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Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął

dwa programy z zakresu ochrony środowiska

Spotkania nt. ograniczenia

NISKIEJ EMISJI
Region » Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do
udziału w spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców gmin dot. ograniczania niskiej emisji, które zaplanowano we wrześniu i październiku br.

Spotkania odbędą się w 8
gminach województwa śląskiego: Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu, Brennej, Pszczynie, Mikołowie Żywcu, Bieruniu i Hażlach. W ich trakcie mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać
szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej dla
województwa śląskiego oraz
możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła (m.in. w ramach programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”). Omówione zostaną również kwestie związane z kontrolą mieszkańców w zakresie
realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz bezpiecznym
użytkowaniem przewodów kominowych.
Prezentacje o ww. tematyce wygłoszą przedstawiciele:
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, lokalnych
straży miejskich, Korporacji
Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.
Udział w spotkaniach jest
bezpłatny. Nie jest wymagana
wcześniejsza rejestracja.
Więcej informacji nt. spotkań można uzyskać pod numerami tel.: (32) 774 07 28, (32)
774 00 99.
Spotkania organizowane są
ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Ma-

łopolska w zdrowej atmosferze”
(LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), którego Województwo Śląskie jest Współbeneficjentem

Terminy i miejsca spotkań:

 Wodzisław Śląski – 3 września br. (godz. 11:00) Sala Widowiskowa Wodzisławskiego
Centrum Kultury ul. Ks. Płk.
Wilhelma Kubsza 17, Wodzisław Śląski
 Bytom – 9 września br. (godz.
16:00) Sala wykładowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 3, Bytom
 Brenna – 16 września br.
(godz. 15:30) Sala Sesyjna
Urzędu Gminy ul. Wyzwolenia 77, II piętro, p. 21 Brenna
 Pszczyna – 25 września
br. (godz. 16:30) Duża Sala
Obrad Urzędu Miejskiego
w Pszczynie ul. Rynek 2,
Pszczyna
 Mikołów – 30 września br.
(godz. 16:30) Miejski Dom
Kultury ul. Rynek 19, Mikołów
 Żywiec – 2 października br.
(godz. 16:00) Sala Ratuszowa
Urzędu Miejskiego w Żywcu
ul. Rynek 2, Żywiec
 Bieruń – 3 października br.
(godz. 16:00) Regionalne
Centrum Kulturalno-Gospodarcze ul. Remizowa 19,
Bieruń
 Hażlach – 15 października
br. (godz. 16:00) Sala Sesyjna Urzędu Gminy ul. Główna 57, Hażlach

Przyjęty głosami radnych
„Program ochrony powietrza
dla strefy śląskiej mający na
celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki
w powietrzu” został przygotowany z powodu odnotowania
w 2017 roku przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki. Celem Programu jest określenie
przyczyn tego przekroczenia
oraz wskazanie działań naprawczych, których realizacja
doprowadzi do poprawy jakości
powietrza, co w konsekwencji
spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu dwutlenku
siarki na zdrowie mieszkańców.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą w zakresie wpływu
poszczególnych źródeł emisji
na wysokość stężeń dwutlenku
siarki w powietrzu, głównymi
kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja
emisji powierzchniowej, pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych. Dlatego
wskazano działania z Programu Ochrony Powietrza uchwalonego w 2017 roku, które w naj-

większym stopniu przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku siarki. Przeprowadzone
w ramach obecnie przyjętego
Programu analizy wykazały,
że działania wskazane w Programie oraz realizacja uchwały antysmogowej doprowadzą
do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki
w powietrzu, wobec czego nie
proponuje się innych działań
ponad te wskazane w Programie uchwalonym w 2017 roku.
Zaplanowane do realizacji
działania naprawcze obejmują
również zadania wspomagające związane z prowadzeniem
akcji promocyjnych i edukacyjnych. W Programie zamiesz-

czono również katalog dobrych
praktyk, który zawiera głównie
działania o charakterze organizacyjnym i wspomagającym.
Jak wskazali autorzy opracowania w celu realizacji działań naprawczych, samorządy lokalne
powinny stworzyć dla mieszkańców system zachęt finansowych
pomocny w ograniczeniu emisji
z sektora bytowo-komunalnego.
Zadania powinny być realizowane zgodnie z określoną listą priorytetów w zakresie: zastąpienia
niskosprawnych urządzeń siecią
ciepłowniczą lub urządzeniami
opalanymi gazem, ewentualnie
urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe dla
urządzeń na paliwa stałe klasy

