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Mandaty za smog 
i zakładki antysmogowe
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Więcej informacji 
o tematyce ekologicznej 
na www.chorzowianin.pl 
w dziale „EkoChorzów”

Smog to uciążliwość  wielu pol-
skich miast. Przyczyniają się do 
niego m.in. domowe paleniska 
i motoryzacyjne zanieczyszczenia. 
Drażnić może zadymienie bądź 
nieprzyjemny zapach. W Chorzo-
wie dużym problemem są przy-
padki spalania odpadów. Równie 
niebezpieczne dla środowiska 
jest, powszechne i legalne, spala-
nie węgla w domowych piecach, 
powodujące tzw. niską emisję. 
Nieefektywne, stare paleniska 
węglowe oraz ścisła zabudowa 
miasta potęguje bowiem uciążli-
wości związane ze spalaniem wę-
gla. Powstaje chmura zanieczysz-
czeń, czyli smog. Dopuszczalnymi 
poziomami stężeń pyłów PM10 
i  PM2,5 są odpowiednio 50 i 25 
mikrogramów na metr sześcienny. 
Alert smogowy jest ogłaszany, gdy 
poziom pyłów PM10 osiągnie po-
ziom 300 mikrogramów na metr 
sześcienny, czyli przy sześciokrot-
nym przekroczeniu limitów. Aktu-
alne stężenie pyłów zawieszonych 
pokazują w naszym mieście tabli-

ce informacyjne zamontowane 
we wszystkich dzielnicach. 
Przypomnijmy, że najgroźniejszy-
mi dla nas składnikami smogu są 
pyły zawieszone PM 2,5, PM10 
oraz benzo(a)pireny. Cząsteczki te 
są bardzo drobne i mogą przeni-
kać do układu krwionośnego oraz 
oddechowego, co powoduje ogól-
ny wzrost ryzyka zachorowań. 
- Walka ze smogiem jest trudna. 
W celu polepszenia jakości powie-
trza, w  naszym mieście realizuje 
się wiele działań ekologicznych 
i korzysta przy tym z różnych 
programów. W  ten sposób dofi-
nansowano wiele przedsięwzięć, 
m.in. podłączanie budynków do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, 
przeprowadzono też szereg 
termomodernizacji budyn-
ków – mówi Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Mia-
sta. – Chorzów od wielu lat 
zachęca  także mieszkańców 
do zmiany sposobu ogrze-
wania m.in. poprzez dotacje 
do nowoczesnych systemów 
grzewczych. Dzięki temu 
ubyło sporo źródeł uciążliwej, 
niskiej emisji. Dodatkową 
zachętą do wymiany starych 
pieców na te bardziej ekolo-
giczne jest dofinansowanie 
– maksymalnie do 2500 zł. – 
dodaje. 

Strażnicy wybierając miejsca, 
które w sezonie grzewczym 
w  pierwszej kolejności objęte są 
działaniami, uwzględniają dane 
dotyczące wcześniej ujawnio-
nych przypadków spalania odpa-
dów, jak również interwencje od 
mieszkańców. W tym roku funk-
cjonariusze przeszli specjalistycz-
ne szkolenie i mogą sami pobierać 
próbki do badań. Takich kontroli 
w obecnym sezonie grzewczym 
przeprowadzono już ponad 220. 
-Na podstawie wydanej eksper-
tyzy można potem stwierdzić czy 
doszło do spalania odpadów, a na-
stępnie doprowadzić do ukarania 
sprawcy. Na chwilę obecną na-

łożyliśmy 29 mandatów – mówi 
Henryk Rusnak z chorzowskiej 
Straży Miejskiej. - Spalanie od-
padów jest nielegalne i szkodliwe 
dla naszego zdrowia. Najczęściej 
spalane są opakowania z two-
rzyw sztucznych, butelki pla-
stikowe, stare meble, kartony 
i  folie. Jest to dość powszechny 
proceder, który w myśl Ustawy 
o odpadach jest wykroczeniem 
zagrożonym karą aresztu lub 
grzywny - dodaje. Same kontrole 
to jednak nie wszystko. Kolejnym 
elementem kampanii antysmo-
gowej prowadzonej przez Straż 
Miejską stały się plakaty infor-
macyjne „Stop Smog”, które przy 

współpracy Urzędu Miasta przy-
gotowano, a następnie przekaza-
no administratorom i zarządcom 
nieruchomości z prośbą o roz-
mieszczenie w  swoich zasobach 
mieszkaniowych. - Akcja ma 
przekonać mieszkańców do wal-
ki z niską emisją m.in. poprzez 
zaprzestanie spalania odpadów 
oraz paliw niskiej jakości (muł, 
flot). Wiemy, że równie ważna 
jest edukacja dzieci i młodzieży, 
dlatego do szkół podstawowych 
trafiły „zakładki antysmogowe”, 
które patrol szkolny na bieżąco 
przekazuje uczniom niezależnie 
od tematyki prelekcji – informuje 
Henryk Rusnak.

