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Z początkiem sierpnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił wstrzymanie naboru wniosków 
na dofi nansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Pilotażowego „Przy-
domowa oczyszczalnia”. Powód? Program spotkał się z dużym zaintereso-
waniem pośród mieszkańców Śląska. Niestety, ilość złożonych wniosków 
przekroczyła zakładany budżet Programu Pilotażowego „Przydomowa 
oczyszczalnia”. Osoby, pragnące skorzystać z dofi nansowania, mogły składać 
wnioski do dnia 8 sierpnia br. Niemniej, wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW 
w Katowicach po dniu 8 sierpnia br. nie będą przyjmowane i co za tym idzie, 
rozpatrywane przez Fundusz.

 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

„Czyste Powietrze Plus” już wystartował
W połowie lipca br. wystartował program „Czyste Powietrze Plus”. To z pewnością dobra wiadomość dla tych Ślązaków, 

którzy planowali wymienić stary piec węglowy, czy też przeprowadzić kompleksową termomodernizację domu jednorodzin-
nego. Osoby składające wniosek, mogą liczyć na 10 tys. zł, wyższego dofi nasowania płynącego z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Benefi cjenci programu o niskich dochodach mogą uzyskać maksymalną dotację 
w wysokości ok. 79 tys. zł. Co jeszcze się zmieniło? Szczegóły poniżej.

Nabór wniosków do „Przydomowej
oczyszczalni” został wstrzymany

„Czyste Powietrze” w nowej odsłonie

Program „Czyste Powietrze Plus” to nowa od-
słona popularnego programu „Czyste Powietrze”, 
który ruszył we wrześniu 2018 roku. Od tego 
czasu sporo się zmieniło. „Czyste Powietrze” 
przeszedł kilka modyfikacji. Oczywiście, aby 
wykorzystać jego potencjał, poprzez realizację 
głównych założeń wieloletniego projektu, jakim 
jest poprawa jakości powietrza w kraju nad Wisłą. 
Warto podkreślić, że docelowy budżet programu 
to niemała suma – 103 mld zł.

Nowa odsłona „Czyste Powietrze Plus” dąży 
również do realizacji głównych założeń progra-
mu, poprzez masową wymianę nieefektywnych 
kotłów na paliwa stałe na te, bardziej przyjazne 
naturalnemu środowisku, czyli nisko i zeroemisyj-
ne, ekologiczne źródła ciepła. Wymiana kotłów to 
jedno. Benefi cjenci programu mogą również zde-
cydować się na gruntowne ocieplenie swoich jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych. Według 
planów zmiana ma dotyczyć blisko 3 mln polskich 
gospodarstw domowych.

Dostęp do programu „Czyste Powietrze Plus” 
jest łatwiejszy dla potencjalnych benefi cjentów, 
zwłaszcza tych, których dochody są niskie. Co za 
tym idzie, szybciej realizowany. Co ciekawe, nowa 
odsłona wprowadza możliwość prefi nansowania, 
co w praktyce oznacza, że benefi cjenci mogą otrzy-
mać środki jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

– Jednym z naszych priorytetów jest likwidacja w pol-
skim społeczeństwie zjawiska ubóstwa energetycznego, 
a program „Czyste Powietrze Plus” ze znacznie podwyż-
szonymi kwotami dotacji dla najmniej zarabiających to 
ważny krok w tym właśnie kierunku. (…) Wsparcie fi nan-
sowe większe o 10 tysięcy złotych ma szczególne zna-
czenie w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy zmagamy 
się ze wzrostem cen nośników energii. Aktualizacja mak-
symalnych kwot dofi nansowania pozwoli mniej zarabia-
jącym benefi cjentom na wykonanie szerszego zakresu 
prac, a wprowadzenie prefi nansowania, czyli wypłaty 
zaliczki na poczet wydatków związanych z remontem, 

otworzy nowe możliwości przed osobami, które dotych-
czas nie miały dostatecznych środków na rozpoczęcie 
przedsięwzięcia – podkreśla Anna Moskwa, minister 
klimatu i środowiska.

