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Zarząd Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz nowy przewodni-
czący Rady Nadzorczej Funduszu 
Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
spotkali się z dziennikarza-
mi, aby przekazać informacje 
o działaniach podejmowanych 
przez Fundusz w roku 2014, roku jubileuszu 25-lecia 
Narodowego Funduszu. – Podczas ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej przyjęto szereg dokumentów, 
które pozwolą uruchomić znaczną ilość pieniędzy. 
Przedmiotem finansowania będą przedsięwzięcia 
oczekiwane zarówno przez przedsiębiorstwa, samo-
rządy, jak i przez osoby fizyczne – powiedział Janusz 
Ostapiuk i dodał, że w tym systemie poczesne miejsce, 
takie jakie miał w przeszłości, powinien również zająć 
Bank Ochrony Środowiska. Prezes Zarządu NFOŚiGW 
Małgorzata Skucha przedstawiła plany Narodowego 
Funduszu na rok 2014 i zapowiedziała uproszczenie 
procedur, tak aby od wpłynięcia wniosku do Funduszu 
do podpisania umowy nie upływało dłużej niż 150 dni. 

Dlaczego warto stawiać na mikroźródła w ener-
getyce odnawialnej? Bo to oszczędności w domowych 
budżetach, uniezależnienie od wzrostu cen energii na 
rynku, zmniejszenie emisji, a także poprawa komfortu 
życia. Europa inwestuje dzisiaj w rynek mikro OZE. 
Niemcy posiadali w roku 2012 ponad 30 mln sztuk pa-
neli fotowoltaicznych, Wielka Brytania 4,4 mln, Czechy 
450 tys., Polska jest na tej liście daleko w tyle. Podobnie 
dzieje się na rynku pomp ciepła, który w Polsce prak-
tycznie nie istnieje, wyprzedza nas nawet Bułgaria, a to 
wielka szansa w realizacji naszych unijnych zobowiązań 
wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Tego, że mikroenergetyka jest już dostępna dla wszyst-
kich ma dowieść przygotowany przez ekspertów BOŚ 
innowacyjny, kompleksowy program o nazwie BOŚ 
EKOsystem. Wykorzystuje najnowocześniejsze tech-
nologie w dziedzinie ekologii, dzięki którym możliwe 
jest istotne ograniczenie kosztów ogrzewania domów 
jednorodzinnych zarówno tych dopiero budowanych, jak 
i tych, które są już zamieszkane.

Mamy pierwszych 28 prosumentów w Polsce. 
Osoby te legalnie sprzedają prąd i to bez działalności 
gospodarczej. Takie są najważniejsze efekty po kilku 
miesiącach obowiązywania nowych przepisów Prawa 
energetycznego. Dla wielu to przełom w biurokracji i fi-
skalizmie. Rewolucja nie tylko energetyczna, ekologiczna, 
ale i społeczna, bo dotyczy wszystkich. Dążenie Polaków 
do niezależności energetycznej jest ogromne, nawet jeśli 
się to prawie nie opłaca. – To, co nie podoba się jeszcze 
prosumentom, to ustalona odgórnie cena, po której mogą 
odsprzedawać nadwyżki energii z odnawialnego mikro-
źródła. To tylko 80% ceny prądu z roku 
ubiegłego, czyli 18 groszy za kWh, ale 
na razie traktujmy to jako pierwszy krok 
– mówi Stanisław Gawłowski, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zapraszamy Państwa do lektury 
całego numeru „Środowiska”.
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Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
nowy przewodniczący Rady Nadzorczej 

Funduszu Janusz Ostapiuk, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Środowiska, spotkali się z 
dziennikarzami, aby przekazać informacje o 
działaniach podejmowanych przez Fundusz w 
roku 2014, roku jubileuszu 25-lecia Narodowego 
Funduszu.

– Podczas ostatniego posiedzenia Rady 
Nadzorczej przyjęto szereg dokumentów, które pozwo-
lą uruchomić znaczną ilość pieniędzy. Przedmiotem 
finansowania będą przedsięwzięcia oczekiwane za-
równo przez przedsiębiorstwa, samorządy, jak i przez 
osoby fizyczne. Zadaniem Rady Nadzorczej jest prze-
kładanie filozofii i polityki ministra środowiska na za-
dania Narodowego Funduszu, odnawialnego źródła 
finansowania ochrony środowiska, koordynującego 
równocześnie różne źródła jej finansowania – powie-
dział nowy wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk 
i dodał, że w tym systemie poczesne miejsce, takie 
jakie miał w przeszłości, powinien również zająć Bank 
Ochrony Środowiska.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha 
przedstawiła plany Narodowego Funduszu na rok 
2014.

– Zależy nam na realizacji strategii, staramy się, 
żeby nasza instytucja była nastawiona na efekt ekolo-
giczny i kosztowy, co powinno przełożyć się na sku-
teczne wykorzystanie zasobów finansowych będących 
w dyspozycji Funduszu. Będziemy dostosowywać pro-
gramy priorytetowe do nowej perspektywy finansowej 
i starać się o to, żeby każda złotówka z naszych środ-
ków była wydana w sposób jak najbardziej efektyw-
ny – powiedziała Małgorzata Skucha i zapowiedziała 
uproszczenie procedur, tak aby od wpłynięcia wniosku 

do Funduszu do podpisania umowy nie upływało wię-
cej niż 150 dni. 

– Musimy też poprawić informatyzację, bo bez 
tego nie będziemy w stanie podnosić sprawności ob-
sługi klientów – mówiła prezes NFOŚiGW.

Małgorzata Skucha poinformowała również, że 
podczas ostatniej Rady Nadzorczej NFOŚiGW został 
przyjęty program „Prosument”, przygotowywany od 
czerwca ub.r. 

W ramach tego programu gospodarstwa domo-
we i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie na zakup domowych zestawów fo-
towoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, kolek-
torów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych 
biogazowni i bioelektrowni. Budżet programu, którego 
realizację przewidziano na lata 2014–2020, wyniesie 
600 mln zł, a umowy o dofinansowanie będzie można 
zawierać najpóźniej do końca 2018 r.

Fundusz wspierał będzie produkcję energii elek-
trycznej i cieplnej przez osoby fizyczne poprzez po-
życzki oprocentowane w wysokości 1%, a także do-
tacje w wysokości 20% dla energii cieplnej i 40% dla 
energii elektrycznej wysokości kosztów kwalifikowa-
nych. Wnioski będą dostępne na stronie internetowej 

Funduszu już od 1 kwietnia 2014 r.
Program będzie wdrażany na dwa sposoby: za 

pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego 
bądź za pośrednictwem banków. Wybór osób fizycz-
nych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni miesz-
kaniowych chcących uczestniczyć w programie nale-
żeć będzie do samorządu. Minimalna kwota inwestycji 
to 1 mln zł, na taką sumę samorządy będą musiały 
zapewnić realizację jednostkowych przedsięwzięć.

Środki będą też udostępnione bankowi, wybra-
nemu w drodze przetargu, który będzie prowadził 
nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym.

Działania podejmowane przez NFOŚiGW w roku 2014

EFEKTYWNIE I EKOLOGICZNIE
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Małgorzata Skucha poinformowała, że trwają 
ostatnie ustalenia z wojewódzkimi funduszami ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej na temat ich za-
angażowania w program „Prosument”. Ich udział w 
„Prosumencie” może pozwolić potencjalnym benefi-
cjentom programu korzystającym z bezzwrotnej do-
tacji na ominięcie procedury kredytowej, a więc i na 
obniżenie kosztów udziału w programie.

Od 1 stycznia b.r. ruszył także program BOCIAN 
z budżetem 420 mln zł (niskooprocentowane pożycz-
ki), dedykowany inwestycjom w zakresie OZE (bio-
gazownie, systemy fotowoltaiczne, wysokosprawne 
kogeneracje na biomasę, elektrownie wiatrowe, pozy-
skiwanie energii z wód geotermalnych).

Barbara Koszułap, wiceprezes Zarządu odpo-
wiedzialna za ochronę klimatu, przedsięwzięcia prze-
mysłowe i wdrażanie funduszy norweskich, mówiła o 
działaniach podejmowanych przez Fundusz mających 
na celu poprawę jakości powietrza, rozwój OZE, po-
prawę efektywności energetycznej i racjonalne wyko-
rzystanie zasobów.

Zgodnie z zapowiedzią Fundusz skonsolidował 
programy, a jednym z takich zintegrowanych progra-
mów jest e-kumulator dedykowany przedsiębiorcom. 
Dotyczy nie tylko poprawy efektywności energetycznej 
w procesach technologicznych, ale również oszczę-
dzania surowców i wykorzystywania odpadów w pro-
cesach technologicznych. Budżet tego programu to 25 
mln zł (audyty) i 452 mln zł (część inwestycyjna). Ten 
program już ruszył, 10 marca został ogłoszony nabór 
wniosków.

– Poprawie efektywności energetycznej dedy-
kowany jest również program SOWA, który ma za 
zadanie dofinansować inwestycje w zakresie oświe-
tlenia miejskiego, a dokładniej mówiąc zamiany tego 
oświetlenia na bardziej energooszczędne, i instalacji 
inteligentnego sterowania tym oświetleniem. Pierwsza 
edycja już się zakończyła, podpisano 33 umowy dota-
cji na 88 mln zł i pożyczek na 51 mln zł. W Wałbrzychu 
wymieniono np. 4500 sztuk opraw, a w Białymstoku 
ponad 1000 – mówiła Barbara Koszułap.

Program termomodernizacji obiektów użyteczno-
ści publicznej doczekał się 6. edycji. W ubiegłym ro-
ku wypłacono na ten cel 407 mln zł, zakończono 250 
umów, zmodernizowano 719 budynków. Ten program 
będzie kontynuowany.

Podpisano też 43 umowy dotacji na 845 mln zł 
w zakresie efektywnej dystrybucji energii, z czego 
aż 601 mln dotyczyło przebudowy dystrybucji cie-
pła. Kontynuowany będzie również program KAWKA, 
wspierający samorządy w walce z zanieczyszczeniem 
powietrza. 

Barbara Koszułap poinformowała też, że aktual-
nie trwa nabór wniosków finansowanych z funduszu 
norweskiego na modernizację lub wymianę źródeł 
ciepła.

Krystian Szczepański, wiceprezes Zarządu 
odpowiadający za Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko oraz za gospodarkę odpadami i gospo-
darkę wodno-ściekową, przypomniał, że Fundusz jest 
jedyną instytucją wdrażającą oś III (gospodarka wod-
no-ściekowa) i IV (przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska) 
POIiŚ, a procent kontraktacji we wszystkich osiach 

programu wspieranych za pośrednictwem Funduszu 
przez POIiŚ waha się od 84 do 94.

– Opracowaliśmy skonsolidowany program 
„Racjonalna gospodarka odpadami” uwzględniający 
odpowiednie, zgodne z hierarchią, postępowanie z 
odpadami. Obejmuje on kilka części, m.in. wspieranie 
gminnych systemów gospodarki odpadami, budowy 
instalacji do sortowania i przetwarzania odpadów, or-
ganizacji punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Na ten cel Fundusz przeznaczy w latach 
2014–2017 ponad 820 mln zł w formie pożyczek – po-
wiedział wiceprezes Szczepański.

Z programu „Racjonalna gospodarka odpadami” 
mogą oczywiście skorzystać, oprócz samorządów, 
także przedsiębiorcy. Program zakłada m.in. udziela-
nie pożyczek (na 1% w skali roku) na budowę punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 
Pożyczkobiorcy będą mogli liczyć na sfinansowanie 
do 90% kosztów przedsięwzięcia i późniejsze umo-
rzenie do 40% tych zobowiązań w przypadku, gdy 
PSZOK-i będą zbierały odpady w określonych w pro-
gramie standardach, a tym samym poniosą wyższe 
koszty dostosowania się do tych standardów.

W styczniu br. ruszył także program dotyczący 
gospodarki wodno-ściekowej. Budżet tego progra-
mu wynosi 392 mln zł. Pożyczki na ten cel mają stałe 
oprocentowanie 2,5% w skali roku. Program skierowa-
ny jest do gmin z przeznaczeniem na budowę i mo-
dernizację oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla aglo-
meracji od 2 tys. RLM w ramach Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych.

Jacek Gdański, wiceprezes Zarządu odpowie-
dzialny za finanse, poinformował, że Fundusz odnoto-
wał w tym roku spadek przychodów o ponad 1 mld zł, 
przede wszystkim z powodu mniejszych wpłat z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z powo-
du mniejszych opłat zastępczych i kar związanych z 
egzekwowaniem Prawa energetycznego (wynika to z 
trudnej sytuacji na rynku zielonych certyfikatów). 

– Mimo to był to rok rekordowy dla Narodowego 
Funduszu. Wpłynęło ponad 3700 wniosków, o ponad 
1000 więcej niż w roku 2012. Zostało zawarte prawie 
2000 umów o dofinansowanie (w zdecydowanej więk-
szości były to umowy finansowane ze środków krajo-
wych, tylko kilkadziesiąt było finansowane ze środków 
zagranicznych). Wypłaciliśmy beneficjentom najwięk-
szą kwotę w 25-letniej historii działalności Funduszu, a 
mianowicie 5 mld 571 mln zł, o ponad 820 mln więcej 
niż rok wcześniej. Wydaliśmy w formie dotacji 1 mld 
744 mln zł ze środków własnych, o 31% więcej niż w 
roku 2012 i aż o 80% więcej pożyczyliśmy (pożycza-
my również pieniądze wojewódzkim funduszom, które 
mają ubytki w swoich przychodach, po to, aby mogły 
realizować projekty środowiskowe). Taki bilans spra-
wił, że Fundusz zakończył rok wykazując stratę 614 
mln zł, ale nie przejmujemy się tym, możemy sobie na 
taką stratę pozwolić, bo strata w naszym przypadku 
oznacza większą aktywność, a będziemy ją mogli zni-
welować nadwyżkami z lat poprzednich – mówił wice-
prezes Gdański.

Plany na przyszły rok są równie optymistyczne. 
Narodowy Fundusz planuje wydać jeszcze więcej pie-
niędzy, ponad 6 mld 100 mln zł.

Jacek Zyśk
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W KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Ochrona środowiska

w sprawozdaniu ogólnym UE za 2013 r.

21 stycznia br. Komisja Europejska przyjęła 
„Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 
– 2013”. Komisja informuje, że w 2013 r. Europa zaczę-
ła przezwyciężać kryzys finansowy i gospodarczy, ale 
uzdrowienie gospodarki nie jest na razie trwałe.

Informacje dotyczące środowiska zamieszczone 
są w  rozdziale 3 „W  kierunku ożywienia koniunktury, 
wzrostu gospodarczego i  większego zatrudnienia”. 
Rozpoczyna je krótkie przedstawienie siódmego pro-
gramu działań w zakresie ochrony środowiska „Dobrze 
żyć w  granicach naszej planety”, który wskazuje kie-
runki polityki środowiskowej do 2020 r. Podstawowe 
założenia programu to: zwiększenie odporności eko-
logicznej Europy i  przekształcenie jej w  gospodarkę 
ekologiczną, bardziej efektywne gospodarowanie za-
sobami i  przyspieszenie przemian w  gospodarkę ni-
skoemisyjną.Sprawozdanie odnosi się jedynie do kilku 
zagadnień środowiskowych:

1) jakości wody w  kąpieliskach – Europejska 
Agencja Środowiska stwierdza, że w 2013 r. aż 94% 
europejskich kąpielisk spełniało minimalne wymogi ja-
kości wody, a 78% tych kąpielisk ma wodę o  jakości 
doskonałej; we wszystkich kontrolowanych kąpieli-
skach doskonałą wodę mają Cypr i Luksemburg;

2) torby plastikowe – tu sytuacja jest diametralnie 
różna w państwach członkowskich: w niektórych z nich 
obywatele zużywają rocznie po 500 jednorazowych to-
reb plastikowych, a  w  niektórych po 4; Komisja w  li-
stopadzie 2013 r. zaproponowała objęcie wszystkich 
państw członkowskich obowiązkiem zmniejszenia zu-
życia tych toreb;

3) zrównoważona gospodarka leśna – 3 marca 
2013 r. weszło w  życie rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 paździer-
nika 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wpro-
wadzających do obrotu drewno i  produkty z  drewna; 
akt ten skutecznie ogranicza ryzyko handlu drewnem 
nielegalnego pochodzenia pozyskiwanego w UE oraz 
pochodzącego z przywozu;

4) inwazyjne gatunki obce – zalicza się do nich 
gatunki, które na skutek działalności człowieka opuści-
ły naturalne obszary występowania oraz rozmnażają 
się i rozprzestrzeniają ze skutkiem szkodliwym dla śro-
dowiska, gospodarki i społeczeństwa; 9 września 2013 
r. Komisja przedstawiła wniosek legislacyjny zawiera-
jący projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady w  sprawie zapobiegania wprowadzaniu i  roz-
przestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych 
i  zarządzania nimi (COM(2013)620); proponowane 
rozporządzenie ma zapobiec negatywnemu wpływowi 
gatunków inwazyjnych na różnorodność biologiczną, 
gospodarkę i zdrowie ludzi;

5) oznakowanie ekologiczne – jest to system 
promowania produktów i  usług przyjaznych środowi-
sku; system został poszerzony o armaturę łazienkową 
i urządzenia do przetwarzania obrazu;

6) ochrona powietrza – mimo znacznej poprawy 
jakości powietrza w  ostatnich dziesięcioleciach, jego 

zanieczyszczenie jest główną przyczyną chorób środo-
wiskowych i  szkodliwie wpływa na przyrodę; Komisja 
przyjęła nową strategię i program ochrony powietrza, 
a wraz z nimi przedstawiła wniosek zmieniający dyrek-
tywę 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pozio-
mów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszcze-
nia powietrza, wniosek zawierający projekt dyrektywy 
w  sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczysz-
czeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego 
spalania; strategia zalicza do obszarów priorytetowych 
zanieczyszczenie powietrza w miastach oraz współpra-
cę międzynarodową w zakresie ochrony powietrza.

W  sprawozdaniu, zgodnie z  jego ogólnym cha-
rakterem, wskazano więc najważniejsze dokonania 
na rzecz ochrony środowiska, zrealizowane w 2013 r. 
Zwrócić należy uwagę na znaczący, jak na jeden rok, 
dorobek legislacyjny w obszarze ochrony środowiska.

Adam Erechemla

l

Zdaniem Europejczyków działania w dziedzinie 
klimatu sprzyjają naprawie gospodarki 

i zwiększaniu zatrudnienia 

Cztery na pięć osób w Unii Europejskiej uznają, 
że walka ze zmianą klimatu i wydajniejsze wykorzysty-
wanie energii mogą stymulować gospodarkę i zatrud-
nienie. Wynika to z najnowszego specjalnego badania 
Eurobarometru na temat zmian klimatu. Wynik ten jest 
nieco wyższy niż w  poprzednim badaniu, które prze-
prowadzono w 2011 r., kiedy z powyższym stwierdze-
niem zgodziło się 78% ankietowanych. 

W  kilku krajach najbardziej dotkniętych kryzy-
sem gospodarczym i finansowym odnotowano bardzo 
wysoki odsetek obywateli uznających korzyści eko-
nomiczne działań w dziedzinie klimatu i efektywności 
energetycznej. W żadnym państwie członkowskim po-
parcie nie było niższe niż 65%. 

Badanie Eurobarometru przeprowadzone w  28 
państwach członkowskich od 23 listopada do 2 grud-
nia 2013 r. wykazało również, że 70% obywateli zgadza 
się, że zmniejszenie importu paliw kopalnych spoza UE 
mogłoby przynieść korzyści gospodarcze. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej José 
Manuel Barroso powiedział: 

– Rozwoju gospodarczego i  ochrony klimatu 
nie można traktować jak alternatyw; efektywne pod 
względem kosztów działanie w dziedzinie klimatu jest 
korzystne dla gospodarki. Bardzo mnie cieszy, że fakt 
ten uznają również europejscy obywatele. Badanie 
Eurobarometru jest wyraźnym sygnałem dla przywód-
ców UE, którzy powinni podjąć odważne działania 
w  dziedzinie klimatu, aby osiągnąć trwałe ożywienie 
gospodarcze. Wyniki tej ankiety są również zachętą dla 
nas, członków Komisji. Będziemy kontynuować stara-
nia o prowadzenie w Europie ambitnej polityki związa-
nej z przeciwdziałaniem zmianie klimatu.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie 
Hedegaard powiedziała: 



7

ŚroDowiSko nr 3(495) marzec 2014 r.

– Jak wykazało badanie, zdecydowana większość 
Europejczyków oczekuje od reprezentujących ich poli-
tyków podjęcia natychmiastowych działań w  dziedzi-
nie klimatu. Obywatele są świadomi tego, że problem 
zmiany klimatu nie rozwiązał się sam, podczas gdy po-
litycy byli zajęci kryzysem gospodarczym. Wybór – albo 
wzrost i konkurencyjność, albo klimat – jest nieporozu-

mieniem. Obie kwestie są równie 
ważne i  obie 
są nam po-
trzebne. Mam 

nadzieję, że liderzy UE podejmą ade-
kwatne działania w  odpowiedzi na nasze pro-
pozycje w dziedzinie klimatu i energii do 2030 
r., które przedstawimy w  trakcie najbliższego 
szczytu Rady Europejskiej pod koniec miesiąca.

A oto najważniejsze wyniki badania. 80% 
respondentów zgadza się, że walka ze zmianą 
klimatu i  wydajniejsze wykorzystywanie energii może 
stymulować gospodarkę i  zatrudnienie. 31% w  peł-
ni zgadza się z  tym stwierdzeniem, a 49% raczej się 
z nim zgadza. Największy odsetek osób, które w pełni 
zgadzają się z tym stwierdzeniem, odnotowano w na-
stępujących krajach: Hiszpania (52%), Szwecja (50%), 
Malta (44%), Irlandia i Cypr (43%) oraz Grecja (42%). 
Najniższy udział respondentów, którzy w  pełni zga-
dzają się lub raczej zgadzają się z tym stwierdzeniem, 
stwierdzono w Estonii (65%). 

Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, 
że zmiana klimatu jest poważnym problemem. Znaczna 
większość – 69% – jest zdania, że problem jest „bar-
dzo poważny”, a 21% uznaje go za „dość poważny”. 
Jedynie 9% uważa, że nie jest to poważny problem. 
W skali od 1 (niezbyt poważny) do 10 (bardzo poważ-
ny) wagę problemu zmiany klimatu oceniono na 7,3. 
Dla porównania, w 2011 r. średnia ocena wyniosła 7,4, 
a w 2009 r. – 7,1. 

Zmiana klimatu jest uznawana za jeden z  naj-
poważniejszych globalnych problemów – po głodzie 
i sytuacji gospodarczej. W 2011 r. zmiana klimatu za-
jęła drugą pozycję, po ubóstwie, głodzie i braku wody, 
a przed stanem gospodarki. Obecnie połowa obywa-
teli Europy wymienia zmianę klimatu wśród czterech 
najpoważniejszych problemów. Klimat jest najczęściej 
uznawany za najważniejszy problem na świecie przez 
obywateli Szwecji (39%), Danii (30%) i Malty (30%). 

70% Europejczyków zgadza się z  twierdzeniem, 
że zmniejszenie importu paliw kopalnych mogłoby 

przynieść korzyści UE. W pełni zgadza się z tym stwier-
dzeniem 26%, a  44% raczej się zgadza. Największy 
odsetek osób, które w pełni zgadzają się z tym stwier-
dzeniem, odnotowano w  następujących krajach: 
Hiszpania (45%), Austria (40%), Cypr (38%), Irlandia 
(37%), Portugalia (34%) i Malta (34%). 

Zdecydowana większość Europejczyków popiera 
krajowe działania w  dziedzinie efektywności energe-
tycznej i energii odnawialnej. 92% respondentów uwa-
ża, że ważne jest, aby ich rządy udzielały wsparcia na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r., 
a nieco ponad połowa (51%) twierdzi, że jest to „bar-
dzo ważne”. 90% ankietowanych uznaje, że ważne jest 
określenie przez rządy celów, służących zwiększeniu 
do 2030 r. wykorzystania energii ze źródeł odnawial-

nych, a  49% uznało wyzna-
czenie takich celów za „bar-
dzo ważne”. 

Połowa Europejczyków 
twierdzi, że w ciągu ostatnich 
6 miesięcy podjęło w tej dzie-
dzinie jakieś działania (nie-
znacznie mniej niż w 2011 r., 
kiedy podejmowanie działań 

deklarowało 53% ankie-
towanych). Jednak gdy 
podano szczegółowy 
wykaz działań i  usunięto 
ograniczenia czasowe, 
odsetek ten wzrósł do 
89% (w  2011 r. – 85%). 
Najczęściej podejmowa-
ne działania to recykling 
odpadów (69%) i  ograni-

czanie stosowania przedmiotów jednorazowego użytku 
(51%). 

Bartosz Zadura
Komisja Europejska

Przedstawicielstwo w Polsce

l

Parlament Europejski wzywa do ochrony Arktyki

Parlament Europejski przyjął 12 marca 2014 
r. rezolucję, w  której wzywa Komisję Europejską, 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz rządy 
państw członkowskich do ochrony wrażliwego ekosys-
temu Arktyki. Dokument ten wspiera ideę utworzenie 
rezerwatu wokół Bieguna Północnego oraz przyjęcie 
moratorium na połowy komercyjne na wodach ark-
tycznych. Parlament podkreślił również potrzebę wią-
żącego porozumienia w  Radzie Arktycznej na rzecz 
przeciwdziałania zanieczyszczeniom, które mogą być 
skutkiem planowanych odwiertów ropy.

