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Mamy szansę
na neutralność
klimatyczną

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
w nowym raporcie wzywa rządy i decydentów do pilnego działania w sprawie
kryzysu klimatycznego i zdrowotnego.
Polska ma ogromny problem ze smogiem,
za który odpowiadają nie tylko przydomowe kominy i rury wydechowe samochodów, lecz także elektrownie spalające
węgiel. Nadzieję na zmianę sytuacji dają
środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji.
Smog zabija około 50 tys. Polaków rocznie. Jego źródłem są nie tylko przydomowe
kominy i rury wydechowe aut, lecz także
elektrownie spalające węgiel. Najbardziej
szkodliwy dla zdrowia pozostaje nadal węgiel brunatny.
Jak wyjaśnia HEAL Polska (organizacją
non-profit analizującą wpływ środowiska na
zdrowie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Unii Europejskiej), węgiel brunatny zawiera więcej siarki i popiołu
oraz ma niższą wartość opałową niż węgiel
kamienny. Jego spalanie w elektrowniach
generuje więcej zanieczyszczeń powietrza w
przeliczeniu na wytworzony megawat.
Organizacja zauważa też, że roczne emisje z polskich elektrowni spalających węgiel
brunatny i kamienny przyczyniają się do prawie 6 tys. zgonów. Sama elektrownia Bełchatów przyczynia się do 1270 przedwczesnych
zgonów rocznie (dane za 2013 r.). Generuje
to ponad 16,1 mln złotych kosztów opieki
zdrowotnej dla państwa Polskiego.
– Ostatnie lata to czas intensywnej dyskusji o skutkach zdrowotnych zanieczyszczeń
powietrza w kontekście smogu i tzw. niskiej
emisji. Jednak nie należy zapominać, że energetyka zawodowa (mówimy o niej, kiedy pod-

Smogowy
ranking
roku 2020
Polski Alarm Smogowy jak co roku
publikuje zestawienie najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.
Zwycięzcą tego niechlubnego rankingu
jest Nowy Targ – miasto, w którym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej
– Wśród smogowych liderów widnieje
także Myszków.
Najnowszy ranking obejmuje dane z roku
2020. Co istotne, analiza dotyczy wyłącznie miejscowości, w których prowadzone

stawową działalnością przedsiębiorstwa jest
wytwarzanie i przesyłanie energii) to także
źródło zanieczyszczeń powodujących choroby i przedwczesne zgony oraz gazów cieplarnianych przybliżających nas do katastrofy
klimatycznej – zaznacza Weronika Michalak
z HEAL Polska
Według raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, elektrownie w Polsce odpowiadają za: 11% emisji
pyłu pierwotnego PM 2,5, 51% emisji dwutlenku siarki oraz 31% emisji tlenków azotu.
Szansą na zredukowanie przedostających
się do atmosfery szkodliwych substancji jest
wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu.
Jest to strategia Unii Europejskiej, dzięki której ma ona osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. W tym celu regiony, które są
największymi emitentami zanieczyszczeń w
Europie, mogą starać się o środki z Funduszu
na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
- Przeprowadzenie transformacji energetycznej w Polsce jest niezbędne. W tym celu
decydenci powinni współpracować z lokalną społecznością, by wspólnie wypracować
najlepsze możliwe rozwiązania. To tym bardziej istotne, że stawką jest życie i zdrowie
wielu Polaków, którzy oddychają najbardziej
zanieczyszczonym powietrzem w Europie –
mówi Szymon Bujalski, Specjalista ds. Sprawiedliwej Transformacji.
Pieniądze z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą mogły być wykorzystane na łagodzenie społeczno-gospodarczych
i środowiskowych skutków transformacji. Co
się za tym kryje? M.in. programy wspierające
podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników, pomoc w znalezieniu pracy dla osób
jej poszukujących, inwestycje w tworzenie
nowych przedsiębiorstw czy inwestycje we
wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię.
Dzięki tym inicjatywom w zielonych inwestycjach może powstać więcej miejsc pracy
niż jest obecnie w górnictwie. Zmniejszy się
także emisja szkodliwych gazów cieplarnianych – co przełoży się na lepsze zdrowie
wszystkich Polaków.
red.

