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Dotyczy: poprawy sytuacji w  dziedzinie zwalczania zagrożenia smogiem

Szanowny Panie Prezydencie!

W  imieniu  Mieszkańców  naszej  Dzielnicy  zwracamy  się  do  Pana  z  prośbą  o  wsparcie  w  działaniach
dotyczących walki ze smogiem. 

Na  stronie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  -  Departament  Ochrony  Środowiska
https://powietrze.slaskie.pl/content/strategia-komunikacji-antysmogowej 
znajdują się informacje dotyczące strategii komunikacji społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na
terenie województwa śląskiego. Wśród nich zalecane są działania szybkiego reagowania, realizowane na terenie
naszego województwa, takie jak:
• ekopatrole – obserwują miasto, wspierają działania mieszkańców i reagują na ich sygnały;
• kontrola spalania odpadów przez Straż Miejską (kary finansowe – za spalanie niedozwolonych materiałów – np.
w Rybniku).

W związku z powyższym zwracamy się do Pana, w imieniu Rady Dzielnicy oraz naszego Zespołu Antysmogowego,
z prośbą o wsparcie Straży Miejskiej w ich działaniach, dotyczących walki ze smogiem, a tym samym o zgodę na
wdrożenie procedury możliwości pobierania próbek popiołu z kotłów, w których istnieje prawdopodobieństwo
rażącego łamania przepisów i Ustawy antysmogowej. Dodatkowo prosimy o poprawę wyposażenia Straży Miejskiej,
czyli o zaopatrzenie strażników w maski ochronne oraz czujniki i mierniki, pozwalające określić im stan pobranego
popiołu.

Wzorem innych śląskich miast wnioskujemy o powołanie Gliwickiej Rady ds. Poprawy Jakości Powietrza.
Do obowiązków Rady powinny należeć m. in.: wsparcie i edukacja mieszkańców odnośnie wymiany starych pieców,
wsparcie  kontroli  składów opału  przez  Państwową Inspekcję  Handlową lub  inną  instytucję  o  odpowiednich
uprawnieniach i kompetencjach, kontrola wycinki drzew w mieście oraz ginących lasów wokół naszego Miasta
(vide Las Żernicki). 

My, jako Zespół Antysmogowy, jesteśmy zdeterminowani i gotowi do dalszych działań. Niezmiernie zależy
nam na zdrowiu i życiu mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy, ale także całych Gliwic,  więc prosimy o wsparcie
naszych działań. 

Gdyby zaistniała potrzeba spotkania lub rozmowy na ww tematy, jesteśmy do Pańskiej dyspozycji. 
Prosimy o wskazanie osoby, która zostanie umocowana do zajęcia się tematem walki ze smogiem w Gliwicach. 

 
   Z wyrazami szacunku

W załączniku przesyłamy szczegółowy opis naszych działań. 

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

http://zerniki.gliwice.pl/
https://powietrze.slaskie.pl/content/strategia-komunikacji-antysmogowej
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W 2017 roku w naszej Dzielnicy powstał Zespół Antysmogowy. W ramach działań tego Zespołu, dwa razy
dziennie -  rano i  wieczorem,  przy  pomocy specjalistycznego miernika,  dokonywałem pomiaru pyłów zawieszonych.
Wyniki pomiarów umieszczałem na stronie internetowej Dzielnicy, by informacja na temat zanieczyszczenia powietrza
była dostępna dla każdego z mieszkańców Żernik. W prawie każdym Biuletynie ówczesnej Rady Osiedla pojawiały się
analizy  i opracowania  dotyczące  zgubnego  wpływu  smogu  na  zdrowie  i  życie  człowieka.  Dodatkowym  naszym
działaniem była akcja informacyjna zorganizowana przy bardzo wydatnej pomocy żernickich Harcerzy, podczas której
zebraliśmy cenne dane na temat chęci wymiany pieców starego typu na piece ekologiczne.

Niestety, odzew ze strony mieszkańców Żernik był znikomy, spodziewaliśmy się o wiele  większych efektów, ale
mimo wszystko kilkoro naszych mieszkańców zdecydowało się na wymianę pieca, a ponadto w ubiegłym roku pojawiło
się dodatkowo kilka instalacji fotowoltaicznych.

Śmiało można stwierdzić,  że jest  to proces długi i  bardzo angażujący, ale już możemy zauważyć pierwsze
pozytywne efekty naszych działań, które motywują nas do dalszego edukowania Mieszkańców naszej Dzielnicy.

W naszych działaniach wspiera nas Straż Miejska - z zaangażowaniem prowadzą interwencje oraz prewencyjne
działania nie tylko w naszej dzielnicy. Byli obecni na spotkaniach Rady Osiedla i naszego Zespołu Antysmogowego, gdzie
wspólnie zastanawialiśmy się,  co jeszcze możemy zrobić. Podczas ostatniego spotkania, w dniu 3 grudnia 2019 r.,
rozmawialiśmy  m.  in.  na  temat  możliwości  pobierania  próbek  popiołu  z  kotłów  podczas  interwencji  w  domach,
w których  istnieje  duże   prawdopodobieństwo  przetwarzania  termicznego  odpadów  niedozwolonych.  Pobieranie
próbek jest działaniem, które bezsprzecznie pozwala na sprawdzenie faktycznego stanu rzeczy i nie chodzi tu tylko
o ukaranie  takiej osoby, ale także pokazanie woli wsparcia w procedurze wymiany pieca lub podjęcia innych działań,
które mogą zapobiec paleniu materiałów zabronionych.

Niestety, nasza gliwicka Straż Miejska jest pozbawiona możliwości takich działań – nie mają uprawnień do
pobierania próbek podejrzanego popiołu.

Zasięgnęliśmy  opinii  w  ościennych  gminach  (Rybnik,  Katowice)  i  dowiedzieliśmy  się,  że  w  tych  gminach
istnieje możliwość pobierania próbek, a Straż Miejska w uzasadnionych lub spornych przypadkach z tej możliwości
korzysta, co powoduje zwiększenie skuteczności egzekwowania zaprzestania palenia materiałami niedozwolonymi.

Bardzo istotną rolę w Katowicach (i nie tylko) odgrywa Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza – o jej działaniu
można przeczytać na stronie internetowej TVS:

https://tvs.pl/informacje/katowice-rada-ds-jakosci-powietrza-powstrzyma-smog-w-miescie-w-urzedzie-wierza-ze-tak/.

Powołanie takiej Rady w Katowicach spowodowało, że:
Straż Miejska w Katowicach ma budżet na badania popiołów – w Gliwicach nie ma,
SM w Katowicach ma drona do badania zapylenia nad kominami – w Gliwicach nie ma,
MOPS w Katowicach dopłaca ubogim do wkładu własnego dotacji na wymianę pieców PONE 

– w Gliwicach nie dopłaca,
MOPS w Katowicach dopłaca do paliwa lepszego gatunku – w Gliwicach nie dopłaca,
GIG prowadził szkolenia n/t smogu dla SM i pracowników UM – w Gliwicach nie ma szkoleń,
W budżecie miasta Katowic jest pula środków na w/w działania –  w Gliwicach - brak danych.

Z wyrazami szacunku

Na podstawie materiałów
Ewy Król i Tadeusza Baja,
przygotowała Alina Staneczek.
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