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ZABÓJCZA JAKOŚĆ POWIETRZA NA SIEWIERSKIM RYNKU

Zabójcza jakość powietrza na Siewierskim
Rynku

Informujemy, iż w miniony weekend, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych na czujniku
znajdującym  się  na  budynku  Remizy  OSP  Siewierz  Rynek  odnotowano  bardzo  wysokie  stężenie  pyłu
zawieszonego PM10. Dopuszczalna norma dla tego pyłu została przekroczona aż o 800 % !!! Taki stan jakości
powietrza w tym rejonie obserwowany jest od początku października 2020 r. pomimo tego, że panujące warunki
atmosferyczne nie wymagają jeszcze, aby piece c.o. pracowały „pełną parą”. W obecnej sytuacji, aż strach
pomyśleć, co będzie się działo, gdy temperatura spadnie znacznie poniżej 0ºC i wszystkie „kopciuchy” zostaną
uruchomione.

Unosząca  się  nad  Rynkiem  trująca  mieszanka  pyłów  PM10  i  PM2,5  oraz  benzo(a)pirenu  powoduje
śmiertelność naszych mieszkańców oraz zwiększoną ich zachorowalność między innymi na przewlekłą chorobę
płuc, astmę oskrzelową, rozedmę płuc i oskrzeli, zapalenie oskrzeli, alergie, niewydolność płuc, nowotwory płuc
i choroby krążenia.

Liczba zgonów na terenie Gminy Siewierz za okres od 1 stycznia 2020 r. do chwili obecnej wyniosła 146
zgonów. Szacuje się, iż połowa z tej liczby zmarła przedwcześnie z powodu smogu.

Z krajowych statystyk wynika, iż w 2019 r. ok. 45 tys. osób zmarło z powodu pogarszającej się jakości
powietrza. To aż o 11 tys. więcej niż w roku 2016. Liczba jest przerażająca z punktu widzenia takiego kraju jak
Polska.

Apelujemy - jeżeli posiadasz jeszcze stary piec węglowy to najwyższa pora, aby go wymienić na
ekologiczne urządzenie grzewcze. W przypadku pieców, które mają powyżej 10 lat masz czas do
końca 2021 roku. Do wymiany pieca możesz uzyskać dotację z budżetu gminy albo z Programu
„CZYSTE POWIETRZE”. Pamiętaj, aby do ogrzewania budynku używać wyłącznie paliw dobrej jakości.
Nie spalaj miału, mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna, odpadów komunalnych, opon,
tekstyliów, pampersów.

Nie bądź obojętny – smog naprawdę zabija.
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