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

Zielone Jastrzębie

Konkurs dla młodzieży miejskich szkół średnich

Szkoła z klimatem!

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to
zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł
na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. Ogólnopolski konkurs
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich
szkół ponadpodstawowych - jest elementem projektu ministra Klimatu
pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja potrwa do 15 lutego 2021 r.

- Czekamy na projekty szkoły z klimatem, które poroku szkolnego 2020/2021. Zgłoszenia można
możemy wcielić w życie. Przez konkurs Narodowego
przesyłać do 15 lutego 2021 r. za pomocą elekFunduszu chcemy pokazać uczniom, że mogą przygotronicznego formularza konkursowego, dostępnetować się na zmiany klimago na stronie: www.nfotu, które są szczególnie odsigw.gov.pl/szkolazkliKonieczność adaptacji do
czuwalne w miastach. Dlamatem, na której znajzmian klimatu dotyczy
tego zachęcamy uczniów do
dują się również wszystwszystkich ludzi żyjących
opracowania szkolnych plakie informacje wraz z rena naszej planecie, a w
nów przygotowania się na
gulaminem.
szczególności mieszkańców
ich skutki - mówi minister
Narodowy Fundusz
miast, których liczba stale
Klimatu Michał Kurtyka.
Ochrony Środowiska i Gorośnie, także w Polsce.
Nagradzane będą krespodarki Wodnej, we współatywne pomysły, jak przypracy z Ministerstwem Kligotować szkołę i jej sąsiedztwo na zmiany klimatu. Namatu, przez swoje programy finansowania wspiegrody czekają na najlepszych - główna to aż 100 tysięra miasta w realizacji projektów na rzecz dostosocy złotych na realizację zwycięskiego projektu. Ale takwania do obecnych i przewidywanych zmian klimaże wyróżnienia są warte zachodu, bo to 5 tysięcy złotycznych.
tych na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu.
Rozwój miast zwiększa oddziaływanie na środowiNa przygotowanie projektów uczniowie, pod
sko i zdrowie człowieka m.in. przez emisję zanieczyszopieką nauczycieli, mają cały pierwszy semestr
czeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zur-

banizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej
strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywne podejście do korzystania z zasobów

środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe
uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa
- otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń
związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Mieszkańcy zainteresowani czystym powietrzem

Nowe wozy strażackie!
u Pierwszy z ponad 30 wozów ratowniczo-gaśniczych, które
jeszcze w tym roku zostaną przekazane jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim,
trafił do Mysłowa w gminie Koziegłowy.

u Ponad 5 tys. przejechanych kilometrów, blisko 3 tys. konsultacji
i ponad 200 złożonych wniosków o dofinansowanie - to efekt
wakacyjnej podróży Mobilnego Biura programu Czyste Powietrze.
Bus dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego.

M

iał jeździć tylko do końca
sierpnia, ale ponieważ zainteresowanie było ogromne Zarząd Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu do końca września. Mobilne biuro było także w Jastrzębiu-Zdroju
oraz w okolicznych powiatach, m.in. kilka dni temu zajechało do gmin: Gorzyce
i Mszana. Tutaj także nie zabrakło chętnych
do przedyskutowania kwestii związanych
z udziałem w programie Czyste Powietrze.
Tylko w powiecie wodzisławskim eksperci
udzielili ponad 300 porad i przyjęli ponad
20 wniosków.
Mobilne Biura to inicjatywa ministra
Klimatu, Michała Kurtyki, realizowana
przez dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt zainauguro-

wano na początku lipca w Myślenicach.
Pierwszą gminą województwa śląskiego,
gdzie zawitało Mobilne Biuro była najbardziej zanieczyszczona Pszczyna.
Eksperci katowickiego Funduszu doradzają mieszkańcom w kwestii możliwych
rozwiązań termomodernizacyjnych, wymiany tzw. kopciuchów, pomagali w wypełnianiu wniosków, które można było złożyć na miejscu. Tylko w dniu inauguracji w Myślenicach udzielili 40 porad.
W czasie wyjazdów najwięcej konsultacji
udzielonych zostało w Tarnowskich Górach - 95, w Radlinie 80 i Zabrzu 76. Natomiast najwięcej wniosków złożono podczas wizyty w Rybniku - 16.
Od początku funkcjonowania programu
Czyste Powietrze złożonych zostało łącznie
blisko 20 tys. wniosków o dofinansowanie

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach
Mimo, że w pierwotnej wersji działalność Mobilnego Biura planowana była na dwa wakacyjne miesiące, postanowiliśmy nie zwalniać
jeszcze tempa i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjazdów o miesiąc, do końca września.
Zainteresowanie jest bowiem ogromne, a nie
wszystkie gminy zdążyliśmy odwiedzić.
na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze odbywa się na nowych zasadach. Maksymalna kwota dofinansowania,
w przypadku wymiany starego „kopciucha”, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 30 tys. zł.

- Ten wóz dopiero co trafił w ręce strażaków z Mysłowa, a już zdążył zaliczyć akcję usuwania powalonych przez nawałnicę drzew. To jasny dowód na to, jak bardzo potrzebny jest dobry sprzęt, którym
muszą posługiwać się strażacy. Straż Pożarna dba o środowisko naturalne, między
innymi przeciwdziałając skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Uczestniczą
w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia czy też skażenia środowiska w wyniku wypadków, awarii itp. Dlatego właśnie
jako Fundusz od lat wspieramy straże pożarne, bo poprzez ich działania chronimy
środowisko naturalne i niwelujemy skutki
jego zanieczyszczenia - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Zakup tego wozu ratowniczo-gaśniczego był możliwy dzięki „Ogólnopolskiemu
programowi finansowania służb ratowniczych”, na wsparcie OSP z terenu województwa śląskiego. WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w 2020 roku przeznaczą łącznie ponad 10 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył łącznie 67,3 mln zł
(w tym kwota 10,7 mln zł pochodzi ze
środków NFOŚiGW). To pozwoliło na
dofinansowanie zakupu 206 samochodów
ratowniczo gaśniczych oraz zakup drobnego wyposażenia i sprzętu dla jednostek
OSP i PSP.

