18

EKOLOGIA

Nowiny Zabrzańskie | 20 października 2016 r.

Ciężka atmosfera nad Zabrzem
Zabrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej. Tak wynika z tegorocznego raportu
przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pod uwagę wzięto przede wszystkim poziom pyłu
zawieszonego PM 2.5. Na pocieszenie zostaje zabrzanom tylko gorszy los mieszkańców inny śląskich miast. Przed nami,
na niechlubnej liście znalazł się m.in. Rybnik i Knurów. Za nami – Katowice i Ruda Śląska. Ranking otwiera, i to też jest zła
wiadomość, Żywiec. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, 33 są polskie.
PM2.5 jest, zdaniem WHO, najbardziej szkodliwym dla zdrowia zanieczyszczeniem atmosferycznym.
Ma średnicę 2.5 mikrometrów, czyli jest 20-35 razy mniejszej od średnicy ludzkiego włosa. Długotrwałe
narażenie na jego działanie wpływa na skróceniem średniej długości
życia, a krótkotrwała ekspozycja
na wysokie stężenie przyczynia się
do wzrostu liczby zgonów. Ich bezpośrednim powodem stają się wtedy
choroby układu oddechowego, krążenia. Wzrasta także ryzyko nagłych
przypadków, które wymagają szpitalnego leczenia (nasilenie astmy,
ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.).
Z raportu jasno wynika, że jakość
zabrzańskiego powietrza nie jest dobra mimo, że od lat działa w mieście
Program Ograniczania Niskiej Emisji. To właśnie niska emisja, czyli
kopcące kominy, połączone ze starymi piecami, są według ekspertów
największymi grzesznikami w walce o czystą atmosferę, czyli o zdrowie mieszkańców. Pomysł na jej
ograniczanie, w tym przypadku polega na dopłatach do przyjaznych
dla środowiska rozwiązaniach – no-

woczesnych pieców, termomodernizacji budynków, wykorzystaniu
zielonej energii. Po pieniądze, w ramach programu mogą się zgłaszać
zabrzanie, właściciele domów jednorodzinnych.
Alternatywą dla PONE – przynoszącą natychmiastowe skutki - mógłby być błękitny węgiel, czyli bezdymny opał. Mógłby być, ale nie jest,
bo Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu, który opracował
jego produkcję wciąż nie dostał od
rządzących zielonego światła, by
wprowadzić go do powszechnego
użytku. - Wiele mieszkań w Zabrzu jest ogrzewanych piecami – kaflokami, żarami i będzie ogrzewane nimi dalej, bo programy ograniczania niskiej emisji, wcale nie są
adresowane do niezamożnej części
społeczeństwa. Tymczasem systemy
ogrzewania oparte na „kaflokach”
w większości występują właśnie
tam. Mimo dotacji na ten cel, koszty nadal są wysokie. Nie mamy programu dla najbiedniejszych, wpierającego walkę o czyste powietrze.
Niestety, urzędnicy z Warszawy nie
rozumieją wielu rzeczy, także tego,
co znaczy prawdziwa bieda. Nie-

PONE nie oczyścił powietrza nad Zabrzem. | Fot. M. Piechowicz-Gruda.
prawdą jest, że społeczeństwo nie
ma świadomości ekologicznej i z tego powodu pali w domowych piecach odpadami. Nie o świadomość
tu chodzi. Chodzi o sprawy bytowe
– jeśli mam płacić za wywóz śmieci i opał, lepiej spalić nieczystości
i mieć ciepło. Proste. Ale jest alternatywa, druga droga. Jeśli weźmiemy to samo urządzenie i zasilimy

Nagroda dla ekologicznych
Przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz jednostki samorządu terytorialnego
z województwa śląskiego, których sercu bliska jest troska o naturalne
środowisko mogą się starać o wyróżnienie tytułem i statuetką EKO
Karlik. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgłoszenia
przyjmowane są do 31 października. O tym, kto je zdobędzie, jury
zdecyduje do końca grudnia 2016 r.

W

arunkiem udziału w konkursie jest brak kar z powodu
naruszenia wymogów ekologicznych, regulowanie opłat eksploatacyjnych oraz tych za gospodarcze
korzystanie ze środowiska.
Jury będzie oceniać inwestycje
ekologiczne realizowane przez

uczestników w ciągu ostatnich 3
lat. Wśród kryteriów są m.in. potwierdzona skuteczność działań środowiskowych pokazana w różnych
wskaźnikach, zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących poziom ochrony środowiska oraz podejmowanie

inicjatyw promujących działania
ekologiczne.
Karty zgłoszeniowe są dostępne
na stronie internetowej Funduszu.
Wypełnione należy składać osobiście w jego siedzibie, przy ul. Plebiscytowej, w Katowicach lub przesyłać pocztą. 
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je węglem, a potem błękitnym węglem, to ilość wyemitowanych zanieczyszczeń w przypadku tego drugiego będzie 10 -15 razy mniejsza.
Nie oczekujemy jednak, że obywatele będą kupować błękitny węgiel
za 100 proc. wartości, bo na pewno
będzie droższy od standardowego.
Dlatego państwo powinno do niego
dopłacać. Ponieważ wiem, że nie

zbawimy całego świata, uważam,
że programy z użyciem naszego paliwa powinniśmy prowadzić przede
wszystkim w gminach uzdrowiskowych i w najbardziej zanieczyszczonych miastach – Aleksander Sobolewski, dyrektor IChPW.
Pomysłem na oczyszczanie powietrza nad Śląskiem jest też powstająca
uchwała antysmogwa, przygotowywana w Urzędzie Marszałkowskim.
Do jej napisania powołano zespół
składający się z 35 ekspertów. W jej
zapisach węgiel będzie miał zagwarantowane miejsce.
- Ekspertów podzieliliśmy na 3
podzespoły, wśród nich jest edukacyjny. Zamierzamy przekonać
wszystkich mieszkańców, że spalanie dobrej jakości węgla skutecznie pomaga w walce ze smogiem –
mówi Łukasz Tekeli, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach.
Uchwała nie powstanie jednak
w ekspresowym tempie. Eksperci muszą wziąć pod uwagę szereg
uwarunkowań, m.in. rygorystyczne unijne przepisy, które wchodzą
w życie od 2020 roku.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Ciepłe spojrzenie na Zabrze
„Ciepłe spojrzenie na Zabrze” to tytuł
konkursu fotograficznego, który organizuje
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej. Nagrodą główną jest tablet.
- Celem konkursu jest pokazanie,
że Zabrze jest miastem ciekawym, mającym swoją historię, ciągle rozwijającym się, a przede wszystkim miastem
zielonym, gdzie stale dba się o środowisko i jakość życia. Zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
konkursie wszystkich mieszkańców,
którzy dostrzegają rzeczy, urokliwe
miejsca i zjawiska wyjątkowe, lubiących posługiwać się aparatem fotograficznym i chcących utrwalić rzeczywistości - przekonują organizatorzy.
Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców (osoby niepełno-

letnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, główną jest
tablet. Każdy z uczestników, którego
praca zostanie wyróżniona otrzyma
dodatkowo zestaw gadżetów Górnika Zabrze SSA oraz ZPEC Sp. z o.o.
Zdjęcia można nadsyłać już dziś,
najpóźniej do 10 listopada. Oceni
je komisja. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 23 listopada, a wręczenie nagród na 25 listopada. Regulamin
konkursu jest na stronie www.zpec.
pl, w zakładce „akcja ekologiczna”.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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