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ty decydujesz

jakim powietrzem oddychamy

Ania, lat 33

Jestem alergikiem i wraz z nadejściem pierwszych chłodnych dni, kiedy zaczyna się przepalanie w piecach potęgują się moje problemy ze zdrowiem. Przez kilka miesięcy
męczy mnie uporczywy kaszel, coś drapie w gardle, kaszel
zwiększa się podczas spaceru, a w końcu każdy z nas musi
pójść do sklepu czy pracy, nie można siedzieć tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Kaszel to nie jedyne smogowe
efekty zdrowotne – jesienią i zimą moja skóra bardzo się
wysusza, a żadne kremy nawilżające nie pomagają, często pojawia się wysypka, a także problemy z oczami, które
bardzo często łzawią. Moi sąsiedzi mają piece kopciuchy,
mimo wielu rozmów, próśb, informacji o możliwości dofinansowania wymiany pieca, mimo kontroli straży miejskiej niewiele się zmienia. Póki sami nie poczują na własnej skórze efektów palenia tym czym palą, nie zrozumieją
chyba problemu. Dlatego moim zdaniem tak ważne jest,
byśmy wszyscy rozmawiali o smogu, mówili, uczyli, wyjaśniali, a jak nic nie trafia, to także karali za palenie choćby
plastikiem. Przecież wszyscy możemy od tego poumierać.

Masz piec węglowy? Chcesz go wymienić na
nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek
o dofinansowanie na wymianę pieca. Możesz
otrzymać nawet 50% poniesionych kosztów - nie
więcej jednak niż 4.000 zł w przypadku budynku mieszkalnego i 3.000 zł w przypadku lokalu
mieszkalnego.

Pamiętam, że jeszcze jako młoda dziewczyna uwielbiałam mroźne zimowe
powietrze. Pamiętam jak cudownie się
wtedy oddychało na świecie. Nie wiem,
co się z nami teraz porobiło, ale ani jesienią ani zimą nie można odetchnąć pełną piersią. W mieście czuć ciągły smród
śmieci palonych w piecach. Myślę, że
większość ludzi robi to z głupoty, braku
wiedzy albo lenistwa. Przecież jakby się
wszyscy zastanowili nad tym, że wrzucając do pieca śmieci, plastik czy jakąś
boazerię to spalają chemię... Jak spalasz
chemię, to potem ktoś to wdycha. Nie
ktoś - twoi bliscy – dzieci, rodzice, sąsiedzi, znajomi. Sami siebie trujemy.

Małgorzata, lat 60

Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające
w gminie Gostyń. Więcej na stronie www.gostyn.pl
w zakładce „Dla mieszkańców – Ochrona środowiska – Dofinansowanie wymiany pieców” lub
pod numerem telefonu 65 575 21 21 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Nasze dzieci o smogu.
Posłuchaj, co chcą Tobie powiedzieć…
Co to jest smog?
„Smog jest to dym z naszych
kominów - więc nie palmy plastikiem, bo to zanieczyszcza powietrze i z tego tworzy się smog.”
(Maja, lat 9)
„Smog to jest takie ciemne powietrze,
którego nie można wdychać, bo będziemy mieli chorobę.” (Kamil, lat 6)
„Smog to z komina niezdrowy
dym. Możesz być od tego chory.”
(Ola, lat 5)

Jak smog wpływa
na zdrowie?
„Nie można oddychać, mamy
kaszel. Możemy się zatruć.”
(Bartek, lat 7)
„Smog wysusza. Brzydko pachnie.”
(Daria, lat 7)

Jak się chronić,
gdy jest smog?
„Kiedy jest dym, to zakładamy specjalne maski.”
(Julia, lat 7)
„Kiedy świeci się czerwone światło na
czujniku, nie wychodzimy z domu.”
(Olaf, lat 7)

Kiedy jest
największy smog?
„Zimą, gdy ludzie wrzucają
do pieców co im się podoba”
(Tomek, lat 9)

„Smog to dym tworzony ze spalania
plastiku, drewna i węgla, który może
zabić. Przez to gorzej się oddycha.”
(Jakub, lat 10)
„Smog to zanieczyszczenie
powietrza , które powoduje
różne choroby, np. raka płuc.”
(Amelia, lat 10)
„Smog zanieczyszcza powietrze. Można
powiedzieć, że to substancja, która zagraża naszemu życiu. Sami powodujemy smog paląc plastikowe butelki, składniki chemiczne czy elektryczne rzeczy,
np. baterie. Smog powoduje choroby.
Trzeba uważać, co się wrzuca do pieca.”
(Nikola, lat 11)

„Smog kojarzy mi się z dymem. Smog może wywoływać różne choroby: nowotwory, kaszel, choroby płuc.
Od smogu możemy umrzeć.
Szacunkowo rocznie aż 40
tys. ludzi umiera w Polsce
z powodu smogu.”
(Marcelina, lat 11)

„Jak ktoś mówi, że od jednej butelki nic się nie stanie, to jak powie tak np.
całe Kunowo to będzie
1000 butelek spalonych
i wielki smog.” (Antek, lat 9)
„Dla mnie smog to jest zatrucie powietrza i pogorszenie naszego zdrowia
i życia. Ostatnio jak oglądałam TV, to
mówili, że coraz więcej ludzi umiera
przez to, że ludzie palą plastiki, folie,
śmieci.” (Jaga, lat 11)

Wiesz, że ty też
			 jesteś odpowiedzialny
za stan powietrza?

Wiedziałeś, że to, w jaki sposób
palisz w piecu, ma znaczenie?

Są metody palenia w piecu, które ograniczają
powstawanie niebezpiecznego smogu. Zanim kolejny
raz napalisz w piecu – przeczytaj, jak zrobić to tak, żeby
jak najmniej zanieczyścić środowisko.
Rozpalać ogień w piecu powinno się od góry,
układając najpierw grubsze kawałki, następnie coraz
cieńsze, a na końcu tekturę i papier. Ogień rozpalony
od góry „zejdzie” w dół w nieco dłuższym czasie,

ale i tak rozpali palenisko. Taka metoda palenia
w piecu sprawia, że z komina nie wydobywa się
duszący dym, który swym zasięgiem potrafi pokryć
pół ulicy. Gdy cały opał się spali i pozostanie tylko
żar, przesuwamy go do tyłu pieca, a powstałe miejsce
możemy ponownie uzupełnić opałem. Opał będzie
się wtedy palić od boku, tak zwaną metodą kroczącą.
W domu będzie wciąż ciepło, za to na dworze będzie
można oddychać świeżym powietrzem.
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