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

Mokre z nowy wozem
O

chotnicza Straż Pożarna
w Mikołowie-Mokrem otrzymała nowy wóz strażacki.
W wydarzeniu wzięli udział: Adam Lewandowski - zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędrocha - zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Da-

mian Krawczyk - komendant Powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Miasta Mikołowa.
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego był możliwy,
m.in. dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-

zastępca prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach.
Ochotnicze straże pożarne stanowią bardzo ważne wsparcie dla państwowych jednostek. Są pierwsze na
miejscu wielu wypadków, pożarów czy
klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważne
jest, by dysponowały nowoczesnym
sprzętem. Tym razem udało się, dzięki
wspólnej akcji kilku podmiotów zakupić nowoczesny samochód ratunkowo-gaśniczy. Mam nadzieję, że będzie
dobrze służył mieszkańcom powiatu
mikołowskiego i nie tylko.

cach w wysokości 50 tys. zł, dotacji z NFOŚiGW, z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, województwa śląskiego oraz
Gminy Mikołów. W sumie samochód
kosztował 762 600 zł.
Nowy wóz strażacki może służyć
w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej,
przy wypadkach drogowych, powo-

dziach i usuwaniu innych miejscowych
zagrożeń. Mieści 3500 litrów wody,
350 litrów środka pianotwórczego, posiada autopompę o wydajności 2960 litrów/minutę. Samochód wyposażony
jest w szybkie natarcie z 60 metrowym
wężem, pneumatyczny maszt oświetleniowy i automatyczne zraszacze do gaszenia traw.
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ADAM LEWANDOWSKI,

Spadło nawet trochę śniegu
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D

zień Zimy zakończył tegoroczny festiwal wydarzeń
w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, którego patronem
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszą niedzielę grudnia na Sośniej Górze w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbył się Dzień Zimy, podczas którego zwracano uwagę
na postępujące zmiany klimatu. Uczestniczący w tym wydarzeniu mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogli się
dowiedzieć jak nasze zarządzanie gospodarstwem domowym ma wpływ na
stan planety. Aura była mroźna, ale złagodziły ją własnoręcznie przygotowywane błyszczyki do ust, a outdoorowe
warsztaty przy ognisku rozgrzały każdego. Również warsztaty z tworzenia
naturalnych ozdób świątecznych cieszyły się ogromnym zainteresowanie,
a świetności wydarzeniu dodał kiermasz świąteczny gdzie można było kupić różne cuda i prezenty!

