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Walka ze smogiem
Od maja zaczęła się na Śląsku systematyczna i zaplanowana walka ze
smogiem. Marszałek województwa Wojciech Saługa powołał zespół,
składający się z 35 ekspertów. Efektem ich pracy ma być uchwała, dzięki
której powietrze stanie się czystsze. I to bez rezygnowania z węgla.
- Ekspertów podzieliliśmy na 3
podzespoły, wśród nich jest edukacyjny, do którego zaangażowaliśmy m.in. przedstawicieli kościołów
katolickiego i ewangelickiego. Prowadzeni doświadczeniem, wiemy,
że przekaz z ambony zwykle celnie trafia do wiernych. Zamierzamy

wianiem się nowotworów i chorobami płuc a złą jakością powietrza. Niestety, zła jakość powietrza na Śląsku jest normą. – Mamy
świadomość, że najtrafniejszym
argumentem jest ten przemawiający do kieszeni. I właśnie nim zamierzamy się posługiwać w walce

To, czym palimy w piecach ma wpływ na nasze zdrowie
– pod takim stwierdzeniem podpisuje się wielu naukowców.
przekonać jednak wszystkich mieszkańców, że spalanie dobrej jakości
węgla skutecznie pomaga w walce
ze smogiem – mówi Łukasz Tekeli,
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach.
To, czym palimy w piecach ma
wpływ na nasze zdrowie – pod takim stwierdzeniem podpisuje się
wielu naukowców. Udowodniono
już ścisły związek między poja-

o czyste powietrze w naszym województwie. Choć muł i floty są tańsze, są mniej kaloryczne, a w konsekwencji trzeba ich spalać więcej.
Opłaca się więc kupować lepszy gatunek węgla, mimo że jego tona jest
droższa od tony mułu. Jeśli dodamy
do tego piece klasy V, czyli emitujące do atmosfery znacznie mniej
zanieczyszczeń niż inne, w perspektywie kilkunastu lat możemy
spodziewać się czystszego powie-

trza. Widać to m.in. na przykładzie
miast, które od dawna zajmują się
ograniczaniem niskiej emisji. Zabrze jest w tej dziedzinie liderem
– tłumaczy Łukasz Tekeli.
Uchwała, nad którą pracuje zespół antysmogowy nie powstanie
w ekspresowym tempie. Eksperci muszą wziąć pod uwagę szereg
uwarunkowań, m.in. rygorystyczne unijne przepisy, które wchodzą
w życie od 2020 roku. Jedno jest
jednak pewne – uchwała nie zabroni spalania węgla, tak jak słało
się to w Krakowie.
Co roku w województwie śląskim
ocenia się jakości powietrza pod
kątem jego zanieczyszczenia 12
substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem
węgla, benzenem i ozonem, pyłem
zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz
zanieczyszczeniami oznaczanymi
w pyle PM10: ołowiem, arsenem,
kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.
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Przetarg na działki pod
farmy fotowoltaiczne
To będzie druga szansa dla farmy fotowoltaicznej, mającej produkować czystą
energię elektryczną w Biskupicach. Pierwsza została zmarnowana, bo inwestor
nie rozpoczął budowy i wycofał się z przedsięwzięcia. Dziś, 16 czerwca
miasto przeprowadzi drugi przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy
Bytomskiej, w pobliżu ulicy Szyb Franciszek.
– Firma, która wygrała pierwszy
przetarg nie wywiązała się z zadania. Choć miała czas na jego realizację do końca 2016 roku, rozwiązaliśmy z nią umowę, bo stało się jasne, że nie podoła swoim
zobowiązaniom. Mamy nadzieję,
że dziś wygra wykonawca, który
dobrze skalkulował koszty przedsięwzięcia i w Biskupicach wreszcie ruszy produkcja ekologicznej
energii elektrycznej – mówi Anna
Wyleżoł, naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego.

Inwestor otrzyma działki w dzierżawie na 25 lat. Zostaną pokryte
panelami z ogniwami fotowoltaicznymi, które zamienią energię słoneczną w prąd. Od producenta ekologiczną energię będzie musiał odkupić jej dystrybutor, firma Tauron.
Miasto zarobi na dzierżawie, inwestor przedsięwzięcia na sprzedaży
prądu z promieni słonecznych.
- Pomysł na budowę farmy fotowoltaicznej zgłosiła krakowska spółka z czeskim kapitałem. Szukała
w naszym mieście gruntów pod inwestycję. Po konsultacjach uznali-

śmy, że przeznaczymy na ten cel 4
– hektarowy teren w Biskupicach,
wcześniej dzierżawiony jako obszar
rolniczy. Farma nie będzie w żaden
sposób uciążliwa dla mieszkańców.
Nieruchomość przy ulicy Bytomskiej jest oddalona od domów, a sama produkcja nie powoduje hałasu.
Energia wytworzona przez ogniwa
fotowoltaiczne zostanie przesłana do głównego punktu zasilania,
a stamtąd popłynie do sieci Tauronu
– wyjaśnia Anna Wyleżoł.

Prace wyróżnione na konkursie plastycznym pt. „Razem zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu”,
organizowanym przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

EKOLOGICZNY KONKURS NOWIN ORAZ CH PLATAN

Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie,
związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie:
Jakiego koloru są pojemniki i worki przeznaczone
na zbiórkę szkła, jakiego
na papier, a jakiego na plastik?
Pierwszych dwóch czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem
upominków, przygotowanych przez
Centrum Handlowe „Platan”. A zestaw jest atrakcyjny, bo w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek z pokrywką, elegancki
notatnik, pendrive oraz power bank (wszystko na fotografii obok).
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów
zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym
wydaniem Nowin Zabrzańskich.
/KW/
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