Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kolejny partner WfoŚigw
dla wspólnych działań
Górny Śląsk kojarzony jest z górnictwem. Ten fakt znany
jest każdemu Polakowi. Nie wszyscy jadnak wiedzą, że w jego
stolicy - Katowicach, znajduje się Główny Instytut Górnictwa
(GIG), który od lat prowadzi liczne badania w zakresie nowych
technologii, związanych nie tylko z samym procesem eksploatacji złóż węgla, ale także bardzo mocno angażuje się w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.
Przemysł wydobywczy, oprócz pozyskiwania surowców
energetycznych, pociąga za sobą olbrzymi wpływ na otaczające nas wszystkich środowisko. Mieszkańcy Górnego Śląska
przyzwyczaili się już do nieprzyjemnego zjawiska, jakim są kopalniane tąpnięcia, do uszkodzeń budynków w postaci pękania
ścian, czy wręcz osuwania się ziemi, co skutkuje osuwiskami
miejskiej zabudowy, czego dobitnym przykładem jest miasto
Bytom. Liczne są tez uszkodzenia dróg, czy pól uprawnych
znajdujących się w sąsiedztwie działalności kopalń w naszym
regionie.

Zdając sobie doskonale sprawę z uciążliwości tych zjawisk,
a także skutków odziaływania ich na stan środowiska, GIG
oraz WFOŚiGW w Katowicach, postanowili podpisać stosowne
porozumienie o wzajemnej współpracy, którego głównym celem są działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska w którym wszyscy żyjemy. Uzasadniając potrzebę, wręcz
konieczność podejmowania wzajemnej współpracy, Naczelny
Dyrektor GIG - Stanisław Pasek stwierdził, że (…) „Podpisana
w dniu dzisiejszym (tj.12.04.2016) umowa, między WFOŚiGW
w Katowicach oraz GIG, wyznacza ramy wspólnych działań na
rzecz ograniczania skutków działalności przemysłowej na środowisko”. Uzasadniając sens wypowiedzianych słów, dyrektor
wskazał na fakt, że GIG od lat świadczy usługi i prowadzi prace badawczo-rozwojowe poprzez monitorowanie stanu środowiska które nas otacza, na potrzeby zarówno przemysłu, jak
i sektora komunalnego oraz administracji lokalnej. To właśnie
w GIG powstało i działa Centrum Inżynierii Środowiska.
Celowość przedstawionych tu działań widzi również Prezes WFOŚiGW - Andrzej Pilot, który przypomniał, że „(…)
WFOŚiGW w Katowicach od ponad 20-tu lat służy środowisku
do życia i pracy. (…) Jestem przekonany, że wspólne wykorzystanie możliwości i działalności GIG oraz Funduszu, pomoże
w realizacji wielu zadań, których celem jest m.in. Przeciwdziałanie niskiej emisji zanieczyszczeń czy rewitalizacja terenów
poprzemysłowych”.
Z szerokiego wachlarza działań zawartego w niniejszym
porozumienie należy wymienić m.in.:
• intensyfikację kompleksowych procesów rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
• poprawę efektywności energetycznej sektora komunalnego, na rzecz rozwoju energii opartej na odnawialnych źródłach energii,
• efektywny monitoring środowiska z wykorzystaniem technik informatycznych, czy także,
• waloryzację i ochronę obszarów i gatunków cenionych
przyrodniczo.
Opisane ostatnio na łamach Śląskich Aktualności Rolniczych porozumienia między Izbą Rzemieślniczą a Funduszem
oraz to podpisane z GIG, są namacalnym dowodem na mądrą
i przemyślaną strategię działania WFIŚiGW w Katowicach, który dobrze rozumie potrzeby regionu w którym działa, jak również misję, do której ta instytucja została powołana.
Efekty jej działalności już odczuwamy i jesteśmy poniekąd
jej beneficjentami. Na pozytywny efekt dalszych jej działań,
czekamy z niecierpliwością.
Maurycy Hankiewicz
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