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Michał Tabaka
rzez brak norm jakoÊci w´gla, mo˝na
w Polsce legalnie sprzedawaç paliwo zasiarczone, zawilgocone, o wysokiej zawartoÊci popiołu, a nawet odpady w´glowe, które nadajà si´ wyłàcznie do utylizacji. Po wielkim smogu w styczniu ubiegłego roku, rzàd zapowiedział m.in. usuni´cie z rynku,
do koƒca marca 2017 r., paliw najgorszej jakoÊci.
Do dziÊ odpowiedzialny za to minister Tchórzewski nie spełnił obietnicy i norm jakoÊci w´gla nie wprowadził, stàd wspólny apel Greenpeace i samorzàdowców o niezwłoczne wykonanie
tego pierwszego kroku w walce ze smogiem –
uwa˝a Marek Józefiak z Greenpeace.

P

Rok temu rzàd przyjàł 14 punktów, które miały stanowiç fundamenty skutecznej walki ze
smogiem. Niestety, do dzisiaj zrealizowano tylko
jeden z nich. Reszta le˝y odłogiem, jak chocia˝by obiecane normy jakoÊci w´gla. W tej sprawie,
do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego apeluje
Greenpeace wraz z 24 samorzàdowcami z terenów najbardziej dotkni´tych problemem smogu.
Pod zainicjowanym przez Greenpeace apelem
do ministra energii w sprawie wprowadzenia
norm jakoÊci w´gla, w imieniu mieszkaƒców
miast i regionów wymienionych przez Âwiatowà
Organizacj´ Zdrowia jako obszary o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej, podpisali si´ marszałkowie województw
małopolskiego, Êlàskiego i wielkopolskiego,
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Edytor.net

Kolejne organizacje apelują do
ministra energii w sprawie
wprowadzenia norm jakości
węgla. Jak na razie rząd nie
prezentuje żadnej aktywności
w tym względzie.

O efektywną walkę ze smogiem apelują władze samorządowe województwa śląskiego

24
SAMORZÑDOWCÓW
podpisało si´
pod apelem

a tak˝e prezydenci i burmistrzowie: Bielska-Białej, Dàbrowy Górniczej, Godowa, Kalisza, Katowic, K´dzierzyna-Koêla, Krakowa, Niepołomic,
Nowej Rudy, Nowego Sàcza, Opoczna, Proszowic, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Sosnowca, Tuchowa, Wadowic, Zduƒskiej Woli, ˚or i ˚ywca.
– JesteÊmy Êwiadomi wagi problemu zanieczyszczenia powietrza. Aby poprawiç sytuacj´
w naszym regionie, w kwietniu 2017 roku przyj´liÊmy uchwał´ antysmogowà dla terenu całego
województwa Êlàskiego. OkreÊla ona m.in. jakich
paliw mo˝na u˝ywaç w kotłach małej mocy. Jednak ju˝ dziÊ widzimy, ˝e egzekwowanie uchwały
bez przepisów ogólnopolskich, które zaka˝à samej
sprzeda˝y okreÊlonych paliw, b´dzie bardzo trudne – podkreÊla Wojciech Saługa, marszałek województwa Êlàskiego, jeden z sygnatariuszy apelu.
Problem zanieczyszczenia powietrza jest dobrze znany włodarzom wielu polskich miejscowoÊci, zwłaszcza na południu i w centrum kraju.
Według Âwiatowej Organizacji Zdrowia, 33 z 50
miast Unii Europejskiej z najbrudniejszym powietrzem, le˝y w Polsce. ■
Edytor.net

SAM SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA
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Masz wrażenie, że powietrze nie spełnia norm?
Teraz możesz sam to sprawdzić! Wystarczy
zainstalować aplikację na smartfona albo
wejść na odpowiednią stronę www.
Pierwsza propozycja pochodzi z Głównego Inspektoratu Ochrony
Ârodowiska. Prezentuje dane z Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska. Znajdziemy tam informacje o aktualnych st´˝eniach pyłu
PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu
(NO2), tlenku w´gla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3) – podane w czytelnej formie, a tak˝e oznaczone kolorami, aby nawet
ci nieobeznani w temacie, mogli wiedzieç na czym stojà. Informacje mo˝na znale˝ç w serwisie: antyweb.pl. Dost´pna jest tak˝e
aplikacja na smartfony, zarówno dla Anroida jak i dla iOS. Aplikacja
koncentrujàca si´ na województwie Êlàskim, to smog24.pl.

