
APEL do samorządowców i radnych  Powiatu
Chojnickiego 

Nie chcemy smogu  – SMOGOWI MÓWIMY STOP 

MY  uczniowie  oraz  dorośli  mieszkańcy  powiatu  chojnickiego
domagamy się od władz Chojnic, Gminy Chojnice, Gminy i Miasta Brusy,
Gminy i Miasta Czersk oraz Gminy Konarzyny natychmiastowego  podjęcia
walki  z  zanieczyszczeniem  powietrza  w  naszym  regionie,  
a szczególnie w Chojnicach. 

Od  wielu  lat  zmagamy  się  z   problemem  zanieczyszczenia  powietrza,
zarówno w naszych miastach jak i wsiach, mamy problem ze SMOGIEM, a
problem  ten  niestety  narasta.  Szczególnie  mocno  narażone  na  skutki
smogu  są  dzieci  oraz  osoby  starsze.  Niestety  nawet  powietrze  w
sąsiedztwie  każdego  przedszkola  w  Polsce  nie  spełnia  norm  Światowej
Organizacji Zdrowia ( WHO). 

Główną  przyczyną zanieczyszczenia  powietrza  w  naszym  mieście,
podobnie  jak  w  całym  kraju,  a  więc  przyczyną  smogu  nazywanego  w
naszej  strefie  klimatycznej  smogiem typu  angielskiego  jest  tzw.  niska
emisja  (  to emisja szkodliwych substancji  i  pyłów z lokalnych kotłowni
domowych, w których pali się najgorszej jakości  węgiel (smog angielski
powstaje w naszym kraju w miesiącach listopad – styczeń, coraz częściej
trwa do marca, jest mieszanką pyłów wzbogaconych o tlenki azotu, siarki
czy węgla, oraz o sadzę ).

 Smog powstaje  wtedy,  gdy  wilgotne  powietrze  miesza  się  z
zanieczyszczeniami  
i  spalinami.  Sprzyjają  temu  dni  bez  wiatru  oraz  położenie  w  dolinie.
Odpowiadają za to zarówno małe i duże zakłady przemysłowe  jak i  coraz
to  większa  liczba  samochodów ale  przede wszystkim  palenie  węglem,
drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach zwanych kopciuchami. 

Węgiel przeznaczony do ogrzewania domów w Polsce nie spełnia często
żadnych  norm  jakości.  
W naszym kraju można niestety sprzedawać nawet odpady węglowe, które
tak naprawdę nadają się tylko do utylizacji.  Obecny rząd obiecał usunięcie
z rynku węgla najgorszej jakości do końca marca 2017 roku. To mógłby
być pierwszy krok do rozwiązania problemu, ale niestety minister energii
do dziś nie spełnił tej obietnicy. Czas ucieka, a nasze dzieci są wciąż trute
smogiem. 

SMOG  bowiem  to  cichy  morderca.  SMOG  zabija.  SMOG  utrudnia
oddychanie,  SMOG  prowadzi  wprost  do  powstawania  szeregu  chorób
nowotworowych, chorób płuc i chorób  układu krążenia. 

Apelujemy  więc  do  Was  samorządowcy  Powiatu  Chojnickiego o
podjęcie następujących działań w walce o nasze zdrowie :



1) Apelujemy  o  szybkie  i  skuteczne  informowanie  mieszkańców  o
zagrożeniu  związanym  z  poziomem  zanieczyszczenia  powietrza.
Powinno się to odbywać poprzez oficjalne ogłoszenia kierowane do
całej społeczności np. w mediach i poprzez telefonię komórkową. W
celu  szczególnej  ochrony  małych  dzieci  informacje  o  poziomie
zanieczyszczenia  powietrza  powinny  trafiać  natychmiast  do
dyrektorów  szkół  
i przedszkoli,

2) apelujemy  o  nadanie  odpowiednim  służbom  (straż  miejska  lub
gminna)  uprawnień  
w zakresie  kontroli  palenisk  na podstawie  art.  379  ustawy Prawo
Ochrony  Środowiska  i  wprowadzenie  skutecznej  kontroli  każdego
podejrzanego  dymu z  komina  przy  udziale   strażników miejskich,
gminnych lub policji,

3) uważamy,  że  władze  miast  i  gmin  mogą  i  powinny  bardziej  się
angażować  
w  szereg  działań  takich  jak  edukowanie  o  zagrożeniach  czy  też
dofinansowanie  wymiany  palenisk,  wprowadzanie  zwolnień
podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne
środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w centralne
ogrzewanie całych dzielnic i  innych większych skupisk ludności, 

4) apelujemy o utworzenie gminnych funduszy, dzięki którym etapami
wymieniane  będą  piece  i  kotły  przydomowe  na  nieemisyjne  lub
niskoemisyjne  oraz  zakup  odpowiednich  urządzeń  do  kontroli  i
analizy różnych spalin i dymu z komina

5) apelujemy o rozbudowę sieci komunikacji miejskiej ,
6) apelujemy o  zniesienie  opłat  za  bilety  MZK wszystkim dzieciom i

osobom  po  60  roku  życia  (  de  facto  apelujemy  o  sfinansowanie
komunikacji tym grupom społecznym)  

7) apelujemy  o  naciskanie  na  władze  sejmiku  wojewódzkiego  o
przyjęcie  odpowiednich  uchwał  antysmogowych  dla  całego
województwa pomorskiego.  

8) apelujemy  ! Dbajcie o nas, nie wycinajcie nam drzew przy
każdej  Waszej  inwestycji,  nie  pozwalajcie  na  rozwój
wyjątkowo  uciążliwych  firm,  wspomagajcie  ekologów  
w ich działaniach, twórzcie parki i oazy zieleni gdzie tylko się
da. 

Aby tak się stało potrzebne jest także zbudowanie społeczności,
która będzie naciskać samorządowców i radnych w tej sprawie. I
po to właśnie spotykamy się 22 listopada na Starym Rynku  w
Chojnicach.  Ubrani  tego  dnia  w  symboliczne   maseczki
antysmogowe,  uczniowie  chojnickich  szkół  oraz  dorośli
mieszkańcy  Powiatu  Chojnickiego,   pragną  pokazać   Wam
samorządowcom,  że  nie  zgadzamy  się  na  to,  aby  dłużej  w



naszym mieście panował SMOG.  SMOGOWI mówimy STOP!
Żądamy  podjęcia  konkretnych  działań.  To  nasz  kolejny
społeczny  krok  
w  ratowaniu  powietrza  i  w  walce  ze  smogiem.  Jako  nowe
stowarzyszenie, niemalże każdego dnia robimy coś ważnego dla
ratowania  powietrza,  drzew  
i  zwierząt  naszego  regionu  ,  przykładem  są  drzewa  ulicy
Towarowej  w  Chojnicach  czy  choćby  walka  o  powstrzymanie
rozbudowy  KRONOSPANU  w  Rytlu,  zajęcia  edukacyjne  na
imprezach  i  jarmarkach  ekologicznych  w  Chojnicach  
i  Charzykowach.  Następny  krok  należy  do  WAS  drodzy
samorządowcy  
w  Chojnicach  i  wszystkich  innych  gminach  Powiatu
Chojnickiego. 

                                               Chojnice, dnia 22.11.2019r.      

Chojnicki  Alarm  dla  Klimatu  oraz  pozostali  uczestnicy
happeningu pt. SMOGOWI mówimy STOP .


