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Защо говорим за това?
Все повече градове в Европа се опитват да намалят движението на
автомобили в центъра. Така се борят със замърсяването на въздуха и се
грижат за здравето и безопасността на жителите си.

Представи си град без коли, в който на децата им е разрешено да летят с тротинетките си по
големите булеварди. Да играят футбол насред улицата. Или да правят странични колела по
пешеходните пътеки. Би било забавно, нали?

Е, в Букурещ, столицата на нашата съседка Румъния - това е възможно! През цялото лято
(от 29 май до 17 октомври) всяка събота и неделя центърът на града е затворен за
автомобили. Пешеходците са добре дошли да се разходят. Децата да карат колела и да
рисуват с тебешири на асфалта. Улиците се препълват с хора, a за тяхното добро
настроение се грижат музиканти и артисти.
Идеята на отворените улици е на румънската организация за култура и образование ARCEN.
Те искат да насърчат хората да се движат пеша, да се срещат повече из града и да се радват
на почивни дни без автомобилен шум и мирис на изгорели газове. Искат също да помогнат
на малки магазинчета и ресторанти, които са били затворени по време на пандемията.
A не може ли и тук така? В София през лятото понякога също има почивни дни, в които се
затварят улици в центъра. Има събития с музика, хапване и различни забавления.
Но в други градове в Европа са много по-сериозни в това да намаляват движението на коли
в централните си части. Това е важна част от борбата им с мръсния въздух. Как цапат
колите? Автомобилните двигатели, които се задвижват с бензин или дизел, отделят отровни
газове във въздуха, който дишаме. Най-вредният се нарича въглероден оксид. Той може да
стане причина хората да се разболеят или дори да умрат.

Осло в Норвегия и испанската столица Мадрид са най-напреднали в плановете си да
забранят на колите да се движат в центъра. И то през всички дни, не само през почивните.
Някои български градове като София, Пловдив и Бургас обмислят да забранят на много
стари и замърсяващи автомобили достъп до центъра.
Ако беше кмет на твоя град, кои улици би направил пешеходни? А какво според теб ще е
забавно да се случва на тях?
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