
RWPG — ŚRODOWISKU 

„Przyszłość miast w zielonych mikrorejonach” to tytuł artykułu K. Biele- 
ckiego, zamieszczonego w „Trybunie Robotniczej” z 10 października ub. roku. 
Omawia on wyniki sympozjum przedstawicieli RWPG, którzy w Pradze analizowali 
zagadnienia ochrony środowiska naturalnego w miastach. 

„...№ miastach — czytamy na wstępie — następuje koncentracja najtrudniejszych 
problemów (...) czystości powietrza, wody, ziemi, sprawy nadmiernego hałasu, a także 
higieny oraz kulturalnych i estetycznych urządzeń (...) żaden z poszczególnych krajów 
nie jest w stanie sam prowadzić rozległych i kosztownych badań, nie mówiąc już 
o ich praktycznej realizacji”. 

I następnie: 
„W czasie obrad wielką uwagę poświęcono np. współczesnemu stanowi zasie- 

dlania miast. Dotychczasowa sytuacja nie odpowiada w pełni rozwiniętemu społe- 
czenstwu (...) jednak już obecnie przytoczyć można pierwsze z tej dziedziny pozy- 
tywne przykłady, Wokół wielkich przemysłowych metropolii rozbudowuje się, w spo- 
sób planowy, specjalne mikrorejony lub, jak kto woli, miasta-satelity, w których do 
maksimum ograniczone mają być ujemne wpływy pobliskiego przemysłu. Wiele takich 
mikrorejonów projektuje się obecnie w Czechosłowacji, a w Brnie przystąpiono już 
do ich realizacji. Ostrawa, tradycyjne centrum przemysłu metalurgicznego i gór- 
niczego, podobnie jak u nas Katowice, realizuje szeroki program w dziedzinie 
poprawy naturalnego otoczenia człowieka. Jak grzyby po deszczu rosną wokół miasta 
поме. zielone dzielnice z basenami, kanałami wodnymi, parkami kultury i wypo- 
ezynku...” 

A problemy przebudowy historycznych centrów miast dla potrzeb nowoczesnego 
społeczeństwa? 

„Delegacje RWPG przewidują, że droga... wiedzie do poprawy poprzez budowę 
lub rekonstrukcję śródmiejskich centrów w taki sposób, aby mogły one spełniać 
funkcje atrakcyjnych miejsc życia kulturalnego, rozrywkowego i handlowego” (kon- 
kretne przykłady właściwego rozwiązania tych spraw m. in. w Moskwie, Berlinie, 
Budapeszcie, Łodzi, Sofii i Warnie). 

A jak oceniono sprawy cotygodniowej rekreacji mieszkańców miast? 
„„.obserwacje i badania (...) wykazały szereg negatywnych skutków ubocznych, 

występujących przy budowaniu w bezpośredniej bliskości miast letnich domków czyli 
tzw. chat. Ma to zdecydowanie ujemny wpływ zarówno na niszczenie piękna kraj- 
obrazu, jak i przyrody (...) Należy (na podstawie prac czechosłowackich projektantów 
i architektów (..) opracować odpowiednie wytyczne urbanistyczne o kierunkach 
zabezpieczenia naturalnego środowiska w socjalistycznych miastach”. 
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