Idea utworzenia rezerwatu wokół Bieguna 
Północnego została poparta przez ponad 5 milionów 
ludzi na całym świecie. We wrześniu ub.r. potrze-
bę utworzenia takiego obszaru wyraziła Finlandia. 
Natomiast USA zainicjowały prace nad ustanowieniem 
moratorium na komercyjne połowy ryb na wodach ark-
tycznych. Inicjatywa ta została poparta przez Danię, 
Grenlandię i Kanadę.

Greenpeace Polska
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Światowy Dzień Wody jest okazją, aby przy-
pomnieć, że czysta woda jest życiem, a  do-
stęp do niej jest prawem każdego człowieka. 

Rosnące zapotrzebowanie na wodę powoduje wy-
czerpywanie się naturalnych zasobów wód grun-
towych w  pobliżu miast. Ponadto nieodpowied-
nie zarządzanie odpadami oraz brak sanitariatów 
powodują zanieczyszczenie gleb i  skażenie wód 
gruntowych i  powierzchniowych, które nie nadają 
się do użytku lub wymagają kosztownych instalacji 
oczyszczających.

Około połowy ludzkości ma utrudniony dostęp do 
wody, a ponad 800 mln ludzi bardzo utrudniony. W wielu 
krajach, przede wszystkim afrykańskich, ale też azjatyc-
kich istnieje zagrożenie wojną o wodę.

W Polsce poważnym zagrożeniem dla ekosystemu, 
oprócz powodzi, jest jakość wód. Jedynie 10% w dorze-

czu Wisły i 5% w dorzeczu Odry to wody dobrej jakości. 
Również jakość wód gruntowych nie jest dobra. Według 
różnych prognoz, zagrożeniem narastającym w  Polsce 
będą susze, tym groźniejsze, że w naszym kraju praktycz-
nie nie prowadzi się nawadniania w rolnictwie.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony pod-
czas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat 
Środowiska i  Rozwoju (UNCED), która odbyła się 22 
grudnia 1992 w  Rio de Janeiro, w  Brazylii. W  2004 ro-
ku, podczas 58. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, lata 
2005–1015 ogłoszono Międzynarodową Dekadą „Woda 
dla życia”. Jej inauguracja odbyła się 22 marca 2005 r. 
W rezolucji Zgromadzenie Ogólne NZ uznało, że dostęp-
ność czystej wody jest jednym z największych wyzwań, 
przed którymi stoi ludzkość, a  dostęp do czystej wody 
jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących 
w  przyszłości o  rozwoju społecznym i  ekonomicznym 
krajów. 28 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Ogólne NZ 
przyjęło rezolucję, w której dostęp do czystej wody i sani-
tariatów uznano za prawo człowieka. Podkreślono, że bez 
zapewnienia ludziom dostępu do czystej wody wiele praw 
człowieka nie może być realizowanych.

Z  danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, 
że z  powodu spożywania brudnej wody co tydzień na 
świecie umiera 30 tys. osób, głównie dzieci. Powodem 

zgonów jest między innymi biegunka. Dramatyczna sytu-
acja panuje szczególnie w Afryce, jednak problem wody 
pitnej dotyczy także krajów europejskich. Według WHO, 
co roku z powodu spożywania wody niezdatnej do picia 
w krajach byłej Jugosławii i Europy Wschodniej umiera 13 
tys. dzieci. 16% mieszkańców Unii Europejskiej, czyli 140 
mln osób, nie ma bieżącej wody, a 5% mieszkańców Unii 
w ogóle nie ma dostępu do wody pitnej.

Fakty ilustrujące stan ekologiczny wód na świecie, 
w  Europie i  w  Polsce są wymowne. Globalnie zasoby 
wodne są oceniane na ok. 1 mld 350 mln km

3
, ale tylko 

130 tys. km
3
 to rzeki i wody podziemne, które stanowią 

źródło zaopatrzenia człowieka. W Europie ponad 100 mln 
osób nie ma dostępu do zdrowej wody pitnej.

Światowy Dzień Wody 2014 po raz pierwszy doty-
czy nie tylko wody, lecz i energii, która staje się podob-
nie jak woda niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju 
społecznego i gospodarczego świata. Nośnikiem energii 
o  szczególnym znaczeniu staje się energia elektryczna. 
Przerwy w  jej dostawie powodują obecnie kompletny 

Światowy Dzień Wody już po raz 20.

WODA I ENERGIA

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest
pod innym hasłem:

n 1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego 
człowieka 

n 1995 – Kobiety a woda 
n 1996 – Woda dla spragnionych miast 
n 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy? 
n 1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby 
n 1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie 

wody 
n 2000 – Woda dla XXI wieku 
n 2001 – Woda a zdrowie 
n 2002 – Woda dla rozwoju 
n 2003 – Woda dla przyszłości 
n 2004 – Woda i kataklizmy 
n 2005 – Woda dla życia 
n 2006 – Woda a kultura
n 2007 – Radzić sobie z niedoborem wody
n 2008 – Woda a warunki sanitarne 
n 2009 – Woda w zmieniającym się świecie 
n 2010 – Czysta woda dla zdrowego świata
n 2011 – Woda dla miast. Odpowiedź na miejskie wy-

zwania
n 2012 – Znaczenie wody dla produkcji żywności na 

świecie
n 2013 – Międzynarodowy rok współpracy wodnej
n 2014 – Woda i energia



9

ŚroDowiSko nr 3(495) marzec 2014 r.

paraliż naszego życia. Woda i energia są ze sobą ściśle 
powiązane i wzajemnie zależne. Wytwarzanie energii i jej 
przesył oraz magazynowanie wymaga wykorzystania 
zasobów wodnych szczególnie w  elektrowniach wod-
nych, elektrowniach cieplnych klasycznych i  jądrowych 
oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycznych. 
Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej jest 
wykorzystane na pompowanie, uzdatnianie, oczyszcza-
nie i  przesyłanie wody do różnych użytkowników (lud-
ność, przemysł, energetyka, rolnictwo).

W  wielu miastach Polski zaplanowano rozma-
ite imprezy, których hasłem przewodnim była woda. 
W  Warszawie MPWiK zaprosiło na plenerowy program 
artystyczny z udziałem gwiazd, na gry, konkursy, a także 
zwiedzanie oczyszczalni ścieków „Czajka” – jednej z naj-
bardziej nowoczesnych na świecie.

Również ZWiK z  Daliką łódź i  Grupowa 
Oczyszczalnia Ścieków przygotowały ciekawy program 
poświęcony wodzie. Na terenie łódzkiej Manufaktury 
wystąpił Big Band Jazzowy, były konkursy wiedzy 
o  wodzie, występy artystów teatru V6. Można 
też było zwiedzić Dętkę pod placem Wolności 
i Stację Uzdatniania Wody Dąbrowa.

Z  okazji Światowego Dnia Wody odbyła się też 
w  Poznaniu III Konferencja Młodych Naukowców. 
Podczas konferencji mówiono m.in. o problemach ochro-
ny przyrody Morza Bałtyckiego, o  toksyczności osadów 
dennych w jeziorach, o oczyszczaniu i uzdatnianiu wody.

Problemy światowych zasobów wody są przed-
miotem uwagi jednego z  największych programów na-
ukowych UNESCO – Międzynarodowego Programu 
Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokony-
wanie oceny stanu ekosystemów i  zbiorników wodnych 
świata, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wo-
dy pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejo-
nach, w  których występuje niedobór wody. W  rozwoju 
tego programu Polska ma znaczący udział dzięki pracom 
Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod 
auspicjami UNESCO, działającego od 2006 roku w łodzi.

Do obchodów Światowego Dnia Wody włączy-
ły się także ekologiczne organizacje pozarządowe. Od 
2010 roku Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub 
Gaja prowadzi Program „Zaadoptuj rzekę”, a w  tym ro-
ku zaprasza również do interaktywnej animacji „Rzeka 

idealna”. Jest łatwa w obsłudze, barwna oraz niezwykle 
ciekawa, wobec czego trafia zarówno do młodzieży, jak 
i starszych odbiorców.

– Podróż rzeką idealną jest dobrą okazją do uatrak-
cyjnienia obchodów Światowego Dnia Wody nie tylko dla 
placówek oświatowych. Rozpoczyna się od rejsu rzeką 
idealną, podczas którego odbiorca może zapoznać się 
z  siedliskami występującymi nad rzeką oraz gatunkami 
zwierząt i  roślin z  nimi związanych. Każde wyróżnione 
graficznie miejsce lub gatunek posiada dodatkowe, cie-
kawe informacje, które rozwiną się po kliknięciu. Dzięki 
tej animacji mamy okazję poznać m.in. niezwykły gatunek 
ptaka jakim jest pluszcz. Jest to jedyny ptak śpiewający, 
który potrafi również dobrze pływać – chwytając się ka-
mieni, a skrzydeł pod wodą używając jak wioseł – oraz 
nurkować. Po przepłynięciu rejsu rzeką idealną zaczyna-
my rejs rzeką przekształconą – u dołu ekranu pojawiają 
się symbole stanowiące zagrożenia. Kliknięcie kwadratu 

powoduje zmiany w obrębie rzeki – mówi Jacek Bożek, 
prezes Klubu Gaja.

Czysta woda nie tylko w Polsce, ale na całym świe-
cie staje się towarem poszukiwanym. Eksperci między-
narodowi prorokują, iż w przyszłości nastanie czas wojen 
o wodę, o którą będą rywalizować między sobą regiony 
i  kraje korzystające z  tych samych jej źródeł. Światowa 
Organizacja Meteorologiczna przypomina, że rezerwy 
słodkiej wody stanowią zaledwie 2,5% całej ilości wody 
na świecie, przy czym zaledwie połowa jest zdatna do 
picia. Jak w  takiej sytuacji będzie w  przyszłości wyglą-
dało zaopatrzenie w  wodę miast, zamieszkanych przez 
połowę mieszkańców Ziemi? Wystarczy przypomnieć, iż 
w ciągu ostatniego stulecia niepohamowany rozwój prze-
mysłu i  rolnictwa spowodował, że konsumpcja wody na 
skalę całej planety zwiększyła się dziesięciokrotnie.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma następujące 
cele: zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajem-
nych powiązań miedzy wodą i energią, pokazanie decy-
dentom, że sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i że 
współpraca tych sektorów może przynieść istotne efekty 
społeczne i gospodarcze, wskazanie ważnych obszarów 
współpracy w sektorach wody i energii po 2015 roku.

J.Z.



10

ŚRODOWISKO nr 3(495) marzec 2014 r.

Dlaczego warto stawiać na mikroźródła w ener-
getyce odnawialnej? Bo to oszczędności 
w domowych budżetach, uniezależnienie od 

wzrostu cen energii na rynku, zmniejszenie emisji, 
a także poprawa komfortu życia. Europa inwestuje 
dzisiaj w rynek mikro OZE. Niemcy posiadali w ro-
ku 2012 ponad 30 mln sztuk paneli fotowoltaicz-
nych, Wielka Brytania 4,4 mln, Czechy 450 tys., 
Polska jest na tej liście daleko w  tyle. Podobnie 
dzieje się na rynku pomp ciepła, który w  Polsce 
praktycznie nie istnieje, wyprzedza nas nawet 
Bułgaria, a  to wielka szansa w  realizacji naszych 
unijnych zobowiązań wynikających z  pakietu kli-
matyczno-energetycznego.

Dlaczego tak się dzieje? Bank Ochrony 
Środowiska (BOŚ) zapytał o to swoich klientów. 

– Ludziom wydaje się, że urządzenia mikro OZE, 
a  szczególnie pompy ciepła są niezwykle skompliko-
wanymi i drogimi urządzeniami, a ponadto awaryjnymi. 
Aby je zainstalować trzeba przebudować pół domu. 
Ponadto skomplikowane są względy formalne związa-
ne z  zakupem, modernizacją i  instalacją takich urzą-
dzeń, ale także z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, 
zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego itd. 
Nie ma świadomości, że mikroenergetyka jest już do-
stępna dla wszystkich i co najważniejsze, że się opła-

ca – mówi Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony 
Środowiska.

Ma tego dowieść przygotowany przez ekspertów 
BOŚ innowacyjny, kompleksowy program o nazwie BOŚ 
EKOsystem. Wykorzystuje najnowocześniejsze techno-
logie w  dziedzinie ekologii, dzięki którym możliwe jest 
istotne ograniczenie kosztów ogrzewania domów jedno-
rodzinnych zarówno tych dopiero budowanych, jak i tych, 
które są już zamieszkane.

– To realne oszczędności w portfelach Polaków, 
a także większe szanse polskich rodzin na kupno wła-
snego domu. Korzyści finansowe posiadaczy BOŚ 
EKOsystem przekładają się bowiem na ich wyższą zdol-
ność kredytową. Produkt Banku Ochrony Środowiska 
łączy w  sobie szereg elementów związanych z  dobo-
rem odpowiednich instalacji ekologicznych, ich mon-
tażem, późniejszym serwisem i oczywiście finansowa-
niem. Po stronie klienta jest tylko decyzja o  zakupie 
systemu – pozostałe formalności finalizowane są za 
niego przez Bank i jego partnerów. Wychodzimy daleko 
poza obszar tradycyjnej bankowości. Stawiamy na za-
spokojenie potrzeb klienta oferując mu kompletny pro-
dukt. Finansowanie jest tu tylko jednym z  elementów 
– mówi prezes Klimczak.

Sercem BOŚ EKOsystem jest hybrydowy system 
grzewczy, który składa się z: niewielkiego gabaryto-
wo modułu kotłowego (o  wielkości średniej szafy) in-
stalowanego w  domu czy garażu, paneli słonecznych 
oraz pompy ciepła. Równie istotnym elementem jest 
mikroelektrownia słoneczna, czyli ogniwa fotowolta-
iczne montowane na zewnątrz (np. na dachu domu). 
Współpraca wszystkich tych urządzeń w ramach BOŚ 
EKOsystem pozwala na radykalne obniżenie kosztów 
ogrzewania. Potrzeby cieplne gospodarstwa domowe-
go zaspokaja pompa ciepła, a niezbędną dla jej pracy 

Ogrzewanie domu i ciepła woda za darmo

NADCHODZI REWOLUCJA 
W CIEPLE

Prezes BOŚ na tle modułu kotłowego.
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energię elektryczną bilansuje instalacja fotowoltaiczna. 
Dodatkowym wsparciem systemu są panele słoneczne 
służące do podgrzewania wody. Optymalizacji produk-
cji i rozdziału ciepła służy system sterowania.

Rozwiązanie BOŚ EKOsystem pozwala obniżyć 
rachunki za ogrzewanie i zmniejszyć koszty ponoszone 
przez mieszkającą w  średniej wielkości domu cztero-
osobową rodzinę – nawet do zera zł miesięcznie. W po-
równaniu z  kosztami generowanymi przez instalację 
opartą na węglu, gazie ziemnym, propanie-butanie czy 
oleju opałowym i  wykorzystywanymi w  takim samym 
domu, pozwala to na uzyskanie oszczędności przekra-
czających, w odniesieniu do oleju opałowego, nawet 8 
tys. złotych w skali roku. 

Obniżenie miesięcznych wydatków za ogrzewanie 
ma także bezpośredni wpływ na zdolność kredytową. 
Dzięki temu minimalny wymagany dochód rodziny ubie-
gającej się o kredyt na dom, może być nawet o kilkaset 
złotych niższy. W przypadku kredytowania budowy do-
mu o  powierzchni ok. 100 m2 wraz z  zainstalowanym 
w  nim systemem grzewczym, zgodnie z  szacunkami 
BOŚ, ta sama czteroosobowa rodzina, która wybierze 
np. ogrzewanie olejowe, może liczyć na niewiele po-
nad 170 tys. zł 30-letniego kredytu hipotecznego. Gdy 
w grę wchodziłby gaz ziemny, jej maksymalna zdolność 
rośnie do ok. 200 
tys. zł. Wybór BOŚ 
EKOsystem podnosi 
ten próg do ponad 
270 tys. zł.

Zastosowanie 
nowoczesnych eko-
rozwiązań zwiększa 
także komfort życia 
rodziny, bezpie-
czeństwo (znikają 
problemy związane z  zatruciem czadem, wybuchem 
piecyka itp.), w  znacznym stopniu uniezależnia ją od 
zmieniających się cen energii. Niewielkie rozmiary mo-
dułu kotłowego ograniczają też koszty budowy nowego 
domu bądź zwiększają przestrzeń użytkową domu już 
stojącego. 

W  ramach rozwiązania BOŚ EKOsystem warte 
uwagi są też usługi dodatkowe. Klienci, którzy zdecy-
dują się na to rozwiązanie otrzymają, w  cenie pakie-
tu, ubezpieczenie domu i  zainstalowanych urządzeń. 
Dodatkowo BOŚ EKOsystem jako pierwszy na polskim 
rynku, objęty jest ochroną ubezpieczeniową od spad-
ku zakładanej wydajności instalacji fotowoltaicznej 
(ubezpieczyciel – Ergo Hestia, płaci za rachunki, któ-
re byłyby następstwem spadku wydajności). System 
umożliwia też mobilne zarządzanie instalacją grzewczą 
(w tym za pomocą tabletu lub smartfona). Dlatego po-
siadacze pakietu BOŚ EKOsystem, wraz z  systemem 
grzewczym, otrzymują dostęp do internetu za pośred-
nictwem sieci Orange (z pakietu 6-gigowego, 1 giga bę-
dzie przeznaczone na zarządzanie instalacją, a reszta 
na dowolne połączenia z internetem).

Z  punktu widzenia całej gospodarki istotny jest 
efekt skali i  jego przełożenie na korzyści gospodarcze 
oraz środowiskowe. Warto zwrócić uwagę na poten-
cjalny popyt na nowoczesne rozwiązania grzewcze. 
Obecnie w Polsce tysiące gospodarstw domowych wy-
korzystuje piece węglowe do produkcji ciepła. Skutkuje 
to zanieczyszczeniem powietrza, często znacznie 
przekraczającym dopuszczalne normy. Tak jest choć-
by m.in. w  województwie małopolskim, gdzie ruszyły 

już działania mające zaradzić temu problemowi – tylko 
w tym roku władze Krakowa przeznaczą znaczne środ-
ki na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na 
bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze. To rynek, 
na którym z powodzeniem mogą przyjąć się rozwiąza-
nia proponowane przez BOŚ. Kolejną grupą odbiorców 
są inwestorzy stawiający nowe domy, zarówno klienci 
indywidualni, jak i deweloperzy. Rocznie wydawanych 
jest 60–70 tys. pozwoleń na budowę domów jednoro-
dzinnych, w których instalowane są źródła ogrzewania.

W perspektywie roku 2020 całkowicie realne jest 
zatem, według szacunków ekspertów BOŚ, wyposaże-
nie w ekologiczne źródła ciepła nawet 900 tys. domów. 
Przyniosłoby to niebagatelne korzyści.

– Montaż 900 tys. mikroinstalacji OZE dałby istot-
ne wsparcie w  realizacji zobowiązań wynikających 
z  przyjętego przez Polskę pakietu klimatyczno-ener-
getycznego. W  2020 r., zgodnie z  Krajowym planem 
działań, łączna planowana krajowa produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej z OZE ma wynosić ok. 101 TWh. 
Instalacje zamontowane w domach zapewniałyby około 
14% tej produkcji. Odbywałoby się to, co warto podkre-
ślić, przy kilkanaście razy niższych kosztach wsparcia 
niż w przypadku dużych instalacji OZE. Oznacza to, że 
koszty energii wytwarzanej w 2020 r. i latach kolejnych, 

dzięki wykorzysta-
niu mikroźródeł, 
byłyby o  ponad 
2 mld zł rocznie 
niższe niż w  przy-
padku inwestycji 
opartych wyłącz-
nie o duże instala-
cje OZE.

R e a l i z a c j a 
programu sprzyja-

łaby rozwojowi innowacyjnych gałęzi krajowego prze-
mysłu wytwarzających urządzenia OZE. Jednocześnie 
wzrost nakładów finansowych w wyniku montażu 900 
tys. mikroinstalacji dałby impuls do szybszego tempa 
wzrostu gospodarczego kraju – nawet o  0,4 pkt pro-
centowe rocznie. W  rezultacie wzrosłyby też wpływy 
podatkowe budżetu państwa – o ok. 3 mld zł do roku 
2020 – mówi Mariusz Klimczak.

Dziennikarzy, którzy mieli możliwość zapoznania 
się z  tą nietypową, jak na bank, ofertą interesowały 
oczywiście koszty modułu kotłowego wraz ze wszystki-
mi źródłami energii do niego podłączonymi.

– Koszty należy rozpatrywać w  dwóch aspek-
tach. W  przypadku budowy nowego domu, trzeba je 
porównać z  kosztami, które i  tak musielibyśmy po-
nieść instalując tradycyjne urządzenia wykorzystujące 
konwencjonalne nośniki energii. Koszt takiego właśnie 
tradycyjnego systemu waha się od 30 do 50 tys. zł (po-
mieszczenie, piec, komin, przyłącza gazowe itp.). Nasz 
system jest o 20–30 tys. droższy, ale możliwe jest uzy-
skanie dofinansowania, a wówczas różnice są już na-
prawdę niewielkie. Rekompensują je całkowicie koszty 
użytkowania systemu – mówił prezes Klimczak.

Nadchodzi więc rewolucja w  produkcji ciepła 
dla naszych domów. Czy do tej rewolucji przekonają 
się klienci? Czas pokaże. Przykład instalacji solarnych 
dowodzi, że chętnie instalujemy innowacyjne rozwiąza-
nia, sprawdzone u  sąsiadów, szczególnie gdy ekono-
mia przemawia na ich korzyść. Miejmy nadzieję, że tu 
będzie podobnie.

Opr. J.Z.
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Mamy pierwszych 28 prosumentów w Polsce. 
Osoby te legalnie sprzedają prąd i  to bez 
działalności gospodarczej. Takie są najważ-

niejsze efekty po kilku miesiącach obowiązywania 
nowych przepisów Prawa energetycznego. Dla wielu 
to przełom w biurokracji i fiskalizmie. Rewolucja nie 
tylko energetyczna, ekologiczna, ale i społeczna, bo 
dotyczy wszystkich. Dążenie Polaków do niezależ-
ności energetycznej jest ogromne, nawet jeśli się to 
prawie nie opłaca. 

– Na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo 
energetyczne z 11 września 2013 r. osoba fizyczna może 
podłączyć swoją instalację odnawialnych źródeł energii 
(do 40 kW) do sieci operatora dystrybucyjnego (OSD) 
i  sprzedawać nadwyżki produkowanego prądu. To tzw. 
prosumument czyli konsument i producent jednocześnie. 
Wystarczy samo zgłoszenie do OSD. Nie trzeba rejestro-
wać działalności gospodarczej, uzyskiwać warunków 
przyłączenia, koncesji, a nawet jest zwolnienie z opłat – 
mówi w Programie 1 Polskiego Radia Katarzyna Szwed-
Lipińska, dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia 
w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Biorąc po uwagę skalę dotychczasowego oporu, 
biurokracji i  fiskalizmu można to nazwać przełomem. 
Umożliwiono podłączenie mikroinstalacji OZE i  uprosz-
czono do minimum całą procedurę. Jednak dla wielu to 
ciągle za mało. Doświadczenia i opinie praktyków są bar-
dzo różne, wręcz sprzeczne. 

– To, co nie podoba się jeszcze prosumentom, to 
ustalona odgórnie cena, po której mogą odsprzedawać 
nadwyżki energii z odnawialnego mikroźródła. To tylko 80% 
ceny prądu z roku ubiegłego, czyli 18 groszy za kWh, ale 
na razie traktujmy to jako pierwszy krok – mówi Stanisław 
Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 

Każdy może być producentem prądu!

Przykładowo, mała instalacja fotowoltaiczna (PV) 
o  mocy 2–3 kWh, czyli na potrzeby przeciętnego go-
spodarstwa domowego kosztuje 15–20 tys. złotych. 
Wystarczy 30 m2 dachu czy działki i może mieć ją każdy.

– Zakłady energetyczne nawet sprawnie tu dzia-
łają. Od daty zgłoszenia, w  ciągu 2–3 tygodni opera-
torzy realizują procedurę i  możemy sprzedawać prąd. 
Spodziewamy się szybkiego wzrostu tej branży, podobnie 
jak to było z instalacjami solarnymi do podgrzewania wo-
dy. Jeszcze kilka lat temu ten rynek raczkował, a  teraz 
powstaje ich 100 tys. rocznie. Taka sama skala będzie 
niebawem z prosumentami sprzedającymi prąd ze swo-
ich fotowoltaicznych mikroinstalacji, a  także z  pozosta-
łych odnawialnych źródeł energii – prognozuje Mariusz 
Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska. 

Dodajmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej uruchomił program Prosument, który 
umożliwia uzyskanie kredytu, pożyczki lub dotacji dla osób 
fizycznych chcących zainwestować w odnawialne źródła 
energii. Co równie istotne, ta oferta dotyczy nie tylko po-
siadaczy domów i  działek, ale także innych podmiotów: 

spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i  samorządów. Te 
również mogą z  pomocą państwa inwestować w  nieza-
leżność energetyczną, ekologię i uzyskać mniejsze koszty 
utrzymania dla swoich mieszkańców. Nawet na blokowych 
balkonach już coraz częściej zauważamy wiatraczki czy 
panele wystawione do słońca. 

Czy to się opłaca?

Sprzedając prąd po 18 groszy za kilowatogodzi-
nę, przy dodatkowo niekorzystnym systemie rozliczeń, 
jaki proponują operatorzy sieciowi to marny interes. Ale 
spójrzmy na to szerzej, jako na tzw. koszt uniknięty. 