są pomiary PMŚ. Nie jest znana sytuacja w
pozostałych miejscowościach, lecz można
przypuszczać, że również tam jakość powietrza często znacząco odbiega od obowiązujących norm.
– Odkąd zaczęliśmy analizować wyniki
pomiarów i publikować rankingi smogowych liderów nie było sytuacji, w której
jedno miasto wygrało we wszystkich kategoriach – powiedział Piotr Siergiej, rzecznik PAS.
– Jeśli zdecydujemy się przełożyć termometr spod pachy do kieszeni, to nie znaczy,
że pozbędziemy się gorączki – komentuje
Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. I dodaje – takie postępowanie to
przejaw skrajnej niekompetencji Inspekcji
Ochrony Środowiska, gdyż zerwanie ciągłości pomiarów uniemożliwi ocenę czy w
mieście następuje poprawa jakości powietrza
czy też nie. Bulwersujące i skrajnie nieprofesjonalne jest to, że GIOŚ nie dokonał pomia-

Zielone Czeki
rozdane
Znamy laureatów i wyróżnionych w
tegorocznej edycji Zielonych Czeków,
nagrody przyznawanej corocznie przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
z okazji Dnia Ziemi. Nagrodzeni otrzymali statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł.
- Bardzo nas to cieszy, ale przyznam, że
nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby
zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W
tym roku po raz pierwszy przyznany został
Zielony Czek w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Kapituła
zdecydowała, że na tę nagrodę zasłużyła
Gmina Bieruń, bo w zakresie walki o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w
Katowicach.
Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie
43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina przyjazna dla czystego powietrza; Ekologiczna
osobowość roku; Inwestycja proekologiczna roku; Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej.
W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” Zielony Czek trafił do
Gminy Bieruń - za wielotorowe działania w
zakresie walki o czyste powietrze. W mieście prowadzonych jest wiele inwestycji
ekologicznych, które przyczyniają się do
jego rozwoju i zachowania walorów przyrodniczych.
Wyróżnienia w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” otrzymali:
Gmina Wilkowice
Gmina Ślemień, Gmina Świerklaniec,
Miasto Chorzów, Miasto Zabrze, Gmina
Gaszowice.
„Ekologiczną osobowością roku” została
rów porównawczych w obu lokalizacjach.
Takie pomiary powinny być prowadzone
co najmniej przez trzy miesiące w sezonie
jesienno-zimowym. Interwencję w sprawie
stacji w Nowym Targu podjął też Bartłomiej
Orzeł, pełnomocnik premiera ds. czystego
powietrza, który domaga się wyjaśnień od
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Warto przyjrzeć się rankingom smogowych rekordzistów prowadzonych przez
PAS od 2015 roku. Od 2019 roku, w którym
w życie weszła uchwała antysmogowa, w
zestawieniach najbardziej zanieczyszczonych miast nie znajdziemy już Krakowa.
To największa poprawa jakości powietrza w

Gabriela Guściora-Konieczna - za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za
stan środowiska naturalnego. Laureatka jest
pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem
szeregu przedsięwzięć, które mają na celu
pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w
zakresie skutków niszczącej działalności
gospodarczej i społecznej człowieka oraz
rozwijania świadomości ekologicznej.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska
– Smolarz, Michał Łada, Małgorzata Bednarek.
W kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” Kapituła wybrała Gminę Rędziny - za budowę biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni ścieków Karolina. To jedna z
największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 roku. Wartość
przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 13
mln złotych. Jej realizacja przyczyniła się
do zwiększenia możliwości oczyszczania
ścieków poprzez rezygnację z istniejącej
oczyszczalni i budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach
– wyniosło ponad 8 mln zł.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Miasto Katowice oraz Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie
Centrum Młodzieży
W kategorii „Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja „Czas na Las”, za prowadzenie edukacji ekologicznej w ramach edukacji
przedszkolnej polegającej na kształtowaniu
u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Fundacja Ekologiczna „ARKA” oraz Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach.
red.
rankingach PAS. Widać, że konsekwentna
polityka antysmogowa Krakowa przynosi
odczuwalne i mierzalne skutki.
Zauważalny jest brak dużych metropolii,
uznawanych często za najmocniej zanieczyszczone obszary w kraju. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości
pod kątem stężeń rakotwórczego benzo(a)
pirenu znalazł się też Myszków (9. miejsce). W rankingu widnieją niestety także
miejscowości uzdrowiskowe: Goczałkowice-Zdrój i Rabka-Zdrój, w której stężenie
rakotwórczego benzo(a)pirenu wyniosło aż
900% normy.
red.

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

