczyć uży-
cie najgorszych paliw, a tym 
samym zanieczyszczenie śro-
dowiska - mówi Przemysław 
Drabek, członek Rady Nad-
zorczej WFOŚiGW w Kato-
wicach. 

Kwota dofinansowania 
będzie zależeć od miesięczne-
go dochodu na osobę w rodzi-
nie. Na maksymalne dofi nan-
sowanie mogą liczyć osoby, 
których dochód nie przekra-
cza 600 złotych. W przypad-
ku lepiej zarabiających do-
fi nansowanie będzie mniej-

sze. Aby ubiegać się o dota-
cję należy złożyć wniosek w 
WFOŚiGW w Katowicach. 
Wnioski są przyjmowane tak-
że w formie elektronicznej. 
- Procedura nie jest skompli-
kowana, wymaga wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie, 
który został przygotowany w 
formie elektronicznej i moż-
na powiedzieć, że „prowadzi 
za rękę” osobę wypełniają-
cą. Trzeba podkreślić, że nie 
fi nansujemy inwestycji rozpo-
czętych przed 1 stycznia 2018 
roku. Natomiast jeżeli ktoś za-
czął w tym roku to może sko-
rzystać z programu, ale pod 
warunkiem, że nie zakończył 
inwestycji przed dniem zło-
żenia wniosku - mówi prezes 
Bednarek. 

W Bielsku-Białej - jak 
już pisaliśmy - wkrótce po-
nownie powstanie biuro tere-
nowe Funduszu. Będzie się 
mieścić w tym samym budyn-
ku, w którym istniało przed 
laty, to jest przy ulicy Legio-
nów 57. - Chciałbym podzię-
kować prezesowi i zarządowi 
Funduszu, że przychylili się 

do mojej propozycji. W ten 
sposób Bielsko-Biała wraca 
na mapę województwa ślą-
skiego jako partner dla woje-
wódzkiego Funduszu. W biu-
rze będziemy mogli spotykać 
się i pracować z mieszkańca-
mi Bielska-Białej i całego po-
łudniowego subregionu woje-
wództwa śląskiego: powiatu 
bielskiego, ziemi żywieckiej i 
cieszyńskiej - mówi Przemy-
sław Drabek. 

Więcej informacji na te-
mat dofinansowania w ra-
mach programu Czyste Po-
wietrze można uzyskać 
pod numerem telefonu (32) 
60 32 252 (infolinia) oraz na 
stronie internetowej pod ad-
resem www.wfosigw.katowi-
ce.pl/program-czyste-powie-
trze.html. Cały czas odbywa-
ją się także spotkania przed-
stawicieli Funduszu z miesz-
kańcami gmin. Jeszcze w tym 
tygodniu w naszym regio-
nie dojdzie do nich w Porąb-
ce (4 października, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury) i  Wi-
lamowicach (5 października, 
w restauracji Rogowa). (wm) 
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Tomasz Bednarek (z lewej) i Przemysław Drabek.

Bielski radny Marcin Lisiński zaapelował do władz miasta, aby rozważyły 
pomysł wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości dla właści-
cieli domów, którzy wymienią stare piece węglowe na nowoczesne systemy 
grzewcze (na przykład na piece gazowe) lub zdecydują się podłączyć budy-
nek do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Kolejny pomysł 
na smog?

>>> Wymień piec, nie zapłacisz podatku

W ocenie radnego wpły-
nęłoby to znacząco 

na poprawę jakości powie-
trza, jakim w okresie grzew-
czym oddychają bielszcza-
nie. Zwłaszcza w ścisłym 
centrum, gdzie nadal istnie-
je wiele budynków ogrze-
wanych za pomocą przesta-
rzałych pieców opalanych 
węglem.

Radny przypomniał, że w 
2015 roku Rada Miejska pod-
jęła uchwałę, zwalniającą od 
podatku od nieruchomości 
właścicieli budynków, któ-
rzy na własny koszt dokona-
ją remontu elewacji. Jak tłu-
maczył, rozwiązanie to cieszy 
się cały czas dużym zaintere-
sowaniem i co najważniej-
sze - jak się wyraził - w mie-
ście wciąż przybywa pięknie 
odremontowanych kamienic, 
a to oznacza stałą poprawę 

estetyki grodu. Teraz radny 
chce, aby podobną uchwałę 
przyjęto w sprawie zwolnień 
przy wymianie ogrzewania. 
- Właściciele mieliby możli-
wość odzyskania zainwesto-
wanych pieniędzy w postaci 
ulgi podatkowej, a my wszy-
scy zyskalibyśmy, i to nie tyl-
ko z powodu likwidacji „kop-
ciuchów”, ale o wiele dłużej 
moglibyśmy cieszyć się z wi-
doku pięknie wyremontowa-
nych bielskich kamienic - uza-
sadniał swój pomysł radny. 