– Na razie możemy mówić raczej o  oszczędno-
ściach, a nie zarabianiu pieniędzy, ale to wcale niemało. 
Przede wszystkim zostawiamy w kieszeni około 65 gro-
szy za kilowatogodzinę jeśli sami sobie ją wytworzymy, 
a nie kupimy z zakładu energetycznego. Optymalny jest 
zestaw składający się z  instalacji fotowoltaicznej, solar-
nej oraz pompy ciepła. Taka kombinacja jest nawet 7 razy 
efektywniejsza od np. farmy wiatrowej i do tego powinni-
śmy dążyć – wyjaśnia Mariusz Klimczak.

Kto w Polsce rządzi? Rząd czy korporacje? 

W obliczu chociażby niestabilności na Ukrainie zno-
wu myślimy o imporcie energii z odległych części świata 
(np. gazu z USA). Tymczasem własnych, odnawialnych 
i ekologicznych zasobów mamy pod dostatkiem. W czym 
jest więc problem, skoro możemy uzyskać całkowitą nie-
zależność i bezpieczeństwo energetyczne nie tylko jako 
indywidualni odbiorcy, ale także jako cały kraj.

– Duże korporacje energetyczne nie chcą wpuścić 
na rynek małych producentów i  szukają dziury w  całym. 
Domaganie się przez zakłady energetyczne dodatkowych 
uprawnień, certyfikatów, by móc przyłączyć instalacje jest 
niedopuszczalnym nadużyciem i skandalem. Zapisy w usta-
wie i jej intencje są jednoznaczne: podłączenie mikroinsta-
lacji OZE ma być tak samo proste jak np. anteny satelitarnej 
na dachu. Może to zrobić każdy z uprawnieniami energe-
tycznymi. Oczekuję od zakładów energetycznych, że będą 
przestrzegały prawa, a od stosownych urzędów np. URE, że 
to wymuszą – apeluje wiceminister Gawłowski. 

Mamy pierwszych w Polsce prosumentów

Jak wygląda sytuacja u 5 największych operatorów 
systemu dystrybucyjnego obsługujących niemal 100% 
rynku? Na razie ustaliliśmy 28 już działających instala-
cji odnawialnych źródeł energii z obszaru obejmującego 
około 85% rynku (PGE, TAURON, ENEA, RWE Stoen 
i przyzakładowi dystrybutorzy). 228 wniosków od gospo-
darstw domowych jest w trakcie realizacji. Do tego doda-
jemy 2 firmy już zarabiające i 121 czekających na podłą-
czenie do sieci (on grid). 

– Do sieci TAURON Dystrybucja SA przyłączonych 
jest obecnie 18 mikroinstalacji, które wprowadzają do niej 
energię elektryczną. Ich właścicielami są osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej. 90 podmiotów 

ENERGETYCZNA LAWINA
JUż RUSZYłA
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ubiega się o przyłączenie, z czego 50 to osoby fizyczne 
– informuje Marcin Marzyński, szef Biura Komunikacji 
TAURON Dystrybucja SA.

– Mamy już przyłączone 12 mikroinstacji, w  tym 
10 od osób fizycznych. 172, w tym 120 od osób fizycz-
nych jest w  trakcie procedowania – wyliczyła Iwona 
Stanisławek z Biura Komunikacji PGE Dystrybucja SA.

– Od wejścia w  życie znowelizowanej ustawy – 
Prawo energetyczne, tj. od 11 września 2013 roku roku 
spółka ENEA Operator uruchamia 58 mikroinstalacji osób 
fizycznych i 19 firmowych – informuje Danuta Tabaka, 
kierownik Biura PR i Promocji ENEA Operator Sp. z o.o. – 
Nie wiemy ile z tego już działa. Ze sprawozdania spółki za 
rok 2013 wynika, że wówczas jeszcze nie funkcjonowała 
żadna. Do RWE Stoen Operator wpłynęło 7 wniosków od 
osób fizycznych i  firm, ale jeszcze żadna instalacja nie 
sprzedaje energii. Z Energa Operator na razie nie otrzy-
maliśmy danych.

Operatorzy twierdzą, że nikomu nie odmawiają, ale 
URE zna takie przypadki. 

– Jak na razie wiadomo nam, że w 2013 było 19 od-
mów przyłączenia mikroinstalacji – informuje Agnieszka 
Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

Firmy studzą optymizm

Wśród przedsiębiorców opinie są znacznie bardziej 
sceptyczne co do rozwoju tej branży. Wielu z nich liczyło, że 
przełom nastąpi znacznie szybciej i zmiany będą odważniej-
sze. Wielu producentów OZE nie przetrwało na rynku. 

– Z  naszych klientów o  przyłączenie mikroźró-
dła OZE wystąpiło około 10 osób. Zainteresowanie jest 
spore, ale kiedy dochodzi do określenia szczegółów do-
tyczących warunków finansowych, to już sprawa przed-
stawia się gorzej. Główne przeszkody to ekonomia. Nie 
opłaca się podłączać fotoogniw do sieci, ponieważ prąd 
produkowany jest tylko w ciągu dnia. Rzadko kiedy pry-
watne osoby mogą wykorzystać go będąc np. w pracy. 
Wieczorem trzeba już płacić za ten sam prąd kupowa-
ny z zakładu energetycznego po stawce 3 razy większej. 
Zwrot z takiej instalacji będzie trwał 14 lat – wylicza Piotr 
Duda z AirGenerator w Gdyni. 

– Z pewnością niewiele się zmieni, jeśli ceny odbioru 
prądu pozostaną na poziomie 80%. Mędrcy w  Warszawie 
myślą, że jak ktoś ma ogniwa fotowoltaiczne na dachu, to mo-
że wszystko sam zużyć i nie musi nic sprzedawać. Niestety, 
przy normalnym użytkowaniu instalacji PV, zużycie własne 
to tylko około 25% wyprodukowanego prądu. Dopiero dość 
skomplikowane i  kosztowne przygotowanie instalacji i  wy-
posażenie jej w magazyny energii, sterowanie odbiornikami 
prądu, odpowiednia instalacja grzewcza CO i CWU może ten 
bilans poprawić. Prostszym rozwiązaniem byłoby rozliczanie 
z  operatorem w  cyklach półrocznych, aby móc korzystać 
z prądu np. wieczorem, w zamian za oddany do sieci, w ciągu 
dnia. Ale na takim rozwiązaniu koncerny nie zarobią swoich 
podarowanych im 20% ceny prądu. W całej ustawie widać, 
że lobby energetyczne mocno trzyma w ręku ustawodawców 
i ma gdzieś obywateli – żali się Witold Wawdysz, prezes 
Zarządu Sunpark Polska Sp. z o.o. z Poznania.

By zakończyć bardziej optymistycznie dodajmy, że 
nadwyżki energii możemy sprzedawać również swoim 
sąsiadom albo je magazynować np. w samochodach. To 
także wstęp do rewolucji motoryzacyjnej. Powstają zaląż-
ki sąsiedzkich spółdzielni energetycznych, co również ma 
być prawnie uregulowane. 

Marcin Piasek
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Na terenie krajów unijnych wciąż jest wiele 
obszarów, gdzie powietrze jest zanieczysz-
czone. Spowodowane jest to przede wszyst-

kim działalnością człowieka, m.in. spalaniem paliw 
kopalnych i wzmożonym ruchem na drogach. Z naj-
nowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska 
(European Environment Agency – EEA) „Jakość 
powietrza w Europie 2013” wynika, że ponad 90% 
mieszkańców miast w Unii Europejskiej było w latach 
2009–2011 narażonych na oddziaływanie drobnego 
pyłu zawieszonego (PM2,5) – jednego z najbardziej 
szkodliwych zanieczyszczeń powietrza – na pozio-
mie uznanym przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) za niebezpieczny dla zdrowia. Naukowe 
wnioski, jakie zostały zawarte w  wytycznych WHO 
dotyczących jakości powierza (WHO AQ Guidelines) 
z  2005 r. – o  istnieniu przyczynowo-skutkowego 
związku pyłów PM2,5 ze zdrowiem ludzi – zostały 
w  ostatniej dekadzie potwierdzone i  wzmocnione 
przez badania naukowe. W  wyniku przeprowadzo-
nych analiz stwierdzono, że zanieczyszczenie drob-
nym pyłem zawieszonym może stanowić większe 
zagrożenie dla zdrowia człowieka niż pierwotnie 
szacowano. W  raporcie stwierdzono, że w  Polsce 
występuje bardzo wysokie zanieczyszczenie powie-
trza, większe odnotowano tylko w Bułgarii.

Największym zagrożeniem dla człowieka jest tzw. 
niska emisja, odpowiedzialna za zbyt duże stężenie py-
łu PM10 i PM2,5 w powietrzu. Pyły te zawierają węgiel, 

siarkę, związki azotu, wapnia, chloru oraz trujące rako-
twórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
i  dioksyny. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5 
o cząstkach średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Ma zdolność 
przenikania przez pęcherzyki płucne i  dostaje się do 
krwiobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu odde-
chowego zwiększając zachorowalność na astmę, alergię, 
POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Wpływa 
szkodliwie na układ krwionośny przyczyniając się do 
wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca.

Zanieczyszczenie powietrza jest zdaniem lekarzy 
najczęstszą przyczyną chorób płuc. Szacuje się też, że 
aż 350 tysięcy przedwczesnych zgonów w UE powodu-
je każdego roku nadmierna szkodliwa emisja. Eksperci 
Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają w  najnow-
szym raporcie, że z powodu zanieczyszczenia powietrza 
rocznie umiera ok. 2 mln ludzi na świecie. 

– Najcięższe skutki zanieczyszczeń powietrza moż-
na zaobserwować u osób starszych, u osób już chorych 
na choroby układu oddechowego i  u  dzieci. Ponad mi-
lion zgonów rocznie można byłoby uniknąć, gdyby były 
respektowane normy w zakresie zanieczyszczeń powie-
trza – mówi dr med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego 
Instytutu Medycznego

Dr Dąbrowiecki podkreśla też, że w  USA w  mia-
stach powyżej 350 tys. mieszkańców lokalne agencje mu-
szą informować mieszkańców o wartości Indeksu Jakości 
Powietrza. Gdy wskaźnik jest podwyższony agencje mu-
szą poinformować o tym osoby z grupy ryzyka (rodziców 
dzieci i osoby chore na astmę). 

W  Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 2008/50/WE z  21 

maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze-
go powietrza dla Europy (Clean Air for Europe – 
CAFE), która weszła w życie 11 czerwca 2008 r. 
Dyrektywa CAFE koncentruje się głównie wokół 
zagadnienia pyłu zawieszonego PM2,5 wyzna-
czając jednocześnie bardzo ambitne standardy 
jakości powietrza. CAFE określa wartości dopusz-

czalne dla takich substancji jak: pył zawieszony 
PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wę-

gla, benzen, ołów. 
– Dyrektywa CAFE została implementowana do 

polskiego prawa na podstawie ustawy o  zmianie usta-
wy z 13 kwietnia Prawo ochrony środowiska i niektórych 
innych ustaw – mówi Daniel Chojnacki, radca prawny, 
Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka.

Na podstawie art. 96 tej ustawy, który zezwala sej-
mikowi województwa w drodze uchwały w celu zapobie-
żenia negatywnego wpływu na środowisko lub zabytki 
określić dla danego terenu rodzaj bądź jakość paliw do-

puszczonych do stosowania, Sejmik 
Województwa Małopolskiego przyjął 
w  listopadzie 2013 r. uchwałę, zaka-
zującą palenia w  domowych piecach 
paliwami stałymi. Zdaniem Daniela 
Chojnackiego przepis ten wymaga 
jednak interwencji ustawodawcy, gdyż 

MISJA NISKA EMISJA
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jego obecne brzmienie jest zbyt ogólne i może prowadzić 
do naruszenia innych artykułów np. związanych z  pra-
wem własności. 

Mecenas Chojnacki mówi też, że wrzucającym do 
pieca np. odpady plastikowe może grozić grzywna lub 
areszt nałożony przez straż miejską na podstawie art. 191 
ustawy o odpadach, w którym czytamy, że kto termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega 
karze. Jednak zdaniem Daniela Chojnackiego instrumen-
ty prawne mające na celu ograniczenie tego negatywne-
go zjawiska są niewystarczające. 

Kraków to niejedyne miasto podejmujące różnego 
rodzaju działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. 
Miasta i gminy coraz częściej szukają możliwości zmniej-
szenia niskiej emisji na swoim terenie. Szukają też środ-
ków na dofinansowanie inwestycji związanych z tym pro-
blemem. Odpowiedzią na te poszukiwania jest program 
KAWKA przygotowany przez Narodowy i  wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska i  gospodarki wodnej. 
Celem programu KAWKA jest likwidacja niskiej emisji, 
a przy okazji wsparcie wzrostu efektywności energetycz-
nej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
Dzięki działaniom w  ramach projektu zmniejszy się na-
rażenie ludzi na życie w  zanieczyszczonym powietrzu. 
Program będzie realizowany na obszarach, w  których 
występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych po-
ziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały 
opracowane programy ochrony powietrza.

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie, podkreśla, że jednym ze sposo-
bów walki z niską emisją jest przyłączenie mieszkańców 
do ciepła systemowego. Ograniczenie zanieczyszczeń 
przy cieple systemowym możliwe jest dzięki spalaniu 
węgla w  ciepłowniach i  elektrociepłowniach ze średnią 
sprawnością ponad 83,5%, podczas gdy sprawność in-
stalacji wykorzystywanych w  ogrzewnictwie indywidual-
nym wynosi znacznie poniżej 65%. Mniejsza efektywność 
spalania zawsze oznacza wyższą emisję.

– Jeśli chodzi o emisję pyłów, to ogrzewanie indywidu-
alne emituje ich 101 tys. ton rocznie, a przy produkcji ciepła 
systemowego powstaje ich zaledwie 10 tys. ton. Oczywiście 
oprócz aspektów środowiskowych należy podkreślić rów-
nież zalety zdrowotne oraz bezpieczeństwo i wygodę do-
staw ciepła systemowego – mówi Jacek Szymczak.

W Polsce dodatkowo bardzo istotny jest aspekt fi-
nansowy, do niskiej emisji przyczynia się bowiem spalanie 
tzw. tanich węgli bardzo niskiej jakości. W mieszkaniach 
wciąż działają przestarzałe piece. Bardzo często spalane 
jest w nich wszystko to, co w gospodarstwie domowym 
jest już niepotrzebne. Nierzadko są to również produkty 
plastikowe czy wykonane z dodatkiem gumy, klejów itp. 
Co, jak już wspomniano, jest wykroczeniem.

– Szkodliwość spalania odpadów w  gospodar-
stwach domowych – zarówno w piecach, kotłach central-
nego ogrzewania czy kominkach, jak i w przydomowych 
ogniskach na otwartej przestrzeni – wynika z trzech głów-
nych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej 
temperaturze, czas spalania jest krótki, a cały proces pro-
wadzony jest bez dostatecznej ilości powietrza. Efektem 
tego są produkty niecałkowicie utlenione oraz szkodliwe 
substancje o  toksycznych właściwościach. Należą do 
nich m.in. tlenek węgla, czyli tzw. cichy zabójca, będą-
cy produktem spalania przy niedoborze powietrza (tlenu), 
dioksyny, uważane za jedne z  najbardziej toksycznych 
substancji chemicznych, oraz tzw. związki WWA (wie-
lopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o  silnych 
właściwościach rakotwórczych. Produktami spalania 
są także inne szkodliwe dla zdrowia i  środowiska gazy, 
m.in. tlenki siarki i  azotu oraz chlorowodór. W  wyniku 
niecałkowitego spalania odpadów w  niskich temperatu-
rach powstaje ponadto duża ilość drobnych pyłów, które 
są – ze względu na bardzo małe wymiary cząstek (rzędu 
kilku mikronów) – niezmiernie szkodliwe dla układu odde-
chowego człowieka. Są one także nośnikami zawartych 
w  odpadach metali ciężkich. Na większości terytorium 
Polski za zanieczyszczenie powietrza pyłami odpowiada, 
wbrew pozorom, nie przemysł i energetyka profesjonalna, 
ale tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów i domowych 
palenisk – mówi dr inż. Kazimierz Borkowski z Fundacji 
PlasticsEurope Polska.

Niska emisja, w  jakiejś mierze, wynika też z braku 
wiedzy i  świadomości o  tym, jak szkodliwe jest spala-
nie w  domowych instalacjach np. tworzyw sztucznych. 
NFOŚiGW finansuje prowadzoną przez Abrys kampanię 
edukacyjną „Misja-emisja”. W ramach tej kampanii przy-
gotowywane są konferencje dla samorządów, konkursy 
dla gmin i nauczycieli, dni otwarte w ciepłowniach. Została 
też przygotowana gra miejska „Porwanie Dymskiego”, 
a  także materiały edukacyjne: komiks „Dymski kontra 
dymony”, cztery spoty wideo o perypetiach Dymskiego, 
dodatki tematyczne do „Przeglądu Komunalnego” i inter-
netowa strona kampanii www.misja-emisja.pl.

Aldona Zyśk

Dymski rusza do walki z dymonami.
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Jeżeli polskie miasta nie podejmą działań ograni-
czających zjawisko smogu, będą płacić wysokie 
kary za przekroczenie norm zanieczyszczenia 

powietrza. Kary, które Unia Europejska chce na nas 
nałożyć, mogą przekroczyć 100 milionów euro rocz-
nie. 

Zgodnie z prawem unijnym, w ciągu roku może być 
maksymalnie 35 dni, w  których przekroczone są normy 
zanieczyszczenia powietrza. Kar finansowych raczej nie 
uniknie Kraków, gdzie liczba dni w roku, w których miesz-
kańcy oddychają smogiem przekracza 200. Dlatego też 
walka z  zanieczyszczeniem powietrza będzie w  najbliż-
szych latach dla podwawelskiego grodu i  kilkudziesięciu 
innych miast priorytetowym zadaniem. 

Węgiel niemile widziany

– Według aktualnego rankingu Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska Kraków zajmuje trzecie miejsce 
w Europie pod względem występowania zjawiska smogu. 
W związku z  tym podejmowane są działania, mające na 
celu obniżenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną 
smogu – mówi Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu 
Smogowego – ruchu społecznego, którego celem jest jest 
doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, w perspek-
tywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecz-
nego dla zdrowia mieszkańców. 

Od 2011 w  ramach miejskiego Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Krakowa likwidowa-
ne są piece węglowe i zamieniane na ogrzewanie ekolo-
giczne – elektryczne, gazowe, olejowe, bazujące na odna-
wialnych źródłach energii (kolektory lub pompy ciepła) lub 
ogrzewanie z sieci ciepłowniczej (MPEC). Według szacun-
ków w Krakowie jest 30–60 tys. pieców. Miasto finansowa-
ło wymianę pieców, jednak ciągle w Krakowie instalowane 
były nowe. Dlatego dotychczasowe programy były niesku-
teczne i nie przynosiły poprawy jakości powietrza.

Konieczne było wprowadzenie zakazu stosowania 
paliw stałych, aby zatrzymać ten proces i zapobiec przy-
bywaniu pieców w Krakowie. Ekspertyzy sporządzone na 
potrzeby Programu Ochrony Powietrza dla województwa 
małopolskiego wskazywały, że jedynie zakaz stosowania 

paliw stałych pozwoli w  sposób radykalny poprawić ja-
kość powietrza w mieście. 

Będą dopłaty na wymianę pieców

W  listopadzie 2013 roku Sejmik Województwa 
Małopolskiego przyjął uchwałę o  wprowadzeniu zakazu 
stosowania paliw stałych. Będzie obowiązywał od 2018 
roku i do tego czasu trzeba będzie wymienić piece węglo-
we na ogrzewanie proekologiczne.

– Na wymianę pieców zostało wprawdzie jeszcze 
prawie 4 lata, ale już teraz warto zadbać o nową instalację 
grzewczą – informuje Jan Machowski, p.o. kierownika 
Biura Prasowego w Urzędzie Miasta Krakowa. – Tym bar-
dziej że miasto we współpracy z dostawcami ciepła ma 
bardzo korzystną propozycję dla tych, którzy chcą się po-
zbyć starych pieców. Od połowy stycznia prowadzony jest 
nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych 
na nowoczesne rozwiązania grzewcze.

Każda osoba, która zdecyduje się na wymianę, otrzy-
ma zwrot do 100% kosztów poniesionej inwestycji, ale nie 
więcej niż 900 zł za każdy kW. Dodatkową motywacją do 
likwidacji starego pieca jest Lokalny Program Osłonowy 
(był to jeden z głównych postulatów Krakowskiego Alarmu 
Smogowego). Jest to warunek konieczny do wprowadze-
nia zakazu, ponieważ zwiększone koszty ogrzewania mo-
gły zniechęcać mieszkańców do podjęcia decyzji o zmia-
nie typu ogrzewania. 

– Miasto ma w największym stopniu wspierać osoby 
najuboższe. Lokalny program osłonowy zakłada dopłaty 
dla tych mieszkańców, którzy poniosą zwiększone kosz-
ty ogrzewania lokalu związane z  trwałą zmianą systemu 
grzewczego – informuje Jacek Kowalczyk, wicedyrektor 
MOPS w Krakowie. – Z programu mogą skorzystać osoby 
samotne, których miesięczny dochód nie przekracza 2439 
zł netto i rodziny, w których miesięczny dochód na osobę 
nie będzie większy niż 1368 zł netto.  

Mieszkańcy najmniej zarabiający otrzymają 100% 
różnicy między kosztami starego ogrzewania i  nowego, 
a  pozostałe grupy według dochodów – odpowiednio 75 
i  50%. Lokalny program osłonowy realizowany będzie 
w latach 2014–2022. Miasto w tym czasie ma zamiar prze-
znaczyć na dopłaty ok. 6,4 mln zł.

TRUDNA I KOSZTOWNA
WALKA ZE SMOGIEM
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KAWKA kontra smog

W ramach ogólnopolskiego programu KAWKA, któ-
rego celem jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odna-
wialnych źródeł energii, z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej można 
pozyskać środki na walkę ze smogiem. W szczególności 
na likwidację uciążliwych pieców i  kotłowni opalanych 
węglem, które możemy zastąpić ciepłem systemowym. 
Program funkcjonuje w miastach, w których regularnie od-
notowywane są przekroczenia stężenia w powietrzu pyłów 
PM2,5 i PM10. 

– Jest to to jeden z  głównych obszarów przedsię-
wzięć, które mogą otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW 
i  wojewódzkich funduszy – mówi Małgorzata Skucha, 
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. – Program KAWKA obejmuje swoim 
zakresem m.in. przedsięwzięcia mające na celu ograni-
czenia niskiej emisji związane z podnoszeniem efektyw-
ności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wy-
sokosprawnej kogeneracji i  odnawialnych źródeł energii, 
m.in. likwidację lokalnych źródeł ciepła (indywidualnych 
kotłowni, palenisk węglowych itp.), rozbudowę sieci cie-
płowniczej w  celu podłączenia istniejących obiektów do 
centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do 
sieci, zastosowanie kolektorów słonecznych, celem obni-
żenia emisji w  lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem 
stałym i termomodernizację obiektów wielorodzinnych. 

Budżet programu wynosi 800 mln zł. W ramach re-
alizacji KAWKI ma być zlikwidowanych blisko 15 tys. wę-
glowych pieców i  kotłowni. Mieszkańcy 37 miast (m.in. 
z  województw małopolskiego, śląskiego i  opolskiego) 
zostaną podłączeni do sieci ciepłowniczych, a  w  części 
budynków zostanie wykonane ocieplenie i  wymieniona 
stolarka okienna. Start programu nastąpił rok temu.

– Wymiana pieców węglowych w Krakowie na no-
woczesne rozwiązania grzewcze w  znacznej mierze jest 
finansowana z  programu KAWKA. Z  kwoty 16,8 mln zł 
przeznaczonych na ten cel (mamy już ok. 700 wniosków 
o dofinansowanie) 14 mln zł pochodzi z KAWKI. Podobna 
kwota z  tego programu, którą przeznaczymy na wy-
mianę pieców, planowana jest na 2015 rok – mówi Jan 
Machowski. 

Edukacja skutecznym orężem w walce ze smogiem

Warto nadmienić, że walka polskich miast o lepszą 
jakość powietrza jest znacznie skuteczniejsza, gdy oprócz 
realizacji programów ograniczenia niskiej emisji prowa-
dzone są równocześnie akcje i  kampanie edukacyjne, 
których celem jest uświadomienie mieszkańcom szkodli-
wości niektórych działań (np. spalania w piecach śmieci) 
i propagowania nowoczesnych systemów grzewczych.

W  Rybniku, gdzie w  2012 r. zanieczyszczenie po-
wietrza smogiem było tak duże, że grupa mieszkańców 
zapowiedziała pozwanie do sądu Skarbu Państwa, jeśli 
sytuacja nie ulegnie poprawie, realizowana jest kampania 
„Palisz śmieci, trujesz dzieci”. 

– W  różnych miejscach i  punktach Rybnika, m.in. 
w  szkołach, przedszkolach, siedzibach rad dzielnic, do-
mach kultury i sklepach, a także w miejskich urzędach i na 
słupach ogłoszeniowych rozwiesiliśmy plakaty, informu-
jące o możliwych skutkach zdrowotnych (nowotwory, ob-
niżenie odporności) spalania śmieci – informuje Lucyna 
Tyl, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Rybnik.

Innym działaniem edukacyjnym jest kampania „Czyste 
niebo nad Rybnikiem”. Rybnicki magistrat zorganizował spo-
tkania informacyjne dla mieszkańców poszczególnych dziel-
nic. W czasie tych spotkań prowadzone są m.in. rozmowy na 
temat rozbudowy sieci ciepłowniczej w mieście. 

