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Jak Gmina Pszczyna walczy o czyste powietrze?

▪ W ramach III etapów gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji zostało wykonanych ponad 1000 inwestycji obejmujących wymianę źródła ciepła 

lub termomodernizację budynku,

▪ W ramach programu STOP SMOG zostanie zrealizowanych 286 inwestycji,

▪ Ponad 200 wniosków złożyli mieszkańcy Gminy do programu Czyste Powietrze w 2020 roku,

▪ Trwają prace nad programem Słoneczna Gmina Pszczyna - 400 instalacji o mocy 3,41 kW/instalację. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023,

▪ 16. kwietnia ruszył Program pilotażowy dla budynków wielorodzinnych,

▪ 2,6 mln zł dofinansowania na termomodernizację 16 budynków komunalnych,

▪ www.czujniki.pszczyna.pl + ekran LED,

▪ www.smog.pszczyna.pl,

▪ Transport publiczny,

▪ Rower miejski,

▪ Działania edukacyjne i informacyjne,



Referat ds. Jakości powietrza

▪ Powstał 8 lutego 2021 r.

▪ Pomoc mieszkańcom w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania

➢ Ogromne zainteresowanie mieszkańców - średnio 140 telefonów i 80 wizyt osobistych na tydzień

▪ Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze – do tej pory w naszym biurze złożonych zostało 56 wniosków

▪ Koordynacja działania programów mających na celu ograniczenie niskiej emisji:

▪ PONE,

▪ Czyste Powietrze,

▪ STOP SMOG,

▪ Program Pilotażowy,

▪ Słoneczna Gmina Pszczyna

▪ Współpraca z komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz organizacjami pozarządowymi,

▪ Działania informacyjne dla mieszkańców Gminy.



Gramy czysto! #smogover - koncepcja

Czyste powietrze to nasz wspólny cel i osiągnąć go możemy tylko jako jedna drużyna. Musimy 
stanowić zgrany team, musimy grać czysto.

Smogowi mówimy żegnaj!



Gramy czysto! #smogover - inauguracja
We wtorek 23 marca br. z udziałem 
marszałka województwa śląskiego 
Jakuba Chełstowskiego w Urzędzie 
Miejskim odbyło się przekazanie 
umowy dotacji  w ramach 
programu STOP SMOG.

Wtedy po raz pierwszy 
świat usłyszał o 

Gramy czysto! 
#smogover



▪ Broszury informacyjne dla mieszkańców z grą 

planszową,

▪ Plakaty,

▪ Wystawa plenerowa,

▪ Nakładki na zdjęcie profilowe,

▪ Dystrybucja materiałów: gminne jednostki oraz 

przewodniczący osiedli, sołtysowie, radni miejscy.





Broszura cieszy się dużym zainteresowaniem ☺



Ambasadorzy

▪ Radni miejscy, przewodniczący osiedli, sołtysowie,

▪ Ludzie kultury,

▪ Miejscy działacze,

▪ Politycy,

▪ Sportowcy,

▪ Lekarze,

▪ Pracownicy urzędu,

▪ Przedstawiciele miejskich jednostek.



Przypominamy o terminach wymiany starych 
kopciuchów

Na pszczyńskim rynku pojawił się „obiekt muzealny” …



O naszej akcji mówimy przy różnych okazjach



Dzień Ziemi

22 kwietnia we wszystkich 
placówkach oświatowych 
zarządzanych przez gminę 
Pszczyna rozmawialiśmy o 
ekologii. Na terenach 
zielonych szkół i przedszkoli 
wspólnie z dziećmi i 
młodzieżą posadziliśmy 
drzewa.



Akcja sprzątania obrzeży Jez. Goczałkowickiego
22 kwietnia drużyna #smogover podobnie 
jak wiele innych osób wzięła udział w akcji 
sprzątania wokół Jeziora Goczałkowickiego. 
Wspólnymi siłami uprzątnęliśmy obrzeża 
zbiornika, zebraliśmy setki worków śmieci, 
które zalegały w tym pięknym miejscu, 
jednej z wizytówek naszego regionu.
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