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

Region » Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju był we wtorek 21 lipca celem kolejnego
wyjazdu studyjnego organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej
Pilot – prezes Funduszu, Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy, Anna
Socha – Korendo – wicestarosta myszkowski, Łukasz Czopik – prezes Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, Maria Daszczyk-Biernat – dyrektor
Oddziału ZUS w Chorzowie, Anna Peterko – komendant Chorągwi Śląskiej ZHP,
Andrzej Lichota – skarbnik Chorągwi Śląskiej ZHP oraz przedstawiciele mediów.

Region» Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w piątek 17 lipca w Żywcu. W
uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło, Śląski Komendant Wojewódzki
Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Śląski Komendant Wojewódzki w asyście
pełnomocnika Komendanta Głównego Policji wręczył odznaczenia „Zasłużonych
dla Policji”.

WIZYTA W HARCERSKIM

Ośrodku Wodnym w Poraju
Obozowych znajdujących się na
terenie całej Polski (szczególne
morze i góry). Organizowane
obozy sprzyjają teoretycznemu
i praktycznemu doskonaleniu
się w wędrówce, żeglowaniu,
pływaniu, w trakcie obozów odbywają się zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Odpowiednia dieta sprawia,
że dzieci i młodzież prawidłowo się rozwijają. Na obozach
podejmowane są działania
o charakterze poznawczym
i prewencyjnym oraz zadania związane z ochroną środowiska, takie jak: sortowanie
śmieci, składowanie w workach,
Obchody Święta Policji były
wywóz śmieci poza obręb lasu, również okazją do uroczysteoczyszczanie zbiorników wod- go otwarcia wyremontowanenych. Organizowane są konkursy ekologiczne, spotkania
z leśnikami, zwiady terenowe.
Uczestnicy obozu zapoznają się
ze sposobami utylizacji odpadów, zabezpieczaniem terenów
przed skażeniem gleby.
Edukację Ekologiczną Fundusz dofinansował kwotą 503
345 zł. Dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej zostało przeznaczone między innymi na: zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów
dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie konkursów ekologicznych, zakup i wręczenie
nagród laureatom konkursów,
zakup materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych.
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Prezes Funduszu otrzymał
odznaczenie Zasłużony dla Policji

Odwiedzającym harcerski
ośrodek w Poraju zaprezentowane zostały warunki, w jakich wypoczywają dzieci i młodzież z województwa śląskiego oraz prowadzone podczas
trwania obozu programy edukacyjne. Prezes katowickiego
Funduszu odczytał zebranym
list marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi adresowany do uczestników i organizatorów obozu. Andrzej Pilot
z uznaniem odniósł się do wakacyjnej oferty ZHP oraz prowadzonych działań z zakresu
edukacji ekologicznej. – Cieszę
się, że WFOŚiGW w Katowicach
współpracuje z takimi partnerami jak ZHP. Jestem przekonany,
że także w przyszłości uda nam
się zrealizować wiele wspólnych
ciekawych działań – powiedział
prezes Pilot.
Harcerski Ośrodek Wodny
w Poraju jest jednym z wielu

miejsc, w których organizowany
jest wakacyjny wypoczynek dofinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1997 roku Fundusz
dofinansował ZHP Chorągiew
Śląską kwotą 10 694 095 zł . Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu: profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz
z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie wakacji i ferii zimowych, edukacji ekologicznej. W roku 2015 Fundusz
wsparł wyjazdy na ferie zimowe
kwotą 128 000 zł, a wyjazdy wakacyjne kwotą 660 000 zł. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta
w roku 2015 około 3 842 dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych. Wnioskodawca organizuje wyjazdy dla dzieci
do miejscowości czystych ekologicznie. Zadanie realizowane
jest w Harcerskich Ośrodkach

