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„Śląskie. Odzyskana energia”. Ruszyła kampania w województwie
Akcja „Śląskie. Odzyskana
energia” to odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na niedostateczną gospodarkę odpadami. Kampania promuje
selektywną zbiórkę śmieci.
Za pla no wa no spo tka nia
z mieszkańcami, specjalne
 szkołach, konkurs

lekcje w
dla punk
 tów odbioru od
 padów.



D





ane dotyczące gospodarki odpadami są niepokojące. Tylko
w województwie śląskim każdy mieszkaniec rocznie wytwarza
 350 kg śmie ci, co rów
 na się
aż

  plastikowym.

np. 8700
butelkom
To

daje  1,7 mln ton odpadów
rocznie.
W skali całego kraju – 12mln ton.Wy że czteroosobowa
 rodziliczono też,
 rzuca jena w Polscemiesięcznie wy
 nie za 200
  zł. 
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mia stu Knu
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 fe sjo
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nie
czysz
czeń
atmos
fery. To

 

element
kampanii spo
łecznej


„Przyłącz

 liczy
 się każdy

się,
 dech”,
   której celem  jest
od


wal
ka
ze smogiem i popra
wa

jakości życia w miastach.






Smog to po
w miej ważnyproblem

sco
 wościach i gminach na południu Pol Zanie
 czyszczeski, także w Knurowie.
niepowietrza po woduje choroby płuc
 i dróg odde
 chowych,

 sta
 ny
alergie,
 ukła du krąże
 nia i miażdży
 cę.

za palne
 sza ryzyko zawa
 łu serca,przyZwięk
 się
 do roz
 woju
 nowotworów

czy nia
 dań, skra
 ca średnią dłu
 gość
i według ba
życia o ponad dwa lata.
Urządzenia pomiarowe pozwolą docelowo monitorować stężenia pyłów
PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki,
aktualizowane w czasie rzeczywistym,
będą prezentowane na wyświetlaczu
umieszczonym na terenie miasta oraz
online, na stronie urzędu. Dzięki temu,
w niedalekiej przyszłości, mieszkańcy






na bieżąco prześle
dzą ja kość powie
trza 

 
na swoim terenie.
 Urzą
 dzenia
  wyposażono w stacje
meteo, które mo
 nito
 rują tem
 peratu
 rę, wilgotność powietrza oraz
si
łę
wia
tru.


Wyniki
 te zostanązana lizowane,
 poda
 wane
jako tempe
 ratura
 odczuwal
 na iprezen-
towane na wyświetlaczu miejskim.
Mieszkańcy Knurowa będą mogli
bezpłatnie zba
 dać płuca
 w specjalnym
spirobusie, a eksperci PSG poinformu
ją ich, jak za darmo aktywować nie
czynne przyłącze gazowe. 


Urządzenia w Knurowie zainstalowano w ramach kampanii „Przyłącz
się, liczy się każdy oddech”. Należąca do PGNiG spół ka PSG zachęca
 kańców do korzysta nia z gazu
miesz
 starych
ziemnego ja ko alternatywy dla
 i kotłów
 wę
 glo
 wych. W ten
pieców
sposób spółka aktywnie włą cza się
 rządowe
 go
 pro gramu
w realizację
 stepowietrze”. W ramach kam-
„Czy
panii urządzenia do monitorowania jakości powietrza trafią do 21 miejscowości.
– Palenie drewna i innych paliw stałych oraz śmieci stanowi przyczynę
emisji do powietrza pyłu, szkodliwych
substancji, np. rakotwórczego benzopirenu. W przypadku korzystania z gazu
ziemnego te substancje praktycznie
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nie powsta ją, a do
powietrza emi towa 
ne są niemal wyłącznie dwutlenek węgla
 i woda – mó
 wił podczas
 konfe
 rencji prasowej
otwiera

 ją
 cej kampanię
dr hab. Artur Ba dyda, kie rownik Zakła- 
du Informatyki i Ba dań Jakości Środowiska
 na Politech
 nice
 Warszaw
 skiej.
Zanieczyszczenia powietrza są przyczyną zaostrzeń chorób układu oddecho
 wego,
 przyczy nia ją się także do
 powstawa
 nia przewlekłej
 ob
 turacyjnej
choroby płuc (POCHP) oraz astmy
 trakcie prze
 kroczeń do- 
oskrzelowej. W
puszczalnych stężeń
 py
 łuzawie
 szonego PM dochodzi do nasilenia ostrych
objawów ze strony układu oddechowego, tj. kaszlu, duszności i roz woju za- 
 

