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Mimo cieplejszych dni i
nocy nadal nad Rzeszo-
wem m.in. z kominów w
kamienicach, wydobywa
się gryzący dym. Dzwonią
do nas też Czytelnicy, któ-
rzy donoszą, że powietrze
w mieście jest zanieczysz-
ezone. Rzeszowska straż
Miejska zapewnia, że pro-
wadzi kontrole i zamierza
ustalić sprawcę zadymie.
nia Rzeszowa.

Wciąż nie wiadomo, kto
truje rzeszowiarr. Szczegól-
niewieczoramiiwnocy
wyczuwalne są przykre za-
pachy. Jednak i w dzień, jak
mówią mieszkańcy Rzeszo-
wa. czttć smród. bl,ć moze
z zakładu produkcyjnego.
- Nic da się oddychać. nie
otwieram okna, bo gryzący
dym dostalby się do moje-
go mieszkania na paftęrze
- poinfotmowała nas miesz-
kanka z ul. Lenartowicza.
- Chyba jakis zaktad lnlje

mieszkańców. Szczególnie
intensywny zap ach w y czu-
wam więczorami w nocv-
Ostatnio po godzinte ż2.

O dymach unoszących
się nad miastem poinfor-
mowaliśmy Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska, który zadeklaro-
wał, żę przeprowadzi kon-
trole. Również i Straż Miej-
ska w Rzeszowie zobowią-
zała się do wykrycia spraw-
cy, który truje mieszkań-
ców Rzeszowa,

- Wodpowiedzi naredak-

cyjne pismo doĘczące uno-
szącego się nad Rzeszo-
wem gryząeego dymu,
szczególnie w Ęonie Śród-
mieścia. Nowego Miasta i

os. Zimowita inlormuję. ze
straznicy Ęonowi przepro-
wadzą kontrole - napisal w
piśmie Rafal Rózański, kie-
rownik Refcratu Strazy
Miejskiej w Rzeszowie. -
Zajmą się tym tez patrole
zmotoryzowane Straży
N4iejskiej. które zostaly zo-
bowiązane do prowadzen ia
systematycznych kontroli

mających na celu wykrycie
potencjalnego źródla zady -
miającego teren nliasta,

Jak nas poinformowano
w Strazy Miejskiej, podczas
nocnych kontroli do dniaż4
marca patrole nie stwierdzi-
ły zadymlenia miasta. Jed-
nak w nocy zż5 naż6 mar-
ca patrol stwierdził wyczu-
walny nieprzyjemny zapach
spalenizny w dużej części
miasta, co uniemożliwiło
zlakalizow anie j e go źródła
pochodzenia, Kontrole w
tym zakresie będą nadal
prowadzone przez patrole
straży, i jak zapewnił na,s
Rala} Róźański, strażnicy
będą starali się ustalić
sprawcę zadyrnierria Rze-
sZoWa.

Jeźeli nrają Państwo po-
dejrzenia o zatruwaniu
powietrza w Rzeszowie,
prosimyokontaktzna-
szą redakcją - tetr. tr7 852-
55 tub na e_mai!: rnan-
dres @ supernowosci24.pł
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