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XIV. UPOWSZECHNIANIE
INFORMACJI O ŚRODOWISKU

I JEGO OCHRONIE

Prezentacja sprzętu do monitorowania
powietrza w Nowej Sarzynie

Jarmark ekologiczny na rzeszowskich
Bulwarach
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Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że jednym z zadań Państwowego Monitoringu
Środowiska jest rozpowszechnianie informacji o środowisku. Wieloletnie badania stanu
środowiska prowadzone w ramach PMŚ, przy zastosowaniu jednolitych metod badawczych,

umożliwiają wytworzenie wiarygodnej i rzetelnej informacji o sytuacji ekologicznej województwa.
WIOŚ w Rzeszowie realizuje ustawowy obowiązek stosując różnorodne formy upowszechniania

i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Najstarszą formą jest upowszechnianie wyników
pomiarów w formie ogólnodostępnych publikacji książkowych - tradycyjnych raportów o stanie śro-
dowiska w województwie. W roku 1993 w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska został wydany drukiem
pierwszy raport, a obecnie opracowany jest już siedemnastą edycją. Forma i zakres prezentowanych
w raportach informacji pozwalają na kompleksowe zebranie wszelkich dostępnych danych zgroma-
dzonych na podstawie badań i pomiarów monitoringowych, przy uwzględnieniu presji oraz czynników
sprawczych generujących określony stan środowiska.

Corocznie przygotowywane są opracowania tematyczne, komunikaty, sprawozdania a tematyka
w nich zawarta jest przedmiotem dyskusji w trakcie sesji organów samorządowych, różnych konferencji
i spotkań z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców oraz służb
ochrony środowiska. Odbiorcami informacji środowiskowych jest również młodzież szkolna oraz kadra
pedagogiczna.

Wiele informacji o środowisku i jego ochronie jest udostępnianych za pośrednictwem strony
internetowej WIOŚ w Rzeszowie. Popularną formą upowszechniania informacji jest realizacja wniosków
złożonych w formie pisemnej bądź ustnej. Dużą rolę w upowszechnianiu informacji środowiskowej
odgrywają media - istotne problemy ekologiczne regionu są przedmiotem dyskusji w trakcie organi-
zowanych audycji radiowych i telewizyjnych. Artykuły w lokalnej prasie poruszają ważne dla miesz-
kańców regionu sprawy dbałości o środowisko naturalne.

W ramach realizacji obowiązku informowania organów samorządowych o stanie środowiska
w województwie, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, lub delegowani pracownicy,
uczestniczyli w sesjach rad gmin i powiatów. W trakcie spotkań omawiano bieżące problemy w zakresie
wyników kontroli i monitoringu stanu środowiska - prelekcje Inspekcji miały najczęściej charakter
prezentacji multimedialnych.

W ramach współpracy z organami samorządowymi kontynuowano badania stanu środowiska
w dwóch powiatach, w ramach tzw. monitoringu lokalnego. Podsumowaniem zrealizowanych prac były
opracowania: „Monitoring środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych
na terenie miasta Jasło” oraz „Monitoring wód powierzchniowych Potoku Rów i rzeki Babulówki”.

Przedstawiciele Inspektoratu uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną i akademicką oraz
kadrą pedagogiczną. Prowadzono prelekcje z zakresu jakości środowiska, część z nich połączona była
ze zwiedzaniem Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie oraz prezentacją laboratorium mobilnego.

Wyniki prac Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli i badania stanu środowiska były
prezentowane w trakcie organizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie konferencji i ćwiczeń głównie dla
przedstawicieli organów administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz przedstawicieli służb
ochrony środowiska z kraju i zza granicy. W 2008 r. WIOŚ w Rzeszowie był organizatorem lub
współorganizatorem czterech konferencji:
1. Telekonferencja polsko-ukraińska dotycząca sieci monitoringu na Ukrainie oraz zasad prowadzenia

badań i gromadzenia wyników pomiarów, jako kontynuacja współpracy podjętej w trakcie zorga-
nizowanego przez WIOŚ w Rzeszowie w 2007 r. międzynarodowego seminarium „Wsparcie
ukraińskich służb ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad stanem środowiska”.

2. „Realizacja zadań operacyjnych oraz przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, prowadzenie akcji ratowniczej z dużą ilością poszko-
dowanych” - wojewódzkie ćwiczenia epizodyczno-problemowe „KRYZYS 2008”.

3. „LOTOS Jasło 2008” - ćwiczenia epizodyczno-problemowe sprawdzające gotowość bojową i umie-
jętności współpracy służb ochrony środowiska z Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w przy-
padkach zdarzeń o znamionach poważnych awarii.

