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Choć nabór wniosków w pro-
gramie „Mój Prąd” trwa jeszcze 
do 18 grudnia br., to wniosko-
dawcy już wyczerpali miliardową 
pulę dotacji na mikroinstalacje 
fotowoltaiczne. Ale jest dobra 
wiadomość: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej nie zamyka naboru 
i dokłada dodatkowe 100 mln zł 
na inwestycje w produkcję ener-
gii elektrycznej z prosumenckich 
instalacji PV o mocy 2-10 kW.

- Nie dziwi nas ogromne 
zainteresowanie fotowoltaiką 

i lawina wniosków o dotacje 
do 5 tys. zł. Cieszy mnie, 

że rośnie świadomość 
naszego społeczeństwa, 

że ekologia po prostu się 
opłaca. Korzystanie z własnego 

prądu, produkowanego 
ze słońca, przekłada się 

na oszczędności w portfelu, ale 
są to też wymierne korzyści 

dla środowiska. Inwestycje 
w odnawialne źródło energii 

w ramach „Mojego Prądu” 
przyczynią się do redukcji 

CO2 aż o 1 000 000 000 kg/
rok – mówi minister klimatu 
i środowiska Michał Kurtyka.

D o  N F O Ś i G W  6  l i s t o p a d a 
wpłynął 200-tysięczny wnio-
sek,  który wyczerpał  mil iar-
dowy budżet „Mojego Prądu”. 

- Łączna moc instalacji ze 
złożonych wniosków da 1,2 

GW, które rocznie wyprodukują 
ok. 1200 GWh/rok energii 
elektrycznej. Porównując 

ten wynik do mocy 3,77 MW 
największej polskiej farmy 
fotowoltaicznej (w gminie 

Czernikowo koło Torunia), „Mój 
Prąd” sfinansuje ponad 300 
takich inwestycji – zaznacza 
pełnomocnik rządu ds. OZE, 

wiceminister Ireneusz Zyska.

- Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych 

wnioskodawców i wywiązując się 
z obietnicy zakończenia naboru 

dopiero za nieco ponad miesiąc, 
zdecydowaliśmy wspólnie 

z Ministerstwem Klimatu 
i Środowiska o zwiększeniu puli 

dostępnych środków w „Moim 
Prądzie”. Dodatkowe 100 mln 
zł, to szansa dla kolejnych 20 
tys. osób – dodaje wiceprezes 

NFOŚiGW Paweł Mirowski.

W oczekiwaniu na finał II naboru 

„Mojego Prądu”, który rozpoczął 
się 13 stycznia 2020 r., są kolej-
ne dobre wiadomości. Program 
będzie kontynuowany w 2021 
r. Nowa odsłona będzie dawała 
szerszy wachlarz możliwości dla 
potencjalnych beneficjentów. 

„Mój Prąd” to jeden z najwięk-
szych w Europie programów finan-
sowania mikroinstalacji fotowolta-

icznych dla osób fizycznych, które 
wytwarzają energię elektryczną 
na własne potrzeby. Warunkiem 
skorzystania z programu, który wy-
startował w połowie 2019 r., jest 
umowa kompleksowa regulująca 
kwestie związane z wprowadze-
niem do sieci energii elektrycznej 
z wytworzonej mikroinstalacji.
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NFOŚIGW ZWIĘKSZA BUDŻET „MOJEGO PRĄDU” O DODATKOWE 100 MLN ZŁ

K O M U N I K A T Y
W celu przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu się koronawirusa w tro-
sce o wspólne bezpieczeństwo, in-
formujemy, że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach do odwoła-
nia pracuje zdalnie.
W związku z tym uprzejmie prosimy 
o kontakt z pracownikami Funduszu 
wyłącznie drogą mailową i pocztą 
tradycyjną.

Korespondencję elektroniczną 
prosimy kierować na następujące 
adresy:
• biuro@wfosigw.katowice.pl 
• czystepowietrze@wfosigw.kato-
wice.pl 
• doradztwo@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/
wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomo-
cą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

W wyjątkowych sytuacjach prosi-
my o kontakt pod następującymi 
numerami telefonów:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji 
Ekologicznej i Profilaktyki Zdro-
wotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Win-
dykacji: 32 60 32 233
Zespół  Kontroli  i  Umorzeń :  
32 60 32 237
Zespół  Ochrony Atmosfery :  
32 60 32 222
Ze s p ó ł  G o s p o d a r k i  Wo d n e j  

i Ochrony Powierzchni Ziemi:  
32 60 32 341
Zespół Wdrażania i Koordynowania 
Projektów POIiŚ: 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ: 
32 60 32 380
Zespół Umów: 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych 
- dostępni są pod telefonami ko-
mórkowymi. 
Zespół ds. Programu CZYSTE PO-
WIETRZE:
• w sprawach dot. przygotowania 
i rozpatrywania wniosków o dofi-

nansowanie, przygotowania umów 
i aneksów do umów o dofinanso-
wanie: 32 60 32 251
• w sprawach dot. rozliczenia 
umów o dofinansowanie:  
32 60 32 256
Zespół Finansowo-Księgowy:  
32 60 32 364
Zespół Administracyjny:  
32 60 32 331

Przepraszamy za wszelkie niedo-
godności i zapewniamy, że dokła-
damy wszelkich starań, aby je zmi-
nimalizować.

