Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

Wsparcie dla młodzieży!
u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozpoczął realizację pilotażowego Programu
dofinansowania Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu województwa śląskiego.

D

zięki wsparciu z Funduszu będzie możliwy zakup wyposażenia młodych strażaków ochotników w odzież ochronną,
sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać środki w formie dotacji
sięgające 80 proc. kosztów kwalifikacyjnych. Na
Program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.
- Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych
ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże,

będziemy go kontynuowali - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Na zakup sprzętu
ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach będzie można uzyskać do
15 tys. zł, nie więcej niż
80 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są

Gminy i Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozy-

tywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Wnioski można składać do 11 czerwca 2021
roku lub do wyczerpania alokacji środków.

CORAZ WIĘCEJ GMIN
w Programie Czyste Powietrze

O

becnie swoje zainteresowanie przystąpieniem do Programu zadeklarowało 56 gmin z terenu województwa śląskiego, m.in. Bielsko-Biała, Będzin czy
Opatów.
Do tej pory do Programu Czyste Powietrze przystąpiły już 72 gminy, które utworzyły
na swoim terenie Punkt Przyjmowania Wniosków. Co godne podkreślenia są wśród nich
wszystkie gminy naszego powiatu. Mieszkańcy Mikołowa, Łazisk Górnych, Ornontowic,
Orzesza i Wyr mogą liczyć na wsparcie i pomoc urzędników w wyplenianiu wniosków
o wsparcie do Funduszu oraz podjęcie decyzji
o wyporze niskoemisyjnego źródła ciepła.

u Po głośnej akcji
promocyjnej oraz
licznych zachętach
finansowych dla
gmin, by włączyły się
w Program Czyste
Powietrze WFOŚiGW
w Katowicach
rozpoczyna serię
podpisywania
porozumień
z gminami, które
wyraziły taką wolę.

ADAM LEWANDOWSKI,
zastępca prezesa WFOŚIGW
w Katowicach:

Bardzo nas cieszy fakt, że
coraz więcej gmin przystępuje
do współpracy z nami. To
ważne, bowiem wpływa na
zwiększenie tempa wymiany tzw.
„kopciuchów” na niskoemisyjne
źródła ciepła. A przecież
wszystkim nam zależy na
oddychaniu czystym powietrzem.

Dobry klimat - dobra atmosfera

Ś

ląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie, w ramach
kampanii na rzecz adaptacji
do zmian klimatycznych: „Śląsk dla
Klimatu” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny w Mikołowie zaprasza dzieci i młodzieży do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników będzie stworzenie plakatu promującego działania
zmniejszające skutki zmian klimatycznych.
Pracę konkursową - maksymalnie
1 sztuka - w formacie minimum A4

należy przesłać do Śląskiego Ogrodu
Botanicznego do 6 czerwca, na adres:
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów wraz
z kartą zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony:
www.obmikolow.robia.pl/konkursy.
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych oraz pobudzenie poczucia
odpowiedzialności za środowisko,
a ponadto zachęcenie dzieci i młodzież do zdobycia wiedzy oraz podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. Ma on także zachęcić najmłod-

szych do szukania rozwiązań adaptacyjnych i promować idee ochrony przyrody.
Oficjalne ogłoszenie wyników
oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się Mikołowie podczas obchodów Dnia Dobrej Atmosfery na
terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
Nagrody rzeczowe ufundował Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

