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JAKI JEST POZIOM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W GMINIE?

Rozpoczął się sezon grzewczy. Przypominamy, że na terenie Gminy Siewierz działa system
monitoringu jakości powietrza, dzięki któremu możemy na bieżąco obserwować poziom jego
zanieczyszenia. System ma na celu edukowanie i uświadamianie mieszkańców o problemie szkodliwości
smogu. Ma również swoje praktyczne zastosowanie - dzięki niemu osoby szczególnie narażone na
szkodliwe substancje tj. małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży czy chorzy na astmę, zanim
wyjdą na zewnątrz będą mogły sprawdzić, czy to co unosi się w powietrzu w danej chwili nie zaszkodzi im
lub ich bliskim.
Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą
węgla i innych paliw stałych, często w piecach niespełniających żadnych standardów emisyjnych. W
piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa
sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu
krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego
bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza.
W ramach systemu monitoringu zamontowanych zostało 6 czujników do pomiaru zanieczyszczeń w
powietrzu oraz tablica LED, informująca społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza na terenie
Miasta i Gminy Siewierz. Na tablicy są wyświetlane naprzemiennie dane dotyczące jakości powietrza z
poszczególnych czujników. Tablica zamontowana jest na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Siewierzu.
Lokalizacja czujników przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budynek remizy OSP Rynek w Siewierzu
Budynek plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu
Budynek remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych
Budynek remizy OSP w Żelisławach
Budynek remizy OSP w Gołuchowicach
Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzowicach

Sieć czujników ma charakter wyłącznie edukacyjny, a uzyskane za ich pomocą dane nie są podstawą do
wprowadzania stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gminie. Czujniki mierzą
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 na bieżącą mogą sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej
okolicy za pośrednictwem strony internetowej:
https://www.siewierz.pl/3/strona/139/
https://beskidinstruments.com/mapa/
oraz aplikacji mobilnej "Monitoring Powietrza BI" dostępnej do pobrania ze strony:
https://beskidinstruments.com/#jumpMobile
O rzetelne informowanie mieszkańców o zanieczyszeniach powietrza od lat apelują działacze Polskiego
Alarmu Smogowego. Z ich działalniami na rzecz poprawy jakości powietrza jakim oddychamy można
zapoznać się na stronie: https://polskialarmsmogowy.pl
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