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Klimatyczny Festiwal Filmowy
Przez najbliższe trzy dni, od 7 do 9 grudnia, w Kinie Rialto w Katowicach,
będą pokazy filmów na tematy dotyczące ochrony środowiska, którym
towarzyszyć będą dyskusje. Celem festiwalu jest wsparcie idei odbywającego
się w tym samym czasie Szczytu Klimatycznego ONZ COP24.
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ilmem otwierającym festiwal jest
„Kiribati tonie”, opowiadający
o malutkim państwie wyspiarskim
na Oceanie Spokojnym. Jeśli globalne ocieplenie będzie postępowało
w obecnym tempie, w ciągu kilkunastu lat Kiribati znajdzie się pod wodą. Inna ciekawa pozycja to „Witajcie
w Sodomie”, przedstawiający ciemną
stronę postępu technologicznego. Agbogbloshie to największe na świecie
cmentarzysko elektroniki. Co roku

nielegalnie trafia tu ćwierć miliona
ton elektrośmieci z Zachodu.
Warto też obejrzeć film pt. „Punkt
krytyczny Energia OdNowa”, polski pełnometrażowy dokument poświęcony zmianom klimatu, który
porusza kwestie istotne dla świata
z naszej lokalnej perspektywy. Jakie wyzwania stoją przed regionem,
w którym głównym źródłem energii od lat pozostaje węgiel? Jak skutecznie walczyć ze smogiem? Czy
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można jeszcze ograniczyć wzrost
temperatury do poziomu, który odsunie na dłużej widmo globalnego
ekologicznego kataklizmu? O problemach, jakie powstrzymują rozwój
odnawialnych źródeł energii i rozwiązaniach, które mogą powstrzymać katastrofę, mówią w filmie eksperci i aktywiści z Polski i Niemiec.
Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny, trzeba jednak zarejestrować się na stronie www.klima-

tycznyfestiwal.pl i pobrać bilet. Tam
też jest pełen program Festiwalu.
– Po każdej projekcji odbędzie się
debata z ekspertami wokół tematów
poruszanych w filmie, aby szerzej
omówić daną kwestię i zaprezentować ją z różnych punktów widzenia. Wśród zaproszonych gości są
m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar, Komisarz Europejska
Elżbieta Bieńkowska, aktywistka
na rzecz ochrony środowiska Are-
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CZYM ODDYCHAMY?

ta Szpura, a także przedstawiciele
organizacji takich jak Greenpeace,
European Climate Foundation, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Katowicki Alarm Smogowy czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka
– zachęcają organizatorzy.
Wydarzenie organizują Ambasada Królestwa Niderlandów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
IKEA i Polityka Insight.
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Prognozy Jakości Powietrza
Zielona środa w pociągu Kasa na
Warto na bieżąco sprawdzać jakość powietrza
W trzecią środę miesiąca właściciele samochodów pracownie
w Zabrzu. Jedną z internetowych stron, która podaje
mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów
pociągiem. Najbliższa akcja już 19 grudnia.
Wystarczy zamiast biletu mieć ze sobą ważny
dowód rejestracyjny. Co ważne, każdy kierowca
może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą.

- Szacuje się, że w skali całego
kraju transport drogowy odpowiada za ok. 5 procent wszystkich zanieczyszczeń. Znaczna część spośród tego przypada na ruch samochodów osobowych. Dojeżdżając
do pracy czy na studia autem, emitujemy np. znaczne ilości dwutlenku
węgla. Transport samochodowy stanowi też jeden z głównych generatorów tlenków azotu - szkodliwych dla
zdrowia związków, które dodatkowo odpowiadają również za tworzenie się tzw. ozonu przygruntowego
(nazywanego potocznie „złym ozonem”). W bezpośrednim kontakcie
jest on toksyczny dla organizmów ży-

wych. Szczególne zagrożenie stanowi dla dzieci, ludzi chorych na astmę
i osób starszych - podaje na swoich
stronach śląskie przewoźnik, zachęcając do udziałów w swojej ekologicznej akcji „Zielone środy”.
Wato pamiętać, że oferta bezpłatnych przejazdów pociągami na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego, obowiązuje w każdą trzecia
środę miesiąca, na niemal wszystkich liniach obsługiwanych przez
Koleje Śląskie, z wyłączeniem odcinka Chałupki - Bohumin, pociągów Ornak na odcinku Żywiec - Zakopane oraz kursów okazjonalnych.
/KW/
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a stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej w szkołach można dostać sporą dotację.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił właśnie kolejną edycję konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2019”.
Konkurs „Zielona Pracownia Projekt 2019” jest dla szkół podstawowych i średnich z naszego
województwa. Powinny przedstawić projekt szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Zgłoszone wnioski oceni jury
konkursu, które weźmie pod uwagę:
pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz
zasadność ich zakupu.
Maksymalna wysokość nagrody
pieniężnej dla jednego laureata nie
może przekroczyć 20 proc. kosztu
całkowitego wdrożenia jego projektu
i zarazem być wyższa niż 7,5 tys. zł.
Uwaga! Zgłoszenia szkół na konkurs Zielona Pracownia - Projekt
2019 przyjmowane są do 31 stycznia.
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aktualne dane jest System Prognoz Jakości Powietrza,
prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach. Poniżej przedstawiamy
zdjęcie z prognozą stanu powietrza na 6 grudnia.

Prognoza Jakości Powietrza ze strony www.spjp.katowice.wios.gov.pl.

I

nternetowy adres Systemu Prognoz Jakości Powietrza to www.
spjp.katowice.wios.gov.pl. Tam publikowana jest kolorowa mapa województwa, podzielona na obszary,
dla których, co ważne raz na 24 godziny, tworzona jest prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości
powietrza. Powstaje na podstawie
sześciu wskaźników cząstkowych,

dla następujących zanieczyszczeń
powietrza: pyłu zawieszonego PM10,
pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu O3,
dwutlenku azotu NO2, dwutlenku
siarki SO2 i tlenku węgla CO.
Z mapy można odczytać prognozę jakości powietrza na bieżący
oraz na kolejny dzień. Aktualizowana jest zawsze około godz. 11.

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