Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Zielone Jastrzębie

NOWY RANKING „CZYSTEGO POWIETRZA”

Jastrzębie-Zdrój goni czołówkę!
Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze”
prezentuje dane z pierwszego kwartału bieżącego roku.
Według zestawienia, największą aktywność w składaniu
wniosków do programu wykazali mieszkańcy Pucka na
Pomorzu. Drugie miejsce zajęła gmina Stare Pole (również
pomorskie), a trzecie - śląskie uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój.

L

iderem wśród województw okazało się tym razem pomorskie aż 7 gmin z tego regionu znalazło
się w pierwszej dziesiątce rankingu.
Jastrzębie-Zdrój z 114
wnioskami znalazło się
na 68 pozycji.
Opublikowany ranking oparty jest
o liczbę wniosków (na wymianę źródła
ciepła i/lub termomodernizacji budynku) złożonych w gminie w stosunku do
liczby domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy. Jeśli chodzi
o liczbę wniosków ogółem, najwięcej
złożono ich w Rybniku - aż 291 (na
drugiej pozycji Łódź - 193, na trzeciej
Bielsko-Biała - 159). Niestety, spośród
wszystkich 2477 gmin, tylko w jedenastu

złożono więcej niż sto wniosków. Powyżej 20 wniosków złożono w zaledwie co
piątej gminie.
Województwo śląskie,
w którym obowiązuje
zakaz użytkowania
„kopciuchów”, radzi
sobie całkiem dobrze.
W pierwszej pięćdziesiątce
rankingu za I kwartał 2022 r.
znalazło się 12 gmin z tego
województwa. Biorąc pod
uwagę liczbę wniosków
to właśnie mieszkańcy
śląskiego złożyli ich
najwięcej (6397).
Interesujących informacji dostarcza
także porównanie popularności po-

szczególnych źródeł ciepła w programie „Czyste Powietrze”. Przez pierwsze
trzy lata programu największym powodzeniem cieszyły się kotły gazowe. Od
początku bieżącego roku popularność
tego rodzaju ogrzewania zaczęła jednak
gwałtownie spadać - od 47% w styczniu

do zaledwie 26% w kwietniu, a właściciele „kopciuchów”, zamiast ogrzewania gazowego, coraz częściej wybierali
pompy ciepła. Urządzenia te odnotowały ogromny wzrost popularności od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r.
była to zmiana z 17 do 49%! Rosnące

zainteresowanie pompami ciepła to bardzo dobra wiadomość. Rozwiązanie to
w połączeniu z termomodernizacją budynku i fotowoltaiką skutkuje nie tylko
wymiernymi korzyściami dla środowiska, ale również dla portfeli gospodarstw domowych.

Wszystko o Funduszach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zaprasza do udziału w IX. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

C

hcesz zdobyć wiedzę o Funduszach Europejskich,
a jednocześnie dobrze się
przy tym bawić? Zarezerwuj sobie
weekend 7-9 października i świętuj
razem z nami obchody IX. edycji
DOFE.
W tym roku wydarzenie również odbędzie się w formie hybrydowej. Dlatego nie
ma wymówek! Chcesz poznać ludzi pełnych entuzjazmu i chęci do
zmian? Odwiedź nas stacjonarnie. A może wolisz spędzić jesienny weekend pod
kocem z kubkiem ulubionej herbaty? Nie ma sprawy! Dołącz do nas na stronie www.dniotwarte.eu
i świętuj bez wychodzenia z domu! Znajdziesz tam

wiele interesujących materiałów, weźmiesz udział w webinariach i szkoleniach, a nawet udasz się na wirtualny
spacer.
Akcja DOFE jest częścią szerszej
kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską.
Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych
z pomocą dotacji unijnych.
Jesteś Beneficjentem Funduszy Europejskich i chcesz pokazać, jak dotacje wpłynęły na
Twoją działalność? Weź udział
w naszym konkursie i zgarnij ciekawe nagrody!
WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.dniotwarte.eu/

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym.
Zadanie jest proste, trzeba tylko wykonać zdjęcia przyrody, fauny, flory lub krajobrazu

z obszaru Polski, podczas wakacyjnego wypoczynku w 2022
roku.
- Czekamy na Wasze maile
ze zdjęciami pięknych wakacyjnych ujęć przyrody, fauny, flory lub krajobrazu z obszaru Polski. Więc aparaty i smartfony
w dłoń i... do dzieła. Wybierze-

my 10 najlepszych naszym zdaniem fotografii i poddamy je Waszej ocenie. Finałową dziesiątkę
zamieścimy tu, na naszym wufosiowym profilu na Facebooku,
a o zwycięstwie zdecydują Wasze lajki. Autorów czterech zdjęć
z największą liczbą lajków nagrodzimy fantastycznymi zestawami naszych gadżetów. Lajkujcie, udostępniajcie i bawcie się
z nami - zapraszają pracownicy
Funduszu na swoim FB.
Konkurs trwa do 11 września
2022 roku. W terminie od 15
do 30 września do godz. 15:00
odbędzie się głosowanie przez
Internautów na najlepszą pracę. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 października 2022 roku. Jedna osoba może przesłać maksymalnie
4 zdjęcia.

