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Mikroparkmożna teżpowięk-
szaćokolejnemoduły,modyfi-
kować jego układ. Na razie to
model prototypowy,możnago
oglądać i zamówićwWytwór-
ni – krakowskiej firmie, która
przedstawiła tendośćnietypo-
wysposóbaranżacji przestrze-
ni miejskiej.

Mikropark to w Krakowie
nowość, którawwielukrajach
Europy jest jużstałymelemen-
tem miejskiego krajobrazu.
W stolicy Małopolski zapew-
ne też się przyjmie i ożywi
przestrzeń publiczną, model
pilotażowybudzibowiemduże
zainteresowanie krakowian.
Powstał on z końcemmaja br.
na zamówienieKrakowskiego
ParkuTechnologicznegowra-
mach dofinansowanego z fun-
duszy UE przedsięwzięcia
”Smart_KOM.Krakówwsieci
inteligentnychmiast”.
Konkurs na projekt i wyko-

naniewygrałaWytwórnia–ma-
jąca ciekawe pomysły firma

zKrakowa.Prototypkosztował
38 tys. zł, a – jak mówi Maciej
Chart-OlasińskizWytwórni,do-
celowy koszt mikroparku mo-
że wynieść 20 tys. zł, gdyż nie
będzie już uwzględniał ceny
projektu,aprzyzałożeniuefek-
tuskalinależydoliczyćoszczęd-
ności nakosztachmateriałów.
Mikroparknie jestoczywiś-

ciealternatywądla rozwoju te-
renówzielonychwmieście, jest
natomiastdoskonałymichuzu-
pełnieniem.Prostatechnologia
wykonania sprawia, że drew-
nianymodelmożnawdowolnej
konfiguracji ustawić wszędzie
tam, gdzie nie ma lub jest nie-
wieletradycyjnejzieleni:napla-

cach, podwórkach między do-
mami,wąskichprzestrzeniach
wzdłużulic,osiedlach, terenach
poprzemysłowych itp.
– Innowacyjne rozwiązania

muszą być przede wszystkim
użyteczne, przeprowadzimy
więc wśród krakowian
fokusowe badania testujące
walory użytkowemikroparku
jako elementu przestrzeni
miejskiej. Pełni ona rolę swoi-
stego laboratoriumdo testowa-
nia i udoskonalania innowa-
cyjnych produktów i usług
– mówi Wojciech Przybylski,
dyr. Działu Rozwoju Parku
Technologicznego.
ElżbietaCegła

Ekologia teżzapieniądzezUE
Finanse.WMałopolskimRegionalnymProgramieOperacyjnym jestw sumie blisko560mlneuro naochronę środowiska

ElżbietaCegła

138mlneurozapisanowRegio-
nalnym Programie Operacyj-
nym Województwa Małopol-
skiego2014-2020naochronęśro-
dowiska. Pieniędzy jest jednak
znaczniewięcej, ochronaprzy-
rody i ludzi wiąże się bowiem
równieżzszerokopojętąpolity-
kąenergetyczną,rozwojemno-
woczesnegotransportupublicz-
nego,wykorzystywaniemnaco-
razszersząskalęodnawialnych
źródeł energii itp. I na te właś-
nie zadania przeznaczy się
wMałopolsce do 2020 r. aż 420
mlneuro.Naproekologicznein-
westycjewróżnychdziedzinach
będzie więc w sumie do wyda-
nia prawie 560mlneuro.
Z puli 138 mln euro najwię-

cej, bo aż 82 mln euro, pochło-
nąwydatkina inwestycjezwią-
zanezgospodarkąwodno-ście-
kową. W województwie mało-
polskim powstawać więc będą
nowe sieci wodociągów i kana-
lizacji oraz oczyszczalnie ście-
ków,a te istniejącebędąrozbu-
dowywane imodernizowane.
Małopolskaszczególniedot-

kliwieodczuwaskutkipowodzi,
dlatego też na przeciwdziała-
nieklęskomżywiołowym(m.in.
poprzez budowę zbiorników
małej retencji, inwestycje
zwiększająceodpornośćnaek-
stremalnezjawiskapogodowe)
wykorzystamyzfunduszyunij-
nych 27,9 mln euro. Do tego
nawsparciesłużbratunkowych
(tworzenie i rozwijanie syste-

