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Pieniądze na
zielone pracownie
Jeszcze przez miesiąc, do 14 lutego, zabrzańskie szkoły mogą składać wnioski
o dofinansowanie na stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej. To w ramach
kolejnej edycji konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2020”, którą ogłosił
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

całkowitego wdrożenia jego projektu
pracowni i zarazem być wyższa niż
7,5 tys. zł. Nagroda musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego planu pracowni w roku szkolnym
2020/2021.

Zgłoszenia szkół na konkurs
„Zielona Pracownia - Projekt
2020” będą przyjmowane
do 14 lutego 2020 roku.
Zielona pracownia w szkole w Mikulczycach, która powstała dzięki dofinansowaniu
z WFOŚiGW w Katowicach. | Fot. S. Kot.

Z

ainteresowane szkoły 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 do 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: pomysł na zagospodarowanie pracowni
- wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność
ich zakupu. Maksymalna wysokość
dofinansowania dla jednego laureata
nie może przekroczyć 20 proc. kosztu

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Czasu na przygotowanie wniosku jest jeszcze trochę. Zgłoszenia
na konkurs „Zielona Pracownia - Projekt” będą przyjmowane do 14 lutego. Zaplanowano, że zostanie on rozstrzygnięty do 16 marca.
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.
/KW/

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!

Komunikaty ze strony katowickiego WFOŚiGW

Dofinansowania
z Funduszu
1. WFOŚiGW w Katowicach ogłasza
nabór wniosków na dofinansowanie
zadań, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach
programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
, związanych z realizacją gminnych
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Termin
składania wniosków: do 15.04.2020 r.
Zakończenie zadań: 30.09.2020 r.
Więcej informacji w Zespole Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni
Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283,
32 60 32 341.

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.
Program Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach obsługuje Zespół
ds. Programu Czyste Powietrze. Informacje o programie można uzyskać
w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW, jeden z nich jest w Katowicach,
przy ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny
w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od
wtorku do piątku od 7.30 do 14.30).
Infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

czym oddychamy?

Kolory powietrza
Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska to jedna z internetowych
stron, na której można na bieżąco sprawdzić
jakość powietrza w Zabrzu.

I

nternetowy adres Portalu Jakości Powietrza
to http://powietrze.gios.
gov.pl. Dane prezentowane na tym portalu są
tworzone przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ,
w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska.
Jest tam serwis z wizualiPrognoza Jakości Powietrza. | Fot. powietrze.gios.gov.pl
zacjami bieżących danych
jakości powietrza z całej Polski, które lejne dni. Prognozy dotyczą takich subzbierane są z automatycznych stacji stancji jak: pył zawieszony PM10,dwurozsianym po całym kraju. W zakład- tlenek siarki SO2, dwutlenek azotu
ce „ostrzeżenia” można przeczytać in- NO2, ozon troposferyczny O3. Obok
formacje o przekroczeniach poziomów publikujemy zdjęcie z prognozą stanu
dopuszczalnych i poziomów ostrze- powietrza na dziś (9 stycznia), która
gawczych zanieczyszczeń. Dostępne ukazała się na tej internetowej stronie.
są też mapy dotyczące jakości powieWarto, szczególnie teraz w sezonie
trza, a prezentowane dane przestrzen- grzewczym, sprawdzać stan powiene można przeglądać na bieżąco. Moż- trza. Bo jeśli jego jakość określana jest
na z nich odczytać prognozę jakości jako „bardzo zła”, to ma to negatywny
powietrza na obecny oraz na dwa ko- wpływ na nasze zdrowie. 
/KW/

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

