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Każdy, kto będzie kupował 
węgiel, otrzyma pełną infor-
mację na temat tego, co kupu-
je i skąd pochodzi. Takie regu-
lacje wprowadzi projekt usta-
wy o kontroli jakości węgla, 
który przyjęła Sejmowa Komi-
sja do spraw Energii i Skarbu 
Państwa. Nowe przepisy na-
kładają dodatkowe obowiązki 
na sprzedawców węgla pod 
groźbą kary. 

Eksperci z branży ekologicz-
nej od niemal 20 lat dopominają 
się zmian w przepisach. To prze-
cież właśnie węgiel jest główną 
przyczyną smogu w Polsce, za 
który kilka tygodni temu skazał 
nas Trybunał Sprawiedliwości 
w Luksemburgu. Wreszcie jest 
szansa na zmiany. Podczas po-
siedzenia Komisji Energetyki, 
posłowie jednogłośnie przyjęli 
w pierwszym czytaniu projekt 
ustawy o kontroli jakości węgla. 
Ta ustawa kluczowa dla popra-

wy jakości powietrza w Polsce 
może być przegłosowana przez 
Parlament jeszcze w tym kwarta-
le. W myśl przepisów najgorszej 
jakości paliwa, czyli muły węglo-
we, flotokoncentraty, węgiel bru-
natny, ich mieszanki zawierają-
ce mniej niż 85 proc. węgla ka-
miennego zostaną objęte usta-
wowym  zakazem sprzedaży do 
sektora komunalno-bytowego. 
Poza tym każdy, kto będzie ku-
pował węgiel, otrzyma pełną in-
formację na temat tego, co ku-
puje i skąd pochodzi. Nie będzie 
można też polewać węgla wodą. 
Teraz takie praktyki są stoso-
wane oficjalnie ze względu na 
to, że mokry węgiel jest mniej 
pylący, a nieoficjalnie, bo woda 
zwiększała jego masę. To czy 
ustawa rzeczywiście przyniesie 
realną zmianę i czy uda się wy-
eliminować odpady węglowe 
z runku, zależeć będzie od pa-
rametrów określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Energii. 

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

Nareszcie!

Koniec z odpadowym 
węglem

Do 2025 roku firma Nestlé 
planuje wprowadzić opakowa-
nia w całości nadające się do 
recyklingu lub takie, które 
można by ponownie wykorzy-
stać. W efekcie chodzi o to, 
aby żadne z opakowań nie 
trafiało na wysypisko śmieci, 
ani nie kończyło jako odpad. 

– Odpady z tworzyw sztucz-
nych są jednym z największych 
problemów związanych ze zrów-
noważonym rozwojem, na jakie 
napotyka obecnie świat. Dlate-
go należy podjąć się wspólnego 
działania. Dążymy do znalezie-
nia ulepszonych rozwiązań 
w zakresie redukcji, ponownego 
użycia i recyklingu tworzyw 
sztucznych. Naszą ambicją jest 
wprowadzenie do 2025 roku 
opakowań w 100% nadających 
się do recyklingu lub wielokrot-
nego użytku – powiedział  Mark 
Schneider, prezes Nestlé S.A.

Firma chce więc wyelimino-
wać nienadające się do recy-
klingu tworzywa sztuczne, za-
chęcić do korzystania z tworzyw 

podlegających recyklingowi, 
a także całkowicie zmienić ma-
teriały, z których wykonane są 
opakowania.

Nestlé zobowiązała się do od-
grywania aktywnej roli w opra-
cowywaniu dobrze funkcjonują-
cych systemów zbiórki, segrega-
cji i recyklingu w krajach, w któ-
rych prowadzi działalność. Fir-
ma rozpocznie współpracę 
z partnerami łańcucha wartości 
i stowarzyszeniami branżowymi 
w celu zbadania różnych roz-
wiązań w zakresie opakowań, 
tak by ograniczyć zużycie plasti-
ku, ułatwić recykling i opraco-
wać nowe podejście wyelimino-
wania odpadów z tworzyw 
sztucznych.

