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Z kijami na zrekultywowane nieużytki
Dawne nieużytki, które w ostatnich latach zrekultywowano i uporządkowano, mają stać się teraz atrakcyjnym miejscem
na zajęcia sportowe dla zabrzan. Rusza projekt cyklicznych spotkań rekreacyjnych. Co ważne zajęcia, pod okiem
doświadczonych instruktorów są bezpłatne.
- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne zajęcia na terenach zrekultywowanych nad rzeką
Bytomką. W programie przewidziane
są takie atrakcje jak: rajdy rowerowe
połączone z ogniskiem, rozgrywki
szachowe pod chmurką, zajęcia z dronami oraz zawody wędkarskie - wyjaśniają pracownicy Wydziału Ekologii
UM w Zabrzu.
Pierwsze zajęcia obyły się w miniony wtorek, (29.08.) w Maciejowie. Z kijami maszerowało kilkanaście zabrzanek. Teren w tej dzielnicy,
w okolicach boiska Orlik, był pierwszym uroczyście oddanym do użytku
i z miejsca stał się najbardziej uczęszczanym przez mieszkańców. Być może dlatego, że powstał tuż obok boiska,
placu zabaw i plenerowej siłowni.
A przebudowa otaczających je prawie
8 hektarów zdegradowanych gruntów,
tylko dopełniła ten rekreacyjny wygląd i charakter terenu. Ze szlaków
spacerowych korzystają mieszkańcy.
- W tym rejonie nasadziliśmy sporo
drzew i krzewów. Swoje posadzili też

uczniowie pobliskich szkół. Na razie to młody drzewostan, ale za kilka
lat, gdy wszystko podrośnie, będzie
to wspaniały park. Razem z obiektami sportowymi tworzy wspaniały
kompleks, bo jest i część aktywnego
sportu i część spacerowa, z miejscem
na odpoczynek przy stacji dydaktycznej, gdzie zamieściliśmy tablice z informacjami o występujących w tym
miejscu zwierzętach – relacjonują
urzędnicy.
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15 milionów na ciepłe inwestycje
w szkołach, przedszkolach i żłobku

Eko foto
z nagrodami
Dla dzieci i młodzieży adresowany
jest konkurs fotograficzny pod hasłem
„Koniec lata”. Czasu jest sporo, ostateczny termin to 22 października. Dla
najlepszych są nagrody.
Młodzi uczestnicy na swoich zdjęciach
powinni pokazać pierwsze przyrodnicze oznaki jesieni. Mogą nadesłać
maksymalnie 3 zdjęcia, w formacie
minimum 15 cm na 20 cm. Muszą
być podpisane (tytuł pracy, krótki opis
plus okoliczności jego powstania oraz
datę wykonania, numer porządkowy,
w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej
pracy). Należy też wypełnić formularze
zgłoszeniowe, są zamieszczone na stronie internetowej www.mob-zabrze.pl.
Prace można dostarczyć osobiście
do Centrum Edukacji Ekologicznej lub
nadsyłać na adres: Centrum Edukacji
Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie
Botanicznym w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60, 41- 800 Zabrze, z dopiskiem:
/KW/
„Koniec lata”.

Przedstawiamy harmonogram
zajęć w ramach akcji:
REKREACJA NAD BYTOMKĄ
– WRZESIEŃ 2017
2 wrzesień, w godz. 12:00 – 13:30,
JOGA - ul. Webera w rejonie Ogrodu Botanicznego
5 wrzesień, w godz. 17:30 – 19:30,
NORDIC WALKING na terenie wokół
mikulczyckich stawów, w rejonie ul.
Tarnopolskiej
9 wrzesień, w godz. 12:00 – 13:30,
JOGA na zrekultywowanych terenach
u zbiegu ulic Bytomskiej i Hagera

