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

Zielone Jastrzębie

Nowy wóz strażacki
i dwa nowe programy dla OSP!

Specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy trafił właśnie do OSP Marciszów w powiecie zawierciańskim. Jego
zakup został dofinansowany m.in. ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To kolejny wóz strażacki, który trafił już w tym roku w ręce strażaków ochotników.

TOMASZ BEDNAREK,

prezes WFOŚiGW w Katowicach
- Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów
strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc wyjść
im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce
program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się,
że skorzysta z tego około 30 jednostek. Na pewno
w pierwszym roku nie uda rozwiązać wszystkich
problemów, ale zrobiliśmy pierwszy krok.

- Bardzo się cieszę, że Ochotnicze
Straże Pożarne posiadają coraz nowocześniejszy sprzęt. Dobry wóz to jednak
dopiero początek. Potrzebni są jeszcze
profesjonaliści, którzy z tego samochodu zrobią użytek. Takich profesjonalistów - strażaków, ochotników, mamy tutaj - mówił podczas uroczystego przekazania nowego wozu Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach.
Łącznie w tym roku jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim zostanie przekazanych ponad 30 takich wozów bojowych.
Na wsparcie OSP z terenu województwa śląskiego, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, WFOŚiGW w Katowicach oraz
NFOŚiGW w 2020 roku przeznaczą łącznie ponad 10 mln zł.

Ruszyły dwa nowe programy, pozwalające
na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

K
Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa
śląskiego z zadowoleniem przyjęli informacje o programie
dofinansowującym termomodernizacje remiz.

atowicki Fundusz przeznaczył środki w formie dotacji oraz
pożyczki - 3,4 mln zł na termomodernizację strażackich remiz. Fundusz uruchomił także nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych, realizowanego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Można je składać do 30 października 2020 r. (lub do wyczerpania
środków). Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel to 3 mln zł,
z czego 1 mln zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka.
- Zdecydowaliśmy się również na dodatkową pulę środków, w wysokości
400 tys. zł, na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia dla OSP - zapewnia prezes Tomasz Bednarek.

Także w tym przypadku termin
przyjmowania wniosków upływa
30 października (lub po wyczerpaniu
środków). Ale już dziś wiadomo, że
zainteresowanie programem jest ogromne.
Na realizację programu tzw. „małego strażaka” WFOŚiGW w Katowicach wyda w tym roku łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze trafią do ponad
300 jednostek OSP w województwie śląskim. Na zakup sprzętu oraz samochodów dla OSP i PSP, Wojewódzki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły w sumie
blisko 20 mln zł

Ekobus w garażu, a eksperci w biurach
u Zakończył się wakacyjny projekt pod nazwą Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze.

S

pecjalny Bus WFOŚiGW
w Katowicach przez trzy
miesiące odwiedzał gminy województwa śląskiego. Eksperci Funduszu udzielali porad,
odpowiadali na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz pomagali
wypełnić wnioski o dotacje.
Łącznie pecjalny bus Mobilnego Biura przejechał 8 tys. kilometrów i zaparkował na terenie 104
gmin. Eksperci udzielili 3236 porad i przyjęli 326 wniosków o dofinansowanie.
- Mobilne biuro okazało się
strzałem w dziesiątkę i doskona-

le się sprawdziło w dobie koronawirusa. Nasi pracownicy, eksperci
doradzali i pomagali, i to dzięki ich
zaangażowaniu udało się mieszkańcom złożyć tak wiele wniosków. Okazało się, że rozmowy
i bezpośrednie konsultacje rozwiewają wiele wątpliwości beneficjentów oraz pomagają podjąć ostateczną decyzję o wymianie pieca
czy termomodernizacji domu. Poza tym dobrze rozpropagowali program Czyste Powietrze - stwierdził
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach. - Nie wykluczam, że powtórzymy tę akcję
w następne wakacje.

Po inauguracji z udziałem ministra klimatu Michała Kurtyki
w Myślenicach, Mobilne Biuro wystartowało w trasę po województwie śląskim. Pierwszą gminą była Pszczyna, jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce.
Ostatnią - była Ruda Śląska.
- Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny
krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach - mówił podczas in-

auguracji Michał Kurtyka, minister klimatu.
Mobilne Biura Programu Czyste
Powietrze realizowały dwa Woje-

wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pierwotnie pilotażowy projekt
miał trwać do końca sierpnia, ale

ze względu na olbrzymie zainteresowanie, Zarząd katowickiego Funduszu zdecydował o wydłużeniu tego terminu do końca września.

