
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          Warszawa, 27 marca 2018 
 

 
Jak wygrać ze smogiem? – Wielka Debata o Smogu w TVP3 Katowice 

 
Czy Śląsk może wygrać ze smogiem i czy większy wpływ na stan powietrza w regionie ma tzw. niska emisja 
pochodząca z ogrzewania domów czy może zlokalizowany w regionie przemysł? Odpowiedzi na to pytanie 
będą szukali dziś uczestnicy Wielkiej Debaty o Smogu w TVP Katowice. Podobne debaty w kilku miastach gdzie 
problem smogu jest największy organizuje Polski Komitet Energii Elektrycznej. Pierwsze takie spotkanie już 12 
kwietnia w Grudziądzu. 
 
 
„Wielka debata o smogu” 
O tym jak możemy ograniczyć emisję zanieczyszczeń w sposób efektywny ekonomicznie będą rozmawiać 
uczestnicy dzisiejszej debaty w TVP Katowice, wśród nich m.in. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga 
Emilewicz, posłanka PiS Izabela Kloc, a także przedstawiciele gmin, które mogą wziąć udział w programie „Smog 
Stop”, przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice i Alarmu Smogowego. Wśród ekspertów w studio będzie również 
współautor raportu PKEE „Energetyka KOCHA czyste powietrze” dr inż. Janusz Zyśk. 

Debatę będzie można oglądać w TVP Katowice oraz śledzić na  Twitterze: #wielkadebataosmogu. 

Ważny problem każdego z nas 
Temat smogu jest coraz bardziej poważny. Polskie miasta są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. 
Niewielu Polaków zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to właśnie od naszych indywidualnych decyzji zależy jakość 
powietrza w Polsce. Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie „Energetyka KOCHA czyste powietrze” 
największy wpływ na zły stan powietrza w Polsce ma indywidualne spalanie słabej jakości paliw stałych i odpadów 
w celu ogrzania gospodarstw domowych. Niezmiernie ważne jest więc by edukować i zachęcać do zmiany postaw 
na proekologiczne. Tym bardziej, że stają się one coraz bardziej opłacalne dla naszych portfeli. 
 
O walce ze smogiem w Twoim mieście 
Aby dotrzeć z tą wiedzą do jak najszerszego grona odbiorców w całym kraju prowadzone są akcje edukacyjne 
podejmowane przez wiele instytucji. Jedną z nich jest cykl regionalnych debat organizowany przez Polski Komitet 
Energii Elektrycznej. 
 
W trakcie debat, z których pierwsza odbędzie się już 12 kwietnia w Grudziądzu chcemy jako PKEE zaangażować 
ekspertów, lokalne autorytety, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli samorządów do poważnej 
dyskusji na temat tego, jak dbać o czyste powietrze. Będziemy zachęcać do korzystania z szerokiego wachlarza 
ofert przygotowanych przez sektor energetyczny m.in. taryf antysmogowych, wsparcia przy wyborze 
odpowiednich rozwiązań ze strony doradców w firmach energetycznych, podkreślając przy tym znaczenie ciepła 
systemowego - pochodzącego z elektrociepłowni i ciepłowni -  jako jednego ze skutecznych rozwiązań 
proekologicznych. Będziemy lobbować za rozwojem energetyki i ciepłownictwa z myślą o ochronie powietrza. 
Chcemy mówić także korzyściach  dla odbiorców, którzy zrezygnują ze spalania niskiej jakości paliw w swoich 
piecach domowych na rzecz ogrzewania energią elektryczną.  W trakcie debaty w Grudziądzu - oraz kolejnych 
spotkań - eksperci PKEE przedstawią najlepsze dla każdego regionu rozwiązania, dzięki którym możemy ogrzać 
nasze mieszkania i dostarczyć do nich energię elektryczną, jednocześnie skutecznie ograniczając zjawisko smogu.  

 
 
 


