Golina, 10.05.2018r.

Drodzy mieszkańcy,
od 1maja 2018 roku na terenie województwa wielkopolskiego
zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe. W związku z tym
wchodzi w życie zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych
takich jak: bardzo drobny miał, węgiel brunatny czy flotokoncentrat.
Pogłębia się także problem jakim, jest spalanie odpadów przez
mieszkańców naszej gminy. Z uwagi na obowiązek podjęcia działań w celu
podniesienia jakości powietrza zainstalowano urządzenie, które dzięki czujnikom
wskazuje na poziom szkodliwych substancji. Pomoże to w oszacowaniu skali tego
negatywnego zjawiska i zlokalizowaniu ewentualnych nieprawidłowości.
W pierwszym tygodniu maja 2018r. odnotowaliśmy krytyczny stan powietrza,
którym oddychaliśmy spędzając wolny czas w parku, ogródkach i na spacerach.
Osoby odpowiedzialne za pył zawieszony PM10 oraz PM2,5 są wśród nas.
Zmuszają do zamykania okien, skracania aktywności oraz sprawiają, że świeży zapach
prania to już tylko wspomnienie. Jednak obok codziennego uprzykrzania życia istnieją
także poważniejsze skutki tego trwającego już wiele lat procesu. Utrata zdrowia,
choroby nowotworowe, a także zatrucia przez obecne w powietrzu: tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór.
1 kg spalonego PCV = 280 L chlorowodoru
Chlorowodór + para wodna = kwas solny
Spalanie butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych
materiałów = emitowanie rakotwórczych dioksyn.
Spalanie mokrych odpadów = zatkanie przez mokrą sadzę przewodów kominowych
i cofanie się tlenku węgla.
1 kg spalonej pianki poliuretanowej = 50L cyjanowodoru
Cyjanowodór stosowany był pod nazwą Cyklon B w czasie II Wojny Światowej
do trucia więźniów. Nikt nie ma prawa nas truć, ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi.
Niestety nadużywanie wolności i dopuszczanie się czynów nielegalnych
jest zachowaniem wysoce niemoralnym i niegodnym wolnego obywatela.
Wydajność energetyczna spalania śmieci jest bardzo niska, natomiast
konsekwencje są bardzo poważne. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spalanie oraz wyrzucanie
ich na terenie lasów nie spowoduje zmniejszenia wydatku w tym zakresie.
Informacje na temat powietrza można sprawdzić instalując aplikację np.
o nazwie KANAREK, w Urzędzie Miejskim w Golinie lub wkrótce na stronie
internetowej www.golina.pl w zakładce: „Jakość powietrza w Golinie”.
Pamiętajmy, że straty są większe niż wątpliwa oszczędność.
Burmistrz Goliny
/-/ Mirosław Durczyński
Jeśli zauważyłeś przypadki łamania prawa przez spalanie lub rozrzucanie odpadów w lasach
zgłoś ten fakt!