Znalazło si´ tam w sumie kilkanaÊcie pozycji (od Bielska Białej,
przez Cz´stochow´, Katowice, Rybnik, na ˚ywcu koƒczàc). Aplikacja dost´pna jest dla iOS.
Z kolei dla u˝ytkowników systemu Android dobrà propozycjà
b´dzie aplikacja Kanarek, którà mo˝na dostosowaç do swoich potrzeb, łàcznie z indeksem jakoÊci powietrza.
Osoby szczególnie zainteresowane globalnym zanieczyszczeniem Êrodowiska, te˝ mogà sprawdziç i porównaç jakoÊç powietrza
i to w ró˝nych zakàtkach Êwiata. Mo˝emy to bez problemu sprawdziç, jeÊli skorzystamy z aplikacji Global Air Quality Monitoring
& Pollution Forecast PM2.5 AQI. Podobne rozwiàzania poleca
aplikacja Plume Air Report. Mamy tutaj dost´pny tryb informowania znajomych o zanieczyszczeniu, z mo˝liwoÊcià dołàczenia
zdj´cia i wszelkich informacji (np. temperatura) z miejsca, w którym akurat si´ znajdujemy. Obie aplikacje dost´pne sà tak na Androida, jak i na iOS. mit

Jak sprawdzić jakość powietrza? Wystarczy pobrać jedną z aplikacji na
smartfona

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”
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Witold Szwedkowski

DBAJ O SKRZYDLATYCH
PRZYJACIÓŁ

Z MIEJSKIEJ PARTYZANTKI
OGRODNICZEJ (NR 14)
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Ptaki raczej nie przepadają za zimą i temperaturami spadającymi poniżej zera. Głównie przez
utrudniony dostęp do pożywienia. Zanim jednak ochoczo zaoferujemy im pomoc, musimy się
zastanowić, czy aby na pewno im nie zaszkodzimy. Niewłaściwe dokarmianie może bowiem
przynieść więcej szkody niż pożytku. Oto kilka wskazówek, jak mądrze dokarmiać ptaki w mieście.
Edytor.net

Zimowym przysmakiem dla sikorek będzie na pewno słonecznik

Szymon Kurzak, Barbara Bacler-Żbikowska
KORZYSTAJ Z KARMNIKÓW
Do wykładania pokarmu wybierajmy suche
miejsca. Âwietnym rozwiàzaniem sà karmniki. Mo˝na kupiç karmnik gotowy, bàdê te˝
zbudowaç samemu, co cz´sto daje wi´kszà
satysfakcj´. Funkcjonalny karmnik to taki,
który zabezpiecza pokarm przed warunkami
atmosferycznymi, czyli chroni go przed Êniegiem oraz deszczem. Te dwa czynniki majà
wpływ na psucie si´ pokarmu, dlatego warto
zadbaç o solidny daszek. Podstawa powinna
byç łatwa do czyszczenia z resztek pokarmu
oraz ptasich odchodów. Taka higiena jest bardzo istotna w miejscach, w których gromadzi
si´ wiele gatunków ptaków.
CHROŃ PRZED DRAPIEŻNIKAMI
Miejsce nie mo˝e zostaç wybrane przypadkowo. Karmnik powinien byç umiejscowiony
na wysokoÊci minimum dwóch metrów, by

ptaki nie stały si´ ofiarà kotów. Najlepiej powiesiç lub postawiç karmnik w zaroÊlach,
w bliskoÊci krzaków bàdê te˝ koron drzew,
aby ptaki mogły si´ uchroniç przed atakiem
ptaków drapie˝nych, np. krogulca, który cz´sto w pobli˝u karmików poluje m in. na sikory, dzwoƒce czy kowaliki. Nie nale˝y te˝ wybieraç oszklonych werand czy okien. Ptaki
podczas odlatywania z karmnika, mogà wpaÊç
na niewidocznà dla nich szyb´.
KARM MĄDRZE
Pokarm serwowany ptakom musi byç jak najbardziej zbli˝ony do ich naturalnego po˝ywienia. Bardzo niebezpieczna jest sól, znajdujàca si´ w pokarmie przetworzonym, zaburza
ona gospodark´ wodno-elektrolitowà. PleÊƒ
znajdujàca si´ w resztkach jedzenia jest dla
ptaków truciznà. Pami´tajmy: karmniki nie
mogà staç si´ naszymi koszami na odpady.
W sklepach mo˝emy zaopatrzyç si´ w gotowe
mieszanki, majàce w swoim składzie odpo-

