Chorzów świeci przykładem
Będzie bardziej ekologicznie i oszczędnie – Chorzów wymienia
oświetlenie na ledowe i inwestuje w system inteligentnego
sterowania.
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Katowicach, podpisał umowę na dofinansowanie unijne w
wysokości ponad 2,5 mln złotych. Koszt całej modernizacji to 3
238 221 zł.
Inwestycja obejmie ponad 700 latarni w 33
lokalizacjach. – Oświetlenie wymienimy przede wszystkim w
parkach i na skwerach, m.in. w Parku Róż, Parku pod Kasztanami
czy w Parku Redena. Już od kilku lat przy okazji remontów
wymieniamy oświetlenie na to energooszczędne. Teraz pora na
kolejne, dodatkowe miejsca – wskazuje Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.

Zakres prac będzie zależał o stanu technicznego oświetlenia.
Latarnie zostaną podpięte także do systemu inteligentnego
sterowania.
Oznacza to, że natężenie oświetlenia będzie
automatycznie dostosowywane do ruchu samochodów i pieszych –
jeśli droga będzie pusta, to będzie ono słabsze.
– W niektórych lokalizacjach wymienimy wyłącznie oprawy, w
innych będziemy także naprawiać słupy – wyjaśnia wiceprezydent
Chorzowa Marcin Michalik. – Właściwa konserwacja jest ważna
nie tylko ze względów estetycznych, ale także bezpieczeństwa

Projekt zakończy się w przyszłym roku.

Metropolitalny
Fundusz
Solidarności.
Nowe
oświetlenie na ulicach miasta
Już niebawem mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli cieszyć
się nowoczesnym oświetleniem – rusza projekt modernizacji i
rozbudowy oświetlenia naszych ulic.

Do końca 2019 roku na terenie Dąbrowy Górniczej zostanie
wymieniona instalacja oświetlenia ulicznego. Budowa ta oprze
się na zastosowaniu energooszczędnej technologii LED. To
pozwoli znacznie zmniejszyć koszty zużycia energii oraz
eksploatacji. Zminimalizuje też ryzyko występowania
niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz pozwoli na
to, by Dąbrowa Górnicza stała się jeszcze bardziej
ekologicznym i nowoczesnym miastem.

W ramach projektu ma powstać m.in. linia kablowa, montaż 183
nowych słupów oraz 212 opraw oświetleniowych. Urządzenia te
będą zawierać system sterowania i zarządzania oświetleniem
ulicznym. Dodatkowo zostanie postawionych 8 szafek
oświetleniowych.

Przedsięwzięcie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED
na terenie Dąbrowy Górniczej” dofinansowano przy pomocy
dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz

Solidarności”. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 1,5
mln złotych, z czego 1,2 mln złotych przekazuje GórnośląskoZagłębiowska Metropolia. Projekt ma zostać ukończony w 2019
roku.

