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PONAD 100 MILIONÓW NA WALKĘ
Z NISKĄ EMISJĄ

Podjęcie w zeszłym roku, zaraz po Małopolsce,
uchwały antysmogowej to był tylko pierwszy
krok. Niezbędne są kolejne. Z jednej strony
uparcie kładziemy nacisk na edukację, z drugiej
nie możemy odwracać się plecami od inwestycji, które są proekologiczne, a jednocześnie
gwarantują ograniczenie niskiej emisji. Bez tych
nakładów nasza walka o czyste powietrze nie
będzie do końca efektywna. Nie możemy dłużej
oglądać się na władze centralną, która wbrew
zapowiedziom sprzed, roku na razie nie podejmuje faktycznych działań.

Wojciech
Saługa
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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYBRAŁ DO DOFINANSOWANIA
KOLEJNE INWESTYCJE, DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIEMY MIELI WIĘKSZĄ
SZANSĘ NA ODDYCHANIE CZYSTYM POWIETRZEM.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Edytor.net

Michał Tabaka
ofinansowanie poszczególnych zadań odbywać się będzie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W subregionie północnym dotację
otrzyma 5 inwestycji. Chodzi o budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Zwiększono kwotę przeznaczoną narealizację inwestycji, która wynosi obecnie 12,1 mln zł.
Wśród wybranych projektów znajdują się: budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie
Częstochowy – 2,9 mln zł, zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie,
poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych – 4,3 mln zł, projekt Słoneczna Dąbrowa Zielona – 1,1
mln zł, budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa Zielona – 0,7 mln zł oraz
dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w gminie Myszków – 3,1 mln zł. Na liście rezerwowej cze-
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Lepsza jakość powietrza to jedno z najważniejszych wyzwań, przed
którymi stoi nasz region

ka kolejnych 14 projektów, które w razie pojawienia się wolnych
środków, będą mogły zostać wybrane do dofinansowania.
Z kolei w subregionie centralnym, w ramach konkursu na dofinansowanie inwestycji związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, Zarząd Województwa również zdecydował się podnieść alokację na konkurs, co umożliwiło wybór kolejnych 4 projektów z listy rezerwowej. Łącznie dofinansowanie otrzymają zatem 22
inwestycje, a 3 z nich znajdują się nadal na liście rezerwowej. Wysokość dofinansowania z RPO WSL dla wybranych projektów wynosi
ok. 121,6 mln zł.
Dzięki temu, że w RPO WSL projekty z obszaru rewitalizacji mogą liczyć na podniesienie poziomu dofinansowania do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych, ogółem do projektodawców w tym konkursie trafi kwota 135,6 mln zł. Te dodatkowe 10 proc. dofinansowania, to środki pochodzące z budżetu państwa, zapewnione przez
Zarząd Województwa w ramach Kontraktu Terytorialnego na inwestycje wspierające proces rewitalizacji wynikający z gminnych programów rewitalizacji. ■

BŁĘKITNE NIEBO CORAZ BLIŻEJ

ŚLĄSKIE PROMUJE AUTA NA PRĄD
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DO 20 LUTEGO
PRZEDSIĘBIORCY
Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,
ZA POMOCĄ SPECJALNEJ
ANKIETY, PRZESYŁALI SWOJE
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE
PROJEKTU „SILESIA
POD BŁĘKITNYM NIEBEM”.

ZA NAMI PIERWSZE POSIEDZENIE
RADY DS. ELEKTROMOBILNOŚCI –
GREMIUM DORADCZEGO DLA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Województwo Śląskie zawarło z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju porozumienie pn.
„Silesia pod błękitnym niebem”. Podpisana 22
stycznia 2018 roku umowa, zakłada wsparcie
jednostek naukowych oraz firm z sektora ma-

łych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów, które mają na celu redukcję poziomu
zanieczyszczenia powietrza w regionie.
W ramach porozumienia, na projekty ograniczające emisję zanieczyszczeń zostanie przeznaczone 50 milionów złotych z RPO
WSL 2014-2020 wraz z kolejnymi 50 milionami z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pieniądze będzie można otrzymać na realizację projektów z zakresu: energetyki, inżynierii biomedycznej, informatyki, transportu oraz
medycyny.
Pierwsze konkursy w ramach porozumienia
„Silesia pod błękitnym niebem” mają zostać
ogłoszone jeszcze w 2018 roku. (mit)

– Pierwszy raz ideę powołania zespołu koordynującego wszelkie poczynania, dotyczące elektromobilności w województwie śląskim, podniósł Kazimierz
Karolczak wczasie, kiedy obejmował stanowisko wicemarszałka. Potem były liczne spotkania ikonsultacje przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu. Tak
wstępnie ukonstytuowała się rada, co potwierdziła
stosowna uchwała Zarządu województwa, powołu-

jąca owo gremium do życia – tłumaczył tuż
przedwręczeniem nominacji członkom rady ds. elektomobilności, wicemarszałek Michał Gramatyka.
Do zakresu działania Rady należeć będzie m. in.:
przygotowywanie dla administracji samorządowej
rekomendacji związanych z promocją i wprowadzaniem w życie idei elektromobilności na terenie województwa śląskiego, proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej w zakresie promocji elektromobilności, np. utrwalanie dobrych przykładów w instytucjach administracji samorządowej oraz tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu
między administracją publiczną, biznesem, sferą
naukową oraz organizacjami pozarządowymi. (mit)

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”
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Witold Szwedkowski
Z MIEJSKIEJ PARTYZANTKI OGRODNICZEJ (NR 15)