W walce o czyste powietrze
Region » Rusza kampania edukacyjna „Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku złap oddech”. Do przedszkoli z województwa śląskiego trafi pięćset oczyszczaczy powietrza.
Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów
w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
O szczegółach projektu mówili
uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego – Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz
Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Dzieci są
najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne i złą jakość powietrza. Chcemy uwrażliwić rodziców i nauczycieli jak ważna
jest jakość powietrza dla zdrowia i życia, dlatego przekażemy
pięćset oczyszczaczy powietrza,
które trafią do sal dydaktycz-

nych w przedszkolach w całym
regionie. Zachęcam przedszkola do składania wniosków i włączenie się akcji, która rusza na
początku września” – mówiła
Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs
dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci o tematyce zanieczyszczenia powietrza, smogu,
walki z niską emisją, zachowań
prozdrowotnych. Koszt kampanii to ponad 1 mln zł, z czego 300
tys. zł to środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach.
„Cieszę się, że możemy włączyć się w działania Urzędu
Marszałkowskiego, gdyż inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej są dla nas zawsze bardzo istotne. Chętnie wspiera-

my projekty, które mają na celu
edukację najmłodszych mieszkańców regionu, by byli świadomi zachowań proekologicznych i ich wpływu na zdrowie”
– mówił Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
O udział w kampanii mogą
ubiegać się przedszkola publiczne dla których organem
prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii powinien wysłać formularz zgłoszeniowy, zgodnie ze
wzorem i zasadami określonymi w regulaminie, na adres:
wydzial.pw@slaskie.pl. Nabór
rozpocznie się 2 września 2019
roku, a zakończy 20 września.
Projekt zakłada udział w kampanii około 100 placówek z tere-

5, jak również inwestycji związanych z termomodernizacją
obiektów ogrzewanych w sposób indywidualny w celu ograniczenia strat ciepła.
Drugim dokumentem, który przyjęli radni jest „Program
ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych
wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii
kolejowych o natężeniu ruchu
powyżej 30 000 pociągów rocznie”. Program jest dokumentem wyznaczającym priorytety
i kierunki działań mających za
zadanie dostosowanie poziomu
hałasu do stanu dopuszczalnego w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami, na których
poziom hałasu przekracza obowiązujące normy.
W ramach Programu, zidentyfikowano tereny, przeanalizowano mapy akustyczne oraz
przedstawiono zestaw zaleceń
o charakterze rozwiązań technicznych jak i wskazano kierunki działań, których realizacja
pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu, jakim jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców.

nu województwa śląskiego – po
ok. 20 z każdego okręgu konkursowego (5 okręgów). Kolejność
zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na okręgi konkursowe,
będzie decydowała o zakwalifikowaniu się placówki do udziału
w kampanii.
Placówki, które zakwalifikują
się do udziału w kampanii otrzymają pomoc w postaci oczyszczaczy powietrza (maksymalnie
5 na jedną placówkę). W ramach
kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenie powietrza,
smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne. Rodzice przedszkolaków otrzymają
również ulotki informacyjne
na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie,
sposobów unikania narażenia
na zanieczyszczone powietrze.
W przedszkolach mają pojawić
się też plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informacyjne o stanie jakości powietrza.
Wszelkie informacje dotyczące kampanii zostaną
umieszczone na stronie powietrze.slaskie.pl

