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Powo?any zosta? Komitet Transformacji Regionu
Turoszowskiego

W ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii powsta? Komitet Transformacji
Regionu Turoszowskiego. Jego g?ównym zadaniem jest wspó?praca z
Komisj? Europejsk?.
W ubieg?y pi?tek, 4 pa?dziernika, przedstawiciele w?adz samorz?dowych z obszaru
dzia?alno?ci Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych ?róde? Energii i Efektywno?ci
Energetycznej (ZKlaster), podpisali porozumienie, na bazie którego powsta? Komitet
Transformacji Regionu Turoszowskiego. Inicjatorem porozumienia jest Zarz?d Powiatu
Zgorzeleckiego. Rol? Komitetu b?dzie dzia?anie na rzecz transformacji regionu w?glowego,
zgodnie z wymogami prawa krajowego i mi?dzynarodowego, przy wspó?pracy z Komisj?
Europejsk? w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”.
Dokument powo?anie Komitetu podpisali:
Artur Bieli?ski - Starosta Zgorzelecki
Wojciech B?asiak – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyna
Miros?aw Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzeleckiego
Rafa? Gronicz - Burmistrz Zgorzelca
Robert ???ny – Burmistrz Zawidowa
Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec
Robert Starzy?ski – Wójt Gminy Sulików
Mariusz Wieczorek - Burmistrz Gminy i Miasta W?gliniec
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Albert Gryszczuk – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju
W najbli?szym czasie do sygnatariuszy do??czy jeszcze Burmistrz Miasta i Gminy Pie?sk –
Jan Magda
Zgodnie z za?o?eniami, Komitet s?u?y? ma interesowi publicznemu, przede wszystkim,
poprzez wzmacnianie dzia?a? s?u??cych tworzeniu dogodnych warunków dla zmian w
regionach górniczych. Dzi?ki wspó?pracy w ramach ZKlastra, b?d?c jego cz?onkami,
samorz?dy deklaruj? otwarcie si? na nowe mo?liwo?ci rozwojowe, transformacj? systemu
energetycznego oraz transfer ekologicznych innowacji. Jednym z najwa?niejszych zada?,
do których powo?any zosta? Komitet, jest koordynowanie pozyskiwania i wykorzystywanie
funduszy przeznaczonych na cele zwi?zane z transformacj? obszaru w?glowego. Komisja
Europejska ma docelowo przeznaczy? blisko 5 mld. Euro na transformacj? m.in. takich
terenów jak obszar Worka Turoszowskiego.
Sprawiedliwa transformacja, w kierunku ?róde? odnawialnych to nowa perspektywa Unii
Europejskiej. W?ród 28 krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej w 12 z nich wydobywa si?
w?giel, jako paliwo kopalne s?u??ce do produkcji prawie jednej czwartej energii elektrycznej
w ca?ej Unii. W 41 regionach „w?glowych” miejsca pracy znajduje oko?o 240 000 osób, w
tym 180 000 w kopalniach w?gla i w?gla brunatnego oraz 60 000 w elektrowniach opalanych
w?glem i w?glem brunatnym.
Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych ?róde? Energii i Efektywno?ci Energetycznej, od
dwóch lat, dzia?a na terenie ca?ego powiatu zgorzeleckiego, ale przyst?pi? do niego mog?
instytucje z ca?ej Polski. Obecnie klaster zrzesza ponad 40 podmiotów, w tym m.in.
samorz?dy - Miasto i Gmin? Zgorzelec, Bogatyni? - oraz uczelnie wy?sze - Politechnik?
?l?sk? i Politechnik? Wroc?awsk?. Wa?nymi cz?onkami Klastra s? KGHM Polska Mied? S.A.
oraz kilkudziesi?ciu lokalnych przedsi?biorców. Celem przedsi?wzi?cia jest m.in. efektywne
wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych w odnawialnych ?ród?ach energii;
poprawa efektywno?ci energetycznej oraz realizacja projektów badawczo-rozwojowych
s?u??cych rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (tzw. smart grids).
?ród?o: Zklaster
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