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

SMOG BEZ GRANIC

– debata o czystym powietrzu
Region » Problem niskiej emisji i wpływ stanu powietrza
na zdrowie mieszkańców aglomeracji był tematem „Debaty o czystym powietrzu”, która odbyła się 2 listopada.
Marszałek Wojciech Saługa zapowiedział podjęcie uchwały antysmogowej na początku przyszłego roku.

– Problem niskiej emisji
nie dotyczy wyłącznie jednego miasta, ale całego regionu. To jedno z największych
wyzwań, przed którym obecnie stajemy. Problem dotyczy
obszaru całego województwa
i trudno spodziewać się, by jakość powietrza uległa radykalnej poprawie bez walki ze zjawiskiem niskiej emisji. Potrzeba zmian w prawodawstwie,
uregulowań związanych ze
standaryzacją kotłów i wprowadzenia norm jakości powietrza, ale co ważniejsze – zmian
w mentalności. Smog nie
zna granic, problem dotyczy
więc nas wszystkich. Musimy
uświadomić sobie wreszcie, że
mamy wpływ na to, czym oddychamy, a złe powietrze to

problem przekładający się na
nasze zdrowie i życie – mówi
Wojciech Saługa.
Marszałek podczas spotkania poinformował, że na początku przyszłego roku ma powstać
uchwała antysmogowa, która
obejmie całe województwo. Problemem jest uzgodnienie jej treści ze wszystkimi 167 gminami
województwa, co może opóźnić
jej wdrożenie. Marszałek zaznaczył, że w przeciwieństwie do
rozwiązań, jakie zaproponował
Kraków, projekt województwa
śląskiego zakłada zachowanie
węgla kamiennego jako podstawowego źródła energii. – Nie
zamierzamy eliminować węgla,
nie stać nas na to. Wiemy z doświadczeń w wielu miejscach
na świecie, że węgiel można

spalać inaczej, czyściej – dodaje Saługa.
Obok marszałka w debacie
zorganizowanej w ramach projektu Katowice 2050 wzięli również udział: Rafał Adamus, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, Daniel Wolny,
kierownik Referatu Zarządzania Energią Miasta Katowice, Monika Paca z partii Zieloni i Fundacji Eko-Art. Silesia,
Emilia Makówka z partii Razem
oraz Patryk Białas, lider kampanii #czystepowietrze w Katowicach. Dyskusję moderował
Jarosław Makowski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego
reprezentujący think-tank BoMiasto.pl.
Według raportu przygotowanego przez Światową Organizację ds. Zdrowia 33 polskie miasta, w tym 14 z naszego województwa, znajdują się
w pierwszej pięćdziesiątce
miast Europy o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie to nie
jest wynikiem działań przemysłu, a palenia w przydomowych
kotłowniach. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że problem
niskiej emisji to kwestia świadomości mieszkańców i potrzeba edukacji oraz aktywności ze
strony samorządów i działań
państwa, by zwalczyć to zjawisko. Zwrócono uwagę, że nie
istnieją żadne normy dotyczące
paliw stałych, które są spalane
w przydomowych kotłowniach,
zaś działania na poziomie województwa nie są w stanie skutecznie zlikwidować problemu
niskiej emisji.
fot. BP Tomasz Żak
slaskie.pl

Konkurs EkoKarlik’2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza drugą edycję Konkursu
„EkoKarlik”. Fundusz chce
w ten sposób wyróżnić przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz
jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia
z zakresu ochrony środowiska.
Nagrodami będą: statuetka
i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość posługiwania się logo

konkursu i zdobytym tytułem.
Celem konkursu jest promocja etyki ekologicznej
w działaniach na rzecz środowiska, ukazywanie różnorodności rozwiązań w ochronie
środowiska oraz zachęcanie
do podejmowania działań na
jej rzecz. Powołane przez Zarząd Funduszu Jury na podstawie zgłoszeń dokona wyboru laureatów. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w grudniu
2016 roku.
Termin składania kart zgłoszeniowych został przesunięty

na 18 listopada 2016 roku.
Dodatkowych informacji na
temat Konkursu udziela Aleksandra Orłów, tel.: (32) 60 32
316, e-mail: a.orlow@wfosigw.
katowice.pl.
WFOŚiGW w Katowicach

