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Kolejny wniosek o miliony Zima w obiektywie
na ekologiczne inwestycje
Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

O kolejne 4 miliony złotych pożyczki, na ograniczenie niskiej emisji,
zawnioskowało miasto Zabrze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W

naszym mieście od dekady realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”, w skrócie (PONE). Tegoroczny wniosek
do WFOŚIGW miejscy urzędnicy
złożyli w styczniu br. 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.
- Z tej puli, w 2020 roku, planujemy dofinansować niemal 460
kolejnych inwestycji. Szacujemy,

że nowoczesne baterie słoneczne
będziemy mogli zainstalować w 40
jednorodzinnych domach, a nowe,
energooszczędne okna w 45, ocieplonych zostanie 45 ścian budynków i 40 stropów. Nowe ekologiczne kotły co, zarówno węglowe jak
i gazowe, planujemy dofinansować
w 210 domach. Założyliśmy też,
że z tej puli uda nam się dofinansować 80 instalacji ogniw fotowoltaicznych – poinformowano nas
w Wydziale Ekologii UM w Zabrzu.
Zasady przyznawania dotacji w ramach programu „PONE”
są niezmienne od lat. Właściciele

domów mogą dostać do 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 dotację 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.
/KW/

Nagrody dla działających ekologicznie

Tegoroczna zima w Zabrzu nie sprzyjała fotografom, którym
postawiliśmy za zadanie uchwycić magię tej pory roku.
Typowych, białych pejzaży nasi czytelnicy, biorący udział
w naszej fotograficznej zabawie, szukali głównie poza
granicami naszego województwa. Ale są i ujęcia z naszego
miasta, to ciekawostki z życia roślin i zwierząt.

J

edno ze zdjęć przedstawia śnieżną
zimę w górach w odległej Armenii. Przesłał je pan Bartosz, opisując że miał taki widok z okna hotelu.
Kolejne nadesłała pani Ewa i zatytułowała „Biały las”.
Miejskie ujęcie zimy nadesłała pani Joanna. - Zdjęcie zrobiłam w czasie zimy, w ogrodzie, podczas dokarmiania ptaków, a w szczególności
sikorek. Nasiona słonecznika to ich
ulubiony przysmak – relacjonuje pani Joanna. W swoim ogrodzie zdjęcie
zrobiła też pani Anna, chwaląc się
rosnącym w nim oczarem. - Kwietnie zimą, a jego kwiaty o barwie żół-

tej przypominają niteczki i tasiemki.
Uważam, że wygląd kwiatów oczaru
i termin ich kwitnienia nadaje mojemu ogrodowi oryginalności – napisała pani Anna.
Dla autorów opublikowanych poniżej zdjęć mamy drobne upominki,
są to dwuosobowe zaproszenia na dowolny film, z marcowego repertuaru,
w zabrzańskim kinie Planet Cinema,
mieszczącym się w CH Platan. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin
Zabrzańskich.

Nawet 25 tys. zł w zielonym czeku
10 tys. zł lub 20 tys. zł lub 25 tys. zł można otrzymać w konkursie „Zielone
czeki”, który właśnie ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Warto do niego zgłosić osoby,
instytucje i stowarzyszenia z Zabrza, które wyróżniają się w działalności
ekologicznej. W tej edycji mogą wziąć udział również gminy, jednostki
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa.

W

tym roku zmieniły się kategorie, w których będą nagradzani kandydaci. Nagrody, za działalność na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w województwie śląskim, przyznawane będą
w pięciu grupach: ekologiczna osobowość roku, ekogmina roku, walka ze smogiem i niską emisją - najaktywniejsza gmina roku, inwestycja proekologiczna roku, programy
i akcje na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej.
Ale uwaga, nominowanym mogą
być: osoby fizyczne (do nagrody ekologiczna osobowość roku) lub gminy
i miasta (w kategoriach ekogmina
roku oraz walka ze smogiem i niską emisją - najaktywniejsza gmina
roku). Natomiast jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne
oraz przedsiębiorstwa, realizujące
zadania własne jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, zakłady budżetowe, przed-

siębiorców można rekomendować
do kategorii inwestycje proekologiczne roku, a organizacje pozarządowe z naszego województwa, prowadzące działalność proekologiczną
można zgłosić do kategorii programy
i akcje na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej.
Laureatów 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 instytucje ochrony środowiska
z terenu województwa śląskiego,
jednostki samorządu terytorialnego,

organizacje pozarządowe z naszego
województwa, placówki edukacyjne, szkoły wyższe i instytucje naukowe, izby gospodarcze.
Zgłoszenia kandydatów (wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem) można nadsyłać do kancelarii katowickiego WFOŚiGW (ul.
Plebiscytowa 19, z dopiskiem „Zielony czek”). Szczegółowych informacji o tym ekologicznym konkursie udziela Ewa Cofała, tel. 32 60 32
374, e.cofala@wfosigw.katowice.pl.
Termin przyjmowania wniosków
upływa 31 marca, o godzinie 15.30.
Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 22
kwietnia 2020 r. podczas uroczystej
gali „Zielonych czeków”. 
/KW/

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