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Bądź eko, 
bądź zdrów

Czyste powietrze

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ekologia to nie tylko ochrona środowiska naturalnego, nasza odpowie-
dzialność przed przyszłymi pokoleniami, element zrównoważonego roz-
woju, szansa na nowe „zielone” miejsca pracy czy dobrze pojęta moda. To 
także kwestia naszego zdrowia, a nawet życia. Czy rzeczywiście to, co jemy, 
czym oddychamy, w jakim środowisku przebywamy na co dzień, ma tak 
duże znaczenie dla jakości naszego zdrowia i długości życia? Cóż, wystarczy 
podać statystyki, z których wynika, że ryzyko zachorowania na poważne 
dolegliwości w przypadku osób mieszkających w miastach przy ruchliwych 
ulicach jest o 7 procent większe niż u osób mieszkających poza miastem.

Woda na wagę życia
Według szacunków Światowej Or-

ganizacji Zdrowia (WHO) aż 75 proc. 
wszystkich zgonów na świecie następuje 
przedwcześnie, a jest to spowodowane 
najczęściej właśnie zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego i brakiem od-
powiedniej higieny. Za ten drugi czyn-
nik odpowiada głównie brak dostępu 
do świeżej i czystej wody pitnej w wie-
lu uboższych regionach świata. Warto 
o tym pamiętać podczas codziennych 
czynności w naszym domu, gdy woda, 
to prawdziwe źródło życia, leje się nie-

woduje jednocześnie brak żywności, 
a w efekcie niedożywienie), problemy 
ze słuchem i wzrokiem, nowotwory.

Ekologiczna żywność 
– podwójny zysk

Wachlarz zagrożeń dla naszego 
zdrowia związanych z zanieczysz-
czeniem gleby, wody i powietrza jest 
bardzo szeroki. Często występują one 
tam, gdzie się tego nie spodziewamy. 
Chodzi m.in. o choroby psychiczne, 
depresję i inne. Z jednej strony to czę-
sto wyśmiewane, ale przez naukowców 
udowodnione negatywne skutki braku 
zieleni w środowisku miejskim, która 
działa kojąco na nasze nerwy i zmysły. 
Choroby psychiczne mogą jednak mieć 
swoje całkiem fizyczne źródło także w 

toksynach, które mogą do nas docierać 
zarówno bezpośrednio (np. do krwi, 
a z nią do mózgu, z wdychanego za-
nieczyszczonego powietrza), jak i po-
średnio (po spożyciu zawierających 
je owoców i warzyw uprawianych na 
zanieczyszczonej glebie lub w środo-
wisku zawierającym zanieczyszczone 
powietrze).

Dlatego, jeśli tylko pozwalają na to 
nasze finanse, warto „zainwestować” 
w ekologiczną żywność, która nie tylko 
jest przyjazna dla środowiska natural-
nego, ale także pozytywnie wpływa na 
nasze zdrowie. Przy czym mamy tu na 
myśli zarówno certyfikowaną „oficjal-
ną” żywność ekologiczną, jak i żywność 
pochodzącą ze zwykłych, tradycyjnych 
niewielkich gospodarstw („od zaprzy-
jaźnionego gospodarza”, „z targu”, „od 
krowy”).

Z żywnością i rolnictwem związany 
jest temat chemicznej degradacji gleb. 
Środki ochrony roślin stosowane obec-
nie masowo w agrokulturze (zwłaszcza 
w przypadku upraw o dużych areałach) 
oraz środki wykorzystywane w przemy-
śle doprowadzają do skażenia gleby, co 
ma negatywny wpływ na stan lokalne-
go środowiska naturalnego, a w konse-
kwencji na nasze zdrowie.

„Czyste powietrze” to nazwa rządowego programu priorytetowego na lata 2018–
–2029, w ramach którego państwo przeznaczy aż 103 mld zł na walkę ze smogiem, 
w postaci m.in. do�nansowania docieplenia i termomodernizacji budynków, wy-
miany źródeł ciepła, montażu nowocześniejszych instalacji grzewczych oraz mon-
tażu odnawialnych (głównie słonecznych) źródeł energii. Program będą realizowały 
Narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a 
także Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na Pomorzu za program odpowiada 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który 
od września 2018 r. uruchomił szkolenia dla potencjalnych bene�cjentów programu
oraz procedurę składania wniosków. Warto skorzystać z tej możliwości i zaoszczędzić 
na unowocześnieniu domowej instalacji grzewczej, a jednocześnie zadbać o swoje 
zdrowie.

Jeśli tylko pozwalają 
na to nasze finanse, 
warto „zainwestować” 
w ekologiczną żywność, która 
nie tylko jest przyjazna dla 
środowiska naturalnego, ale 
także pozytywnie wpływa 
na nasze zdrowie. Przy czym 
mamy tu na myśli zarówno 
certyfikowaną „oficjalną” 
żywność ekologiczną, jak 
i żywność pochodzącą ze 
zwykłych, tradycyjnych 
niewielkich gospodarstw 
(„od zaprzyjaźnionego 
gospodarza”, „z targu”, „od 
krowy”).