ostrzeń POCHP oraz astmy.
 Europejskiej 
Zgodnie z ra portem
 dowiska
 (European Envi
Agencji Śro

ronment
Agency) „Air Quality in Eu 2017”,
 z powo
 du przekroczenia ilorope
 pyłu zawie
 szonego w po
 wietrzu
ści
w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie około 46 tys. osób, a blisko
3 tysiące z powodu nadmiaru tlenków
siarki i ozonu.
Partnerami kampanii PSG są: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń
Chorych na Astmę, Alergię i POChP
oraz Politechnika Warszawska.

 

 















laster Energii Górniczo-Rolni czej Gmi
 ny Gierałtowice zna lazł się w gronie nagrodzonych
  energii
 w Polsce.Na począt- 
klastrów
ku listopada w Ministerstwie Energii
w Warszawie wręczono im uroczyście
certyfikaty dla najlepszych klastrów.
















Do kon
 kursu Ministerstwa
 Ener
 gii zgłosi ły się
 84 pod mio
 ty
z 14 województw. 16 wniosków od co no z po wo dów
 for malnych,
rzu
z pozostałych 68 tylko 33 przeszły
oce nę me ry to rycz ną. W gro nie,
któ re zo sta ło na gro dzo ne Cer ty fi 





 






  

















Daj popalić smogowi!

Otwarto punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”.

Mała gmina ma własny klaster energii
 

GIERAŁTOWICE 



GIERAŁTOWICE













 











i przygotowane m.in. pod social media infografiki.
– Dzisiaj lubimy kupować i gromadzić, przy czym nabyte towary użytkowane są coraz krócej. Trafiają
na śmietnik, bo traktujemy je jako
śmieci, a nie surowiec. My chcemy zachęcać mieszkańców do idei gospodarki obiegu zamkniętego. W niej po produkcji, dystrybucji i konsumpcji następuje recykling i surowiec – mówi
Patryk Swoboda, prezes zarządu spółki Planenergia, podmiotu wybranego
do realizacji kampanii.
Inicjatywa nabiera tempa. Wystartował już cykl spotkań z przedstawicielami gmin województwa, które
mają realizować kampanię na swoim
terenie – odpowiednio wyposażone
przez inicjatora. W ramach akcji przygotowano scenariusze lekcji szkolnych
wraz z prezentacjami medialnymi.
W celu dodatkowego zaktywizowania
gmin ruszyć ma też specjalny konkurs,
który przede wszystkim będzie promował punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.



 







 

Knurów dostał od gazowników
czujki smogu





ma wiele do zrobienia. Przed Polską
stoi szereg wymogów Komisji Europejskiej w tym względzie. Przypomnijmy: wskaźnik recyklingu, który obecnie w naszym kraju kształtuje się
na poziomie ok. 35 proc., w 2020 r. ma
wynieść 50 proc., a w 2030 – 65.
– Gospodarka odpadami jest dla nas
priorytetem – przekonuje Hanna Pompa-Obońska, p. o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. – By była efektywna, musi być
w pierwszej kolejności racjonalna.
Chcemy zachęcić do tego i śląskie
gminy, i mieszkających w nich ludzi.
W ten sposób, z budżetu samorządu
wojewódzkiego, powstała kampania
edukacyjno-informacyjna „Śląskie.
Odzyskana energia”.
Kam pa nia opie ra się na za sa dzie 3xR, czyli reduce (ogranicz), reuse (użyj ponownie) i recycle (odzyskaj). W ramach akcji rozdawane
będą stosowne broszury dla pracowników gmin, foldery dla mieszkańców, plakaty, zawieszki, animacje





 



katami Pilotażowego Kla
 stra Energii,
 zna lazł się
 rów nież ten z Gie rał to wic. Spo śród kla strów z te re  je wódz twa ślą skie go certy nu wo
fikat otrzymała również inicjatywa
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

W

urzędzie gminy w Gierałtowicach otwarto punkt konsul
 tacyjny
 krajowego pro
 gramu „Czy
ste po

 wietrze”. Do
 radcy
cze kają na osoby za
 interesowa
  ne otrzymaniem do finansowa
 nia do za ku
 pu
i montażu
 ekologicznych
 źródeł ogrze
 wania oraz termomodernizacji budynków w każdy czwartek między 13.00
a 17.00,
  w sali sesyj nej.

