
Dziś jest Międzynarodowy Dzieo Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba! 

O polskim powietrzu można powiedzied wiele, jednak najczęściej mówi się o nim w negatywnym 
kontekście. Zarówno miasta, jak i wsie odnotowują, że toksyczne zanieczyszczenia w powietrzu 
przekraczają średnie roczne wartości zalecane przez wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza. Jak 
pokazują najnowsze dane, powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w 
porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. 
 
Od dłuższego czasu podejmuje się działania, które mają na celu poprawę jakości powietrza. 
W tym roku wystartował największy w Europie projekt dotyczący czystego powietrza, którego 
Beneficjantem Koordynującym jest Województwo Śląskie. 

 
Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – 

program działao na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem POP, czyli opracowaniem i 

wdrożeniem działao naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza. W 

ramach projektu został zatrudniony ekodoradca, który będzie działał lokalnie na obszarze jednej 

gminy, świadcząc usługi doradcze dla mieszkaoców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na 

rzecz poprawy jakości powietrza. 

Ekodoradca w gminie Kroczyce swoją pracę rozpoczął  1 czerwca 2022r. W tym czasie zostały 

zrealizowane takie działania jak:  

 2 spotkania informacyjne z mieszkaocami na temat projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy 

błękit”.  

 1 konkurs plastyczny pt. „Mój dom, moje powietrze”, w którym udział wzięło 36 uczniów ze 

szkół podstawowych z Gminy. Wszystkie prace były godne pochwały, dzieci wykazały się dużą 

kreatywnością i wiedzą na temat zanieczyszczeo powietrza oraz OZE.  

  Stoiska informacyjne na imprezach plenerowych takich jak „Kroczyckie Wianki”, które odbyły 

się 18 czerwca 2022r. oraz XXIII Powiatowo-Gminne  Święto Plonów w Kroczycach, które 

miały miejsce dnia 21 sierpnia 2022r. W trakcie tych wydarzeo osoby dorosłe miały okazję 

porozmawiad z ekodoradcą na temat obecnych dotacji na wymianę źródła ciepła, OZE, 

termomodernizacji budynków, dowiedzied się jaką rolę pełni ekodoradca w gminie oraz co 

należy zrobid, aby móc oddychad czystym powietrzem. Natomiast dzieci mogły pokolorowad 

malowankę ekologiczną, za którą zostały nagrodzone książeczką edukacyjną oraz długopisem.  

 Ekodoradca wziął udział w 5 szkoleniach, na których były poruszane tematy dot. projektu 

oraz wskazówek dla ekodoradcy, kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla 

województwa śląskiego, obecnych programów dotacyjnych do wymiany źródła ciepła oraz 

OZE. 

 Ekodoradca udzielił ok. 20 porad na miejscu w Urzędzie Gminy Kroczyce, ok. 25 porad 

telefonicznie oraz ok. 5 porad pisemnie i mailowo. 

Serdecznie zapraszamy na konsultacje z ekodoradcą od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-11:30 do 

Urzędu Gminy  Kroczyce.  

Kontakt: e-mail: ekodoradca@kroczyce.pl,  nr telefonu: 34 315 21 50-5. 
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