Tr e ś c i  z a w a r t e  w  p u b l i k a c j i  n i e  s t a n o w i ą  o f i c j a l n e g o  s t a n o w i s k a  o r g a n ó w 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Hałas drogowy wytwarzany 
przez ruch samochodowy należy 
do najbardziej uciążliwych dla 
człowieka źródeł hałasu – wynika 
z informacji Głównego Inspekto-
ra Ochrony Środowiska. To z po-
wodu jego powszechności. Mamy 
coraz więcej samochodów i co-
raz częściej wsiadamy za kółko. 

Dlaczego hałas drogowy jest 
tak uciążliwy? Przede wszystkim 
dlatego, że ma charakter ciągły 
i obejmuje swoim zasięgiem coraz 
większe tereny. Przypomnijmy: 
dla hałasu drogowego dopuszczal-
ne wartości poziomów wynoszą 
w porze dziennej – w zależności 
od funkcji terenu – od 50 do 65 

dB, a w porze nocnej 45-56 dB. 
Jak zapisane zostało w Programie 
Ochrony Środowiska dla powiatu 
myszkowskiego, natężenie ruchu 
pojazdów poruszających się dro-
gami na terenie powiatu mysz-
kowskiego na przestrzeni lat ulega 
zwiększeniu, przez co negatywne 
oddziaływanie akustyczne nasila 
się. Hałas drogowy stanowi domi-
nujące źródło na terenie powiatu 
zarówno pod względem wielkości, 
jak i zasięgu oddziaływania. Naj-
większy poziom hałasu może wy-
stępować na terenach położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 1 oraz dróg wojewódz-
kich nr 789, 791, 792 i 793. Ciągi 

te charakteryzuje duży udział po-
jazdów ciężkich. Wzdłuż nich ist-
nieją miejsca, gdzie nie ma zabez-
pieczeń akustycznych w postaci 
ekranów. Drogi objazdowe i osied-
lowe charakteryzuje duża zmien-
ność natężenia ruchu w ciągu 
doby, ruch jest największy podczas 
dnia, a w czasie nocy spada zna-
cząco. Charakteryzują się one tak-
że mniejszym udziałem pojazdów 
ciężkich (z wyjątkiem pojazdów 
komunikacji miejskiej). Stopień za-
grożenia hałasem obszarów poło-
żonych wokół dróg jest zależny od 
struktury ruchu, rodzaju drogi, sta-
nu i rodzaju nawierzchni, ale także 
ukształtowania terenu. Na stopień 

zagrożenia hałasem wpływa rów-
nież typ zabudowy zlokalizowa-
nej wokół dróg oraz sposób jej 
zagospodarowania i użytkowania.

J a k  u c h r o n i ć  s i ę  p r z e d 
h a ł a s e m  d r o g o w y m ? 

To zadanie głównie dla samo-
rządowców i  parlamentarzy-
stów, bo to oni odpowiadają 
za kreowanie polityki inwesty-
cyjnej na danym terenie. Najważ-
niejsze, by przy realizacji nowych 
przedsięwzięć czy modernizowa-
niu istniejących obiektów, kłaść 
nacisk na obniżenie emisji hałasu. 
Należy stosować nawierzchnie 
dróg o obniżonej hałaśliwości, 

wymieniać uszkodzone nawierzch-
nie emitujące hałas, budować 
niezbędne bariery akustyczne 
(nie tylko na obwodnicy Mysz-
kowa), regulować organizację 
ruchu drogowego w taki sposób, 
aby ograniczyć wykorzystanie 
publicznych dróg lokalnych oraz 
dojazdowych, jak również dróg 
wewnętrznych dla objazdów ulic 
przenoszących ruch tranzytowy, 
ograniczać ruch ciężkich pojaz-
dów mechanicznych lub zakazać 
go. Warto także pojazd czteroko-
łowy zamienić na rower lub sko-
rzystać z transportu miejskiego.

JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO PRZED HAŁASEM DROGOWYM?
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WCZUJ SIĘ W KLIMAT
E K O - K O N K R U S

Redakc ja  DEMOKRATYCZNEJ  zaprasza  dz iec i  w wieku  od  2  do  10  la t  
do  wz ięc ia  udz ia łu  w konkurs ie  p las tycznym promującym postaw y eko log iczne

•  T E M AT Y K A  E K O L O G I C Z N A  • AT R A K C Y J N E  N AG R O DY  •
• S Z C Z E G Ó Ł Y  W  R E G U L A M I N I E •

adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Kancelaria / Centrala telefoniczna - tel. 32 60 32 200, fax: 32 60 32 201 
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Kancelaria (biuro podawcze) czynne w godzinach 7.30 - 15.30

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

Regulamin konkursu ekologicznego 
"WCZUJ SIĘ W KLIMAT".

 Organizator i Uczestnicy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Wy-

dawca miesięcznika DEMOKRATYCZ-
NA z siedzibą w Myszkowie przy ulicy 
Kościuszki 12 lok. 125.

2. Konkurs jest adresowany do dzie-
ci w wieku od 2 do 10 lat.

3. Uczestnicy muszą być reprezen-
towani przez swoich rodziców/opie-
kunów prawnych.

4. Każdy uczestnik konkursu może 
złożyć tylko jedną pracę.

5. Prace muszą być realizowane 
oraz zgłaszane do konkursu indywi-
dualnie.

6. Konkurs ma charakter otwarty. 
Udział w konkursie jest dobrowolny 
i bezpłatny.

 Cel konkursu
1. Celem konkursu jest szerzenie 

idei troski o środowisko naturalne, 
w szczególności gospodarkę odpa-
dami, segregację odpadów, czyste 
powietrze.

2. Celami szczegółowymi są:
- promocja działań związanych z ra-

cjonalną gospodarką odpadami;
- kształtowanie wśród dzieci po-

staw odpowiedzialności za stan śro-
dowiska i segregację odpadów;

- uaktywnienie do myślenia o przy-
szłości środowiska naturalnego i re-
cyklingu – powtórnego wykorzysta-
nia odpadów;

- podnoszenie świadomości na te-
mat przyczyn powstawania smogu, 
sposobów ochrony powietrza i zdro-
wia przed zanieczyszczeniami powie-
trza;

- propagowanie postaw i zachowań 
ekologicznych;

- podnoszenie wiedzy dotyczącej 
ekologii i ochrony środowiska;

- rozwijanie zainteresowań ekolo-
gicznych i uzdolnień plastycznych;

- kształtowanie postawy świadome-
go konsumenta;

- tworzenie trwałych nawyków i za-
chowań ekologicznego stylu życia 
w domu, w szkole i najbliższym oto-
czeniu.

 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wy-

konanie pracy plastycznej o tematyce 
związanej z gospodarką odpadami, 
segregacją odpadów, ograniczeniem 
wytwarzania odpadów (np. stoso-
waniem i wykorzystaniem pojemni-
ków i toreb wielokrotnego użytku), 
ochroną powietrza, w szczególności 
zakazem spalania śmieci, ochroną 
zdrowia przed smogiem.

2. Praca powinna być wykonana do-
wolną płaską techniką, w szczególno-
ści za pomocą ołówka, kredek, pasteli 
lub flamastrów w formacie A4. 

3. Prace przesłane do konkursu 
powinny być opisane na odwrocie, 
z podaniem: imienia i nazwiska auto-
ra pracy, wieku, numeru telefonu do 
rodzica/opiekuna ustawowego. Do 
pracy należy dołączyć także wypeł-
nioną kartę zgłoszenia (dostępna na 
fb DEMOKRATYCZNEJ).

4. Praca powinna być odpowiednio 
zabezpieczona przed zniszczeniem.

5. Organizator nie pokrywa kosztów 
przygotowania i nadsyłania prac.

 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zgłoszenie prac następuje 

na formularzu dostępnym do pobra-
nia na stronie Facebook DEMOKRA-
TYCZNEJ w poście dot. konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest dostarczenie w sposób 
i w terminie określonym w ogłosze-
niu o konkursie pracy zgodnej z wy-
maganiami określonymi w niniej-
szym Regulaminie oraz w ogłoszeniu 
o konkursie.