„Czyste Powietrze Plus” – ważne zmiany

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” zo-
stała stworzona z myślą o nowych, potencjalnych 
benefi cjentach. Jedna z ważniejszych zmian do-
tyczy prefi nansowania inwestycji, która została 
zwiększona o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji 
na prace remontowe realizowane w ramach części 
2) i 3) programu „Czyste Powietrze”. W praktyce 
oznacza to, że ta zmiana dotyczy osób z najniższym 
dochodem, uprawnionych do podwyższonego i naj-
wyższego poziomu wsparcia.

Na chwilę obecną, maksymalna bezzwrotna 
dotacja w części 2) zwiększyła się z 37 do 47 tys. 
zł. Z kolei górny pułap dofi nasowania w części 3) 
zwiększył się z 69 do 79 tys. zł. Taka zmiana jest 
bardzo korzystna dla osób zainteresowanych, któ-
re będą mogły wcześniej otrzymać do 50% plano-
wanej kwoty dotacji. WFOŚiGW w Katowicach 
przekaże wspomniane pieniądze na bezpośredni 
rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni, 
od daty zawarcia umowy o dofi nansowanie. Warto 
podkreślić, że przed wdrożeniem programu „Czyste 
Powietrze Plus” dotacja była wypłacana w formie 
refundacji, czyli po zakończeniu części lub całości 
przedsięwzięcia przez benefi cjenta programu.

– Prefi nansowanie, połączone z równoległym zwięk-
szeniem maksymalnych kwot dotacji, stanowi ciąg dal-
szy naszych stałych starań o to, aby program „Czyste 
Powietrze” mógł być jak najbardziej dostępny dla bene-
fi cjentów, a zwłaszcza osób osiągających najniższe do-
chody. (…) Chcemy, żeby wymianę pieca na ekologiczny 
oraz termo-remont domu można było przeprowadzić 
jeszcze szybciej niż do tej pory i na szerszą skalę, a to 
będzie łatwiejsze do osiągnięcia, jeśli benefi cjenci do-
staną dotacje w wyższych kwotach, przy czym połowę 
przyznanych pieniędzy wykonawcy robót otrzymają 

do dyspozycji niemal od ręki – zaznacza Paweł Mi-
rowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Benefi cjenci o najniższych
dochodach – jak mogą otrzymać

dofi nasowanie?

Benefi cjenci o najniższych dochodach, którzy 
pragną skorzystać z dotacji zwiększonej o 10 tys. 
zł muszą potwierdzić wysokość swoich zarobków 
stosownym zaświadczeniem. Jeżeli chodzi o waru-
nek wypłaty środków na zasadzie prefi nansowania, 
osoby zainteresowane są zobligowane do przesła-
nia wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej 
z danym wykonawcą na przeprowadzenie kon-
kretnych prac zgodnych z zapisami programu.

Co ciekawe, w ramach realizowanego przed-
sięwzięcia przez benefi cjenta, może on zawrzeć 
do trzech umów z wykonawcami. Umowy mogą 
zostać dostarczone bezpośrednio na etapie uzu-
pełniania wniosku – na co wnioskodawca ma 10 
dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50% naj-
wyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej 
dla danego benefi cjenta jest wypłacana bezpo-
średnio na konto wykonawcy.

Warto mieć na uwadze, że program „Czyste Po-
wietrze Plus” jest przygotowywany do pozyskania 
środków zewnętrznych z Krajowego Planu Od-
budowy (KPO) i programu Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 
(FEnIKS), które będą kontynuacją dwóch wcześ-
niejszych Programów Operacyjnych Infrastruktu-
ra i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 i 2014-2020. 
Wyższy poziom dofi nansowania i nowe, wygod-
niejsze zasady wypłacania dotacji to część szer-
szego, wieloletniego i strategicznego projektu pn. 

„Czyste Powietrze”. Jego głównym celem jest likwi-
dacja tzw. kopciuchów z trzech milionów domów 
jednorodzinnych, które w kraju nad Wisłą są wciąż 
główną przyczyną powstawania smogu.