Trzeba także pamiętać, że ochrona 
środowiska to system naczyń połą-
czonych. Na przykład, jeśli dojdzie do 
skażenia lokalnego ekosystemu poprzez 
wyciek ścieków do wód powierzchnio-
wych, jest bardzo prawdopodobne, że 
efekty tego zanieczyszczenia odczują 
także konsumenci żywności wyhodo-
wanej na tym terenie.

Smog jak smok

Jako ludzie jesteśmy tak skonstru-
owani, że boimy się najbardziej tego, co 
widzimy. Dlatego wśród zagrożeń dla 
naszego życia i zdrowia związanych ze 
złym stanem środowiska naturalnego, 
w tym przypadku atmosfery, najczęściej 
wymienia się smog, który przybiera 
postać dobrze widocznej, ciemnej, za-

legającej mgły. I rzeczywiście to sztucz-
ne zjawisko atmosferyczne, będące 
wynikiem zanieczyszczenia powietrza 
i mieszania się czystego powietrza z 
„brudnym”, jest bardzo groźne.

Smog jest zabójczy zwłaszcza dla 
dróg oddechowych i układu krążenia. 
Zawarte w nim zanieczyszczenia, m.in. 
związki chemiczne i pyły, mogą wywo-
łać astmę i alergie, a nawet raka płuc! 
Smog i inne formy zanieczyszczenia po-
wietrza nie tylko wywołują nowe cho-
roby, ale także zaostrzają i przyspieszają 
przebieg już posiadanych przez dane 
osoby chorób przewlekłych.

Według badań WHO w 2010 r. z po-
wodu raka płuc  (liczono tylko przypad-
ki wywołane przez zanieczyszczenie po-
wietrza) na całym świecie zmarło około 
230 tys. osób! Z kolei w Polsce, według 
danych Ministerstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii z 2016 r., co roku 19 
tys. ludzi umiera tylko z powodu smo-
gu wywołanego tzw. niską emisją (tzn. 
opalaniem domów jednorodzinnych 
niskiej jakości paliwem). WHO szacuje, 
że w naszym kraju z powodu wszyst-
kich odmian smogu łącznie umiera 43 
tys. osób rocznie!

Niestety, zdecydowana większość 
(33 z 50) europejskich miast z zanie-
czyszczonym powietrzem leży w Polsce, 
głównie w Małopolsce i na Górnym Ślą-
sku. Wynika to zarówno z tamtejszego 
przemysłu, dużej gęstości zaludnienia, 
specyfiki infrastruktury mieszkalnej, 
jak i ukształtowania terenu. 

Smog występuje najczęściej jesienią, 
zimą i na przedwiośniu, czyli w okre-
sach zwiększonego ogrzewania budyn-
ków, głównie w miejscowościach o licz-
nej niskiej zabudowie jednorodzinnej. 
Lekarze zalecają, aby w tym okresie na 
terenach w największym stopniu za-
grożenia smogiem osoby starsze, dzieci 
i kobiety w ciąży jak najkrócej przeby-
wały na „świeżym” (niestety, tylko z na-
zwy) powietrzu.

Pomorze
Niestety, także na Pomorzu wy-

stępują miejsca, w których stężenie 
szkodliwych pyłów (np. dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, benzopirenu 
czy „smogowego” pyłu zawieszonego 
PM10) systematycznie przekracza do-
puszczalne normy. Można stwierdzić, 
że pod względem zanieczyszczenia po-
wietrza na Pomorzu zła sytuacja wy-
stępuje m.in. w Malborku, Lęborku i 
Wejherowie, a bardzo zła w aglomeracji 
trójmiejskiej (zwłaszcza w śródmieściu 
Gdańska) oraz Kościerzynie.

Podobnie Pomorze prezentuje się 
w kontekście jakości wody. W przy-
padku aż 83 proc. wód powierzchnio-
wych zbadanych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Gdańsku w 2016 r. stwierdzono zły 
stan wód (fizykochemiczny i biolo-
giczny), związany m.in. z ich zanie-
czyszczeniem azotanami i fosforanami. 
Z kolei w przypadku jezior tylko w 2 
z przebadanych 21 stwierdzono stan 
dobry.Czy zatem powinniśmy już  bić 
na alarm, zarówno na Pomorzu, jak  
i w całej Polsce? Być może jeszcze nie, 
ale warto pamiętać – i podać tę praw-
dę dalej – że jeśli chcemy być zdrowi, 
musimy być eko. W innym przypadku 
może się okazać, że przekażemy naszym 
dzieciom i wnukom czyste środowisko 
naturalne, ale nie będziemy się razem 
z nimi tym cieszyć.

Adam Chmielecki

raz niepotrzebnymi strumieniami („bo 
przecież jest w kranie i nigdy jej nie za-
braknie…”).

Zanieczyszczenie środowiska odpo-
wiada za wiele współczesnych chorób 
cywilizacyjnych, np. otyłość (z drugiej 
strony – w wielu regionach świata po-
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Warto „zainwestować” w ekologiczną żywność.
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