mówmonitorowaniaiostrzega-
niaprzedklęskamiżywiołowy-
mi, zakup sprzętu i urządzeń)
przeznaczono 3,1mln euro.
Nie bez znaczenia jest rów-

nież gospodarka odpadami.
Na budowę, rozbudowę, prze-
budowę punktów selektywne-
gozbieraniaodpadówkomunal-
nychorazinstalacjidoodzysku,
recyklinguiponownegoużycia
odpadów przeznaczy się w su-
mie25mlneuro.Wtejkwociesą
też koszty usuwania azbestu.
Ociepleniebudynku,montaż

szczelnychokien idrzwi, likwi-
dacjapiecykówgazowychwła-

zienkach i podłączenie się
domiejskiej sieci, którą płynie
ciepła woda, wymiana pieców
węglowychnagazowelubelek-
tryczne, montaż instalacji so-
larnej...Wiele jestproekologicz-
nychrozwiązańdocodziennego
zastosowania,bynaszerachun-
ki za zużytą energię elektrycz-
na i cieplną spadły przynaj-
mniej o kilkanaście procent.
Oszczędnościwportfelukaż-

degoMałopolaninapójdązatem
wparze zochroną środowiska,
to dziś bowiempotrzeba chwili
i wielkie wyzwanie dla samo-
rządu,przemysłu,mieszkańców.

Fatalne powietrze unosi się
nie tylko nad leżącymwwiśla-
nej niecce Krakowem, ale tak-
żewwielu turystycznychmiej-
scowościach mających status
uzdrowiska. Leczenie klima-
tyczne w takich miejscach za-
czyna zagrażać zdrowiu ludzi,
przezco”zdrój”zdrojemniejest
i miasta mogą ten status stra-
cić. Dlatego takważna dlaMa-
łopolski jest właściwa polityka
energetyczna, coraz większe
wykorzystywanie odnawial-
nychźródeł energii, rozwój bu-
downictwa energooszczędne-
go, jakteżwalkazniskąemisją

poprzezograniczanieruchusa-
mochodowego wszędzie tam,
gdzie to tylkomożliwe istawia-
nienaproekologicznytransport
publiczny.
Na szeroko pojętą regional-

nąpolitykęenergetycznąwma-
łopolskimRPOprzewidzianoaż
420mlneuro.Najwięcej,bo140
mlneuroprzeznaczysięnaroz-
wójniskoemisyjnegotranspor-
tu miejskiego, integrację róż-
nych systemów komunikacji
publicznej oraz na rozbudowę
ścieżekrowerowych–regional-
na sieć powstanie też kosztem
24 mln euro z osi: Dziedzictwo
regionalne. Część ze 140 mln
euro pochłoną wydatki na
sprawnąorganizacjęizarządza-
nie ruchem. Tego typu działa-
niamająnaceluprzedewszyst-
kim skuteczniejszą walkę ze
smogiem.WKrakowie jeszcze
w2006r.wyjechałynauliceau-
tobusy zasilane gazem ziem-
nym, a w 2014 r. uruchomiono
pierwszą w Polsce linię obsłu-
giwaną autobusami elektrycz-
nymi.Ograniczanieniskiejemi-
sji, w tym spalin samochodo-
wych to podstawa zabiegów
o lepsze powietrze.
Walka o nie polega też

na wymianie źródeł ciepła
wmieszkaniach i domach jed-
norodzinnych, czyli rezygnacji
z ogrzewania węglem i zastą-
pieniegoinnymrodzajemener-
gii.Wiążesiętozrozwojemsie-
ci ciepłowniczych i podłącza-
niem do centralnej magistrali
możliwienajwiększej ilościbu-

dynków.Naredukcjęemisji za-
nieczyszczeńdopowietrzazag-
warantowano w małopolskim
RPO100mln euro.
Tylkoniecomniej,bo96mln

europrzeznaczysięzaśnakom-
pleksową modernizację ener-
getyczną budynków użytecz-
ności publicznej. Od lat wiele
się w tej dziedzinie robi,
termomodernizacja przynosi
namacalne korzyści dla ludzi
i środowiska.Corazwiększego
znaczenianabierarównieżroz-
wój budownictwa energoosz-
czędnego, w Małopolsce szyb-
ko przybywa tzw. pasywnych
obiektów (np. kompleksy spor-
towe czy rekreacyjne), w któ-
rychwykorzystuje się alterna-
tywne źródła energii.
Właśnienarozwójodnawial-

