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W SIEWIERZU PRZEPROWADZANA JEST AKCJA POMIARÓW SZKODLIWEGO PYŁU
ZAWIESZONEGO
Mówiąc o złym stanie powietrza w Polsce jako przykład wskazywane są duże miejscowości o zwartej miejskiej zabudowie. Problem zimowego smogu
wywoływanego niską emisją z domowych palenisk dotyczy jednakże wszystkich miast, miasteczek i wiosek. Aby zwiększyć świadomość społeczną w tym
zakresie, działacze Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, wspólnie z „Dziennikiem Zachodnim” przeprowadzą w miesiącu styczniu pomiary szkodliwego
pyłu zawieszonego PM10 w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.
W piątek 4 stycznia 2019 r. przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego na jednym z budynków mieszkalnych przy Rynku w Siewierzu ustawią
profesjonalne urządzenie do mierzenia stężenia pyłu PM10. Pyłomierz będzie tam monitorował stan powietrza do środy 9 stycznia 2019 r.
W tym czasie mieszkańcy będą mogli przy pomocy specjalnej aplikacji sprawdzić na żywo stan powietrza. Pod adresem siewierz.naszemiasto.pl można
sprawdzić aktualny stan jakości powietrza w Siewierzu.
Ponadto informujemy, iż już niebawem na terenie Miasta i Gminy Siewierz zostanie uruchomiony gminny system monitoringu jakości powietrza.
W ramach systemu zostanie zakupionych i zamontowanych 6 czujników do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz tablica LED, mająca na celu
informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Siewierz. Przedmiotowa tablica ma zostać zamontowana na
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu.
Wdrożenie systemu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, aby na bieżąco monitorować stan powietrza w gminie.
Czujniki mają mierzyć podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM1, PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie
atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu.
Mieszkańcy będą mogli sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.
Zakup czujników to nie jedyny sposób walki ze smogiem w Gminie Siewierz. Samorząd inwestuje w ekologiczny transport zbiorowy czy tworzenie tzw.
zielonych miejsc. Udziela również dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na modernizację systemów ogrzewania - wymianę
starych pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.
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