wiednio dobrane oleiste ziarna. Do popularnych składników nale˝y słonecznik, konopie,
siemi´ lniane, rzepak oraz proso. Aby nasz
karmnik przyciàgał ró˝norakie gatunki dzikich ptaków, powinien serwowaç mo˝liwie
urozmaicony pokarm. Sikory ch´tnie jedzà
słonecznik. Wróble i mazurki proso i słonecznik łuskany. Dzwoƒce i zi´by słonecznik oraz
konopie, a trznadle najch´tniej jedzà słonecznik, proso i owies nagi. Kaczki, łab´dzie i inne ptaki wodne, ch´tnie jedzà ziarna zbó˝,
płatki owsiane i kasze. Dla kosów mo˝emy
wyło˝yç rozdrobnione jabłka. Z pokarmów
zwierz´cych idealnie nadaje si´ słonina, b´dàca przysmakiem dla sikor i dzi´ciołów.
PAMIĘTAJ O WODZIE
Pami´tajmy równie˝ o tym, ˝e zima to okres
utrudnionego dost´pu do czystej wody pitnej. Starajmy si´ obok karmików, w miar´
mo˝liwoÊci, ustawiaç poidła i dbaç, aby woda
nie była zamarzni´ta. ■

IAN HAMILTON FINLAY
– DOTYKANIE POEZJI
Niedawno znajomy spytał mnie, jak pogodzić tak różne aktywności, jak psychologia społeczna, ogrodnictwo i poezja. Interesowało go, czy istnieje jakieś praktyczne powiązanie pomiędzy tymi
dziedzinami, uprawianymi przez jednego człowieka. No i nie byłem pewien. Ale w szukaniu porównania, postanowiłem mierzyć
górnolotnie – pomyślałem o patronie chorzowskiego planetarium.
Mikołaj Kopernik był przecież nie tylko astronomem, ale i lekarzem oraz znawcą roślin leczniczych, z powodzeniem ukończył
studia z zakresu prawa cywilnego i kanonicznego, a w czasie wojny polsko-krzyżackiej, pełnił nawet rolę dowódcy obrony Olsztyna.
Łączył w życiu różne aktywności. Kopernik nie był jednak ogrodnikiem… Wówczas przypomniałem sobie postać poety-ogrodnika,
i to zdecydowanie bliższego naszym czasom. Ian Hamilton Finlay
był Szkotem ale urodził się na Bahamach. W 1942 roku, w wieku
szesnastu lat, wstąpił do brytyjskiej armii, jednak pod koniec wojny pracował już jako pasterz owiec. Jak się niektórym zdaje, zajęcie nie wymagające zbytniego polotu. Jednak kilkanaście lat później Finlay wydał swoją pierwszą książkę. Zawarł w niej opowiadania i krótkie sztuki teatralne. Jako poeta zadebiutował, mając 34 lata. Wciąż poszukiwał. Bo już kilka lat później zmienił całkowicie sposób pisania. Zafascynowała go „poezja konkretna”,
poezja, w której liternictwo i układ tekstu są równie ważne, co
treść. Z czasem zaczął tworzyć „poematy-obiekty”. Szukał dla
nich właściwego miejsca, a gdy umieszczał je wreszcie w Szkockim krajobrazie, dzika natura stawała się dla nich najlepszą oprawą. Te eksperymenty doprowadziły Finlay’a do nowego sposobu
komponowania (sic!) wierszy. Pochłonięty „poezja haptyczną”, poezją, którą można, a nawet trzeba dotknąć, zabrał się za stworzenie projektu życia. Wraz z Sue Finlay, stworzył w pobliżu Edyngurga ogród Małej Sparty – miejsce, w którym można dotknąć poezji. Znalazły się tam rzeźby, płyty, kolumny i inne obiekty małej
architektury. Robi to na zwiedzających wrażenie rozciągłej świątyni sztuki i natury. Nie był to jedyny ogród, w którym Finlay zaprojektował połączenie roślinności i poezji. Jednak właśnie Mała
Sparta koło Edynburga, została w roku 2004 uznana przez grono
pięćdziesięciu krajowych autorytetów kultury za najważniejszą
pracę szkockiej sztuki. Poruszająca i nowatorska, ale ponadczasowa – oceniali dyrektorzy instytucji kultury. Można pomyśleć, że
tak wyszukane środki artystyczne, jakimi posługiwał się Ian Hamilton Finlay, nie są potrzebne, by doświadczać piękna przyrody
i piękna literatury. Jednak z drugiej strony, tak śmiałe połączenie
i wyjście poza schemat, może być frapujące. Może pociągać nas,
jak wszystko co niecodzienne. Może być jak spacer po zimowym,
opustoszałym parku, tajemniczo i całkiem z dala od dość przewidywalnej codzienności.
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