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, Rozpoczął się sezon grzewczy

i

w powietrzu poczuliśmy smród palonego miału węg]olY€go.

sbutÓW butelek ty?u PET,

kłtfityó

opak§*"ti po Fapo}rĄ sar]^ń mebli, folii. opon

J;;;*y;ńg;.a'.p.ł,o*u'i'",n.wetpódkładbwkolejowych'Powodypżlenia.odpadamisądv151piadomościizwykłabieda-_---: j - - Ltr] st:pni CeJsjusza - tłumaczy dy
NieĘtkopył
opartyó na nadyryjnej ener-

-

Mieszkńrywoj. podkarpackiego uwa-

Pyły PM1o same w sobie pr4, nierłielocr
stężeńach są jeszcze do
"przełknięoa'.
Ale do nichprzylepiają się trujące zubstan-

lraa-

liw oraz odpadów. Szczególnie niebez-

5L U !9.

czys§m środolvisku.
dó wrzecznustoścrwca]e tak rue jesl Zażają, że mieszkają w

Podkarpacie shrrnie
Z czystej atmosfery ale
wcale tak nie jest. Zimą
najbardziej zatruwa
nas dym z prywatnych

gospodaIstw
domowych

ierwszy atak smrodu przełlilśmy,Zdrowi znieśli to
lepiej, astrnatycy i cierpiącvna niedomagania oddecliowe - gorzej. Czekają
nas kolejne ciężkie dni.
Gdv temperatury spadną np. o ok 20 stopni Ćebjuizą a pógoda będzie mglist" ibe"wietrma, wieizoiem w powietrzu zawśnie duszący Ąłrn. Po kilku dniadt pod gabinetarriiekarzy pojań się ńęcej pacjentów skarżących się nakatar i podrajnieńa
dróg oddeóowych. Potem, gdywiatrrozwieF crrmury dymów, anów ponarzekamy

na Śmród

dowiosny.
A,ż się

zi

oknem i drogie leki. Byle

,

wierzyć nie chce,

jaksiętrulemy

nie czyszczenie atrno sfery maczrrie

I to nie tylko w miastach, ale także małych miasteczkach
i wioskach, szczególnie na terenach o gęstej zabudowie.
- \iviększość zanieczyszczeń powietrza
w nasa/m otoczeniu bierze się ze spala-

sta zwłaszcza zimą.

jakości pa]rw
patiw w doma9}t
domacn Ii gonia kiepskiej jakoścl
99,

- podkeślaAndrzej.Kulig,
ochrony,SrodoDepartamentu Ochrony,Środodyrektor
łń.łto, P.p.rtlu-entu
wiska Urzędu Marszałkowskiego Woj ewództwa Podkarpackiego w Rzeszowie.-

spodarit,vaó

Owszem, przemysł i samochody, zvłłaszcza ciężarowe, też trują, ale najwięcej trujemy my sami - mieszkńcy miast i wsi,
ogrzewająry swoje mieszkania za pomocą pieców i kotłów.

Tonie ja-tosąsiad

W potocznej opinii, najczęściej tr_ują atmolferę nasi sąsiedzi. Myjesteśmybez za:
rzutu. Ńoże itakjest, ale pod warmkiem,
że mamy ogrzewanie elekrycane @ard1o

rzadkie-prŻypadki), czy z pompy ciepła
Oardzo rzadkie przypadki) albo gazowe
lub na olej opałowy (niezbyt populame).
Czyste sumienie mogą mieć mieszkńcy
miast, któizy k olzystająz ogruewania syz dużydr ciepłow.ni miejshc}t,
Takie ciepło jestbardziej ekologiczne ipotwierdzają to cyĘ.
ZanieĆzyszczenie atnosfery moźna ba-

stemowego

dać, wykazując zawartość w powietrzu
czynnika PM1o (z ang. Particulate Master)Ten PMlo (jest też PMz,s) to tak drobny
pył, że go nie widać, bo jego drobiny nie

