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Środowisko w którym żyjemy

Sprawy  dotyczące zagadnień wielo-
płaszczyznowego gospodarowania odpa-
dami, w odniesieniu do szeroko pojętej 
ochrony środowiska, były przedmiotem  
zorganizowanego w dniu 15. lutego w sie-
dzibie Instytutu Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych (IETU) w Katowicach,  
XXII Forum „Dobre praktyki w gospodar-
ce odpadami i rewitalizacji środowiska”.

Wśród moderatorów i prelegentów Fo-
rum znaleźli się przedstawiciele zarówno 
instytucji samorządowych szczebla wo-
jewódzkiego jak i terytorialnego, Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 
Ministerstwa Środowiska z Warszawy  
i WFOŚiGW w Katowicach, osoby z krę-
gu nauki, a zarazem gospodarz konferen-
cji.  Licznie reprezentowane były media 
jak również uczestnicy spotkania.

O zamierzeniach na kolejne lata, w za-
kresie działań w kwestii dalszej intensyfi-
kacji prac nad ochroną środowiska, mówił 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Przedstawił   czyn-
niki  wpływające na efektywność podej-
mowanych działań oraz nakreślił wytyczne  
w sferze przestrzenno - funkcjonalnej  
i technicznej, dla rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, jako jednej z metod 
ochrony środowiska.

O możliwościach wsparcia finan-
sowego i procedur wymaganych przy 
ubieganiu się o to wsparcie, w wielu 
ścieżkach finasowania, mówił zarówno 
prelegent z NFOŚiGW, jak i prelegentka  
z WFOŚiGW w Katowicach. Wystąpie-
nie przedstawicielki z WFOŚiGW w Ka-
towicach odsłoniło szeroką gamę działań 
wsparcia finansowego, zarówno w for-
mie dotacji jak i korzystnych pożyczek 
bankowych umarzalnych po spełnieniu 
określonych warunków przez pożyczko-
biorcę. Ważnym elementem jest fakt, że 
aplikacja o wsparcie finansowe odbywa 
się w trybie ciągłym, co bardzo ułatwia,  
a zarazem zachęca do skorzystania z takiej 
formy pomocy w działaniach związanych 
z gospodarką odpadami. Dotychczasowe 
osiągnięcia Funduszu w tej kwestii zo-
stały poparte zaprezentowanym filmem, 
obrazującym różnorodność płaszczyzn 
na których pomoc funduszu się odbywa: 
przyroda, zdrowie, rewitalizacja obszarów 
urbanizacyjnych itp.

W odniesieniu do miast i rewitalizacji 
terenów zdegradowanych, bardzo dobrze 
wpisuje się materiał zaprezentowany przez 
miasto Mysłowice, które przedstawiło  
w postaci również fabularnej „Odczarowa-
ne podwórka”. Do niedawna zaniedbane  
i nieciekawe pod względem użytkowania 
podwórka zostały, dzięki spontaniczno-
ści mieszkańców i wsparciu finansowe-
mu, zmienione w miejsca, gdzie chętnie  

gromadzą się okoliczni mieszkańcy, dzieci 
i młodzież, korzystając z możliwości za-
baw i rekreacji w ciekawie zaprojektowa-
nym otoczeniu.

Mówiąc o odpadach i zanieczysz-
czeniu środowiska i najbliższego oto-
czenia w którym żyjemy, nie sposób nie 
zwrócić uwagi na negatywny wpływ 
zgromadzonych w ziemi niebezpiecz-
nych substancji, w tym szczególnie 
zawartości metali ciężkich na zdrowie 
człowieka oraz groźbę zachorowań na 
choroby nowotworowe. 

Temu zagadnieniu, w aspekcie badań 
jakie dokonał IETU, mierząc poziom stę-
żenia  szkodliwych substancji i porównując 
go z przyjętymi dopuszczalnymi normami 
w kwestii zdrowia ludzkiego, poświęcony 
był wykład prowadzony przez zespół na-
ukowy Instytutu. W wyniku takich ana-
liz glebowych można właściwie ocenić 
stan terenu na którym ma powstać osied-
le mieszkaniowe, czy teren rekreacyjny  
i w razie negatywnych wyników, zanie-
chać  budowy domów, czy placów zabaw.

Występujące liczne wysypiska od-
padów pogórniczych, można w wyniku 
prowadzonego recyklingu właściwie spo-
żytkować, odzyskując energię, ciepło, czy 
tworząc nowe użyteczne w codziennym 
życiu rzeczy. O tym szczegółowo i bardzo 
obszernie mówił przedstawiciel Haldexu 
SA, wskazując na szerokie możliwości 
jeszcze nie w pełni wykorzystane w życiu 
codziennym mieszkańców naszego regio-
nu. 

Niezależnie od sposobu spojrzenia na 
kwestię zagospodarowania odpadów, za-
wsze warto pamiętać, że jakikolwiek wy-
brany sposób, służy poprawie środowiska, 
zdrowiu i ludziom, którzy w nim żyją.
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