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

Racibórz » Ponad 200 przedstawicieli gmin województwa śląskiego, instytucji ekologicznych, władz samorządowych
i ekspertów uczestniczyło w konferencji zorganizowanej 6 maja w Katowicach przez Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i TAURON Ciepło SA. Jej celem było określenie niezbędnych kompleksowych
działań służących poprawie jakości powietrza w regionie. Patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki,
a udział w niej wzięli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Gajewska, a także prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Małgorzata Skucha oraz Joanna Szmid – wiceprezes TAURON Polska Energia SA.

źródeł ciepła na nieemisyjne,
ale także na poprawie efektywności energetycznej, ograniczeniu ilości zużywanego paliwa, pełnej termomodernizacji obiektów, przyłączeniach
kolejnych budynków do sieci
ciepłowniczej czy szerokiemu
wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii poinformowała podczas konferencji prezes
WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz.
Jeżeli uda się pozyskać środki krajowe i zagraniczne na taki

kompleksowy program, w perspektywie 2020 roku, problem
niskiej emisji w aglomeracji
śląsko-zagłębiowskiej powinien zostać wydatnie zmniejszony. Katowicki Fundusz gotowy jest do przejęcia roli koordynatora takiego pilotażowego
regionalnego programu, dzięki
któremu nie tylko będą wydawane pieniądze na likwidację
skażenia powietrza spowodowanego niską emisją, ale przede wszystkim osiągnięty zostanie cel ekologiczny – stwierdziła prezes Lenartowicz
Specjalne programy, z których mogą korzystać osoby i instytucje w całej Polsce, uruchamia także Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes Małgorzata Skucha poinformowała,
że w ramach swoich programów w różnych obszarach dotyczących niskoemisyjnej gospodarki Fundusz udostępnił
w sumie ok. 10 mld zł.
Środki dostępne są m.in.
w programie „Kawka,” dofinansowującym likwidację niskiej
emisji, wspierającym wzrost
efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Jak
powiedziała Małgorzata Skucha, w tym programie Narodowy Fundusz stawia do dyspozycji beneficjentów 400 mln zł,
a drugie tyle dołożą fundusze
wojewódzkie. To środki na programy poprawiające jakość powietrza w tych aglomeracjach,
gdzie notowane są przekroczenia norm zanieczyszczeń, głównie pyłowych.
P rezentując możliwo ści wykorzystania środków
WFOŚiGW w Katowicach Ewa
Maniecka – kierownik zespołu
Ochrony Atmosfery WFOŚiGW
podkreślała, że faktyczna po-

prawa stanu powietrza w regionie uzależniona jest od podjęcia
przez samorządy działań kompleksowych w walce o czyste
powietrze w najbliższym otoczeniu. Wciąż jednak w wielu
gminach, zwłaszcza w sezonie
grzewczym, rośnie emisja z domowych palenisk toksycznych
substancji do atmosfery. Dzieje się tak mimo, że w minionych sześciu latach katowicki
WFOŚiGW wydał na zadania
związane z ochroną atmosfery ponad 1 mld zł, wspierając
przedsięwzięcia warte w sumie prawie 1,7 mld zł. Środki
te przeznaczono m.in. na budowę i modernizację źródeł ciepła, likwidację lokalnych źródeł
i podłączenie obiektów do sieci
cieplnej, wspieranie odnawialnych źródeł energii (na ten cel
Fundusz przeznaczył blisko 90
mln zł w formie pożyczek i dotacji) oraz na realizację programów ograniczania niskiej
emisji i termomodernizację
budynków.
Zdaniem uczestników katowickiej konferencji, to właśnie
teraz, na przełomie sezonów
i przed konstruowaniem regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych, jest najlepszy czas na podjęcie radykalnych, systemowych działań
aby poprawa jakości powietrza
kojarzyła się z poprawą jakości życia mieszkańców regionu.
Jak stwierdzili eksperci z ekologicznych funduszy środków
finansowych na ten cel na pewno nie zabraknie. Aby jednak
naprawdę trwale poprawiła
się jakość powietrza, niezbędne będą systemowe działania
prawne, organizacyjne i edukacyjne podejmowane zarówno
na szczeblach całego regionu
i w każdej gminie.
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dą decydować o ich wykorzystaniu. Bardziej liczyć się będą
projekty stawiające na przedsiębiorczość i tworzenie nowych
miejsc pracy, niż na konkretne
inwestycje.
Zmieni się – jak skomentował europoseł Marcinkiewicz –
postrzeganie inwestycji ekologicznych przez Unię, która nie
będzie już dofinansowywać projektów budowy gigantycznych
instalacji solarnych czy farm
wiatrakowych. Takie ustalenia
w praktyce są spełnieniem postulatów m. in. WFOŚiGW w Katowicach –powiedziała prezes
Gabriela Lenartowicz. Nam
od kilku już lat chodzi o to, aby
działania proekologiczne stały się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Ekologia to nie
tylko przyjazne dla środowiska
rozwiązania, ale także szukanie
oszczędności. Ponadto działania ekologiczne postrzegane