nychźródeł energiiwMałopol-
sce przeznaczy się w sumie 65
mln euro. Chodzi tu zarówno
owytwarzanieenergii cieplnej
ielektrycznej, jakrównieżodal-
szą rozbudowę oraz moderni-
zację jużistniejącejsiecidystry-
bucyjnej wraz z niezbędną in-
frastrukturą.
Iwreszcie eko-przedsiębior-

stwa. Pod pojęciem tym kryją
się praktycznie zadania o tym
samym charakterze, tyle że
na mniejszą skalę, czyli: kom-
pleksowa termomodernizacja
budynków, inwestycjewzakre-
sie instalacjiwytwarzaniaener-
giizeźródełodnawialnych,roz-
wój budownictwa energoosz-
czędnego i pasywnego. Na ten
celprzeznaczysię19mlneuro.

Innowacje
Kilkadrewnianychstolików
i siedzisk, stojakna rowery,
roślinywdonicach i... park
gotowy. Zajmujemałomiejsca,
możnagoustawićwdowolnym
zakątkumiasta, zwłasz-
cza tam,gdziebrakuje zieleni.

Takipark toatrakcjawprzestrzenipublicznejmiasta

WKrakowie powstaje nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów
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Mikropark ożywiamiejsca, w których brakuje zieleni
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gaz ziemny od PGNiG  
to pieniądze dla Ciebie

Zmień ogrzewanie i odbierz premię 

 

Udokumentuj trwałą rezygnację z dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania 

gazowego (np. oświadczenie instalatora, faktura montażu kotła gazowego), a będziesz mógł 

odebrać nagrodę w wysokości 500 zł (dla grup taryfowych W-3.x, Z-3.x, S-3.x) lub 300 zł 

(dla grup taryfowych W-2.x, Z-2.x, S-2.x). 

 

Udział w promocji wiąże się z podpisaniem zobowiązania do odbioru paliwa gazowego 

o określonym wolumenie i terminowego regulowania opłat. Promocja obowiązuje do 

wyczerpania puli 1344 nagród. 

 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.oferta.pgnig.pl/zmien-ogrzewanie

ogrzewanie

www.oferta.pgnig.pl
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Czysty region, zdrowszeżycie
Domowaekologia.Chrońmyprzyrodę, zapobiegajmypowstawaniu zanieczyszczeń,mądrze gospodarujmyodpadami

Mszana Dolna jest prawdopo-
dobnie jedynym miastem
wPolsce, abyćmoże i na świe-
cie,wktórymwładzesamorzą-
dowe zamontowały kanaliza-
cję w... bocianim gnieździe.
Umieszczono tam specjalną
rurkę, która odprowadza wo-
dę i nieczystości do sieci kana-
lizacyjnej. CzywszyscyMało-
polanie korzystają z – podob-
nych, acz przeznaczonych dla
ludzi – zdobyczy cywilizacji?
W roku przystąpienia

doUniiEuropejskiejPolskanie
spełniała większości podsta-
wowych warunków dotyczą-
cychochronyśrodowiska.Unia
daławięc czasnanadrobienie
zaległości. Najwięcej dała go
nabudowęsieciwodociągowej
i kanalizacyjnej. Dyrektywa
z 1991 r. nakazuje bowiem, by
100 procent gospodarstw
w każdym kraju Wspólnoty
miałowodęzwodociągóworaz
odprowadzało ścieki do sieci
kanalizacyjnej wyposażonej
wodpowiednie oczyszczalnie.
Tam, gdzie takiej sieci nie da
się zbudować, dopuszczalnesą
wyłącznieekologiczneprzydo-
mowe oczyszczalnie ścieków.

W przypadku Polski Unia
Europejska zawiesiła do koń-
ca2015 rokustosowanie tej dy-
rektywy i przewidzianych
wniej kar. Z raportuMinister-
stwa Środowiska wynika jed-
nak, że o ile z budową wodo-
ciągówPolskaradzi sobienieź-
le, to zwypełnianiemunijnych
wymogów dotyczących ście-
ków już gorzej. Co trzecie pol-
skie gospodarstwo wciąż nie
ma dostępu do kanalizacji,
a na obszarachwiejskich nor-
mą pozostaje rozszczelnione,
trujące okolicę szambo.
SytuacjaMałopolskiw tych

