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Nietoperz dla ekologicznych
Dwie firmy z naszego miasta – Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Luiza
– od kilku dni cieszą się nagrodą Ekokarlik, przyznawaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Statuetka, wyróżnienie wyłącznie prestiżowe, trafiła do nich m.in. za wspólne przedsięwzięcie – walkę z niską
emisją w Zaborzu. A gdy smog dusi, podobne działania są cenne nie tylko dla kapituły konkursu, również dla zabrzan.

S

półdzielnia i ZPEC sprawiły,
że 32 sześciorodzinne domy
mają nowe, ekologiczne ogrzewanie oraz ładniejszy wygląd. Inwestycja była dofinansowana z programu KAWKA. – W budynkach
używano pieców kaflowych, które
mocno zanieczyszczają powietrze.
Wszystkie mieszkania podłączyliśmy do miejskiej sieci. Przy tej okazji przeprowadziliśmy termomoder-

nie kapituły przede wszystkim
za unowocześnianie węzłów oraz
miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółka sukcesywnie wymienienia jej kolejne odcinki, zastępując kanałowe
preizolowanymi. W ten sposób redukowane są straty ciepła podczas
przesyłu. – Naszym priorytetem jest
dbaniem o środowisko naturalne,
działania ekologiczne. Poza tym,
co jest naszym głównym zadaniem

Spółdzielnia Luiza i ZPEC sprawiły, że 32 sześciorodzinne domy
mają nowe, ekologiczne ogrzewanie oraz ładniejszy wygląd.
Inwestycja była dofinansowana z programu KAWKA.
nizację, by ograniczyć straty ciepła.
To ważne, bo powietrze w naszym
mieście nie jest najlepszej jakości,
zmagamy się ze smogiem. Oczywiście, dzięki termomodernizacji zyskała również estetyka budynków.
Inwestycję rozpoczęliśmy w 2015
roku, teraz prowadzimy ostatnie
roboty– mówi Sabina Mick, wiceprezes GSM Luiza.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej zdobyło uzna-

– dbanie o stan sieci i jej rozbudowę
–edukujemy najmłodszych. Przygotowaliśmy dla nich specjalny program – mówi Lesław Złotorowicz,
prezes ZPEC.
Nagrodę Ekokarlik w tym roku
przyznano po raz drugi, pierwszy
raz instytucjom. Chętnych, by zabrać statuetkę, wykonaną z trzech
warstw szkła i przypominającą nietoperza, było wielu. Ci, którzy ją
dostali to crème de la crème eko-

Uroczystość wręczenia nagród Ekokarlik, przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Na zdjęciach Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW oraz szefowie zabrzańskich firm – Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC
oraz Waldemar Chwist, prezes GSM Luiza (na zdj. z prawej). | Fot. arch. WFOSiGW w Katowicach.
logicznych aktywistów. – Chcieliśmy uhonorować tych, którzy w naszym województwie dbają o naturalne środowisko. Nazwa nagrody

Maseczki na smog
Około 5 tys. maseczek dostali zabrzanie od firmy DB Schenker Cargo
Polska S.A. Rozdawano je na ulicach w centrum miasta, razem z ulotkami
na temat smogu. Akcja, powodowana złą jakością powietrza, miała także
zachęcić do podróżowania koleją.
- Od lat staramy się podejmować
działania na rzecz ochrony środowiska. W ten sposób realizujemy się jako firma społecznie odpowiedzialna
w biznesie. Jest to również urzeczywistnianie naszej strategii „Pionier
ekologii”. DB Schenker Cargo Polska
S.A. ma swoją główną siedzibę w Zabrzu, więc maseczki rozdaliśmy nie
tylko mieszkańcom, ale i pracownikom. Na ulicach miasta zachęcaliśmy
do korzystania z kolei, bo choć w Polsce nasza firma zajmuje się przewozem ładunków, to przecież marka
DB kojarzy się również z transportem

publicznym – mówi Katarzyna Marciniak, rzecznik prasowy DB Cargo
Polska S.A.
Smog, przed którym chronią maseczki negatywnie wpływa na zdrowie. To nie hipoteza, ale udowodnione, medyczne fakty. Aneta Ciślak, lekarka ze Śląskiego Centrum Chorób
Serca wymienia go wśród przyczyn
wzrostu ryzyka występowania wielu
chorób, również jako czynnik podnoszący śmiertelność. Pole badawcze
miała doskonałe, bo w województwie
śląskim powstaje 1/5 krajowej emisji
zanieczyszczeń pyłowych. W swo-

jej pracy naukowej poddała analizie
dane pacjentów z lat 2006-2014, zamieszkujących w aglomeracji górnośląskiej. Dobowe dane dotyczące jakości powietrza zestawiono z dobową ilością hospitalizacji z powodu
zawału mięśnia sercowego, udaru
mózgu, zatorowości płucnej, migotania przedsionków, z liczbą wizyt
w poradniach Podstawowej Opieki
Zdrowotnej i śmiertelnością. Co się
okazało? Że im gorsze powietrze, tym
więcej pacjentów w szpitalach, przychodniach i niestety więcej zgonów.

to nawiązanie do śląskiej tradycji. Ale nie tylko. Bo karlik, poza tym, że jest gwarowym określeniem chłopca, to także chroniony

gatunek nietoperza, występującego
na Śląsku – wyjaśnia Karol Majewski z WFOŚiGW.
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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 pytania:
Dlaczego kartonik po mleku nie powinien trafić do pojemnika na papier?
Dwóch pierwszych czytelników, którzy udzielą prawidłowej
odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”.
Zestaw jest atrakcyjny, w ekologicznej torbie znajduje
się pendrive oraz power bank, a także kubek i elegancki notatnik.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór
prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.
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