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Racibórz » Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji Zielonych czeków – 
dorocznej nagrody finansowej przyznawanej z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Racibórz » Podczas konferencji prasowej, która 25 stycznia odbyła się na terenie 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie po 
raz pierwszy publicznie przedstawiono szczegóły najważniejszych zmian w zasa-
dach dofinansowania przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Racibórz » 26 stycznia w Katowicach odbyła się konfe-
rencja dla ponad dwustu administratorów i zarządców 
nieruchomości w największych miastach województwa 
śląskiego. Wzięli w niej udział Rafał Adamus, zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, oraz Henryk 
Borczyk, prezes TAURON-Ciepło S.A.

Racibórz » 25 stycznia podsumowano ubiegłoroczne edycje konkursów ekologicznych. Sukcesów zwycięzcom 
gratulował prezydent M. Lenk i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Ponad 32 tony plastikowych butelek 
i prawie 3,5 tony baterii to wynik jaki udało się osiągnąć wszystkim placówkom.

Trzeba zwalczać
Konferencja rozpoczęła ko-

lejny etap realizacji trwającej 
od listopada ubiegłego roku 
kampanii pn. Niska emisja – 
wysokie ryzyko, organizowa-
nej przez energetyczny kon-
cern TAURON i dofinansowa-
nej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. - 
Celem tej akcji jest uświado-
mienie mieszkańcom miast 
niebezpieczeństwa jakie po-
woduje niska emisja wywołana 
głównie paleniem w piecach 
śmieci i niskiej jakości węgla. 
Skierowana jest zwłaszcza do 
właścicieli domów w starej 
zabudowie, gdzie kamienice 
opalane są piecami, a nieopo-
dal biegną nici ciepłociągów. 
Wówczas warto, by budynki te 
podłączano do miejskich sie-
ci ciepłowniczych - informuje 
Piotr Biernat, rzecznik praso-
wy WFOŚiGW w Katowicach.

– Wsparcie Funduszu dla tej 
inicjatywy jest naturalna kon-
sekwencją naszych wcześniej-
szych działań na rzecz progra-
mów ograniczania niskiej emisji 
w gospodarstwach indywidual-
nych - mówił inicjując naradę 
Rafał Adamus.

WFOŚiGW w Katowicach ja-
ko pierwszy w kraju w 2002 ro-
ku wprowadził dofinansowanie 
tzw. obszarowych programów 
zmniejszania niskiej emisji. Do 
dziś skorzystały z tej możliwo-
ści 73 gminy, w których wymie-
niono około 15 tys. przestarza-
łych i nieekologicznych pieców 
oraz zainstalowano około 3.500 
instalacji solarnych. Na cel ze 

środków WFOŚiGW wydano po-
nad 154 mln zł.

W dalszym jednak ciągu - 
jak wykazały badania społecz-
ne prowadzone w ramach kam-
panii - największym problemem 
jest zanieczyszczenie powietrza 
w dużych miastach, utrudniają-
ce życie zwłaszcza w zimie.

Duże zainteresowanie 
uczestniczących w konferencji 
zarządców domów wzbudziły 
informacje o tym jak zmienić 
system ogrzewania i docieple-
nia budynku, czym jest niska 
emisja, jak radzą sobie inne sa-
morządy w walce z tym proble-
mem, a także szczegółowe da-
ne dotyczące podziału kosztów 
między zarządców, a dostawcę 
ciepła przy zakładaniu nowej 
sieci ciepłowniczej oraz propo-
zycje systemów dofinansowania 
takich inwestycji.
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Zielone Czeki 2012
Otrzymują je od 1994 roku 

osoby wyróżniające się w dzia-
łalności proekologicznej na tere-
nie województwa śląskiego. Ka-
pituła składająca się z ekspertów, 
pracowników naukowych oraz 
działaczy na rzecz ochrony śro-
dowiska i popularyzacji przyro-
dy - wyłoni laureatów w następu-
jących kategoriach: innowacje 
i technologie, programy i akcje 
proekologiczne w tym dotyczą-

ce przyrody, prace naukowo-ba-
dawcze, edukacja ekologiczna 
dzieci i młodzieży, profilaktyka 
zdrowotna dzieci i młodzieży za-
grożonych schorzeniami związa-
nymi z zanieczyszczeniem śro-
dowiska, działania popularyza-
torskie i promocja postaw pro-
ekologicznych.

Zgodnie z regulaminem przy-
znawania Zielonych czeków, pra-
wo zgłaszania kandydatów do 

nagród przysługuje: Komisji Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
Sejmiku Województwa Śląskiego, 
instytucjom ochrony środowiska 
z terenu woj. śląskiego, organi-
zacjom pozarządowym o charak-
terze regionalnym, szkołom wyż-
szym i instytucjom naukowym, 
izbom gospodarczym i Klubowi 
Publicystów Ochrony Środowi-
ska EKOS.

