Zielone Jastrzębie

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

Fundusz czeka na zgłoszenia!
Ruszył najbardziej prestiżowy konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Zielone Czeki. Na laureatów czekają nagrody o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe.

Ubiegłoroczna gala odbywała się na Stadionie Śląskim.

R

ywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach:
Ekologiczna osobowość roku,
Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku,
Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej.
Katowicki Fundusz rozpoczął właśnie
przyjmowanie zgłoszeń, które można
składać do 30 czerwca 2022 roku.

W konkursie mogą wziąć udział:
• w kategorii Ekologiczna osobowość
roku: osoby fizyczne,
• w kategorii Gmina przyjazna dla
czystego powietrza: gminy - wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu
• w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneficjenci pomocy
finansowej z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego
ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),
• w kategorii Programy i akcje na
rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy

z dnia 23.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
Nagrody w konkursie przyznawane
są za działania/zadania realizowane
w roku 2021. Na zwycięzców czekają
statuetki i Zielone Czeki o wartości
10 tys. zł. Poza tym Kapituła konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Termin
przyjmowania wniosków upływa
30 czerwca 2022 r. Laureatów poznamy do końca tego roku.
W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły 43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone
Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane
zostały przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach 28 lat temu,
w 1994 roku. Wśród laureatów są zarówno pasjonaci ochrony środowiska
- naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale także przedsiębiorcy, miasta
i stowarzyszenia.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
To jest jeden z największych
i najważniejszych w województwie
śląskim konkursów związanych
z ochroną środowiska, który
organizujemy od wielu lat
z okazji Dnia Ziemi. Ogromna
liczba zgłoszeń, która każdego
roku rośnie, pokazuje, że
w społeczeństwie cały czas rośnie
świadomość tego, jak ważna jest
ochrona środowiska naturalnego.

Promesy na zakup samochodów - rozdane
48 Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu otrzymało
promesy o łącznej wartości 38 mln zł na zakup 10 ciężkich,
30 średnich i 8 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

P

romesy na zakup samochodów rozdano podczas uroczystej zbiórki
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach. Jak podkreślał
minister funduszy i polityki
regionalnej Grzegorz Puda,
tak wysokie wsparcie to efekt
udanej współpracy rządu i samorządu. W spotkaniu wzięli
udział parlamentarzyści, samorządowcy, a także Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, który podkreślał,
że nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze pozwolą strażakom szybko i skutecznie dotrzeć na miejsce zdarzenia, by
ratować ludzkie zdrowie i życie
oraz dobytek i infrastrukturę
przed zniszczeniem również

w niewielkich miejscowościach,
małych gminach i wsiach w województwie śląskim.
Zakupy samochodów sfinansowane zostaną ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i WFOŚiGW w Katowicach.

Wręczenie promes Ochotniczym Strażom Pożarnym
poprzedziło przekazanie przez
marszałka Jakuba Chełstowskiego Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP
Jackowi Kleszczewskiemu,
umowy na dotację celową
w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych.
- Samorząd regionalny przekazał niemal 2 mln zł na zakup
samochodów pożarniczych dla
Państwowej Straży Pożarnej.
Dodatkowo z budżetu przeznaczymy 4 mln zł na wsparcie
Ochotniczych Straży Pożarnych
w regionie. To inwestycja w bez-

pieczeństwo mieszkańców województwa - podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.
Promesy na
zakup nowych
samochodów
ratowniczo gaśniczych trafiły
do jednostek
Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu
województwa
śląskiego za
pośrednictwem
gmin.
- Do Ochotniczych Straży
Pożarnych trafiło w ostatnich

sześciu latach blisko 228 mln
zł, to 945 jednostek, czyli średnio 245 tys. zł na jednostkę.
Rekordowe środki i pomoc,
o jakiej przez lata mogliśmy
tylko marzyć. Dziękuję za to
wsparcie i wierzę, że będzie
służyć nam wszystkim przez
następne lat - podkreślał Śląski
Komendant Wojewódzki PSP,
Jacek Kleszczewski.
Wśród obdarowanych znalazły się, m.in OSP z Jedłownika
i Lubomia, powiatu wodzisławskiego; czy też OSP Racibórz
Miedonia z powiatu raciborskiego, OSP Bełk i OSP Sumina
z powiatu rybnickiego oraz OSP
Ochojec, m. Rybnika.

