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Szanowni Państwo!
W wielu miastach w ostatnich tygodniach doszło do znaczącego przekroczenia normowych stężeń
zanieczyszczenia powietrza, głównie pyłami i benzopirenem. Groźny dla zdrowia smog coraz bardziej daje
się we znaki mieszkańcom, którzy świadomi tych zagrożeń są praktycznie bezradni wobec takiego rozwoju
sytuacji, choć w znaczącej części wielu z nich jest temu winna. Głównie w dużych miastach
z zabytkowymi już dzielnicami jest to skutek spalania węgla i odpadów w paleniskach domowych.
W znacznej części przyczyniają się do tego zanieczyszczenia komunikacyjne z transportu zbiorowego
i prywatnego, wzmagające się z roku na rok, co powoduje coraz częściej blokowanie arterii
komunikacyjnych i emisję spalin ze stojących w korkach pojazdów w centrach miast.
Zanieczyszczenie powietrza w ciągu tych dni dramatycznie pogarszała ładna, bezwietrzna jesienna pogoda
i brak opadów. Z taką sytuacją, zagrażającą coraz bardziej zdrowiu mieszkańców, będziemy musieli się
liczyć, gdyż destabilizacja klimatu staje się faktem i to na naszych oczach!
Prowadzone dotychczas przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, wiele innych organizacji
a także miast, akcje uświadamiające nie przynoszą oczekiwanych rezultatów wzrostu świadomości
mieszkańców, a przede wszystkim decyzyjnych środowisk politycznych i gospodarczych, o zagrożeniach
i koniecznych zmianach w użytkowaniu energii.
Swoją niechlubną rolę w generowaniu smogu mają producenci energii: elektrownie, elektrociepłownie czy
kotłownie lokalne. Zmiany w technologii produkcji energii następują zbyt wolno, a tymczasem realizację
pakietu klimatyczno-energetycznego, do czego w znacznym stopniu mogą się przyczynić miasta, ogranicza
określony czas na zdobycie dofinansowania w celu realizacji zakładanego w planach miast mixu
energetycznego.
Efektywność energetyczna, jeden z podstawowych priorytetów polityki Unii Europejskiej, winna być
podstawowym kierunkiem działań we wszystkich sektorach.
Rozwój nowych technologii, ukierunkowany na gospodarkę niskoemisyjną, wdrażanie odnawialnych
źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne muszą być w znaczący sposób akcentowane
w krajowych i lokalnych planach strategicznych. Niemniej najważniejsze jest wdrażanie tych projektów.
Zrównoważony rozwój miast i gospodarki pozostaną tylko hasłami, jeśli nie będzie im towarzyszyła
determinacja i konsekwencja władz samorządowych we współpracy z sektorem energetycznym.
W tej sytuacji Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Izba Energetyki Przemysłowej
i Odbiorców Energii proponują cykl seminariów i warsztatów, ukierunkowanych na praktyczne wdrożenie
planów gospodarki niskoemisyjnej, przyjętych w wielu miastach i warunkujących wsparcie projektów
z funduszy pozabudżetowych gmin.
Przedstawicieli gmin zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i ograniczaniem wpływu
zanieczyszczania atmosfery i środowiska na mieszkańców, zapraszamy do udziału w najbliższym
seminarium organizowanym 26 listopada br. w Katowicach.
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