Infolinia i ogólnopolski portal Programu
Czyste Powietrze: 22 340 40 80
(czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00)

Informacje nt Programu „Czyste Powietrze” 
można uzyskać w punktach konsultacyj-
nych WFOŚiGW w Katowicach w następu-
jących lokalizacjach:

Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny 
w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku 
do piątku od 7.30 do 14.30)

Bielsko-Biała, ul. Legionów 57 (punkt 
czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 
do 14:00 – spotkania z pracownikiem 
punktu są możliwe po wcześniejszym 
umówieniu się: e-mail: 
punktbielsko@wfosigw.katowice.pl)

Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 
7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach 
od 9:00 do 14:00)

www.czystepowietrze.gov.pl

Czyste Powietrze – dane kontaktowe

Kilka słów o konkursie „Przyroda wokół nas”

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas” to 
ciekawa inicjatywa, za którą stoi WFOŚiGW w Katowicach. 
Głównym celem konkursu jest nie tylko uwrażliwienie miesz-
kańców Śląska na ekologię, ale również ukazania im piękna 
przyrody, otaczającej ich każdego dnia.

Naturalnie nasuwa się pytanie, co trzeba zrobić, aby wziąć 
udział w konkursie? Osoby zainteresowane mają wykonać 
zdjęcie przyrody, fauny, flory czy krajobrazu z obszaru Polski, 
w trakcie swojego wakacyjnego wypoczynku w roku 2022 
roku. Warto podkreślić, że konkurs jest kierowany do miesz-
kańców województwa śląskiego.

Tam, gdzie konkurs, tam i nagrody

Zgadza się. WFOŚiGW w Katowicach przewiduje przyzna-
nie 4 zestawów gadżetów dla laureatów Wakacyjnego Kon-

kursu Fotograficznego „Przyroda Wokół Nas”. Jakie warunki 
trzeba spełniać? Ślązacy, którzy pragną wziąć udział w kon-
kursie powinni nadesłać swoje, autorskie prace na adres: 
konkursfoto@wfosigw.katowice.pl . Ważne, aby zdjęcie było 
opisane imieniem i nazwiskiem autora, a także miejscem jego 
wykonania. Dodatkowo uczestnicy są zobligowani do polu-
bienia oficjalnego profilu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Facebo-
oku – https://www.facebook.com/wfosigw.katowice. Swoje 
prace mogą nadsyłać do dnia 11 września 2022 roku. Każda, 
osoba zainteresowana może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia, 
własnego autorstwa.

Przebieg konkursu

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas” 
został podzielony na 3 etapy:

• Etap pierwszy – wybór przez WFOŚiGW w Katowicach 

10 najlepszych prac spośród nadesłanych w terminie.
• Etap drugi – zamieszczenie przez WFOŚiGW w Kato-

wicach wybranych zdjęć w poście na profilu Facebook: 
www.facebook.com/wfosigw.katowice.

• Etap trzeci – wybór 4 najlepszych zdjęć na podstawie 
liczby polubień na portalu Facebook.

W terminie od 15 września do 30 września br. do godz. 
15:00 odbędzie się głosowanie przez Internautów na najlep-
szą pracę. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 
wiadomości do dnia 14 października 2022 roku. Warunki i za-
sady udziału w konkursie, informację o prawach autorskich, 
a także ochronie danych osobowych można znaleźć bezpo-
średnio w regulaminie Wakacyjnego Konkursu Fotograficz-
nego „Przyroda wokół nas”, znajdującego się bezpośrednio 
na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Katowicach – https://www.
wfosigw.katowice.pl/files/lipiec22/media/Regulamin_Kon-
kursu_Fotograficznego_26.07.2022.pdf.

Retencja wodna – jaką odgrywa rolę?

Dobre pytanie. Retencja wodna to nic innego jak zdolność 
do magazynowania zasobów wodnych, i jej właściwego prze-
trzymywania w środowisku naturalnym przez pewien czas, czy 
to w zbiornikach naturalnych czy sztucznych. W jaki sposób 
woda może być retencjonowana? A no w postaci pary wodnej, 
lodu czy opadów atmosferycznych, towarzyszącym Polakom 
przez cały rok (tzn. deszcz, grad, śnieg). Owo gromadzenie spra-
wia, że bilans wodny zlewni znacznie się poprawia.

