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Koniec spalania mułów
w domowych piecach
Nie ma już odwrotu! Ci, którzy będą truli atmosferę, spalając w swoich piecach węgiel brunatny, muł, flotokoncentraty i zbyt
wilgotną biomasę, będą łamać prawo. Przepisy, chroniące śląskie powietrze przed zanieczyszczeniami, wejdą w życie 1 września.
wane powyżej 10 lat od daty produkcji muszą zniknąć
ze śląskich domów do końca 2021 roku, od 5 do 10 lat
do końca 2023 roku, natomiast najmłodsze, zaliczone do 3 i 4 klasy, których
zakup był dofinansowywany z programów wspierających proekologiczne działania mają zostać zastąpione
nowymi do końca 2027 r.
Walka ze smogiem dotąd
była nierówna. Ci, którzy
chcieli oczyszczenia atmosPraca nadesłana na konkurs ekologiczny.
fery regularnie ją przegrywali.
Alarmy antysmogowe, jesienią i zimą, jącej normy zanieczyszczeń znajduje
były codziennością, tak samo jak co- się wysoko. Czy nowy oręż w walce
ze smogiem będzie skuteczny?
- Powietrze w Zabrzu jest jednym
Walka ze smogiem dotąd była nierówna. Ci, którzy chcieli
z najbardziej zanieczyszczonych
w regionie. Winna jest specyfika miaoczyszczenia atmosfery regularnie ją przegrywali. Alarmy
sta i warunki atmosferyczne. Najwięantysmogowe, jesienią i zimą, były codziennością, tak samo
cej szkodliwych substancji wydostaje
jak coraz powszechniejsza stała się wiedza na temat
się z kominów domów jednorodzinszkodliwego wpływu ciężkiego powietrza na zdrowie.
nych i wielorodzinnych, posiadających indywidualne ogrzewanie.
A takich w Zabrzu jest bardzo duśrodowisku. Wymiana wszystkich, raz powszechniejsza stała się wiedza żo. Widać, że walka ze skutkami niniespełniających norm ma nastąpić na temat szkodliwego wpływu ciężkie- skiej emisji nie jest jeszcze wygrana
w ciągu 10 lat. Haromonogram wy- go powietrza na zdrowie. Niestety, Za- – mówił Andrzej Szczygieł, naczelnik
gląda następująco: kotły eksploato- brze na czarnej liście miast przekracza- Wydziału Monitoringu Środowiska
- Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu i jakości życia. Według wielu badań, zajmujemy pod tym względem jedno
z ostatnich miejsc wśród europejskich regionów i przyszła pora, by
sobie to uświadomić. Dlatego problem traktujemy priorytetowo – przekonywał Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego. Uchwała jest
ważna nie tylko ze względu na zakaz spalania określonych paliw. Powinni wczytać się w nią wszyscy,
którzy na własną rękę grzeją swoje
mieszkania i domy. Wprowadza bowiem obowiązek instalowania urządzeń zakwalifikowanych do klasy
5, czyli takich, które są przyjazne

Polska Grupa Górnicza zamierza wycofać muły i flotokoncentraty ze swojej oferty handlowej, skierowanej do
odbiorców indywidualnych.
Polska Grupa Górnicza w swoim komunikacie (opublikowanym 10 sierpnia) wyjaśnia, że podjęła tę decyzję
„mając świadomość negatywnych
konsekwencji użytkowania mułów
i flotokoncentratów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach”.
PGG informuje także, że „przygotowując się do podjęcia decyzji o wycofaniu sortymentów mułowych
z sektora komunalno-bytowego,
spółka już wcześniej zawierała kontrakty handlowe na dostawy mułów
i flotokoncentratów do podmiotów
energetyki i przemysłu, które dysponują specjalnymi instalacjami przystosowanymi do ich bezpiecznego zużycia.
W ramach tego procesu wdrażane są
rozwiązania techniczne i technologiczne, które do niezbędnego minimum
ograniczają wytwarzanie sortymentów
mułowych z zachowaniem dotychczasowych możliwości kierowania
na rynek szerokiej gamy sortymentów
grubych, średnich i miarowych”.

Konkurs fotograficzny na koniec lata
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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 pytanie: Dlaczego
kartonika po mleczu lub soku nie należy wrzucać do niebieskiego
pojemnika, przeznaczonego na zbiórkę papieru?
Pierwszych dwóch czytelników, którzy dziś, 17 sierpnia, po godz.
17.00, udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy upominkiem,
przygotowanym przez firmę .A.S.A., zajmującą się w naszym mieście
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów
zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym
wydaniem Nowin Zabrzańskich. 



Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach.
A smog zabija na potęgę.
Skuteczniej niż wypadki
drogowe. Aneta Ciślak wymienia go wśród przyczyn
wzrostu ryzyka występowania wielu chorób, ale 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 oraz ze
śmiertelnością. I co się okazało? Że im
gorsze powietrze, tym więcej pacjentów w szpitalach, przychodniach i,
niestety, także więcej zgonów.

MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

/KW/

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu zaprasza dzieci
i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym
pod hasłem „Koniec lata”.
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ogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Na swoich zdjęciach powinni
pokazać pierwsze przyrodnicze oznaki jesieni. Prace mogą dostarczyć osobiście do Centrum Edukacji Ekologicznej lub nadsyłać na adres: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60, 41- 800
Zabrze, z dopiskiem: „Koniec lata”. Czasu jest sporo, ostateczny termin to 22 października. Dla najlepszych są nagrody.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia,
w formacie minimum 15 cm na 20 cm. Muszą być podpisane (tytuł pracy, krótki opis plus okoliczności jego powstania
oraz datę wykonania, numer porządkowy, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy). Należy też wypełnić formularze zgłoszeniowe, są zamieszczone na stronie internetowej
www.mob-zabrze.pl. /KW/

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

