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List do sąsiada truciciela
Co robić, gdy z komina sąsiada wydobywa się trujący dym? Odwołać się do jego poczucia odpowiedzialności,
uświadamiając jak wielką szkodę wyrządza sobie i najbliższym. Walka ze smogiem trwa od kilku lat, na różne sposoby.
Samorząd naszego województwa, w batalii o czystsze powietrze rekomenduje m.in. pisanie listów do trucicieli.

P

omysł jest nie tylko nasz, śląski. W Małopolsce, która również zmaga się z ciężkim powietrzem mieszkańcy zachęcani są
do korespondencji z ekologicznym
przesłaniem. By to zrobić, wcale
nie trzeba mieć wiedzy, kompetencji i epistolarnego zapału. Wystarczy pobrać gotowy list. Ten w śląskiej wersji znajduje się na stronie
www.powietrze.slaskie.pl
Czego dowie się z niego sąsiad
zatruwający okolicę? Że substancje uwalniające się podczas spalania śmieci, flotów, mokrego drewna, ubrań negatywnie wpływają

że na Śląsku obowiązuje uchwała antysmogowa, a za jej łamanie grożą kary finansowe. Od 500
do 5 tys. zł.
A jakby komuś było mało przykładów na złowrogi wpływ smogu, powinien wczytać się w badania naukowców. Szukać daleko
nie trzeba. Lekarka ze Śląskiego
Śląskiego Centrum Chorób Serca,
Aneta Ciślak wymienia go wśród
przyczyn wzrostu ryzyka występowania wielu chorób, ale również jako czynnik podnoszący śmiertelność. Pole badawcze
miała doskonałe, bo w wojewódz-

W województwie śląskim, od 1 września 2017 r. obowiązuje
uchwała antysmogowa. Wprowadziła obowiązek instalowania
pieców zakwalifikowanych do klasy 5, czyli takich, które są
przyjazne środowisku.
na układ oddechowy, krążenia,
osłabiają odpornościowy. Od argumentów przemawiających do zdrowego rozsądku i za zdrowiem, autorzy przechodzą do tych, które
biją po kieszeni. Przypominają,

kie śląskim powstaje 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych. W swojej pracy naukowej
poddała analizie dane pacjentów
z lat 2006 – 2014, zamieszkujących w aglomeracji górnośląskiej.

Plakat promujący walkę ze smogiem, wyróżniony na konkursie plastycznym,
zorganizowanym przez zabrzański ZPEC
Dobowe dane dotyczące jakości
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 ze śmiertelnością. I okazało się, że im gorsze powietrze, tym więcej pacjentów w szpitalach, przychodniach
i niestety także więcej zgonów.

By uzdrowić opisywaną przez
wielu sytuację, w województwie
śląskim, od 1 września 2017 r.
obowiązuje uchwała antysmogowa. Wprowadziła obowiązek instalowania pieców zakwalifikowanych do klasy 5, czyli takich,
które są przyjazne środowisku.
Wymiana wszystkich, niespełniających norm, ma nastąpić w ciągu 10 lat. Najpierw żywot skończą kotły eksploatowane powyżej
10 lat od daty produkcji. Muszą
zniknąć z domów do końca 2021
roku. Później przyjdzie kolej na te
mające od 5 do 10 lat. Trzeba będzie się ich pozbyć w 2023 roku.
Natomiast najmłodsze, zaliczone
do 3 i 4 klasy, których zakup był
dofinansowywany z programów
wspierających proekologiczne
działania mają zostać zastąpione
nowymi do końca 2027 r.
Zabrze na czarnej liście miast
przekraczających normy zanieczyszczeń, opracowanej przez
WHO jest wysoko. Znalało się
tam wśród 33 polskich i 50 europejskich.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Surowce za sadzonki i prezenty
Co zrobić z zepsutym telewizorem, makulaturą, plastikowymi butelkami
i korkami? Zamiast na śmietnik warto wymienić je na prezenty.
Już za tydzień, 23 i 24 marca, Centrum Handlowe „Platan” organizuje
ekologiczną zbiórkę odpadów.

A

kcja 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). Akcja 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 bę-

dzie 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.
Włączamy się w tę akcję i dla naszych Czytelników mamy konkurs,
związany z segregacją śmieci. Wystarczy drogą mailową, na adres:
redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl, wysłać odpowiedź na pytania: Dlaczego żarówek i świetlówek nie należy wrzucać do zielo-

nego pojemnika, przeznaczonego
na zbiórkę szkła? Trzech pierwszych czytelników, którzy dziś,
15 marca, po godz. 18.00, udzielą mailowo prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, obdarujemy prezentem, przygotowanych
przez Centrum Handlowe „Platan”.
Laureatów poinformujemy drogą
mailową, a po odbiór prezentów
zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym numerem Nowin Zabrzańskich.
/KW/

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