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Kasa na smog

Zabrze może liczyć na dodatkowe pieniądze z budżetu państwa.
Wicepremier Mateusz Morawiecki kilka dni temu zapewniał, że rząd na serio
bierze się do walki ze smogiem. W 33 polskich miastach, z 50 z najbardziej
zanieczyszczonych w Unii Europejskiej uruchomione zostaną specjalne
programy mające poprawić jakość atmosfery. Żarty o tym, że tamtejsze
powietrze jest dobre, gdy się je pogryzie wreszcie mają się skończyć.

L

istę europejskich miast z najgorszym powietrzem opublikowała
ponad rok temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Polaków powinna smucić, zabrzan zatrważać.
Większość z tych umieszczonych
na czarnej liście leży w naszym kraju,
a Zabrze znalazło się tam w pierwszej dwudziestce.
Przygotowując zestawienie, wzięto
pod uwagę tzw. pył zawieszony PM
2,5. Jego cząstki mają średnicę 2.5 mikrometra i są prawie 30 razy mniejsze
od średnicy ludzkiego włosa. Zdaniem
WHO, PM 2,5 jest najbardziej szkodliwym wśród zanieczyszczeń powietrza.
Przyczynia się do występowania chorób układu oddechowego i krążenia,
a jego długotrwałe wdychanie skutkuje
skróceniem średniej długości życia.
Pomysł przedstawiony przez Mateusza Morawieckiego jest następujący: część pieniędzy, uzyskanych ze
sprzedaży jednorazowych reklamówek (od 1 stycznia mają być płatne,
mówi się o 20 gr.) zostanie przekazana samorządom z czarnej listy, a te
mają je wydać na walkę ze smogiem.

Plakat stworzony na konkurs plastyczny ZPEC

Niestety, dotąd bitwę o czystsze powietrze wszystkie przegrywały z kretesem. Apele o stosowanie dobrego
paliwa pojawiały się na przemian
z alarmami o fatalnej jakości atmosfery. Także nad Zabrzem. Czy teraz
jest wreszcie szansa na zwycięstwo?
Zanim rząd na poważnie zajął się
smogiem, zrobił to m.in. samorząd

województwa śląskiego. Od 1 września obowiązuje uchwała mająca pomóc w oczyszczeniu atmosfery. Poza
zakazem spalania węgla słabej jakości, wprowadzono również 10-letni harmonogram wymiany pieców
na ekologiczne, klasy 5.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA
(więcej na temat smogu na str. 5)

Zabrze jest w konkursie
ECO – Miasto

– M ia sto promuję
ideę zrównoważonego rozwoju, jest okazją do wymiany doświadczeń i nagradza
tych, którzy najlepiej realizują jego głów ną ideę w sześciu
kategoriach. Poza zielenią a powietrzem, rywalizacja będzie się
toczyła w kategoriach: mobil-

ność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efekty wność energetyczna
budynków, systemy energetyczne. W każdej jury, złożone z ekspertów, wyłoni dwóch laureatów:
miasto wielkości poniżej 100 tys.
mieszkańców oraz większy ośrodek miejski.

Rekreacja
nad Bytomką
Rajd rowerowy i grupowe spacery z kijami po dawnych
nieużytkach, które przeszły gruntowną metamorfozę
w ramach „Rekultywacji terenów wokół rzeki Bytomki”
to propozycje na listopadowe weekendy.
- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w rajdach i nornic
walkingu jest bezpłatny, a co ważne
te imprezy odbywają się pod okiem
doświadczonych instruktorów - mówią pracownicy Wydziału Ekologii
UM w Zabrzu.
W najbliższą sobotę, 11 listopada,
odbędą się dwie imprezy. Najpierw,
o godz. 9.00, przy stawach w Mikulczycach, w pobliżu ul. Tarnopolskiej,
rozpocznie się grupowy spacer z kijami. Potrwa około dwóch godzin.
Tego samego dnia, o godz. 12.00,
na zrekultywowanych terenów
w Maciejowie, w pobliżu boiska
„Orlik” wystartuje rajd rowerowy.
Trasa będzie wiodła do sąsiednich
zrekultywowanych terenach. Po zakończeniu rowerowej wycieczki będzie wspólne ognisko. Finał imprezy
około godz. 15.00.
Dzień później, w niedzielę 12 listopada, odbędzie się kolejny rajd,
tym razem po zrekultywowanych
terenach wokół stawów w Mikulczycach. Rozpocznie się o godz. 12.00.,
uczestnicy przejadą ścieżkami do sąsiednich zrekultywowanych miejsc,

przy ul. Hagera oraz przy skrzyżowaniu z ul. Bytomską. Metę wyznaczono przy ul. Tarnopolskiej. Po rowerowej wycieczce będzie wspólne
ognisko. Zakończenie rajdu zaplanowano około godz. 15.00.
Aktualne informacje o kolejnych
zajęciach na zrekultywowanych terenach wokół Bytomki, umieszczane
będą w zakładce Ekologia (zakładka: Rekreacja nad Bytomką), a także
w aktualnościach na głównej stronie
www.um.zabrze.pl. /KW/
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Prezenty za wiedzę o segregacji śmieci

Z

Zabrze jest jednym z 62 kandydatów do tytułu ECO – Miasto, w konkursie
organizowanym przez Ambasadę Francuską w Polsce. O zwycięstwo
będzie rywalizowało w kategorii zieleń a powietrze. Tegoroczna 5. edycja
jest rekordowa. Weźmie w niej udział największa liczba samorządów,
a kilka z nich zadeklarowało walkę na więcej niż jednym polu.
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W konkursie, województwo śląskie jest licznie reprezentowane. Zgłosiło się do niego 9 miast
z naszego regionu. Małopolskie
i pomorskie mają po 6 reprezentantów. Najwięcej samorządów
stara się o zwycięstwo w kategorii gospodarka odpadami.

apraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą
mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź
na pytanie: Co oznacza prezentowany obok znak graficzny, który
umieszczany jest na opakowaniach
niektórych produktów, zarówno
tych spożywczych, jak i zabawek
czy kosmetyków.
Dwóch czytelników z tych, którzy do najbliższego poniedziałku, 13 listopada, do godz. 10.00, udzielą prawidłowej
odpowiedzi, obdarujemy upominkiem, przygotowanym przez
firmę .A.S.A., zajmującą się w naszym mieście odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości
/KW/
i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. 
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