Retencja wodna jest niezwykle ważna dla przyrody, bo to 
właśnie ona ma ogromne zapotrzebowanie na najważniejszą 
substancję na Ziemi – wodę. Flora, zwłaszcza lasy cierpią z po-
wodu bezśnieżnych zim, opadów atmosferycznych, a także susz. 
Takie zmiany klimatu mają negatywny wpływ na kondycję ro-
ślinności, zwłaszcza drzew. Dowodów nie trzeba szukać daleko. 
Leśna roślinność boryka się z coraz większą liczbą szkodników, 
a przede wszystkim realnym zagrożeniem pożarowym. Nie da 
się ukryć, że retencja wodna odgrywa ogromną rolę w odbu-
dowie naturalnego środowiska.

Ogromny problem miast

Rozwój cywilizacyjny, a zatem budowa miast, asfaltowych 
dróg, chodników, kanalizacji deszczowej sprawia, że woda jest 
odprowadzana ze środowiska znacznie szybciej, niż by tego 
sobie życzyła przyroda. Woda zamiast na dłużej zagościć w śro-

dowisku, poprzez działanie człowieka bardzo szybko płynie 
w stronę Bałtyku. W ostatnich latach Polska boryka się również 
z deszczami gwałtownymi, które nie mają szans, aby na dłużej 

zadomowić się w środowisku, które tak skutecznie uszczelnił 
człowiek. Co oczywiście przekłada się na realny problem ob-
niżania się wody w środowisku. Rzeki wysychają. Te zmiany 
odczuwają zarówno zwierzęta, jak i wodna roślinność. Czy ist-
nieje rozwiązanie? Owszem. Z jednej strony miasta powinny 
intensywnie myśleć o gromadzeniu wody, zwłaszcza tej, pocho-
dzącej z gwałtownych opadów. Magazynowa woda mogłaby 
znacznie pomóc podczas kolejnych susz, które będą dotykać 
Polskę w najbliższych latach. Drugim rozwiązaniem jest budowa 
systemów małej retencji.

Mała retencja – na czym polega?

Mała retencja sprowadza się do gromadzenia wody w zbior-
nikach sztucznych, naturalnych, a także do spiętrzenia wody 
w korytach mniejszych rzek, potoków, kanałach, rowach. Za-
trzymanie wody dzięki retencji sprawia, że wody spływają wol-
niej, a w środowisku naturalnym na danym obszarze zostaje 
dłużej. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Państwowe lasy, 
dzięki systemom małej retencji odczuwają poprawę uwilgot-
nienia siedlisk leśnych. Ponadto taki system sprawia, że woda 
wolniej odpływa z gruntów, co przekłada się na różnorodność 
szaty roślinnej. Obecność wody, chroni las przed pożarami, 
a dodatkowo przyciąga leśne zwierzęta, ptaki, owady. W taki 
sposób środowisko naturalne ma szanse pomału się odbudo-
wać. Czy miasta z korzystają z takiej możliwości? Czas pokaże.

 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Retencja wodna – jak służy lokalnej przyrodzie?

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Środowisko naturalnie nie mogłoby funkcjonować bez wody, to fakt. Ta najważniejsza substancja na całej kuli ziemskiej zapewnia właściwe funkcjo-
nowanie faunie i florze. Niestety, Polska od drugiej połowy XX w. boryka się suszami, co odbija się nie tylko na plonach, ale również przyrodzie. Pożary 
w lasach to nie tylko efekt działania człowieka, ale również niedostateczna ilość wody. Czy ten proces można jakoś zatrzymać? Owszem, dzięki retencji 
wodnej, która jest kluczowa dla lokalnej przyrody.

 „Przyroda wokół nas” to wakacyjny konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Na czym polega? Na wykonaniu zdjęć przez mieszkańców województwa śląskiego, które będą ukazywać piękno polskiej 
flory i fauny podczas ich tegorocznego, letniego wypoczynku. Konkurs trwa do 11 września br., a na laureatów czekają nagrody.

