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Szanowna Pani Prezydent,
W ostatnich dniach wiele mówiło się w mediach o zagrożeniu wywołanym zanieczyszczeniem
powietrza w polskich miastach. W ciągu ostatnich kilku dni Łódź musiała zmierzyć się bardzo
poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Smog unosił się nad naszym miastem,
niekorzystnie wpływając na zdrowie i życie mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi podawał informacje o stężeniach
zanieczyszczeń powietrza dochodzących niekiedy do 1000% normy ustalonej przez Światową
Organizację Zdrowia!
Dlatego w imieniu mieszkańców i mieszkanek apelujemy do Pani oraz do podległych Pani
urzędników o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w naszym mieście. Uważamy, że obecne działania, takie jak apel do Związku Miast Polskich
czy rządu są niewystarczające i nie dają gwarancji szybkiego rozwiązania tej sytuacji
kryzysowej. Dlatego żądamy niezwłocznego podjęcia następujących działań:
1. Aktywnego szukania i wspierania programów wymiany starych pieców i kotłów na
wydajne i ekologiczne źródła ciepła oraz pomocy przy pisaniu wniosków i jak
największe wsparcie finansowe dla najbiedniejszych mieszkańców i mieszkanek
skazanych na ogrzewanie przestarzałymi technologiami.
2. Zintensyfikowania działań mających na celu przyłączenie do centralnego ogrzewania
domów wielorodzinnych należących do gminy.
3. Zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej dot. jakości stosowanych paliw

4. Przeprowadzeniem akcji edukacyjnej na temat szkodliwości palenia w piecach różnego
rodzaju śmieciami.
5. Wprowadzenia dofinansowania zakupu paliwa dobrej jakości dla najuboższych
mieszkańców i mieszkanek Łodzi.
6. Alarmowanie w pierwszej kolejności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
o stanie powietrza i w razie dużego stężenia substancji szkodliwych – wydania
zarządzeń o zakazie prowadzenia zajęć na zewnątrz.
7. Udostępnienia informacji o poziomie zanieczyszczeń na przystankach, tablicach
informacyjnych przy drogach i w innych środkach przekazu.
8. Wprowadzenie ograniczenia
smogowego.

ruchu pojazdów spalinowych w sytuacji alarmu

9. Rozwój ścieżek rowerowych, transportu publicznego, dbanie o zieleń w mieście.
Wysokie stężenie pyłów zawieszonych, które w ostatnim czasie obserwujemy w Łodzi ma
ogromny wpływ na zdrowie, zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Wdychany pył wpływa na
zdrowie kobiet w ciąży i ich przyszłych pociech, drobne frakcje pyłów przenikają do
krwiobiegu mając istotny wpływ na przebieg chorób serca. Zwiększa się ryzyko zachorowania
na nowotwór (benzo(a)piren, którego w województwie łódzkim jest rekordowo dużo jest
substancją bardzo kancerogenną), a przez zanieczyszczone powietrze umiera w Łodzi rocznie
ok. 1000 osób.
Miasto wolne od smogu to miasto przyjazne, zdrowe i bezpieczne dla ich mieszkańców i
mieszkanek, dlatego domagamy się od władz i Pani Prezydent, żeby Łódź stała się takim
miejscem nie tylko w hasłach reklamowych.
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych próśb.
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