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Co zrobić z naszym trującym powietrzem?
Smog w śląskim powietrzu tak zaskoczył
decydentów, że dopiero po jego ustąpieniu,
w ubiegły czwartek, zaczęli się oni prześcigać
w pomysłach, co zrobić, gdy znowu się pojawi.

P

rzez pięć dni ubiegłego tygodnia
normy zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu były w Zabrzu
i wielu innych miejscowościach województwa śląskiego wielokrotnie
przekroczone. Dopuszczalny poziom
pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu
dobowym. Indeks jakości powietrza
wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21
a 60 mikrogramów - dobra, 61-100
mikrogramów - umiarkowana, 101140 mikrogramów - dostateczna, 141200 mikrogramów - zła, a powyżej
200 - bardzo zła. Przekroczenie 300
mikrogramów pyłu na m sześc., które wystąpiło w wielu miejscach woj.
śląskiego w ostatnich dniach, oznacza alarm smogowy. Tak właśnie było
w ubiegłym tygodniu, gdy sytuacja
nieprzerwanie była określana jako
„bardzo zła” lub „zła”, czemu sprzyjała bezwietrzna, mroźna pogoda.
Dwa dni temu, 17 stycznia, o godz.

1.00 stacja przy ulicy Skłodowskiej
– Curie zanotowała 189 µm/m3 pyłu PM 10.
Teraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zapowiada,
że przy następnych przekroczeniach
stanów alarmowych zanieczyszczeń
powietrza, należące do samorządu
regionu Koleje Śląskie, będą woziły pasażerów bezpłatnie. Natomiast
zarząd Komunikacyjnego Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (największy organizator komunikacji miejskiej w województwie) polecił biuru związku
opracowanie zasad ewentualnego
wprowadzania bezpłatnej komunikacji w okresach największych stężeń
zanieczyszczeń powietrza.
- Z dyskusji na zgromadzeniu KZK
GOP na temat darmowej komunikacji w okresie „smogowym” wynikało, że ma to znaczenie wyłącznie reklamowe czy wizerunkowe. Do tego
dość kosztowne, bo darmowa komunikacja w znikomym stopniu zmniej-

Stop trucicielom. Plakat wyróżniony w miejskim konkursie, organizowanym przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
sza ilość samochodów na drogach,
a nawet, gdyby wszyscy mieszkańcy to zrobili, niewiele by to zmieniło, bo udział samochodów w smogu
jest co najwyżej kilkunastoprocen-

towy – mówi radny Krzysztof Partuś, przedstawiciel zabrzańskiej RM
w KZK GOP. - A do tego koszt jednego
dnia darmowego transportu to w naszej aglomeracji około 100 tysięcy

Jest projekt uchwały antysmogowej
Będziemy mieli swoją uchwałę antysmogową! Jej projekt, 12 stycznia przedstawił marszałek
województwa śląskiego, Wojciech Saługa. Najważniejsze, że nie ma w niej zakazu spalania węgla, jest
za to obowiązek wymiany pieców na ekologiczne, zaliczane do klasy 5.

W

projekcie uchwały antysmogowej kluczowe są dwie sprawy
– wprowadzenie ekologicznego sposobu ogrzewania oraz czystszych
paliw stałych. Autorzy dokumentu
– kilka grup ekspertów – zaleca, by
domy grzać gazem lub podłączać
je do sieci ciepłowniczej. Jeśli jednak rekomendowane rozwiązania
nie będą możliwe ze względów technicznych lub okażą się zbyt kosztowne, korzystający z ogrzewania
mają obowiązek używania pieców
klasy 5. Wymiana na nowoczesne
ma odbywać się stopniowo. Wyznaczono kilka terminów: użytkownicy
najstarszych, które mają powyżej 10
lat będą musieli kupić nowe do końca 2021 roku. Posiadacze kotłów klasy 3 i 4, którzy korzystali z dotacji
na ich zakup (obowiązywała do 2016
r.) będą mieć czas na ich wymianę
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do 2027 roku. Od ręki ekologiczne
muszą mieć tylko ci, którzy budują
domy. Zmiłuj nie będzie za to dla
palących węglem brunatnym, mułami, flotokoncentrantami, wilgotnym węglem, czyli opałem najbardziej zatruwającym powietrze. Kto
po wyjściu w życie uchwały będzie

ich używał, złamie prawo. Na zakazanej liście nie ma natomiast śmieci, bo wrzucania ich do pieców zabrania ustawa o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r.
Smog zabija na potęgę. Skuteczniej
niż wypadki drogowe. Aneta Ciślak,
lekarka ze Śląskiego Centrum Cho-

rób Serca wymienia go wśród przyczyn wzrostu ryzyka występowania
wielu chorób, również jako czynnik
podnoszący śmiertelność. W swojej
pracy naukowej poddała analizie
dane pacjentów z lat 2006 – 2014,
zamieszkujących w aglomeracji górnośląskiej, czyli tu, gdzie powstaje
1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń
pyłowych. Dobowe dane dotyczące
jakości powietrza zestawiono z dobową ilością hospitalizacji z powodu
zawału mięśnia sercowego, udaru
mózgu, zatorowości płucnej, migotania przedsionków, z liczbą wizyt
w poradniach Podstawowej Opieki
Zdrowotnej i śmiertelnością. Co się
okazało? Że im gorsze powietrze,
tym więcej pacjentów w szpitalach,
przychodniach i niestety więcej zgonów.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

złotych na miasto. Warto się zastanowić, ile kopcących piecy węglowych można za tę kwotę wymienić
na ekologiczne?
DARIUSZ CHROST
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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 pytania: Dlaczego żarówek i świetlówek nie
należy wrzucać do zielonych
kontenerów, przeznaczonych
na szkło?
Dwóch pierwszych czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy
zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum
Handlowe „Platan”. Zestaw
jest atrakcyjny, w ekologicznej
torbie znajduje się pendrive
oraz power bank, a także kubek i elegancki notatnik.
Laureatów poinformujemy
drogą mailową, a po odbiór
prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem
/KW/
Nowin Zabrzańskich.
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