
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przypomnijmy, że są one przy-
znawane od 1994r., a nagradza-
ne są osoby wyróżniające się  
w działalności proekologicznej 

na terenie województwa śląskiego. Do-
tychczas nagrodzonych zostało ponad 
220 osób. Została także powołana tego-
roczna Kapituła nagrody. 

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielo-
nych czeków” przysługuje samym kandy-
datom oraz: Komisji Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, instytucjom ochrony środowiska  
z terenu województwa śląskiego, organi-
zacjom pozarządowym o charakterze re-
gionalnym, szkołom wyższym i instytucjom 
naukowym, izbom gospodarczym i Klubo-
wi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. 

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać 
wypełniony wniosek wraz z uzasadnie-
niem, rekomendację przynajmniej jed-
nej z wymienionych powyżej instytucji  

w przypadku zgłoszeń wypełnionych 
przez kandydatów oraz instytucji zgła-
szającej w przypadku zgłoszeń wypełnio-
nych przez te instytucje. Dokumenty nale-
ży składać w Kancelarii Funduszu WFO-
ŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscyto-
wej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin 
przyjmowania wniosków w biurze Fundu-
szu upływa 18 marca, a ogłoszenie listy 
laureatów nastąpi podczas gali z okazji 
Dnia Ziemi (22 kwietnia). Kapituła składa-
jąca się z ekspertów, pracowników nauko-

wych oraz działaczy na rzecz ochrony śro-
dowiska i popularyzacji przyrody wyłoni 
laureatów w następujących kategoriach:
l innowacje i technologie,
l programy i akcje dotyczące  

ochrony przyrody,
l prace naukowo - badawcze,
l edukacja ekologiczna dzieci  

i młodzieży,
l publicystyka ekologiczna,
l działania popularyzatorskie i promocja 

postaw proekologicznych.

„zIeLONe CzekI”
ogłoszoneZarząd Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił 
kolejną edycję 
konkursu „Zielone 
czeki” - dorocznej 
nagrody finansowej 
przyznawanej z okazji 
Dnia Ziemi. 

Ubiegłoroczna uroczystość rozdania Zielonych Czeków

18 jednostek sprzę-
tu specjalnego  
i samochodów  

o wartości ponad 10,5 mln 
złotych przekazanych zo-
stało w Komendzie Woje-
wódzkiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Katowicach.  
W uroczystości wzięli 
udział: Andrzej Pilot - pre-
zes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, Jarosław Wieczorek 
- Wojewoda Śląski, nadbry-
gadier Marek Rączka - Śląski 
Komendant Wojewódzki PSP 
oraz przedstawiciele władz 
samorządowych. 

Zakup sprzętu został dofi-
nansowany przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach w wysokości po-
nad 7,2 miliona złotych, samo-

rządy terytorialne - 2,7 miliona 
złotych, a Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej - 600 tysięcy zło-
tych. Strażacy otrzymali:
l średni samochód ratow-

nictwa wodnego Scania 4x4 
(SRw) wraz z łodzią  płasko-
denną ratowniczo - desanto-
wą oraz przyczepą do prze-
wozu łodzi. Samochód trafi do 
Komendy Miejskiej PSP w By-
tomiu,
l dwa lekkie specjalne po-

jazdy do przewozu neutra-
lizatorów i sorbentów oraz 
uczestników akcji ratowni-
czych Renault Trafic (SLKw) 
- dla Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Katowicach,
l trzy kontenery z zapasem 

proszku gaśniczego dla ko-
mend PSP w Gliwicach, Czę-
stochowie i Sosnowcu,
l średni samochód gaśni-

czy z agregatem proszko-
wym Renault 4x2 (GBAPr 4x2) 
dla Komendy Miejskiej PSP  
w Częstochowie,

l jeden średni samochód 
ratowniczo - gaśniczy Renault 
Midlum 4x4 (GBA 4x4), dla 
Komendy Miejskiej PSP w Ka-
towicach,
l agregat pompowy du-

żej wydajności dla Komendy 
Miejskiej PSP w Jastrzębiu- 
Zdroju,
l trzy  średnie samochody 

ratowniczo - gaśnicze Renault 
D 4x2 (GBA 4x2) dla komend 
PSP w Bielsku-Białej i Wodzi-
sławiu Śląskim,
l cztery ciężkie samocho-

dy ratowniczo - gaśnicze Sca-
nia 4x4 z 6-osobową kabi-
ną (GCBA 4x4/6) dla komend  
PSP w Cieszynie, Żywcu, Ty-
chach i Gliwicach,
l lekki samochód rozpo-

znawczo-ratowniczy z funk-
cją ratownictwa ekologicz-
no - chemicznego Ssangyong 
Rexton (SLRR) dla Komen-

dy Miejskiej PSP w Katowi-
cach. Pojazd wyposażony jest 
w sprzęt do prowadzenia ak-
cji ratowniczych podczas wy-
padków drogowych i katastrof 
chemicznych, ekologicznych  
i wszędzie tam, gdzie dowód-
ca musi określić i rozpoznać 
występujące zagrożenia, za-
równo dla mieszkańców jak  
i ratowników.

WFOŚiGW w Katowicach, 
który rozpoczął działalność  
w 1993 roku, niemal od począt-
ki istnienia wspiera finanso-
wo Państwową Straż Pożarną.  
W latach 1996-2015 KW PSP 
w Katowicach zrealizowała 
49 zadań polegających na za-
kupie sprzętu i wyposażenia 
o wartości ponad 200 mln zł. 
Prawie połowę środków - po-
nad 98 mln zł przekazał na te 
działania WFOŚiGW w Kato-
wicach. W planie Funduszu na 
rok 2016 przewidziano kolej-
ne środki w wysokości 9,5 mln 
zł (w tym na zakup pojazdów 
prawie 8 mln zł).

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i GW w Ka-
towicach postanowił przezna-

czyć 800 tys. zł dotacji na „Wapnowanie 
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na 
terenie województwa śląskiego”. Wzo-
rem lat poprzednich pieniądze te zosta-
ną przeznaczone na częściowe sfinan-
sowanie zakupów nawozów wapnio-
wych i wapniowo-magnezowych stoso-

wanych przez rolników celem odkwa-
szania gruntów rolnych, do których za-
kwaszenia przyczyniła się działalność 
przemysłowa. Beneficjentem, pośred-
niczącym w obsłudze i rozdziale środ-
ków Funduszu została Śląska Izba Rol-
nicza w Katowicach, odpowiedzial-
na za wykorzystanie otrzymanej dota-
cji. Przyznane na 2016r. środki planu-
je się przeznaczyć na zakup ok. 10.000 

ton czystego składnika odkwaszające-
go (CaO oraz MgO) i wysianie nawozu 
na powierzchni  ok. 3.600 ha. W latach 
2011-2015 ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach na zakup nawozów wapnio-
wych wydano kwotę ok. 5,8 mln zł, któ-
ra została wykorzystana na zakup po-
nad 75.000 ton czystego składnika od-
kwaszającego (CaO) i obsianie ponad 
28.000 ha gruntów rolnych. 

wapnowanie gleb

Fundusz wspiera 

strażaków


