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

Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach 
na swojej stronie interneto-

wej: www.katowice.wios.gov.pl 
podaje na bieżąco informacje dotyczą-
ce jakości powietrza na terenie całego 
województwa śląskiego. Dane pocho-
dzą z 18 automatycznych stacji monito-

ringu powietrza. Tu również można zna-
leźć dane z prowadzonych pomiarów 
manualnych i pasywnych, które ukazu-
ją się z przesunięciem czasowym wyni-
kającym z wykonywania analiz labora-
toryjnych. Wszystkie wyniki pomiarów 
znajdują się w zakładce „Śląski Monito-
ring Powietrza”. 

Poza bieżącymi wynikami badań jako-
ści powietrza, na stronie internetowej In-
spektoratu znajduje się zakładka: System 
Prognoz Jakości Powietrza, w której we 
współpracy z IMGW PIB Oddział w Kra-
kowie Zakład w Katowicach podawana 
jest informacja o przewidywanej jakości 
powietrza na kolejną dobę. 

Sprawdź, czym oddychasz

I to właśnie „Działania samorzą-
dów na rzecz ochrony powietrza 
i ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń” były tematem konferen-

cji zorganizowanej przez Górnośląski 
Związek Metropolitalny w Zabrzu. Pa-
tronowali tej ważnej dyskusji Marsza-
łek Województwa Śląskiego oraz Mi-
nister Środowiska. Konferencja zosta-
ła dofinansowana przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Go-
ści konferencji powitali Małgorzata 
Mańka-Szulik, Przewodnicząca Za-
rządu Górnośląskiego Związku Me-
tropolitalnego, Prezydent Miasta Za-
brze oraz Andrzej Pilot, Prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach. Następnie wykład 
o społecznej odpowiedzialności za 
środowisko na podstawie encykli-
ki papieskiej LAUDATO SI wygłosił  
ks. dr Arkadiusz Wuwer. Do zgro-
madzonych gości zwrócił się tak-
że metropolita katowicki Arcybi-
skup Wiktor Skworc, apelując  
o wspólne dbanie o powie-
trze i środowisko.

Od wielu lat władze 
samorządowe podej-
mują działania zmie-
rzające do ograni-
czania niskiej emi-
sji na własnym te-
renie, a obecnie 
większość gmin 
pracuje nad stwo-
rzeniem planów go-
spodarki niskoemisyj-
nej. W szczególny spo-
sób tematyka ogranicza-
nia emisji i gospodarki ni-
skoemisyjnej jest postrzegana 
na Śląsku. 

- Zabrze od 2008 roku podję-
ło wiele działań proekologicznych, 
wśród których warto wymienić m.in. 
realizację programu termomoder-
nizacyjnego budynków, Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji czy 

projektów ekologicznych, na przy-
kład „Rekultywacja terenów w re-
jonie rzeki Bytomki”. Równie waż-
ne są działania edukacyjne, które 

podejmujemy, aby podnieść świa-
domość mieszkańców - powiedzia-
ła Małgorzata Mańka-Szulik, prezy-
dent Zabrza.

- Porozumienie zawarte na po-
czątku października pomiędzy Za-
rządem Województwa a WFOŚiGW 
w Katowicach i podpisanie przez 
prezydenta tzw. ustawy antysmogo-
wej to ciąg zdarzeń, które poprze-

dziły nasze dzisiejsze spotka-
nie - wskazał prezes Fundu-

szu Andrzej Pilot. - To do-
bry czas na mówienie  

o problemie jakości 
powietrza w naszym 
regionie i wskazy-
wanie konkretnych 
rozwiązań - stwier-
dził prezes Pilot. 
Podziękował tak-
że arcybiskupowi 
Wiktorowi Skwor-

cowi za zaangażo-
wanie się kościoła  

w popularyzację wie-
dzy o przyczynach tzw. 

niskiej emisji.

dlaczeGo Warto 
dbać o PoWIetrze? 

- taki był tytuł pierwszej sesji pa-
nelowej, w której wzięli udział dr 
Leszek Ośródka, Kierownik Zakła-
du Monitoringu i Modelowania Za-

nieczyszczeń Powietrza z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  
dr inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowi-
ska w Zabrzu. Dokonali oni diagno-
zy stanu powietrza na obszarze wo-
jewództwa śląskiego, co stanowi-
ło podstawę do dyskusji na temat  
wpływu zanieczyszczenia powietrza 
na atrakcyjność inwestycyjną, roz-
wój, zdrowie i jakość życia miesz-
kańców Metropolii „Silesia”. Wzięli 
w niej udział, m.in. prof. zw. dr hab. 
Janusz Janeczek, Kierownik Katedry 
Geochemii, Mineralogii i Petrografii 
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego i dr hab. n. med. Małgorza-
ta Kowalska ze Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego.

W kolejnej sesji zatytułowanej 

„co możemy zrobIć 
na rzecz ochrony 
PoWIetrza?” 

po wysłuchaniu założeń Krajo-
wego Programu Ochrony Powie-
trza przedstawionych przez Graży-
nę Sztandera z Ministerstwa Środo-
wiska, uczestnicy dyskutowali o na-
uce, technice i innowacjach na rzecz 
ochrony powietrza. Natomiast samo-
rządowcy dyskutowali o tym, jak po-
prawić jakość powietrza w Metropo-
lii „Silesia”? Głos w dyskusji zabra-
li, m.in. Małgorzata Mańka-Szulik - 
Przewodnicząca Zarządu GZM, Pre-
zydent Miasta Zabrze, Andrzej Ko-
tala - Przewodniczący Zgromadze-
nia GZM, Prezydent Miasta Chorzów,  
Arkadiusz Chęciński - Prezydent 
Miasta Sosnowiec, Andrzej Pilot - 
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowi-
cach, Bernard Błaszczyk, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Ka-
towicach oraz członek zarządu wo-
jewództwa śląskiego Henryk Mercik.

Na zakończenie konferencji Łu-
kasz Frydel, przedstawiciel Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach, przedstawił zasa-
dy finansowania działań związanych 
z ochroną powietrza, a swoimi do-
świadczeniami podzielili się wice-
prezydenci Zabrza i Dąbrowy Górni-
czej. Debatę zakończyła prezentacja 
projektu SERPENTE, dotyczącego 
efektywności energetycznej, w któ-
rej brał udział Górnośląski Związek 
Metropolitalny, inicjator konferencji 
pt. „Działania samorządów na rzecz 
ochrony powietrza i ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń”.

by nie było widać powietrza
Ochrona po-
wietrza poprzez 
ograniczanie 
emisji zanieczysz-
czeń jest jednym 
z najważniejszych 
celów wyznaczo-
nych dla Polski 
na najbliższe 
lata. Na pozy-
tywny efekt tych 
działań czeka 
przede wszystkich 
województwo 
śląskie. Miasta 
naszego regionu 
wciąż znajdują 
się na liście 
najbardziej za-
nieczyszczonych 
miejsc w Europie. 
Upłynie zapewne 
wiele lat, zanim 
znikniemy z tych 
niechlubnych 
statystyk.

Stop niskiej emisji

Małgorzata 
Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza 
i Andrzej Pilot, 
prezes WFOŚiGW


