
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Śląskie bez smogu. Jak to zro-
bić? - to temat debaty, która 
odbyła się pod koniec listopa-
da w Parku Naukowo-Techno-

logicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach. Było to kolejne z serii spotkań, 
którego zadaniem jest wypracowanie 
metod i działań służących ogranicze-
niu zapyleniu powietrza na Śląsku.  
W konferencji uczestniczyli, m.in. An-
drzej Pilot, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach oraz 
marszałek województwa śląskiego, 

Wojciech Saługa, a także przedstawi-
ciele samorządowców, środowisk le-
karskich oraz organizacji związanych  
z ochroną przyrody. 

Smog na dobre zagościł 
w miastach województwa 
śląskiego. 

Z badań przeprowadzonych na prze-
łomie 2015 i 2016 roku przez naukow-
ców z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie przy pomocy mobilnych 
stacji pomiarowych wynika, że smog 
dotyczy nie tylko dużych miast aglome-
racji, ale także małych miasteczek i wsi. 
Natomiast dane Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska są jeszcze bar-
dziej alarmujące, bowiem aż 85 proc. 
miast na starym kontynencie dotyka 
problem przekroczenia normy pyłów  
w powietrzu. Z kolei z badań przepro-

wadzonych przez Śląskie Centrum 
Chorób Serca na mieszkańcach re-
gionu jednoznacznie wynika, że za-
nieczyszczone powietrze wpływa na 
częstsze zawały, udary mózgu, zdecy-
dowanie podwyższa ryzyko hospitaliza-
cji, a nawet śmierci.

Samorządowcy i WFOŚIGW 
walczą ze smogiem.

Dzięki działaniom WFOŚiGW w Ka-
towicach tylko w tym roku z naszego 
województwa zniknęło około 750 pie-

ców nie spełniających odpowiednich 
norm ekologicznych. Ale działania 
służące poprawie jakości powietrza 
Fundusz wdraża od 15 lat. Są to, m.in. 
dotacje i pożyczki na modernizacje 
kotłowni, sieci centralnego ogrzewa-
nia, termomodernizacje budynków, 
montaż instalacji solarnych czy foto-
woltaicznych. O dotychczas podejmo-
wanych działaniach, na katowickiej 
konferencji mówił Andrzej Pilot, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Wymienił m.in. pilota-
żowy program ograniczania niskiej 
emisji, który pierwszy raz w Polsce, 
w tym roku przeprowadził, właśnie 
w województwie śląskim Fundusz. 
Środki trafiły do 750 osób głównie na 
wymianę starych pieców węglowych 
na nowe. - W tym roku po raz pierw-
szy udzielaliśmy bezzwrotnych dofi-

nansowań dla mieszkańców domków 
jednorodzinnych. Zainteresowanie 
było tak duże, że w następnych latach 
z pewnością będziemy kontynuować 
tę praktykę. To oczywiście kropla  
w morzu potrzeb, ale od czegoś trze-
ba zacząć - przekonywał Andrzej Pilot. 
Fundusz zapowiada kontynuację akcji 
w przyszłym roku. 

Także marszałek 
województwa śląskiego 
Wojciech Saługa 
podejmuje liczne działania 
służące ograniczeniu 
zanieczyszczenia powietrza. 

Podczas konferencji marszałek Sału-
ga mówił o przygotowaniach programu 
ograniczenia niskiej emisji w woje-
wództwie. - Zespół antysmogowy, któ-
ry pracuje nad stosownymi regulacja-
mi w tym zakresie, potrzebuje jeszcze 
dwóch tygodni na zaprezentowanie 
swoich założeń, które w efekcie mają 
polepszyć stan powietrza w całym re-
gionie. Smog bowiem nie ma granic, 
dlatego nasze działania przewidujemy 
na terenie całego województwa. Musi-
my jednak pamiętać, że tego wszyst-
kiego nie da się zrobić w jeden rok, 
to działania rozpisane na wiele lat - 
stwierdził marszałek Wojciech Saługa. 
Ponadto zapewnił, że Śląsk nie pójdzie 
drogą Krakowa. - Absolutnie nie chce-
my rezygnować z węgla. Wiemy, że nie 
jesteśmy w stanie zlikwidować całego 
smogu, ale już go mocno ograniczyć - 
tak - dodał marszałek. Z doświadczeń 
w wielu miejscach na świecie wiado-
mo, że węgiel można spalać inaczej, 
czyściej. 

Przypomnijmy, że władze woje-
wództwa zapowiadają powstanie na 
początku 2017 roku uchwały antysmo-
gowej, która ma obejmować całe wo-
jewództwo. Obecnie trwa uzgadnianie 
jej treści ze wszystkimi 167 gminami 
województwa, co może opóźnić jej 
wdrożenie.

