Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Zielone Jastrzębie

Czas na czyste powietrze
14 listopada przypada Dzień Czystego Powietrza. W Polsce obchodzimy
go po raz 18. To dobry pretekst, aby uzmysłowić sobie jak ważna jest jakość
powietrza. Musimy zadbać o jego czystość i przestrzegać społeczeństwo
przed konsekwencjami dla zdrowia i środowiska, jakie niesie smog.

J

est to dobry pretekst by pokusić się o podsumowanie.
Do tej pory z programu
„Czyste Powietrze” skorzystało
ponad 450 tys. obywateli. Wielu
wymieniło tylko kopciucha na
ekologiczne źródło ciepła, ale
niektórzy skorzystali z bogatej
oferty Funduszu i do tego wymienili okna, docieplili fundamenty i dom.

W Jastrzębiu-Zdroju
do końca trzeciego
kwartału tego roku
złożono 1381
wniosków i podpisano
1202 umowy.
Najlepszy dla miasta, w zakresie poprawy powietrza był
poprzedni rok - 2021, kiedy
to 643 gospodarstw domo-

wych zlikwidowało węglowe
„kopciuchy”. W ich miejsce
pojawiły się nowe, ekologiczne
urządzenia grzewcze. Spośród
nich ponad połowa to kotły gazowe, ale także 10 pomp ciepła
do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej, 31 wentylacji mechanicznych z rekuperatorem
oraz 93 instalacje fotowoltaiczne.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny pro-

gram wsparcia, tym razem dla
właścicieli mieszkań „Ciepłe
mieszkanie”. W tym przypadku

pośrednikami w przekazywaniu środków mieszkańców są
gminy.

Trwa kampania Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska - „Oszczędzamy Energię”
Zużywajmy mniej energii
Przyjrzyjcie się swoim nawykom - zróbcie domowy audyt zużycia energii i poprzez drobne gesty postarajcie się wyeliminować te, przez które ją marnujecie Czasem wystarczy gasić światło w pomieszczeniach, w których nie jest potrzebne albo nie gotować
w czajniku wody „na zapas”. Wierzymy, że wspólne
działania w widoczny sposób wpłyną na mniejsze
zużycie energii, a co za tym idzie - oszczędności
w naszych portfelach - zachęca Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czas na oszczędzanie
Kilka drobnych zmian w naszych domach i mieszkaniach oraz sposobie postępowania pozwoli nam
zaoszczędzić na wydatkach na ogrzewanie i energię.
Podpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska wydają się tak oczywiste i proste w zastosowaniu, że zastanawiamy się dlaczego wcześniej nie
pomyśleliśmy o nich.

By ciepło nie uciekało
Nadciągają jesienne chłody. Zima coraz bliżej.
Warto rozpocząć przygotowania, wprowadzając
drobne zmiany w swoich codziennych nawykach,
aby wpłynąć na mniejsze zużycie energii, a co za tym
idzie - oszczędności w naszych portfelach.
Należy pomyśleć, by przed jesiennymi i zimowymi
chłodami uszczelnić drzwi i okna w mieszkaniach.
Pamiętajmy, nawet niewielkie zmiany postaw,
mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycie energii oraz
oszczędności finansowe.

