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2 miliony na walkę ze smogiem
Walka ze smogiem, w województwie śląskim rusza na dobre. Już nie
tylko eksperci przymierzają się do pisania uchwały, która w dłuższej
perspektywie położy kres złej jakości powietrza, ale Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma na ten cel do
podziału 2 mln zł. I to tylko na początek.

W

arunkiem wykrojenia kawałka tego tortu jest remont domu
jednorodzinnego, który przyczyni się
do oczyszczania atmosfery nad Śląskiem. - Do tego działania zdopin-

Dotąd nasza oferta trafiała do nich
za pośrednictwem miejskich, gminnych urzędników lub banków – mówi
Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy
WFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą zostać właściciele lub
współwłaściciele domów jednorodzinnych. Wnioski są
dostępne na stronie internetowej Funduszu. Przyjmowane
będą od 11 do 22 lipca. Działa również telefoniczny punkt
konsultacyjny, nr 32 60 32 252.
gował nas marszałek województwa.
Niedawno powstał zespół ekspertów,
którzy mają przygotować prawne rozwiązania chroniące powietrze przed
nadmiernym zanieczyszczeniem.
Pierwszy raz w historii Funduszu
przygotowaliśmy program, adresowany bezpośrednio do mieszkańców.

Beneficjentami programu mogą zostać właściciele lub współwłaściciele
domów jednorodzinnych. Wnioski są
dostępne na stronie internetowej Funduszu. Przyjmowane będą od 11 do 22
lipca. Działa również telefoniczny
punkt konsultacyjny, nr 32 60 32 252.
- Postanowiliśmy zwrócić się bez-

pośrednio do mieszkańców, bo w naszym województwie są gminy, które
nie prowadzą programu ograniczania
niskiej emisji, są też i takie, które prowadzą go w ograniczonym zakresie.
Nie wyklucza to jednak z naszego
programu m.in. zabrzan, którzy mogą korzystać z dotacji na bardzo wiele
robót. Na razie to pilotażowa edycja,
nie wykluczamy jednak, że będzie
kolejna i że pieniędzy do podziału
będzie więcej. Wszystko zależy od
zainteresowania mieszkańców – dodaje Maciej Gramatyka.
O przyznaniu dotacji na remont
domu decydować będą trzy kryteria: efekt ekologiczny inwestycji, jej
kompleksowość oraz koszty uzyskania
efektu ekologicznego. Inwestor, czyli
właściciel lub współwłaściciel nieruchomości najpierw z własnej kieszeni
będzie musiał zapłacić za przeprowadzone prace, a po ich zakończeniu

Praca zgłoszona na konkurs plastyczny pt. „Razem zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu”,
organizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
rozliczy się z Funduszem. Najmniejsza kwota dofinasowania to 8 tys. zł.
Objęta będzie nim wymiana pieca
(25 proc. dotacji) oraz termomodernizacja budynku, remont lub budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, budowa systemów
grzewczych z udziałem odnawialnych
źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) (15 proc. dotacji).
Walka o czyste powietrze to walka o zdrowie. Naukowcy stwierdzili,
że istnieje ścisły związek między jakością powietrza a pojawianiem się
nowotworów i chorób płuc. Śląska
uchwała antysmogowa, nad którą pra-

cują eksperci, inaczej niż w Krakowie nie będzie zakazywała spalania
węgla. Zamiast tego, w oczyszczaniu
atmosfery mają pomóc m.in. ekologiczne piece.
Co roku w województwie śląskim
ocenia się jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym
PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10:
ołowiem, arsenem, kadmem, niklem
i benzo(a)pirenem.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Ogólnodostępna segregacja
w 31 miejscach
W

