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Aktualności

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

Wspólnie dla ochrony powietrza
Region » Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym powraca dyskusja o smogu. Walka z niską emisją jest jednym z priorytetowych zadań samorządu województwa śląskiego.
Warto w tym zakresie podkreślić istotną rolę administracji rządowej. - Zdecydowaliśmy
o obniżeniu norm smogowych,
norm alarmowych z 300 mikrogramów na m3 do 150 już teraz,
w najbliższej przyszłości, bo to
jest rozporządzenie ministra
ochrony środowiska i ministra
zdrowia, a w następnej kolejności obniżenie ze 150 do 80 mi-

krogramów na m3 – zapowiedział podczas wizyty w Bytomiu
premier Mateusz Morawiecki.
Warto podkreślić, że województwo śląskie jest pierwszym regionem w Polsce, w którym realizowany jest program „StopSmog”. Konsekwentnie przekazywane są środki do gmin
na działania w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, ter-

momodernizację czy program
„Czyste Powietrze”. - Otrzymujemy ogromne wsparcie premiera i naszego rządu. Jesteśmy wdzięczni za to zaangażowanie. Regionalny Program
Operacyjny dedykowany walce
z niską emisją to kwota 3,5 mld
zł. Są to środki przeznaczone
między innymi na budowę centrów przesiadkowych czy roz-

Raciborskie przedszkola
dostały oczyszczacze powietrza
26 oczyszczaczy powietrza
trafiło do raciborskich przedszkoli. Urządzenia te otrzymało szesnaście placówek Gminy
Racibórz. Koszt tej inwestycji
wyniósł 52 tys. zł. Zadanie wpisuje się w działania samorządu
miasta, zmierzające do walki ze
smogiem i zanieczyszczeniem
powietrza. Przypominamy, że
już w zeszłym roku cztery podobne oczyszczacze zakupiono
do miejskiego żłobka. Ten pilotażowy pomysł zweryfikowano
pozytywnie a na dodatek spotkał
się ze zrozumieniem rodziców.
Dlatego wraz z nowym rokiem
szkolnym postanowiono o rozszerzeniu zastosowania oczyszczaczy na wszystkie przedszkola
miejskie - informuje magistrat.












Przedszkole Nr 12 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 13 – 3 szt.;
Przedszkole Nr 14 – 1 szt.;
Przedszkole Nr 15 – 1 szt.;
Przedszkole Nr 16– 1 szt.;
Przedszkole Nr 20 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 23 – 2 szt.;
Przedszkole Nr 24 – 1 szt.;
Przedszkole Nr 26 – 2 szt.;
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Przedszkole Nr 17)
– 1 szt.;
 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Nr 9)
– 1 szt.;
Poniżej lista placówek oraz  Zespół Szkolno-Przedszkolliczba oczyszczaczy zakupiony Nr 3 (Przedszkole Nr 2)
nych do nich:
– 1 szt.;
 Przedszkole Nr 3 – 2 szt.;
 Zespół Szkolno-Przedszkol Przedszkole Nr 10 – 2 szt.;
ny Nr 4 (Przedszkole Nr 5)
RTK
 Przedszkole Nr 11 – 2 szt.;
– 2 szt.

wój transportu niskoemisyjnego – wylicza marszałek Jakub
Chełstowski. – Przypomnę, że
wynegocjowaliśmy dodatkowo
od rządu 80 mln zł dla projektów
związanych z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie w tym zakresie trafiło
do 27 gmin – dodaje. Poprzedni zarząd województwa na tak
ważne i oczekiwane działanie
zagwarantował środki raptem dla 7 gmin. Władze województwa są w stałym kontakcie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
oraz pełnomocnikiem premiera
ds. Programu „Czyste Powietrze”. Patrząc na skalę obecnie realizowanych działań widać, że walka ze smogiem stała
się tematem traktowanym bardzo poważnie. Wprowadzono
antysmogową ulgę podatkowa
w PIT, uruchomiono liczne programy jak „Stop Smog” i „Czyste Powietrze” czy mechanizmy
wsparcia domowych instalacji
fotowoltaicznych. W ten sposób likwidowane jest wstydliwe dziedzictwo poprzedniego
rządu, który poza zwiększeniem
progów alarmowych nie zrobił
praktycznie nic, żeby poprawić jakość powietrza w Polsce.
Szansą powodzenia jest ścisłe
powiązanie realizacji uchwał
antysmogowych, programów
finansowania poprawy jakości
powietrza realizowanych na
szczeblu gmin, województw
i centralnym.
Slaskie.pl

Najpierw natura,
potem matura

EKONOMIK

W GLOBALNEJ AKCJI
Region » 20 września miliony młodych ludzi na całym świecie
wyszły na ulice, aby zaprotestować przeciwko postępującej katastrofie klimatycznej. Wśród uczestników globalnej akcji znaleźli
się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

- Nasze pokolenie widzi i wie,
że działania podejmowane przez
władze państw są niewystarczające. Niektóre rządy kompletnie
ignorują problem lub umniejszają jego skalę - mówili członkowie Samorządu Uczniowskiego ZSE. Uczniowie przygo-

towali proekologiczne transparenty, z którymi przeszli przez
raciborski rynek. Dodajmy, że
tego dnia aktywnie w sprzątanie
świata włączyło się wiele raciborskich szkół.
K. Kubik

„Mój Prąd”

rii funkcjonowania Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Program
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony zarówno beneficjentów, jak i branży instalatorów fotowoltaiki. Przy utrzymaniu aktualnej dynamiki realizacji
tacje trafiły na konta 78 benefi- można się spodziewać, że już
cjentów w łącznej wysokości 390 na początku października br.
tys. zł. Moc wspartych instala- wspartych zostanie nawet 10
cji pozwoliła na wygenerowanie tys. instalacji, a łączna kwota
ok. 458,95 MWh zielonej ener- dotacji może wynieść 50 mln zł.
gii. Wysokie tempo weryfikaNFOŚiGW
cji wniosków i realizacji wypłat
jest bezprecedensowe w histo-

– pierwszy milion złotych
NA WYPŁATY DOTACJI
Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” ruszył 30 sierpnia br., a już po niecałych dwóch
tygodniach kwota dofinansowania, wynikająca z wniosków
przekazanych do akceptacji Ministra Energii, przekroczyła 1
milion złotych. Dotychczas do-

PERŁA ŚLĄSKIEJ PRZYRODY Najnowszy film o Łężczoku
Piękne zdjęcia, fachowe komentarze, spory zasób informacji historycznych – mowa o najnowszym filmie o rezerwacie
Łężczok emitowanym w Raciborskiej Telewizji Kablowej. Film zobaczycie na naszym kanale w serwisie YouTube.