statystykach wygląda nieźle.
W 2014 roku 67 proc. miesz-
kańców województwa korzy-
stało zkanalizacji, awnajbliż-
szym czasie z podłączeń sko-
rzysta 85 proc. I choć w regio-
nie istnieją gminy nie
posiadające sieci kanalizacyj-
nej (Drwinia, Wieprz
iGrybów) lub są skanalizowa-
newniewielkimstopniudo 30
proc.: Bukowina Tatrzańska,
Gdów, Zawoja, Spytkowice
(wadowickie), Iwkowa, Ropa,
Jodłownik, Iwanowice, Łącko-
Jazowsko, to nie wynika to

z zaniedbania, a – jak informu-
jeUrządMarszałkowskiWoje-
wództwa Małopolskiego –
„braku celowości całościowe-
go skanalizowania terenuwo-
jewództwa, z uwagi na wystę-
powanie terenów, na których
budowa sieci kanalizacyjnej
jest nieuzasadniona ekono-
micznie i technicznie”.Na tych
terenach problemgospodarki
ściekowej rozwiązywany jest
zapomocąszczelnychzbiorni-
kówwybieralnych lubprzydo-
mowychoczyszczalni ścieków.
W 2014 r. na budowę sieci

kanalizacyjnejorazoczyszczal-
ni ściekówwydanoponad839,7
mln zł, aw 2015 r. aglomeracje
przeznacząna tencelprzeszło
621,4 mln zł. W czwartej częś-
ci będzie to finansowanie ze
środków unijnych, w ponad 6
proc. pożyczki z NFOŚiGW
iWFOŚiGW,aległównie, gdyż
w 67 proc., ze środków włas-
nych samorządóworaz przed-
siębiorstwwodociągowo-kana-
lizacyjnych.
Nowoczesne oczyszczalnie

ścieków mają powstać tam,
gdzie niezbędne jest zastoso-
wanieodpowiednich technolo-

gii oczyszczania, gwarantują-
cych osiągnięciewymaganych
standardówoczyszczaniaście-
ków,w tympodwyższone usu-
waniebiogenów–takierozwią-
zaniebędziestosowanewaglo-
meracjach powyżej 10 tys.
mieszkańców. Równocześnie
wydajnośćoczyszczalnipowin-
nazostaćdostosowanadousu-
wania100proc.zanieczyszczeń
powstającychwaglomeracji.

Obecnie najnowocześniej-
szą oczyszczalnią ścieków
w Małopolsce jest krakowska
oczyszczalnia Płaszów, gdzie
w latach 2003-2010 dokonano
kompleksowej rozbudowy,
dzięki czemu stała się jedną
znajnowocześniejszychwPol-
sce. Składasięonazczęści bio-
logicznej i mechanicznej, ale
również z bloku osadowego
i nowoczesnej Stacji Termicz-

nej Utylizacji Osadów. Efekty
oczyszczania są zgodnie z za-
łożeniami KPOŚK oraz gwa-
rantują wypełnienie nałożo-
nych na Polskę zobowiązań
wzakresiewypełnieniawymo-
gów dyrektywy.
W Małopolsce na wyróż-

nienie zasługująwszystkie sa-
morządy tworzące aglomera-
cje, które spełniają wymaga-
nia Dyrektywy 91/271/EWG,

czyli jeżeli:wydajność oczysz-
czalni dostosowana jest
do usuwania 100 proc. zanie-
czyszczeń powstających
w aglomeracji, standardy
oczyszczania ściekówrealizo-
wane są z zastosowaniem
technologii gwarantujących
osiągnięciewymaganychstan-
dardówoczyszczania ścieków,
wtympodwyższoneusuwanie
biogenówwaglomeracjachpo-

wyżej 10 tys. mieszkańców,
a wyposażenie w systemy
zbierania ścieków komunal-
nych umożliwia zaspokojenie
blisko 100proc. potrzeb. Zgod-
nie z tymikryteriamiaż43ma-
łopolskie aglomeracje spełnia-
ją te kryteria.
Gospodarkawodno-ścieko-

wa oraz problematyka ekolo-
giczna należą do ważnych ob-
szarów 6 Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego
„Bezpieczeństwoekologiczne,
zdrowotne i społeczne”. Zgod-
nie ze Strategią „Dbałość
o stan środowiska naturalne-
go, przy uwzględnieniu po-
trzeb bieżących i przyszłych
pokoleń, stanowićpowinnaele-
mentarne zobowiązanie każ-
degomieszkańcaMałopolski.”
Dlatego tak ważne jest ra-

cjonalne gospodarowanie za-
sobamiprzyrody,m. in.dbałość
o ekosystemy leśne i wodne.
A temu dobrze służy budowa
i rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej i oczyszczalni ścieków.
W tej dziedzinie Małopolska
zsukcesemnadrabiawielolet-
nie zaległości.
AnnaKozieł

