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Zabrze zawnioskowało o ponad
4 miliony na ekologiczne inwestycje
O ponad 4 miliony złotych pożyczki i częściowo dotacji, jeszcze w ubiegłym roku, zawnioskowało miasto Zabrze do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jeśli dofinansowanie zostanie
przyznane, to nasza gmina z tej puli dopłaci zabrzanom do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, do zamontowania
solarów, ogniw fotowoltaicznych, do ocieplenia ścian i dachu, a także do wymiany okien.

W

Zabrzu od dziewięciu
lat rea lizowa ny jest
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji”, w skrócie (PONE). W ciągu tych dziewięciu edycji dofinansowanie
na ekologiczne inwestycje
przyznano dla 2072 budynków. W nich wymieniono 1171
starych pieców na nowe, ekologiczne, zamontowano 861
kolektorów słonecznych, ocieplono ściany w 650 domach,
wymieniono okna w 521, docieplenie dachów ma 589 budynków. W 320 domach zamontowano urządzenia fotowoltaiczne. Tylko w ciągu
ubiegłego, 2018 roku, dofinansowanie z tego programu zyskało 420 ekologicznych inwestycji.

Stop trucicielom. Plakat wyróżniony w miejskim konkursie, organizowanym
przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. | Foto K. Włodarczyk

Na następne inwestycje, do realizacji w 2019 roku, miasto chce
pozyskać kolejne 4 miliony złotych. Jeśli dotacja zostanie przyznana (decyzja ma być jeszcze
w tym kwartale), to na co dokładnie miałyby być przeznaczona? - Planujemy dofinansować
niemal 460 kolejnych inwestycji. Szacujemy, że nowoczesne
baterie słoneczne będziemy
mogli zainstalować w 40 jedno
i dwurodzinnych domach, a nowe, energooszczędne okna w 40,
ocieplonych zostanie 45 ścian
budynków i 40 stropów. Nowe
ekologiczne kotły co, zarówno
węglowe jak i gazowe, planujemy dofinansować w 220 domach. Założyliśmy też, że z tej
puli uda nam się dofinansować
80 instalacji ogniw fotowoltaicz-

nych – wyjaśnia Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii
UM w Zabrzu.
Ile pieniędzy na te inwestycje
zazwyczaj dostają właściciele domów? Zasady są niezmienne od lat.
To zawsze maksymalnie 80 procent
kosztów inwestycji, ale regulamin
określa też maksymalne kwoty, jakie miasto może wypłacić. Ponadto
wysokość dofinansowania jest każdorazowo ustalana indywidualnie
na podstawie kosztorysów. Zabrzanie, by dostać dofinansowanie na te
inwestycje będą musieli zatrudnić wykonawcę z rekomendowanej
przez miasto listy. To sprawdzeni
wykonawcy, bo miasto chce mieć
gwarancje, że są rzetelni i nie będzie trudności z rozliczeniem dofinansowania.
KATARZYNA WŁODARCZYK

FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Kasa na pracownie przyrodnicze MAGIA ZIMY W OBIEKTYWIE
Jeszcze tylko przez dwa tygodnie, do 31 stycznia, można składać wnioski
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na kolejną edycję konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2019”.

T

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

W pracowni przyrodniczej w podstawówce w Mikulczycach. Powstała dzięki jednej z pierwszych edycji konkursu „Zielona
Pracownia”. | Foto arch. S. Kot.
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 będą przyjmowane są
do 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
podstawówek. 
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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!
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