
SMOGOWY

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

za okres od III 2019 do XII 2020

Od początku powstania

Stowarzyszenie aktywnie i wielokierunkowo

podejmuje działania 

na rzecz poprawy stanu powietrza, ekologii 

i ochrony środowiska w powiecie wejherowskim

INTERWENCYJNE

KONSULTACYJNE

INFORMACYJNE

EDUKACYJNE

DORADCZE

we WSPÓŁPRACY

Szczegółowe sprawozdanie

dostępne na stronie

www.wejherowskialarmsmogowy.pl



Wsparcie merytoryczne 

i organizacyjne dla mieszkańców 

powiatu wejherowskiego

zgłaszających nieprawidłowości i przypadki 

zanieczyszczenia powietrza oraz środowiska naturalnego

ź Interwencja w sprawie zatruwania powietrza przez sortownię 

odzieży w Gościcinie (spalanie odpadów - odzieży i butów). Skażenie 

powietrza spotęgował pożar sortowni w 2019 r., który objął również środki 

chemiczne przechowywane w magazynie. 

ź Interwencja w sprawie nielegalnej sortowni i składu opału w Redzie od kilkunastu lat 

prowadzącej uciążliwą dla mieszkańców działalność. W efekcie nakazu sądowego firma 

opuściła teren należący do Nadleśnictwa Gdańsk i planowała w porozumieniu z 

Urzędem Miejskim w Wejherowie wznowić działalność przy ul.Przemysłowej. 

Usytuowanie placu pod sortownię stwarzało groźbę skażenia rzeki Redy odpadami 

węglowymi. Częściowo udało się temu zapobiec dzięki naszemu listowi protestacyjnemu 

i interwencji lokalnej telewizji TTM.

ź Wsparcie mieszkańców Godętowa w walce z firmą nielegalnie pozyskującą, 

przechowującą i przetwarzającą zużyty olej (spalanie odbywa się nawet w miesiącach 

letnich).

ź Kilkadziesiąt interwencji w sprawach indywidualnych - rozmowy i doradztwo, 

dokumentowanie i publikowanie zdjęć, zgłaszanie odpowiednim władzom (m.in. 

poprzez Localspot).

ź Zgłoszenie do Prokuratury i Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wycinki ponad 20 drzew przez dewelopera (wszczęto 

postępowanie w tej sprawie).

ź Skuteczne działania na rzecz zgazyfikowania części Gościcina, miejscowości z bardzo 

dużym zanieczyszczeniem powietrza.

Działania na rzecz powiększania sieci czujników pomiarowych w powiecie wejherowskim

ź Zakup z własnych środków i instalacja 5 czujników

ź Rozmowy z Urzędem Miejskim w Wejherowie (efekt: zakup 6 mierników)

ź Nieustanne zabieganie m.in.w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska o 

przywrócenie profesjonalnej stacji pomiarowej dla Wejherowa (niegdyś usytuowana na 

Ratuszu)

SMOGOWY

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

Szczegółowe sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia

za okres od III 2019 do XII 2020 dostępne na

www.wejherowskialarmsmogowy.pl



Aktywne uczestnictwo w konsultacjach 

dotyczących pomorskich uchwał antysmogowych 

oraz Programu Ochrony Powietrza

ź stała współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 

ź zgłaszanie merytorycznych wniosków i uwag do projektów uchwał

ź współpraca z Polskim Alarmem Smogowym i Fundacją FRANK BOLD 

Udział w konsultacjach i zgłoszenie uwag do Programu Przeciwdziałania Skutkom Zmian 

Klimatu w Wejherowie.

 

Wielokrotne spotkania w sprawach zanieczyszczenia powietrza i ochrony środowiska z: 

ź radnymi i Prezydentem Miasta Wejherowa (wywalczenie czujników pomiarowych, 

zaproszenie do konsultacji środowiskowych, nacisk na skuteczniejszą pracę Straży 

Miejskiej) 

ź urzędnikami i wójtem Gminy Wejherowo (uczestnictwo w spotkaniach wiejskich, 

kolportaż ulotek, doradztwo dla mieszkańców w sprawie wyboru źródła ciepła i 

dostępnych dotacjach, wywalczenie powołania straży gminnej lub środowiskowej; dzięki 

naszym działaniom wybrani mieszkańcy gminy otrzymali dotacje z Urzędu Gminy na 

montaż urządzeń zmniejszających zadymienie) 

ź komendantami Straży Miejskiej w Wejherowie i w Rumi 

ź Burmistrzami Redy i Rumi oraz pracownikami referatów środowiska obu Urzędów

ź Starostą Powiatu Wejherowskiego 

ź środowiskiem lekarskim z Wejherowa i Luzina

ź dyrekcją szkół w Luzinie i Gościcinie 

Udział w konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów w Starostwie Powiatowym 

w Wejherowie.

