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

Masz pomysł na bajkę, opowiadanie lub wiersz z wykorzystaniem słów kluczy: deszcz,
powódź, regulacja, barka, pluskać? Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Rzeka, rzeczka, rzeczułka
W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach i Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim pt. „Rzeka,
rzeczka, rzeczułka”, który organizowany jest w ramach kampanii „Klimat

dla Śląska” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie bajki, opowiadania lub wiersza z okazji
Dnia Rzeki, z wykorzystaniem słów
kluczy: deszcz, powódź, regulacja,
barka, pluskać. Celem konkursu jest
popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
promowanie idei ochrony przyrody

oraz budowanie i rozwijanie postaw
proekologicznych.
Prace, wraz z kartą zgłoszeniową,
należy nadsyłać: w formie cyfrowej
(format JPG lub PDF bez kompresji)
na adres e-mailowy konkursu: konkurs@sibg.org.pl. W tytule maila należy wpisać: Konkurs literacki; w formie papierowej na adres Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze
strony: http://www.obmikolow.robia.
pl/konkursy. Nazwa pliku cyfrowego powinna zawierać imię i nazwisko
autora w formie: Jan Kowalski. Termin
nadsyłania prac konkursowych upływa 3 września.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie. Twórcy nagrodzonych prac zostaną poinformowani
e-mailowo lub telefonicznie.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz
uroczyste rozdanie nagród odbędzie
się 16 września w Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas
obchodów Dnia Rzeki, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Obecność osób
nagrodzonych w dniu rozdania nagród jest obowiązkowa, gdyż organizator nie przewiduje odbioru nagród
w terminie późniejszym.
Nagrody rzeczowe w konkursie
będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowe informacje
można uzyskać u koordynatora konkursu (e-mail: konkurs@sibg.org.pl,
tel. 534 994 578).

Dzień Rzeki

N

atomiast 16 września 2018r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie na Sośnej Górze odbędzie kolejna, już siódma z dziecięciu, impreza z cyklu Kalendarz Śląski. Do tej pory w ramach cyklu poruszano tematy związane z ochroną zasobów ziemi, mówiono o ptakach, naszych skrzydlatych przyjaciołach, a także o sile i potędze żywiołów: wodzie, ogniu i wietrze.
Tym razem tematem przewodnim będzie rzeka. Może niektórzy z Was zastanawiają się, po co mamy dyskutować o rzekach - przecież wody jest pełno? Nic
bardziej mylnego. Tylko kilka dni intensywnych opadów wystarczyło, by wszyscy przekonali się, jak potrzebna jest dbałość i troska o czyste zasoby wodne.
Jak doskwierał nam żar, a rośliny w ogródka więdły w oczach - wielu z utęsknieniem patrzyło w niebo i czekało na deszcze. Tych kilka dni pokazało, jak ważne
jest gromadzenie wody deszczowej, m.in. do podlewania ogródka. Celem święta będzie zwiększenie społecznej świadomości na temat potrzeby starannej troski nad zasobami wodnymi, uwypuklenie znaczenia rzek i konieczności lepszego zarządzania nimi (m.in. ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości wód,
wdrażania zrównoważonej żeglugi rzecznej i potrzeby renaturyzacji).

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wspomagają Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu ratowniczego.

Wsparcie dla strażaków

W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór ciągły wniosków na zakup
sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb
ratowniczych”. - Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej

przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów:
Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015r.
w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla
środowiska, które zostały poinformowane o możliwości składania wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wyjaśnia WFOŚiGW w Katowicach. Kwota alokacji do dofi-

nansowania w formie dotacji wynosi 5.860.000 zł, w tym: NFOŚiGW - 3.760.000 zł, WFOŚiGW 2.100.000 zł.
Wnioski wraz z załącznikami należało składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach (ul.
Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) do 31 lipca lub do wyczerpania alokacji środków.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy

sporządzić na obowiązujących
formularzach, dostępnych na
stronie internetowej Funduszu:
www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce - Dofinansowanie zadań
/ Zapobieganie poważnym awariom.
Wnioski rozpatrywane będą
w oparciu o poniższe dokumenty: Regulamin naboru wniosków
i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”; Program Priorytetowy
NFOŚiGW w Warszawie pn.:

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”; Porozumienie Ministrów: Spraw
Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015r. w sprawie
współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Komplet dokumentów do pobrania znajduje się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.
Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód:
tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343,
32 60 32 344, 32 60 32 341.

