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Solary ogrzeją
wodę w basenie
Na płaskim dachu Miejskiego Zakładu Kąpielowego zostaną zamontowane
baterie słoneczne. Montaż w sumie 34 solarów zakończy trwającą już ponad
dwa lata, wielką, ekologiczną modernizację tego budynku.

K

oordynatorem ekologicznych
inwestycji w MZK jest Józef
Piontek, który oprowadził nas po
modernizowanym budynku. Wizytę zaczęliśmy od pływalni. Podczas, gdy na basenie rozpoczynały
się treningi i ćwiczenia, po drugiej
stronie niecki basenowej kilkunastu robotników wymieniało elementy wentylacji mechanicznej.
– To nowoczesna wentylacja, która pozwoli na odzyskiwanie ciepła

z powietrza krążącego w budynku.
Te prace mają zakończyć się 10 lutego – informuje Józef Piontek.
Stacja wymienników ciepła została już zmodernizowana w poprzednich latach. Razem z nią wymieniono przestarzałą instalację centralnego ogrzewania.
- Przed nami jeszcze sporo pracy. Przede wszystkim ocieplać będziemy wszystkie ściany budynku.
Znajdujące się od strony ul. Lutra

Szklany dach nad basenem zostanie wymieniony. Obok staną 34 baterie słoneczne. | fot. M. Bykowski
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Ognisko zgodnie z prawem
Mój sąsiad nawet zimą, na śniegu, rozpala ognisko i pali w nim stare gałęzie
i inne śmieci z ogródka. Tym samym dymiąc i smrodząc. Czy są przepisy dotyczące rozpalania ognisk ? Czy można w nich spalać śmieci, liście i inne odpady? – pyta czytelnik

R

ozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych i administracji
z 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów nie
zakazuje palenia ognisk. Ten przepis
określa jedynie minimalne odległości od zabudowań. Są natomiast zakazy związane z ochroną lasów torfowisk i wrzosowisk. Nie można też
rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości. Problem spalania liści
i innych odpadów w miastach powinien być rozwiązany w regulami-

nie utrzymania czystości i porządku opracowanym w oparciu przepisy ustawy o odpadach komunalnych.
Generalnie przepis stanowi, że jeśli
gmina zbiera odpady danego rodzaju np. liście, to nie można ich spalać.
Jeśli nie zbiera, to zakaz spalania nie
obowiązuje. Odrębnym zagadnieniem jest palenie liści i odpadów roślinnych na ogródkach działkowych.
Tam trzeba stosować się do zapisów
regulaminu obowiązującego działkowców - tłumaczy prokurator Marian Przybyszewski
/CY/

i placu Krakowskiego mają ładny,
zabytkowy klinkier. Zostanie on
wyczyszczony i nie ulegnie żadnym zmianom, bo dzięki nowym
technologiom zastosujemy materiały izolacyjne na wewnętrznych murach. Ocieplenie zewnętrzne będą
miały dwie pozostałe ściany, od podwórka, które nigdy nie miały klinkieru. Ich elewacja będzie utrzymana w kolorystyce całego budynku –
tłumaczy Piontek.
Równocześnie z ocieplaniem
wymieniane będą wszystkie okna
w budynku; nowych, drewnianych
ma być około 350 sztuk. To nie koniec. Zupełnie nowy będzie szklany dach nad basenem.
– Ze starym mieliśmy trochę problemów, trudno było go konserwować i czyścić. A przede wszystkim
przez niego uciekało sporo ciepła.
Nowy będzie szklano–aluminiowy,
z podwójną szybą. Na jego szczycie
zamontowane zostaną okna wentylacyjne, latem będzie wpadało przez
nie świeże powietrze. Obok szklanego dachu staną 34 solary. Wkrótce ogłosimy przetarg te prace termomodernizacyjne. Całość, według
naszych planów, ma być gotowa za
dziewięć miesięcy, we wrześniu br.
– wyjaśnia koordynator.

Dzięki modernizacji zakład kąpielowy odzyskał blask. | fot. M. Bykowski
Na inwestycję w zabrzańskiej
łaźni miasto dostało pieniądze
z dwóch źródeł.
- Pierwszym była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W 2008 roku z funduszu pożyczyliśmy 238 tys. złotych, które zostały wydane na wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Po spłacie połowy kwoty,
WFOŚiGW umorzyła miastu resztę pożyczki, zastrzegając, że równowartość tej kwoty ma być przekazana na kolejne ekologiczne
inwestycje. Wydaliśmy je na termomodernizację budynku szko-

ły w Rokitnicy – mówi Małgorzata
Juchniewicz z Wydziału Strategii
i Promocji Miasta UM w Zabrzu.
Drugi, potężny zastrzyk pieniędzy miasto ma z bezzwrotnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013. Na ten cel Zabrzu
przyznano ponad 5,5 miliona złotych. Całość ma kosztować ponad 8
milionów złotych, brakująca kwota to wkład własny miasta. By go
zmniejszyć urzędnicy będą wnioskować do wojewódzkiego funduszu o kolejne preferencyjne pożyczki i bezzwrotne dotacje.
KATARZYNA WŁODARCZYK

Rusza festiwal ekologiczny
Gimnazjaliści już mogą zgłaszać swój udział w Festiwalu Projektów
Ekologicznych. Prace oceni i nagrodzi publiczność - gimnazjaliści z innych
zabrzańskich szkół oraz ich nauczyciele.
- Festiwal jest doskonałą okazją,
by rozreklamować ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcia gimnazjalistów, nad którymi pracują
w czasie roku szkolnego. Publiczna prezentacja nada projektom
większą rangę, a przede wszystkim umożliwia kontakt i wymianę
doświadczeń z autorami innych
prac, przedstawicielami środowisk naukowych i zaproszonymi
gośćmi. Uważamy, że takie miejskie konfrontacje zainspirują gimnazistów do podjęcia kolejnych
ciekawych działań na rzecz eko-

logii – mówi Grażyna Skirmuntt,
doradca metodyczny, współorganizatorka festiwalu.
Jakie prace powinni zgłaszać gimnazjaliści? Mogą to być projekty badawcze (np. badania zjawisk i procesów przyrodniczych lub opracowanie informatora o nich) bądź
projekty literacko – artystyczne (np.
publikacje o charakterze dziennikarskim, plakaty, komiksy, formy teatralne, wystawy). Trzecią kategorią są projekty przyrodnicze związane z Zabrzem. Uczniowie powinni
wskazać lokalny problem ekologicz-

ny, zaproponować sposoby jego rozwiązania, opisać oczekiwane efekty.
Ostateczny termin zgłaszania projektów na festiwal minie 25 kwietnia. Szczegółowych informacji udziela Bożena Hazy z Wydziału Oświaty
UM, tel. (32) 373 35 48. W pierwszym
etapie oceniana będzie m.in. oryginalność podjętego tematu, pomysłowość
jego realizacji i praktyczne korzyści
wynikające z jego realizacji. Najlepsze
zostaną wybrane do prezentacji na festiwalu, zaplanowanym na 5 czerwca
w zabrzańskim Multikinie.

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