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Przyjmują wnioski
na fotowoltaikę
Aż 85 procent dofinansowanie mogą otrzymać zabrzanie, którzy są
zainteresowani zainstalowaniem na swoich domach instalacji fotowoltaicznych.
Prezydent Zabrza właśnie ogłosiła nabór do projektu pn.: „Miasto Zabrze EKO
– instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii”.

P

rojekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 7 kWp, których
głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych,
położonych na terenie Zabrza. Projekt
będzie współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego, a wysokość dofinansowania
wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do pokrycia 15% wkładu
własnego oraz zapłacenia właściwego podatku VAT za roboty związane
z wykonaniem mikroinstalacji OZE.
O taką dotację mogą starać się zabrzanie, którzy są właścicielami lub
współwłaścicielami budynków mieszkalnych, położonych na terenie Za-

brza. Powinni mieć uregulowany
stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany projekt oraz
nie mieć jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec miasta.
- Co roku zainteresowanie mieszkańców instalacjami fotowoltaicznymi jest spore. Teraz mamy szansę
na pozyskanie dofinansowania z nowego źródła. Obecnie zbieramy deklaracje zabrzan, z nich stworzymy
listę podstawową i rezerwową. Gdy
będą gotowe, to wystąpimy o niemal
2 mln złotych dotacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Szacujemy, że ta kwota pozwoli na stworzenie ok. 120 instalacji fotowoltaicznych w mieście. Należy nadmienić,
że wniosek złożony w programie PONE nie jest równoznaczny z wnio-

skiem o przystąpienie do projektu
„Miasto Zabrze EKO – instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii”. Trzeba złożyć nowy, na innych
drukach – wyjaśnia Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii UM.
Deklaracje udziału w projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, w Wydziale
Ekologii (II piętro, pokój 211). Czasu
jest niewiele, zakończenie ich przyjmowania zaplanowano na 4 lutego. Wypełnione deklaracje można przynieść
do urzędu codziennie, przyjmowane
będą w poniedziałki i wtorki, w godz.
12.00 – 17,00, a od środy do piątku,
w godz. od 8.00 do 13.00. Można je też
przesłać pocztą, przesyłką rejestrowaną
(listem poleconym) na adres Wydziału
Ekologii UM. 
/KW/

gotowa zielona pracownia

Fajnie naturalnie
przy ulicy Konopnickiej

Uczniowie SP nr 41 przy ul. Konopnickiej mają już nowoczesną pracownię
przyrodniczą. Powstała dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz pieniędzy z budżetu naszego miasta.

I

ch pracownia nosi nazwę „Fajnie
Naturalnie”. W niej odbywać się
będą zajęcia z przyrody oraz pozalekcyjne, rozwijające ekologiczne
zainteresowania uczniów. -Koncepcja naszej pracowni opiera się
na życiu w zgodzie z naturą; zdrowy styl życia, czyste powietrze,
czyta woda, czyste otoczenie. Sala podzielona jest na trzy strefy;
multimedialną, w której znajduje
się monitor interaktywny z oprogramowaniem, strefę edukacyjną,
gdzie ustawiliśmy meble i pomoce
dydaktyce oraz strefę ekologiczną
z pufami, roślinami doniczkowymi,
książkami o tematyce ekologicznej oraz oczyszczaczem powietrza.

ziomie szkoły podstawowej. Chcemy dać naszym uczniom praktyczne umiejętności i narzędzia
kształtowania dbałości o środowisko naturalne, a przez to budowanie postawy odpowiedzialności
za swoje naturalne otoczenie - poinformowała nas Aldona Żmuda,
dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 przy ul. Konopnickiej.
Koszt stworzenia i wyposażeFot. UM Zabrze
nia tej nowoczesnej sali to ponad
36 tys. zł, z czego 28763,75 zł pochoNasza zielona pracownia umożlidzi z dotacji WFOŚIGW, a pozostałe
wia prowadzenie zajęć dla uczniów 7389,50 ze środków Miasta Zabrze.
z niepełnosprawnością intelektualną
Uroczyste otwarcie pracowni odw stopniu lekkim, umiarkowanym było się tuż przed feriami, 10 lutego.
i znacznym oraz z autyzmem, na po/KW/

Komunikaty ze strony katowickiego WFOŚiGW

Nagrody z Funduszu

1. WFOŚiGW w Katowicach obdarował dronami, czytnikami e-booków oraz hulajnogami zwycięzców
konkursu plastycznego pt. „TAK dla
czystego powietrza”.
Konkurs został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku przez katowicki fundusz, skierowany był
do uczniów szkół podstawowych
oraz do podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego. Tuż przed świętami Zarząd
WFOŚiGW zaprosił do swojej auli laureatów tego konkursu. Na gali
rozdania nagród laureaci pojawili się

wraz z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami i opiekunami. Na tę okazję przygotowano wystawę, na której
wszyscy mogli podziwiać nagrodzone prace, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wręczono atrakcyjne nagrody: czytniki e-booków
za pierwsze miejsca, drony za drugie miejsca, hulajnogi za trzecie oraz
i piłki do siatkówki jako wyróżnienia.
2. WFOŚiGW w Katowicach informuje, że od 1 stycznia 2020 roku
zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze,
koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego
lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane. Więcej informacji na infolinii programu „Czyste powietrze”
pod numerem tel.: 32 60 32 252
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

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. Czekamy na nie
do końca lutego. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym

dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które
ukaże się na początku marca. Zapraszamy!

Kolejne pieniądze na ekologiczne sale

Kasa na pracownie
Te

zabrzańskie szkoły, które jeszcze nie mają nowoczesnej pracowni przyrodniczej, mogą zyskać
pieniądze na jej stworzenie w ramach kolejnej edycji „Zielonej Pracowni - Projekt 2020”. Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Wnioski mogą składć do 14 lutego.
Zainteresowane placówki powinny
przedstawić projekt szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-

-fizycznych. Placówka może zgłosić
tylko jeden projekt. Ale uwaga, konkurs adresowany jest dla tych szkół
podstawowych i średnich z naszego
województwa, które nie otrzymały
dofinansowania w poprzednich jego edycjach.
Wnioski szkół oceni jury konkursu, które weźmie pod uwagę: m.in.
pomysł na zagospodarowanie pracowni, funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość dofinansowania 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 pracowni w roku szkolnym
2020/2021.

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