Oczywiście, w Rybniku realizowanych jest też szereg 
przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest walka 
ze smogiem. Należy do nich m.in. Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji, ukierunkowany na zabudowę kolektorów 
słonecznych w budynkach mieszkalnych. Ponadto miasto 
złożyło niedawno wniosek do NFOŚiGW o dofinansowa-
nie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyj-
nej dla Miasta Rybnika”. 

– Natomiast w w ramach ZIT RPO WSL 2014–2020 
złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na wsparcie dla osób 
fizycznych instalujących w budynkach odnawialne źródło 
energii, i dla osób fizycznych dokonujących wymiany indy-
widualnego źródła ciepła – dodaje L. Tyl.

Mariusz Gadomski
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Polska gospodarka oparta jest na węglu. To 
oczywiście truizm, ale każdy zakład przemy-
słowy, o społeczeństwie nie wspominając, po-

trzebuje energii, a ta w ok. 80% pochodzi w naszym 
kraju właśnie z  węgla. W  Polsce węgiel kamienny 
wydobywany jest metodą głębinową, niezmiernie 
kosztowną i  nieefektywną. Nieefektywną bowiem 
ze złoża wybierane jest ok. 60% zawartego w nim 
węgla, a  reszta pozostaje czy to w  postaci filarów 
ochronnych, czy też w postaci warstw złoża niepod-
dających się dzisiejszym technologiom. Bo jak tu 
wydobywać węgiel ze złoża o grubości kilku centy-
metrów?

Oparcie gospodarki na węglu spalanym bezpośred-
nio pociąga za sobą problem z dotrzymaniem intencji Unii 
Europejskiej zmierzającej do radykalnego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, a  spalanie węgla niestety 
jest procesem wysokoemisyjnym.

Stąd podczas spotkania Rady ds. Środowiska Unii 
Europejskiej Polska, po raz kolejny, samotnie zaweto-
wała przyjęcie przez ministrów konkluzji, w których wy-
mienione miały być niewiążące cele redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych do roku 2050. W czasie prezydencji 
duńskiej dążyła ona do uzgodnienia, aby w  2030 r. UE 
miała zredukować emisje gazów cieplarnianych o 40%, 
w 2040 r. o 60%, a w 2050 r. o 80% w porównaniu z 1990 
r. Polska już raz zawetowała te propozycje w 2011 r. Nie 
chce nowych celów redukcji emisji CO2 po 2020 r. zanim 
nie zakończą się globalne negocjacje klimatyczne, co mo-
że nastąpić w 2015 r. Zgodnie z obowiązującym pakie-
tem klimatycznym z 2008 r., UE ma obniżyć swoje emisje 
o 20% do 2020 r.

Jeżeli spojrzeć z  czysto technicznego punktu wi-
dzenia, to dla polskiej gospodarki potrzebne są paliwa 
dla energetyki oraz dla transportu. Dla energetyki najwy-
godniejszym paliwem jest gaz ziemny, a ściślej 
zawarty w nim metan. Z kolei dla transportu, ze 
względu na istniejącą infrastrukturę, jak i  jeż-
dżące pojazdy najbardziej godne pożądania są 
paliwa płynne dla silników z zapłonem iskrowym 
(benzyna) i zapłonem samoczynnym (olej napę-
dowy). I co ciekawsze wszystkie te paliwa moż-
na otrzymać... z węgla. 

Tym, co w  przyszłości może spopulary-
zować wytwarzanie paliw płynnych z węgla jest 
jego dostępność. Szacuje się, że wśród łatwo 
dostępnych zasobów naturalnych stanowi on 
64%, podczas gdy ropa 19%, a gaz 17%. Gdyby 
jednak wziąć po uwagę wszystkie potencjalne 

zasoby, węgiel to aż 96%. Wystarczy go na 200–300 lat, 
kilkakrotnie dłużej niż ropy i gazu (odpowiednio 45 i 60 
lat, przy obecnej wielkości rocznego zużycia). Stabilne 
i  bardziej przewidywalne są także ceny węgla, bowiem 
jego złoża znajdują się również poza strefami niestabil-
nymi politycznie.

Ponad 100 lat historii

Wytwarzanie paliw silnikowych przez upłynnia-
nie paliw stałych (węgiel kamienny, brunatny) nie jest 
techniczną nowinką. Synteza paliw płynnych z  węgla 
rozwinęła się na początku ubiegłego stulecia wraz z dy-
namicznie rozwijającymi się wówczas technologiami kar-
bochemicznymi. Przez chemiczne przetwórstwo węgla 
produkowano wówczas praktycznie wszystko: nawozy 
sztuczne, farmaceutyki, tworzywa syntetyczne, rozpusz-
czalniki, woski, alkohole, a także paliwa płynne. Badania 
nad upłynnianiem węgla prowadzono w latach 20. ubie-
głego wieku w  Niemczech, głównie z  tego powodu, że 
kraj ten po I  wojnie światowej został odcięty od źródeł 
ropy naftowej. Pierwszy proces upłynniania został wy-
naleziony przez Franza Fischera i  Hansa Tropscha 
z Instytutu Cesarza Wilhelma.

Synteza Fischera-Tropscha jest to katalityczna re-
akcja chemiczna tworzenia węglowodorów z mieszaniny 
tlenku węgla i wodoru, czyli tak zwanego gazu syntezo-
wego. Proces składa się z trzech etapów: 

Wytwarzania i przygotowania gazu syntezowego. 
Konwersji gazu syntezowego, głównie do węglowo-

dorów alifatycznych (głównego składnika benzyny) oraz 
wody.

Przygotowania i  obróbki (głównie hydrokrakingu 
i izomeryzacji) do pożądanych produktów.

Synteza F-T to dość skomplikowany proces, 
podczas którego zachodzi wiele reakcji chemicznych. 

Z pewnością spalanie węgla w paleniskach czy to domowych, 
czy elektrowni nie jest najlepszym sposobem wykorzystania

zawartej w nim energii

WĘGIEL KONKURENTEM
DLA łUPKÓW?

Pozostałość po niemieckiej fabryce benzyny syntetycz-
nej w Policach.
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Podczas jej trwania powstają głównie proste węglowodo-
ry alifatyczne oraz szereg innych substancji chemicznych. 
Na liście produktów firmy SASOL (RPA) znajduje się po-
nad 200 chemikaliów, których sprzedaż przynosi dochód 
nie mniejszy niż sprzedaż samego paliwa.

Niemcy w  czasie II wojny światowej mieli bardzo 
ograniczony dostęp do złóż ropy naftowej. W  zasadzie 
mogli liczyć jedynie na niewielkie złoża rumuńskie. Ta 
sytuacja dała silny impuls dla wzmożenia prac naukow-
ców nad gazyfikacją węgla i  produkcji z  niego ciekłych 
paliw płynnych mających za zadanie uzupełnienie braków 
benzyny w  zaangażowanej w  wojnę gospodarce i  armii 
niemieckiej.

Na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku 
w świecie pracowało 14 zakładów produkujących paliwa 
płynne z węgla, w tym w Niemczech 9, w Japonii 3, we 
Francji 1 i w Mandżurii 1. Zdolność produkcyjna niemiec-
kich wytwórni wynosiła wówczas 750 000 ton/rok paliw 
syntetycznych, a  produkcja roczna była na poziomie 
620 000 ton/rok. Japonia w trzech swoich zakładach pro-
dukowała rocznie 110 000 ton paliw syntetycznych rocz-
nie. W czasie II wojny światowej w Policach działała jedna 
z największych niemieckich fabryk benzyny syntetycznej 
należąca do IG Farben, a także w Blachowni Śląskiej.

Po II wojnie światowej część niemieckich naukow-
ców zajmujących się upłynnianiem węgla zatrudnił rząd 
Stanów Zjednoczonych w  ramach operacji Paperclip. 
Prace badawcze nad wdrożeniem tej technologii w USA 
prowadzono od 1944 w  ramach Synthetic Liquid Fuels 
Program. 

Odkrycie nowych, bogatych złóż ropy na świecie, 
bardzo niski koszt jej wydobycia i związane z tym niskie 
ceny tego surowca doprowadziły do przełomowych zmian 

w technologii chemicznej i spowodowały ukierunkowanie 
jej na przetwórstwo petrochemiczne. Konsekwencją te-
go był praktyczny zanik technologii karbochemicznych, 
niebędących w stanie konkurować z przetwórstwem ro-
py. Na początku lat pięćdziesiątych wszystkie pracujące 
wówczas jeszcze wytwórnie paliw płynnych bazujących 
na węglu zostały zamknięte. Program Synthetic Liquid 
Fuels zarzucono w  1955. W  jego ramach wybudowano 
kilka dużych instalacji do procesu Fischera-Tropscha, 
które istnieją do dzisiaj jako rodzaj rezerwy strategicznej.

Ceny i blokada dają szansę

Ze względu na embargo nałożone przez 
ONZ na dostawę ropy i produktów ropopochod-
nych w  1950 roku, w  Republice Południowej 
Afryki powołana została firma SASOL (South 
African Synthetic Oil Limited), która w roku 1955 
uruchomiła wytwórnię paliw silnikowych z węgla 
z wykorzystaniem syntezy Fischera-Tropscha.

Korzystając z  taniego, wydobywanego 
metodą odkrywkową, surowca oraz działając 
w  oderwaniu od światowego rynku ropy naf-
towej, firma SASOL osiągnęła wyjątkowo ko-
rzystne wyniki ekonomiczne. Umożliwiły one 
podjęcie decyzji o budowie kolejnych zakładów. 
W  roku 1980 uruchomiono zakład SASOL II, 
a w roku 1982 – SASOL III. łącznie zakłady te 
produkują dziennie około 150 000 baryłek paliw 
płynnych.

Po wybuchu drugiego kryzysu paliwowe-
go, w 1979 roku, ponownie został uruchomiony 
amerykański program Synthetic Liquid Fuels. 
Powstała wówczas państwowa Synthetic Fuels 
Corporation, która jednak po paru latach, gdy 
nastąpił spadek cen ropy, została zlikwidowana.

Do idei upłynniania węgla powrócono 
w  USA na początku XXI wieku. Departament 
Obrony USA rozpoczął w roku 2000 projekt unie-
zależniania Armii USA od dostaw importowanych 
paliw. W ramach niego rozwijane są technologie 
biopaliw oraz produkcji paliw z  gazu ziemnego 
i węgla. Firma Syntroleum zaczęła zaopatrywać 
NASA i US Air Force w paliwo syntetyczne pro-
dukowane w procesie Fischera-Tropscha.

W 2006 głównym komercyjnym producen-
tem benzyny syntetycznej był koncern SASOL. 

Koncern ten posiada fabrykę do produkcji benzyny syn-
tetycznej w  miejscowości Secunda w  RPA, o  zdolności 
wytwarzania 150 000 baryłek na dobę. 

Sukcesywny wzrost cen ropy naftowej od początku 
lat 90. XX w., jak i ciągłe obniżanie kosztów produkcji pa-
liwa przy użyciu syntezy Fischera-Tropscha zaowocowa-
ło powstawaniem kolejnych fabryk w  Norwegii (Statoil), 
Malezji (Shell) oraz Katarze (SASOL). Powstało rów-
nież kilka instalacji pilotażowych – w USA w Oklahomie 
(Conoco-Philiphs i  Syntroleum/Marathon), Japonii 
(JNOC), w RPA (PetroSA/Statoil) oraz na Alasce (BP).

Od 2006 r. firma Shell realizuje plan budowy kil-
ku fabryk na całym świecie (Argentyna, Australia, 
Egipt, Indonezja, Iran, Malezja, Trynidad), firmy SASOL 
i  Chevron budują swoje fabryki w  Nigerii i  Australii 
oraz kilka potentatów naftowych w  Katarze (Conoco, 
ExxonMobil, Marathon, SASOL i Shell). Wszystkie te in-
stalacje wykorzystują syntezę F-T w procesie konwersji 
gazu ziemnego, ze względu na jego niską cenę i łatwość 
wykorzystania.

Testowa aparatura do prowadzenia procesu Fishera-Tropscha w Güssing 
Burgenland Austria (tutaj zasilana biomasą).
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Ekonomia górą

Paliwa płynne pozyskiwane z  ropy są nadal kon-
kurencyjne cenowo w stosunku do paliw wytwarzanych 
z węgla. Warto w tym miejscu przypomnieć wygłoszoną 
pod koniec lat czterdziestych ubiegłego stulecia opinię 
wybitnego polskiego chemika-technologa, również wybit-
nego znawcy zagadnień ekonomiki przemysłu chemicz-
nego, prof. Stanisława Bretsznajdera, który zdefinio-
wał “prawo dwóch” określające, że: “wytwarzanie paliw 
płynnych z  węgla będzie ekonomicznie uzasadnione, 
gdy cena 2 ton węgla będzie niższa od ceny 1 baryłki 
ropy”. Stwierdzić należy, że prawo to jest nadal aktualne, 
bowiem cena dwóch ton węgla wynosi obecnie ok. 200 
dolarów, a baryłki ropy – ok. 130 dolarów. Trudno sądzić, 
że w przewidywalnym czasie te proporcje ulegną odwró-
ceniu.

Nie istnieją obecnie żadne bariery techniczne 
ograniczające szerokie wykorzystanie syntezy Fischera-
Tropscha do produkcji paliw płynnych z węgla. Tym sa-
mym nie ma przeszkód technicznych budowy wytwórni 
paliw płynnych z węgla w Polsce. Podstawą podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych w tym zakresie nie są jednak 
uwarunkowania techniczne, lecz efektywność ekono-
miczna produkcji oraz koszt i ryzyko takiej inwestycji.

Wydaje się, że Polska – z racji swojego bogactwa 
narodowego – powinna być zainteresowana rozwojem 
technologii przetwarzania węgla na szereg innych surow-
ców chemicznych. Wszak istnieje w  Chorzowie Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla, w którym wśród wielu za-
dań są między innymi: koksownictwo, energetyka, ter-
miczna utylizacja odpadów, paliwa naturalne i alternatyw-
ne, termochemiczna konwersja paliw stałych i biomasy, 
wysokotemperaturowe materiały ceramiczne oraz... pro-
dukty karbochemiczne.

7–8 lat temu media obiegła informacja, że w firmie 
chemicznej “Dwory” w  Oświęcimiu (obecnie Synthos 
w  Oświęcimiu) kosztem 4 miliardów euro wybudowana 
zostanie instalacja do produkcji benzyny syntetycznej 
o zdolności przetwarzania 15 milionów ton węgla rocznie. 
Motorem tego pomysłu była Kompania Węglowa SA.

Wówczas różni eksperci szacowali, że koszt wy-
twarzania benzyny z węgla będzie zawierał się w grani-
cach 1,60–2,0 zł za litr. Nie wiadomo jednak, czy koszty 
te uwzględniają również bardzo wysoki koszt utrzymania 
i  odtwarzania potencjału wydobywczego węgla, koszty 
ochrony środowiska itp. Niemniej przyjąć należy, że koszt 
wytworzenia benzyny syntetycznej na poziomie zbliżo-
nym do 2,0–2,50 zł za litr jest wiarygodny. W  takiej sy-
tuacji, przy zachowaniu istniejących pośrednich kosztów 
dystrybucji i  istniejących obciążeń podatkowych cena 
benzyny syntetycznej na stacji paliw wynosić będzie oko-
ło 6,5–7,0 zł za litr. 

Wiele zależy od polityki fiskalnej przyjętej wobec tak 
wytworzonego paliwa. Skoro instalacja w ciągu ostatnich 
lat nie powstała należy domyślać się, że trzeba poczekać, 
aż cena baryłki trwale osiągnie poziom 200–250 dolarów 
za litr, a cena węgla w tym czasie specjalnie nie wzrośnie. 
W ten sposób w praktyce sprawdza się “prawo dwóch”.

Nie wydobywajmy węgla, wydobywajmy gaz

Przygotowanie gazu syntezowego jest najtrudniej-
szym etapem produkcji benzyny syntetycznej. Może on 
być otrzymywany m.in. z węgla – poprzez jego zgazowa-
nie, gazu ziemnego – poprzez jego reforming, jak również 
i  z  biomasy – np. w  wyniku jej pirolizy. Ostatnia możli-
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wość, choć dotychczas nieekonomiczna, może stanowić 
przyszłość dla tej technologii. Wytwarzanie gazu synte-
zowego to w  obecnym czasie najdroższy etap procesu 
pozyskiwania paliw.

Obecnie w  Polsce węgiel wydaje się być najbar-
dziej oczywistym surowcem do produkcji gazu syntezo-
wego. Można węgiel wydobywać tak jak dzisiaj – metodą 
głębinową – a można cały etap produkcji gazu przenieść 
pod ziemię. Proces ten polega na zapaleniu złoża węgla 
i  następnie tłoczeniu na przemian powietrza lub tlenu 
oraz pary wodnej. Przy temperaturze 800–2000oC za-
chodzi całkowita przemiana węgla w gaz syntezowy za-
wierający tlenek węgla, wodór, pewne ilości metanu (gaz 
ziemny) oraz dwutlenek węgla. Proces przebiega pod 
ciśnieniem atmosferycznym lub przy niewielkim nadci-
śnieniu (ok. 2,5 MPa). Ciepło potrzebne do zgazowania 
węgla otrzymywane jest przez spalenie ok. 30% wsadu 
węglowego.

Jedno z  ciekawszych rozwiązań zakłada umiesz-
czenie pod ziemią reaktora jądrowego, którego rdzeń 
chłodzony byłby wodorem. Gaz ten po opuszczeniu reak-
tora mając temperaturę ok. 1000oC tłoczony byłby wraz 
z powietrzem do złoża węgla, dzięki czemu cały węgiel 
ulegałby reakcji, a nie był spalany dla podtrzymania od-
powiedniej temperatury.

Kilkanaście państw – w  tym USA, Australia, Indie, 
Chiny i RPA – na dobre zabrało się do opanowania prze-
mysłowych technologii podziemnego zgazowania węgla. 
Byłaby to konkurencja dla gazu ziemnego i  recepta na 
zagospodarowanie olbrzymich pokładów węgla leżących 
bardzo głęboko lub w  cienkich złożach nieopłacalnych 
do eksploatacji metodą górniczą. Także szansą dla likwi-
dowanych kopalń, w których z reguły pozostaje ok. 35% 
niewydobytego, z przyczyn ekonomicznych, węgla.

– Zaletą zgazowania węgla jest możliwość wyko-
rzystania złóż, których eksploatacja tradycyjnymi meto-
dami z  różnych powodów nie będzie prowadzona. Jest 
to technologia relatywnie tania. Nie powoduje dużych 
zniekształceń na powierzchni. Jednym z  jej mankamen-
tów jest potencjalne zanieczyszczenie wód podziemnych, 
ich zasiarczenie i zasolenie. Ponadto nie może być zasto-
sowana w złożach położonych blisko powierzchni, nad-

kład musi być 100–150-metrowy – wylicza prof. Jacek 
Kasiński z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Są perspektywy, ale nie z dnia na dzień

Szacuje się, że budowa w Polsce zakładu wytwa-
rzającego ok. 2–3 mln ton paliw płynnych rocznie, które 
mogą pokryć 20–30% zapotrzebowania transportu, może 
pochłonąć od 2 do 4,5 mld dolarów. GIG zamierza konty-
nuować badania nad produkcją paliw z węgla w ramach 
tworzonego wspólnie z Instytutem Chemicznej Przeróbki 
Węgla w  znajdującym się w  Zabrzu Centrum Czystych 
Technologii Węglowych. Chodzi nie tylko o doświadcze-
nia z upłynnianiem węgla, ale także z jego zgazowaniem 
(na powierzchni i w złożu) oraz tzw. oksyspalaniem.

Katowicki instytut badał już procesy produkcji pa-
liw z węgla od końca lat 70. do początku 90. ubiegłego 
wieku. W Wyrach k. Mikołowa (Śląsk) istniała nawet do-
świadczalna instalacja, a paliwem z węgla były zasilane 
dwa należące do GIG polonezy. Potem jednak badania 
przerwano.

Prace badawcze dotyczące upłynniania węgla mo-
gą też być istotne dla technologii służących ograniczaniu 
emisji dwutlenku węgla. 

Zgazowanie i  upłynnianie węgla może też wpi-
sać się w  prace nad rozwojem gospodarki wodorowej. 
Naukowcy przekonują, że za kilkadziesiąt lat nośnikiem 
energii, stosowanym m.in. w  transporcie, będzie wodór. 
Jednak zanim będą rozwiązane problemy jego wytwarza-
nia, dystrybucji i  magazynowania, przy przewidywanym 
spadku podaży ropy, produkty ciekłe z węgla będą mogły 
zapełnić powstałą lukę na rynku paliw.

Naukowcy uczestniczący w projekcie badawczym, 
finansowanym z unijnego Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali, zarekomendowali Komisji Europejskiej wspieranie 
badań i wdrożeń, związanych z upłynnianiem i zgazowa-
niem węgla, także budowy demonstracyjnych instalacji. 
Postulują również, by we współpracy z wiodącymi kon-
cernami (np. południowoafrykańskim SASOL) ocenić 
technologie w tym zakresie i możliwości ich zastosowania 
w Europie.

Paweł Wójcik
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Pomimo że w ostatnich dekadach w Polsce na-
stąpiło znaczne ograniczenie emisji pyłów z hut 
metali nieżelaznych, to jednak zanieczyszcze-

nie środowiska metalami toksycznymi w ich sąsiedz-
twie, a  zwłaszcza zanieczyszczenie gleb związka-
mi ołowiu i  kadmu, jest nadal znaczne. Naukowcy 
z  Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
w Katowicach (IETU) od czterdziestu lat prowadzą 
badania zanieczyszczenia środowiska metalami 
ciężkimi. 

W Piekarach Śląskich zanieczyszczona gleba sta-
nowi nadal istotne źródło metali toksycznych. Pierwszą 
ocenę zanieczyszczenia gleb ołowiem, kadmem i  cyn-
kiem przeprowadzono tam w latach 70. ubiegłego wieku. 
Badania te łączono z  oceną narażenia na ołów i  kadm 
mieszkańców, a szczególnie dzieci.

– Ze środowiskowego oraz toksykologicznego 
punktu widzenia, bardzo ważnymi metalami są ołów 
i kadm, emitowane ze źródeł przemysłowych i komunika-

Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem

PROFILAKTYKA
JEST NAJWAżNIEJSZA

cji. Metale te zgromadzone w glebie, stanowią zagrożenie 
dla ludzi nawet przez wiele lat po zaprzestaniu emisji – 
podkreśla dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor IETU. 
– Na poziom zanieczyszczenia gleb w  województwie 
śląskim wpłynęła nie tylko emisja z zakładów górnictwa 
i przetwórstwa rud metali nieżelaznych, ale również na-
turalna zawartość metali w  płytko zalegających pokła-
dach rud cynkowo-ołowiowych. Ponadto niekorzystne 
w aspekcie zdrowia mieszkańców, było i jest bezpośred-
nie sąsiedztwo zakładów przemysłowych, zabudowy 
mieszkalnej i terenów wykorzystywanych rolniczo. Wyniki 
badań przeprowadzonych w 2001 r. wskazywały, że za-
nieczyszczona gleba na przedszkolnych placach zabaw 
może stanowić istotne, środowiskowe źródło ołowiu 
i kadmu, stwarzające zagrożenie dla zdrowia dzieci.

– Zagrożenie dla organizmu dziecka wynika z obec-
ności metali we wszystkich elementach środowiska: 
w glebie, pyle ulicznym, piasku w piaskownicach, w po-
wietrzu atmosferycznym i powietrzu wewnątrz pomiesz-
czeń, w kurzu w mieszkaniach, szkołach i przedszkolach 
– informuje dr Elżbieta Kulka, toksykolog z  IETU. – 
Z tych źródeł może pochodzić nawet 70% ołowiu i kadmu 
dostających się do organizmu dziecka. Najwięcej meta-
li wnika do organizmu dziecka przez układ pokarmowy 
z  żywnością oraz z  brudem i  kurzem zlizywanym z  rąk 
i zabawek. W przypadku narażenia dzieci istotne znacze-
nie ma oddziaływanie metali na ośrodkowy układ nerwo-
wy, objawiające się zaburzeniami rozwoju umysłowego, 
m.in. obniżeniem wskaźników inteligencji, ograniczeniem 
zdolności poznawczych i zaburzeniami koordynacji psy-
chomotorycznych, rzutującymi na życie w przyszłości.

– Obecność tych metali w  środowisku Piekar 
Śląskich, zobowiązuje do podejmowania działań 
przede wszystkim na rzecz ochrony zdrowia dzieci, ja-
ko grupy najbardziej wrażliwej na oddziaływanie metali 
ciężkich – podkreśla Zenon Przywara, zastępca pre-
zydenta miasta.

W grudniu ubiegłego roku zakończono badania dzie-
ci uczęszczających do piekarskich przedszkoli. Badaniami 
objęto te dzieci, których rodzice wyrazili zgodę. Badania 
przeprowadzono w  ramach projektu „Chrońmy dzieci 
przed ołowiem i  kadmem – ocena narażenia przedszko-
laków w Piekarach Śląskich” realizowanego przez Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, dofinansowanego 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej. Zbadano ponad 750 dzieci. 
Badaniom towarzyszyły działania informacyjne i edukacyj-
ne skierowane do rodziców, opiekunów oraz dzieci.

