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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 » Śląski garnizon Policji wzbogacił się o zestawy przeciwpowodziowe dofinansowane w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NOWE ŁODZIE TRAFIŁY DO
ŚLĄSKICH POLICJANTÓW
Mowa o 7 łodziach Kontra 450 wraz z osprzętem
i przyczepami transportowymi. Obecność tego typu łodzi
można docenić szczególnie
w okresie letnim, gdy wiele
osób spędza czas wolny nad
wodą. Przy wykorzystaniu takiego właśnie sprzętu mundurowi patrolują akweny wodne i dbają o bezpieczeństwo,
prowadzą działania ratownicze i poszukiwawcze oraz pomagają tonącym. Dziś odbyło się uroczyste przekazanie
zestawów przeciwpowodziowych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji do jednostek Policji, w których będą
użytkowane.
Nowy sprzęt to nowoczesne wielozadaniowe łodzie serii Kontra 450 przeznaczone
między innymi do celów ratowniczych. W skład każdego z 7
zestawów wchodzi łódź, przyczepa służąca do jej transportu oraz wyposażenie osobiste
policjantów (kombinezon suchy, rękawice neoprenowe
i kask). Łodzie są wyposażone w sprzęt wykorzystywany przez policjantów w działaniach ratowniczych, m.in.
w sygnały świetlne, koła, deski
ratunkowe, bosak oraz echo-

sondę urządzenie służące do
pomiaru głębokości wody, oraz
odległości od unoszących się
w niej ciał stałych, za pomocą
użycia fal dźwiękowych w celu określenia aktualnej głębokości. Łodzie o długość 4.5
m i szerokości 1.9 m są w kolorze niebieskim i posiadają
oznaczenia policyjne. Każdą
wyposażono w silnik o mocy
50 koni mechanicznych.
Łączny koszt zakup siedmiu zestawów przeciwpowodziowych na potrzeby garnizonu Śląskiej Policji to 699 300
zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wyniosło 299 720 zł.
Nowy sprzęt będzie użytkowany przez policjantów do
patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych,
podejmowania na pokład osób
tonących, czy też doraźnego
holowania innych małych jednostek pływających.
Zestawy zostaną przekazane do jednostek Policji garnizonu śląskiego:
 Oddział Prewencji Policji
w Katowicach – 5 zestawów,
 Samodzielny Pododdział
Prewencji Policji w Czę-

stochowie – 1 zestaw,
 Samodzielny Pododdział
Prewencji Policji w Bielsku-Białej - 1 zestaw.
Dla policjantów pełniących
służbę na wodzie taki sprzęt to
niezwykle cenna pomoc w codziennej pracy. Czuwanie nad
bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą to priorytet, ale także egzekwowanie
przestrzegania prawa. Policjanci działają jeszcze szybciej
i skuteczniej, jeśli do swojej
dyspozycji mają nowocześniejszy sprzęt.
Łączny koszt zakup siedmiu zestawów przeciwpowodziowych na potrzeby garnizonu Śląskiej Policji to 699 300
zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wyniosło 299 720 zł. Działania
zmierzające do pozyskania
dofinansowania z WFOŚiGW,
jak również realizacji całego
projektu, koordynowane były przez Zespół Prezydialny
Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego policji przy
współudziale komórek merytorycznych.
(kwp)

Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu

pilotażowego "Przydomowa oczyszczalnia"
Beneficjentami środków
są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków
mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie
województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków.
Formą dofinansowania
jest dotacja w wysokości do
50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.
Wnioski wraz z załącznikami
należy dostarczyć do siedziby
Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w termi-

nie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022
r. lub do dnia wcześniejszego
zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.
Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie
wpływu decyduje data dostarczenia 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 / Ochrona Wód / PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia
Kwota alokacji do dofinanso-

wania w formie dotacji wynosi
1.000.000 zł.
Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:
REGULAMIN naboru wniosków i udzielania dofinansowania w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa
oczyszczalnia;

PROGRAM PILOTAŻOWY
Przydomowa oczyszczalnia;
Komplet dokumentów do
pobrania
Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32
341, 32 60 32 342, 32 60 32 343,
32 60 32 344, 32 60 32 345, 32 60
32 261, 32 60 32 230

