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W Super Nowościach w piątek

i poniedziałek, po licznych interwencjach
mieszkańców Rzeszowa, pisaliśmy
o gryzącyrn dyrnie unoszącym się nad

większą częścią Rzeszowa, §prawę
zgłosiliśmy czterem lnstytucjom:_
Woiewódzkiemu lnspektoratowi Ochtony
Srodowiska, Straży Miejskiej, Komendzie
Mieiskiej Policii i Powiatowernu
lnspektorowi §anitarnemu.

O truciu mieszkańców miasta powiado-
miliśrny j ak najwięks zą ltczbę instytucji.
Okazało się jednak, ze ta sprawa nie jest w
kompetencji Policji i Powiatowego Inspek-
tora Sanitamego. Na nasze zawiadomię-
nie otrzyrnaliśmy odpowie dź zWojew ódz,
kiego ńspektoratu Óchrony Środowiska,

- tsadania jakości powietrza ze stacji po-

miarorvej w Rzeszowie wykazały w dniach
od 10 do 14 marcawysokie stężeniapyłu za-

wieszonego PM i0 (czyli substancji tok-

sycznej składającej się z metali cięzkich
oi,az dioksyn i furanów) - poinformorvał
Madyslaw Marlęns, zastępca podkarpac-
kiego inspektora ochrony środowiska.
- Również poclwyższone były stężenia ben-

zentt. Przekroczenia dopuszcza|ttej nofiny
dobowej pyłu zawieszonego występują glów-

nie w sezonie grzewczym, co związane jest

ze zwiększoną emisją zanieczy szczeń z seŁ*

tora komunalno-bytowego.
Według WlOŚ, na wysokie stężenia py-

łu zawieszonego PM 10 i podwyższone stę-

zeniabenzenu występujące w dniach od 10

do 14 marca wplynęło kilka czynników, m.in.

wantnki atmosferyczne (pogoda lvyzowa
bez wiatru i opadów, powodująca kumtrla-
cję zanieczy szczeń). tnvaj ące nadal dogrze-
wanie domór.v pomimo dodatniclr tempera-

Fot, Wit Hadlo

Władysław Mań.ens, zastępca podkarpackiego inspek-

tora ochrony środowiska, poinformnwał o wysokim

stgżeniu groźnych Mąków, które musą tvdychać

mieszkańcy Rzeszowa.

&rr a także obserwowane w ostirtnim czasie

liczne przypadki wypalania traw. WIOS sys-

tema§cznie kontroluje zakłady emitujące
zańeczyszczenia do powietrza. w Ę,,nr duze

zakłady produkcyjnie i zakład1, tlnieszko-
dliwiania odpadów.

Równięz clzierrnikarze Super Norł,ości
prowadzą własne ślędztwo. które pozr,voli
irstalić. kto truje rzeszorvian. Wciąz w tej

sprawie clzwonią do nas Czl"telnicy. f)o 1e-

matu będziemy cyklicznie wracać. §