Przy okazji warto
 przypomnieć głów
ne założenia programu „Czyste powietrze”.
 on wymiany pieców itermo
 moDotyczy
dernizacji budynków. Rząd zaplanował go
na 12 lat, z czego przez 10 będzie można
składać wnioski. Budżet przedsięwzięcia
 mld zł, z czego
 finansoma wynieść 103
wanie w formie dotacji  to 63,3 mld,
 mie poży
 czek – 39,7
 mld.

a w for
 się
 wła
 ści
 O pomoc mogą ubiegać
 no rodzin
 nych. Zainciele domków jed
 mie. Według
tere sowanie jest ol brzy
informacji Mini sterstwa Środowiska,
od 19 września, kiedy program wystartował, do połowy listopada wnioski złożyło ponad 12,5 tys. osób, a na portalu beneficjenta zarejestrowało się już 70 tys.
Na duże zainteresowanie wpływają
wyjątkowe korzystne warunki uzyskania
pomocy. Minister środowiska Henryk
Kowalczyk przypominał w rozmowie
w TVP1, że najbiedniejsi mogą liczyć
na dopłaty w wysokości nawet 90 proc.
Teoretycznie potrzebny jest udział, ale
brakujące 10 proc. mogą dołożyć gminy
i wtedy będzie to 100 proc. dotacji. Albo, jeżeli kogoś nie stać na te 10 czy
20 proc. udziału własnego, może wziąć
po
 życzkę z Wo
 jewódzkiego Funduszu
Ochro
 ny Środowi ska w Katowicach.
Pierwsze
 efekty pro
 gramu powinniśmy odczuć po 5, 6 latach. Ministerstwo
szacuje, że po 10 nastąpi redukcja emisji aż o 80 proc.
W ostatnim czasie ministerstwo poinformowało, że w związku z wprowadze-











niem antysmogowej ulgi podatkowej program będzie zmodyfikowany. Chodzi
o procedowa
senat
 ną obecnie
 przez

 nowelę usta
 wy
 o podat
 ku docho
 dowym
od osób fizycznych,
 która pozwoli na odliczenieod docho
 du (przy
  chodu)wydatków
 poniesionych
 na termomoderniza cję jednorodzin nego
 budyn
 ku miesz kalnego. Ulga ma zacząć obowią
 zywać od
1 stycznia 2019
ro
ku.

 

Zgodnie zustawą, z nowej
 ulgi
 będą
mogli skorzy
 stać płatni cy po
 datku PIT,

opłacający go według
 skali podatkowej,

płacą
 cy 19-procento
 wą linio
 wą staw
 kę
podatku oraz ryczałt od przy
ewi chodów

dencjonowanych. Ulga ma polegać

na odliczeniu od do chodu (przychodu)
 ków poniesionych m.
 in. na dociewydat
 dyn
 ku czy
 wymia
 nę okien
 
plenie bu
 niu
 ma
 ją
 podlei źródeł ciepła. Odlicze
gać wszyst kie wydatki na termo moder czym

 ta odliczeń
nizację, przy
ogólna kwo
nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł,
bez względu na liczbę realizowanych
przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w poszczególnych latach.
Procedowana przez senat ustawa
przewiduje też zwolnienie podatkowe
od otrzymanych dotacji na termomodernizację budynków. Obecna ustawa nie
przewiduje takich zwolnień, co powoduje, że od otrzymanej dotacji beneficjent
musiałby zapłacić podatek.
– Modyfikacja [programu „Czyste
powietrze” – red.] będzie polegała
na zmniejszeniu dotacji, a w to miejsce
zastąpieniu jej ulgą podatkową. Pragnę
zagwarantować, że na pewno beneficjenci na tym nie stracą, wręcz mogą zyskać 1
czy 2 proc. Dla osób, które nie płacą PIT,
dotacja będzie zachowana zgodnie z tym,
co jest – powiedział na konferencji minister Kowalczyk.
Więcej na temat programu można do wie dzieć się na stronie
www.KampaniaCzystePowietrze.pl
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