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W Gliwicach, dzięki specjalnej
aplikacji, można sprawdzić,
czy i kiedy zostaną przekroczone stężenia szkodliwych
substancji.

Program Czyste Powietrze
zmieni nasze domy







 


 
 

 



 


 
 








 



 








 






























  

bilnej aplikacji gliwiczanie wiedzą, jakie powietrze będzie za trzy dni: czy zostaną przekroczone stężenia szkodliwych substancji i czy będą warunki
do aktywności na podwórku. Mieszkańcy mogą też otrzymywać te informacje
na maila.
Pilotaż już trwa, zakończy się wraz
z końcem sezonu grzewczego, czyli
w kwietniu przyszłego roku.











prognozy.gliwice.eu








 


 





 





   

Mieszkańcy domu po
 lewej,
 tego










 



 





 









z kolektorami, są świadomi ekologicznie, nie trują siebie i innych, a co
za tym idzie– są zdrowi i zadowoleni
z życia. Po prostu: skorzystali z dofinansowania, jakie oferuje program


Czyste Powietrze. 


Przypominamy: cel to poprawa
efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych za czeń do atmosfery z istnie-
nieczysz
  jednoro
 dzin
 nych  budyn
 ków
jących


 











 









miesz
  kalnych lub
 unik
 nięcie
 emisji
zanieczyszczeń powietrza, pochodzącej z domów dopiero budowanych.


 

Dofi nan sowanie moż
 na otrzymać 
w formie dotacji, pożyczki lub zara ki. Chodzi 
zem – dotacji oraz pożycz
o demontaż i wymianę źró
 deł
 ciepła
na paliwo stałe starej generacji, montaż urządzeń i instalacji spełniających
 ślo ne 
wy magania techniczne okre
 mie (kotły na paliwa
 stałe, wę- 
w progra









 
























 
 










 

 







trycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła), zastoso wanie odnawial
 nych
 źródeł ener
 gii (kolektory słonecz
 ne, mikroinstalacje fotowoltaiczne), wykonanie ter nizacji budynków jednoromomo der
dzinnych.
WFOŚiGW w Katowicach przyjmuje wnioski od osób chcących skorzystać

-
z programu. Więcej na www.wfo
 wice.pl

sigw.kato




 











 








 









ojewódzki Fundusz Ochroszy unijnych dedykowanych zwiększaniu efektywnoZagadnienia poruszane podczas sesji:
ny Środowiska i Gospodarści energetycznej?
l Porozumienie na rzecz poprawy jakości powieki Wodnej w Katowicach
l Jak na tle kraju prezentują się śląscy przedsięprowadził na kongresie sesję zatytułotrza – program Czyste Powietrze i jego korzyści dla
bior
cy?
waną „Polska bez smogu”. Uczestniprzedsiębiorcy,
czyli w niej eksperci: Henryk
  Kowal




l Budynki komunalne stanowią poważne źródło nil Jak przedsiębiorca może walczyć ze smogiem?
czyk – minister śro dowiska, Grze
 - 


  skiej emi sji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej,
gorz Tobiszowski – sekretarz stanu
l Przedsię




 biorca
 jako part
 ner w pro
 gramie
  Czyste

w Mi ni ster stwie Ener gii, An na
l Jak miasta próbują rozwiązać ten problem? Czy
Powietrze,
Król – za stęp ca pre ze sa za rzą du
pozyskują środki unijne na wsparcie tych działań?
dla przed
NFOŚiGW, To
 masz Bednarek – pre
 l Oferta NFOŚ

  siębiorców
 pod
 noszących 




Kongres to najważniejsze w Europie spotkanie
efektyw
zes WFOŚiGW w Ka
 towi cach, Ma ność ener
 getyczną,
 
  






sektora małych i średnich ﬁrm. Organizuje go Regioriusz
l
 Skiba –  wiceprezydent Kato  JakROP wspie
 raśląskich przedsiębior
 ców w pod
 - nalna Izba Gospodarcza w Kato
 wicach przy
 pomocy liczwic, Henryk Mucha – prezes zarządu
noszeniu efektyw
ności ener getycznej, czy
li w walce














nych współorganizatorów, a WFOŚiGW jest jednym
PGNiG Obrót Detaliczny oraz
o czyste powietrze?
prof. dr hab. Piotr Skubała. W spotkaz dwóch głównych partnerów instytucjonalnych przedl Czy przedsiębiorcy aktywnie korzystają z fundu- sięwzięcia.
niu uczestniczyło ponad sto zainteresowanych tą tematyką osób.

 

 





  

 

 
zły cieplne, systemy ogrze
wania elek
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Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ekologiczny akcent WFOŚiGW

W

sto rozpoczęło właśnie pilotażo wyMia


projekt prognozowania jakości potrza. Dzięki interak
wie
 tywnej ma
 pie
(www.prognozy.gliwice.eu) oraz mo-





 


 



 



 

 



 


 
 
 










 





   


 
 



 





   
 







 


 

Ta
 kim
 obrazem
 Wojewódzki Fundusz
Ochro
ny
Śro


 dowi
 ska i Gospodarki
 Wod
  nej w Katowicach
 pro
 muje
prio
ry
te
to
wy
te
raz
pro
gram
Czy


 ste
Powie trze.


Dosadnie pokazuje, jak zmie
 ni się nasz
dom i jego otoczenie, kiedy weźmie
 my
udział w pro
 gramie izaczniemy troszczyć

się o zdrowie, klimat oraz
 środowisko. Zesta
 wienie brudu, dymu, szarości i znisz lorem i piękną rocze nia z czystością, ko

ślinnością mówi samo za siebie.
  



 




 

  

 




 
















Zobacz,
jakie będzie
powietrze









Strona internetowa podaje prognozę
stężenia pyłów PM 10 i 2,5, dwutlenku
azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla
oraz indeks jakości powietrza, czyli
kompleksową informację o jego jakości na danym obszarze miasta. Indeks
występuje w skali opisowej (od „bardzo dobry” do „bardzo zły”), a jego
wartość liczona jest dla wszystkich
substancji uję
 tych w pro
 gno
 zie iprzyjmuje tę naj
 mniej
  ko
 rzystną.

Co to znaczy? Jeże
 li wystąpi prze
 kroczenie stę
kie
 żenia py
 łu PM 2,5, a wszyst

pozostałe poziomy stężeń będą w normie,

to indeks jakości
 bę dzie wy
 liczony zgod
 nie ze stężeniem pyłu PM 2,5.

Jak dowia
 dujemy
  się wUM Gliwice, projektan ci aplikacji wy
 korzy
  stali
siatkę obliczeniową o  zagęszcze niu 500
 m, co gwaran
 tuje do kładność

przewidywań dla każ
 dej lokalizacji.
Na stronie
 wyświetlają się także
 komunikatydotyczące ogra
w aktyw
 niczeń

  świeżym po
 wietrzu.

ności na
 formacje o jakości
 powietrza
In

 w Gliwicach są zawsze
pod ręką dzię
 sji
 mobilnej. Wy
 star
 czy
 na stroki wer

nie progno zy.gliwice.eu
wejść w za gno
 zy” i pobrać
 aplikację
kładkę „pro
na smartfona.

Gliwickie
PWiK jest
ekofirmą

Przedsiębiorstwo wodociągowe
z Gliwic uhonorowano podczas gali Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności, które odbyło się pod patronatem
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wręczono nagrody dla najprężniej działających firm. PWiK otrzymało tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności w kategorii Eko Firma.
Kapituła wysoko oceniła działania
gliwickiej spółki, uwzględniające m.in.
ochronę środowiska.
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