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Czym żył świat
w ubiegłym roku?
Dziś w dodatku
„4 strony świata”
fotograficzny
przegląd wydarzeń
strona 11-12 i 21-22

bądźmy w kontakcie

m.kruczkiewicz@nowosci.com.pl
Na Państwa sygnały,
pytania, interwencje czeka
Mirosława Kruczkiewicz

w godzinach od 13 do 16
tel. 56 611 81 33

Zdrowie Toruński samorząd - w odróżnieniu od innych gmin - nie zainwestuje na razie w oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Dzień dobry

Dym z kominów nam szkodzi
Kraków, Warszawa czy
Rzeszów to miasta , które kupiły urządzenia
antysmogowe do przedszkoli i żłobków. Toruń
nie widzi potrzeby, by
pójść ich śladem.

na Wrzosach, Podgórzu czy
Stawkach. Żłobki - gdzie przebywają najmłodsze dzieci - zlokalizowane są natomiast na Mokrem, Skarpie i Rubinkowie.
- Są takie dni, kiedy w ogóle
nie wychodzę z synkiem z domu, nie otwieram też okien opowiada „Nowościom” pani
Monika, mama 2-letniego Kacpra. Oboje mieszkają w niewielkim domu na Rudaku. - Powietrze staje się tak ciężkie, że nie
ma czym oddychać. Nie wierzę,
że to tylko z braku wiatru i zwykłego dymu z kominów. Ludzie
po prostu nadal palą śmieciami,
w tym plastikiem. Nic sobie nie
robią z tego, że to szkodzi innym i całemu środowisku.

Justyna
Wojciechowska-Narloch
W połowie grudnia w mieście nie
było czym oddychać. Normy dla
pyłów drobnych PM10 przekroczone zostały w niektórych
punktach Toruniu nawet o 1200
procent. Warto podkreślić, że to
nie była wyjątkowa sytuacja.
Kiedy nie ma wiatru, a kominy
dymią spalinami z węglowych
pieców, bywa naprawdę ciężko.
Podobna sytuacja panuje
w całym kraju. Smog najbardziej szkodzi osobom starszym,
przewlekle chorym i dzieciom.
Z tego względu wiele gmin zdecydowało się ratować maluchy.

Nie było alertu

Tym ratunkiem mają być
oczyszczacze powietrza do placówek dla najmłodszych.
To nieduże urządzenia filtrujące powietrze w pomieszczeniach. Jedną stroną je zasysają,
a drugą wydmuchuje już bez
szkodliwych pyłów i substancji
składających się na smog.
W Krakowie pierwsze
oczyszczacze kupiono już
w ubiegłym roku, a przedszkola je sobie chwalą. Teraz w te sa-
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W listopadzie mieszkańcy Torunia pikietowali pod magistratem w sprawie poprawy jakości powietrza w mieście

me urządzenia inwestuje stolica. Dostanie je 117 przedszkoli,
w których jest ponad 600 grup
maluchów. Koszt pojedynczego oczyszczacza to ok. 2 tys. zł.
Warto dodać, że w pierwszej
kolejności oczyszczacze dostaną placówki zlokalizowane
przy najruchliwszych arteriach
i w dzielnicach domów jednorodzinnych, gdzie są piece węglowe.
Toruń nie zamierza iść w ślady Warszawy czy Krakowa.
- W Toruniu nie było ani razu poziomu alertowego, ostrze-

gawczego, nie mówiąc o alarmowym, w związku z czym nie
widzimy potrzeby wyposażania przedszkoli w oczyszczacze
powietrza - tłumaczy Anna
Kulbicka-Tondel, rzeczniczka
prezydenta Torunia. - Niemniej
jednak dbamy o jakość powietrza w całym mieście – likwidujemy piece węglowe, edukujemy, montujemy stacje pomiarowe – także w obiektach edukacyjnych. Na terenie całego
miasta posadziliśmy ok. 4 tysięcy drzew, 2 kilometry żywopłotu, także na terenach przed-

szkoli, co nie jest bez znaczenia,
jeśli chodzi o poprawę jakości
powietrza.

