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    Niska emisja – wysokie zagrożenie

.

Niska emisja to emisja
szkodliwych pyłów i gazów
wyprowadzana do powietrza
emitorami (kominami) o
wysokości do 40 metrów. 
Głównymi winowajcami są
nierozważni ludzie, gdy palą
węglem, drewnem złej
jakości, odpadami, spalają
trawę lub liście, jeżdżą
samochodami. Ograniczenie
niskiej emisji jest bardzo
ważne, ponieważ powoduje
ona dużo chorób np.: astma,
rak płuc, depresja,
miażdżyca, bezpłodność i
wiele, wiele innych. Wpływ
zanieczyszczeń na przyrodę
jest tak samo poważny. W
lasach uszkadzane są
drzewa, chorują i umierają
zwierzęta. Gleby na polach
są zakwaszone, a to
powoduje zmniejszone

plony i żywność dużo
gorszej jakości.  Niska
emisja wpływa na zmiany
klimatyczne, powiększa się
dziura ozonowa, powstają
kwaśne deszcze i jest coraz
cieplej. Efektem są
obserwowane w ostatnich
latach wielkie powodzie,
huragany i inne anomalie
pogodowe. W Polsce z
powodu niskiej emisji
rocznie umiera od 40 do 45
tysięcy ludzi. W skali Europy
Polska ma aż sześć miast w
pierwszej dziesiątce
najbardziej
zanieczyszczonych. Są to
Kraków, Nowy Sącz, Gliwice,
Zabrze, Sosnowiec,
Katowice. 
Co musimy zrobić, żeby
ograniczyć niską emisję:
- stosować odpowiedni opał,

-instalować  odnawialne
źródła energii,
-segregować odpady,
- ograniczyć jazdę
samochodami,
przesiadając się na środki
publicznego transportu.
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Nasi młodsi przyjaciele –
psy i koty

W październiku tego roku
nasza klasa V b
zorganizowała zbiórkę
potrzebnych rzeczy dla
schroniska zwierząt w
Dąbrówce. Razem z panią
Jolantą Staszewską
wykonaliśmy plakat z
informacją jakie rzeczy są
najbardziej potrzebne dla
schroniska, np. koce,
ręczniki, karma dla psów i
kotów, poduszki i dywany.
Plakat zawisł w holu szkoły,
tak aby apel o zbiórce trafił
do wszystkich uczniów
naszej szkoły. Dwaj koledzy
z V b, Hubert i Kuba,
wstawili filmik na youtuba
pod tytułem „Pomagaj
zwierzętom”, aby
uświadomić ludziom jak
zwierzęta w schronisku
potrzebują naszej pomocy,
a szczególnie teraz kiedy
zbliża się zima. Odzew na
nasz apel o zbiórce

był ogromny! Codziennie
przybywało potrzebnych
rzeczy. W sali V b
brakowało już miejsca.
Układaliśmy stosy z karmy i
poduszek. 8. listopada przy
pomocy naszych rodziców
wszystkie zebrane rzeczy
zawieziemy do schroniska.
Jesteśmy dumni i
szczęśliwi, że nasza akcja
charytatywna „Pomagajmy
zwierzętom” odniosła tak
ogromny sukces. W imieniu
psów i kotów za okazane
serce wszystkim bardzo
dziękujemy. 
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Koszmar z ulicy Miodowej

Był zimny,
październikowy
weekend. Jak na
złość cały czas wiało
i padało, a my, to
znaczy Tymon, Jaś,
Franek, Kajetan i ja,
zaplanowaliśmy
halloweenowe
zbieranie słodyczy.
Od kilku lat
gospodarzem
wieczoru był Tymek,
ponieważ u niego
wszyscy
nocowaliśmy. Po
krótkiej zabawie
ruszyliśmy na
słodkie łowy.
„Cukierek albo
psikus” -
krzyczeliśmy,
chodząc ulicami
Rumi. Wielu ludzi
otwierało nam z
uśmiechem i dawało
różne słodkości.
Niektórzy zerkali zza
firanek, nie reagując
na nasze głosy.
Nagle w jednym z
domów
zauważyliśmy coś
bardzo dziwnego.

