Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie,
mam pytanie odnośnie informacji o zamieszczeniu czujnika mierzącego stężenie pyłów
zawieszonych w powietrzu - czy ma on za zadanie pełnić funkcję wyłącznie informacyjną, czy
dzięki uzyskanym pomiarom podjęte zostaną jakieś kroki zmierzające do ograniczenia w
Świdnicy
niskiej
emisji?
Odczyty są alarmujące, przykładowo wczoraj (22 stycznia 2019 r.) stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło
około godziny 9.00 814% (!!), a pyłu PM10 - 679%. Jest to dużo gorsza sytuacja, niż w wielu
polskich dużych miastach. Problemem jest nie tylko stosowanie przestarzałych technik
grzewczych, ale również brak ekologicznej świadomości mieszkańców i palenie czym się da
(śmieci etc.), co czuć i widać często po nietypowych kolorach wydobywającego się z kominów
dymu. Wydaje się, że nie ma jednak dostatecznie skutecznych metod zapobiegania takim
działaniom (brak reakcji jakichkolwiek służb), a sami mieszkańcy wydają się być w wielu
przypadkach nieświadomi zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarzają dla innych, ale też siebie i
swoich dzieci. Ponadto wymiana kotłów jest przedsięwzięciem dla niektórych zbyt kosztownym,
nawet pomimo oferowanego np. przez samorząd województwa dofinansowania.
Bardzo się cieszę z podjętej inicjatywny badania jakości powietrza i w imieniu swoim, sąsiadów
i naszych dzieci prosimy o podjęcie kroków zmierzających do zminimalizowania zagrożeń.
Z poważaniem

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Zjawisko smogu, czyli nadmiernego stężenia pyłów w powietrzu nie omija naszej gminy. W
związku z tym już podejmuję działania profilaktyczno-edukacyjne oraz kontrolne, których celem
jest powstawanie wśród naszych mieszkańców świadomości ekologicznej oraz troski o siebie
i sąsiadów. Wpływ zanieczyszczeń powietrza, a także wody na zdrowie każdego z nasz jest
oczywisty, ale mimo to część mieszkańców pali w piecach materiały absolutnie niedozwolone,
niebezpieczne i bardzo szkodliwe.
Czujnik smogu mierzy obecnie stężenie pyłów w okolicy urzędu gminy, przechodzi testy.
W przyszłości zainstalujemy kolejne w innych miejscowościach. Zanim mieszkańcy wyjdą na
spacer z dzieckiem lub chorym na astmę członkiem rodziny, mogą sprawdzić czy to, co się dzisiaj
dzieje się za oknem i czy nie zaszkodzi to najbliższym.
Prowadzimy i będziemy wciąż rozwijali kampanię informacyjną dotyczącą sposobów
ekologicznego ogrzewania domów oraz możliwości pozyskiwania przez mieszkańców
dofinansowania na montaż ekologicznych źródeł energii w ramach programu Czyste powietrze.
Na naszej stronie internetowej (www.swidnica.zgora.pl) w zakładce DLA MIESZKAŃCA/OCHRONA
POWIETRZA będziemy publikowali informacje dotyczące ekologii i ekologicznych źródeł energii.
Zwiększymy ilość kontroli straży gminnej i policji, w celu pouczenia sprawców zanieczyszczenia
powietrza oraz, w skrajnych przypadkach, ich karania.
Przygotowujemy się również do rozmów z dostawcami gazu ziemnego w gminie na temat
możliwości podłączania kolejnych miejscowości do sieci gazowej. W celu określenia skali
zainteresowania mieszkańców przyłączami gazowymi rozpowszechniliśmy na terenie gminy
specjalne ankiety.
Z całą pewnością wiosną zaproszę mieszkańców na spotkania w sołectwach poświęcone tej
tematyce.

Bardzo dziękuję za Pani głos w tej sprawie. Budowanie świadomości ekologicznej to przede
wszystkim wzajemny szacunek, ale także reagowanie na niebezpieczne zachowania sąsiadów.
Jednak przyczyn tego szkodliwego zjawiska dla nas i dla środowiska jest wiele i nie wszystkie
w najbliższym czasie uda się usunąć.
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