Uczestniczki pierwszego marszu z kijkami w Maciejowie. | Fot. K. Włodarczyk.
16 wrzesień, w godz. 12:00 – 13:30,
JOGA terenie wokół mikulczyckich
stawów, w rejonie ul. Tarnopolskiej
16 wrzesień, w godz. 10:00 – 13:00,
RAJD ROWEROWY zakończony ogniskiem. START: Orlik (Maciejów) - objazd innych terenów zrekultywowa-

nych – META: Orlik (Maciejów)
19 wrzesień, w godz. 17:30 – 19:30,
NORDIC WALKING -zrekultywowane tereny u zbiegu ulic Bytomskiej
i Hagera
23 wrzesień, w godz. 8:00 – 12:00,
ZAWODY WĘDKARSKIE (uczestni-

cy do 16 roku życia)
Mikulczyce Stawy przy
ul. Tarnopolskiej
24 wrzesień, w godz.
15:00 – 18:30, TURNIEJ SZACHOWY ul.
Webera w rejonie Ogrodu Botanicznego
30 wrzesień, w godz.
10:00 -13:00, RAJD ROWEROWY zakończony
ogniskiem. START: Mikulczyce Stawy w rejonie ul. Tarnopolskiej
- objazd innych terenów zrekultywowanych – META: Mikulczyce Stawy w rejonie
ul. Tarnopolskiej
Aktualne informacje
o kolejnych zajęciach na zrekultywowanych terenach wokół Bytomki,
umieszczane będą w zakładce Ekologia (podzakladka: Rekreacja nad
Bytomką), a także w aktualnościach
na głównej stronie www.um.zabrze.pl
/KW/

10 miejskich budynków, w których mieszczą się żłobek, przedszkola, szkoły oraz dzielnicowy punkt
pomocy społecznej właśnie przechodzą lub w najbliższych miesiącach przejdą gruntowną, cieplną
metamorfozę. Miastu na ten cel przyznano bezzwrotną dotację, w wysokości niemal
15 milionów złotych. To 85 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.
- Celem projektu jest zwiększenie
efektywności energetycznej w miejskich budynkach, poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz obniżenie
kosztów ich eksploatacji i utrzymania.
Tę poprawę efektywności energetycznej uzyskamy m.in. dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających lepszej wydajności w ramach
zrealizowania kompleksowego projektu termomodernizacji. W zależności
od budynku zostaną m.in. ocieplone przegrody budowlane wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizację przejdą wewnętrzne instalacje c.o. oraz źródła ciepła, wymanione zostanie oświetlenie. W wybranych budynkach zamontowana będzie
wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepła, zainstalowane będą solary –
mówią miejscy urzędnicy z Wydziału Realizacji Projektów. Dodatkowym

efektem realizacji tego projektu jest oczywiście wizualna poprawa walorów
estetycznych budynków,
a dla wszystkich zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza.
Które miejskie placówki przejdą gruntowana
termomodernizację? –
To Przedszkole nr 16 przy
ul. Korczoka 96, Zespół
Szkolno-Przedszkolny
nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 oraz wolnostojący budynek sali gimnastycznej
oraz zaplecze przy tym zespole, Przedszkole nr 19 przy ul. Konopnickiej 1,
Gimnazjum nr 29, przy Budowlanej
26, Zespół Szkół Spożywczych przy
ul. Franciszkańskiej 13, Dzielnicowy

Punkt Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 34 w Rokitnicy, żłobek przy ul.
Buchenwaldczyków 32, Dom Dziecka
w Parku Hutniczym, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Sportowej 5.
Inwestycje we wszystkich tych
placówkach mają zakończyć się

do końca 2018 roku. Dotację - co ważne bezzwrotną
i w wysokości niemal 15
milionów złotych - miasto
dostało dla projektu pt.
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza”, w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.
Warto dodać, że miejscy urzędnicy
już złożyli kolejne wnioski o dotację
na termomodernizację następnych budynków, przeznaczonych do realizacji
w latach 2017/18. 
/KW/

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

