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                                                                       Oświadczenie 

 Zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce  wyraża stanowczy 

protest przeciwko decyzji  podjętej przez  Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska  w Katowicach Panią Annę Wrześniak rozpoczęcia 

postępowania    w sprawie zamknięcia  Stalowni  ArcelorMittal Poland w 

Dąbrowie Górniczej. Decyzja  została  przedstawiona w reportażu „Pył 

nas zabija” nadanym w programie 2 TVP       w audycji Reporter Polski w 

dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 15.25. Stowarzyszenie Samorządne 

Strzemieszyce od początku swojego powstania nigdy nie występowało o 

zamykanie zakładów pracy. Cały czas domagaliśmy się wyjaśnienia 

stanu środowiska naturalnego i źródeł jego zanieczyszczenia. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Katowicach 

prowadził  badania pyłów                                     w 

Strzemieszycach  przez prawie dwa lata i nie potrafił dotychczas dać 

odpowiedzi, skąd one pochodzą. Do marca 2015 roku otrzymywaliśmy 

odpowiedzi, że pyły są w normie. Zamknięcie Stalowni ArcelorMittal 

Poland to  dla Dąbrowy Górniczej i Zagłębia katastrofa gospodarcza o 

trudno przewidywalnych skutkach.  Nie można pochopnie podejmować 

decyzji o tak dużej randze bez określenia programu naprawczego i 

zbadania rzeczywistego stopnia zagrożenia środowiska. Wyników badań 

wykazujących, że o zanieczyszczeniu środowiska decyduje tylko jeden 

zakład dotychczas nie otrzymaliśmy i nie zostały one przedstawione 

społeczeństwu. 

Nazwa Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce, wypowiedzi osób 

biorących udział w Konferencji „Zagrożenia ekologiczne  i zdrowotne 

Strzemieszyc i okolicy” nie były autoryzowane. Wyrażamy kategoryczny 

sprzeciw wobec prób łączenia naszego stowarzyszenia z decyzją   o 

zamknięciu Stalowni AMP   i wymieniania w tym kontekście 

zorganizowanych przez nas  protestów przeciwko przywiezieniu i 

utylizacji w firmie SARPI odpadów z Salwadoru. Jesteśmy przeciwko 

tego typu działaniom, które mogą  doprowadzić do zantagonizowania 

mieszkańców Strzemieszyc  z innymi dzielnicami miasta i do skłócenia 

społeczeństwa.    



  Ze względu na ilość zakładów zlokalizowanych  w Strzemieszycach 

ustalenie udziału poszczególnych zakładów w zatruwaniu środowiska 

wymaga kompleksowych badań i współpracy wielu instytucji.  Taką 

szansę daje  przyjęcie do realizacji  przedstawionego na zorganizowanej 

przez nas Konferencji PROJEKTU BADAWCZEGO pt. Ocena 

środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze 

szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe 

przygotowanego  pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. n. med. Danuty 

Mielżyńskiej-Švach we współpracy z INSTYTUTEM EKOLOGII 

TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH W KATOWICACH, INSTYTUTEM 

PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN  w ZABRZU, 

INSTYTUTEM METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ w 

WARSZAWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE i URZĘDEM MIASTA 

DĄBROWA GÓRNICZA. 

Program powstał w wyniku działań podjętych po protestach społecznych, 

które zorganizowało Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. 

Przyjęcie programu umożliwi dokładne ustalenie przyczyn  i źródeł 

zanieczyszczenia środowiska    w Strzemieszycach. Umożliwi 

ocenę  stanu zdrowotności mieszkańców oraz określi działania 

zapobiegawcze na przyszłość. Wobec braku rezultatów 

dotychczasowych badań prowadzonych przez ostatnie dwa lata, braku 

wyników wskazujących na konkretny zakład jako źródło  emisji pyłów i 

wobec skumulowania na terenie Dąbrowy Górniczej  przemysłu w skali 

niespotykanej w Europie tylko realizacja kompleksowego programu 

badawczego  może rozwiązać istniejące problemy   i napięcia  społeczne 

i doprowadzić do stworzenia systemu bezpieczeństwa ekologicznego dla 

mieszkańców. 

To co niszczyło się przez dziesiątki lat nie uzdrowi się jedną decyzją 

administracyjną. 
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