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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz » Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot odwiedził w Lublińcu-Kokotku uczestników
zimowiska ZHP dofinansowanego przez fundusz. W tym roku około 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika
weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez WFOŚiGW
w Katowicach, który przekazał na ten cel ponad 140 tysięcy złotych.

Prezes Andrzej Pilot odwiedził

uczestników zimowiska ZHP
– Po raz pierwszy zdecydowaliśmy o dofinansowaniu wyjazdów dzieci na zimowiska – powiedział Andrzej Pilot. Dodał,
że do tej pory na dofinansowanie mogli liczyć tylko organizatorzy wyjazdów trwających co
najmniej 14 dni. – Teraz dofinansowywane są wyjazdy dzieci
w okresie ferii zimowych, które

nie mogą trwać krócej niż 7 dni
– zauważył prezes Pilot. W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota dotacji ze środków
funduszu wynosi:
100 zł – stawka podstawowa, 150 zł – stawka podwyższona (dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci

250 zł – stawka podstawowa, cji ekologicznej lub programu ne z programem żywieniowym
300 zł – stawka podwyższona.
regionalnej edukacji przyrod- ustalonym przez dietetyka, bileniepełnosprawne, dzieci posiaŚrodki Wojewódzkiego Fun- niczej i ekologicznej (w przy- ty wstępu do muzeów, parków
dające orzeczenie o potrzebie duszu Ochrony Środowiska i Go- padku wyjazdów dzieci na te- narodowych, opłatę przewodkształcenia specjalnego, dzieci spodarki Wodnej w Katowicach renie województwa śląskiego), nika, prelekcje proekologiczne,
z domu dziecka, dzieci z rodziny mogą być przeznaczone na re- w tym na: zabiegi profilaktycz- zakup nagród w konkursach
alizację programu profilaktyki no-lecznicze, zajęcia sportowe, ekologicznych, zakup materiazastępczej).
W przypadku wyjazdu do zdrowotnej, programu eduka- wzbogacone wyżywienie zgod- łów plastycznych itp.
ośrodków na terenie województwa śląskiego kwota
dotacji ze środków funduszu
Racibórz » Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o przekazaniu 31 120
wynosi:
złotych dofinansowania na zachowanie stada żubrów linii genetycznej pszczyńskiej

Pieniądze na wapnowanie gleb
28 stycznia 2015 r. na swoim pierwszym posiedzeniu
w nowym roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach podjęła uchwałę o dofinansowaniu kwotą 1 000 000 zł
dotacji zadania „Wapnowanie
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa
śląskiego w roku 2015” realizowanego przez Śląską Izbę
Rolniczą w Katowicach. Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone
na częściowe sfinansowanie
zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych kupowanych przez rolników celem przeprowadzenia
zabiegu odkwaszania gruntów

rolnych, do których zakwaszenia przyczyniła się działalność
przemysłowa.
Po trwającej kilka lat przerwie w dofinasowaniu zakupów wapna nawozowego przez
WFOŚiGW w Katowicach od
2011 roku działalność ta została wznowiona, przy czym beneficjentem pośredniczącym
w obsłudze i rozdziale środków
WFOŚiGW została Śląska Izba
Rolnicza w Katowicach, odpowiedzialna za wykorzystanie
otrzymanej dotacji. W latach
2011-2014 ze środków WFOŚiGW
w Katowicach na zakup nawozów wapniowych wydano kwotę
ok. 5 mln zł, która została wykorzystana na zakup ponad 65 000

ton czystego składnika odkwaszającego (CaO) i obsianie ponad 24 000 ha gruntów rolnych.
W ramach obecnie przyznanych
środków na 2015 r. planuje się je
przeznaczyć na zakup ok. 13 000
ton czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) i wysianie ich na obszarze ok. 4500
ha. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do lat poprzednich
o wysokości dopłaty do 1 tony
nawozu będzie decydowała nie
tylko zawartość CaO, ale również MgO. W efekcie przyczyni
się to zwiększenia jednostkowej kwoty dofinasowania, jaką
otrzyma rolnik decydujący się
na zakup nawozu wapniowomagnezowego.

Racibórz » Pierwszych 14 zadań realizowanych w ramach drugiej edycji programu
KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Decyzje zarządu funduszu, udzielające dofinansowania bądź promesy dofinansowania są konsekwencją podpisanej 26 listopada
2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie umowy o współpracy pomiędzy funduszami mającej na celu kontynuację wspólnych działań w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia
powietrza w miastach.

Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowaniu

pierwszych zadań realizowanych w ramach programu KAWKA
W ramach drugiej edycji programu KAWKA w województwie śląskim pieniądze zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w Bytomiu,
Radzionkowie, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie
Górniczej, Łaziskach Górnych,
Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu, Zawierciu, Żorach oraz Żywcu.
Łącznie 29 zadań planowanych do dofinansowania w ramach drugiej edycji programu
KAWKA ma kosztować ponad 18
mln zł, a dofinansowanie w for-

mie dotacji ze środków Narodowego Funduszu wyniesie 7,2
mln zł, natomiast pożyczka ze
środków Wojewódzkiego Funduszu przekroczy 6,2 mln zł.
Podjęte 6 lutego decyzje pozwolą na wypłacenie ponad
1,9 mln zł dotacji oraz 1,5 mln
zł pożyczki i przyczynią się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, m.in. CO2 o 1.271 Mg/a, pyłu PM 10 o 8,74 Mg/a (w tym pyłu
PM 2,5 o 8,25 Mg/a).
Dodatkowo zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW

w Katowicach” obowiązującymi dla uchwał podejmowanych
od 01.02.2015 r. oprocentowanie udzielanych pożyczek uległo zmniejszeniu do 3% w stosunku rocznym.
Celem programu KAWKA
jest przeciwdziałanie niskiej
emisji, czyli emisji na niskiej
wysokości szkodliwych pyłów
i gazów.
Szczegółowa lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania dostępna jest na stronie
internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

w drugim (poza jankowickim) ośrodku hodowlanym. Przekazane środki zostaną
przeznaczone na zakup samicy żubra, zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz
zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Fundusz dofinansuje zakup żubra
do Pokazowej Zagrody w Pszczynie
Do ośrodka, który został uruchomiony w Pszczynie w czerwcu 2008 roku wprowadzono stado
żubrów z ośrodka w Jankowicach, oznaczonych w księdze rodowodowej prowadzonej w Białowieskim Parku Narodowym
symbolem PL – linia genetyczna pszczyńska. Żubry należą do
gatunku zwierząt zagrożonych
wyginięciem. Z uwagi na to są
objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt ob-

jętych ochroną (Dz. U. nr 220.
poz. 2237).
W całej Europie jest ok. 4,5 tysiąca żubrów. Aby gatunek przestał być zagrożony, populacja
powinna wynosić ok. 10 tysięcy
sztuk. Wzrost liczby populacji
to efekt pracy przede wszystkim osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjących
na wolności. Głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie gatunku żubra jest kontrola wymiany osobników między
stadami (do rozrodu dobiera się

jak najmniej spokrewnione żubry). Proces ten ułatwia Księga
Rodowodowa Żubrów, w której
publikowane są coroczne dane
o stanie żubrów czystej krwi na
świecie. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów jest koordynatorem programu ochrony żubra w Polsce. Agencja Rozwoju
i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
sp. z o.o. prowadząca Pokazową
Zagrodę Żubrów w Pszczynie
jest jej członkiem.
Więcej informacji o Zagrodzie Żubrów w Pszczynie znajdziesz na stronie internetowej
www.zubry.pszczyna.pl.

„Zielone czeki” czekają na aktywnych
WFOŚiGW w Katowicach
rozpoczął przygotowania do
tegorocznej edycji „Zielonych
czeków” – dorocznej nagrody finansowej przyznawanej
z okazji Dnia Ziemi. Od 1994
roku nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności
proekologicznej na terenie
województwa śląskiego.
W tym roku zmianie uległ regulamin przyznawania „Zielonych czeków”. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody
przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji Środowiska
i Gospodarki Wodnej Sejmiku
Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego,
organizacjom pozarządowym
o charakterze regionalnym,

szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS.
Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń
wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej
w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu
WFOŚiGW w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem
„Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze funduszu upływa 20 marca, a ogłoszenie listy laureatów nastąpi

podczas gali z okazji Dnia Ziemi
(22 kwietnia).
Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz
ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów
w następujących kategoriach:
• innowacje i technologie,
• programy i akcje dotyczące
ochrony przyrody,
• prace naukowo-badawcze,
• edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży,
• publicystyka ekologiczna,
• działania popularyzatorskie
i promocja postaw proekologicznych.
Regulamin nagrody „Zielonych czeków” oraz wnioski można pobrać ze strony internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