W gminie Kornowac ruszył projekt
„Polsko-czeska promocja zdrowia,
ekologii i spędzania wolnego czasu”
Region » Pierwsze działanie projektu „Polsko-czeska promocja zdrowia, ekologii
i spędzania wolnego czasu” odbyło się pod hasłem „Kulinarna przygoda ze zdrowiem”
i miało na celu integrację uczniów, łączenie umiejętności praktycznych z zabawą,
a przede wszystkim promocję zdrowego odżywiania oraz rozwijanie poczucia estetyki
i pomysłowości kulinarnej.
We współpracy z restauracją „Zodiak” został zorganizowany turniej kulinarny, w którym uczniowie w mieszanych,
polsko-czeskich trzyosobowych zespołach przygotowywali przystawkę, sałatkę oraz
deser na bazie zdrowych produktów: owoców, warzyw, ziół,
jogurtów itp. Każdy zespół
miał swoje stanowisko pracy
i samodzielnie musiał wybrać
produkty do przygotowania potrawy. Produkty były ustawione
na osobnym stoliku, a czas na
wykonanie przystawki, sałatki i deseru był ograniczony do
30 minut. Uczniowie pracowali pod fachowym okiem profesjonalnego kucharza oraz pod
czujną obserwacją jury. Po każdym wykonaniu potrawy następowała jej ocena w skali punktowej. Liczył się smak, sposób
podania, porządek na stanowi-

sku pracy oraz podział zadań
w zespole. Kucharz przyznawał
jeden dodatkowy punkt dla drużyny, która jego zdaniem najlepiej przygotowała swoje danie.
Na koniec wyłoniono zwycięzców i wręczono im atrakcyjne nagrody. Atmosfera towarzysząca temu kulinarnemu kon-

kursowi była bardzo przyjemna, pełna emocji i satysfakcji.
Okazało się, że podczas takich
przedsięwzięć nie ma żadnych
barier w komunikacji.
Mirosława Twardzik
– koordynator projektu,
Izabela Wszołek,
Anna Adamczyk

Miasto planuje kupić kamerę termowizyjną

Mieszkańcy będą mogli zbadać, jak dużo energii traci ich budynek
Racibórz » Urządzenie byłoby w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta lub Straży Miejskiej, a mieszkańcy mogliby z niego skorzystać do zbadania
energooszczędności swojego domu.
Pomysł zakupu narodził się
podczas niedawnej IV OZEkonferencji w Raciborzu. Jej tematem były Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój
w architekturze i w budownictwie. Przedsięwzięcie, 20 i 21
października, w ramach projektu „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim” zorganizowali
wspólnie miasto i Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie oraz Raciborska Izba Gospodarcza. W domu brackim Rafako mowa była
m.in. o badaniach budynków

kamerami termowizyjnymi. Pozwalają one ocenić izolację termiczną obiektu. – Okazuje się,
że wiele budynków wielorodzinnych docieplonych w ostatnich
latach notuje duże straty ciepła.

Takie słabe punkty to np. balkony – mówi wiceprezydent Wojciech Krzyżek. Przysłuchiwał
się referatom i uznał, że zarekomenduje prezydentowi kupno kamery. Być może wydatek
ten zostanie ujęty już w budżecie na 2017 rok. Ostateczną akceptację musi dać Rada Miasta.
Z kamery korzystałyby miejskie służby do badania obiektów użyteczności publicznej, ale
również mieszkańcy. – Byłaby
w dyspozycji na przykład Straży
Miejskiej lub Wydziału Ochrony
Środowiska. Po wcześniejszym
umówieniu można byłoby z niej
korzystać – dodaje Krzyżek.
(w)

