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Cieplej za dotacje z WFOŚ
Dwie miejskie nieruchomości, przy ulicach 11 Listopada 102 – 104 oraz Nyskiej 13 – 15 będą cieplejsze dla swoich mieszkańców
i przyjaźniejsze dla atmosfery. Właśnie rozpoczyna się ich termomodernizacja. Koszt robót to razem 1,7 mln zł. Większość pieniędzy
wyłożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, bo efekt ma być także ekologiczny.
- Właśnie kończy się wymiana centralnego ogrzewania przy ulicy 11
Listopada. We wszystkich mieszkaniach zostały zainstalowane gazowe
piece, kaloryfery. Ponieważ lokale są
nasze, nie musimy pytać najemców
o zgodę. Stopniowa rezygnacja z paliwa stałego w komunalnych domach
to krok w stronę uchwały antysmogo-

podczas którego zostaną ocieplone ściany oraz wymieniony dach.
Na ulicy Nyskiej, przed lokatorami nadal są wszystkie prace. Tak
jak w Mikulczycach, w ich mieszkaniach nowe ogrzewanie będzie
gazowe, ściany zewnętrze zostaną
obłożone styropianem, a dach naprawiony.

smogu ten drugi efekt
jest szczególnie pożądany.
- Powietrze w Zabrzu
jest jednym z najbardziej
zanieczyszczonych w regionie. Winna jest specyfika miasta i warunki atmosferyczne. Naj-

Termomodernizacje, choć kosztowne, w przyszłości mają przynieść ekonomiczny efekt
i co równie ważne, ekologiczny. Mieszkańcy powinni oszczędzić na kosztach ogrzewania,
a to, co wylatuje z ich kominów ma nie szkodzić lub mniej szkodzi atmosferze.
wej, obowiązującej od kilku tygodni
na terenie województwa śląskiego.
W planach mamy oczywiście kolejne,
podobne inwestycje – mówi Małgorzata Juchniewicz z Wydziału Realizacji Projektów Urzędu Miejskiego.
W domach przy ulicy 11 Listopada
do zrobienia został jeszcze remont,

Termomodernizacje, choć kosztowne, w przyszłości mają przynieść
ekonomiczny efekt i co równie ważne, ekologiczny. Mieszkańcy powinni oszczędzić na kosztach ogrzewania, a to, co wylatuje z ich kominów
ma nie szkodzić lub mniej szkodzi
atmosferze. Na Śląsku, w obliczu
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NIE TYLKO NA WEEKEND

Natura w obiektywie
Koniec lata - to hasło konkursu fotograficznego dla dzieci
i młodzieży, na który zaprasza Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
Mogą wziąć w nim udział
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Na swoich zdjęciach
powinni pokazać pierwsze
przyrodnicze oznaki jesieni.
Prace mogą 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: „Koniec lata”. Ostateczny
termin nadsyłania prac to 22 październik. Dla najlepszych są nagrody.
Każdy uczestnik może 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 in/KW/
ternetowej www.mob-zabrze.pl. 

Joga, szachy i wędka
na dawnych nieużytkach
Aż sześć rekreacyjnych i sportowych imprez odbędzie się ciągu najbliższych dwóch tygodni
na kilku dawnych nieużytkach, które w ostatnich latach przeszły gruntowną metamorfozę,
dzięki projektowi „Rekultywacja terenów wokół rzeki Bytomki”.

W

najbliższą sobotę (14.10.)
na zrekultywowanych terenach przy ul. Hagera możecie wziąć
udział w zajęciach z jogi. Początek o godz. 16.00, zakończenie około
17.30. Dzień później, w niedzielę, odbędą się dwie imprezy. O godz. 9.00,
na terenach przy zbiegu ulic Bytomskiej i Hagera, tam gdzie jeszcze kilka lat temu były hałdy, odbędzie się
turniej szachowy. Godzinę później,
o 10.00, z tego samego miejsca wyruszą rowerzyści na swój rajd, który
zakończy się wspólnym ogniskiem.
Szachiści na zrekultywowanych nieużytkach powalczą do godz.13.00.
W przyszłym tygodniu, w sobotę (21.10.), na stawach przy ul. Tarnopolskiej, w godz. 9.00 - 13.30,
zaplanowano zawody wędkarskie
(uczestnicy powyżej 16 roku życia).
Równocześnie ci, którzy wolą spacery z kijkami, wyruszą na dwugo-

dzinną wędrówkę
wokół stawów.
W ostatnią sobotę października
(28.10.), o godz.
9.00 zaplanowano nordic walking
po zrekultywowanych terenach
u zbiegu ulic Bytomskiej i Hagera,
który także zakończy się ogniskiem.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne,
Stawy w Mikulczycach. Na zrekultywowanym terenie wokół nich
odbędą się zawody wędkarskie i nordic walking. | K. Włodarczyk.
a co ważne odbywają się pod okiem
doświadczonych instruktorów. - Za- renach wokół Bytomki, umieszczapraszamy wszystkich zainteresowa- ne będą w zakładce Ekologia (ponych - mówią pracownicy Wydziału dzakladka: Rekreacja nad Bytomką),
Ekologii UM w Zabrzu.
a także w aktualnościach na głównej
Aktualne informacje o kolejnych stronie www.um.zabrze.pl
zajęciach na zrekultywowanych te/KW/

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

