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Zbliża się ogólnopolska akcja sprzątania świata. Włączą się w nią także uczniowie ze szkół powiatu gliwickiego oraz mieszkańcy domów opieki z naszego
terenu. Specjalnie dla uczestników starostwo przygotowało ekokonkurs.

Znów posprzątamy powiat

 


Akcja Sprzątanie Świata – Polska odbędzie się w najbliższy piątek, 21 września. U nas, tradycyjnie, nosi nazwę Sprzątamy Powiat Gliwicki. Rękawiczki włoży i za worki chwyci młodzież z Ze im. I. J.Paderewskiego w Knurowie, Zespo
 łu Szkół
 
społu Szkół
Zawo
 dowych nr 2 w Knu
 rowie, Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pysko

  

wicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

 



 Ale sprzą

 ludzie
tać bę dą nie tylko
 Dołączą do nich miesz
 kańcy
młodzi.
  pomocy spo
 łecz
 nej – poddomów

 co
 wicach oraz
opiecz
ne Ostoi w Sośni
panowie z Zameczku w Kuźni Niebo skiej, a tak
 że mieszkańcy Domu Porow
 cy Społecz
  nej dla Dziecii Młodziemo
 ży w Pilchowi
 cach.

 rocznej
Celem tego
 nej

akcji jest propagowanie selektyw
 ki odpa dów.
 Starostwo
 gliwickie
zbiór
 przygotowało
 jed
 nak nie tylko sprzą śnia), ale i kon
 kurs
tanie terenu (21 wrze



na pracę plastyczną, nawiązującą do ha
słaogólnopolskich
działań. Tym razem


 cja”. Prabrzmi ono „Akcja – segrega

 
ce należy dostarczyć do 28 września br.



   









 

 






 

 











 










 







 






 

 











 
































 































 


 













 



 
 





 














 













Nowy ekologiczny wóz wzbogacił
wyposażenie gliwickiego garnizonu
policji jeszcze w wakacje. Wykorzystują go już do patrolowania ulic Knurowa i okolic policjanci z tamtego rejonu. Dzięki zastosowanej technologii hybrydowej pojazd nie jest uciążliwy
dla środowiska.
Hybrydową to yotę
 zakupio no ze środków policji, Wojewódz
 kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki




Wodnej w Katowicach oraz samorządów – Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic.
Dzięki nowe
 mu ra
 diowo
 zowi policjanci mogą pełnić swo
 ją służ
 bę nie tylko eko
lo
gicz
nie,
ale
i
w
kom


 fortowych

warunkach.
W prze
 kazaniu wozu udział

wzięli
Marek Bajcer, komendant miejski policji w Gliwicach, Janusz Sowiński, ko-











 


 
 
 





Foto: przegląd lokalny









mendant knurowskiego komisariatu
oraz przedstawiciele gmin.
– Podobne samochody użytkuje już
jeden z gliwickich komisariatów – mówił podinspektor Bajcer. – Są niezawodne i oszczędne, doskonale sprawdzają się w miejskich warunkach.
W sumie śląska policja wzbogaciła się ostatnio o 43 ekolo gicz
 ne radio-
wo
zy
z
na
pę
dem
hy
bry
do
wym. Zakup

wszystkich możliwy był dzięki wspar


ciu WFOŚiGW w Katowicach. Każdy
samochód ma wartość ok. 92 tys. zł,
a pod maską kry
 je silnik o po
  jemno- 
ści 1,8 litra i 136 KM.
  Napędhybry
 dowy speł
nia
nor
mę
emi
sji
za
nie
czysz





czeń EUR06, co daje efekt ekologicz w po
 staci zmniej
  szenia zanieny
czyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

 






































Przypominamy
o Czystym Powietrzu






  

 









































 


Nasze ulice patrolują
ekoradiowo zy
 M



 
 








do wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w starostwie. Każdy uczestnik lub grupa może oddać tylko jedną pracę. Trzeba opatrzyć ją metryczką (imię, nazwisko, wiek autora/autorów, adres szkoły lub domu pomocy).
Autor najlepszej zostanie oczywiście
nagrodzony, a sama praca wystawiona
w budynku gliwickiego starostwa powiatowego.
Celem konkursu jest popularyzacja
ochrony środowiska, w szczególności
właściwego gospodarowania odpadami, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz mieszkańców DPS-ów.







 

Ko
garnizo
 lejny eko
 logiczny ra dio
 wóz
 w gliwickim

 nie.  
Hy brydowa to yota traﬁła do „patrolowców” z Knurowa.