(w drugim
Większ-ośćŻnas nie kojarzy duszącej at- iizekiiczają ro mikronów
te drobhy
Jeśli
mi]aona).
z,s
mosfery z zachorowalnościąna różne ilrżypadku
powietrzu, któnrm oddychamy,
chorob}. Bo też nie jest tak, że jak ktoś ovfula w
do pęcherzyków pŁucspali węglarkę molcego muŁu i dwa stare ió prróaoit.ją się
nawet do krwi.
te
drobniejsze
a
nych,
zaIaz
kalosze plus kolorowy magazyn,to
I co mówiąbadania? WpĘw elektrozaóoruje sąsiad albo sam (s)palacz. Jedpyłem
nŃ szkóillńe działanie pyłówi trującyó cieołollrni na zanieczyszczenie
zar,r4łrrosi
podkarpackim
(Pńo)
w
woi.
powodu
spalasubstancji powstających z
proc., ia wpŃ Mw. niskich eminia kiepskiej jakości paliwnie ulega wąt- ledwie z7 proĆ.,
utrl indyogrzewani_em
zvrriąanyó Zz oBIZeWd
sll, czy[li zmązanycn
o]iwości. Potwierdza to większa ząchorobq'/,.
1lo\r5,r(. u ,ą6l(9nqd. u§ą.^ą|

da;fi
;a;(-.{*,ł;., .a

-g!:.^r
ces

}.-l:t - Plnadto rł,ieloetapolvyplo,

c{4vća-l.ia

sp-ali_n z

rozbudowanytr

ł§temem Eltóv; i inn_vch zabezpieczef

pozwala na reduJic]ę substancji powsta
jących podczas spalania odpadów_ Teg<
nie da się porórrnać ze spalaniem w pie,
pieczle jest wrzucanie do pieca tvvorzyw
cu, gdzie temperatura rżadko przelaacz
sztucmych typu bute]ki PET, worków foliowyó, opakowń po sokaó, m]ek-u, od- 5oo stopni i nie ma zadnych filtrów. Dla
tego nie palrny śmieci w domaó, bo tru
padów gumowyó, lŃierowanego drervjemy siebie i swoichnajbliźszyó - apelu
na ze staryó mebli czy pĘwiórowych.
je dyrektor Kulig.
Gdy takie paliwo trafi do domowego
Atarmują też lekarze. Szczególnie na
kotła, do atrnosfery dostają się nieorgarłżonesą dzieci. Efektto droroby alviąza
niczne zwiąki chloru, fluoru, tlenki azotu, dwrrtlenek siarki, tlenek węgla. Jeśli ne z uktadem oddeóowym i obniżoną od
pomością,która objawia się w formie aler
wraz z drobinarniPl\i[lo iPM2,5 dostająsię
gii. Często dolegliwości zaczynają sil
do naszego organizmu, sieją spustoszenie.
od kaszlu i uczucia duszności ta}cże u do
Dla przyk}adu, dwut]enek siarki wywotucje

pochodące ze spalania złej jakościpa-

je trudności w

oddyńaniu, tlenki azotu

mogąbyć przycn7ną zapalenia pfuc.

Piec to nie spalarnia

.

Największym problemem spalania odpadów w warulkaó domowyó jest przede
wszystkim niska temperatura w piecu,
która wr7nosi 2oo-5oo st- Wytwalzające
sie wtedy

zdrowia
twórcze.

i

związki są bardzo groźne dla

łcią mają silne działanie rako-

Inaczej działa spalamia odpadów.

- Spalanie odbywa się w specjalnej instalacji, bardzo vrrysokiej tempelaturze:

Spalanieśntieci

gEozigraJrwną do 5

tysięcy złoĘch.
w Rzeszowie stfaż
mieiska za talde
urylcoczenia karze
mandatami

rosĘdt.