Oczyszczalnia w gminie Czernichów wygląda imponująco, a będzie jeszcze nowocześniejsza

FO
T.
J.
LE
ŚN
IE
W
SK
I

System odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Czernichów w trakcie rozbudowy
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Oczyszczalnia ścieków na miarę potrzeb Ujanowic. Na tym polega lokalna gospodarność
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Ujanowicka oczyszczalnia ścieków w rozbudowie. Nowoczesność, estetyka w służbie ekologii
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W Małopolsce na wyróżnienie zasługują 
samorządy tworzące 43 aglomeracje 
wzorowo skanalizowane i posiadające 
nowoczesne oczyszczalnie ścieków.

PREZENTACJA | EKOPARTNERZY – INWESTYCJE W MAŁOPOLSCE
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Jakie znaczenie dla naszego 
zdrowia ma budowa kilometrów 
sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej? Dzięki największej 
inwestycji wodno-ściekowej w 
Małopolsce, Spółka Sądeckie 
Wodociągi poprawi standard 
życia około 19 tys. osób. Ludzie 
zyskają dostęp do bezpiecznej i 
zdrowej wody oraz będą pewni, 
że nieczystości, które produku-
ją trafią do oczyszczalni ście-
ków, a nie do rzek czy studni 
sąsiadów… 

Taniej i bezpieczniej 
Rozbudowa kanalizacji poprawia 

jakość rzek i chroni środowisko 
naturalne, a tym samym nasze 
najbliższe otoczenie. Jej używa-
nie jest tańsze w eksploatacji od 
przydomowych szamb i to nawet 
kilkakrotnie. 

– Nie wszystkie szamba na na-

szym terenie są szczelne. Stąd 

w rzekach, a także – co jest na-

prawdę niebezpieczne – w stud-

niach pojawiają się zanieczysz-

czenia, które przedostają się 

tam z przydomowych zbiorników 

na nieczystości ciekłe – zazna-
cza Krzysztof Głuc, wicepre-
zes Spółki Sądeckie Wodociągi.  
– Miarą naszej kultury jest nasz 

stosunek do środowiska natural-

nego. Jeśli jest możliwość przyłą-

czenia się do kanalizacji, to zrób-

my to dla naszego bezpieczeń-

stwa, ale i wygody. 

Być świadomym  
jakości wody 

Woda dostarczana przez przed-
siębiorstwa wodociągowe jest na 
bieżąco badana i monitorowana. 
Tu nie może być wątpliwości, co 
do jej jakości. Woda musi spełniać i 
spełnia najostrzejsze normy polskie 
i zagraniczne. Pijąc wodę ze studni 
już nie mamy takiej pewności. War-
to więc ją zbadać szczególnie, jeśli 
korzystają z niej także dzieci. Obec-
ność w niej np. bakterii z grupy coli 
jest groźna dla zdrowia. Alternaty-
wą i bezpiecznym rozwiązaniem 
w razie braków wody lub jej zanie-
czyszczenia jest sieć zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

– Litr bezpiecznej i zdrowej wody 

kosztuje zaledwie pół grosza. Mie-

sięczna opłata abonamentowa to 

około 5 zł. Za tę cenę dostajemy 

bardzo dobry produkt – wodę na-

prawdę wysokiej jakości – dodaje 
wiceprezes Spółki Sądeckie Wo-
dociągi. 

W naszych działaniach 
wspiera nas Zespół  

Lachersi 
W ekologiczną inicjatywę przed-

siębiorstwa zaangażowali się „La-
chersi”, którzy w swoich utworach 
odnoszą się do tradycji i korzeni 
regionalnych. 

– W naturze nic nie dzieje się 

bez przyczyny. Nie bez powodu 

nasz debiutancki album nosi tytuł 

„Tradycja”. Super jest pracować z 

osobami, z którymi jest nam po 

drodze. A ze spółką Sądeckie Wo-

dociągi połączył nas właśnie eko-

światopogląd – mówi Tomasz Ja-
rosz, wokalista zespołu Lachersi. 

