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Ponad 2,8 mln zł na ekologiczne dotacje
Kto jest właścicielem domu jednorodzinnego i nie złożył jeszcze wniosku o
dofinasowanie termomodernizacji swojego budynku oraz wymiany pieca na
ekologiczny, powinien szybko to zrobić. Kolejka oczekujących szacowana
jest na 4 - 5 lat. Do realizacji jest jeszcze 1,1 tys. wniosków, choć 1,5 tys.
zabrzan otrzymało już dotację na inwestycje.
Teraz do podziału jest ponad
2,8 mln zł. Program Ograniczania
Niskiej Emisji spowodował już,
że w ciągu roku ilość pyłu zawieszonego w naszym mieście zmniejszyła się o 204 tony.
Wnioski właścicieli domów przyjmuje Wydział Ekologii Urzędu Miej-

W przypadku pieca węglowego ważny jest certyfikat wydany przez autoryzowane laboratorium, poświadczający jego klasę V. Pozostałe prace, związane z termomodernizacją
można, ale nie trzeba przeprowadzić.
– Beneficjent programu musi mieć
20 proc. wkładu własnego kosztów

Beneficjent programu musi mieć 20 proc. wkładu własnego
kosztów kwalifikowanych. Poza tym na każdy zakres robót
przewidziano maksymalną cenę. Jeśli zostanie przekroczona,
inwestor, czyli mieszkaniec dopłaca różnicę z własnej kieszeni.
skiego. Remont obejmuje wymianę
pieca na taki, który emituje mniejsze zanieczyszczenia, a także ocieplenie stropodachu, ścian, montaż
kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Z tej listy konieczne
jest tylko zastąpienie pieca nowocześniejszym - węglowym, gazowym lub
instalacją ogrzewania elektrycznego.
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dopłaca różnicę z własnej kieszeni
– mówi Grzegorz Smyczek z Wydziału Ekologii.
Piec węglowy, poza klasą V musi
mieć podajnik paliwa i jeden ruszt.

– W ten sposób uniemożliwiamy palenie w nim śmieci. To rozwiązanie
gwarantuje, że mniej szkodliwych
substancji trafia do atmosfery. Wymiana okien, ocieplenie ścian i stropodachu oraz montaż kolektorów
słonecznych i fotowoltaicznych mają
zmniejszyć zapotrzebowanie lokatorów na energię. Kolektory wykorzystują energię z promieni, pierwsze
do ogrzewania wody, drugie do produkcji energii elektrycznej – wyjaśnia Grzegorz Smyczek.
Program Ograniczania Niskiej
Emisji finansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. – Fakt, że powietrze
w Zabrzu jest coraz bardziej czyste
to efekt modernizacji prowadzonych
w domach jednorodzinnych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wymiany pieców
na ekologiczne w mieszkaniach –
dodaje Grzegorz Smyczek. 
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Sole, mole, alkohole
u gimnazjalistów

Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci

Już po raz szósty ekologiczne pomysły zaprezentują zabrzańscy
gimnazjaliści. Na Festiwalu Przyrodniczych Projektów pokażą swoje prace,
które realizowali w czasie zajęć w szkołach.
Te najlepsze zostaną nagrodzone,
oceni je publiczność festiwalowa,
czyli uczniowie z innych zabrzańskich szkół oraz ich nauczyciele. Festiwal odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 6 czerwca, rozpocznie się
o godz. 9.15 w Kinie Roma.
Wykład inauguracyjny o tym
„Co bakteria je? - czyli mini dywagacje biotechnologa” wygłosi dr Aleksandra Ziembińska - Buczyńska z Politechniki Śląskiej. Po nim swoje ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcia
reklamować będą gimnazjaliści. Będzie też prezentacja gry edukacyjnej Toalety Fair Trade, opracowanej
przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13.
Ciekawie zapowiada się naukowy
stand-up uczniów III Liceum Ogól-

Logo festiwalu, zaprojektował je Patryk Panek.
nokształcącego, którzy w swobodny
sposób rozprawiać będą o „Solach,
molach, alkoholach”. Na poważnie
o swoich pasjach opowiedzą stu-

Stary piec węglowy. By skorzystać z dotacji trzeba go wymienić na taki, który emituje
mniejsze zanieczyszczenia. | Fot. K. Włodarczyk

denci z Koła Naukowego Biotechnologów, działającego przy Centrum
Biotechnologii Politechniki Śląskiej.

Zapraszamy do udziału
w ekologicznej zabawie,
związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą
mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl,
wysłać odpowiedź na pytanie: Dlaczego stare tapety,
zdarte ze ściany, nie powinny trafić do pojemników na papier?
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 (wszystko na fotografii obok).
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. 
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

