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ŚLĄSK PROMUJE WALKĘ ZE SMOGIEM
Od czwartku do 19 października w kilku miastach woj. śląskiego pojawią się mobilne kontenery, w
których znajdą się m.in. punkty informacyjne na temat walki ze smogiem. Przez miasta regionu
przejedzie też specjalny tramwaj, w którym promowane będzie dbanie o środowisko naturalne.
W taki sposób Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego u progu sezonu grzewczego kontynuuje
kampanię informacyjną dotyczącą przeciwdziałania niskiej emisji.
„Skuteczna walka ze smogiem musi odbywać się na wielu płaszczyznach. Działania, jakie
podejmujemy, mają pobudzać do reﬂeksji, jaki mamy wpływ na jakość powierza. Musimy uświadomić
sobie, że to także my przyczyniamy się do złej jakości powietrza i w dużej mierze od nas zależy stan
środowiska” - powiedział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
Z mobilnych kontenerów, kojarzonych głównie z wakacyjnymi wydarzeniami kulturalnymi, będą mogli
od 11 do 19 października skorzystać mieszkańcy Rybnika, Sosnowca i Tychów. W jednym z nich
mieścić się będzie antysmogowe centrum edukacji, w którym dyżurować będą eksperci związani z
ochroną środowiska, kominiarze i strażnicy miejscy.
Mieszkańcy otrzymają tam wszystkie potrzebne informacje o uchwale antysmogowej, wpływie smogu
na zdrowie, możliwościach pozyskania doﬁnansowania na działania związane z ochroną powietrza,
karach, jakie grożą za zanieczyszczanie powietrza i wiele innych. W ramach akcji będą rozdawane
także maseczki antysmogowe, a w pobliżu kontenerów stanie spirobus, gdzie można będzie
bezpłatnie zbadać płuca.
W drugim kontenerze umieszczono instalację artystyczną pt. „Ogrody w naszych głowach” autorstwa
pracowni architektonicznej bro.Kat i udekorowaną przez ﬂorystów z Wietrznego Pola. Kontenery
pojawią się w Rybniku (od 11 do 13 października), w Sosnowcu, (14-16 października) oraz na placu
Baczyńskiego w Tychach (17-19 października). Czynne będą od 12 do 18.
Z kolei wyjątkowy tramwaj będzie jeździł od 15 października m.in. w Katowicach, Chorzowie,
Świętochłowicach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej i Zabrzu. Na jego pokładzie, w otoczeniu żywej zieleni i
przy dźwiękach lasu, każdy pasażer otrzyma pakiet informacji, jak skutecznie walczyć z niską emisją.
Dodatkowo dla miłośników sztuki przygotowano trzy koncerty: 11 października na rynku w Rybniku
wystąpią The Party Is Over, 15 października w Sosnowcu będzie można posłuchać Erith, natomiast 18
października w Tychach zagra Bukowicz.
Od września Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego prowadzi również akcje edukacyjne dla dzieci i
młodzieży - są to spektakle teatralne i lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych. Najbliższe spektakle
odbędą się w Bielsku-Białej - 22 października i Rybniku - 29 października.
Aby podnieść świadomość dotyczącą ograniczania niskiej emisji śląski samorząd prowadzi różnego

rodzaju akcje informacyjno-edukacyjne. Do tej pory w regionie zrealizowano m.in. kampanię „Mogę
zatrzymać smog”, otwarte warsztaty antysmogowe „Śląskie bez smogu”, akcję „List do sąsiada” czy
ekologiczne lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W marcu br. wspólnie z EkoPatrolem Głównego Instytutu Górnictwa przeprowadzono badania zanieczyszczenia powietrza w ośmiu
miastach województwa. Dodatkowo materiały informacyjne dotyczące walki ze smogiem i założeń
uchwały antysmogowej pojawiły się w marketach budowlanych.
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