W utworze „Doliną płynie życie” 
zespół zachęca do dbania o wodę: 
„Sądeckim skarbem czysta woda, 
a naszym przywilejem jest dbać 

o nią, mądrze z niej korzystać…”. 
Teledysk do piosenki został nakrę-
cony w stacji uzdatniania wody w 
Starym Sączu, gdzie znajduje się 
jeden z nowocześniejszych obiek-
tów tego typu w Polsce. Stację, 
którą obejrzeli „Lachersi”, zwie-
dzają dzieci w ramach akcji Aka-
demia Wodnika. Inicjatywa cieszy 
się dużym zainteresowaniem, stąd 
Spółka Sądeckie Wodociągi zde-
cydowała ruszyć z przedsięwzię-
ciem skierowanym także do senio-
rów – Akademia Wodnika Senior. 

– To ważne, żeby podnosić świa-

domość ludzi na temat ekologii. 

Ochrona środowiska naturalnego 

to dziś jedno z ważniejszych za-

dań. Czyste i przyjazne otoczenie 

ma ogromny wpływ na nasze zdro-

wie i życie – przekonuje Krzysztof 
Głuc, wiceprezes Spółki Sądeckie 
Wodociągi. 

Więcej o działaniach Spółki Są-
deckie Wodociągi na swns.pl oraz 
akademiawodnika.pl. 

W ciągu zaledwie kilku lat 
zbudowanych zostało 70 kilo-
metrów sieci wodociągowej i 
174 kilometry kanalizacji sa-
nitarnej. Zmodernizowanych 
zostało około 10 kilometrów 
sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej. Rozbudowana i zmo-
dernizowana została Stacja 
Uzdatniania w Starym Sączu. 
Stało się do dzięki wsparciu 
środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Dzięki projektowi pn. 
„Modernizacja i rozbudowa sy-
stemu gospodarki wodno-ście-
kowej Miasta Nowego Sącza z 
przyległymi terenami gmin są-
siednich” woda w kranach po-
płynie dla około ośmiu tysięcy 
nowych klientów Spółki Sąde-
ckie Wodociągi. Do kanalizacji 
zostanie podłączonych prawie  
19 tysięcy nowych użytkowni-
ków.

Chronimy to, co najcenniejsze – czyste i zdrowe środowisko!
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Niedawno członkowie zarzą-
du banku wraz z pracownika-
mi zebrali się w Dolinie
Kościeliskiej, aby posadzić
młode jodły. Todrugaodsłona
cyklicznie prowadzonej akcji
wsparcia Tatrzańskiego Par-
kuNarodowego.Przedsięwzię-
ciema na celu pomocw odbu-
dowie drzewostanu po znisz-
czeniach dokonanych przez
wiatr halny 25 grudnia 2013 r.
–W ubiegłym roku, po tym

jak wichura zniszczyła ponad

sto tysięcy metrów sześcien-
nychdrzew,zaproponowaliśmy
dyrekcji Tatrzańskiego Parku
Narodowegopomocwodbudo-
wie lasu. Specjaliści zTatrzań-
skiego Parku Narodowego
wskazali nam miejsce, w któ-
rymnależyzasadzićjodły,atak-
żedobraliodpowiednigatunek
drzew.Wpołowieubiegłegoro-
ku nasi pracownicy posadzili
ponad 1600 drzew pochodzą-
cychzlokalnychszkółek.Więk-
szość z nich przyjęła się, dlate-
goteżpostanowiliśmyprzepro-
wadzićakcjęporazdrugiwtym
roku,sadząckolejne1600drzew.
Udziałwniejwzięłojeszczewię-
cejmiłośnikówTatr–mówiKa-
tarzyna Münnich z Biura Ko-
munikacji BankuPekao.
Jodły sadziło 190pracowni-

ków Banku Pekao pochodzą-
cych z różnych zakątków Pol-

ski. Niektórzy, przyjechali ze
Szczecina, Olsztyna czy Lubli-
na, abywziąćudziałwakcji.Ci
z Małopolski mieli w Tatry
znacznie bliżej. Wszyscy pra-
cownicy zostali przeszkoleni
przez leśniczychzprawidłowe-
go sadzenia drzew. Gatunek
do zasadzenia został wybrany
przez specjalistów z Tatrzań-
skiegoParkuNarodowego.Jod-
ła wraz z bukami i świerkami
dominujewlasachmieszanych
regla dolnego Tatrzańskiego
ParkuNarodowego.
Nowy las powstaje w miej-