- Choruję ileczę się na pfuca_ Mieszkal
nawsiikiedysąsiedzipalącuónące odpa

dy, zaczynam się dusić. Kiedy jesienią

ą

siad zapalił ognisko z jakiegośmoluegr
siana, do tego wrzucił jakieś worki folio
we, to ledwo zdązyłam zamknąć ol,-,_ h
chyba bym umarła - skarżyła się niedaw
no nasza Czytelniczka z pow. ropczycko
-sęrlzis26lp5§ęgo. - Wezwałampolicję,b
to nie było pierwszy raz. Owszem ,przyje
óał radiowóz, ale gdzieś po godzinie, gd
ogrrisko się dopalało. Okazało się, że te
policjant to kolega tego człowieka, ci] pź
lił ogrrisko. St6nął, pogadali sobie, poter
,funkcjonariusz przyjechał do mnie i pc
wiedział, że przecież nic się nie stało. T
gdzie ja, stala i schorowana, mam szuka
pomocy? - pyta Tozpaczona.
Strż Miejska w Rzeszowie zapevmii
że jest na tŃie sygrrĄ wyczulona. - Ni
jesteśmy nastawieni wyłączńe na kari
nie, ale po stwierdzeniu naruszania pri
Wa, wystawiamy mandaty kame - zapev
nia wicekomendant rzeszowskió strłźn
ków.

Za palenie śmieci i odpadów gro:

gzpłmado s tysięry złotych.

Taniepaliwoadrogie
ogrzewanre

WładysławMartens, zastępca podka
padriego wojewódzłiego inspelłtora

odrl

ny środowiska w Rzeszowie, potwierdz

Pro§ilo;asrany najgorszy indeks jakościpowietrza
dla *o!ł;rłół!:Evra podkarpackiego
na dzleil 26 listopada, godz.l.aO

że głównym powodem zanieczyszczei]a
powietrzazarórłmowRzeszowie, jakiw ca-

łym regionie, jestemisja z domowyópalenisk, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
Problem ten wynika w zrncanym stopniu
z biedy, bowielu mieszkańców do ogrzewania stozuje najtńszy i niestety najgorszy opał.

Awbrew pozorom, spalanie najtńszydl gatunków węgla wcale się nie opłaca- przekonuje dyrektor Kulig..- TŃiego
węgla nie kupi elektociepłowanią bo zawiera zbyt dużo szkodliwyó zanieczysz-

jest niskokalo'czeń. Ponadto taki węgiel
poryczrry, źte się pali, zostaje po nim dużo

piołuiZuZta,i do ogrzania domu trzeba
go kupić znacznie

ńęcej niż dobrego !vy-

Śokokalorycznegowęgla.

Jeśli do tego do-

daćszkodliwośćzdrowotnąspalJnztakiego taniegowęglą to jego zakup jestjednak
zbyt drogi.

Gdzieiestnaigorzei

Z ,,Raportu o stalrie środowiska w woj.

że badania zanie! podkarpackim': vrrynika,
cza szczeria p owietrza pyłem PM1o pro ś
wadzono w naszyrrr regionie na 9 stanoa wiskadr pomiarowych. Przelaoczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego
PMro stwierdzono !v Jarosławiu - to7
=
proc. normy i w Mielcu - ro6 proc. W poo zostalych punktaó pomiarowych stężenia średnioroczne wynosĘ 73 - 87 proc,

norm}. Najwięcej przypadków przekroczeń normy dobowej PMto stwierdzono
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Sub§tal,Icja dominująca:

PMZ,5

w Jarosławiu (ź 98'dni) oraz w Mielcu (88
dni). Wpozostałdrpunktaóliczbaprze-

kroczeń dobowych.wyniosła: w Rzeszowie - gZ Jaśle- 63, Przemyślu- 66, Nisku
- 58, IGośnie - 49, Sanoku - 31i w Tamobrzegu - 33. O

