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w następnych latach z pewnością
będziemy kontynuować tę praktykę. To oczywiście kropla w morzu
potrzeb, ale od czegoś trzeba zacząć – przekonywał Andrzej Pilot.
Marszałek Wojciech Saługa mówił o przygotowaniach programu
ograniczenia niskiej emisji w województwie. - Zespół antysmogowy, który pracuje nad stosownymi
regulacjami w tym zakresie, potrzebuje jeszcze dwóch tygodni na
zaprezentowanie swoich założeń,
które w efekcie mają polepszyć
stan powietrza w całym regionie.

Smog bowiem nie ma granic, dlatego nasze działania przewidujemy na terenie całego województwa. Musimy jednak pamiętać, że
tego wszystkiego nie da zrobić się
w jeden rok, to działania rozpisane
na wiele lat – zwrócił się do zebranych marszałek Wojciech Saługa.
Czy te rozwiązania pójdą w tym
samym kierunku co podjęte przez
Kraków? Przypomnijmy: tam palenie w piecach węglem będzie
możliwe tylko do 2019 r. - Absolutnie nie chcemy rezygnować
z węgla. Wiemy, że nie jesteśmy
w stanie zlikwidować całego smogu, ale już go mocno ograniczyć –
tak – stwierdził Wojciech Saługa.
O podjętych już działaniach na
terenie naszego województwa
w ostatnich 15 latach przypomniał Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Wymienił m.in.
program ograniczania niskiej
emisji – pierwszy raz prowadzony
w Polsce właśnie w województwie śląskim. - W tym roku po raz
pierwszy udzielaliśmy bezzwrotnych dofinansowań dla mieszkańców domków jednorodzinnych.
Zainteresowanie było tak duże, że
w następnych latach z pewnością
będziemy kontynuować tę praktykę. To oczywiście kropla w morzu
potrzeb, ale od czegoś trzeba zacząć – przekonywał Andrzej Pilot.

prowadzone konkursy. W subregionie centralnym zakończono w tym
obszarze cztery nabory projektów,
na które przeznaczona została
kwota prawie 950 mln zł. Ocena
projektów zakończyła się dla trzech
naborów, w których wybrano do
wsparcia łącznie 65 projektów.
Poza wymienionymi, związanymi z OZE i wymianą oświetlenia,
są to również inwestycje w niskoemisyjny transport. Łączne
dofinansowanie tych projektów
to ponad 630 mln zł.
W najbliższym czasie nastąpi rozstrzygnięcie kolejnego spośród zakończonych naborów, związanego
ze wsparciem efektywności ener-

getycznej i OZE w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej. Tam
beneficjenci czekają na kolejne dotacje w ramach kwoty ok. 300 mln zł.
- Sprawa ograniczenia niskiej
emisji to jeden z najistotniejszych
celów w polityce regionalnej - powiedział marszałek Województwa
Śląskiego Wojciech Saługa. Zdajemy sobie sprawę, że o sukcesie
tych działań może zadecydować
długofalowa walka z tym zjawiskiem. Warto wykorzystać szanse,
jakie dają fundusze unijne. Inwestujmy skutecznie w zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
transport niskoemisyjny oraz efektowność energetyczną - dodał.

O przyszłości bez smogu
Debata o ograniczeniu niskiej emisji odbyła się 25 listopada w Katowicach.
Eksperci dyskutowali o obecnych działaniach i o strategii na wiele kolejnych lat.
O podjętych już działaniach na
terenie naszego województwa
w ostatnich 15 latach przypomniał Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Wymienił m.in.
program ograniczania niskiej
emisji – pierwszy raz prowadzony
w Polsce właśnie w województwie śląskim. - W tym roku po raz
pierwszy udzielaliśmy bezzwrotnych dofinansowań dla mieszkańców domków jednorodzinnych.
Zainteresowanie było tak duże, że
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Podczas debaty przypomniano
zatrważające dane Europejskiej
Agencji Ochrony Środowiska, wedle których aż 85 proc. miast na
Starym Kontynencie zmaga się
z przekroczonymi normami pyłów w powietrzu. Z kolei z badań
przeprowadzonych przez Śląskie
Centrum Chorób Serca na mieszkańcach regionu jednoznacznie
wynika, że zanieczyszczone powietrze wpływa na częstsze zawały,
udary mózgu, zdecydowanie podwyższa ryzyko hospitalizacji a nawet śmierci.

Fundusze unijne
na likwidację niskiej emisji
Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych inwestycji z terenu Subregionu
Centralnego, które służą likwidacji niskiej emisji.
Prawie 100 mln zł trafi na projekty z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz projekty
związane z wymianą oświetlenia
w gminach na bardziej efektywne
energetycznie. To kolejna transza
pieniędzy z obszaru gospodarki

niskoemisyjnej, gdzie w Regionalnym Programie Operacyjnym
zaprogramowano największą pulę
środków – łącznie ok. 800 mln euro.
Duża część tej kwoty jest przyporządkowana poszczególnym subregionom, dla których odrębnie są

Konwent na rzecz Parku Śląskiego
Rektorzy wyższych uczelni województwa śląskiego
spotkali się w połowie listopada z członkami Konwentu
Parku Śląskiego. Dyskutowano o przyszłości tej jakże
ważnej dla mieszkańców regionu przestrzeni.
Na zaproszenie marszałka województwa śląskiego, Wojciecha Saługi, odpowiedzieli: prof. Władysław
Szymański, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta,
prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Śląskiej Akademii Medycznej, prof.
Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu
Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, prof.
Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Janusz
Kotowicz, prorektor Politechniki
Śląskiej ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr
hab. Grzegorz Hańderek, prorektor Akademii Sztuk Pięknych ds.
kształcenia i Studentów, prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego.
- Park Śląski, pomimo swych sześćdziesięciu pięciu lat pozostaje
przestrzenią nowoczesną, która
odpowiada na potrzeby współczesnych mieszkańców miast. By jednak służyła kolejnym pokoleniom
potrzeba nam namysłu i przemyślanych decyzji - powiedział
Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Konwent zapoznał się z założeniami Planu Wsparcia i Zarządzania Rozwojem Parku
Śląskiego. Plan będzie stanowił podstawę do prowadzenia
rozmów z instytucjami finansowanymi oraz potencjalnymi
inwestorami co do możliwości
finansowania projektów dla Parku Śląskiego. Ważne miejsce zajmuje w nim także kwestia wytyczenia nowych funkcji, jakie we
współczesnych aglomeracjach
spełniają parki miejskie. Dokumentem wyjściowym do powstania planu był Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku im. gen. J.
Ziętka z 2006 roku. Plan stanowi
aktualizację zapisów odnośnie
do warstwy strategicznej, dostosowania systemu wdrażania do
zmieniających się warunków
oraz weryfikację działań w ramach wypracowanej listy projektów. Członkowie Konwentu,
a także przedstawiciele uczelni
wyższych odniosą się do treści dokumentu na kolejnym spotkaniu.
Źródło: www.slaskie.pl
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Więcej informacji
o tematyce ekologicznej
na www.chorzowianin.pl
w dziale „EkoChorzów”