4. „Stan środowiska w podkarpackim - trendy zmian jako pochodna wpływu przemysłu, w tym zakładów
dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego” - konferencja podsumowująca problemy ekologiczne
województwa w powiązaniu z presją, jaką wywierały na środowisko zakłady dawnego COP.

Informacje o stanie środowiska są udostępniane dla licznego grona zainteresowanych na pisemne
lub ustne wnioski. Udostępnieniu podlegają zarówno jednostkowe wyniki badań, jak również opra-
cowania tematyczne, raporty, komunikaty, sprawozdania, itp. W 2008 r. rozpatrzono ogółem 159 wnios-
ków o udzielenie informacji o środowisku, w tym:
1. informacja o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza (tło) - 100 wniosków,
2. informacja o środowisku i jego ochronie - 59 wniosków.

Ponadto udzielono 89 informacji ustnie, bez pisemnego wniosku.
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Wnioskujący korzystają również z zasobów zgromadzonych w bibliotece zakładowej, w której
znajduje się obecnie około 2000 pozycji książkowych. Oprócz fachowej literatury gromadzone są rów-
nież wydawnictwa i periodyki z szeroko pojętej ochrony środowiska. Średnio rocznie ze zbiorów biblioteki
korzysta blisko 100 osób. Pełny wykaz zbiorów bibliotecznych dostępny jest na stronie internetowej
www.wios.rzeszow.pl.

Znaczna część materiałów opracowanych w WIOŚ w Rzeszowie oraz zagadnienia prezentowane
na konferencjach są zamieszczane na stronie internetowej: www.wios.rzeszow.pl. W serwisie „Aktual-
ności” zawarte są najważniejsze wydarzenia ekologiczne z terenu województwa, w których WIOŚ
aktywnie uczestniczy poprzez prowadzone pomiary monitoringowe i działania kontrolne.

Za pośrednictwem Internetu można analizować stan zanieczyszczenia powietrza na podstawie
wyników gromadzonych z funkcjonujących automatycznych i manualnych stacji monitoringu powietrza
w województwie podkarpackim, nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie.

W serwisie „Informacja o środowisku” zawarte są aktualne oraz archiwalne dane dotyczące jakości
wód powierzchniowych i podziemnych, zbiorników zaporowych, jakości powietrza atmosferycznego oraz
wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych i hałasu.

Na stronie internetowej znajdują się również artykuły zamieszczane w lokalnej prasie, poruszające
aktualne problemy związane z ochroną środowiska.

Z prowadzonych analiz wynika, że materiały zawarte na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie
cieszą się dużym zainteresowaniem. W roku 2008 liczba odwiedzin strony wyniosła blisko 400 tysięcy.

W celu dotarcia do licznego grona odbiorców WIOŚ w Rzeszowie podejmuje starania, aby w jak
najszerszym zakresie prezentować wyniki prac badawczo-kontrolnych za pośrednictwem sieci inter-
netowej oraz aby dane zawarte na stronie były umieszczone w sposób umożliwiający szybkie i łatwe
wyszukiwanie. W tym celu w roku 2008 zmodernizowano stronę internetową prezentującą wyniki
monitoringu powietrza w województwie podkarpackim. Nowy wizerunek strony pozwala w przystępny
i szybki sposób prezentować wyniki pomiarów jakości powietrza na wszystkich stacjach automatycznych
będących w nadzorze WIOŚ. Daje to możliwość szczegółowej analizy danych z pojedynczych stacji oraz
porównań dla wszystkich funkcjonujących w województwie stacji. Układ tabelaryczny i graficzny pre-
zentowanych danych pozwala na analizę wyników pomiarów w różnych przedziałach czasowych.
W trybie prezentowane są również pomiary ze stacji meteo, a wyniki tych pomiarów stanowią
istotne źródło informacji przy interpretacji danych monitoringu jakości powietrza.

on line

on line

Ryc. XIV.1. Raporty o stanie środowiska opublikowane przez WIOŚ Rzeszów w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska
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Ryc. XIV.2. Strona internetowa monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w roku 2008 (źródło danych [36])

W popularyzacji zagadnień związanych z ochroną środowiska aktywnie uczestniczą lokalne
media. W 2008 r. w prasie lokalnej ukazało się 27 artykułów na podstawie informacji przekazanych przez
WIOŚ, udzielonych zostało 17 wywiadów. Wśród prezentowanych tematów był zarówno aktualny stan
środowiska, jak również problemy związane z gospodarką odpadami, uciążliwościami ze strony
funkcjonującego w regionie przemysłu oraz zdarzenia o charakterze poważnych awarii.

Upowszechnianie informacji środowiskowej w tak wielorakich formach z jednej strony pogłębia
kształtowanie właściwych nawyków ekologicznych wśród społeczeństwa z drugiej zaś wspiera podej-
mowanie wielu inicjatyw na rzecz racjonalnego wykorzystania dóbr przyrody.




