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KASA NA PRACOWNIE
Ciepłe inwestycje
w szkołach i przedszkolach
Dziś ostatnia szansa na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
na kolejną edycję konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2019”.

84 miejskie budynki, w których mieszczą się żłobki, przedszkola, szkoły,
placówki oświatowe oraz mieszkania komunalne, przeszły gruntowną
termomodernizację. To efekt ostatnich 12 lat i milionowych dofinansowań,
jakie miasto co roku pozyskuje z unijnych programów m.in. z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Wojewódzkiego oraz
Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ubiegłym roku gruntowną termomodernizację przeszło Przedszkole nr 16
przy ul. Korczoka. | Foto arch. UM Zabrze.
Pierwszą dotację na gruntowne
prace termomodernizacyjne Miasto
pozyskało w 2007 roku. Teraz jest
ich kilkadziesiąt, a co roku składane
są nowe wnioski, by uzyskać pieniądze na kolejne inwestycje. - Głównym celem naszych termomodernizacji jest zwiększenie efektywności
energetycznej w miejskich budynkach, poprzez zmniejszenie zużycia
energii oraz obniżenie kosztów ich
eksploatacji i utrzymania. Taką poprawę efektywności energetycznej
uzyskujemy m.in. przez docieplenia
ścian i dachów, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizację
wewnętrznych instalacji c.o. oraz
modernizację źródeł ciepła. Dodatkowym efektem realizacji każdego
z tych projektów jest oczywiście
wizualna poprawa estetyki budynków, a dla wszystkich zmniejszenie

emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze.
Co ważne, nie tylko miejskie placówki oświatowe są po gruntownych termomodernizacjach. Takie prace przeszło też kilkanaście
domów z lokalami komunalnymi.
– Są to budynki wielorodzinne
z mieszkaniami, które w 100 procentach należą do gminy, a w których lokatorzy dotychczas używali
starych pieców węglowych. Te nieefektywne źródła ciepła zostały zlikwidowane. W niektórych budynkach wprowadziliśmy instalację,
która pozwoliła podpiąć wszystkie
mieszkania do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tam gdzie się nie dało przyłączyć do miejskiej nitki,
wprowadziliśmy ekologiczne in-

FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Magia zimy w obiektywie
M

agia zimowego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze
roku, ujęcia z życia zwierząt - na takie m.in. zdjęcia czekamy. Dla autorów najciekawszych ujęć (wybierzemy cztery) mamy
drobne upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”,
które ukaże się 28 lutego. Zapraszamy!

stalacje gazowego ogrzewania - mówi Małgorzata Juchniewicz, zastępca naczelnika Wydziału Realizacji
Projektów, która od lat nadzoruje
termomodernizacje w miejskich placówkach oświatowych.
Obecnie wciąż trwają prace przy
termomodernizacjach kolejnych
oświatowych budynków. Wkrótce po takiej cieplej metamorfozie
będzie szkoła przy ul. Olchowej
i Przedszkole nr 14, Miejska Bursa
Szkolna. Niebawem takie prace rozpoczną się m.in. w Przedszkolu nr
20, oraz gminnym budynku biurowym przy ul. Kasprowicza.
Dofinansowania na te remonty
miasto pozyskuje z kilku źródeł.
To m.in. środki unijne z RPO WSL
a ich uzupełnieniem są środki krajowe z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Jednym z nich
jest m.in. projekt pt. „Kompleksowa
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Województwem
Śląskim a Miastem Zabrze.
Warto dodać, że miejscy urzędnicy
już złożyli kolejne wnioski o dofinansowanie termomodernizacji następnych budynków, przeznaczonych
do realizacji w 2020 roku, w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
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egoroczny konkurs „Zielona Pracownia - Projekt 2019” jest dla
tych szkół podstawowych i średnich z naszego województwa, które nie otrzymały dofinansowania
w poprzednich jego edycjach. Powinny teraz przedstawić projekt
szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych. Zgłoszone wnioski oceni jury konkursu,
które weźmie pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych,
wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej. Przewidywana pula
to 450 tys. zł. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20
proc. kosztu całkowitego wdrożenia
jego projektu pracowni i zarazem
być wyższa niż 7,5 tys. zł. Nagroda
musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku 2019. Zgłoszenia
szkół na konkurs Zielona Pracownia - Projekt są przyjmowane jeszcze
tylko dziś, 31 stycznia. Laureatów
poznamy 28 lutego.
Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach konkursu „Zielona
Pracownia”, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, po kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji
na stworzenie własnej pracowni
przyrodniczej, dostało już kilka zabrzańskich szkół.
/KW/

TYSIĄCE W ZIELONYM CZEKU
Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji
konkursu pt. „Zielony czek”, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Warto do nich zgłosić osoby, instytucje
i stowarzyszenia z Zabrza, które wyróżniają się w działalności
ekologicznej. Dla najlepszych jest nagroda finansowa.

D

la najlepszych są nagrody finansowe: indywidualna maksymalnie 7,5 tys. zł lub zespołowa
- do 15 tys. zł, przy uwzględnieniu,
że zespół nie może liczyć więcej niż
trzy osoby, a suma dla członka zespołu nie może przekroczyć kwoty
5 tys. zł.
Nagroda będzie przyznana w sześciu kategoriach; programów i akcji dotyczących ochrony przyrody,
prac naukowo-badawczych, edukacji ekologicznej, szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, publicystyki ekologicznej oraz
w działaniach promujących postawy
proekologiczne. Laureatów, po jednym w każdej kategorii, wybierze
kapituła, składająca się z ekspertów,
pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska
i popularyzacji przyrody.
Prawo zgłoszenia przysługuje samym kandydatom, mogą to też zrobić: Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucje ochrony
środowiska z naszego województwa,

wydziały ochrony środowiska, organizacje pozarządowe o charakterze
regionalnym, placówki edukacyjne,
szkoły wyższe i instytucje naukowe,
izby gospodarcze i Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS, a także członkowie Kapituły konkursu.
Zgłoszenia kandydatów (wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji) można nadsyłać
do kancelarii katowickiego WFOŚiGW (ul. Plebiscytowa 19, z dopiskiem „Zielony czek”). Ostateczny
termin przyjmowania wniosków
upływa 22 marca, o godz. 15.30.
Ogłoszenie listy laureatów nastąpi
26 kwietnia.

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