3. Rodzic/opiekun prawny składa 
w treści karty zgłoszeniowej oświad-
czenie o: 

a) spełnieniu przez uczestnika kon-

kursu wszystkich warunków uczestni-
ctwa w konkursie,

b) o autorstwie dziecka/podopiecz-
nego zgłaszanej pracy oraz że prze-
słana praca stanowi jego wyłączną 
własność i nie narusza praw osób 
trzecich ani obowiązujących przepi-
sów prawa,

c) o akceptacji postanowień Regula-
minu oraz wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych osobowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez 
Organizatora w celach prowadze-
nia konkursu, wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania nagrody. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się bę-
dzie zgodnie z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), 
wyłącznie w celu realizacji konkursu, 
zgodnie z zasadami opisanymi w ni-
niejszym Regulaminie. Zgodnie z art. 
13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządze-
nia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informu-
ję Panią/Pana że: • administratorem 
podanych danych jest Wydawca 
DEMOKRATYCZNEJ Katarzyna Kie-
ras, z którą można skontaktować się 
pod adresem ul. Kościuszki 12 lok. 
125, 42-300 Myszków lub redakcja@
demokratyczna.com.pl • dane osobo-
we przetwarzane są w następujących 
celach: organizacja i przeprowadze-
nie konkursu;

d) prawach autorskich uczestnika 
konkursu do nadesłanej pracy, a jed-
nocześnie wyrażeniu zgody na wie-
lokrotne, nieodpłatne publikowanie 
przez Organizatora nadesłanych prac 
oraz opublikowanie imienia i nazwiska, 
wizerunku autora w materiałach pro-
mocyjnych związanych z konkursem. 

4. Wyłonione drogą niniejszego 

konkursu prace stają się własnością 
Organizatora konkursu, który może je 
w dowolny sposób wykorzystać

5. Prace konkursowe nadesłane 
bez Karty zgłoszenia nie będą brały 
udziału w konkursie.

 Miejsce i termin składania prac 
konkursowych

1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową 
należy przesyłać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 grudnia 
2020 r. na adres redakcji DEMOKRA-
TYCZNEJ, ul. Kościuszki 12 lok. 125, 
42-300 Myszków.

2. Terminem zgłoszenia prac jest 
data wpływu do redakcji.

3. Prace złożone po terminie wska-
zanym w ust. 1 nie będą brały udziału 
w konkursie.

 Kryteria oceny prac konkurso-
wych, rozstrzygnięcie konkursu 
i nagrody

1. Oceny złożonych prac i wyłonie-
nia najlepszych prac dokona Wydaw-
ca miesięcznika DEMOKRATYCZNA

2. Ocena obejmuje spełnienie 
wszystkich warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie i w ogło-
szeniu o konkursie oraz:

a) zgodność z regulaminem i tema-
tem konkursu,

b) ujęcie tematu (oryginalność, 
pomysłowość, technika wykonania, 
estetyka pracy),

c) poziom artystyczny,
d) inwencja i pomysłowość podej-

ścia do tematu,
e) spełnienie podanych wytycz-

nych,
3. Zwycięskie prace zostaną za-

prezentowane w jednym z wydań 
DEMOKRATYCZNEJ, na Facebooku 
miesięcznika. 

4. Zwycięzcom zostaną przekazane 
nagrody rzeczowe.

5. Od rozstrzygnięcia konkursu nie 
przysługuje uczestnikowi konkursu 
odwołanie.

6. Wyniki konkursu zostaną po-
dane do publicznej wiadomości 
na fanpage'u DEMOKRATYCZNEJ 
na Facebooku.

7. Organizator zastrzega sobie pra-
wo opublikowania imienia i nazwiska 
oraz wizerunku uczestników konkur-
su będących autorami nagrodzonych 
prac na łamach gazety oraz w me-
diach społecznościowych, w celach 
informacyjnych i promocyjnych.

 Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie stanowi gry loso-

wej (w tym loterii promocyjnej), ani 
zakładu wzajemnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych.

2. Organizator zastrzega sobie 
prawo wprowadzania zmian w Re-
gulaminie lub do nierozstrzygnięcia 
konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności za szkody spowodowane 
podaniem błędnych lub nieaktual-
nych danych przez uczestników kon-
kursu, jak również za zgłoszenia, któ-
re nie dotarły w terminie z przyczyn 
od Organizatora niezależnych.

4. Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności za podanie przez Uczestni-
ków danych nieprawdziwych, w tym 
błędnych lub uniemożliwiających 
wręczenie Nagrody

5. Wszelkich informacji na temat 
konkursu udziela Wydawca pod nu-
merem telefonu 660 47 63 85 lub 
elektronicznie: redakcja@demokra-
tyczna.com.pl lub poprzez wiado-
mości do Strony DEMOKRATYCZNEJ 
na Facebooku.

6. Organizator zastrzega sobie pra-
wo do wyłącznej interpretacji posta-
nowień niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastoso-
wanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa autorskiego i praw pokrew-
nych oraz Kodeksu cywilnego.


