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Ogrzewaj dom w sposób ekologiczny
W domowych piecach nie wolno spalać
śmieci. To zasada, o której wszyscy posiadacze pieców winni pamiętać. Niestety
nie każdy stosuje się do obowiązującego
prawa. Mimo akcji informacyjnych i edukacyjnych zdarzają się osoby, które nadal
„puszczają z dymem” w swoich piecach
plastik, stare ubrania, lakierowane drewno
etc. Wszystko to przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i powstawania smogu, groźnego dla zdrowia i życia.
Na terenie województwa śląskiego obowiązuje „antysmogowa” uchwała zabraniająca palenia w domowych kotłowniach m.in.
mułem, ﬂotem, węglem brunatnym, mokrym
drewnem, odpadami oraz zobowiązująca do
wymiany starego pieca. Na mocy tej uchwały
do końca 2021 roku należało wymienić piece starsze niż 10 lat, nie spełniające obecnych
norm emisyjnych (zgodnych minimum z 5
klasą granicznych wartości emisji) oraz piece
bez tabliczek znamionowych, nawet jeżeli są
młodsze. Do końca 2023 roku należy wymienić piece, w wieku od 5 do 10 lat, nie spełniające norm emisji.
Od 1 stycznia tego roku strażnicy miejscy
i urzędnicy mają prawo sprawdzać, czy urządzenie służące do ogrzewania, może ciągle
być legalnie użytkowane. Jeśli nie spełnia
obowiązujących uchwałą antysmogową wymagań, jego właścicielce bądź właścicielowi
grozi mandat. W przypadku mandatu nałożonego przez sąd, jego maksymalna wysokość
może wynieść nawet 5 tys. zł, a dochodzi
do tego też nakaz natychmiastowej wymiany urządzenia.Do poprawy jakości powietrza można przyczynić się zmieniając źródło
ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. ga-

zowe), wymieniając stary piec na kocioł klasy 5, a także paląc opałem dobrej jakości. Od
2004 roku (z jednoroczną przerwą) miasto
Częstochowa dopłaca do wymiany starych,
szkodliwych pieców na bardziej przyjazne
ekosystemowi źródła ciepła. Początkowo
środki na te dopłaty miasto czerpało z należnej mu puli Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, a już od 10 lat ﬁnansuje
je z własnego budżetu. Dzięki wsparciu miejskiego samorządu – w wysokości ponad 3 mln
zł – do końca zeszłego roku wymieniono ponad 1,6 tys. pieców starego typu.
W tegorocznym budżecie Częstochowy na
dotacje na wymianę przestarzałych „kopciuchów” zarezerwowano pół miliona złotych.
Jako pierwsi z tych pieniędzy będą mogli
skorzystać ci, którzy zawarli umowę dotacji z
miastem, ale gazownia nie zrealizowała im w
ubiegłym roku podłączenia.
Miejski Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa szacuje obecnie liczbę pieców podlegających wymianie na ok. 5 tysięcy.
Dotacja z budżetu miasta – według regulaminu dotacji obowiązującego w minionym roku
- mogła wynieść maksymalnie 5 tys. zł – w
przypadku, gdy budynek został podłączany
do sieci ciepłowniczej, gdy instalowane było
ogrzewanie elektryczne (w tym pompa ciepła), kocioł gazowy lub olejowy.
Zamiast dotacji miejskich, które w tym roku
zostaną uruchomione po przyjęciu i uprawomocnieniu się stosownych uchwał, można
skorzystać z rządowego programu „Czyste
powietrze”, przewidującego nieco wyższe dopłaty – zwłaszcza wtedy, gdy wymianie pieca
towarzyszy termomodernizacja oraz spełnione jest określone kryterium dochodowe.
red.

„Zielona Pracownia’2022”
oraz „Zielona Pracownia_Projekt’2022”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłosił właśnie 8. edycję Konkursów oraz
„Zielona Pracownia’2022” oraz „Zielona
Pracownia_Projekt’2022”.
Konkurs „Zielona Pracownia’2022” skierowany jest do placówek oświatowe z terenu województwa śląskiego.
Celem konkursu „Zielona Pracownia’2022”
jest doﬁnansowanie w formie dotacji wniosków
dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograﬁcznych, chemiczno-ﬁzycznych
czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja
będzie udzielana z uwzględnieniem efektów
zadania i możliwości ﬁnansowych Funduszu
do wysokości 80% kosztów kwaliﬁkowanych z
zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie
może przekroczyć 40.000 zł.
Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2022” składać można w terminie od 1 do 31
marca 2022 roku do godz. 15.30.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2022”

skierowany jest do szkół podstawowych (klasy
4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego,
które nie posiadają pracowni utworzonych ze
środków z WFOŚiGW w Katowicach.
Przedmiotem Konkursu jest utworzenie
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych,
geograﬁcznych, geologicznych czy chemiczno-ﬁzycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na
zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i
sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Maksymalna wysokość nagrody nie może
przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia
projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10.000 zł.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_
Projekt’2022” dokonywać można do 31 stycznia
2022 roku do godz. 15.30.
Regulamin dla obu Konkursów wraz z kompletem dokumentów jest dostępny na stronie
internetowej: https://www.wfosigw.katowice.pl/
zielona-pracownia.html
red.