Wskaźnikami narażenia organizmu na metale tok-
syczne są ich stężenia w materiale biologicznym – we 
krwi i  w  moczu. Są to najlepsze wskaźniki poziomów 
biologicznie aktywnych metali w  organizmie. Stężenia 
metali we krwi są odzwierciedleniem niedawnego i ak-
tualnego narażenia. Mają więc podstawowe znaczenie 
w badaniach oceniających rzeczywiste narażenie środo-
wiskowe ludzi. 
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Dla metali bezwzględnie toksycznych (ołowiu, kad-
mu i  rtęci) nie można określić stężeń dopuszczalnych 
w organizmie, ponieważ każda ich ilość działa szkodliwie. 
Jednak do interpretacji wyników badań oceniających nara-
żenie środowiskowe, niezbędne są referencyjne wartości 
stężeń tych pierwiastków we krwi. W Centers for Disease 
Control w Atlancie (w 1991 r.) opracowano kryteria inter-
pretacyjne wyników badań oceniających narażenie dzieci 
na ołów. Referencyjne stężenia ołowiu we krwi 
dzieci określono na podstawie populacyjnych ba-
dań dotyczących wpływu ołowiu na funkcjonowa-
nie ośrodkowego układu nerwowego dzieci. Jako 
bezpieczne, referencyjne stężenie ołowiu we krwi 
dzieci uznano wtedy 10 µg Pb/dl. W oparciu o war-
tości stężeń ołowiu we krwi opracowano również 
system klasyfikacji narażenia dzieci oraz prewen-
cyjnych działań środowiskowych i medycznych. 

Wyniki badań dotyczących toksyczności oło-
wiu, przeprowadzone w  ostatnich latach w  USA 
oraz w Europie, wykazały, że skutki oddziaływania 
tej trucizny na układ nerwowy dzieci występują jed-
nak przy stężeniach znacznie niższych od zapro-
ponowanego wcześniej stężenia referencyjnego. 
W  celu bardziej skutecznej ochrony dzieci bez-
pieczną wartość referencyjną obniżono do 2 µg Pb/
dl. Zakres stężeń: 2–5 µg Pb/dl uznano za podwyż-
szony, wskazujący do podjęcia działań w kierunku 
ograniczenia narażenia dziecka. Przede wszystkim 
należy wykonać powtórne oznaczenie ołowiu we 
krwi, a w sytuacji potwierdzenia wyniku należy roz-
poznać i ocenić potencjalne środowiskowe źródła 
ołowiu znajdujące się w otoczeniu dziecka. W przy-
padkach gdy stężenia ołowiu we krwi przekraczają 
referencyjną wartość 5 µg Pb/dl należy powyższe działania 
przyspieszyć i otoczyć dzieci szczególną opieką.

Ocena stężeń ołowiu we krwi dzieci w oparciu o przy-
jęte kryteria interpretacyjne upoważniła do stwierdzenia, 
że tylko 38% badanych dzieci nie było nadmiernie nara-
żonych na ołów. Na podwyższonym poziomie narażonych 
było ok. 54% dzieci. Stężenia ołowiu wyższe od referen-
cyjnej wartości 5 µg Pb/dl oznaczono we krwi 8% dzieci. 

Natomiast na podstawie oznaczonych stężeń kad-
mu we krwi stwierdzono, że badane dzieci nie były nad-
miernie narażone na ten pierwiastek. 

Stężenia ołowiu oznaczone we krwi przedszkola-
ków świadczyły o narażeniu wynikającym m.in. z lokaliza-
cji przedszkoli oraz miejsc zamieszkania dzieci na terenie 
Piekar Śląskich. Dzieci najbardziej narażone uczęszczały 
do przedszkoli zlokalizowanych w południowych dzielni-
cach miasta, na obszarze oddziaływania emisji ze źródeł 
przemysłu górniczo-hutniczego metali nieżelaznych, by-
łego KGH „Orzeł Biały”. 

– Uzyskane wyniki uzupełniają wiedzę na temat ak-
tualnego stanu narażenia na ołów i  kadm dzieci miesz-

kających w  Piekarach Śląskich i  uczęszczają-
cych do przedszkoli – mówi Zenon Przywara. 
– Stanowią obiektywną podstawę do planowa-
nia i realizacji działań na rzecz poprawy ochrony 
wrażliwych organizmów dzieci przed skutkami 
długotrwałego oddziaływania trucizn środowi-
skowych.

W  ramach projektu przeprowadzono 
w  Piekarach Śląskich dwie akcje informacyj-
ne, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy. 
O  prowadzonych badaniach oraz o  zasadach 
profilaktyki, najważniejszej w ochronie zdrowia 
przed skutkami długotrwałego i  podstępnego 
oddziaływaniem trucizn środowiskowych, infor-
mowały ulotki oraz plakaty. Opracowano także 
scenariusz zajęć dla przedszkolaków, w  trak-
cie których dzieci dowiadują się czym są me-
tale ciężkie i  w  jaki sposób chronić się przed 
ich szkodliwym wpływem na zdrowie. Zajęcia 
przeprowadzono w  przedszkolach, do których 
uczęszczają dzieci z  najwyższymi stężeniami 
ołowiu we krwi. Przygotowano szkolenie e-lear-

ningowe pt. „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem”. 
Szkolenie przygotowano tak, aby razem z rodzicami mo-
gły w  nim uczestniczyć dzieci. Zapraszamy do udziału 
w szkoleniu, które jest dostępne na platformie e-learnin-
gowej IETU – http://pe.ietu.katowice.pl.

Wanda Jarosz

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.srodowiskoazdrowie.pl w zakładce Projekt Piekary.

Projekt dofinansowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizator: Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych
www.ietu.katowice.pl

Współpraca:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
www.piekary.pl
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Ponad 20% ogólnie produkowanej energii elek-
trycznej zużywamy na wytwarzanie światła, 
a  wydatki na oświetlenie uliczne są jednymi 

z najkosztowniejszych w budżecie każdej gminy. Do 
tego oświetlenie urzędów, szkół i  innych jednostek 
samorządowych, to w sumie koszt nawet kilkudzie-
sięciu milionów złotych w skali roku. 

Od początku istnienia elektrycznego oświetlenia 
ulicznego do lat 60. nikt nie zwracał uwagi na koszty 
obsługi takich instalacji. Niskie ceny energii elektrycznej 
nie motywowały do oszczędności. Z tego powodu nawet 
dzisiaj można spotkać rozwiązania bazujące na wysoko-
prężnych źródłach rtęciowych. Do 2016 r. – zgodnie z dy-
rektywą unijną – pożegnamy się z przestarzałym sprzę-
tem oświetleniowym.

Ekologia atutem polskich gmin 
Andrzej Grabowski, burmistrz Kowalewa 

Pomorskiego, najnowocześniej oświetlonej gminy 
w Polsce zainwestował więcej niż milion złotych w latar-
nie hybrydowe. Postawił ich w swojej gminie ponad setkę. 
Czerpią energię ze słońca i wiatru. – Gdyby nie dofinan-
sowanie unijne, to byśmy w to nie weszli, nie moglibyśmy 
sobie pozwolić na taką inwestycję z gminnych funduszy 
– przyznaje w rozmowie z nami burmistrz. W Lubuskiem 
wójt Gminy Nowa Sól Jarosław Dykiel wybrał fotowol-
taikę. W słoneczny mroźny dzień 14 marca 2013 roku 18 

ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych w  Przedszkolu 
Publicznym w  Lubięcinie wyprodukowało w  ciągu dnia 
12,43 kWh, natomiast w ciągu miesiąca od 14 marca do 
14 kwietnia w tej placówce panele wyprodukowały łącznie 
– 347,6 kWh. Takich elektrowni fotowoltaicznych w gmi-
nie są cztery. Produkują prąd elektryczny przede wszyst-
kim na potrzeby własne placówek oświatowych, przez co 
w znacznym stopniu uległy obniżeniu bieżące opłaty za 
zużytą energię elektryczną. – W  przyszłości planujemy 
odsprzedaż wyprodukowanej energii, by odzyskać część 
poniesionych kosztów inwestycyjnych – zwierza się ze 
swoich planów wójt Dykiel. 

Misja energooszczędność
Samorządy coraz częściej modernizują systemy 

oświetlenia ulicznego, przechodząc jednak na rozwiąza-
nia LED (ang. light-emitting diode – dioda elektrolumine-
scencyjna). Pomaga Philips Polska Sp. z o.o. Najnowsze 
systemy oświetlenia bazujące na żarówkach LED oferują 
możliwości, o  jakich wcześniej można było tylko poma-
rzyć. Są mniejsze i  jaśniejsze. Świecących żółtym świa-
tłem tradycyjnych lamp ulicznych nie można zbyt mocno 
przyciemniać. Po zmniejszeniu ilości dopływającej do 
nich energii po prostu gasną. Zupełnie inaczej zachowu-
ją się najnowocześniejsze – świecące białym światłem 
– żarówki LED. – Wymiana tradycyjnego oświetlenia na 
oświetlenie ledowe w Polsce pozwoliłaby uniknąć inwe-
stycji w nowe elektrownie o mocy ok. 2 GW, których wy-
budowanie kosztuje 12,8 mld zł – wyliczył Philips.

W  informacji prasowej przesłanej do naszej re-
dakcji przez Urszulę Karniewicz, menedżer komuni-
kacji korporacyjnej w Philips Polska Sp. z o.o. czytamy: 
„Zainstalowanie nowego LED-owego oświetlenia ulicz-
nego może przynieść 10 mld euro oszczędności rocznie 
w skali globalnej. Pełne przejście na oświetlenie półprze-
wodnikowe (LED) we wszystkich instalacjach oświetlenio-
wych na całym świecie może ograniczyć zużycie energii 
o 40%, co wygeneruje oszczędności na poziomie 130 mld 
euro. To ogromna ilość energii odpowiadająca wielkości 
produkcji 640 średnich elektrowni”.

Korzyści zalet z nowych technologii oświetlenia są 
coraz bardziej dostrzegane przez polskie gminy. W 2012 
r. pomorska gmina Trzebielino jako pierwsza w  Polsce 
została w  100 procentach oświetlona technologią LED. 
W  ciągu miesiąca w  całej gminie wymieniono na LED-
owe 218 lamp, a 136 zmodernizowano. Wcześniej ulice 
w tej gminie były oświetlane głównie przez energochłon-
ne oprawy rtęciowe o  mocy 250 W. Dotychczas gmina 
płaciła ponad 91 tys. zł rocznie za oświetlenie. Po moder-
nizacji będzie to 41 tys. zł. Tomasz Czechowski – wójt 
gminy Trzebielino – otrzymał pierwszy w Polsce specjalny 
certyfikat „100 proc. LED”.

Z  kolei, w  grudniu 2013 r. mazowiecka gmina 
Przytyk, zakończyła u siebie pełną modernizację oświe-
tlenia ulicznego, zainstalowała ponad tysiąc energoosz-
czędnych opraw Philips LED, zużycie energii elektrycznej 
w gminie Przytyk spadnie o ok. 60%, a obliczona według 
obowiązujących norm redukcja emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery wyniesie 550 ton rocznie. Moc zainstalo-

GMINY OSZCZĘDZAJą, 
METROPOLIE TRWONIą
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wana całego systemu została zredukowana ze 196 kW 
do wartości 76,77 kW, czyli o 61%. Dariusz Wołczyński, 
wójt gminy jest zadowolony, bo wiąże się to z oszczęd-
nościami w  jego budżecie wynoszącymi ok. 380 tys. zł 
rocznie. Licząca 7 tys. mieszkańców gmina jest wzorem 
dla innych miejscowości i  organizuje sympozja dla sa-
morządowców na temat taniego i  przyjaznego dla ludzi 
oświetlenia ulicznego.

Mniej prądu – mniej światła
I jeszcze jeden przykład zbieżności interesów eko-

nomicznych i  ekologicznych. Piwniczna-Zdrój w  2014 
r. dołączyła do grona gmin modernizujących oświe-
tlenie. łącznie, wymieniła 61 punktów świetlnych. 
Zainstalowane nowoczesne oprawy oświetleniowe zo-
stały fabrycznie wyposażone w specjalne układy umożli-
wiające indywidualne bezprzewodowe sterowanie każdą 
z nich w celu dostosowania intensywności oświetlenia do 
aktualnych potrzeb, aby zmaksymalizować oszczędności 
energii. System pozwala na sterowanie i monitorowanie 
infrastruktury oświetleniowej – przyciemnianie i  sygnali-
zowanie awarii. Dodatkowo na czterech słupach oświe-
tleniowych pośrodku rynku zostały zamontowane czujni-
ki ruchu. Gdy w  obszarze ich działania nie przebywają 
żadne osoby, oprawy świecą z intensywnością 30%. Gdy 
czujniki rejestrują obecność ludzi na skwerze, oświetle-
nie jest rozjaśniane. Zasada działania jest prosta: mniej 
prądu – mniej światła. Dzięki technice oświetlenia LED 
i  tak zaawansowanym systemom zarządzania możliwe 
jest osiągnięcie oszczędności kosztów oświetlenia w wy-
sokości nawet do 70%. – Najistotniejsze jest jednak to, 
że miasto, dzięki pilotażowemu programowi, nie wyłożyło 
na to ani złotówki z własnego budżetu – mówi burmistrz 
Edward Bogaczyk. Piwniczna jest jednym z  dwóch 
miast w Polsce, które zakwalifikowały się do pilotażowe-
go programu realizowanego przez firmę Philips Lighting 
Poland SA. Drugim jest Częstochowa.

Stolica też się stara. Pod koniec 2013 r. oddano do 
użytku największą instalację oświetlenia drogowego LED 
w  Warszawie, na Moście Poniatowskiego. W  miejsce 
dotychczasowych lamp sodowych świecących na żółto, 
zastosowano 120 opraw oświetlenia drogowego Philips 
Luma, dających białe światło. Dzięki nim moc elektryczna 
instalacji oświetlającej Most Poniatowskiego zmniejszy-
ła się z 32,48 kW do zaledwie 7,74 kW, czyli aż o 76%. 
Zapewni to roczną redukcję emisji CO2 do atmosfery 
o ponad 78%, z 28,9 ton do 6,23 tony. W walce o ochronę 
klimatu lepszą bronią niż ograniczanie emisji dwutlenku 
węgla okazuje się oszczędzanie energii. 

Otwarci na innowacje
Wrocławska firma Lediko jest jednym z 13 liderów 

GreenEvo, projektu Ministerstwa Środowiska dla polskich 
firm wykorzystujących innowacyjne rozwiązania przyjazne 
środowisku. W ciągu ostatnich lat firma wprowadziła na 
rynek autorskie moduły LED, a także inteligentną oprawę 
uliczną LEDCLEVEO. Inteligentna lampa uliczna CLEVEO 
otrzymała I Nagrodę w XI edycji konkursu Czysty Biznes 
w kategorii „Innowacyjny Produkt”. Pierwsze energoosz-
czędne lampy zainstalowała na ulicach w  Bolesławcu 
cztery lat temu.

– Koszty oświetlenia można ograniczyć nawet 
o  połowę –zapewnia Adam Wilanowski, współwłaści-
ciel firmy. – Lampy mają zaawansowany układ optycz-
ny, co sprawia, że światło można skierować dokładnie 
tam, gdzie jest potrzebne, ograniczając np. oświetlanie 
przydrożnych krzaków. Dzięki temu można je także roz-

mieszczać w dużo większych odstępach niż te tradycyj-
ne. W Bolesławcu zamontowane zostały w różnych miej-
scach miasta, na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach, 
które wymagały lepszego oświetlenia. 

Lediko oświetliła m.in. ulice w  Mszczonowie, co 
przyniosło prawie 3-krotne obniżenie zużycia energii 
elektrycznej, w  łodzi uzyskano oszczędności 2-krotne, 
we Wrocławiu oświetlenie terenu wspólnoty mieszkanio-
wej dało prawie 4-krotne obniżenie zużycia energii elek-
trycznej. Firma także jest obecna w Czechach, w Szwecji. 
W lutym br. na Targach Światło w Warszawie przedstawi-
ła swoje najnowsze rozwiązania w zakresie projektowania 
modułów LED. We wrześniu ub.r. uczestniczyła w pierw-
szym ogólnoświatowym szczycie CREE, który odbył się 
w Durham w USA.

Czysty zysk i czyste powietrze
Philips szacuje, że do roku 2020 aż 80% oświetle-

nia przestrzeni publicznych na świecie oparte będzie na 
innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązaniach LED. 
Dzięki temu w skali globalnej 30% mniej energii będzie 
wykorzystane na oświetlenie w porównaniu do roku 2006, 
a redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery wyniesie 
515 mln ton. Zmniejszenie emisji CO2 o 1 tonę w wyniku 
modernizacji oświetlenia, przynosi oszczędności netto 
ponad 800 zł/t.

Producenci oświetlenia LED jednak czują na ple-
cach oddech konkurencji. Ostatnio do ogólnej świado-
mości zaczynają się przebijać zalety lamp indukcyjnych, 
tańszych o ok. 40% od LED i dających światło o 15% bliż-
sze światła dziennego w skali Ra (wskaźnik oddawania 
barw), a w innych parametrach porównywalne z istnieją-
cymi technologiami oświetlenia.

Co się da, trzeba gasić
Na całym świecie – jak co roku – 31 marca o godz. 

20.30, w  każdej strefie czasowej o  tej samej porze, na 
godzinę zgaśnie światło w ramach akcji organizacji eko-
logicznej WWF. Wśród znanych budynków wyłączone 
zostanie oświetlenie Wieży Eiffla w Paryżu, Empire State 
Building w  Nowym Jorku czy najwyższego budynku na 
świecie – Burj Khalifa w  Dubaju. Firmy uczestniczące 
w akcji deklarują wyłączenie swych reklam czy witryn al-
bo oświetlenia budynków. „Zgaśnie” warszawski Stadion 
Narodowy, który zużywa tyle prądu co 7-tysięczne mia-
steczko. 

Podczas gdy wsie i  małe miasteczka oszczędza-
ją energię, to wielkie metropolie ją trwonią. Niebo nad 
Hongkongiem jest w nocy ponad tysiąc razy jaśniejsze niż 
naturalnie. Błyszczą Paryż, Londyn, Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Porto Alegre, i podobno są widoczne z kosmosu. 
Dla oczu zwiedzających może to przyjemne, ale jaką ce-
nę płacą. Mieszkańcy tych metropolii nigdy nie widzieli 
gwiazd, nie mają szansy zobaczenia Drogi Mlecznej, 
Galaktyki Andromedy, jednej z bliższych naszej galaktyki 
i jednocześnie jednej z jaśniejszych na ziemskim niebie.

– Miasta stały się wyspami światła. Wrocławianin, 
gdy nocą spojrzy w  niebo może zobaczyć 350 
gwiazd. Wystarczy jednak wyjechać poza miasto, 
by dojrzeć ich pięć razy więcej – mówi dr Sylwester 
Kołomański z  Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który na co dzień zajmuje się m.in. pro-
blemami związanymi z zanieczyszczeniem światłem noc-
nego nieba.

Ekolodzy zastanawiają się, ile energii marnujemy 
aby utrzymać ten „poblask cywilizacji”?

Krystyna Forowicz
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Z  początkiem lutego Miejskie Zakłady 
Autobuso-we w Warszawie ogłosiły przetarg 
na zakup 10 autobusów miejskich z  napę-

dem elektrycznym. Pojawia się nowa era elektry-
fikacji miasta.

Warszawa – miasto czyste czy brudne?

Polskie normy dla tego parametru są nieco łagod-
niejsze i mówią o stężeniu 40 µg/m3 jako wartość gra-
niczna. Z przeprowadzanych przez Instytut Badawczy 
Dróg i  Mostów badań wynika, że w  Warszawie śred-
nioroczne stężenie pyłu PM10 mieściło się w granicach 
21–47,3 µg/m³ czyli 52–118% dopuszczalnych normą 
wartości. Wielkości stężeń dwutlenku siarki – SO2 
w Warszawie w 2008 r. nie przekraczały 16–32% po-
ziomów dopuszczalnych. Podobnie ze stężeniem dwu-
tlenku azotu (NO2). Nie przekraczały one 50–70% po-
ziomów dopuszczalnych. Na poziom stężeń dwutlenku 
azotu ma przede wszystkim wpływ komunikacja.

Spaliny pojazdów samochodowych są też głów-
nym źródłem emisji benzenu do środowiska. Również 
i w tym wypadku nie przekroczyły one wartości określo-
nych normą. W 2008 roku stanowiska pomiarowe za-
rejestrowały obecność benzenu w  granicach 30–60% 
normy (1,6–3,0 µg/m³).

Wartości stężeń ołowiu na wszystkich stanowi-
skach pomiarowych nie przekroczyły 10% normy (do 
0,05 µg/m³), co wydaje się oczywiste ze względu na to, 

że czteroetylek ołowiu już wiele lat temu został wyco-
fany z  użycia w  paliwach. Zresztą średnioroczne stę-
żenia metali ciężkich takich jak arsen, nikiel i kadm nie 
przekraczają poziomów docelowych. Wielkości stężeń 
arsenu stanowią około 3% normy, kadmu 15%, a niklu 
około 30%.

Według WHO nie jest najlepiej

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) określiło 
normę dla pyłu PM10 na znacznie niższym poziomie 
niż ma to miejsce w normach polskich, bowiem norma 
WHO podaje wartość graniczną 20 µg/m3. Spośród 
65 miast w  Polsce, które zostały przebadane przez 
WHO, tylko 6 mieści się w normie. Zdecydowanie naj-
czystszym miastem w naszym kraju jest Gdańsk, gdzie 
stężenie pyłu PM10 wynosi 18 µg/m3. Przyczyną tak 
czystego powietrza jest silne wietrzenie spowodowane 
korzystnym położeniem miasta nad brzegami Zatoki 
Gdańskiej. Wszelkie zanieczyszczenia są błyskawicz-
nie rozpraszane przez wiatr.

W czołówce najczystszych miast znajduje się też 
Wałbrzych. Miasto uznawane jeszcze nie tak dawno za 
jedno z najbardziej skażonych, obecnie zupełnie zmie-
niło swoje oblicze. Po zamknięciu zakładów przemysło-
wych, jakość powietrza diametralnie się poprawiła. 

Pozostałe miasta w  Polsce przekraczają normę 
WHO. Na przykład w Gdyni pył zawieszony osiąga 28 
µg/m3, w Warszawie 32 µg/m3, we Wrocławiu 35 µg/m3, 

ELEKTRYFIKACJA MIASTA
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a w Katowicach 42 µg/m3. Najbardziej zanieczyszczo-
ne powietrze w Polsce ma Kraków. Tam roczne stężenie 
pyłu zawieszonego sięga aż 64 µg/m3 i  jest 3,5 razy 
wyższe niż w Gdańsku. 

Polska znalazła się na 20. miejscu listy najbardziej 
skażonych państw. Roczne stężenie PM10 osiąga 33 
µg/m3. Dla porównania w  Rosji wynosi 32,5 µg/m3, 
w Czechach 29 µg/m3, a w Niemczech 25 µg/m3.

Winien głównie transport

Zmiany, jakie zaszły w polskiej gospodarce w cią-
gu ostatnich 25 lat spowodowały, że przemysł przestał 
w  zasadzie być głównym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza. Najlepszym przykładem jest wspomnia-
ny wcześniej Wałbrzych. W  miastach głównym źró-
dłem zanieczyszczenia powietrza staje się transport. 
Oczywiście nie wszędzie, czego przykładem dla od-
miany jest Kraków czy Zakopane, gdzie dominującym 
źródłem zanieczyszczenia powietrza, obok transportu, 
jest cała masa pieców opalanych węglem i  to często 
najniższej jakości.

Zatem transport, i to zwłaszcza transport indywi-
dualny w głównej mierze, przyczynia się do emisji py-
łów, tlenków siarki i azotu, nie wspominając o hałasie 
czy węglowodorach aromatycznych. Przeprowadzone 
niedawno w  Warszawie badania wskazały, że trans-
port indywidualny odpowiedzialny jest za 80% emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych lokalnie oraz 60% 
emisji komunikacyjnych globalnie, podczas gdy korzy-
sta z niego 40% podróżnych. Emisja “lokalna” oznacza 
bezpośrednią emisję pojazdu, a emisja “globalna” obej-
muje również emisję powstającą w trakcie pozyskania, 
produkcji, transportu i składowania paliwa.

Na tym tle o wiele lepiej wygląda transport auto-
busowy, który przewożąc niewiele mniej, bo 32% pasa-
żerów, emisję lokalną ma na poziomie 7,5%, a globalną 
tylko 6%. To nawet lepiej od transportu szynowego, 
który wprawdzie nie ma emisji lokalnej, za to globalna 
wynosi aż 26%.

Usprawnić transport

Władze miasta dla poprawy systemu transportu 
w  mieście zdecydowały się na szereg równocześnie 
prowadzonych działań. Należy do nich rozbudowa sie-
ci ścieżek rowerowych, popularyzacja wypożyczalni 
miejskich rowerów, wydzielanie BUS-pasów, parkingi 
“Parkuj i  jedź”, nie mówiąc o  największej inwestycji – 
rozbudowie warszawskiego metra.

Pozostają jeszcze spore rezerwy. Napór na miejski 
ruch ulegnie radykalnej zmianie po pełnym uruchomieniu 
obwodnicy. Od kilkudziesięciu wręcz lat czeka rzeczywi-
ste włączenie systemu kolei węzła warszawskiego wraz 
z ich 54 stacjami i przystankami do systemu transportu 
miejskiego, jak ma to miejsce na przykład w Londynie, 

gdzie pociągi różnych ope-
ratorów znakomicie wspie-
rają London Transport.

Skoro o Londynie mo-
wa, to nasi samorządowcy 
myślą również o  wprowa-
dzeniu strefy ograniczonego 
wjazdu do centrum miasta. 
Pomysł wydaje się ciekawy, 
jeżeli zestawi się go z wyni-
kami pomiarów zanieczysz-
czeń powietrza przed i  po 
wprowadzeniu ograniczenia 
ruchu na ul. Nowy Świat. 
Stężenie tlenku węgla spa-
dło o  30%, NOx o  39%, 
HC o  57%, a  pyłu o  85%. 
Ale warto uświadomić po-
mysłodawcom, że Londyn 
najpierw rozwinął sieć kolei 
podziemnej, a  dopiero 100 
lat później wprowadził te 
ograniczenia.