Już wkrótce nabór wniosków
do trzeciej edycji Programu KAWKA
Program KAWKA to wspólny
Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
który ma na celu ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Łącznie
na realizację Programu przewidziano ok. 800 mln zł (po 400 mln
zł ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy).
W ramach dwóch pierwszych

edycji tego Programu w województwie śląskim dofinansowanie uzyskało 51 zadań, których
łączny koszt wynosił ok. 50 mln
zł, a wysokość uzyskanych dotacji z Narodowego Funduszu
przekroczyła 19 mln zł, a pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu – niemal 16 mln zł.
Narodowy Fundusz w dniu
23.06.2015 przyjął aktualizację
Programu KAWKA. W najbliższych dniach (prawdopodobnie
od 01.08.2015 r.) Narodowy Fun-

go budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Od wielu lat WFOŚiGW w Katowicach
dofinansowuje inwestycje związane z termomodernizacją budynków komisariatów policji.
Fundusz wspiera także budowę nowego budynku Komisariatu Policji w Szczyrku, będzie
on obiektem o „niemal zerowym
zużyciu energii”. Jest to jeden
z 3 wniosków, które dotychczas
otrzymały dofinansowanie do
budowy budynków, które spełniają wymogi, jakie stawiają warunki techniczne po 2020 roku.
Budynek będzie wyposażony
m.in. w następujące urządzenia i instalacje: instalację solar-

ną, kocioł gazowy kondensacyjny, wewnętrzną instalację c.o.,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, energooszczędne oświetlenie. Dofinansowanie
WFOŚiGW w Katowicach (przekazania środków) wyniesie do
455 888 zł w 2016 r., co stanowić
będzie 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
W latach 2014-2016 wsparcie
finansowe katowickiego Funduszu dla policji (przekazanie
środków) wyniesie: 10 milionów
29 tysięcy 476 złotych, koszt całkowity zadań oszacowano na
30 milionów 756 tysięcy 769
złotych.
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Fundusz dofinansuje ochronę

chomika europejskiego w Jaworznie

dusz przyjmował będzie wnioski
wojewódzkich funduszy na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach trzeciej edycji Programu
KAWKA. W związku z tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach planuje w najbliższych dniach ogłoszenie naboru wniosków dla beneficjentów
z terenu woj. śląskiego, którzy
realizować będą zadania zgodne z Programem KAWKA. Fundusz przedstawi Regulamin naboru wniosków, w którym zawarte zostaną terminy i warunki naboru. Uprzejmie prosimy
o śledzenie strony internetowej
Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.

Przeciwdziałanie procesowi
wymierania populacji chomika europejskiego na terenie
Jaworzna jest celem zadania,
które zostanie dofinansowane kwotą do 32 999,98 zł przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Uchwałę w tej sprawię Zarząd Funduszu przyjął 23 lipca. Chomik
europejski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Objęty jest krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi, uznającymi ten gatunek
za ściśle chroniony. Wymaga
on ochrony czynnej oraz zakazu pogarszania stanu lub
niszczenia terenów rozrodu

lub odpoczynku. Jednocześnie
gatunek ten jest poważnie narażony na wymarcie na całym
terenie swojego występowania.
W latach 2007-2009 na polach
Jaworzna-Jeziorak zagęszczenia nor chomika europejskiego
kształtowały się na poziomie niskim i średnim. Od 2010 roku
obserwuje się ciągły spadek liczebności jego populacji. Dane
te są potwierdzone monitoringiem przeprowadzonym w 2013
roku przez Instytut Ochrony
Przyrody PAN w Krakowie oraz
w 2014 r. przez Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Stan populacji określony
został jako zły. Populacja Ja-

worzna i okolic jest odizolowana od innych populacji zamieszkujących obszar Górnego Śląska. Także na obszarze
miasta chomiki zamieszkują
kompleksy pól oddzielone od
siebie nieużytkami, czego skutkiem jest zmniejszenie genetycznej różnorodności populacji, co zagraża istnieniu tego
gatunku w tym rejonie. Wobec
powyższego potrzebą jest połączenie rozdzielonych populacji
chomika. Realizacja projektu
umożliwi odtworzenie i poprawę siedlisk chomika w rejonie
Jaworzna i uzyskanie informacji o zmienności genetycznej
tego gatunku.
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