Zielone Jastrzębie

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

Rozstrzygnięty konkurs

Adam Lewandowski, zastępca prezesa Funduszu (pierwszy z lewej) z laureatami konkursu.

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

„Tak dla Czystego powietrza”

Ogłoszony pod koniec minionego roku konkurs, skierowany do uczniów
szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych
z województwa śląskiego, został rozstrzygnięty. Atrakcyjne nagrody
w postaci czytników e-booków za I miejsca, dronów za II miejsca, hulajnóg
za III miejsca i piłek do siatkówki jako wyróżnienia, zostały rozdane.

Na

gali rozdania nagród laureaci pojawili się
wraz z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami i opiekunami. Na tę okazję została przygotowana wystawa, na której wszyscy mogli podziwiać nagrodzone prace, w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Adam Lewandowski - zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach powitał przybyłych laureatów i gości.
Podziękował dzieciom i młodzieży za inicjatywę, twórcze pomysły i chęć uczestnictwa w konkursie. Podkreślił

ogromną wagę, jaką Fundusz w Katowicach przywiązuje
do ochrony środowiska, powietrza, gleby i wody oraz pogratulował laureatom konkursu zdobytych nagród. Aleksandra Kuszka - przewodnicząca Jury Konkursu, a zarazem
dyrektor Biura Funduszu, opowiedziała o kryteriach oceny
prac i pogratulowała ciekawych tematycznie oraz technicznie prac, oraz zachęcała do uczestnictwa w kolejnych
konkursach jakie będą organizowane przez WFOŚiGW
w Katowicach.

Kategoria A - 6-7 lat
1. miejsce EWA BALSAM - 7 lat, kl. I, SP Dąbrowa Zielona,
2. miejsce JOWITA ZASKÓRSKA - 7 lat, kl. I, SP Dąbrowa Zielona
3. miejsce GABRIEL GORE - 7 lat, SP Nr 1 Siemianowice Śląskie
Kategoria B - 8-9 lat
1. miejsce MARTA SADOWSKA - 8 lat, kl. II, SP Dąbrowa Zielona
2. miejsce DOMINIKA KOWALEWSKA - 8 lat, SP Nr 10 Jastrzębie Zdrój
3. miejsce BLANKA WŁODARZ - 9 lat, kl. IV, SP Dąbrowa Zielona
Kategoria C - 10-11 lat
1. miejsce SONIA KOBIELA - 11 lat, kl. V a, SP Nr 1 Bieruń,
2. miejsce MARTA WAJNER - 11 lat, kl. V, SP Zwonowice
3. miejsce ROBERT WERESZCZAK - 10 lat, kl. V c, SP Nr 3 Żory
Kategoria D - 12-13 lat
1. miejsce JAKUB GOTKOWSKI - 12 lat, kl.VI a, SP Nr 1 Siewierz
2. miejsce JULIA LEPIARZ - 13 lat, kl. VII, SP Nr1 Siewierz
3. miejsce AMELIA SKRZYŃSKA - 13 lat, kl. VII, ZSP Golasowice
Kategoria E - 14- 15 lat
1. miejsce JULIA SOCHACKA - 14 lat, SP Nr 3 Będzin, kl. VIII a
2. miejsce WIKTORIA MICHNO - 14 lat, SP Nr 1 Bieruń, kl. VIII
3. miejsce DARIA CHORNA - 14 lat, SP Nr 11 Katowice, kl. VII c
Wyróżnienia:
1. BARBARA CZERNY - 9 lat, kl. III b, SP Nr 3 Żory
2. IGNACY GANSTY - 8 lat, kl. SP 19 Katowice
3. MAJA ŁACEK - 9 lat, ZSP Krzyżowice
4. DANIEL KOSZOWSKI - 8 lat, kl. II a, SP 11 Siemianowice Śląskie
5. WIKTORIA TRZCIONKA - 9 lat, SP Nr 1, Siewierz
6. AGATA GORZEL - 11 lat, kl.VI, SP Chechło
7. MAJA RÓŻYCKA - 10 lat, kl. V e, SP Nr 3, Żory
8. SZYMON OBERDA - 11 lat, kl. VI a, PSP Żory
9. KUBA ZENDEROWSKI - 10 lat, kl. IV, SP Nr 38 Bytom
10. PATRYK KWIECIEŃ - 10 lat, kl. IV b, SP Siemianowice Śląskie,

Uwaga!
Zmiana w „Czystym powietrzu”

Na likwidację azbestu
u Nadal trwa akcja Funduszu wyeliminowania z naszego
otoczenia azbestu. Dotyczy to głównie bloków, domów
oraz instytucji użyteczności publicznej.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Termin zakończenia
zadań: 30.09.2020 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:
1. Regulamin dofinansowania 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 i naboru wniosków
2. Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem
i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nabór wniosków adresowany jest do
jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została

przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących
zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem
wyrobów zawierających azbest, zgodnie z
gminnym programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest.

Uwaga!
Fundusz informuje, że od 1 lutego 2020 roku wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres zadania obejmuje termomodernizację budynków wraz z demontażem azbestu należy składać do
WFOŚiGW w Katowicach oddzielnie,
co oznacza, że ubiegając się o dofinansowanie Wnioskodawca powinien złożyć jeden wniosek na zadanie polegające
na termomodernizacji budynków, natomiast drugi wniosek na zadania polegające na demontażu azbestu z budynków.

u Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
pojawiła się informacja o nowych zasadach
obowiązujących w programie „Czyste Powietrze”:
„Informujemy, 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.”

Co to oznacza?
Do tej pory osoby budujące nowe
domy mogły się także starać o wsparcie przy zakupie źródła ciepła i przy
podłączeniu do sieci ciepłowniczej.
Niestety, większość wniosków dotyczących nowopowstałych budynków
składali deweloperzy, co kolidowało

z ideą powołania tego programu.
Według statystyk Funduszu to ponad
30 procent wniosków.
- Ten program ma służyć przede
wszystkim niezamożnym Polakom, którzy dzięki wsparciu rządowemu mogą
wymienić stary piec czy to na gazowy,
czy na ekogroszek lub przyłączyć się do
sieci centralnego ogrzewania albo ocieplić
dom. Stąd zmiana w przepisać, by trafiać
przede wszystkim do grupy docelowej, która ma ze wsparcia skorzystać. Jeżeli budujemy nowy dom lub kilka to powinniśmy
robić to według standardów XXI wieku
i na własny koszt skoro podjęliśmy decyzję
o inwestycji. Stąd ta zmiana w przepisać wyjaśniają pracownicy Funduszu.

