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Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

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

Racibórz » 17.03.2022 w Komendzie Powiatowej PSP w Raciborzu miała miejsce uroczysta zbiórka, na którą, na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP bryg. Jarosława Ceglarka, przybyli: Teresa Glenc – Posłanka na Sejm RP, Michał Woś – Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Norbert Kaczmarczyk – Sekretarz Stanu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP, Ewa Gawęda – Senator RP, nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki
PSP, Adam Lewandowski - Zastępca Prezesa WFOŚiGW, Grzegorz Swoboda - Starosta Powiatu Raciborskiego, Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz, Marian
Czerner – Przewodniczący Rady Miasta Racibórz, Paweł Macha – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Andrzej Wawrzynek – Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice oraz reprezentanci jednostek OSP.

Uroczysta zbiórka w raciborskiej komendzie straży pożarnej. WFOŚiGW wsparł zakup wozów

5/38/4,6 (zbiornik wody o poj.
5 m3, autopompa dwuzakresowa o wydajności 38 hl/min i 4,6
hl/min przy ciśnieniu 40 bar)
na podwoziu Scania P410 z napędem 4x4 oraz GBA 3/27/4,8
(zbiornik wody o poj. 3 m3, autopompa dwuzakresowa o wydajności 27 hl/min i 4,8 hl/min
przy ciśnieniu 40 bar) na podwoziu Scania P360 z napędem
4x2. Pojazdy wyposażone są
we wciągarki linowe oraz 5m

maszty oświetleniowe. Obsadę
każdego samochodu może stanowić 6 strażaków. Koszt zakupu pierwszego samochodu to 1
140 tys. zł, a drugiego 1 050 tys.
zł. Na sfinalizowanie przedsięwzięcia złożyły się środki
finansowe przekazane przez
WFOŚiGW w Katowicach – 640
tys. zł, KW PSP w Katowicach
– 650 tys. zł. oraz samorządy
za pośrednictwem Funduszu
Wsparcia: Powiat Raciborski
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Decyzją Komendanta
Głównego PSP dwie jednostki OSP z terenu powiatu raciborskiego zostały włączone
w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tymi jednostkami są: OSP
Racibórz-Miedonia i OSP Zabełków.
Przekazane zostały dwa
samochody gaśnicze dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
PSP w Raciborzu: GCBA

– 200 tys. zł, Miasto Racibórz
– 300 tys. zł, Miasto i Gmina
Kuźnia Raciborska – 200 tys.
zł, Gmina Pietrowice Wielkie
– 200 tys. zł.
Również do służby w jednostkach OSP weszły cztery samochody pożarnicze.
Pierwszy przekazany pojazd
GBA 3/28/4,3 na podwoziu Renault D15 z napędem 4x4 dla
OSP Budziska zakupiony został ze środków finansowych:

Strażacy pomagają Ukrainie, Webinar na temat pomp ciepła
WFOŚiGW pomaga strażakom
fot. M. Cichy/WFOŚiGW

Podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach prezes
katowickiego Funduszu Tomasz
Bednarek przedstawił programy dofinansowania jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych:
- zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP
(w tym roku będzie to dofinansowanie w wysokości do 100 proc.
kosztów)
- termomodernizacji jednostek OSP (w tym roku wyniesie
ono do 50 tys. zł na jednostkę)
- Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z woj. śląskiego
(w tym roku zaplanowano na ten

cel 300 tys. zł).
Strażakom za ich ofiarną
służbę podziękował Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Katowicach Waldemar Andzel, podkreślając wagę finansowego wsparcia zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
jak i z WFOŚiGW w Katowicach.
Śląski komendant wojewódzki
PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski podsumował akcję przekazywania sprzętu ratowniczego
ukraińskim strażakom przez
jednostki PSP i OSP.
(eco)

Zapraszamy na kolejne
spotkanie informacyjne, którego tematem będą: "Pompy ciepła w termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych". Tym razem
webinar poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW
w Poznaniu. Podczas webinarium zostaną omówione najważniejsze aspekty doboru
pompy ciepła oraz termomodernizacji budynku jednorodzinnego, tak aby przygoto-

wać budynek do zastosowania pompy ciepła na potrzeby
ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Gościem webinarium będzie ekspert z 16-to letnim doświadczeniem w branży pomp ciepła. Spotkanie odbędzie się
we wtorek, 12 kwietnia 2022
r. o godzinie 10.00, a link
można znaleźć na stronie
www.wfosigw.katowice.pl.
(eco)

WFOŚiGW pomaga Ukrainie
Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach i przyjaciele
naszego Funduszu włączyli się w pomoc uchodźcom
z Ukrainy. - Na prośbę kolegów z WFOŚiGW w Lublinie
i WFOŚiGW w Rzeszowie zebraliśmy konkretne rzeczy
przeznaczone głównie dla
dzieci i kobiet. Wypchany po
brzegi bus z darami pojechał
do Funduszu w Lublinie, któ-

ry stał się punktem zbiorczym
dla całej Polski. Teraz wszystko trafi bezpośrednio na granicę i do punktów recepcyjnych
w miastach przygranicznych.
Najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich pracowników WFOŚiGW w Katowicach i naszych przyjaciół za
otwarte serca i za to, że nie
pozostają obojętni na krzywdę
innych! - informuje WFOŚiGW.
(eco)

290 000 zł – NFOŚiGW, 100
000 zł – WFOŚiGW, 200 000 zł
– MSWiA, 242 956 zł – Urząd
Miasta Kuźnia Raciborska ,
kolejny przekazany samochód
to GBA 3/25/6,5 na podwoziu
Volvo FL z napędem 4x4 dla
OSP Bieńkowice zakupiony
ze środków finansowych: 500
000 zł – Urząd Marszałkowski, 250 000 zł – Urząd Gminy
w Krzyżanowicach, 112 230 zł
– środki własne OSP, następ-

ny przekazany samochód dla
OSP Pawłów to GBA 2,5/30,2,5
na podwoziu Renault 44B z napędem 4x4 wcześniej służący
w raciborskiej JRG. I na koniec dla OSP Turze przekazany został samochód pożarniczy GCBA 5/40/2,5 na podwoziu Scania P380 z napędem
4x4, który również zakończył
służbę w JRG w Raciborzu.
(kp psp)

Młodzieżowe drużyny
pożarnicze mogą liczyć
na wsparcie
Wo j e w ó d z k i Fu n d u s z
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla
jednostek służb ratowniczych
z terenu województwa śląskiego w ramach naboru wniosków
i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym
(MDP) w ramach priorytetu
NZ 2.1. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych i Gminy z terenu województwa śląskiego.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż
15 tys. zł dla jednej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wnioski wraz z załącznikami
należy składać w siedzibie Fun-

duszu w Katowicach w terminie do 31 maja 2022 roku lub do
wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi
300.000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań
w ramach naboru wniosków
i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym
(MDP) w ramach priorytetu
NZ 2.1 zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 649/2021 z dnia
30.04.2021 roku. Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej
i Ochrony Powierzchni Ziemi:
tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342,
32 60 32 343, 32 60 32 345,
32 60 32 386.
(eco)