Bieżąca korespondencja i interwencja w sprawach środowiskowych. 
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Stworzenie Mapy Smogu powiatu wejherowskiego.

Akcja informacyjna nt stanu powietrza w miejscowościach :Luzino, Gościcino, Rumia, 

Wejherowo, Orle i Bolszewo przeprowadzona w oparciu o bieżące pomiary jakości 

powietrza profesjonalnymi stacjami wypożyczonymi od Krakowskiego Alarmu 

Smogowego.

Kampania informacyjna w lokalnych mediach - Twoja Telewizja Morska, Radio Norda FM

i Radio Kaszebe dotyczącą aspektów zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza.

Kolportaż książki i ulotki wśród mieszkańców powiatu wejherowskiego.

Włączenie się w akcję przesyłania pytań dot. kwestii środowiskowych kandydatom na 

Prezydenta RP oraz kandydatom na wójtów, burmistrzów i prezydentów przed wyborami 

samorządowymi.

Wystosowanie otwartego listu do mieszkańców powiatu wejherowskiego na temat 

zanieczyszczenia powietrza i konsekwencji zdrowotnych smogu.

Założenie strony internetowej www.wejherowskialarmsmogowy.pl oraz profilu w mediach 

społecznościowych (Facebook, Twitter) w celu popularyzowania informacji wśród 

mieszkańców. 

Rozpowszechnianie informacji i analiz medycznych dot. wpływu zanieczyszczenia 

środowiska na zdrowie i życie.
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Kolportaż książki, ulotki i materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Aktywny udział w obchodach dnia Świętego Franciszka w ramach współpracy ze 

Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska (rozdawanie w kościołach powiatu 

wejherowskiego ulotki i listu wraz "ze słowem na niedzielę" na temat zanieczyszczenia 

powietrza).

Udział w Młodzieżowym Marszu dla Klimatu zorganizowanym w Gdyni. Szeroka 

dystrybucja wśród uczestników marszu maseczek antysmogowych.

Czynny udział w akcji sprzątania świata na terenie Gościcina i innych miejscowości powiatu 

wejherowskiego.

Organizacja we współpracy ze Szkołą Podstawową w Luzinie marszu STOP SMOG z okazji 

dnia Czystego Powietrza. Marsz ten odbił się głębokim echem w mediach.

Udział w szkoleniach z tzw. górnego spalania węgla.

Szkolenie z podstawowych zagadnień smogowych pracowników gdańskiej firmy, która w 

ramach wolontariatu pracowniczego wysyła swoich pracowników na zajęcia edukacyjne do 

przedszkoli.
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Nawiązanie współpracy i członkostwo w Polskim Alarmie Smogowym (PAS) - 

opiniotwórczej organizacji w tematyce smogu w Polsce, mającej realny wpływ na działania 

władz lokalnych i krajowych. Dzięki tej współpracy mamy możliwość wpływu na działania 

alarmów smogowych w Polsce. Czynnie uczestniczymy w spotkaniach dot. wspólnych 

działań i postulatów. Prowadzimy intensywną wymianę pomysłów i informacji oraz 

wzajemne wsparcie doradcze. Jesteśmy najdalej wysuniętym na północ alarmem 

smogowym zrzeszonym w PAS (jedynym w województwie pomorskim).

Nawiązanie współpracy z Trójmiejskim Alarmem Smogowym i Gdyńskim Alarmem 

Smogowym oraz działaczami z Kościerzyny m.in.w celu zintensyfikowania działań na rzecz 

sprawnego wprowadzenia zapisów uchwał antysmogowych i nadzoru nad ich prawidłową 

realizacją.

Nieustannie prowadzimy dialog (list otwarty, wizyty w urzędach) z przedstawicielami 

lokalnych władz w celu wypracowania wspólnego frontu w sprawie zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza i ochrony środowiska.

najbardziej 
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