MATT JAMES – PASJA
BEZ OGRANICZEŃ

BĘDZIE
TANIEJ I ZDROWIEJ

Nowoczesna
oczyszczalnia
w Wojkowicach
to element walki
o ochronę środowiska
w regionie
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W WOJKOWICACH OTWARTO ELEKTROWNIĘ FOTOWOLTAICZNĄ DLA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW. TO PRZYKŁAD NA UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI ZE ZMNIEJSZENIA ROSNĄCYCH
CEN ENERGII ORAZ SKUTECZNĄ WALKĘ Z NISKĄ EMISJĄ.
Michał Tabaka
rojekt zakładał budowę 36 stołów
fotowoltaicznych. Na każdym stole
umieszczono 24 moduły, co daje
łącznie liczbę 768 sztuk. Instalacja
powstała na wolnej przestrzeni
działki, na której mieści się oczyszczalnia
ścieków w Wojkowicach.
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ŹRÓDŁO ENERGII
Własna farma fotowoltaiczna pozwoli
oczyszczalni ścieków na zmniejszenie rosnących cen energii elektrycznej Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Będzie też bardziej
ekologicznie, ponieważ nowe wytwórcze
źródło energii odnawialnej wpłynie naogól-

ną redukcję emisji gazów cieplarnianych
i PM10, wynikających z produkcji energii
równoważnej w elektrowni węglowej.
– To doskonały przykład na efektywność
inwestycji zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Stawiamy na innowacyjność, ekologię i ochronę środowiska, co ma przekładac się na oszczędności
i realną pomoc dla naszego zdrowia. W ten
sposób kolejny raz pokazujemy, że nie dość,
że walkę ze smogiem traktujemy bardzo poważnie, to dodatkowo prowadzimy ją w różnych obszarach. Także w energetyce – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.
– Inwestycja będzie procentowała
w przyszłości w ten sposób, że znacznie

ograniczy koszty zużycia energii elektrycznej. Zmniejszając wydatki bieżące, automatycznie zyskujemy fundusze na niezbędne
dalsze inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Bardzo istotne, że realnie stajemy
do walki ze smogiem – dodaje Tomasz
Szczerba, burmistrz Wojkowic.
DZIĘKI FUNDUSZOM UE
Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule
ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Całość przedsięwzięcia to prawie milion złotych, z czego miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 674,5 tys. zł. ■

Nasz dzisiejszy bohater przygodę z ogrodnictwem zaczął
od gruntownej edukacji. Zdobył formalne wykształcenie ogrodnicze w Writtle College, w angielskim Hrabstwie Essex i szybko
przeszedł do nauki praktycznej. Zanim odkrył ogrodnictwo
miejskie, swoim doświadczeniem ogarnął branżę od szczegółu
do ogółu – pracował przy produkcji materiału szkółkarskiego
i przy kształtowaniu krajobrazu, po prostu, z łopatą i grabiami.
Tak przygotowany, z powodzeniem pomógł rolnikom z Surrey
worganizowaniu ekologicznej produkcji ibudowaniu kanałów dla
dystrybucji produktów ich pracy. Wkrótce trafił domiasta, dopołudniowego Londynu, gdzie spotkał się z miejskimi farmerami.
Mając zacięcie marketingowca, wprowadził londyńskie farmy
do świadomości konsumentów jako społeczne i ekologiczne rozwiązanie namiarę naszych czasów. Zaswoją działalność otrzymał
w latach 2000-2001 tytuł „Londyńczyka roku” w dziedzinie środowiska irewitalizacji. Nie dziwne, że zainteresowała się nim brytyjska telewizja publiczna. Wspólnie nagrali serię o farmach
i ogrodnictwie miejskim. Potem poszło jeszcze lepiej – w Stanach
Zjednoczonych Ameryki zostały wyemitowane dwie serie programów zudziałem Jamesa. Stał się osobowością telewizyjną wWielkiej Brytanii iUSA. Dodziś prowadzi cykliczne programy wdwóch
brytyjskich kanałach telewizyjnych.
Popularyzatorskie podejście do ogrodnictwa miejskiego godzi
zpracą naukową idydaktyczną. Prowadzi kurs projektowania ogrodów na Falmouth University i udziela się w ramach Eden Project
wKornwalii. Wpracy ze słuchaczami odnosi sukcesy pedagogiczne.
Różni studenci Matta Jamesa trzykrotnie zdobywali tytuł Młodego Projektanta Roku, przyznawany przez Królewskie Towarzystwo
Ogrodnicze i również trzykrotnie tytuł Studenckiego Projektanta
Ogrodniczego Roku. Mało tego! Matt James napisał pięć książek
natemat ogrodnictwa iprojektowania terenów zieleni iwielokrotnie publikował nałamach The Daily Telegraph, The Sunday Times,
The Garden, Garden Design Journal… Czy jako nauczyciel jest tylko teoretykiem iwykładowcą? Skądże! James prowadzi własne studio projektowe zsiedzibą wKornwalii, azaswoje prace projektowe
zdobywał nagrody wWielkiej Brytanii iKalifornii.
Można by w tym miejscu zapytać – skąd się biorą te wszystkie
sukcesy? Albo – skąd w jednym człowieku tyle energii do działania? Ja nie wiem, nie spotkałem go jeszcze, by zagadnąć osobiście.
Mam jednak pewne przypuszczenie: to filozofia życia isiła nawyku. Matt James zpewnością oddaje się swojej pasji bez ograniczeń
izahamowań, pogłębia wiedzę idzieli się nią zinnymi. No tak, ale
skąd czerpie energię? Ha! No pewnie, że znatury. Czego imy możemy sobie życzyć. Zatem, byle do wiosny!

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

