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Kasa na walkę ze smogiem
Do podziału jest aż 50 mln zł! Tyle pieniędzy oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej biznesmenom, spółdzielniom mieszkaniowym, samorządom oraz tym, którzy
w zastępstwie lokalnej administracji wykonują jej obowiązki i nie są przedsiębiorcami. Co trzeba
zrobić, by je dostać? Przyłożyć rękę do ograniczania niskiej emisji, budując sieci ciepłownicze.

D

okładnie celem konkursu jest
dofinansowanie projektów wykorzystujących, na terenie naszego województwa, wysokosprawną
kogenerację ciepła i energii elektrycznej. A lista propozycji, jak
tego dokonać jest długa. Organizatorzy zachęcają m.in. do budowy sieci ciepłowniczych lub sieci
chłodu (w tym przyłączy), umożliwiających wykorzystanie energii
cieplnej wytworzonej w źródłach
wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach
projektów rozbudowy lub budowy sieci ciepłowniczych; realizacji kompleksowych projektów,
spełniających konkursowe kryteria budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami
chłodu, dzięki którym możliwe
będzie wykorzystania ciepła/ chłodu powstałego w danej instalacji.
P rzedsięwzięcia zg łoszone

do konkursu mogą być
dofinansowane w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych.
Zgłoszenia są przyjmowane do 26 lutego,
a szczegółowe informacje są na stronie WFOŚiGW.
Niska emisja, czyli
dymy wylatujące z kominów domów jednorodzinnych i mieszkań
ogrzewanych indywidualnymi piecami są
głównymi winowajcami smogu – zjawiska,
które powoduje, że powietrze staje się ciężkie od zgromadzanych
w nim zanieczyszczeń.
Ale co najgorsze smog
zabija na potęgę.
Oficjalnie walka
z niebezpieczny m
powietrzem ruszyła wraz z wejściem w życie przepisów uchwały antysmogowej. Śląski Sejmik
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Prezenty
za wiedzę
o segregacji
odpadów
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie,
związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytania:
Co oznacza skrót PSZOK?
Trzech czytelników z tych,
którzy do 8 stycznia, udzielą prawidłowej odpowiedzi,
obdarujemy zaproszeniem,
o wartości 30 złotych, do wykorzystania w Bistro Bar Cytat, mieszczącym się na terenie zabrzańskiego dworca
kolejowego. Obdarowanych
poinformujemy drogą mailową, a zaproszenia będą

Plakat nagrodzony na konkursie organizowanym przez ZPEC.

uznał, że z ciężkim atmosferą, duszącą mieszkańców trzeba walczyć
na dwa sposoby – nakazem wymia-

ny pieców na ekologiczne i zakazem sprzedaży paliwa złej jakości.

do odbioru w naszej redakcji, z dowodem tożsamości
i bieżącym wydaniem Nowin
Zabrzańskich.
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