I tu „na dobre”
rozpoczyna się
nasza opowieść. W
dużym, ciemnym
budynku nie paliło się
żadne światło. Widać
było tylko mały
ogień. Wszyscy
mieliśmy wrażenie,
że to świeczki.
Jakaś niewysoka
postać szybko
poruszała się w
oknie, a ktoś
monstrualnie wielki
biegł za nią,
wymachując
rękoma.
- Jeny! Jakiś duch go
goni – powiedział
Tymek.
- Nooo! - odparliśmy
jakby godząc się od
razu, że mieszka
tam chłopiec.
Słychać było jakiś
hałas, dodatkowo
coś się stłukło.
- Uciekajmy stąd! To
dziwne miejsce! -
rzekł Franek.
Niby wszyscy z nas
chcieli odejść, ale
jakiś dziwny paraliż,

strach i ciekawość
nie pozwalały nam
ruszyć się z miejsca.
Dodatkowo wiatr
wzmacniał grozę.
Drzewa w ogrodzie
uginały się prawie do
ziemi, a potem
szybko znów
stawały na
baczność. Kajtek
pierwszy zaczął biec
w stronę domu
Tymka. Po chwili
wszyscy już
pędziliśmy za nim.
Wróciliśmy cali
mokrzy i przerażeni.
- Jak wasze łowy? -
zapytała mama
Tymka.
Wówczas
uświadomiliśmy
sobie, że torba z
cukierkami została
pod płotem
„strasznego domu”.
Nie mieliśmy już
ochoty na zabawę,
więc szybko
wskoczyliśmy do
łóżek.
- Miodowa 3,
Musimy zapamiętać

ten adres i omijać z
daleka! - oznajmiłem
przed zaśnięciem.
W poniedziałek
wszyscy
spotkaliśmy się w
szkole. Jakoś w tym
roku nikt z nas nie
był zachwycony
Halloween. Nie
chciało nam się w
ogóle rozmawiać, bo
ciągle byliśmy
przestraszeni.
Zdziwiliśmy się,
kiedy na długiej
przerwie, zaraz
przed lekcją w-f,
nasz kolega
częstował
wszystkich
cukierkami. 
- Mam ich całe
mnóstwo! Nie
uwierzycie, ale ktoś
zostawił je pod naszą
furtką. Mój dziadek
śmieje się, że to
zasługa naszej
słodkiej ulicy –
powiedział Filip.
Dodatkowo po
przerwie pan
Rybiński oznajmił
głośno:

- Dzień dobry! Mamy
dziś na zajęciach
gościa. To dziadek
Filipa, były zawodnik
drużyny
koszykarskiej
Chicago Bulls, mistrz
świata w rzutach za
trzy punkty.
- Nie mówiłeś, że
masz dziadka
sportowca. Ale
wysoki! - szepnąłem
do kolegi.
- O tak! Chyba za
wysoki! -
odpowiedział dumny
Filip.
W ostatnią sobotę
nieźle
narozrabialiśmy.
Dziadek zerwał
głową lampę. Był taki
hałas, że nasz kot
dosłownie fruwał ze
strachu po całym
domu. Ja goniłem
Mruczka, a dziadek
mnie. Na dodatek
było zwarcie, więc w
ciemnościach co
chwilę coś
strącaliśmy.
Sytuację uratowała

dopiero mama, gdy
wróciła z zakupów,
ale powiedziała, że
ostatni raz zostawiła
nas samych.
Zaśmialiśmy się po
cichu. Nie mogłem
doczekać się kolejnej
przerwy, aby
opowiedzieć to
chłopakom.
- No tak! Słodka
ulica. Miodowa 3.
Wielka postać. Już
wszystko jasne. A
my byliśmy
przerażeni...

Stanisław Kołowrocki
kl. VI a
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