Czy władze miasta pod-
chwycą jego propozycję? 
Na razie nie wiadomo, choć 
podczas sesji prezydent mia-
sta Jacek Krywult zauważył, 
że gmina już teraz sowicie 
wspiera groszem tych, któ-
rzy decydują się na wymianę 
pieców. Tymczasem zainte-
resowanie wśród właścicieli 

prywatnych budynków jest... 
umiarkowane. Ci, którzy 
chcą zamienić stare ogrze-
wanie na bardziej nowocze-
sne i ekologiczne, po prostu 
to robią, na nic się nie oglą-
dając. Natomiast tych, któ-
rzy taką wymianą nie są za-
interesowani, nie ma sposo-
bu do tego zmusić, a dotacje, 
zwolnienia i ulgi na wiele się 
tu nie zdają. Dlatego też - już 
po raz wtóry - prezydent pod-
kreślił, iż aby skutecznie wal-
czyć ze smogiem, potrzeb-
ne są systemowe rozwiąza-
nia podejmowane na szcze-
blu centralnym, bo same sa-
morządy sobie z tym nie po-
radzą. Tymczasem - zauwa-
żył - dużo się mówi o tym, że 
ponownie będzie można le-
galnie kupować muł węglo-
wy i ogrzewać nim budyn-
ki… (map)

Jeż miał na kolcach błotną skorupę. Nie-
chybnie by padł, gdyby nie został ura-

towany z głębokiego wykopu.
Niedawno pracowników schroniska 

„Reksio” powiadomiono o jeżu uwięzio-
nym w wykopie na głębokości około 2,5 
metra przy ulicy Filarowej w Bielsku-Bia-
łej. Na miejsce przyjechali też strażacy. 
Wspólnymi siłami wydobyto ubłoconego 
nieboraka. - Po dokładnych oględzinach 
przez naszego schroniskowego lekarza, po 
nakarmieniu i napojeniu, jeżyk cały i zdro-
wy został wypuszczony na wolność w miej-
scu, gdzie mieszkają inne jeże. Dziękuje-
my straży pożarnej za tak szybkie działa-
nie oraz za to, że nie odmówiła malucho-

Uratowali jeża 

Ubłocony, ale uratowany nieborak.
wi pomocy - informuje Miejskie Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt w Biel-
sku-Białej. (mk)
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P rzyszli z posegregowa-
nymi odpadami, a wy-

szli z... pięknymi drzewkami 
lub kwiatami. Kolejna akcja 
„Drzewko za surowce” oka-
zała się sukcesem.

29 września na terenie 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
przy ulicy Straconki w Biel-
sku-Białej zorganizowano 
jesienną odsłonę inicjatywy 
bielskiej Fundacji Ekolo-
gicznej „Arka”, którą wspar-

ła Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Kato-
wicach.

Wystarczyło przynieść ze 
sobą 10 kilogramów maku-
latury, 20 butelek plastiko-
wych lub szklanych (również 
słoików) albo też 20 puszek 
aluminiowych, aby otrzymać 
żywy upominek. Leśnicy z 
Nadleśnictwa Bielsko za-
dbali o dostarczenie sadzo-
nek, takich drzew, jak sosna, 
świerk, jodła, modrzew, dąb 

i lipa. Co więcej, mieszkań-
com wręczano też barwne 
kwiaty ogrodowe. Kwiatów 
przygotowano tysiąc, a drze-
wek trzy razy więcej.

Wyniki akcji cieszą ich 
organizatorów, którzy dzię-
kują mieszkańcom za eko-
logiczną postawę. Jak ob-
liczono, zebrano w sumie 
2,44 tony makulatury, 1,22 
tony szkła, 1,84 tony zuży-
tego sprzętu elektroniczne-
go i elektrycznego, 260 kilo-

gramów tworzyw 
sztucznych i 119,6 
kilogramów alu-
minium.

Akcja „Drzew-
ko za surowce” jest 
powiązana z akcją 
„Rower pomaga”, 
którą wspiera Wo-
jewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, o 
czym już w „Kronice” pisa-
liśmy. Dochód uzyskany ze 

Drzewka i kwiaty za odpady
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sprzedaży surowców wtór-
nych pozwoli bowiem na za-
kup rowerów dla dzieci z do-
mów dziecka i świetlic śro-
dowiskowych. (mk)


