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FATALNA JAKOŚĆ POWIETRZA W GMINIE SIEWIERZ

Fatalna jakość powietrza w Gminie Siewierz
Rozpoczęła się jesień, a wraz z nią sezon grzewczy. Oczywiście nie oznacza to nic innego, jak początek

kolejnej  batalii  ze  smogiem.  Tradycyjnie,  jak  co  roku  w  Gminie  Siewierz,  z  kominów  budynków
mieszkalnych  zaczynają  się  nieustannie  wydobywać  kłęby  trującego  dymu,  powstającego  na  skutek
spalania generalnie wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić, a złej jakości węgiel i śmieci zajmą
wśród nich czołowe miejsca.

W miniony weekend, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych na czujniku znajdującym
się na budynku Remizy OSP Siewierz Rynek odnotowano wysokie stężenie zanieczyszczenia powietrza.
Ten punkt pomiarowy świecił się  w specjalnej aplikacji  mobilnej na czerwono (bardzo zła jakość
powietrza). Pozostałe czujniki pomiarowe rozmieszczone w różnych częściach gminy też nie napawały
optymizmem. Te punkty pomiarowe świeciły się w aplikacji na pomarańczowo, co wskazywało na złą
jakość powietrza.  Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości  dotyczyło groźnych dla zdrowia
pyłów PM 10 oraz PM 2,5. Norma dla PM10 w Rynku była przekroczona nawet 10 krotnie !!! Taki
stan powietrza w tym regionie spowodowany jest spalaniem przez mieszkańców odpadów i paliw złej
jakości. Dodatkowo na fatalną jakość powietrza na Siewierskim Rynku ma wpływ jego położenie. Rynek w
Siewierzu położony jest w niecce, wśród zwartej zabudowy, gdzie nie ma swobodnego przepływu mas
powietrza. Co więcej zamontowane wzdłuż drogi krajowej DK 1 ekrany akustyczne ograniczają „wietrzenie
miasta”.  Zanieczyszczone  powietrze  gromadzi  się  w tym newralgicznym punkcie  (Rynku),  co  można
dostrzec gołym okiem, gdyż nad domami unosi się szkodliwa dla człowieka chmura dymu, a panujący
smród spalanych odpadów podrażnia drogi oddechowe.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zapowiada częstsze kontrole terenowe
w zakresie spalania odpadów i paliw złej jakości.

W przypadku stwierdzenia na terenie Gminy Siewierz faktu spalania odpadów w instalacjach do tego
celu nieprzystosowanych będą w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz, podejmowane działania w
kierunku  ich  ukarania.  Gmina  Siewierz  dołoży  wszelkich  starań,  aby  ustalić  sprawców  zatruwania
powietrza w gminie i solidnie ich ukarać. Może wizja poniesienia odpowiedzialności karnej, a w przyszłości
utrata zdrowia, powstrzyma ich od nawyków spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania.

O ile na chwilę obecną sytuacja się już nieco unormowała, to nie znaczy, że w kolejnych dniach
zagrożenie zanieczyszczenia powietrza nie powróci.

Sprawa jest  bardzo poważna,  bo chodzi  w niej  o zdrowie nas wszystkich,  ale przede wszystkim
o lekkomyślność, a nawet bezczelność mieszkańców opalających w ten sposób swoje budynki mieszkalne.
Powyższą sprawą zainteresowali się także przedstawiciele „Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego”, którzy
opisali  zabójcze  zachowania  mieszkańców naszej  gminy  na  swoim Facebooku,  co  nie  stawia  Gminy
Siewierz w dobrym świetle na tle ościennych gmin.

Czy  dla  tej  odrobiny  ciepła  uzyskanego  ze  spalonych  śmieci  warto  skazywać  siebie  i
otoczenie na wdychanie zabójczych dymów? Oszczędności na opale powstałe wskutek spalania
odpadów nie warte są ponoszenia odpowiedzialności za utratę przez kogoś zdrowia.

Dbajmy o środowisko! Miejmy na uwadze dobro swoje i innych ludzi.

 



Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


