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Trwa walka ze smogiem

No i jest! Województwo śląskie ma uchwałę dającą nadzieję na czystsze powietrze, broń, która jeśli nie zabije smogu, pomoże
go poskromić. A stawka tej batalii jest wysoka. Z powodu wdychanych zanieczyszczeń umiera wielu Polaków, wielu ciężko choruje.
To fakty, udowodnione naukowo, także przez Anetę Ciślak, lekarkę ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

N

owe przepisy, przyjęte jednogłośnie przez radnych wejdą w życie 1 września 2017 roku, a razem
z nimi m.in. obowiązek instalowania ekologicznych pieców oraz zakaz używania kancerogennego opału. Na przykład mułów. - To historyczna chwila dla naszego regionu.
Rok temu podjęliśmy dyskusję na temat niezbędnych działań, zmierzających do uzyskania jak najczyst-

norm na kotły. Ze swojej strony planujemy wydanie i jak najefektywniejsze rozpropagowanie specjalnego
poradnika dla mieszkańców, w którym wytłumaczymy nowe przepisy
i wprowadzany przez nie harmonogram zmian – stwierdził marszałek
województwa Wojciech Saługa.
Jednym z najważniejszych obowiązków, nałożonych przez antysmogową uchwałą jest ten dotyczą-

Powietrze w Zabrzu jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych
w regionie. Winna jest specyfika miasta i warunki atmosferyczne.
Najwięcej szkodliwych substancji wydostaje się z kominów domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych, posiadających indywidualne
ogrzewanie. A takich w Zabrzu jest bardzo dużo. Widać, że walka
ze skutkami niskiej emisji nie jest jeszcze wygrana.
szego powietrza. W maju 2016 roku
powołałem zespół ekspertów, który
wypracował ostateczną wersję obecnych przepisów. Odbyło się wiele
debat, konsultacji, w tym społecznych. W tych ostatnich mieszkańcy
zgłosili ponad 6 tys. uwag. Za nami
jeden z etapów. Teraz trzeba wdrażać
nowe przepisy. Potrzebne jest wsparcie rządu, uruchomienie stosownych
zarządzeń. Chodzi o wprowadzenie
norm jakościowych na paliwa stałe,

cy instalowania nowoczesnych,
ekologicznych kotłów. Wszystkie
mają być takie w 2027 roku. Zanim
jednak do atmosfery zacznie trafiać
mniej dymów z kominów, korzystający z kotłów centralnego ogrzewania mają czas na zainwestowanie
w ekologiczne urządzenia. Przyjęto trzy graniczne daty. Na pierwszy
ogień pójdą 10-letnie i starsze kotły.
Muszą być wymienione na klasę 5
do końca 2021 roku. Użytkujący ko-

Plakat promujący walkę o czystą emisję, który uzyskała wyróżnienie na miejskim konkursie
plastycznym, organizowanym przez ZPEC.
tły od 5-10 lat, powinni wymienić
je do końca 2023 roku, a posiadacze
najmłodszych mają czas do końca
2025 roku. Do trzech dat, dopisano
czwartą, dodatkową. Powodem jest
obowiązujące do 2016 roku dofinansowanie do zakupu urządzeń klasy
3 i 4. Ci, którzy z niego skorzystali
mają czas na kupno nowych do roku 2027. Natomiast ten, kto buduje
dom i zamierza go ogrzewać węglem

Tydzień z powietrzem nad Śląskiem
O inny temat XXIV Tygodnia Ziemi, który zostanie zainaugurowany 20 kwietnia,
w Muzeum Górnictwa Węglowego byłoby trudno. Po wielu miesiącach
mówienia o smogu, zajmą się nim m.in. zabrzańscy uczniowie.
W programie jest wiele warsztatów,
wykładów, zawodów sportowych oraz
konkursów. Organizatorami przedsięwzięcia, promującego ekologiczne
działania, poza MGW są także Zabytkowa Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza, Urząd Miejski.
Tematem wykładu inauguracyjnego,
wygłoszonego przez ks. dr. hab. Arkadiusza Wuwera z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego będzie
„Troska o wspólny – etyczny i metafizyczny wymiar ekologii”. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 12.00, w sali
witrażowej. Tego samego dnia, o godz.
8.15 ruszą warsztaty dla najmłodszych, podczas których uczniowie
klas I – III odpowiedzą sobie na py-

tanie, czym oddychamy. Poprowadzi
je Mirela Markocińska ze Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”.
Poza zagadnieniami związanymi
z problemami ekologicznymi, ważnym punktem Tygodnia Ziemi będzie
debata na temat stosunku do zwierząt, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Odwiedzający MGW będą mieli okazję do obejrzenia zdjęć wykonanych
przez członków Polskiego Związku
Fotografów Przyrody, zatytułowaną
„Album żywej przyrody”.
Szczegóły na temat XXIV Tygodnia Ziemi są na stronie internetowej MGW. 
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lub drewnem, będzie miał obowiązek zainstalować kocioł klasy 5 po 12
miesiącach od dnia wejścia w życie
uchwały antysmogowej.
- Powietrze w Zabrzu jest jednym
z najbardziej zanieczyszczonych
w regionie. Winna jest specyfika miasta i warunki atmosferyczne. Najwięcej szkodliwych substancji wydostaje
się z kominów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, posiada-

jących indywidualne ogrzewanie.
A takich w Zabrzu jest bardzo dużo.
Widać, że walka ze skutkami niskiej
emisji nie jest jeszcze wygrana – mówi Andrzej Szczygieł, naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach.
Smog zabija na potęgę. Skuteczniej niż wypadki drogowe. Aneta
Ciślak wymienia go wśród przyczyn
wzrostu ryzyka występowania wielu
chorób, również jako czynnik podnoszący śmiertelność. Lekarka ze
Śląskiego Centrum Chorób Serca
pole badawcze miała doskonałe,
bo w wojewódzkie śląskim powstaje
1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń
pyłowych. W swojej pracy naukowej
poddała analizie dane pacjentów
z lat 2006 – 2014, zamieszkujących
w aglomeracji górnośląskiej. 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

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 pytania:
Co oznacza skrót PSZOK i gdzie się
on znajduje w Zabrzu?
Trzech pierwszych czytelników,
którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez
Centrum Handlowe „Platan”. Zestaw jest bardzo atrakcyjny
- w ekologicznej torbie znajduje się m.in. 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
/KW/
i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.

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