Elektryczność 
w komunikacji miejskiej

Energia elektryczna 
jako czysta – przynajmniej 
w  miejscu użycia – niemal 
od początku jej istnienia 

w technice, budziła zainteresowanie jako medium napę-
dzające transport publiczny. Jej zastosowanie w trans-
porcie miejskim swoją historią sięga końca XIX wieku. 

Początkowe próby zastosowania pojazdów aku-
mulatorowych spełzły na niczym, bowiem mało wydaj-
ne i ciężkie ogniwa nie były w stanie dostarczyć odpo-
wiedniej ilości energii, a  pojazdy były powolne i mało 
sprawne.

Jedyne, wówczas sensowne, rozwiązanie pole-
gało na dostarczeniu energii elektrycznej do pojazdu 
za pomocą przewodu elektrycznego. System zasilania 
z “zabierakiem” przetrwał ponad 130 lat i nie wygląda na 
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to, by zbliżał się jego zmierzch. W roku 1881 w Berlinie 
uruchomiono pierwszą linię trolejbusową oraz pierwszą 
próbną linię tramwajową.

W Warszawie tramwaje pojawiły się w roku 1908, 
a  trolejbusy dopiero po II wojnie światowej, w 1946 r. 
Zresztą trolejbusy nie znalazły uznania u  włodarzy 
miasta i po 27 latach znikły z warszawskich ulic, by na 
krótko powrócić w latach 1983–1995 łącząc Warszawę 
z  Piasecznem. Tramwaje natomiast do dzisiaj służą 
warszawiakom.

Ale sposób zasilania obu środków transportu wiąże 
się z koniecznością zbudowania i utrzymania skompliko-
wanej i drogiej infrastruktury niedodającej urody miastu.

Warszawa stawia na autobusy elektryczne

Spółka MZA ogłosiła wspomniany przetarg na 
dostawę 10 autobusów elektrycznych. Pierwsze z nich 
mają pojawić się na stołecznych ulicach za jakieś pół 
roku. Oferty zostaną otwarte 18 marca. Od momentu 
zakończenia postępowania, zwycięska firma będzie 
miała 24 tygodnie na dostawę pierwszych pięciu wo-
zów. Tydzień później mają dojechać pozostałe.

Autobusy elektryczne będą pierwszymi pojazda-
mi na paliwa alternatywne wobec oleju napędowego 
w MZA. Zamówionych zostało również 35 pojazdów na 
gaz, ale dojadą one później, bo dopiero w przyszłym ro-
ku. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach w MZA 
testowano elektrowozy Solaris, BYD oraz AMZ i zebrały 
one pozytywne opinie.

Ich zakup to fragment wielkiego programu wymia-
ny taboru MZA. W jego ramach, od 2007 roku, spółka 
kupiła 811 autobusów. 47 kolejnych pojazdów jest w tej 
chwili w trakcie produkcji, a w pierwszym kwartale 2015 
roku do stolicy przyjedzie wspomnianych 35 autobusów 
gazowych, zasilanych skroplonym metanem.

– Konsekwentnie stawiamy na ekologię i  kom-
fort pasażerów. Dlatego na reprezentacyjnym Trakcie 
Królewskim już za kilka miesięcy pojawią się elektrycz-

ne autobusy – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy. – Na wymianę taboru MZA w cią-
gu ostatnich kilku lat przeznaczyliśmy miliard złotych. 
Dzięki temu w Warszawie kursują jedynie nowoczesne, 
niskopodłogowe autobusy.

Na marginesie warto wspomnieć, że Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  ramach systemu zielonych inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme) uruchomił w marcu ubiegłego roku 
program GAZELA. Jest on przeznaczony na wsparcie 
inwestycji w  niskoemisyjny transport miejski. Na pro-
gram ten przeznaczono kwotę 80 mln zł, a  tyle mniej 
więcej kosztuje 40 nowoczesnych autobusów.

Kto startuje w przetargu?

Ta informacja nie jest jeszcze znana. Ale z faktu, iż 
w ubiegłych latach testowane były autobusy elektryczne 
trzech producentów należy sądzić, że staną oni do walki 
o ten kontrakt, bowiem wprawdzie nie jest on wielki – le-
dwie 10 autobusów, podczas gdy samo MZA dysponuje 
blisko 1500 autobusami – ale należy sądzić, że z racji to-
warzyszącej autobusom infrastruktury i serwisu wygranie 
przetargu otworzy drzwi do dalszych zamówień.

Najbardziej znaną marką jest polski producent 
SOLARIS, który jest jednym z największych producen-
tów autobusów w Europie. Wiele autobusów z logo jam-
nikiem jeździ po ulicach miast nie tylko w Polsce, ale 
nawet w Turcji. Rocznie w SOLARISIE produkowanych 
jest 1300–1500 autobusów, z  tego większość na eks-

port. W samym MZA jeździ ich kilka-
set.

Ponieważ według założeń białej 
księgi Komisji Europejskiej do roku 
2050 autobusy z  silnikiem zasilanym 
olejem napędowym (diesle) mają znik-
nąć z miast krajów UE, a do roku 2030 
mają stanowić nie więcej niż połowę 
taboru, SOLARIS zdecydowanie chce 
stawiać na pojazdy elektryczne. 

Autobusy elektryczne oferują 
zasięg rzędu 100–200 kilometrów, co 
może nie być wystarczające dla do-
bowej eksploatacji pojazdu. SOLARIS 
oferuje trzy sposoby doładowania: 
indukcyjne, gdy na przystankach pod 
jezdnią znajdują się pętle indukcyjne 
doładowujące akumulatory, plug-in, 
czyli w  czasie postoju na krańców-
ce kierowca podłącza wtyczkę do 
gniazdka, oraz trzecia metoda – pan-
tograf, gdzie w czasie postoju na przy-
stanku automatycznie podnosi się 
pantograf podobny do trolejbusowego 
i  podłącza się do systemu zasilania 
elektrycznego.

Najprostsze i  najtańsze rozwiązanie jest plug-in, 
najdroższe, ale za to “najbardziej eleganckie” jest zasi-
lanie przez pętlę indukcyjną.

SOLARIS ma już doświadczenie w produkcji auto-
busów elektrycznych. W lipcu 2013 r. do Klagenfurtu tra-
fił jeden 8,9-metrowy pojazd zasilany plug-in. Brunszwik 
zamówił pięć pojazdów ładowanych indukcyjnie. Dwie 
sztuki Urbino, 12 (plug-in) trafi w I połowie tego roku do 
Dusseldorfu. Szwedzkie miasto Vasteras kupiło jeden 

Autobus elektryczny AMZ z Kutna.
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pojazd 12-metrowy (plug-in), który zostanie dostarczony 
również przed połową tego roku. W Hamburgu będą nato-
miast jeździły dwa pojazdy 18,75-metrowe. Jak informuje 
producent, będą one dodatkowo wyposażone w wodoro-
we ogniwa paliwowe zwiększające zasięg autobusów.

Drugim autobusem testowanym na warszawskich 
ulicach był chiński BYD. Firma istnieje od 1995 roku spe-
cjalizując się w produkcji samochodów osobowych (spa-
linowych) oraz autobusów elektrycznych. Do 2013 roku 
w ChRL eksploatowanych jest półtora tysiąca egzempla-
rzy elektrycznych autobusów tej firmy. Pierwszym europej-
skim podmiotem, który za-
kupił BYD K-9 był natomiast 
przewoźnik z  holenderskiej 
wyspy Schiermonnikoog. 
Autobusy te testowane by-
ły też w wielu europejskich 
miastach, między innymi 
w  Londynie. W  Polsce au-
tobus był testowany w 2013 
roku przez Miejskie Zakłady 
Autobusowe w  Warszawie 
na linii 222. Producent za-
pewnia, że dzięki aktyw-
nemu systemowi odzysku 
energii, panelom słonecz-
nym na dachu oraz wielu 
innym rozwiązaniom prak-
tyczny zasięg autobusu 
wynosi 250 km.

Trzecim testowanym 
na ulicach Warszawy elek-
trycznym autobusem jest 

AMZ City Smile. Sama firma mieszcząca się w Kutnie 
znana jest głównie z produkcji na bazie znanych ma-
rek samochodów specjalnego przeznaczenia oraz 
pojazdów wojskowych. Produkowała też autobusy na 
licencji czeskiej. Od roku 2011 produkuje autobusy 
własnej konstrukcji City Smile. Nie jest nam znana 
liczba wyprodukowanych i  sprzedanych czy też za-

Autobus elektryczny SOLARIS.

Autobus elektryczny BYD K-9 produkcji chińskiej na ulicach Warszawy.

kontraktowanych autobusów elektrycznych produko-
wanych przez AMZ.

Torowiska dla autobusów elektrycznych

Każdy mieszkaniec dużej aglomeracji miejskiej 
wyposażonej w transport tramwajowy dostrzega istotną 
jego zaletę – wydzielone torowiska pozwalają w godzi-
nach szczytów uniknąć korków. Pojawienie się w trans-
porcie publicznym autobusów elektrycznych tworzy no-
wą sytuację, w której można zrezygnować z tramwajów 

zmniejszając koszty utrzymania komuni-
kacji miejskiej, likwidując skomplikowa-
ną infrastrukturę sieci zasilającej oraz 
torowisk.

Ale przestrzeń zajmowaną do tej 
pory pod torowiska warto wykorzystać 
dla stworzenia wydzielonych ciągów 
komunikacyjnych przeznaczonych wy-
łącznie dla autobusów elektrycznych, 
dzięki czemu w  godzinach szczytu po-
ruszałyby się one po nich równie spraw-
nie jak tramwaje. A nawet sprawniej, bo 
uszkodzony tramwaj blokował torowi-
sko, a autobus w przypadku awarii bar-
dzo łatwo odstawić na pobocze czy do 
zatoczki.

Kilka miast niemieckich jest w trak-
cie realizacji podobnego projektu, przy 
czym zastosowano w  nich autobusy 
klasyczne, napędzane silnikami spa-
linowymi. Ponadto autobusy są nieco 
odmienne, o  bardzo dużej pojemności 
(dwa przeguby), a  pasy wydzielone są 
betonowymi murkami. W  prezentowa-

nym przez nas pomyśle pasy po wydzielonych torowi-
skach byłyby przeznaczone wyłącznie dla autobusów 
elektrycznych, tak aby nie mogły na nich pojawiać się 
inne środki transportu – może poza pojazdami uprzy-
wilejowanymi na sygnale. Tak jak to się dzieje obecnie, 
taksówki po wydzielonych torowiskach nie jeżdżą.

Paweł Wójcik
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Dorsze, łososie, trocie, flądry (płastugi) żyjące 
w Bałtyku, czasami chorują. Nie zawsze wia-
domo, jaka jest tego przyczyna. Być może 

źródeł należy szukać w  czasach dość odległych, 
bo aż w końcu pierwszej połowy ubiegłego wieku. 
Niewykluczone bowiem, że nasze ryby trują się 
pozostałościami bojowych środków chemicznych 
z czasów II wojny światowej.

Istnieje wyraźny związek: intensywność zachoro-
wań ryb jest większa u  tych żyjących w rejonach, gdzie 
amunicja chemiczna była zaraz po II wojnie światowej za-
tapiana. A ślady iperytu znaleziono w Bałtyku nawet tam, 
gdzie nie spodziewano się, że taka substancja może się 
znajdować – na przykład około dwóch mil od wejścia do 
trójmiejskiego portu. Także blisko brzegu przy rezydencji 
prezydenta RP na Półwyspie Helskim. Ustaliła to mię-
dzynarodowa ekipa, w ramach przedsięwzięcia o nazwie 
CHEMSEA. Koordynatorami byli naukowcy z Trójmiasta. 

Choć iperyt, nawet gdyby dostał się do organizmów 
ryb, nie zaszkodziłby ludziom, bo w toku obróbki termicz-
nej by się unieszkodliwił, to ostrożnym być trzeba. Może 
zaszkodzić ludziom, jeżeli wpadnie w  rybackie sieci. 
Także szukając bursztynu na bałtyckich plażach może-
my natknąć się na coś niebezpiecznego z czasów wojny. 

To bardzo mało prawdopodobne, ale powinniśmy uwa-
żać, by nie narazić się na takie cierpienia, jakich doznali, 
w  2009 roku, zbieracze złomu w  Bornem Sulinowie na 
Pomorzu – w głębi lądu.

– Jak bursztyn to wyglądało! – powiedzieli później, 
pytani przez policję i lekarzy o przyczyny okaleczeń, opa-
rzeń. Z  racji miejsca znalezienia tej groźnej substancji, 
a  konkretnie iperytu, poproszono o  pomoc wojskowych 
specjalistów od bojowych środków trujących. Iperyt znaj-
dował się bowiem na terenie byłej radzieckiej bazy mili-
tarnej, co wcale nie świadczy, że do wojsk rosyjskich na-
leżał ów niebezpieczny środek bojowy. Znaleziony przez 
zbieraczy złomu iperyt mógł tam leżeć od czasów II woj-
ny światowej. Niewykluczone, że zostawiły go w Bornem 
Sulinowie wojska niemieckie. Zbieracze złomu odkryli – 
jak im się wówczas wydawało – „skarb” – beczkę, pełną 
brązowawej substancji. Niestety, nie było to nic cennego, 
a  wręcz przeciwnie: w  beczce znajdowało się – jak się 
okazało – coś bardzo niebezpiecznego. Znalazcy odczuli 
to na własnej skórze, bo zostali dotkliwie poparzeni.

Może się tak zdarzyć, że zwłaszcza na bałtyckich 
plażach natrafimy na coś, co bursztyn przypomina, a jest 
groźną pozostałością po II wojnie światowej. Tak nieraz 
się zdarzało. Bryły iperytu wpadały też w rybackie sieci, 
co w latach 90. ubiegłego wieku przydarzyło się np. mor-

skim rybakom z Władysławowa. 
Przez dziesiątki lat po II wojnie świa-

towej nikt dokładnie nie analizował ile 
i  gdzie utopiono bojowych środków tru-
jących (BST). Dopiero realizacja projektu 
„Chemical Munitions Search & Assessment 
(CHEMSEA)” czyli: „Amunicja chemiczna – 
odnalezienie i  oszacowanie”, pozwoliła na 
odszukanie groźnych substancji, sporządze-
nie mapy oraz wskazówek, jak sobie radzić, 
jak postępować w  razie zetknięcia się z bo-
jowymi środkami trującymi z  czasów II woj-
ny światowej. Możemy być dumni, że pomy-
słodawcami sprawdzenia, co i gdzie na dnie 
Bałtyku leży, są polscy naukowcy. Konkretnie, 
to Instytut Oceanologii Polskiej Akademii 
Nauk w Sopocie jest inicjatorem i koordyna-
torem tego projektu, a  współpracuje w  tym 
zakresie z  jedenastoma międzynarodowy-
mi partnerami. Całkowity budżet projektu to 
ponad 4,8 milionów euro. Dotacja pocho-
dzi z Unii Europejskiej. Z Polski, w projekcie 
CHEMSEA, oprócz Instytutu Oceanologii 
PAN, zaangażowane są m.in. Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wojskowa 
Akademia Techniczna w Warszawie.

Projekt CHEMSEA został w  czerwcu 
2011 zaakceptowany do realizacji w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Morza 
Bałtyckiego (http://eu.baltic.net/). Z  wcze-
śniejszej wiedzy wynikało, że najwięcej bo-
jowych środków trujących, które mogły być 
bronią masowego rażenia (BMR), zatapiano 
w rejonie Bornholmu i na Głębi Gotlandzkiej. 
Były przypuszczenia, że broń chemiczną wy-
rzucano także na Głębi Gdańskiej – co pod-
czas realizacji projektu CHEMSEA zostało 

FILETY bEZ IPERYTU
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potwierdzone. Odkryto ślady bojowych substancji che-
micznych bardzo blisko brzegu na Zatoce Gdańskiej. 

Realizatorzy projektu CHEMSEA znaleźli na dnie 
Bałtyku kilkadziesiąt tysięcy obiektów, mogących zawie-
rać bojowe środki z czasów II wojny światowej. Ich iden-
tyfikacji dokonano przy pomocy bezzałogowego podwod-
nego robota. 

Na Głębi Gdańskiej wykryto około 200 takich obiek-
tów, 60 z nich wytypowano do dokładniejszych analiz. 40 
z nich mogło zawierać broń chemiczną, co potwierdzono 
przy pomocy bezzałogowego robota.

– Kolejnym krokiem było sprawdzenie, czy ta broń 
nie przenika do osadów dennych – powiedział nam 
dr Jacek Bełdowski z  Instytutu Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk w  Sopocie, koordynator prac między-
narodowego projektu CHEMSEA. – Próbki były bada-
ne w  laboratoriach szwedzkich, fińskich oraz w polskiej 
Wojskowej Akademii Technicznej w  Warszawie. Ślady 
substancji chemicznych, konkretnie iperytu stwierdzono 
w  osadach pobranych około 2 mil od wejścia do portu 
w Gdyni. Nie było tam żadnej bomby; przypuszczalnie ry-
bacy przypadkiem wyłowili tę substancję i gdy zauważyli, 
wracając do portu, że mają tak niebezpieczny przedmiot, 
wyrzucili go do morza. Pochodne bojowych środków tru-
jących znaleziono, w toku realizacji projektu CHEMSEA, 
także niedaleko Juraty. Luizyt znajdował się w osadach 
pobranych około 2,5 km od rezydencji prezydenta RP.

W  Morzu Bałtyckim zatapiano głównie: amunicję 
artyleryjską, granaty, bomby lotnicze, miny, beczki za-
wierające BST, a  także inne materiały wojenne – wyni-
ka z  informacji, które przekazał nam kmdr por. dr inż. 
Jacek Fabisiak, kierownik Zakładu Ochrony Środowiska 
i  OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia) 
Akademii Marynarki Wojennej, koordynator między-
narodowego zespołu, pracującego w  ramach projektu 
CHEMSEA. 

Zatopiono głównie: chloroacetofenon (2-chloro-
-1-fenyloetanon), clark I  (chlorodifenyloarsyna), clark II 
(cyjanodifenyloarsyna), adamsyt (10-chloro-9,10-dihydro-
fenarsazyna), fosgen (tlenochlorek węgla), iperyt (tioeter 
2,2’-dichlorodietylowy), luizyt (dichloro 2-chlorowinyloar-
syna), tabun (ester etylowy kwasu cyjanodimetyloamido-
fosforowego) oraz cyklon B (cyjanowodór).

Międzynarodowy zespół, którym kierował kmdr por. 
dr inż. Jacek Fabisiak opracował specjalne podręczniki 
dla rybaków, podając procedury postępowania w  przy-
padku wyłowienia amunicji chemicznej, a  także ulotki 
dla turystów, spacerujących po plaży nad Bałtykiem, jak 
postępować w  razie kontaktu z bojowymi środkami tru-
jącymi. Więcej wiadomości znajduje się na stronie www. 
http://www.chemsea.eu/.

– Stwierdziliśmy wyraźnie niższe zdrowie ryb w re-
jonach zatopień, w porównaniu ze zdrowiem ichtiofauny 
w miejscach czystych – mówi dr Jacek Bełdowski, koor-
dynator projektu CHEMSEA. – Partnerzy z Niemiec łowili 
dorsze na Bałtyku w tych rejonach. Okazało się, że zarów-
no częstotliwość występowania chorób ryb była wyższa, 
jak i  wskaźniki na poziomie komórkowym. Wskazuje to 
na zanieczyszczenie trujące ryby. Stwierdzenie, że winę 
ponosi broń chemiczna z czasów II wojny światowej nie 
jest jednoznaczne, albowiem przyczyny mogą być różne. 
Powodowane przez różnego rodzaju zanieczyszczenia, 
ale silne są wskazania na to, że dzieje się ów proces 
w rejonach, gdzie zatapiano po wojnie broń chemiczną. 
Przeprowadziliśmy też analizy tkanek ryb, czyli mięśni. To 
było bardzo trudne zadanie, bo najpierw musieliśmy opra-
cować metody badawcze. 

Badania osadów – próbek pobranych z dna Bałtyku, 
przeprowadzano w  kilku laboratoriach, między inny-
mi Szwedzkiej Agencji Obrony oraz VeriFin – Instytucie 
Weryfikacji Konwencji Broni Chemicznej w  Finlandii – 
Finowie zostali wyznaczeni do zbadania broni chemicz-
nej, znajdującej się w Syrii. Próbki badała też Wojskowa 
Akademia Techniczna w Warszawie. 

– Opracowaliśmy wiele dokumentów – podręczni-
ków, instrukcji, ulotek jak postępować w razie zetknięcia 
się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi z cza-
sów II wojny światowej – gdy się tę broń przypadkowo 
wyłowi, i gdyby natrafiono na nią w czasie realizowania 
inwestycji na Bałtyku. Opracowane zostały instrukcje, ja-
kie i w  jaki sposób prowadzić badania przed rozpoczę-
ciem budowy na przykład farmy morskich elektrowni wia-
trowych i co trzeba zrobić, jeżeli by się na broń chemiczną 
natrafiło.

Koledzy z  Akademii Marynarki Wojennej zapropo-
nowali ujednolicony plan postępowania w przypadku ka-
tastrofy, Do tej pory do wielkiego nieszczęścia nie doszło, 
ale może się zdarzyć, że ktoś o taką bombę siecią zacze-
pi. Teraz, w różnych krajach bałtyckich są różne metody 
postępowania. Koledzy z  Akademii Marynarki Wojennej 
skompilowali te plany i  ujednolicili je. W  Warszawie na 
konferencji ten jednolity plan został przedstawiony. Będzie 
konsultowany z Urzędem Morskim – mówi dr Bełdowski.

Z  dotychczas zgromadzonych danych wynika, 
że w  Bałtyku może leżeć ok. 40 tysięcy ton amunicji, 
zawierającej około 15 tys. ton trucizn. Najwięcej – na 
Głębi Bornholmskiej. Na Gotlandzkiej ok. 2 tys. ton, a na 
Gdańskiej – około 60 ton.

O  zagrożeniach bojowymi środkami trującymi 
w Bałtyku można przeczytać także na stronach interne-
towych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni: www.
mir.gdynia.pl. Tam można znaleźć odpowiedź m.in. na 
pytanie: Czy ryby bałtyckie sprzedawane w sklepach są 
skażone iperytem?

– Nie są skażone! – zapewnia dr Eugeniusz 
Andrulewicz z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii 
Morza, Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego 
Instytutu Badawczego w  Gdyni. – Jeżeli ryby (dorsze, 
płastugi) wejdą w kontakt z  iperytem (w trakcie żerowa-
nia) na dnie morskim, będą miały rany i nie będą dopusz-
czone do sprzedaży. Informacje medialne, że ryby bał-
tyckie są skażone iperytem (tj. zawierają ślady iperytu lub 
jego pochodne w  swoich tkankach) są nieuzasadnione. 
Produkty rozkładu iperytu nie są toksyczne i  nie podle-
gają bioakumulacji. Konsumpcja ryb, (nawet tych, które 
mogły mieć kontakt z iperytem), jest bezpieczna. W trak-
cie obróbki (płukanie, gotowanie, smażenie) ślady iperytu 
uległyby rozkładowi. 

A  czy na plaży bałtyckiej można natknąć się na 
iperyt lub inne bojowe środki trujące? Można, choć jest 
to mało prawdopodobne, gdyż iperyt jest masą/bryłą, 
która zalega na dnie (przeważnie pod warstwą mułu/
piasku), więc jego samoistne podniesienie się z dna jest 
niemożliwe. Podobnie amunicja chemiczna jako cięż-
ka, nie może być przeniesiona na brzeg morski siłami 
naturalnymi. Natomiast iperyt lub inne BST, przeważnie 
z okresu operacji ich zatopienia, mogą znajdować się pod 
powierzchnią plaży i przybrzeża (podobnie jak broń kon-
wencjonalna). W pewnych warunkach (np. po sztormie), 
mogą być odsłonięte i znaleźć się na powierzchni plaży. 
Bądźmy więc ostrożni. Bo na plażach leży jeszcze wiele 
niewypałów, niewybuchów. Co rusz takie niebezpieczne 
przedmioty wymywane są z piasku.

Kazimierz Netka
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Biskupiec liczy niespełna 11 tys. mieszkańców, 
leży w  środkowej części województwa warmiń-
sko-mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsz-

tyńskiego i  mrągowskiego. Jest jednym z  11 miast 
należących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. 
Dziesiątka znajduje się na Warmii i  Mazurach. To ka-
wałek Zielonych Płuc Polski, błyszczący taflami je-
zior, szumiący ogromnymi borami. Takimi perełkami 
są: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, 
Gołdap, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nowe Miasto 
Lubawskie, Olsztynek, Reszel, Ryn oraz jedno miasto 
z Wielkopolski – Murowana Goślina.

– U nas nie ma szybkiego tempa życia, wyścigu szczu-
rów. Ludzie są spokojniejsi, przyjaźnie trwalsze, miasteczko 
rozwija się, powstają nowe inwestycje z  myślą o  poprawie 
jakości środowiska – mówi Kamil Kozłowski, zastępca bur-
mistrza Biskupca.