Zabrzu wydzielono 31 ogólnodostępnycvh stanowisk do segregacji odpadów, gdzie do niebieskich pojemników można wrzucać
papier, do żółtych plastik i metal,
a do zielonych szkło.
Przy wszystkich stanowiskach stoi
tabliczka informacyjna oraz zazwyczaj cztery, różnokolorowe pojemniki
do segregacji. Jeszcze kilka lat temu takich punktów, w całym mieście, było
aż 120. Niestety, nie we wszystkich
dzielnicach zdały egzamin. Niektórzy mieszkańcy skarżyli się, że wokół
takich publicznych kontenerów bardzo szybko tworzy się bałagan. Często bywało, że część zabrzan uznawała te pojemniki jako dogodne miejsce
do wyrzucanie wszelkich odpadków,
bez zachowania segregacji. Do kontenerów na papier trafiał m.in. gruz czy
stare fotele. - Zmniejszająca się liczba
punktów jest wynikiem tworzenia wokół pojemników dzikich wysypisk. Likwidacja takiego punktu odbywa się
najczęściej na wniosek mieszkańców
i po konsultacjach z Radą Dzielnicy mówi Barbara Chamiga, z Wydziału
Infrastruktury Komunalnej UM.

Przedstawiamy obecną lokalizację 31 ogólnodostępnych punktów
do selektywnej zbiorki odpadów w Zabrzu:
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1. Helenka, Rokitnica, Grzybowice,
os. Młodego Górnika
ul. Wybickiego (v/v nr 24 przy garażach)
ul. Miczurina/ul. Krakowska
(skrzyżowanie, okolice stacji trafo)
ul. Miczurina (v/v nr 42)
ul. Budowlana (okolice nr 43, przy garażach)
ul. Andersa/ul. Komuny Paryskiej
(skrzyżowanie, v/v Andersa 72A)
ul. Ofiar Katynia/ul. Budowlana
(skrzyżowanie)
os. Młodego Górnika (v/v nr 3, okolice
zatoki śmietnikowej)
2. Os. Kopernika, os. Kotarbińskiego,
Centrum Północ, Mikulczyce
ul. Neptuna (v/v nr 16, łuk drogi)
ul. Kotarbińskiego (okolice nr 4)
ul. Topolowa (v/v nr 9-11)
ul. Nad Kanałem
(parking przy budynku 22C)
ul. Nawrata (v/v nr 7)
ul. Niedziałkowskiego (v/v nr 49, plac
między budynkami 40-46)
ul. Leśna (między nr 29-35)
ul. Kościuszki (v/v nr 39-41)

3. Zabrze Północ, Zaborze Południe,
Biskupice
• ul. Leszczynowa (okolice nr 29 A,
parking przy budynku)

• ul. Wolności (v/v nr 544, wzdłuż
ogrodzenia NENUFAR)
• ul. Porzeczkowa (v/v nr 2, parking)
• ul. Bytomska
(okolice nr 119, wzdłuż nasypu)
• ul. Skargi / ul. Zjednoczenia
(skrzyżowanie)
• ul. Lompy (v/v nr 91, parking przy ogrodach
działkowych)
• ul. Krucza /ul. Jodłowa (na łuku drogi,
okolice przepustu dla pieszych)
• ul. Lompy /ul. Asnyka (skrzyżowanie, v/v
Asnyka 2)
• ul. Limanowskiego (okolice nr 7)
4. Centrum Południe Wschód
• ul. Wandy (przy ścianie budynku nr 2)
5.Makoszowy, Pawłów, Kończyce, Guido,
Zandka, Maciejów
• ul. Madei (okolice nr 1, parking
za budynkiem)
• ul. Fontanusa (między nr 17-21)
• ul. Wolskiego (okolice Gimnazjum nr 39)
• ul. 3 Maja
(okolice nr 118, Gimnazjum nr 15 /
Technikum nr 3)
• ul. Bończyka (okolice nr 16)
• ul. Oświęcimska /ul. Rybna (skrzyżowanie,
okolice Oświęcimska 19)
• ul. Okrężna (okolice nr 29, łuk drogi)

Ekologiczny konkurs Nowin oraz CH Platan

Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie: Dlaczego
przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników, usytuowanych głównie w zabrzańskich aptekach i przeznaczonych wyłącznie do zbiórki substancji leczniczych?
Pierwszych dwóch czytelników, którzy udzielą prawidłowej
odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”. A zestaw jest atrakcyjny,
bo w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek z pokrywką, elegancki notatnik, pendrive oraz power bank.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów
zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym
wydaniem Nowin Zabrzańskich.
/KW/

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

