
672,5 tys. zł przeznaczy WFOŚiGW w 
Katowicach dla Śląskiej Chorągwi ZHP, 
na wakacyjne wyjazdy dzieci z woje-
wództwa śląskiego do miejscowości czy-
stych ekologicznie. Łącznie zorganizo-
wane zostaną 63 turnusy dla 4237 dzieci. 

Eko obozy 
dla harcerzy

- Dzieciaki będą wypoczywały bardzo ak-
tywnie poznając przyrodę, między innymi w 
trakcie wędrówek i wycieczek krajoznaw-
czych. W trakcie tych wyjazdów realizowa-
ne będą programy profilaktyki zdrowotnej, 
edukacji ekologicznej oraz regionalnej 
edukacji przyrodniczej. To wpisuje się w 
naszą działalność prozdrowotną i ekolo-
giczną – wyjaśnia Tomasz Bednarek, pre-
zes WFOŚiGW w Katowicach.

Umowę podpisami przypieczętowali: 
Tomasz Bednarek, prezes katowickiego 

Funduszu oraz hm. Anna Peterko, komen-
dantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Uroczy-
stość odbyła się w Ośrodku Obozowym 
Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapieni-
cy. Na wyjazdy 4237 dzieci z terenu wo-
jewództwa śląskiego Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Śląska otrzyma 
672,5 tys. zł, za co zorganizowane zosta-
ną 63 turnusy. Obozy harcerskie będą się 
odbywały w miejscowościach czystych 
ekologicznie w województwach: wielko-
polskim, zachodniopomorskim, łódzkim, 
śląskim, warmińsko – mazurskim, opol-
skim, podkarpackim, świętokrzyskim, po-
morskim, kujawsko – pomorskim. 

W czasie obozów ekologicznych, które 
potrwają do 28 sierpnia br., prowadzone 
będą zabiegi profilaktyczno-lecznicze, 
turystyka rowerowa oraz zajęcia sporto-
we, a także zajęcia i konkursy o tematyce 
zdrowotnej i ekologicznej. Zorganizowane 
zostaną również spotkania z leśnikami i 
zwiady terenowe. 
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Na dwa wakacyjne miesiące, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach zapla-
nował spotkania informacyjne z Projek-
tem Doradztwa Energetycznego.

Pierwszy webinar odbył się 12 lipca br., 
a jego tematem było „Zarządzanie energią 
i ciepłem na poziomie lokalnym. Studia 
przypadków z duńskich gmin”. Prelegenta-
mi byli doradcy Energetyczni z WFOŚiGW 
we Wrocławiu, którzy brali udział w wizy-
cie studyjnej w Danii, gdzie zapoznawali 
się z tamtejszym podejściem do energetyki 
i ochrony środowiska. W trakcie webinaru 
podzielili się wiedzą na temat rozwiązań 
stosowanych w duńskich gminach.

Kolejny webinar odbędzie się 9 sierpnia 
2022 r. o godz. 10:00, a jego temat będzie 
brzmiał: „Którędy ucieka energia? Ochrona 
cieplna budynku oraz dobór źródła ciepła”. 
Prelegentami będą doradcy energetyczni z 
WFOŚiGW w Rzeszowie. Jest to temat wy-
brany przez uczestników czerwcowego we-
binaru. Prelegenci opowiedzą, jakie rozwią-
zania w zakresie ochrony cieplnej budynku 
oraz doboru źródła ciepła są najbardziej 
opłacalne przy aktualnych cenach nośników 
energii.

Link do rejestracji: https://zoom.us/we-
binar/register/WN_unqnGRZ_TmOxH-
nXyQ-Nj0w
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w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Smog 
nie znika latem

Problem smogu nie występuje jedy-
nie zimą. Latem na złą jakość powie-
trza wpływają przede wszystkim spaliny 
emitowane przez samochody. Dotyczy to 
zwłaszcza dużych miast, gdzie występuje 
wzmożony ruch samochodowy.

- Letnią porą w miejskim powietrzu wystę-
pują przede wszystkim tlenki azotu i węglo-
wodory, które utrzymują się w atmosferze 
dzięki wysokiej temperaturze. Gdy mieszan-
ka spalin wchodzi w reakcję ze światłem 
słonecznym, powstaje wówczas trujący gaz 
– ozon. Ta letnia odmiana smogu nazywa-

na jest smogiem fotochemicznym albo też 
smogiem typu Los Angeles – tłumaczy Bar-
bara Leśniczak z Państwowego Instytutu 
Badawczego NASK. Jak dodaje, w upalny, 
bezwietrzny wakacyjny dzień w mieście, 
zwłaszcza przy dużych ulicach, jego natęże-
nie jest bardzo wysokie.

Jak wynika z danych Eurostatu za 2018 
rok, Polska znajduje się na 5. miejscu w 
Europie pod względem liczby samochodów 
osobowych przypadających na 1000 miesz-
kańców. Jednocześnie posiadamy najwięcej 
starych aut. Ponad 35 proc. wszystkich sa-
mochodów zarejestrowanych w Polsce ma 
co najmniej 20 lat. Liczba i wiek aut prze-
kładają się natomiast na ich spalanie, wpływ 
na środowisko i co za tym idzie – jakość 
powietrza. Według raportu International 
Council on Clean Transportation, w dużych 

polskich miastach, takich jak Warszawa lub 
Kraków, za 75 proc. emisji dwutlenku azotu 
odpowiada ruch samochodowy.

Zanieczyszczenie powietrza ma ogromne 
konsekwencje zdrowotne. Zdaniem eks-
pertów obniżenie poziomu zanieczyszczeń 
zgodnie z wytycznymi WHO wydłużyłby 
życie mieszkańców Warszawy o 1,2 roku. 
Wśród szczególnie narażonych na te kon-
sekwencje znajdują się dzieci. Dlatego też 
warto monitorować stan powietrza przez 
cały rok, podejmować świadome decyzje 
co do aktywności na zewnątrz i co bardzo 
ważne, starać się samemu ograniczać po-
wstawanie zanieczyszczeń. 

Ponadto, lato to idealna okazja, aby po-
rzucić samochód na rzecz roweru, jako 
środka transportu po mieście.
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Webinar doradców energetycznych

Zastosowanie lekkiego kruszywa kom-
pozytowego CLA i ultralekkiego kru-
szywa ultrakompozytowego UCLA to 
pomysł naukowców Politechniki Często-
chowskiej na zagospodarowanie milio-
nów ton odpadów z tworzyw sztucznych, 
które rocznie są produkowane na całym 
świecie.  

Innowacyjne kruszy-
wa powstają z materia-
łów odpadowych i mogą 
zastąpić część tych 
naturalnych stosowa-
nych w budownictwie. 
Surowce powstają w 
100% z odpadów, czyli 
ubocznych produktów 
spalania oraz odpadów 
z pokonsumpcyjnych 
tworzyw sztucznych. 
W specjalnym procesie 
termicznym następuje 
połączenie tych dwóch 
substratów i uformowa-

nie kruszywa o prawie kulistym kształcie i 
założonej granulacji. Tworzywo takie może 
zostać wykorzystane do produkcji betonu, 
wyrobów betonowych czy też popularnych 
suchych mieszanek stosowanych w budow-
nictwie.
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Eko pomysł Politechniki 
na zagospodarowanie odpadów