– Cittaslow to miasto dobrego życia – tłumaczy 
w  rozmowie z nami Daria Niemier, podinspektor ds. re-
witalizacji Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. –To 
promocja spokojnego życia w zgodzie z naturą. Narzędzie, 
bodziec, który daje sygnał, by raz na jakiś czas zatrzymać 
się i zadać pytanie dokąd zmierzamy, czy jest sens gonić 
za wielkim miastem, zaawansowaną ciężką infrastrukturą 
i przemysłem, czy może zatrzymać się, rozejrzeć i docenić 
to, co pięknego mamy dookoła.

Murowana Goślina położona 20 km od centrum 
Poznania na zboczach doliny rzeczki Trojanki, którą dawniej 
nazywano Goślinką, Wełnianką lub Czarną Wełną, niedaleko 
jej ujścia do Warty, jest takim typowym Cittaslow. Miasteczko 
liczy ok. 11 tys. mieszkańców (gmina 16 tys.). Na liście tygo-
dnika „Wprost” gmina znalazła się wśród 100 najatrakcyjniej-
szych miejsc do zamieszkania w  Polsce. Sąsiedztwo Parku 
Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” sprzyja rozwojowi turysty-
ki. Oznakowane szlaki rowerowe ciągną się na ponad 500 km. 

– Dla Murowanej Gośliny Cittaslow jest właśnie takim 
bodźcem, który daje nam sygnał, by docenić to, co mamy 
w przysłowiowym własnym ogródku – chwali swoją małą oj-
czyznę Daria Niemier. – Od czasu przystąpienia Murowanej 
Gośliny do Cittaslow widać zmiany polegające właśnie na 
docenianiu lokalnych walorów, smaków itp., powstają rów-
nież miejsca od podstaw „budowane” zgodnie z  tą ideą. 
Coraz więcej osób kojarzy symbol ślimaka i wie z czym on 
się wiąże.

Spod znaku ślimaka

Kiedy ślimak wychodzi ze skorupy, to znaczy, że bę-
dzie ładna pogoda. W  tym przypadku ślimak jest symbo-
lem ruchu, który powstał we Włoszech, bo idea fast foodów 
zagroziła dolce vita – prawu do czerpania radości z  życia. 
Manifesty w obronie zdrowej żywności, zachwyt nad tym, co 
zrodziła okoliczna ziemia legły u podstaw Cittaslow – stowa-
rzyszenia miast, gdzie życie płynie powoli, pogodnie, w czy-
stym środowisku.

Daria Niemier opowiada o  swoim miasteczku: – 
Cittaslow tak naprawdę działa na wszystkich horyzontach 
dotyczących życia miasta, mobilizuje do życia w  zgodzie 
z naturą, ale także zachęca do podążania za nowoczesnymi, 
czystymi, ułatwiającymi życie technologiami, zwraca uwagę 
na życzliwość, gościnność oraz na to, co jest dzisiaj bardzo 

ważne, racjonalne korzystanie ze środowiska. Stąd też du-
ża promocja kultury smaku, dziedzictwa kulinarnego, potraw 
opartych na lokalnych produktach.

Idea Cittaslow wręcz wymusza inwestowanie w ochro-
nę środowiska. Bernard Piotr Mius, burmistrz Pasymia, 
miasta, które chce rozwijać się dalej jako Cittaslow mówi: – 
Przyroda, a zwłaszcza jakość powietrza i wody są głównymi 
atutami naszej gminy. Funkcjonująca w Pasymiu oczyszczal-
nia ścieków spełnia swoją rolę, jaką jest dbanie o nasze śro-
dowisko naturalne. 

Rada Miejska w  Pasymiu w  grudniu ub.r. przyjęła 
uchwałą „Plan gospodarki niskoemisyjnej gmin na lata 2015–
2020”. Gmina na bieżąco monitoruje jakość wody w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej oraz na stacjach 
uzdatniania wody. Nowa technologia wprowadzona do stacji 
uzdatniania wody sprawia, że jakość wody nie budzi zastrze-
żeń. Skanalizowanie całego miasta całkowicie ograniczyło od-
pływ nieoczyszczonych ścieków do środowiska naturalnego.

Gmina oszczędza energię. – W całym mieście wymie-
niliśmy wszystkie stare lampy na nowe, energooszczędne. 
Przeprowadziliśmy termomodernizację obiektów użyteczno-
ści publicznej. Na budynkach mieszkalnych zamontowaliśmy 
kolektory słoneczne. Coraz częściej mieszkańcy idą w kierun-
ku produkcji energii cieplnej w oparciu o energię geotermalną. 
Władze gminy rozważają montaż instalacji do produkcji ciepła 
z energii geotermalnej w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu – 
podaje przykłady inwestycji burmistrz Bernard Mius.

Władze miasta od kilku lat stosują zasadę tworzenia 
społecznych terenów zielonych z drzewami owocowymi jak: 
głóg dwuszyjkowy-szczepiony, akacja, śliwka purpurowa-
-szczepiona, które nasadzają wzdłuż remontowanych dróg 
i ulic (ul. Polna, Warszawska, Kościuszki, Rynek).

W trosce o dobre samopoczucie turystów te-
reny rekreacyjno-wypoczynkowe chronione są 
przed nadmiernym hałasem, na niektórych 
wodach powiatu szczycieńskiego wprowa-
dzono zakaz używania jednostek pływa-
jących napędzanych silnikami spalino-
wymi 

CITTASLOW –
MIASTA DObREGO żYCIA
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W  mieście ruch tranzytowy odbywa się obwodnicą 
(droga krajowa nr 53) poza miastem. Budowa nowej ulicy 
Polnej wraz z  ciągiem pieszo-rowerowym jeszcze bardziej 
ograniczyła ruch w mieście, a co za tym idzie udało się ogra-
niczyć również poziom hałasu. Zapisy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają do loka-
lizacji przemysłu i usług uciążliwych dla środowiska.

W  produkcji rolniczej przestrzega się reżimu nieuży-
wania zbyt obfitych ilości nawozów i  innych preparatów 
chemicznych. Na małych 
uprawach w  dużej mierze 
wykorzystuje się nawozy na-
turalne. – Warmia i Mazury są 
strefą wolną od upraw gene-
tycznie modyfikowanych, są 
regionem zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa, w  którym 
będzie produkowana, jak do-
tychczas, zdrowa żywność 
zgodnie ze strategią rozwoju 
województwa – podkreśla 
burmistrz Pasymia – miasta 
ciszy i  spokoju, otoczonego 
jeziorami i lasami.

Następne w kolejce

Niedawno Górowo Iławeckie i Nidzica z regionu war-
mińsko-mazurskiego zadeklarowały wolę przystąpienia do 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Burmistrz 
Nidzicy Dariusz Szypulski powiedział nam: – Myślę, że to, 
że dołączamy do grona miast spokojnego życia pozwoli na 
wymianę pewnych doświadczeń. A  pozytywne przykłady 
sprzyjają rozwojowi. Przystąpienie do Cittaslow to szansa 
przede wszystkim dla mieszkańców, drobnych producentów, 
którzy dzięki temu, że Nidzica znajdzie się w  sieci prawie 
200 miast położonych w  różnych częściach świata, będą 

mogli wypromować swoje produkty, będą mogli liczyć 
na wsparcie stowarzyszenia, Urzędu Marszałkowskiego 
i oczywiście nidzickiego ratusza.

15-tysięczną Nidzicę, nazywaną „Bramą na 
Mazury” odwiedza co roku wielu turystów. Przyciąga 

ich zamek krzyżacki, który dostojnie wznosi się nad miastem 
i okolice okraszone błękitem wspaniałych jezior oraz liczne 
rezerwaty przyrody. 

Poczynione niedawno inwestycje komunalne miały – 
zdaniem burmistrza – na celu poprawienie życia warunków 
mieszkańców. 

– Największym w  ostatnich latach przedsięwzięciem 
– wymienia burmistrz – była z  pewnością: modernizacja 
oczyszczalni ścieków w  Tatarach, budowa stacji uzdatnia-

nia wody przy ul. Wyborskiej 
oraz budowa magistrali wo-
dociągowej do miejscowo-
ści Nibork Drugi. Inwestycje 
zakończyliśmy w  ubiegłym 
roku. Instalacje oczyszczalni 
i  SUW pracują już w  nowej 
technologii. Wartość zadania 
zamknęliśmy w kwocie ok. 15 
milionów złotych, z  czego 9 
milionów udało się pozyskać 
z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia 
i Mazury.

Górowo Iławeckie za-
pewnia, że program miast 
Cittaslow będzie miał od-
zwierciedlenie we wszystkich 

planach strategicznych gminy. Niezwykłą urodę miasto za-
wdzięcza położeniu w obrębie zlewiska Zalewu Wiślanego, 
malowniczych Wzniesień Górowskich wraz z  Górą 
Zamkową. Jedną z największych atrakcji przyrodniczych jest 
Europejskie Centrum Bociana Białego w żywkowie. Miasto 
liczy na turystów i dofinansowanie.

Teraz miasteczka przystępujące do Cittaslow będą 
musiały dokonać samooceny i  spełnić statutowe wymogi 
dotyczące jakości życia mieszkańców. Muszą też wystąpić 
o pozytywną opinię do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Dopiero wówczas, po weryfikacji przez Polską Krajową Sieć 
Cittaslow będą mogły uzyskać certyfikat sieci.

Decyzję o  przyznaniu certyfikatu podejmuje 
Międzynarodowy Komitet Koordynujący. Ideą Cittaslow za-
interesowane są także miasta z innych regionów jak: Kalety 
(śląskie), Rejowiec Fabryczny (lubelskie), Prudnik (opolskie), 
Nowy Dwór Gdański (pomorskie).

W  Lubawie, 6–7 marca odbyły się warsztaty zorga-
nizowane w  ramach projektu „Promocja idei Cittaslow na 
Warmii, Mazurach i  Powiślu” ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i  Mazury na lata 2007–
2013. Przedstawiciele miast pretendujących mieli okazję wy-
mienić się doświadczeniami z  miastami już należącymi do 
sieci. Przedstawiciele miast członkowskich zaprezentowali, 
w jaki sposób przystąpienie do sieci Cittaslow przyczyniło się 
do rozwoju ich miasta, promocji, poszerzania świadomości 
i rozwijania dialogu z mieszkańcami.

Wyższy poziom ekologii

Miasta Cittaslow nie są stolicami stanów lub siedziba-
mi regionalnych rządów, lecz silnymi lokalnymi społeczno-
ściami, które zdecydowały się poprawić jakość życia swoich 
mieszkańców.

Marka Slow City to wyższy poziom ekologii. Obejmuje 
nie tylko dbałość o zdrową żywność, rozwój kultury i kwestie 
społeczne, ale także uwzględnia współzależności pomiędzy 
przyrodą a  urbanistyką, oszczędne pozyskiwanie energii, 
przyjazny transport, nieskażone chemią rolnictwo, nowocze-
sne kształcenie młodzieży. A  wszystko po to, aby stałemu 
rozwojowi naszych miast i miasteczek towarzyszyła zawsze 
troska o środowisko naturalne.

Krystyna Forowicz

Idea Cittaslow (z wloskiego citta – miasto, z ang. 
slow powolny), pojawiła się w 1999 roku we 

Włoszech, a pomysłodawcą był Paulo Saturmini, 
burmistrz Greve di Chianti. Jej celem jest 

popularyzowanie szeroko pojętej filozofii dobrego, 
spokojnego życia w małych i średnich miastach 

do 50 tys. mieszkańców, które nie posiadają 
rozwiniętego przemysłu. W Polsce sieć zaczęła 

powstawać w 2004 r., ale dopiero 13 kwietnia 2007 
r. na posiedzeniu w Urbino Komitet Koordynujący 
pozytywnie rozpatrzył wniosek o uznanie Polskiej 

Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Obecnie stowarzyszenie zrzesza 182 miasta 
reprezentujące 28 krajów z całego świata, 

najwięcej w nim włoskich miast – ponad 40, 
z Niemiec 12, z Korei Południowej 11.
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Niezwykły prezent przygotowują Lasy 
Państwowe mieszkańcom Obszaru 
Metropolitalnego Trójmiasta, a  właściwie 

dla każdego obywatela naszego globu. Chcą 
umożliwić ludziom poznawanie najróżniejszych 
sekretów świątyni przyrody. Od korzeni, po czub-
ki drzew. Taki pomysł ma Nadleśnictwo Gdańsk 
z  siedzibą w  Gdyni i  już swe plany realizuje – 
urządzając w  Gdyni Marszewie Leśny Ogród 
Botaniczny (LOB). Niedawno rozstrzygnięto kon-
kurs na jego zagospodarowanie.

LOB Marszewo to wcale nie dzielnica z blokami 
mieszkalnymi w  mieście Gdynia, ale naprawdę las, 
kwadrans jazdy od głównej ulicy Gdyni. Tym bardziej 
cenne jest to miejsce, na przykład dla edukacji, bo 
znajduje się bardzo blisko szkół, osiedli, jednocze-
śnie pozostając prawdziwym lasem. A  wiedzy o  taj-
nikach funkcjonowania przyrody ciągle u  nas nie za 
wiele. Dlatego musimy nauczyć się szanować przyro-
dę. Zwierzęta, rośliny mają bowiem takie samo prawo 
do życia na Ziemi, jak ludzie. Nie mniejsze, ale też nie 
większe. Chyba że zagrożone są wyginięciem, wte-
dy trzeba zapewnić im specjalną ochronę. Właśnie 
w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Gdyni Marszewie 
będzie można dogłębnie poznać specyfikę natury, 
przyrody – w jej świątyni, czyli w lesie. Ogród ów urzą-
dzany jest od kilku lat, na mocy decyzji Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz nastał czas na 
jego zagospodarowanie, wraz z  otoczeniem. Jak to 
zrobić? Nadleśnictwo Gdańsk postanowiło ogłosić 
konkurs. 

– Nasz ogród botaniczny jest jednym z  około 
40 takich w  Polsce – mówił Marek Zeman, nadle-
śniczy Nadleśnictwa Gdańsk. – Jednym z celów po-
wołania i  utworzenia tego ogrodu jest prowadzenie 
edukacji, która już trwa. W zeszłym roku Leśny Ogród 
Botaniczny w  Marszewie odwiedziło około 5 tysięcy 
osób; od dzieci do dorosłych. Pragniemy, by rocznie 
przychodziło tam 10 tysięcy osób. Edukacja ma zaś 
odbywać się nie poprzez oglądanie tablic z  informa-
cjami, ale na podstawie tego, co w ogrodzie, lesie się 
znajduje. By można było tego dotknąć, a nawet przytu-
lić. Jak to osiągnąć? Postanowiliśmy ogłosić konkurs. 
Staraliśmy się tak dobrać skład sądu konkursowego, 
aby nie wyszło, że realizowany jest pomysł wyłącznie 
leśników. 

Pod przewodnictwem Jerzego Fijasa, zastępcy 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Gdańsku, prace oceniali reprezentanci planowa-
nia Urzędu Miasta Gdyni, naukowcy z  Uniwersytetu 
Gdańskiego, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w  Warszawie, architekci krajobrazu, za-
stępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk, zarzą-
dzający Leśnym Ogrodem Botanicznym Marszewo. 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie złoży-
ło około 40 zespołów i osób. Ostatecznie, w rywaliza-
cji wystartowało 7 zespołów.

Pierwsze miejsce przyznano pracy, której autora-
mi są: Piotr Szkołut, Wojciech Januszczyk, Emilia 
Chęć, Dorota Malinowska, Kinga Bogucka reprezen-
tujący firmę: Garden Concept Architekci Krajobrazu W. 
Januszczyk, P. Szkołut sp.j. z Lublina. II miejsce zdoby-
ła praca przygotowana przez Magdalenę Zygier oraz 

Magdalenę Dróżdż-Nocko (zespół projek-
towy z Krakowa). Na III miejscu znalazła się 
praca Niny Klejnowskiej z Warszawy.

Czym projektanci zwycięskiego ze-
społu zadziwili członków sądu konkurso-
wego? Wyróżnili się spójnością zapropo-
nowanych rozwiązań i  innowacyjnością, 
pomysłami na ścieżki edukacyjne dające 
możliwość obserwowania procesów zacho-
dzących w różnych warstwach leśnego eko-
systemu. Pokazali nowatorskie podejście do 
krzewienia idei zrównoważonego rozwoju. 
Zrealizowanie tej koncepcji pozwoli uzyskać 
ogród, który każdy z członków sądu konkur-
sowego chciałby odwiedzić osobiście – tak 
brzmi fragment jej oceny.

Co niezwykłego autorki zapro-
-ponowały? Opowiedziała o  tym 
Karolina Pałgan, projektant w  firmie 
Garden Concept Architekci Krajobrazu. 
Generalnie, według tej koncepcji, tajemni-
ce lasu będzie można poznawać na kilku 
poziomach. Pierwszy nazwano szlakiem 
Alicji w  leśnej krainie, co jest nawiąza-
niem do bajki o  Alicji w  Krainie Czarów. 
To ścieżka dla najmłodszych, ale na tyle 
atrakcyjna dla dorosłych, że też zechcą 
nią się przejść. Według tego pomysłu ma 

LAS DAJE GNIAZDA LUDZIOM

Uhonorowanie zwycięskiego zespołu. Nagrody wręczają: Zbigniew Kaczmarczyk, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Marek Zeman, 

nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.
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zostać stworzony mikroświat w makroskali. Na trasie 
zwiedzania znajdzie się ścieżka zmysłów (chodze-
nie boso po szyszkach, igliwiu). Jeden z etapów no-
si nazwę: Zdewastowany las i będzie dotyczyć troski 
o drzewa.

Kolejna ścieżka umożliwia spacer wśród ko-
ron drzew; przeznaczona jest dla starszych dzie-
ci i  dorosłych. To wędrówka po najwyższej par-
tii lasu. Przewidziano zbudowanie pomostu nad 
ulicą Marszewską, dzielącą teren Leśnego Ogrodu 
Botanicznego na dwie części. Ścieżka ma umożliwić 
poszerzanie wiedzy z  zakresu dendrologii, a  także 
o  ptakach, żyjących w  koronach drzew; planowane 
jest stworzenie rozgłośni z  ptasiego gniazda, mie-
rzenie rozpiętości skrzydeł ptaków (oczywiście nie 
u  prawdziwych, dziko żyjących stworzeń), oglądanie 
odcisków ptasich stóp. Unikatem mają być gniazda 
– obserwatoria: specjalnie dla ludzi, by odwiedzając 
ogród, mogli w tych gniazdach spędzić noc. Ma to być 
połączone z elementami survivalu, czyli nauką sztuki 
życia w lesie, odnajdywania drogi, ustalania położenia.

Z  koron drzew trasa zwiedzania ma prowadzić 
w świat korzeni, by można było poznawać aspekty ko-
lejnego ekosystemu: warstw glebowych i  runa leśne-
go, przekroje korzeni. Trasa ma być tak urządzona, by 
mogli wędrować nią także niepełnosprawni. Jednym 
z elementów na niej będą domki, w których zwiedza-
jący przeprowadzaliby badanie kwasowości czyli pH 
gleby, mierzyli temperaturę.

Czwarta ścieżka, to trasa zdrowia, Na niej prze-
widziano urządzenia siłowni do ćwiczeń fizycznych, 
pozwalających na poprawę kondycji; chodzi bowiem 
nie tylko o edukację, ale o spędzanie czasu w prze-

strzeni leśnej. Słuchający tej opowieści byli zaskoczeni 
wspaniałymi pomysłami. 

– Wydawało mi się, że jestem odważny w swych 
pomysłach – powiedział Zbigniew Kaczmarczyk, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Gdańsku. – Dzisiaj, po tym co 
pani powiedziała, przekonałem 
się, że jednak tak nie jest. Mam 
bujną wyobraźnię, mnóstwo ma-
rzeń, ale pewnie czegoś takiego, 
takiego ogrodu, bym nie wymy-
ślił. Tym bardziej gratuluję, nie 
tylko odwagi, ale też pomysłu.

Zdaniem dyrektora Zbignie-
wa Kaczmarczyka, zrealizowanie 
tego pomysłu może zachęcić ludzi 
do odwiedzania lasu. Jak bowiem 
wynika z  badań, około 30% ludzi 
do lasu nie przychodzi. Także dla-
tego że się boi tego najlepszego 
miejsca na rekreację i wypoczynek.

Leśny Ogród Botaniczny 
Marszewo liczy około 50 hekta-
rów, jego serce, czyli centralna 
polana, ma 5 ha. 

– Jest już zagospodarowywa-
na – mówi Witold Ciechanowicz, 
opiekun tego ogrodu, rzecznik 
prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. 
Pokazuje dotychczasowe doko-
nania. Kilka lat temu, w  tym „ser-
cu” założono sad starych odmian 
pomorskich drzew owocowych. 
– Jadłem już pierwsze owoce 
– mówi Witold Ciechanowicz. – 
Posadziliśmy tu kosztele, renety, 

klapsy, dereń. Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie zo-
stał założony przez Nadleśnictwo Gdańsk we współpra-
cy z miastem Gdynia i Uniwersytetem Gdańskim.

Głównymi celami powstania ogrodu są: ochrona 
gatunkowa roślin, edukacja przyrodniczo-leśna i dzia-
łalność naukowa. Pierwszy etap przedsięwzięcia został 
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Leśnym 
Ogrodzie Botanicznym znajdują się już, lub znajdować 
się będą, tematyczne kolekcje roślin oraz część rekre-
acyjno-edukacyjna, przystosowana i przeznaczona do 
prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych.

– Ogród będzie specjalizował się w kolekcjono-
waniu drzew, krzewów i  roślin zielnych strefy umiar-
kowanej i borealnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
gatunków rodzimych dla terenu Pomorza – informuje 
Jacek Leszewski, rzecznik prasowy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. – Utworzony 
zostanie również bogaty zbiór gatunków ginących 
i  rzadkich w  regionie oraz chronionych, a  także sad 
starych odmian drzew i krzewów owocowych. 

Założenie tego typu kolekcji pozwoli na praktycz-
ne zapoznanie się z tą grupą roślin, a upowszechnie-
nie wiedzy o nich powinno przyczynić się do lepszej 
ich ochrony. Ponadto zgromadzenie tych roślin pomo-
że w zachowaniu różnorodności biologicznej na pozio-
mie puli genowej ich populacji w regionie.

Tekst i zdjęcia: Kazimierz Netka

Polana Marszewo – centrum Leśnego Ogrodu Botanicznego w Gdyni. Znajduje się tu ksy-
lofon, a jak się na nim gra – pokazuje Witold Ciechanowicz, opiekun tego ogrodu, rzecznik 

prasowy Nadleśnictwa Gdańsk.
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Orlik grubodzioby to ptak niezwykły i  tajem-
niczy, bardzo trudno go zobaczyć, bowiem 
jego polska populacja liczy zaledwie kilkana-

ście par – większość gniazduje na terenie Bagien 
Biebrzańskich. Oprócz Polski orlik występuje także 
na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii i Rosji. 
Niestety, rozwój gospodarczy, intensyfikacja rolnic-
twa i melioracje podmokłych terenów spowodowały, 
że populacja orlika zaczęła dramatycznie spadać. 

Aby zatrzymać to niekorzystne zjawisko w  wie-
lu krajach podjęto różnorodne działania. W  Polsce 
Stowarzyszenie Ptaki Polskie wraz z  Biebrzańskim 
Parkiem Narodowym i Komitetem Ochrony Orłów (KOO) 
zrealizowały projekt „Orlik ptak jakich mało” sfinansowany 
ze środków LIFE+, a także Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku.

– Konferencja, która odbyła się pod koniec lutego 
w Goniądzu, podsumowała projekt,  wskazała, w jaki spo-
sób przyczynił się on do ochrony orlików grubodziobych 
nad Biebrzą, ale także pozwoliła opracować zalecenia 
ochronne gatunku na przyszłe lata. W  ramach progra-
mu został też opracowany projekt „Krajowego programu 
ochrony orlika grubodziobego”, który trafił do konsultacji 
społecznych. Jest to kompleksowy i długofalowy program 
działań ochronnych, dzięki którym będzie możliwe utrzy-

manie i  zabezpieczenie siedlisk, w  których gatunek ten 
występuje oraz próba stworzenia nowych miejsc możli-
wych dla zasiedlenia przez orlika grubodziobego – mówi 
Anna Pilarska ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie.

Cztery lata badań gatunku pozwoliły dowiedzieć się 
więcej o  tych tajemniczych orłach, ale też zapewnić im 
dogodniejsze warunki do życia. Wiadomo już czego po-
trzebują, aby przetrwać; co jedzą i  gdzie to pożywienie 
zdobywają. Jakich siedlisk wymagają, aby założyć rodzi-
nę i gdzie migrują na zimowiska. 

Orlik żywi się gryzoniami, płazami, pisklętami pta-
ków, jednak optymalnym pokarmem jest dla niego nornik 
północny, który zasiedla kępy znajdujące się na bagien-
nych łąkach. Koszenie ratrakiem znakomite dla wodniczki 
powoduje, że kępy są wgniatane, a tym samym niszczone 
są siedliska nornika. 

W Polsce, mimo że w czasie jednego lęgu wykluwa-
ją się dwa pisklęta, na ogół przeżywa tylko jedno, młod-
sze zostaje zabite przez silniejsze rodzeństwo. Tam gdzie 
są bardziej obfite żerowiska, np. na Ałtaju, gdzie orliki ży-
wią się susłami przeżywają dwa pisklęta. 

Orliki to ptaki terytorialne, jedna para nie może 
gnieździć się blisko drugiej, nie lubią się też z bielikami. 
Orliki grubodziobe łączą się w pary tylko na okres lęgowy, 
przez resztę roku żyją oddzielnie, oddzielnie też wędrują 
na zimowiska, głównie na południe Europy w rejon base-
nu śródziemnomorskiego lub do północnej Afryki.