W ostatnich latach Polska boryka się również 
z deszczami gwałtownymi, które nie mają szans, 
aby na dłużej zadomowić się w środowisku, które 
tak skutecznie uszczelnił człowiek.
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Kilka słów o konkursie „Przyroda wokół nas”

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas” to 
ciekawa inicjatywa, za którą stoi WFOŚiGW w Katowicach. 
Głównym celem konkursu jest nie tylko uwrażliwienie miesz-
kańców Śląska na ekologię, ale również ukazania im piękna 
przyrody, otaczającej ich każdego dnia.

Naturalnie nasuwa się pytanie, co trzeba zrobić, aby wziąć 
udział w konkursie? Osoby zainteresowane mają wykonać 
zdjęcie przyrody, fauny, flory czy krajobrazu z obszaru Polski, 
w trakcie swojego wakacyjnego wypoczynku w roku 2022 
roku. Warto podkreślić, że konkurs jest kierowany do miesz-
kańców województwa śląskiego.

Tam, gdzie konkurs, tam i nagrody

Zgadza się. WFOŚiGW w Katowicach przewiduje przyzna-
nie 4 zestawów gadżetów dla laureatów Wakacyjnego Kon-

kursu Fotograficznego „Przyroda Wokół Nas”. Jakie warunki 
trzeba spełniać? Ślązacy, którzy pragną wziąć udział w kon-
kursie powinni nadesłać swoje, autorskie prace na adres: 
konkursfoto@wfosigw.katowice.pl . Ważne, aby zdjęcie było 
opisane imieniem i nazwiskiem autora, a także miejscem jego 
wykonania. Dodatkowo uczestnicy są zobligowani do polu-
bienia oficjalnego profilu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Facebo-
oku – https://www.facebook.com/wfosigw.katowice. Swoje 
prace mogą nadsyłać do dnia 11 września 2022 roku. Każda, 
osoba zainteresowana może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia, 
własnego autorstwa.

Przebieg konkursu

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas” 
został podzielony na 3 etapy:

• Etap pierwszy – wybór przez WFOŚiGW w Katowicach 

10 najlepszych prac spośród nadesłanych w terminie.
• Etap drugi – zamieszczenie przez WFOŚiGW w Kato-

wicach wybranych zdjęć w poście na profilu Facebook: 
www.facebook.com/wfosigw.katowice.

• Etap trzeci – wybór 4 najlepszych zdjęć na podstawie 
liczby polubień na portalu Facebook.

W terminie od 15 września do 30 września br. do godz. 
15:00 odbędzie się głosowanie przez Internautów na najlep-
szą pracę. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 
wiadomości do dnia 14 października 2022 roku. Warunki i za-
sady udziału w konkursie, informację o prawach autorskich, 
a także ochronie danych osobowych można znaleźć bezpo-
średnio w regulaminie Wakacyjnego Konkursu Fotograficz-
nego „Przyroda wokół nas”, znajdującego się bezpośrednio 
na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Katowicach – https://www.
wfosigw.katowice.pl/files/lipiec22/media/Regulamin_Kon-
kursu_Fotograficznego_26.07.2022.pdf.

Retencja wodna – jaką odgrywa rolę?

Dobre pytanie. Retencja wodna to nic innego jak zdolność 
do magazynowania zasobów wodnych, i jej właściwego prze-
trzymywania w środowisku naturalnym przez pewien czas, czy 
to w zbiornikach naturalnych czy sztucznych. W jaki sposób 
woda może być retencjonowana? A no w postaci pary wodnej, 
lodu czy opadów atmosferycznych, towarzyszącym Polakom 
przez cały rok (tzn. deszcz, grad, śnieg). Owo gromadzenie spra-
wia, że bilans wodny zlewni znacznie się poprawia.