Zarząd Województwa Śląskiego, na 
czas realizacji i trwałości projektu 
„Modernizacja Parku Śląskiego”, 
realizowanego przez Wojewódzki 
Park Kultury i Wypoczynku SA., 
powołał Komitet Sterujący ds. „Mo-
dernizacji Parku Śląskiego”. Komitet 
ma za sobą pierwsze spotkanie, pod-
czas którego przedstawiono aktual-
ny stan realizacji projektu w ramach 
inicjatywy JESSICA Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-
2013. W obradach komitetu uczest-
niczył marszałek Jakub Chełstowski 
i wicemarszałek Wojciech Kałuża.
 - Modernizacja Parku Śląskiego 
to historyczne wyzwanie, bardzo 

ważne z perspektywy całego regio-
nu. Przed nami mnóstwo pracy, ale 
zależy nam na tym, by przywrócić 
temu miejscu dawny blask i stwo-
rzyć nowe funkcje na przyszłość. 
Park Śląski ma ogromny potencjał, 
nie tylko w skali kraju, ale i Europy, 
dlatego powinniśmy wykorzystać 
te środki i sprawić, żeby się rozwijał 
i służył mieszkańcom oraz odwie-
dzającym – przekonywał marsza-
łek Jakub Chełstowski.
Program rewitalizacji Parku Ślą-
skiego planowany jest na okres 
kilku lat. Rewitalizacja ma koszto-
wać 226 mln zł i będzie najwięk-
szym programem inwestycyjnym 
od czasu jego powstania. Wśród 

najważniejszych projektów in-
westycyjnych znajdą się m.in. 
rewitalizacja parkowych alejek, 
odbudowa kolejki szynowej, rewi-
talizacja otoczenia i hali „Kapelusz”, 
modernizacja kanału regatowego, 
Rosarium i Śląskiego Ogrodu Zoo-
logicznego, a także budowa Parku 
Wielu Pokoleń, Centrum Bioróżno-
rodności i nowego kąpieliska, któ-
re ma zastąpić kultową „Falę”. Jak 
podkreślali uczestnicy spotkania, 
Komisja Europejska pokłada w tym 
projekcie ogromne nadzieje, a mo-
dernizacja Parku Śląskiego idealnie 
wpisuje się w proces poprzemysło-
wej rewitalizacji regionu.

Źródło: www.slaskie.pl

Zachęcanie do zmiany sposobu ogrzewania, termomodernizacje, akcje edukacyjne – tak miasto 
walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Przed smogiem ostrzegają specjalne tablice informacyjne.  

Dofinansowanie do wymiany pieców Kalendarzowa 
eko-ściągawka

Dzięki prostym oznaczeniom, domownicy szybko będą mogli 
sprawdzić także kiedy na ich ulicy odbierane są duże gabaryty 
oraz w jakie dni prowadzona jest zbiórka choinek. Na osobnych 
kartach kalendarza znalazła się też informacja o elektroodpa-
dach i lista aptek, w których można oddać przeterminowane 
leki  – To już kolejna edycja naszych kalendarzy. Mieszkańcy 
chętnie wieszają je w swoich domach i korzystają z naszych 
„ściągawek” – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Chorzowa Marcin 
Michalik. – Dzięki takiej formie, harmonogram wywozu odpa-
dów jest zawsze pod ręką – dodaje. 
Pierwsze kalendarze ścienne trafiły już do mieszkańców. Dys-
trybucja wszystkich egzemplarzy zakończy się w styczniu. 
Elektroniczną wersję kalendarza można pobrać ze strony: od-
pady.chorzow.eu

55 tysięcy specjalnych kalendarzy trafi do mieszkań-
ców Chorzowa. Kolorowe strony przypominać będą nie 
tylko o świętach i ważnych datach, ale także o prawi-
dłowym segregowaniu śmieci.

Chorzowska Straż Miejska, podobnie jak w zeszłym roku prowadzi wzmożone 
kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. 

226 mln zł trafi na rewitalizację 
Parku Śląskiego. O aktualnym stanie realizacji 

projektu rozmawiali przedstawiciele władz 
województwa śląskiego i społecznicy. 

Największa modernizacja Parku Śląskiego od lat 
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