Badania wykazują, że Polacy nagminnie
przegrzewają swoje mieszkania i domy, a
zbyt wysoka temperatura nie jest korzystna
dla zdrowia, klimatu, a także domowego budżetu. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z producentami ciepła
systemowego już drugi rok z rzędu w akcji
edukacyjnej „20 stopni dla klimatu” zachęca
Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury w domu. Dzięki temu możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet do 2 mln
ton rocznie i zredukować domowe wydatki
na ciepło.

Obniż temperaturę
w domu
Dla klimatu
W akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu”
do zmiany nawyków temperaturowych zachęcają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i
dystrybucją ciepła systemowego. Niższa średnia
temperatura w domu o jeden, czy dwa stopnie to
duża oszczędność energii. Dziś blisko 42 proc.
Polaków korzysta z ciepła systemowego, które w 71 proc. produkowane jest z węgla. Jeśli
każdy w swoim mieszkaniu obniży temperaturę
o zaledwie 1oC, zużyjemy mniej węgla, a tym
samym wyemitujemy mniej dwutlenku węgla
i w rezultacie będziemy oddychać czystszym
powietrzem. To istotne, bo w Polsce z powodu
zanieczyszczonego powietrza co roku umiera 45
tys. osób.
Według wyliczeń ekspertów Politechniki
Warszawskiej, jeśli we wszystkich mieszkaniach ogrzewanych ciepłem systemowym obniżymy temperaturę o jeden stopień z 22 do 21, to
w ciągu roku zaoszczędzimy 450 tys. ton węgla
i wyemitujemy o około 1 mln ton CO2 mniej.
Jeśli obniżymy o 2oC to zaoszczędzimy 900
tys. ton węgla rocznie oraz nie wyemitujemy 2
mln ton CO2 rocznie. Żeby pochłonąć taką ilość
CO2 potrzeba około 30 mln drzew.
W walce o czyste powietrze
Producenci ciepła systemowego od lat realizują milionowe inwestycje w infrastrukturę,
których celem jest zmniejszenie wpływu ich
działalności na środowisko naturalne. Od 2002

roku z 81,2 proc na 71 proc. spadło wykorzystanie węgla do produkcji ciepła systemowego
na rzecz bardziej ekologicznych źródeł energii.
Wraz z rozwojem, branża konsekwentnie redukuje emisję substancji szkodliwych dla środowiska. W 2017 roku w porównaniu z 2002
zmniejszyła emisję pyłów o 85 proc., tlenków
azotu o połowę, tlenków siarki o 73 proc. oraz
dwutlenku węgla o 20 proc. Najbliższe plany
branży ciepłowniczej w zieloną technologię są
ambitne. Szacowane przez Izbę Gospodarczą
Ciepłownictwo Polskie inwestycje na ten cel w
ciągu najbliższej dekady, wyniosą 40-70 mld zł.
A łączne koszty dekarbonizacji, związane także
z dostosowaniem instalacji budynków oraz ich
termomodernizacją Polski Instytut Ekonomiczny szacuje się na 558 mld zł. Zanim te inwestycje zostaną zrealizowane ważne jest, abyśmy już
dziś razem działali dla poprawy klimatu.
W walkę o czystsze powietrze może włączyć
się każdy. Nie tylko duży przemysł, transport,
czy użytkownicy pieców węglowych poprzez
ich likwidację i wybór ekologicznych sposobów
ogrzewania mieszkań, ale także każdy z nas
korzystający z najbardziej komfortowych form
ogrzewania jak np. z ciepła systemowego. Wystarczy obniżyć temperaturę w domu do 20oC.
Działając razem możemy osiągnąć sukces.
Dla zdrowia
Według badań realizowanych na zlecenie producentów ciepła systemowego w większości
(blisko 60 proc.) polskich domów średnia temperatura jest równa, bądź wyższa 22oC, co nie
sprzyja zdrowiu. Lekarze alergolodzy tłumaczą,
że w okresie jesienno-zimowym temperatura w
pomieszczeniu powinna oscylować w granicach
20, maksymalnie 21 stopni. Przy temperaturze
wyższej niż 21oC wysychają śluzówki dróg oddechowych, co osłabia naturalne mechanizmy
usuwania wirusów i bakterii z nosa, czy gardła.
W efekcie jesteśmy bardziej narażeni na infekcje.
Dla portfela
Niższa średnia temperatura w domu odbije się także pozytywnie na naszym domowym
budżecie. Obniżenie średniej temperatury w
mieszkaniu o 1oC to zmniejszenie wysokości
rachunków za ciepło o około 5 – 8 proc. Obniżenie temperatury o 2oC to proporcjonalnie jeszcze wyższe oszczędności. Każdy ma możliwość
kontroli swoich rachunków za ciepło.
red.

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