W Polsce Nestlé jest m.in. 
partnerem inicjatywy “Działaj 
z imPETem”, w ramach której, 
wspólnie z firmą Rekopol, dąży 
do zwiększenia ilości zbieranych 
i recyklingowanych odpadów. 
W zakresie przedsięwzięcia 
przewidziana jest również edu-
kacja ekologiczna wybranych 
rejonów Polski.

– Ponad 90% tonażu naszych 
materiałów, z których robimy opa-
kowania produktów sprzedawa-
nych w Polsce – zarówno tych pro-
dukowanych w fabrykach w Kali-
szu, Kargowej, Rzeszowie i Nowej 
Wsi Wrocławskiej, jak i importo-
wanych, pochodzi z jednorodnych 
materiałów, tj. szkła, metalu, tek-
tury itp. Szklane słoiki, które są 
łatwe do recyklingu, stanowią 
obecnie 60% materiałów używa-
nych do naszych opakowań. Nie-
ustannie dążymy do minimalizo-
wania wpływu na środowisko   po-
przez zmniejszanie ilości materia-
łów stosowanych do tworzenia na-
szych nowych produktów – mówi 
Edouard Simond, dyrektor Tech-
niczny Nestlé Polska S.A.

Ponadto Nestlé na opakowa-
niach plastikowych zamieści 
informacje o recyklingu, które 
pomogą konsumentom zutyli-
zować je we właściwy sposób. 
Firma będzie też promowała re-
cykling, zwiększając proporcje 
wykorzystania tworzyw sztucz-
nych nadających się do ponow-
nego użycia.

Firma Nestlé planuje 

Tylko ekologiczne opakowania

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
MAJ

12 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (International Migratory Bird Day)
22 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego

CZERWIEC
1 Dzień Lasu i Zadrzewień
5 Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day)
5 Światowy Dzień Środowiska Naturalnego

17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą
21 Pierwszy Dzień Lata

Opracowała: kg

Naukowcy na całym świecie 
poszukują metody, która po-
zwoli, aby światło słoneczne 
wywołało reakcję chemiczną. 
Promienie ultrafioletowe mają 
wystarczającą energię, ale 
ultrafiolet to zaledwie 4% te-
go, co dostaje Ziemia od Słoń-
ca. Większość promieni sło-
necznych to światło widzial-
ne, które nie jest w stanie wy-
wołać reakcji chemicznej 
przekształcającej dwutlenek 
węgla w paliwo.

Zespół naukowców z Florydy 
wywołał sztuczną fotosyntezę w 
materiale syntetycznym, oczyścił 
powietrze i wytworzył energię w 
tym samym czasie. Profesor che-
mii Fernando Uribe-Romo z Uni-
versity of Central Florida odkrył 
sposób na wywołanie fotosynte-
zy w materiale syntetycznym, za-
mieniając gazy cieplarniane w 
czyste powietrze i produkując 
energię w tym samym czasie. 
Proces ten ma ogromny poten-
cjał w zakresie opracowania 
technologii, która mogłaby 
znacznie ograniczyć emisję ga-

zów cieplarnianych związanych 
ze zmianami klimatu, a jedno-
cześnie stworzyć ekologiczny 
sposób wytwarzania energii.

– Dostosowywanie materia-
łów, które pochłoną określoną 
barwę światła, jest bardzo trud-
ne z naukowego punktu widze-
nia, ale z punktu społecznego 
przyczyniamy się do opracowa-
nia technologii, która może po-
móc w redukcji gazów cieplar-
nianych – twierdzi prof. Fernan-
do Uribe-Romo.

Uribe-Romo i jego zespół stwo-
rzyli sposób wywołania reakcji 
chemicznej w syntetycznym ma-
teriale zwanym związkiem meta-
loorganicznym (jest to związek 
organiczny zawierający przynaj-
mniej jedno wiązanie pomiędzy 
atomem metalu i atomem węgla 
w grupie organicznej), który roz-
kłada dwutlenek węgla na nie-
szkodliwe substancje organicz-
ne. Działa to tak, jak proces foto-
syntezy w roślinach, które ze 
światła i dwutlenku węgla wy-
twarzają substancje odżywcze. 
W metodzie Uribe-Romo zamiast 
pożywienia produkują energię.

