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Szkoły z klimatem
Opracowanie planu adaptacji do zmian
klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole
może przynieść aż 100 tys. zł na realizację
ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z
klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół
ponadpodstawowych – jest elementem
projektu pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja została wydłużona
do 30 kwietnia br.
Podczas inauguracji konkursu we wrześniu 2020 r. Minister Michał Kurtyka mówił
o zmianach klimatu, które są szczególnie
odczuwalne w miastach i zachęcał młodzież
do przygotowania się na ich skutki przez zaplanowanie odpowiednich działań, które są
jednocześnie zadaniem konkursowym. W ten
sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oraz NFOŚiGW chcą zainteresować młodych
ludzi działaniami na rzecz ochrony klimatu.
Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem”
jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych
i ich zespołów z terenu całego kraju, które
mają siedzibę w miastach. Uczestnikami
mogą być zespoły projektowe uczniów (mak-

symalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod
kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy
czym uczestnicy muszą być uczniami jednej
szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla
terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej
okolicy, obejmującego propozycje działań
adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane
na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów,
ulic, placów, parków, budowli itp. Należy
wykonać opis stanu obecnego otoczenia
szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami
klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.
Ze względu na pandemię COVID-19 na
przygotowanie projektów uczniowie mają
czas do 30 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą elektronicznego
formularza konkursowego, dostępnego na
stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie
informacje wraz z regulaminem, a pytania w
tej sprawie można kierować na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.
red.

Antysmogowy filtr w centrum miasta
Od niedawna na pl. Biegańskiego w Częstochowie stoi specjalny ﬁltrator antysmogowy, który testowo oczyszcza powietrze w
centrum miasta.
Pojawienie się urządzenia to efekt udziału Częstochowy w projekcie badawczym,
realizowanym przez Agencję Wspierania
Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Na mocy
porozumienia w centralnym punkcie miasta bezpłatnie ustawiono specjalny ﬁltrator,
który od kilku tygodni mierzy i oblicza ilość
usuniętych zanieczyszczeń smogowych z
przestrzeni miejskiej (lokalizację wybrano
ze względu na duże natężenie emisji spalin).
Efektem pomiarów ma być opracowanie

analizy, która docelowo posłuży jako jeden z
elementów poprawy jakości życia i zdrowia
mieszkańców terenów zurbanizowanych.
Ustawienie urządzenia możliwe było
po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Ochrony Środowiska UM oraz Estetyka
Miejskiego. Urząd Miasta udostępnił lokalizację na placu Biegańskiego oraz złącze
energetyczne. Wcześniej ekologicznym projektem Agencja Wspierania Ochrony Środowiska zainteresowała Senatora RP Wojciecha
Koniecznego (jako członka senackiej Komisji Zdrowia oraz Parlamentarnego Zespołu
Antysmogowego), który skierował pismo do
miasta i nastąpiły uzgodnienia.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

EkoSłupki stanęły w Olsztynie
Nowoczesne urządzenia sygnalizujące poziom zanieczyszczenia powietrza już działają
na terenie Olsztyna. Będą informować mieszkańców i turystów, jakim powietrzem oddychają. Można je znaleźć na Rynku, na terenie
Szkoły Podstawowej przy ul. Kühna oraz
na parkingu Przychodni Lekarskiej przy ul.
Żwirki i Wigury.
Święcące ledowe ekoSłupki co godzinę dokonują pomiaru stężenia pyłów zawieszonych oraz
innych zanieczyszczeń. Po wykonaniu pomiaru,
za pomocą koloru światła sygnalizują jakość powietrza.
Jeśli światło ma kolor zielony, oznacza to, że,
jakość powietrza jest bardzo dobra i warunki
sprzyjają wszelkim aktywnościom na świeżym
powietrzu. Kolor czerwony ostrzega przed bardzo złą jakością powietrza wywierającą negatywny wpływ na zdrowie. Symbolikę kolorów
pośrednich można odczytać na załączonych fotograﬁach.
EkoSłupki przesyłają wyniki pomiarów za
pomocą sieci bezprzewodowej do platformy Air-

Sensor. Szczegółowe wyniki pomiarów dokonywanych przez wybrane urządzenie każdy może
odczytać za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek.
- Chodzi o wiedzę i edukację, budowanie
świadomości wśród mieszkańców oraz motywację do wymiany starych pieców na ekologiczne.
Bo to właśnie dym wydobywający się z kominów domów, które ogrzewane są niskiej jakości
paliwami jest główną przyczyną występowania
smogu - mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy
Olsztyn. – Nie wykluczamy, że w przyszłym
sezonie grzewczym wdrożymy kontrole przy
użyciu dronów, które zbadają skład spalin wydobywających się z kominów.
W celu rozszerzenia monitoringu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, Gmina Olsztyn zakupiła dodatkowo
nowoczesne czujniki „Airly”. Zostaną one zainstalowane na budynkach strażnic w Przymiłowicach i Biskupicach oraz na budynkach szkół
w Turowie, Zrębicach, Kusiętach oraz Olsztynie
przy ul. Zielonej.
red.