Retencja wodna jest niezwykle ważna dla przyrody, bo to 
właśnie ona ma ogromne zapotrzebowanie na najważniejszą 
substancję na Ziemi – wodę. Flora, zwłaszcza lasy cierpią z po-
wodu bezśnieżnych zim, opadów atmosferycznych, a także susz. 
Takie zmiany klimatu mają negatywny wpływ na kondycję ro-
ślinności, zwłaszcza drzew. Dowodów nie trzeba szukać daleko. 
Leśna roślinność boryka się z coraz większą liczbą szkodników, 
a przede wszystkim realnym zagrożeniem pożarowym. Nie da 
się ukryć, że retencja wodna odgrywa ogromną rolę w odbu-
dowie naturalnego środowiska.

Ogromny problem miast

Rozwój cywilizacyjny, a zatem budowa miast, asfaltowych 
dróg, chodników, kanalizacji deszczowej sprawia, że woda jest 
odprowadzana ze środowiska znacznie szybciej, niż by tego 
sobie życzyła przyroda. Woda zamiast na dłużej zagościć w śro-

dowisku, poprzez działanie człowieka bardzo szybko płynie 
w stronę Bałtyku. W ostatnich latach Polska boryka się również 
z deszczami gwałtownymi, które nie mają szans, aby na dłużej 

zadomowić się w środowisku, które tak skutecznie uszczelnił 
człowiek. Co oczywiście przekłada się na realny problem ob-
niżania się wody w środowisku. Rzeki wysychają. Te zmiany 
odczuwają zarówno zwierzęta, jak i wodna roślinność. Czy ist-
nieje rozwiązanie? Owszem. Z jednej strony miasta powinny 
intensywnie myśleć o gromadzeniu wody, zwłaszcza tej, pocho-
dzącej z gwałtownych opadów. Magazynowa woda mogłaby 
znacznie pomóc podczas kolejnych susz, które będą dotykać 
Polskę w najbliższych latach. Drugim rozwiązaniem jest budowa 
systemów małej retencji.

Mała retencja – na czym polega?

Mała retencja sprowadza się do gromadzenia wody w zbior-
nikach sztucznych, naturalnych, a także do spiętrzenia wody 
w korytach mniejszych rzek, potoków, kanałach, rowach. Za-
trzymanie wody dzięki retencji sprawia, że wody spływają wol-
niej, a w środowisku naturalnym na danym obszarze zostaje 
dłużej. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Państwowe lasy, 
dzięki systemom małej retencji odczuwają poprawę uwilgot-
nienia siedlisk leśnych. Ponadto taki system sprawia, że woda 
wolniej odpływa z gruntów, co przekłada się na różnorodność 
szaty roślinnej. Obecność wody, chroni las przed pożarami, 
a dodatkowo przyciąga leśne zwierzęta, ptaki, owady. W taki 
sposób środowisko naturalne ma szanse pomału się odbudo-
wać. Czy miasta z korzystają z takiej możliwości? Czas pokaże.

 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Retencja wodna – jak służy lokalnej przyrodzie?

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Środowisko naturalnie nie mogłoby funkcjonować bez wody, to fakt. Ta najważniejsza substancja na całej kuli ziemskiej zapewnia właściwe funkcjo-
nowanie faunie i florze. Niestety, Polska od drugiej połowy XX w. boryka się suszami, co odbija się nie tylko na plonach, ale również przyrodzie. Pożary 
w lasach to nie tylko efekt działania człowieka, ale również niedostateczna ilość wody. Czy ten proces można jakoś zatrzymać? Owszem, dzięki retencji 
wodnej, która jest kluczowa dla lokalnej przyrody.

 „Przyroda wokół nas” to wakacyjny konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Na czym polega? Na wykonaniu zdjęć przez mieszkańców województwa śląskiego, które będą ukazywać piękno polskiej 
flory i fauny podczas ich tegorocznego, letniego wypoczynku. Konkurs trwa do 11 września br., a na laureatów czekają nagrody.

W ostatnich latach Polska boryka się również 
z deszczami gwałtownymi, które nie mają szans, 
aby na dłużej zadomowić się w środowisku, które 
tak skutecznie uszczelnił człowiek.
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