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Polska Bez Smogu Bez Zabrza
Kilka dni temu rząd zapowiedział program termomodernizacji budynków
w 23 miastach z 50 najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Czyli
tych, które w dużej części znajdującą się na południu Polski. Niestety,
ich lista, przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia jest dłuższa
o kolejne 10 z naszego kraju i, niestety dla zabrzan, wśród nich jest także
Zabrze. I jakby mało było tych „niestety”, nasze miasto nie znalazło się
w rządowym programie Polska Bez Smogu.

D

laczego? Bo na pierwszą linię
walki pójdą te miasta, które mają mniej niż 100 tys. mieszkańców.
- Mając na uwadze Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, która mówi
o zrównoważonym rozwoju, pierw-

Urzędnicy z Warszawy nie odbierają jednak Zabrzu nadziei na pomoc
państwa w batalii o czyste powietrze. - Nie zamykamy się na większe
miasta – rozwiązanie kwestii smogu
to dla rządu priorytet, bez względu

WHO stworzyło listę 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast w Europie. Zabrze jest na 18. miejscu. Przed nami, jest
Pszczyna (2 miejsce) i Rybnik (4). Za nami są Katowice i Gliwice.
szym krokiem jest pomoc osobom
najmniej zamożnym. Ze statystyk
wynika, że mieszkają one przede
wszystkim w miastach poniżej 100
tys. mieszkańców. Poza tym z mniejszymi ośrodkami łatwiej jest wypracować właściwe rozwiązania, a zależy nam na możliwie szybkiej realizacji działań – piszą w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii,
odpowiadając na pytania dotyczące
udziału Zabrza w programie.

na wielkość obszaru, którego zanieczyszczenie powietrze dotyka. Jednak w przypadku dużych miast konieczne jest, z uwagi na ich specyfikę, wypracowanie indywidualnego
modelu współpracy – piszą.
Termomodernizacje, czyli ocieplanie budynków, połączone z wymianą
pieców na nowoczesne, emitujące
do atmosfery mniej zanieczyszczeń,
finansowane z budżetowych pieniędzy mają wreszcie oczyścić atmosfe-

rę. Obłożone styropianem domy będą miały mniejsze straty ciepła, więc
do ich ogrzania trzeba będzie użyć
mniej węgla. A to oznacza, że z kominów, do których przypięte będą
nowoczesne piece wyleci znacznie
mniej zanieczyszczeń.
Tworząc listę 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, WHO
wzięła pod uwagę stężenie pyłu PM
2,5 w powietrzu. Wtedy okazało się,
że najciężej oddycha się w Żywcu.
To on otwiera tę niechlubną listę. Zabrze jest na 18. miejscu. Przed nami,
jest Pszczyna (2 miejsce) i Rybnik (4).
Za nami są Katowice i Gliwice.
Fatalnego wpływu smogu na zdrowie nikt już nie kwestionuje. Dowodzą go nie jedne badania. Według
Anety Ciślak ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca jest czynnikiem podnoszącym śmiertelność. W swojej pracy
naukowej lekarka poddała analizie
dane pacjentów z lat 2006 – 2014, zamieszkujących aglomerację górnośląską. Dobowe dane dotyczące jakości

Plakat promujący walkę ze smogiem, wyróżniony na konkursie plastycznym,
zorganizowanym przez zabrzański ZPEC
powietrza zestawiono z dobową ilością hospitalizacji z powodu zawału
mięśnia sercowego, udaru mózgu, zatorowości płucnej, migotania przedsionków, z liczbą wizyt w poradniach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz

Zbieraj surowce i wymieniaj na nagrody
Co zrobić z surowcami wtórnymi?
Zamiast na śmietnik warto wymienić je
na prezenty. Już za trzy tygodnie, 23 i 24 marca,
w Centrum Handlowym „Platan”odbędzie się
akcja ekologiczna pod hasłem „EKOAKTYWATOR”.

To

akcja, która od kilku lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Zabrzanie za oddanie swoich
posegregowanych śmieci otrzymują sadzonki kwiatów i krzewów,
ekologiczne torby na zakupy lub
drobne prezenty (w ubiegłym roku były to kubki termiczne oraz
power banki).
Zbiórka surowców odbędzie się
przed wejściem do CH „Platan” od
strony parkingu. Tam ustawiony
zostanie wielki kontener na śmieci.

Ci, którzy je oddadzą dostaną kupony na prezenty, odbierać je będzie można w holu.
Tradycyjnie Dni Ekologii w Platanie to również liczne atrakcje
dla najmłodszych. Zaplanowano
m.in. warsztaty z przetwarzania
surowców wtórnych, konkursy
z nagrodami.
O szczegółach będziemy informować w kolejnych Nowinach.
/KW/

Ubiegłoroczna akcja wymiany surowców na prezenty w Centrum Handlowym Platan.
Tym razem odbędzie się 23 i 24 marca. | Fot. K. Włodarczyk

ze śmiertelnością. I co się okazało?
Że im gorsze powietrze, tym więcej
pacjentów w szpitalach, przychodniach i niestety także więcej zgonów.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

EKOLOGICZNA ZABAWA NOWIN I PLATANA

Prezenty
za wiedzę
Włączamy się w akcję Platana
i dla naszych Czytelników mamy konkurs, związany z segregacją śmieci. Wystarczy drogą
mailową, na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl, wysłać
odpowiedź na pytanie: Dlaczego kartoników po mleku lub sokach nie należy wrzucać do pojemnika na papier?
Trzech pierwszych czytelników, którzy dziś, 1 marca,
udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy prezentem,
przygotowanych przez Centrum
Handlowe „Platan”.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do redakcji z dowodem tożsamości i bieżącym
numerem Nowin Zabrzańskich.
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