Czyste powietrze to przywilej
Tylko co dziesiąty człowiek na świecie oddycha czystym powietrzem. Pozostałej dziewiątce
grożą choroby układu oddechowego, przedwczesne zgony czy mniejsze uprawy rolne.
Transport, budownictwo, utylizacja odpadów,
przemysł, rolnictwo, spalanie paliw kopalnych –
wszystko to ma wpływ na stan powietrza, jakim
oddychamy. Emisje transportowe czy zużycie
energii w budynkach to prócz tlenków azotu czy
pyłów PM2,5 i PM10, również dwutlenek węgla.
Ograniczenie ich to nie tylko sprawa czystości
środowiska, ale także naszego stanu zdrowia.
Każdego roku około 7 milionów ludzi na całym
świecie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza.
Najściślej związany z naszym stanem zdrowia
oraz wspomnianymi chorobami i zgonami jest
pył PM2,5, emitowany przez silniki spalinowe,
elektrownie, przy produkcji przemysłowej oraz
spalaniu biomasy, węgla i nafty. Innym źródłem
zanieczyszczeń jest ozon przypowierzchniowy,
powodujący problemy z układem oddechowym
– włącznie z astmą. Swoją rolę odgrywa też metan ze składowisk odpadów oraz emisje z silników Diesla.
Niezależnie od tego, kim jesteśmy – pracownikiem, konsumentem, przedsiębiorcą, politykiem
czy samorządowcem, mamy do odegrania istotną rolę w walce z zanieczyszczaniem powietrza.
Lepsze planowanie przestrzenne, bardziej efektywne energetycznie budynki, wysokiej jakości transport zbiorowy, trasy piesze i rowerowe
czy wychwytywanie emisji metanu ze ścieków
i składowisk odpadów mogą przyczynić się do
obniżenia poziomów zanieczyszczeń, w tym
wpływających na klimat i w efekcie do poprawy
stanu naszego zdrowia
– Jesteśmy świadkami zachwiania równowagi
pogodowej, co będzie mieć katastrofalne konsekwencje dla przyszłości całej planety. Musimy
sobie uświadomić, że to nasze sprawy, bo Ziemia

to wspólny dom, bez granic, podziałów i różnic
– mówi Krzysztof Kotela-Cios, Batory dla Zrównoważonego Rozwoju.
A co ty możesz zrobić dla środowiska?
1. Zadbaj o swoje odpady i zmniejsz związane
z nimi emisje, używaj ponownie torby na zakupy.
2. Nigdy nie pal śmieci.
3. Gotuj i ogrzewaj z głową – spalanie węgla
czy biomasy (np. drewna) wiąże się z zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz (gdy chodzi
o gotowanie) i na zewnątrz (ogrzewanie) budynków. Sprawdzaj efektywność domowych systemów grzewczych oraz kuchenek.
4. Używaj transportu publicznego, roweru
lub własnych nóg. Jeśli już musisz mieć auto,
zastanów się nad opcją nisko- lub zeroemisyjną.
Silniki diesla – szczególnie te starsze – generują
emisje cząsteczek silnie absorbujących promieniowanie słoneczne (ang. black carbon), które
jednocześnie zwiększa ryzyko zachorowania na
raka oraz przyczynia się do zmian klimatu.
5. Oszczędzaj energię – wyłączaj nieużywane
przez siebie światło czy sprzęt elektroniczny. Jeśli możesz, przejdź na oświetlenie typu LED.
6. Domagaj się zmian – wezwij lokalnych liderów do przyjęcia standardów jakości powietrza zgodnych z zaleceniami WHO.
7. Sprawdzaj jakość powietrza.
8. Planuj przebywanie poza domem – zmień
swoje nawyki tak, by nie wychodzić w okresie
największych zanieczyszczeń.
9. Dzieci i dorośli żyjąc w pobliżu ruchliwych
dróg mogą być bardziej narażeni na dolegliwości
zdrowotne, związane z niską jakością powietrza.
10. Unikaj korków. Unoszące się spaliny mogą
zwiększać stopień zanieczyszczenia powietrza w
Twoim samochodzie.
11. Sprawdź w swoim mieście, czy musisz
używa maseczek, które są w stanie przeﬁltrować
pyły zawieszone (PM 2,5 i mniejszych)
red.