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

po raz kolejny zaprosił szkoły podsta-
wowe (klasy 4-6), gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne z terenu wojewódz-
twa śląskiego do udziału w dwóch 
konkursach: „Zielona _Pracownia_
Projekt” oraz „Zielona Pracownia 

2016”. W ten sposób Fundusz chce 
wspomóc działania samorządów, 
które stawiają na edukację proekolo-
giczną dzieci i młodzieży. W obu kon-
kursach pula nagród osiągnęła ponad 
913 tys. zł.

W pierwszym konkursie Fundusz 
nagradzał ciekawe projekty ekopra-
cowni. Jury wybrało projekty z 19 szkół 
i wsparło je finansowo. Tegoroczna 
pula nagród wyniosła ponad 131 tys. zł. 
Ponadto przyznało 5 wyróżnień obda-
rowując placówki sprzętem, m.in. pro-
jektorem multimedialnym, tabletem, 

laptopem, aparatem fotograficznym 
czy mikroskopem. Dofinansowanie  
w wysokości 7500 zł trafiło do Gimna-
zjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Orzeszu - Gardawicach na projekt 
pracowni przyrodniczo-laboratoryjnej 
zatytułowanej „Zielona strefa”

Natomiast w drugim konkursie „Zielo-
na Pracownia 2016”, na który wpłynęło 

100 wniosków 
wśród laure-
atów znala-
zły się także 
dwie szkoły 
z powiatu mi-
kołowskiego. 
Pierwsze to 
G i m n a z j u m  
nr 3 im. Hen-
ryka Sien-
k i e w i c z a  
w Orzeszu-

-Gardawicach i jego „Zielona strefa”, 
która otrzymała 30 tys. zł na realizację 
projektu oraz ZSS nr 2 w Mikołowie na 
stworzenie „Zielonej Pracowni”, którą 
Fundusz wsparł kwotą 23 932 zł. 

Jury przy ocenie wniosków wzięło 
pod uwagę przede wszystkim pomysł 
na zagospodarowanie pracowni, jej 
funkcjonalność, wykorzystanie prze-
strzeni oraz innowacyjność zapropono-
wanych rozwiązań. Istotnym kryterium 
wyboru była różnorodność pomocy dy-
daktycznych, wyposażenia oraz sprzętu 
multimedialnego.

Smog pojawia się zarówno w dużych, jak i małych 
miastach. Jest to problem na lata.

Śląsk bez smogu?

28 szkół z województwa śląskiego 
zostało finalistami drugiej edycji 
konkursu pn. „Zielona Pracownia 2016”

Dofinansowano dwie szkoły

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach (drugi od prawej) mówił, m.in. o pilotażowym programie wymiany 
pieców węglowych w domach jednorodzinnych. 

Dzięki wsparciu funduszu o nową pracownię ekologiczną 
wzbogaciły się także szkoły podstawowe nr 15 i 26 w Zabrzu.

W powiecie mikołowskim 
trwa akcja strażników 
miejskich z Mikołowa 

którzy ze strażakami z ochotni-
czych straży pożarnych w Miko-
łowie, Bujakowie, a także z Wyr 
i Gostyni edukują mieszkańców, 
jak palić w piecach. 

- Większość mieszkańców nie umie 
palić w piecach. Zamiast „od góry”, 
palą „od dołu”. Chcemy ich nauczyć 
jak to robić, by przy spalaniu takiej sa-
mej ilości węgla dymu było mniej - tłu-
maczy Bogusław Łuczyk, komendant 
Straży Miejskiej w Mikołowie.

Do tej pory przeprowadzono już kil-
ka takich pokazów w Mikołowie oraz 

Gostyni. Najbliższy odbędzie się 18 
grudnia, właśnie w Wyrach i przy ko-
ściele pw. NSPJ.

Największy problem jest ze starymi 
piecami w domach jednorodzinnych. 
Tu też trafiają strażnicy, rozdają ulot-
ki, tłumaczą i próbują. Strażacy zwra-
cają także uwagę na systematyczne 
czyszczenie kominów, bowiem coraz 
częściej zdarzają się pożary spowo-
dowane zbyt dużą ilości sadzy w ko-
minie. - Mamy bardzo dużo pożarów 
spowodowanych niewłaściwym eks-
ploatowaniem urządzeń grzewczo- 
kominowych. Ilość interwencji ro-
śnie w sezonie jesienno-zimowym 
- wskazuje Sergiusz Sidełko z OSP  
w Mikołowie.

Ekologiczne spalanie
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Mikołowscy strażacy prezentują właściwe palenie w piecu.