scu drzew, które zniszczył sil-
ny,wiejącyzprędkościądo180
km/hwiatr.Wichuranawiedzi-
ła Tatry i Podhale w Boże Na-
rodzenie 2013 r.Ostatni raz ta-
kie zjawisko dało sięwe znaki
ludziom inaturzeprawie45 lat
temu.Musi upłynąćkolejne 50

lat, żeby młody las osiągnął
wysokość i rozłożystość doj-
rzałego lasu.
Wiele firm angażuje się

wochronęprzyrody,sadzącno-
we drzewa w różnych miej-
scach. Kilka lat temu aż 4000
nowychsadzonekpojawiło się
w Tatrach za sprawą koncer-
nu energetycznego Tauron
oraz zakopiańskich uczniów.
Swojedrzewam.in.wokolicach
Rytramają studenci i pracow-
nicyKatedryGospodarki iAd-
ministracji PublicznejUniwer-
sytetuEkonomicznegowKra-
kowie. Wspólnie ze studenta-
mi geografii UJ opublikowali
oni niedawno raport o tym, co
mieszkańcy 10 gmin Małopol-
skiwiedząoprogramieNatura
2000 i jego wpływie na rozwój
gospodarczy. To bardzo poży-
teczna publikacja. (ECE)

Corazwięcej energii zesłońca
Finanse.Małopolskadrugawkraju podwzględemdofinansowaniawmontaż kolektorów
Światowe zapotrzebowanie
naenergięzodnawialnychźró-
deł będzie systematycznie ro-
sło.Wedługbadańmarketingo-
wych firmy IHS, rok2015przy-
niesie wzrost popytu o 16-25
proc. i kolejne 53-57 zainstalo-
wanychgigawatów.Zdecydowa-
ny wpływ na ten trend mają
spadające ceny systemów foto-
woltaicznych.

Drudzy w kraju
Małopolska jest drugimwkra-
ju województwem pod wzglę-
dem ilości inwestycji w kolek-
tory słoneczne dofinansowa-
nychprzezNarodowyFundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darkiWodnej.Wostatnimpro-
gramiedofinansowaniawspar-
toaż9414instalacjio łącznejpo-
wierzchni65tys.mkw.Liderem
wkraju jestŚląsk(11 tys. insta-
lacji i 78 tys.mkw.pow.).Najgo-
rzej wypada województwo
warmińsko-mazurskie, gdzie
dofinansowano5razymniej in-
westycji. Małopolanie idą więc
z duchemczasu.
– Wraz z uczestnikami

zbranży fotowoltaicznej zcałe-
go świata spotkaliśmy się
na targach Intersolar Europe
2015 wMonachium, gdzie mó-
wiono o bieżących zmianach
na rynku, nowych technolo-
giach, trendach i planach roz-
woju na kolejne lata, wzroście
mocy paneliw stosunkudo ich
ceny.PrzywieźliśmyteżdoPol-
ski wszelkie nowinki technicz-
ne, co ma kluczowe znaczenie

przy projektowaniu instalacji
– mówi Sławomir Reszke, pre-
zes zarząduOPEUSEnergia.

Stały wzrost
Zatem, jakie są prognozy?
Narynkufotowoltaikiprzodują
Chiny, Japonia i Stany Zjedno-
czoneiw2015rokutoonewciąż
będą napędzać rozwój branży.
Jednakrównieżnarynkueuro-
pejskim notuje się staływzrost
budowy instalacji fotowoltaicz-
nych. Polska natomiast, dzięki
wsparciu państwa oraz wymo-
gom UE, które zobowiązują
do2020rokuuzyskiwać20proc.
energii z odnawialnych źródeł,
maogromnypotencjałrozwoju.

WedługdanychUrzęduRegula-
cji Energetyki (URE) na koniec
Ikwartałubr.,tylkowciąguostat-
niego rokumoc zainstalowana
w elektrowniach słonecznych
wzrosłao23,1MW–do26,9MW.

