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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Śląskie bez smogu

Jak to zrobić?
Czy nasze województwo
pójdzie śladem Krakowa

i zakaże palić węglem?
Racibórz » Z badań przeprowadzonych przez Śląskie
Centrum Chorób Serca na mieszkańcach regionu jednoznacznie wynika, że zanieczyszczone powietrze wpływa
na częstsze zawały, udary mózgu, zdecydowanie podwyższa ryzyko hospitalizacji, a nawet śmierci. W Raciborzu
szykowana jest kampania outdoorowa „Nie dla niskiej
emisji w Raciborzu”.
W Katowicach debatowali
eksperci. Ograniczenie niskiej
emisji to konsekwentne działania rozpisane na wiele lat. Prowadzący debatę redaktor Przemysław Jedlecki z „Gazety Wyborczej” na jej początku przypomniał zatrważające dane
Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska, wedle których aż
85 proc. miast na Starym Kontynencie zmaga się z przekroczonymi normami pyłów w powie-

trzu. Z kolei z badań przeprowadzonych przez Śląskie Centrum
Chorób Serca na mieszkańcach
regionu jednoznacznie wynika, że zanieczyszczone powietrze wpływa na częstsze zawały, udary mózgu, zdecydowanie
podwyższa ryzyko hospitalizacji,
a nawet śmierci.
Marszałek Wojciech Saługa mówił o przygotowaniach
programu ograniczenia niskiej
emisji w województwie. – Ze-

spół antysmogowy, który pracuje nad stosownymi regulacjami
w tym zakresie, potrzebuje jeszcze dwóch tygodni na zaprezentowanie swoich założeń, które
w efekcie mają polepszyć stan
powietrza w całym regionie.
Smog bowiem nie ma granic,
dlatego nasze działania przewidujemy na terenie całego
województwa. Musimy jednak
pamiętać, że tego wszystkiego
nie da zrobić się w jeden rok, to
działania rozpisane na wiele lat
– zwrócił się do zebranych marszałek Wojciech Saługa.
Czy te rozwiązania pójdą
w tym samym kierunku co te
podjęte przez Kraków? Przypomnijmy: tam palenie w piecach węglem będzie możliwe
tylko do 2019 r. – Absolutnie nie
chcemy rezygnować z węgla.
Wiemy, że nie jesteśmy w stanie
zlikwidować całego smogu, ale
już go mocno ograniczyć – tak –

Raciborski Alarm Smogowy

stwierdził Wojciech Saługa.
O podjętych już działaniach
na terenie naszego województwa w ostatnich 15 latach przypomniał Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wymienił m.in. program ograniczania niskiej emisji – pierwszy
raz prowadzony w Polsce właśnie w województwie śląskim.
– W tym roku po raz pierwszy
udzielaliśmy bezzwrotnych dofinansowań dla mieszkańców
domków jednorodzinnych. Zainteresowanie było tak duże, że
w następnych latach z pewnością będziemy kontynuować tę
praktykę. To oczywiście kropla
w morzu potrzeb, ale od czegoś
trzeba zacząć – przekonywał
Andrzej Pilot.
fot. Tomasz Żak
slaskie.pl

KONSULTACJE

w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry » Na zaproszenie Tarnogórskiej Izby
Handlowo-Przemysłowej Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w konsultacjach poświęconych możliwości ubiegania
się o środki unijne oraz dofinansowania zadań związanych
z odnawialnymi źródłami energii.
Przedstawiciele Funduszu zaprezentowało się też wiele
przedstawili ofertę WFOŚiGW firm działających w obszarach
w Katowicach dla przedsię- odnawialnych źródeł energii.
biorców oraz samorządów loWFOŚiGW w Katowicach
kalnych. Podczas konsultacji

Strażnicy będą kontrolować piece,

zaprasza na spotkanie zbierając próbki popiołu

Racibórz » Poprawa jakości powietrza wymaga wysiłku wielu, ale niektórzy muszą Racibórz » Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z tzw. niskiej emisji jest jednym
dać z siebie więcej. Jeżeli i Ty przeżywasz problem zanieczyszczonego powietrza, to z głównych problemów ekologicznych naszego miasta. Problem ten narasta szczególnie
Raciborski Alarm Smogowy zaprasza na spotkanie.
w miesiącach jesienno-zimowych, gdy w piecach palimy dużo częściej. Niestety zdarza
5. Skutki niskiej emisji dla i koordynatorzy kampanii „Wyj- się wówczas, że w paleniskach lądują odpady. Palenie takim „opałem” jest niezgodne
Poświęć trzy godziny
zdrowia.
ście Smoga” w Rybniku, dzia- z prawem, ale także z normami współżycia społecznego – trujemy przecież nie tylko
swojego życia i przyjdź
6. Czy można chronić się przed łacze Polskiego Alarmu Smo- siebie, ale także naszych bliskich i sąsiadów. Spalanie odpadów staje się więc procena spotkanie, podczas
naszym powietrzem?
gowego.
którego dowiesz się kilku
derem, z którym musimy walczyć.

absolutnie podstawowych
rzeczy:

1. Co to jest niska emisja
i smog?
2. Skąd wiemy, że jest źle – system monitoringu jakości powietrza.
3. Jak bardzo jest źle – wyniki
monitoringu w ostatnich latach w regionie, raporty nt.
jakości powietrza w Polsce.
4. PM i benzo-a-piren, czyli co
konkretnie nas truje?

7. Jak możesz z nami współpraUdział w spotkaniu jest bezcować, aby rozwiązać pro- płatny, zapewniony będzie także poczęstunek.
blem smogu w Raciborzu?
Obowiązkowo potwierdź
Aby coś zmienić, trzeba wie- chęć udziału w spotkaniu do
dzieć. Aby wiedzieć, trzeba się 13 grudnia, wyślij maila na addowiedzieć od tych, którzy są res: rssnaszemiasto@gmail.
kompetentni.
com lub powiadom telefoniczSpotkanie odbędzie się 15 nie pod nr + 48 507 371 947.
grudnia w godz. 17.30-20.30
Spotkasz się z ludźmi, którzy
w Raciborzu. Spotkanie popro- są w stanie docenić to, że także
wadzą Emil Nagalewski oraz Tobie zależy.
Raciborski Alarm Smogowy
Janusz Piechoczek – autorzy

Obecnie w mieście Straż
Miejska przeprowadza dziesiątki kontroli, których celem jest
wykrycie i ukaranie sprawców
takiego wykroczenia. Strażnicy
działają zarówno podczas prowadzonych patroli, jak i interweniując na prośbę mieszkańców. Od przyszłego roku będą
przeprowadzać kontrole, zbierając próbki spalonego popiołu.

Jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że mieszkaniec palił w swoim palenisku odpady,
a będzie on zaprzeczał, że to
zrobił, wówczas strażnicy będą mogli zebrać próbkę z paleniska. Następnie powędruje
ona do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego
w Jastrzębiu-Zdroju. Pracownicy laboratorium określą wów-

czas, co naprawdę znalazło się
w piecu. Strażnicy przeszli już
szkolenia w tym zakresie. Szkolenie obejmowało zarówno procedury z zakresu BHP, jak i samego procesu zbierania próbek
i dokumentacji. Kontrole z wykorzystaniem zbierania próbek
rozpoczną się w przyszłym roku.
um