Termin przyjmowania wnio-
sków w biurze Funduszu upływa 
2 marca, a ogłoszenie listy lau-
reatów nastąpi 23 kwietnia pod-
czas gali z okazji Dnia Ziemi.

eco

Jak ubiegać się
Poinformowała o nich pre-

zes WFOŚiGW, Gabriela Le-
nartowicz oraz uczestniczący 
w konferencji kierownicy ze-
społów merytorycznych Fun-
duszu. Zgodnie z nimi, w 2012 
roku wnioski o udzielenie do-
finansowania przyjmowane 
będą w wyznaczonych termi-
nach. Lista zadań objętych na-
borami lub trybem konkurso-
wym jest dostępna na stronie 
internetowej Funduszu www.
wfosigw.katowice.pl (zakładka 
nabory). Oprocentowanie po-
życzek i oprocentowanie kre-
dytów w ramach bankowych 
linii kredytowych wynosić bę-
dzie 0,95 stopy redyskonta 
weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % 

w stosunku rocznym. Zmienio-
no także okres spłaty pożycz-
ki, który nie może być krótszy 
niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat 
od wynikającej z umowy daty 
zakończenia zadania, w tym 
okres karencji.

o pomoc Funduszu

Zmieniły się także wysoko-
ści częściowego umorzenia 
pożyczek. Obecnie, po speł-
nieniu warunków umożliwia-
jących ubieganie się o umorze-
nie, pożyczkobiorca wybrać mo-
że umorzenie do 40 % wykorzy-
stanej pożyczki pod warunkiem 
przeznaczenia tej kwoty na no-
we zadanie ekologiczne, lub do 
20% bez warunku przeznacze-
nia umorzonej kwoty na nowe 
zadanie ekologiczne.

W ubiegłym roku na inwe-
stycje proekologiczne ze środ-
ków WFOŚiGW wydano blisko 
500 mln zł. To rekordowa kwota 
w historii katowickiego funduszu 
i największa spośród wszystkich 
wojewódzkich funduszy w kraju. 
Chcielibyśmy, by udzielana po-
moc beneficjentom utrzymana 
została na podobnym poziomie. 
Dlatego w Funduszu potrzeb-
ne były istotne zmiany związa-
ne z przyjmowaniem i rozpatry-
waniem wniosków, powiedziała 
podczas konferencji w Pszczynie 
prezes Gabriela Lenartowicz.

W ubiegłych latach nigdy nie 

niską emisję w miastach

W XVI edycji konkursu „Zbie-
ramy butelki plastikowe” udział 
wzięło 11 placówek. Pierwsze 
miejsce z wynikiem 68,95 kg/ucz-
nia zajął Dom dla Dzieci otrzy-
mując nagrodę w wysokości 
1500 zł. Na kolejnych pozycjach 
uplasowały się: Niepubliczne 
Przedszkole im. Kubusia Pu-
chatka i Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 3. W stosunku do ubie-
głorocznych edycji w tym roku 
butelek zebrano mniej (32088 kg), 
dla porównania w 2010 zgroma-
dzono ich prawie 39 ton.

Oni są eKO! Przyjaźni środowisku

było sytuacji, że suma wniosków 
o dofinasowanie była wyższa niż 
pula finansów. Teraz pierwszy 
raz chętnych było więcej niż pie-
niędzy do podziału. Właściwie 
w lipcu ubiegłego roku mieli-
śmy rozpisane kontrakty na cały 
plan finansowy. Na ten rok za-
kontraktowanych umów Fun-
dusz ma już na blisko 200 mln zł 
a zainteresowanie rośnie – mó-
wiła G. Lenartowicz.

Dzięki wprowadzonemu sy-
stemowi naborów terminowych 
i trybie konkursowym rozpatry-
wania i oceny wniosków, teraz bę-
dzie można wybierać te najlepiej 
przygotowane, najbardziej efek-
tywne i przynoszące najwięcej 
efektów ekologicznych. - Wcześ-
niej zdarzało się, że podpisywali-
śmy umowę z harmonogramem 
wypłat, a pieniądze leżały u nas, 
bo beneficjent nie był dostatecz-
nie przygotowany do realizacji in-
westycji. W tym czasie z pienię-
dzy jednak nie mógł nikt inny sko-
rzystać. Teraz ani jedna złotówka 
ma nie czekać na beneficjenta – 
zapewniła G. Lenartowicz.

Podczas konferencji zapre-
zentowano poradnik zawiera-
jący szczegółowe informacje 
o tym, jak uzyskać dofinanso-
wanie z WFOŚiGW.
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Nagrody w konkursie „Cho-
mikuj baterie” zostały w tej 
edycji podzielone na 2 katego-
rie. Debiutujące w obu konkur-
sach Niepubliczne Przedszko-
le im. Kubusia Puchatka zajęło 
1 miejsce wśród jednostek do 
150 wychowanków. Wynik pla-
cówki to prawie 7,5 kg baterii na 
jedno dziecko. - Dzieci mocno 
się zmobilizowały i codziennie 
przynosiły butelki, korki i bate-
rie. Dzięki zajęciom edukacyj-
nym wiedzą, że mają wpływ na 
czystość środowiska i powietrza 

- wyjaśnia dyrektor zwycięskiej 
placówki, Janina Adamek. Dru-
gie miejsce zajął Dom dla Dzieci, 
trzecie - Przedszkole nr 26.

W kategorii jednostek powy-
żej 150 wychowanków liderem 
została Szkoła Podstawowa nr 1, 
której udało się zebrać 709 kg ba-
terii. Kolejne miejsca na podium 
należały kolejno do Gimnazjum 
nr 1 i Gimnazjum nr 5. Suma-
rycznie w konkursie „Chomikuj 
baterie” zebrano prawie 3,5 tony 
tego szkodliwego odpadu. - Kon-
kursy, które organizujemy stano-
wią bardzo ważny element edu-
kacji, ale przede wszystkim dają 
konkretny efekt. Dzieci wywiera-
ją wpływ na rodziców, dzięki cze-
mu zbieramy teraz więcej odpa-
dów segregowanych – wyjaśnia 
prezydent Raciborza.

SP

Gabriela Lenartowicz,
prezes WFOŚiGW w Katowicach