–Rok2014byłbardzoowoc-
nydlarynkufotowoltaikiwPol-
sce.Wieleosóbotrzymałodofi-
nansowaniezprogramówopar-
tych na środkach unijnych
izNFOŚiGW,dziękiczemude-
cydowałosięnainwestycje.By-
ły to często źródła omocy od 1
do 1,9 megawatów, a także in-
stalacjeprosumenckie,których
większa część realizowana by-
ła przez gminy na budynkach
użyteczności publicznej.W la-
tach2014-2020będziezdecydo-
wanie więcej pieniędzy na do-
finansowanie,afunduszedopie-
ro zostaną rozdysponowane.
Z tegowynika, żeprzyrostmo-
cyzelektrownisłonecznychpo-

winien się w najbliższym cza-
sie zwiększać – mówi prezes
SławomirReszke.

Rozwój technologii
Ceny systemów fotowoltaicz-
nychstalespadają,alenieozna-
cza to, że technologia stoi
w miejscu. Wręcz przeciwnie,
dzięki nowym rozwiązaniom
powstają moduły, które mogą
generować nawet o 25 proc.
większezyski, jakrównieżma-
ją bardzo dużą wytrzymałość
mechaniczną.Moduływykonu-
je się też z trwalszego szkła,
gwarantującego ichżywotność
nawet do 30 lat, a to o 5 lat dłu-
żej niż wcześniej. Innowacyj-

nymrozwiązaniemjest teżsta-
wianiemodułównawodzie.
Nowe rozwiązania nadcho-

dzą również w systemach gro-
madzenia energii. Większość
z nich opiera się na ogniwach
litowo-jonowych, które zwięk-
szająnietylkowydajnośćtakich
systemów, ale i trwałość, a co
za tym idzie długość działania.
Natomiast w sposobie monta-
żu,wktórychkonstrukcjapoz-
walapanelompodążaćzasłoń-
cem, koszty instalacji niewiele
rosną, za to znacznie zwiększa
się uzysk energii.

Więcej ze słońca
WedługdanychUE,europejskie
firmy z branży odnawialnych
źródeł energii (OZE) zarobiły
wub. r. ok. 130mld euro, a pro-
dukcja energii z OZE pozwala
zredukować coroczny import
doUEwarty30mldeuro. Insta-
lacje fotowoltaiczne odgrywają
corazwiększą rolęwprodukcji
energii elektrycznej na całym
świecie i zaczynają przodować,
wyprzedzająctymsamymelek-
trowniewiatrowe.Dużywpływ
mająnatospadającecenysyste-
mów fotowoltaicznych, w któ-
rych innowacyjne rozwiązania
pozwalająużywaćtańszychale
trwalszychmateriałów.
Dofinansowanieteżmazna-

czenie,bodziękiwszelakimpro-
gramom, np. prosumenckim,
kredytom i wsparciu państwa
czyUEinwestycjastajesiębar-
dzo opłacalna.
ElżbietaCegła

Inicjatywa
WDolinieKościeliskiej rośnie
ponad3 tysiącedrzewzasadzo-
nychprzezpracownikówBanku
Pekao.Towynikdrugiej akcji
zalesianiaTatrzańskiegoParku
Narodowegoprzeprowadzonej
przezpracownikówbanku.

Posadzili ponad3000 jodeł
w parku tatrzańskim

Na dachach budynkówmieszkalnychwMiechowiemontuje się, w ramach programuKAWKA, zestawy
kolektorów słonecznych, dzięki którymmieszkańcymają ciepłąwodę użytkową
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Pracownicy Banku Pekao posadzili kolejne 1600 jodeł
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A65MLNEUROzapisanowRegional-
nymProgramieOperacyjnymWoje-
wództwaMałopolskiegonalata
2014-2020nainwestycjezwiązane
zcorazwiększymwykorzystywa-
niemodnawialnychźródełenergii
wregionie.Nadofinansowaniezeu-
ropejskichfunduszymogąliczyćte
projekty,dziękiktórymbędziemy
miećenergięelektrycznąicieplną
pozyskiwanązapomocąkolekto-
rówsłonecznychbądźpompciepła
dostarczanegozziemi,zeźró-
dełgeotermalnychitp.Chodzituza-
równoorozwój infrastrukturypro-
dukującejenergięzodnawialnych
źródeł, jakteżosiećrozprowadzają-
cątęenergię.Małopolskajestcoraz
bardziejeko,przybywawięctegoty-
purozwiązań.

ENERGIAODNAWIALNA

9414
Tyle instalacji solarnych o łącz-
nej powierzchni 65 tys. mkw.
zamontowano w Małopolsce
w ramach ostatniego programu
dofinansowania z NFOŚiGW.
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