Zespół profesora Uribe-Romo 
użył tytanu, który połączył z 
cząstkami organicznymi (N-alki-
lo-2-aminotereftalany) działają-
cymi jak anteny zbierające świa-
tło. Naukowcy umieścili skon-
struowany przez siebie element 
w niebieskim widmie światła wi-
dzialnego, wprowadzili do niego 
CO2 i reakcja zaszła - powstały 
łatwopalne estry i amidy kwasu 
mrówkowego.

Zdaniem prof. Fernando Uri-
be-Romo praca ta jest przeło-
mem, ale zbyt wcześnie jednak, 
by zacząć świętować sukces. Od-
krycie postawiło nowe wyzwa-
nia: trzeba zwiększyć wydajność 
i sprawność procesu, wykorzy-
stać jak najszersze widmo świa-
tła, stworzyć urządzenia, które 
przekształcą dwutlenek węgla w 
paliwo i doprowadzić je do elek-
trowni. Wyobraźnia podpowiada 
jednak, że już wkrótce zobaczy-
my energetycznie samowystar-
czalne domy, które likwidują 
efekt cieplarniany i poprawiają 
jakość powietrza w całym są-
siedztwie.
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To już nie tylko kwestia wyobraźni

Samowystarczalne domy

Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie po raz kolej-
ny zamierza wybrać najbar-
dziej ekologiczną zagrodę. 

Konkurs adresowany jest do 
mieszkańców terenów wiej-
skich powiatu częstochowskie-
go. Ma on na celu propagowa-
nie zasad dobrej praktyki rolni-
czej, upowszechnianie metod 
oraz celów produkcji rolniczej 
metodami ekologicznymi,   
a także   upowszechnianie ce-
lów polityki ekologicznej pań-
stwa i lokalnych strategii   w za-

kresie ochrony środowiska. Po-
za tym rywalizacja jest celowym 
działaniem edukacyjnym zmie-
rzającym do poprawy warun-
ków życia mieszkańców powia-
tu częstochowskiego zamiesz-
kujących tereny wiejskie, po-
prawy konkurencyjności tere-
nów wiejskich, stanu środowi-
ska i aktywizacji lokalnej spo-
łeczności w powiecie. Za pierw-
szy etap odpowiadają władze 
gminne. To one mają za zada-
nie wyznaczyć reprezentanta, 
który weźmie udział w etapie 
powiatowym. 

Powiat częstochowski

Wybiorą najbardziej 
ekologiczną zagrodę

45 milionów dolarów au-
stralijskich przeznaczył rząd 
Nowej Południowej Walii na 
ochronę koali.

Badania pokazują, że w ciągu 
ostatnich 15-20 lat liczebność 
populacji koali spadła w Nowej 
Południowej Walii aż o 26 proc. 
Jak szacuje Australian Koala Fo-
undation, na wolności pozostało 
jedynie 43 tys. torbaczy. Dane te 

są szczególnie przerażające, gdy 
weźmie się pod uwagę fakt, że 
przed przybyciem do Australii 
europejskich osadników, mogło 
ich być nawet ponad 10 mln. Ga-
tunkowi temu zagraża między in-
nymi utrata siedlisk, zmiana kli-
matu, ataki psów, wypadki sa-
mochodowe czy choroby w tym 
chlamydiozy, które prowadzą do 
ślepoty czy niepłodności.

45 milionów dolarów australij-

skich ma zostać przeznaczonych 
na prawie 25 000 hektarów la-
sów państwowych, które staną 
się ich siedliskiem. Pieniądze 
wspomogą także badania i po-
prawę oznakowania dróg, bo 
zwierzęta te często giną pod koła-
mi samochodów, a także zostaną 
wydane na utworzenie rezerwa-
tów leśnych oraz budowę szpita-
la, w którym będą opiekować się 
chorymi i rannymi zwierzętami.

Australia

Miliony na ratowanie koali