w ich ekonomicznym wymiarze powodują, że po prostu muszą się opłacać. A zatem skoro
ekologia wymusi innowacyjność,
to tym samym pobudzi innowacje i rozwój, a to stworzy nowe
miejsca pracy. Dlatego cieszymy się, że Unia inaczej zaczęła
spostrzegać ekologię – tłumaczyła G. Lenartowicz
W trakcie debaty o gospodarce odpadami podkreślano, że
wprowadzany obecnie w Polsce
nowy system gospodarki śmieciami komunalnymi, w którym
gmina staje się ich właścicielem i ma obowiązek ich zagospodarowania oparto na wzorcach sprawdzonych niemal we
wszystkich europejskich krajach. Choć na początku nowy
system budzi emocje to w rezultacie będzie dla wszystkich
opłacalny a, przede wszystkim
zlikwiduje palenie śmieci w domach i powstawanie dzikich wy-

sypisk – mówił dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wojciech
Cierpiał.
Przez dwa dni Eko – wystawę w Pietrowicach Wielkich
odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców kilku powiatów Subregionu Zachodniego
i z Czech. Prezentacji ekologicznych technologii jak zwykle towarzyszył rodzinny piknik
liczne happeningi ekologiczne
i koncerty gwiazd.
Oblegane było stanowisko Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pracownicy Funduszu informowali zwiedzających o możliwościach wykorzystania finansowego wsparcia na inwestycje proekologiczne, a dla dzieci przygotowano konkursy ekologiczne
i quizy z wiedzy o przyrodzie.
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Śląska ekologia

– kompleksowo i zdeterminowanie
o czyste powietrze
Jak podkreślała na początku
tej ekologicznej debaty Anna
Wrześniak – śląski inspektor
ochrony środowiska – emisja
toksyn z domowych pieców i lokalnych kotłowni to jedno z największych i najbardziej wstydliwych wyzwań ekologicznych
stojących dziś przed samorządami województwa śląskiego.
Mimo bowiem wdrażania od lat
obszarowych programów likwidacji niskiej emisji i wydania
na ten cel setek milionów złotych, nadal ok. 40 procent zanieczyszczeń powietrza w całym kraju koncentruje się właśnie w woj. śląskim. Także na tle
innych państw Europy Polska
jawi się jako epicentrum zanieczyszczenia atmosfery.
Tomasz Tomczykiewicz – sekretarz stanu w resorcie gospodarki prezentując kierunki działania rządu w zakresie
wdrażania gospodarki niskoemisyjnej mówił, że realne efekty
związane z poprawą stanu powietrza wykorzystując np. odnawialne źródła energii, zale-

żeć będą nie tylko od zmiany
przepisów i coraz ostrzejszych
norm europejskich,lecz przede
wszystkim od naszej rodzimej
inicjatywności i determinacji
do życia w czystym i zdrowym
środowisku – powiedział wiceminister Tomczykiewicz.
Właśnie dlatego wspólnie
z resortami gospodarki, rozwoju regionalnego i środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przygotowuje pilotażowy kompleksowy pro-

gram likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji śląsko
-dąbrowskiej", wart ponad 2
mld zł. Został on zgłoszony do
tzw. Kontraktu Terytorialnego
– w tej formule mają być realizowane ważne dla poszczególnych regionów przedsięwzięcia, przy wsparciu unijnych
środków.
– Chcemy zastąpić pojedyncze, oderwane od siebie działania kompleksowym programem, polegającym nie tylko
na dofinansowaniu wymiany

Racibórz » Najnowsze technologie w utylizacji odpadów – konferencja pod patronatem Gabrieli Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, otworzyła 11 maja 13. pietrowicką Eko-wystawę.
W dyskusji nawiązano do nowego okresu unijnego programowania i finansowania
inwestycji ekologicznych.

Ekologia to nie kula u nogi,

to koło napędowe

Fundusz, wzorem ubiegłych
lat, był współorganizatorem towarzyszącej wystawie konferencji dla samorządowców dotyczącej najbardziej aktualnego
problemu ekologicznego. W tym
roku tematem debaty samorządowców były najnowsze kwestie technologiczne, finansowe i organizacyjne związane
z utylizacją w gminach odpa-

dów w świetle tzw. nowej ustawy
śmieciowej. W dyskusji, obok lokalnych samorządowców, udział
wzięła prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz, europoseł
Bogdan Marcinkiewicz oraz wiceminister rozwoju regionalnego, senator Adam Zdziebło.
Odnosząc się w dyskusji do
nowej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014 –

2020 wiceminister Zdziebło mówił, że dokonano w niej istotnego przewartościowania priorytetów. Poinformował, że jeśli na
przełomie czerwca i lipca Polska otrzyma obiecane pieniądze w 6 – letnim budżecie, to na
pewno zmieni się filozofia ich
podziału. Więcej pieniędzy trafi
do samorządów lokalnych, które znając realne potrzeby, bę-