O  potrzebach ochrony miejsc lęgowych w  Dolinie 
Biebrzy mówił Grzegorz Maciorowski z KOO, koordyna-
tor naukowy projektu „Orlik ptak jakich mało”. Podkreślał, 
że niezbędne jest podjęcie pilnych działań w  zakresie 
ochrony Kotliny Biebrzańskiej przed melioracjami odwad-
niającymi, konserwacją istniejących rowów melioracyj-
nych oraz tworzeniem nowych. 

– Paradoksalnie wejście Polski do Unii Europejskiej 
i  pieniądze na dopłaty rolne spowodowały pogorszenie 
stanu środowiska dla orlika. Coraz więcej bagiennych, 

dzikich terenów jest koszonych 
ciężkim sprzętem, są osuszane, 
półlegalnie wykopywane są ro-
wy, które ściągają wodę z bagien. 
Nasila się zjawisko hybrydyzacji, 
co też jest efektem osuszania 
terenów. Jeżeli drastycznie nie 
zmienimy tych niekorzystnych 
zjawisk to populacja zginie – mó-
wi Grzegorz Maciorowski.

Hybrydyzacja nie jest zja-
wiskiem nowym, ale znacznie 
nasilającym się wskutek utraty 
siedlisk przez orlika grubodziobe-
go. Orlik grubodzioby jest bardzo 
blisko spokrewniony z  orlikiem 
krzykliwym, nawet doświadczeni 
ornitolodzy mają problem z  od-
różnieniem obydwu gatunków. 
Hybrydyzacja jest ogromnym 
zagrożeniem i  grozi wyginięciem 
gatunku poprzez stopniowe wy-
pieranie orlika grubodziobego 
przez bardziej licznego orlika 
krzykliwego.

– Najczęściej w  parach 
mieszanych samica to orlik grubodzioby, a  samiec orlik 
krzykliwy. Mniejsze samce orlika krzykliwego wybierają 
duże samice orlika grubodziobego. Powodem takich 
wyborów może być fakt, że jest więcej samic orlika gru-
bodziobego, ponieważ samce krócej żyją. Związane jest 
to z  ich wysiłkiem reprodukcyjnym. Samica co prawda 
składa jaja, ale na etapie inkubacji samiec ją karmi, na-
stępnie karmi też pisklę, samica włącza się w  karmie-
nie, ale w ograniczonym zakresie – mówi Paweł Mirski 
z Komitetu Ochrony Orłów.

ORLIK PTAK JAKICH MAłO
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Jednym ze sposobów na powstrzymanie zjawiska 
hybrydyzacji jest trwałe zróżnicowanie warunków żerowi-
skowych obu gatunków orlików, czyli przywracanie takich 
żerowisk, które najbardziej lubi orlik grubodzioby, a są ni-
mi podmokłe, odpowiednio koszone łąki.

Nie do końca te pesymistyczne prognozy 
Grzegorza Maciorowskiego podziela Krzysztof Henel 
z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

– Miejmy nadzieję, że ta wizja nie będzie tak prze-
rażająca. Na terenie parku warunki dla orlika grubodzio-
bego są i będą dobre. Siedliska będą utrzymywane w taki 
sposób lub jeśli zajdzie taka potrzeba kształtowane, żeby 
zapewnić możliwości przetrwania tego gatunku. Jednak 
obszar parku jest stosunkowo niewielki, zapewnia moż-
liwość funkcjonowania dla ok. 10 par tego gatunku. Jest 
problem z utrzymaniem i odtworzeniem siedlisk i terenów 
żerowań na obszarze poza parkiem. Tam rzeczywiście 
następuje intensyfikacja użytkowania tych terenów – mó-
wi Krzysztof Henel. 

Orlik grubodzioby jest gatunkiem zależnym od 
otwartych bagien. Niestety ostatnie lata w  dolinie 
Biebrzy to okres intensywnych zmian, tradycyjna go-

spodarka łąkowo-hodowlana umiera, zastępują ją me-
lioracje i osuszanie bagien. Tereny gdzie wcześniej ist-
niały turzycowiska zalewane wiosną porasta kukurydza 
– roślina wcześniej tu nieznana. Gdy łąki zastąpiły pola 
kukurydzy znikło wiele zwierząt, na które wcześniej po-
lowały orliki.

– W ramach projektu orlikowego większość łąk, na 
których poluje orlik zostało ręcznie skoszonych. Na tych 
łąkach staramy się pozostawiać pojedyncze drzewa lub 
krzewy, a  także pasy nieskoszonej wyższej roślinności, 
żeby ptak mógł czatować. Podobną funkcję mają spełniać 
specjalnie pozostawione kopy siana, z których orlik bę-
dzie mógł wypatrywać zdobyczy – mówi Krzysztof Henel 
i dodaje: – Tworzone są też tzw. stołówki dla samic orlika, 
niewielkie enklawy ręcznie wykoszonych podmokłych łąk 
z  pozostawionymi zakrzaczeniami, położone w  pobliżu 
gniazd. Samiec karmi pisklaka i samicę, ale ona też musi 
żerować i dlatego czym bliżej ma dobre żerowisko, tym na 
krótszy okres pozostawiane jest gniazdo i pisklę.

Dla orlików szczególnie trudny jest okres migracji. 
Orlik grubodzioby jest gatunkiem wędrownym. W zależ-
ności od pogody – od połowy września do końca paź-

dziernika – orliki ruszają na zimowiska.
Jeszcze 20 lat temu o  wędrówkach i  po-

łożeniu zimowisk wiedziano niezbyt dużo. 
Rewolucyjny przełom w  badaniach migracji 
nastąpił po zastosowaniu miniaturowych na-
dajników telemetrycznych. Teraz można na 
bieżąco śledzić wędrówki ptaków i  miejsca 
ich przebywania – mówi Krzysztof Jurczak, 
Ptaki Polskie. Koordynator projektu.

Niestety wciąż w  wielu krajach poluje 
się na ptaki. Podczas konferencji w Goniądzu 
apelowano do Komisji Europejskiej, aby 
wpłynęła na unijne kraje basenu Morza 

Śródziemnego, aby zaprzestano w  nich polo-
wań na ptaki i  dodatkowo podjęto tam walkę 

z  kłusownictwem. Apelowano też, aby społecz-
ność międzynarodowa wywierała nacisk na takie 

kraje jak np. Liban czy Egipt, gdzie dokonuje się ma-
sowej rzezi ptaków.  

– To straszne, że w  jednym kraju podejmuje się 
walkę o utrzymanie zagrożonej populacji, a w innym bez-

myślnie się do tych ptaków strzela – mówi Grzegorz 
Maciorowski.

Pamiętamy wszyscy orła Bruzdę zastrzelo-
nego na terenie Czarnogóry, kraju w którym do 
ptaków strzelają nie tylko miejscowi kłusownicy, 
ale także „myśliwi” z Włoch. Ptaki giną nie tylko 
od strzałów, w Grecji rolnicy i pasterze często 
wykładają zatrutą padlinę, aby walczyć z  dra-

pieżnikami. Orliki, na ich nieszczęście, chętnie 
korzystają z tak łatwo dostępnego źródła pokarmu.

Ale wróćmy do projektu „Orlik ptak jakich ma-
ło”. Oprócz zadań poprawiających środowisko życia 
orlika grubodziobego równolegle prowadzona jest edu-
kacja. Do nauczycieli z obszaru, w którym występują te 
ptaki trafił pięknie wydany podręcznik metodyczny poka-
zujący jak można prowadzić lekcje o orliku. Pracownicy 
Biebrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzili za-
jęcia o  orliku, w  których wzięło udział ok. 1000 dzieci. 
Powstała też strona internetowa, www.orlikgrubodzioby.
org.pl, na której można śledzić wędrówki ptaków. Został 
również zrealizowany piękny film prezentujący orlika gru-
bodziobego, a także książka będąca kompedium wiedzy 
o tym niezwykłym ptaku.

Aldona Zyśk
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Z NASZEJ POCZTY
E-MAILOWEJ

Cele UE na 2030 rok szansą na rozwój polskiej 
gospodarki

Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował debatę 
online zatytułowaną „Polska wobec celów pakietu ener-
getyczno-klimatycznego UE na 2030 rok”. W  spotkaniu 
wzięli udział  dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu 
na rzecz Ekorozwoju,  Izabela Kielichowska, Energy 
Policy Director CEE w firmie GE, prof. dr hab. Tadeusz 
Skoczkowski  z  Politechniki Warszawskiej,  Cezary 
Lejkowski, dyrektor Departamentu Klimatu i Energii we 
Wrocławskim Centrum Badań EIT Plus, pełniący jedno-
cześnie funkcję koordynatora regionalnego odpowie-
dzialnego za Polskę i Czechy w Climate-KIC oraz Janusz 
Turski ze Stowarzyszenia Papierników Polskich, będący 
też członkiem Forum CO2. Opiekunem merytorycznym był 
dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor nadzwy-
czajny w Katedrze Ochrony Środowiska Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i ekspert Koalicji 
Klimatycznej. Debatę moderował znany dziennikarz eko-
nomiczny związany z Polskim Radiem, Wiktor Legowicz.

– Polityka klimatyczna jest w Polsce tematem nie-
poprawnym politycznie, a powinna być jednym z priory-
tetowych, gdyż dotyczy przyszłości naszego kraju, którą 
trzeba zaplanować już teraz – mówił w  trakcie debaty 
prof. Tadeusz Skoczkowski. 

– Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie za-
początkuje prawdziwe społeczne konsultacje na różnych 
szczeblach – odpowiadał dr Andrzej Kassenberg.

Punktem wyjścia do dyskusji stanowiło przekona-
nie, że Unia Europejska nie zrezygnuje ze swojej polityki 
klimatycznej zaprezentowanej w białej księdze i nie od-
stąpi od wprowadzania obligatoryjnych celów dla redukcji 
emisji gazów cieplarnianych.

– Musimy być na to przygotowani i zrobić wszystko, 
aby przestano postrzegać nas jako hamulcowego euro-
pejskiej polityki klimatycznej. Aż trzykrotnie wetowaliśmy 
podjęcie decyzji w  tym obszarze! Spowodowało to, że 

nasi partnerzy w Unii Europejskiej zaczęli nas lekceważyć 
tworząc nowe propozycje w taki sposób, że omijają one 
ewentualne zagrożenie związane z  naszym weto. Dziś 
powinniśmy zastanowić się przede wszystkim nad tym, 
w jaki sposób przełożyć cele europejskie na cele krajowe 
– rozpoczął dyskusję Zbigniew Karaczun.

– Nawet jeśli byśmy opracowali bardzo dobry pro-
gram przełożenia tych celów, to komu taki dokument ma-
my zanieść? Nie znam adresata takiego programu – mar-
twił się Tadeusz Skoczkowski. – Polityka klimatyczna jest 
w Polsce tematem niepoprawnym politycznie, a powinna 
być jednym z  priorytetowych, gdyż dotyczy przyszłości 
naszego kraju, którą trzeba zaplanować już teraz. Mamy 
prawo bronić swoich interesów w kwestiach związanych 
z energetyką, ale nie przygotowujemy się do zmian, które 
nadchodzą w tej dziedzinie. W Polsce politykę klimatycz-
ną traktuje się w kategoriach wiary. Politycy się jej boją, 
a ona naprawdę jest sposobem na unowocześnienie całej 
Europy, w tym oczywiście polskiej gospodarki i wprowa-
dzenie innowacyjności technologicznej.

– Dla inwestorów, którzy mieliby budować nowe 
moce energetyczne, jedną z  najważniejszych kwestii 
i najlepszych zachęt do finansowania właśnie w ten sek-
tor gospodarki jest precyzyjne i przejrzyste prawo, a także 
jasno określone cele rozwoju tego sektora. Jest to ważne, 
gdyż proces inwestycyjny w  ten typ działalności wynosi 
od kilku do nawet 30 lat. Bardzo dobrze, że rozpoczęła 
się dyskusja na temat celów 2030 i koniecznie trzeba po-
patrzeć na nasze podwórko zwłaszcza w sektorze ener-
getyki, który może przynieść nawet 70% redukcji gazów 
cieplarnianych w Polsce przy realnych oszczędnościach 
lub niewielkich kosztach rzędu od 6 do 10 euro za oszczę-
dzoną tonę CO2 w zależności od metodologii – tłumaczyła 
Izabela Kielichowska.

– Mamy cele, które zaproponowała właśnie biała 
księga i dostaniemy środki na ich wprowadzenie w życie. 
Polska stoi dziś przed wyjątkową szansą rozwoju właśnie 
w kierunku zielonej gospodarki, co nie tylko stworzy nowe 
miejsca pracy, ale także poprawi komfort życia wszystkich 
mieszkańców. Powinniśmy korzystać z przykładów, które 
na świecie już funkcjonują, jak np. w  Skandynawii czy 
Niemczech. Tam od wielu lat wprowadza się rozwiązania 
bazujące na zielonych technologiach. Czy oni to robią 
tylko dlatego, że taka jest wola polityczna? Oczywiście 
że nie! Proponowane rozwiązania są bowiem korzystne 
dla rozwoju gospodarczego, a dzięki nim ludziom po pro-
stu lepiej się żyje. Korzysta na tym całe społeczeństwo, 
więc dlaczego nie wprowadzić takich rozstrzygnięć tak-
że w  Polsce! Wprowadzanie zielonych technologii nie 
ograniczy się tylko do Europy. Pomału będą się one upo-
wszechniać na całym świecie. Warto, aby Polska grała 
w tych zmianach jedną z głównych ról i była ich liderem 
na polu międzynarodowym. Wpływajmy na polityków, aby 
wzięli to wszystko pod uwagę, zwłaszcza że zbliżają się 
wybory – przekonywał Cezary Lejkowski.

– Przedsiębiorcy przemysłowi w  Polsce chcą 
uczestniczyć w  wysiłku na rzecz redukcji emisji CO2. 
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I  to nie jest pusty frazes, jego podstawą są konkretne 
wyliczenia. Rezultaty są często o wiele lepsze niż w  in-
nych krajach europejskich. Odnosząc się bezpośred-
nio do celów 2030 cieszę się, że w  tym samym dniu 
Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący 
rozwoju przemysłu zatytułowany „Renesans przemysłu 
w  Europie”. Możliwe jest więc zintegrowane podejście 
do spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego 
i rozwoju gospodarczego. Beneficjentem tych rozwiązań 
będzie całe społeczeństwo łącznie z przemysłem – opo-
wiadał Janusz Turski.

Debatę zakończył Andrzej Kassenberg. 
– Czas do 2030 roku należy traktować jako okres 

przejściowy w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. Nie 
możemy jednak do niej dojść bez stworzenia długofalo-
wej strategii i to nie tylko energetycznej, ale obejmującej 
całą gospodarkę, związanej z  budowaniem społeczeń-
stwa obywatelskiego i wielu innych kwestii, które powinny 
zostać poddane szerokiej debacie publicznej. Mam na-
dzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje praw-
dziwe społeczne konsultacje na różnych szczeblach – po-
wiedział prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

portal@chronmyklimat.pl

Badania środowiska dla zdrowia dolnoślązaków

Specjaliści wyposażeni w nowoczesny sprzęt: spek-
trometry, chromatografy, pyłomierze, wykorzystują tak-
że wyniki badań uzyskane w  laboratoriach „na kółkach” 
i  w  automatycznych stacjach pomiarowych. W  2014 r. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu wesprze regionalny monitoring ja-
kości powietrza, wód, hałasu, gleby i ziemi oraz pól elek-

tromagnetycznych kwotą 2,5 mln zł. 
Badania WIOŚ we Wrocławiu i  jego delegatur 

w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu pozwalają m.in. 
określić poziom zanieczyszczenia powietrza przez dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, benzen, ozon czy 
pył zawieszony PM10 i PM2,5. Pomiary tej ostatniej sub-
stancji, która może wywoływać zapalenie górnych dróg 
oddechowych, choroby alergiczne, astmę, a nawet nowo-
twory płuc, gardła i krtani są prowadzone we Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Legnicy, Zgorzelcu i w Osieczowie. W tych 
miastach największą emisję pyłów powoduje spalanie 
węgla w  starych, często źle wyregulowanych kotłach 
i piecach domowych oraz komunikacja miejska. 

– Monitoring środowiska WIOŚ pozwala wskazać 
obszary, które wymagają poprawy jakości powietrza – 
wyjaśnia Marek Mielczarek, prezes Zarządu WFOŚiGW 
we Wrocławiu. 

Następnie specjaliści z WIOŚ sprawdzają, jakie są 
efekty działań naprawczych podejmowanych w  ramach 
programów ochrony powietrza. Najwięcej punktów moni-
toringu powietrza jest zlokalizowanych we Wrocławiu – 5. 
W całym regionie jest takich punktów 26. Sieć monitorin-
gu powietrza jest uzupełniana pomiarami wskaźnikowymi 
(tzw. metoda pasywna) i  modelowaniem jakości powie-
trza, pozwalającymi na określenie poziomów zanieczysz-
czeń dla całego obszaru województwa. 

Zawartość opadów atmosferycznych, m.in. metali 
ciężkich i  substancji powodujących zjawisko kwaśnych 
deszczy, jest badana na stacjach w Legnicy i na Śnieżce 
(stacje IMGW). Na terenie województwa dolnośląskiego 
jest 117 punktów pomiarowo-kontrolnych, w których mie-
rzona jest zawartość w wodach m.in. azotanów, pestycy-
dów, bakterii coli, ołowiu czy rtęci. W 2014 r. wytypowano 
45 punktów pomiarowych do badania poziomów pól elek-
tromagnetycznych. Monitoring hałasu jest prowadzony 
cyklicznie, w roku bieżącym na terenie 6 powiatów. 

– Jakość gleb jest badana na terenach uprzemysło-
wionych, m.in. wokół KGHM oraz składowisk odpadów 
– mówi Mielczarek. – Takie analizy przeprowadza się tak-
że na terenach wodonośnych i  polach irygacyjnych we 
Wrocławiu. 

Oceny wyników prowadzonych badań prezentowa-
ne w rocznych raportach o stanie środowiska wojewódz-
twa dolnośląskiego czy szczegółowych opracowaniach 
stanu poszczególnych komponentów środowiska dostęp-
ne są na stronie internetowej WIOŚ: www.wroclaw.pios.
gov.pl.

rborkacki@fos.wroc.pl

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce

25 lutego 2014 roku w  Domu Technika NOT 
w Gdańsku odbyła się naukowo-techniczna konferencja 
„Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce – aspekty 
techniczne i prawne”. Spotkanie dofinansowane zostało ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku. Zorganizowała je 
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej 
w  Gdańsku oraz Konsorcjum Energooszczędnych 
Rozwiązań Innowacyjnych. Konferencja odbywała się 
pod patronatem marszałka województwa pomorskiego.

W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób. Podczas 
konferencji omówione zostały różne sposoby zastosowa-
nia pomp ciepła, zasady prawidłowego stosowania kolek-
torów słonecznych, prawne aspekty zmian w ustawodaw-
stwie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii.

Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku 
mówił o  „Finansowaniu instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii ze środków krajowych – WFOŚiGW w Gdańsku 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej”. Fundusz w Gdańsku na wymienio-
ne zadania udziela pożyczek, pożyczek płatniczych oraz 
dotacji.

Marcin Gregorowicz omówił zasady dofinansowania 
inwestycji udzielanych w ramach konkursów: Słoneczne 
Pomorze, Czyste powietrze Pomorza, Kawka dla Pomorza 
– program ograniczenia niskiej emisji. Przedstawił pro-
gramy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące efektywno-
ści energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

newsletter@newsletter.wfosigw.gda.pl

fo
to

: W
IO

Ś 
W

ro
cł

aw



40

ŚRODOWISKO nr 3(495) marzec 2014 r.

EKOLOGIA NA ŚWIECIE
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W Polsce wystawia się obecnie 1,5 miliarda 
faktur papierowych rocznie. Szacuje się, 
że zaledwie 8–11% rachunków jest przesy-

łanych elektronicznie. W skali roku oznacza to wy-
cinkę 255 tysięcy drzew, zużycie 120 tysięcy MWh 
energii elektrycznej oraz zanieczyszczenie ok. 6,6 
miliardów litrów wody, czyli tyle, ile potrzeba do na-
pełnienia 3000 basenów olimpijskich. Czy naprawdę 
musimy przyczyniać się do takiej degradacji środo-
wiska? Co mogłoby skłonić Polaków do zmiany na-
wyków na proekologiczne?

Jak wynika z  badań przeprowadzonych przez 
TNS OBOP na zlecenie Koalicji „Wybieram e-faktury”, 
Polacy wciąż niechętnie podchodzą do tematu płatno-
ści elektronicznej. Aż 59% badanych nie chce otrzymy-
wać faktur elektronicznych za energię elektryczną, gaz, 
usługi telekomunikacyjne i inne usługi. Wśród nich jedną 
czwartą stanowią osoby, które już z e-faktur korzystają. 
Dominującym powodem niechęci do korzystania z e-
-faktur jest potrzeba posiadania wszystkich doku-
mentów na papierze. Tymczasem wyrób i dystry-
bucja faktur papierowych ma ogromny wpływ na 
zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Co mogłoby zachęcić Polaków do 
przechodzenia na e-faktury? Jak wynika 
z  badań, najmocniejszym argumen-
tem jest ochrona środowiska. To 
najczęściej udzielana odpowiedź. 
Wskazuje na nią 31% Polaków. 
Na kolejnych miejscach znalazła 
się oszczędność czasu (27%), 
wygoda (26%) i  oszczęd-
ność kosztów (22%).

Tymczasem mi-
mo tego, iż tak duży 
odsetek Polaków 
otrzymujących e-
-faktury jako powód 
deklaruje chęć ochrony 
środowiska, aż 37% re-
spondentów drukuje faktury 
elektroniczne. Świadczy to o tym, 
iż Polacy bardzo ostrożnie podchodzą 
do nowoczesnych rozwiązań elektronicz-
nych – szczególnie jeśli chodzi o dokumenty 
przedstawiane urzędom administracji publicznej.

– Problem z akceptacją e-faktur podobny jest 
do problemów z przyjmowaniem innych nowych tech-
nologii. Kluczowy tutaj jest niski poziom wiedzy Polaków, 
zarówno tej bezpośrednio związanej z fakturami elektro-
nicznymi, jak i ogólnie niski poziom wiedzy ekonomicznej 
i tej związanej z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. 
Brak wiedzy rodzi poczucie niepewności, a czasem wręcz 
nieuzasadniony lęk, co skutkuje oporem społecznym 
w  akceptowaniu nowych, korzystnych rozwiązań – mó-
wi dr Agata Gąsiorowska, psycholog ekonomiczny ze 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Wydaje się, że zwykły zadrukowany kawałek papieru 
nie może być aż tak szkodliwy dla naszego otoczenia. 
Jednak tradycyjne faktury, poprzez swoją powszechność, 
są dla niego poważnym obciążeniem. – Jeżeli popatrzy-
my na skalę ogólnopolską, to gdybyśmy w Polsce stoso-
wali tylko faktury elektroniczne, uniknęlibyśmy wycinki ok. 
130 ha lasów, czyli ok. 700 drzew dziennie. Zużylibyśmy 
też mniej wody, a  także poprawilibyśmy nasze statysty-
ki jeśli chodzi o emisje CO2 – podkreśla minister Marcin 
Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

– Ochrona środowiska jest jedną z  ważniejszych 
zalet faktury elektronicznej. Przedsiębiorstwa oferujące 
klientom e-faktury prowadzą szereg działań na rzecz tego 
rozwiązania, nierzadko włączając elektroniczne fakturo-
wanie w realizowaną przez firmę strategię zrównoważone-
go rozwoju. Inicjują wiele akcji specjalnych promujących 
faktury elektroniczne, a jednocześnie przynoszących wy-
mierne skutki proekologiczne (poza podstawowym, jakim 
jest oszczędność papieru). Takie podejście niewątpliwie 

przyczynia się nie tylko do ogromnych oszczędności, 
jakie przynosi fakturowanie elektroniczne, ale tak-

że do budowania odpowiedzialnych postaw 
wśród konsumentów – powiedział Jakub 

Wojnarowski, z-ca dyrektora general-
nego, Konfederacja Lewiatan. 

Aby zwiększać wie-
dzę konsumentów na te-

mat e-faktur, Koalicja 
„Wybieram e-faktury” 
zainicjowała kampa-
nię edukacyjno-in-

formacyjną na temat 
sposobów udostęp-

niania i  płatności e-fak-
tur. W  skład koalicji wcho-

dzą obecnie: Konfederacja 
Lewiatan, Krajowa Izba 

Rozliczeniowa SA, Orange Polska, 
UPC Polska, ING oraz Sage. Koalicji 

zależy na obaleniu mitów na temat 
faktur elektronicznych oraz zwiększeniu 

świadomości konsumentów w obszarze re-
gulacji prawnych określających status e-fak-

tur w  Polsce. Kampania ma ponadto zwrócić 
uwagę Polaków na negatywne skutki dla środo-

wiska naturalnego, jakie niesie ze sobą wystawia-
nie faktur papierowych. 

– Inicjatywa “Wybieram e-faktury” promowana 
przez koalicję jest o tyle znacząca, że łączy w sobie dwa 
aspekty – z jednej strony dbałość o środowisko, z drugiej 
strony wymierne oszczędności gospodarcze – wyjaśnia 
minister Korolec.

Aby przekonać się jak bardzo tradycyjne fakturo-
wanie wpływa na środowisko, można skorzystać ze spe-
cjalnego kalkulatora: www.wybieramefaktury.pl/srodowi-
sko. Dzięki niemu w  łatwy sposób możemy obliczyć, ile 
papieru, drzew i energii zużywa się korzystając z  faktur 
papierowych.

bąDź EKO –
WYbIERZ E-FAKTURĘ!
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