 



FOTO Starostwo Powiatowe w Gliwicach





 

ożna już składać wnioski o dofinansowanie wramach progra
 mu
Czyste Powietrze – na wymia
 nę ogrze- 
wania i termomodernizacji budynków.

Nabór ruszył 17 września.
 Wnioski składamy
 w
 Wo
 jewódz
 kim
Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
 ku Ochro ny Środowiska.

Ban
 ki
 fun
 dusz
 roz- 
Katowicki wojewódz
  spotkań



począł też cykl
w ramach
  na których można dowie
programu,
 Pierwdzieć się, jak wy pełnić wniosek.
 tkania odby
 ły się już
sze tego ty pu spo
  i Pyskowicach,
 a o kolejw Gliwicach
nych, na bieżąco, WFOŚiGW informuje na swojej stronie internetowej. Uru-



 






 





 



 






 
 

chomiono także specjalną infolinię
– nr tel. 32 60 32 252.
 

Program Czyste Powie trze jest odpo
wiedzią na coraz gorszy stan powietrza
  kraju, a skierowany
 do wław naszym
ścicieli domów jednorodzinnych i osób
dopiero planujących budowę. Jego realizację zaplanowano na 10 lat. Łączny bu ma wynieść 103
 mld zł.
dżet programu
 przeznaczoZ tej kwo ty 63 mld zostaną
 na zwrotne po
 ne na dotacje, a 39 mld
 wkład
  wła
 życzki. Doliczającdo tego
  łączne inwestycje
sny beneficjentów,
 ste powietrze wy
 niosą rekordową
w czy
sumę ponad 132 mld zł.
Wysokość wsparcia zależy od kwoty miesięcznego dochodu przypadające-
















 













go na jednąosobę w gospodar
 stwie domowym – ma to na celu zmniej
szenie

w naszym kraju tzw. ubóstwa energe
 tycznego.

 

Dofinansowanie przyznane zostanie na
 wymianę źró
 deł
 ciepła
 starejgeneracji opalanych pa liwem stałym
na kotły
 gazowe kon
 densa
 cyjne, sys
 te wania elek
 trycznego, kotły

my ogrze
 liwo stałe,węzły ciepl
 ne i pompy
na pa
 na pra
 ce termo
 moder
 ni
 ciepła, a także
 ne.


 
 
zacyj

W ramach
programu możliwy jest
 torów słorównież za kup i montaż kolek
necznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej – wyłącznie w formie pożyczki.




 


 

Dzień Bez Samochodu
– w sobotę siądźcie na rowery!





Gliwicka Rada Rowerowa zaprasza wszystkich rowerzystów do wspólnego świętowania Dnia
Bez Samochodu.

 




 

22 września o godzinie 11.00 na pla- jazd będzie zabezpieczony przez poli


cu Krakowskim w Gliwicach zbiórka mi- cję i straż miejską.
To jednak nie wszystko. Uczestnicy
łośników ekologicznego środka transportu. Naj
 pierw
 nastąpi roz strzygnię
 cie kon- zło
 żą rowerowe postulaty pod siedzikursu
 Szko
  ła Przyjazna Ro
 werzy
 stom,  bami
 Urzędu Miej
 skiego
 w Gliwicach
oraz
Za
rzą
du
Dróg
Miej
a po
wrę
cze
niu
sta
tu
etek,
ok.
godz.
11.10,





 skich w Gliwikierowcy jednośladów ruszą w 10-kilo- cach. A oto postulaty GRR na Dzień
 wy przejazd
 ulicami mia
 sta. 
Bez Samo chodu:
metro
l rowerem z każdego osiedla – buDla bezpieczeństwa wszystkich,
w szczególności najmłodszych, prze- dowa tras rowerowych łączących

wszystkie gliwickie osiedla ze śródmieściem,
l rowerem po starówce – zniesienie
zakazu ruchu rowerów na rynku, wyłączenie wybranych ulic z ruchu samochodowego oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach,
l rowerem po parkach – zniesienie
wszystkich zakazów ruchu rowerowego w parkach.

7UHĂFL]DZDU WHZbSXEOLNDFMLQLHVWDQRZLÈRğFMDOQHJRVWDQRZLVNDRUJDQöZ:RMHZöG]NLHJR)XQGXV]X2FKURQ\¥URGRZLVNDLb*RVSRGDUNL:RGQHMZb.DWRZLFDFK