Śmieci z kominów
W Toruniu nie brakuje publicznych placówek usytuowanych
przy ruchliwych ulicach, a jak
wiadomo samochodowe spaliny
bardzo przyczyniają się do powstawania smogu. Znajdują się
m.in. przy ul. Bażyńskich,
Gagarina, Skłodowskiej-Curie,
Szosie Chełmińskiej. Są też
na osiedlach z zabudową jednorodzinną i węglowymi piecami -

Aplikacje informują

Przypomnijmy jeszcze, że stan
powietrza można sprawdzać
w Toruniu korzystając z kilku
internetowych aplikacji. Choćby tych pod nazwami „Kanarek” i „Zanieczyszczenie Powietrza”. „Kanarek” zbiera dane nie tylko ze stacji inspekcji
ochrony środowiska, ale też
z komercyjnych.
Z początkiem listopada
w Toruniu wystartował też
miejski system monitorowania
jakości powietrza. Składa się on
z 10 stacji. Dane z nich również
są dostępne w darmowej aplikacji „Eko-Toruń”, którą można ściągnąć na smartfona.
Toruńscy municypalni dysponują już dronem zakupionym
specjalnie
do monitorowania jakości powietrza w mieście. ¹

Wieczór z największymi przebojami operowymi, operetkowymi
i rozrywkowymi w Jordankach
upłynął pod hasłem „Wiedeń...
i nie tylko”. Na Prezydenckiej Gali Noworocznej zgromadzona
publiczność mogła usłyszeć sopranistkę Iwonę Sochę, tenora
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W Jordankach odbyła się Prezydencka Gala Noworoczna.
Torunianie wysłuchali koncertu
symfonicznego oraz byli świadkami wręczenia medali
„Thorunium” i nominacji do Piernikowej Alei Gwiazd w 2018 r.

„Thorunium” odebrali Alicja Bogacka oraz Sebastian Mikołajczyk

Tomasza Kuka i skrzypka Artura
Banaszkiewicza. Całości dopełniała Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Mariusza
Smolija. W ich wykonaniu zabrzmiały utwory Johanna
Straussa, Giuseppe Verdiego czy
motywy z operetki „Księżniczka
Czardasza” i musicalu „Skrzypek
na dachu”.
Jednak najważniejszym wydarzeniem w trakcie gali było
wręczenie medali „Thorunium”
oraz nominacji do Piernikowej
Alei Gwiazd. „Thorunium” przyznano artystom plastykom - Alicji Bogackiej oraz Sebastianowi
Mikołajczykowi. Natomiast Ka-
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POWIETRZE TO
ABSTRAKCJA
Na pogodę, która ma spory
wpływ na utrzymywanie się
smogu, nie mamy żadnego
wpływu. Nie jesteśmy w stanie
wywołać wiatru, który rozpędziłby wiszący nad miastem
dym i spaliny.
Mamy jednak wpływ na to,
co palimy w naszych piecach.
Jeśli trafia tam dobrej jakości
paliwo - nawet odsądzany
od czci i wiary węgiel - nie jest
najgorzej. Sytuacja komplikuje
się, gdy zasobniki zasypywane
są odpadami typu miał węglowy. A katastrofę mamy wtedy,
gdy do pieców trafiają plastikowe butelki, folia, szmaty. I choć
to surowo zakazane, wciąż się
zdarza. Tu potrzebna jest edukacja i niestety - kary. W innym
razie ludzie niczego się nie nauczą. Dla wielu z nas środowisko
to wciąż jakaś abstrakcja. ¹

KRÓTKO
Kolędy i jasełka
przy szopce

tarzynki w Piernikowej Alei
Gwiazd odsłonią pod koniec
czerwca - znany fotograf Filip
Wolak oraz Jarosław Józefowicz,
dyrektor Toruńskich Zakładów
Materiałów Opatrunkowych.
Przypomnijmy, że Piernikowa Aleja Gwiazd jest wspólnym
pomysłem Urzędu Miasta Torunia oraz Fabryki Cukierniczej
„Kopernik”. Na płytach chodnikowych przed Dworem Artusa
obecnie znajduje się 30 mosiężnych tabliczek w kształcie piernika-katarzynki z autografami znanych osób m.in. aktorów, muzyków czy naukowców. ¹

Kolędowanie Do najbliższego
piątku, 5 stycznia zaplanowano koncerty z cyklu „Kolędowanie przy szopce” na Rynku
Nowomiejskim. Oto program
na najbliższe dni:
l 2 stycznia, wtorek - chór
nauczycielski „Con Anima”;
l 3 stycznia, środa - Monika
Trawicka - laureatka plebiscytu „Scena jest Wasza”;
l 4 stycznia, czwartek Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej;
l 5 stycznia, piątek - zespoły: „Psotki i Śmieszki”, „Let’s
Sing”, „eRzetWu”.
Występy każdego dnia rozpoczynają się o godz. 16.
Z kolei 6 stycznia ulicami
starówki przejdzie tradycyjna
parada Trzech Króli - z Rynku
Staromiejskiego na Rynek Nowomiejski. Tam zaplanowano
jasełka oraz koncert zespołu
Synowie.
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Piernikowa Aleja z nowymi katarzynkami, a medal „Thorunium” dla artystów
WYDARZENIE

Justyna
Wojciechowska-Narlochki

