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W OKRESIE JESIENNO–ZIMOWYM JAKOŚĆ POWIETRZA NA POGRANICZU NIEMIECKOPOLSKIM ZNACZNIE SIĘ POGARSZA. ZA JEGO ZŁY STAN ODPOWIADAJĄ W DUŻEJ MIERZE
SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ ZE STARYCH KOTŁÓW I PIECÓW FUNKCJONUJĄCYCH
JESZCZE W WIELU GOSPODARSTWACH DOMOWYCH. OSOBY, DLA KTÓRYCH WAŻNE JEST
ZDROWIE I ŚRODOWISKO, MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY FINANSOWEJ BY WDROŻYĆ
W SWOICH DOMACH EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA.
DIE LUFTQUALITÄT IM DEUTSCH-POLNISCHEN GRENZGEBIET VERSCHLECHTERT
SICH IM HERBST UND WINTER ERHEBLICH. DIE ABGASE VON ALTEN HEIZKESSELN UND
ÖFEN, DIE IN VIELEN HAUSHALTEN NOCH IN BETRIEB SIND, SIND FÜR DEN SCHLECHTEN
ZUSTAND IN GROSSEM UMFANG VERANTWORTLICH. MENSCHEN, DENEN GESUNDHEIT
UND UMWELT WICHTIG SIND, KÖNNEN FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG IN ANSPRUCH
NEHMEN, UM ÖKOLOGISCHE LÖSUNGEN IN IHREN HÄUSERN UMZUSETZEN.

Problem smogu powraca co roku, gdy temperatura na zewnątrz spada. I chociaż ma on globalny wymiar, to duży wpływ na zmniejszenie
jego skali mają mieszkańcy domów jednorodzinnych. Z danych Międzynarodowej Agencji
Energii wynika, że sektor mieszkaniowy pochłania jedną trzecią energii zużywanej w Polsce, a samo ogrzewanie domów i mieszkań aż
22 proc. Jednym z powodów takiego stanu są
nie najlepsze parametry techniczne budynków,
w związku z czym dochodzi do olbrzymich
strat energii. Kiedy ciepło ucieka z budynku,
zwiększa się zużycie paliwa potrzebnego do
ogrzewania, a to ma bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie powietrza.

Das Smogproblem tritt jedes Jahr wieder
auf, wenn die Außentemperaturen sinken.
Und obwohl es eine globale Dimension hat,
haben die Bewohner von Einfamilienhäusern
einen großen Einfluss darauf, sein Ausmaß zu
reduzieren. Nach Angaben der Internationalen
Energieagentur verbraucht der Wohnbereich
ein Drittel der in Polen verbrauchten Energie
und selbst die Beheizung von Häusern und
Wohnungen sogar 22%. Einer der Gründe
dafür sind schlechte technische Parameter der
Gebäude, was zu großen Energieverlusten führt.
Wenn Wärme aus einem Gebäude entweicht,
steigt der Verbrauch von Brennstoff zum Heizen,
was sich direkt auf die Luftverschmutzung
auswirkt.
www.bb-pl-ngo.eu
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NIEZBĘDNA TERMOMODERNIZACJA
NOTWENDIGE THERMOMODERNISIERUNG
Rozwiązań problemu jest wiele. To przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej
budynku, czyli termomodernizacja, na którą składają się m.in. ocieplenie wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych przegród budynku, wymiana okien i drzwi, usprawnienie wentylacji, montaż
urządzeń i instalacji grzewczych. Eksperci szacują, że ocieplenie budynku połączone z wymianą
okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.
Es gibt viele Lösungen für dieses Problem. In erster Linie geht es um die Verbesserung der
Energieeffizienz des Gebäudes, d.h. um die Thermomodernisierung, die aus der Isolierung
aller äußeren und inneren Gebäudetrennwände, dem Austausch von Fenstern und Türen, der
Verbesserung der Belüftung, dem Einbau von Heizgeräten und -anlagen besteht. Experten
schätzen, dass die Wärmedämmung des Gebäudes in Kombination mit dem Austausch der Fenster
die jährlichen Heizkosten sogar um 40 Prozent senken kann.

By ograniczyć emisje szkodliwych substancji
do atmosfery, konieczna jest także wymiana
starych, niespełniających standardów kotłów
grzewczych (tzw. Kopciuchów) i zrezygnowanie z palenia niskiej jakości węglem, a szczególnie odpadami czy śmieciami.
Um die Emission von Schadstoffen in
die Atmosphäre zu reduzieren, ist es auch
notwendig, alte, minderwertige Heizkessel (sog.
„Stinker“) zu ersetzen und auf die Verbrennung
von minderwertiger Kohle und vor allem von
Abfall oder Müll zu verzichten.
5
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Rezygnacja z kopciuchów i palenia węglem
jest konieczna przede wszystkim ze względu
na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza
pyłami i benzoapirenem, które mają tragiczne
skutki dla naszego zdrowia.
Der Verzicht auf Stinker und die Verbrennung
von Kohle ist vor allem wegen der hohen
Luftverschmutzung
durch
Partikel
und
Benzoapiren notwendig, die tragische Folgen
für unsere Gesundheit haben.

JAK ZAPOBIEGAĆ SMOGOWI?
WIE KANN MAN SMOG VERHINDERN?
Smog to zanieczyszczenie powietrza, które
jest mieszaniną szkodliwych substancji pochodzących z działalności człowieka oraz zjawisk
atmosferycznych. Jest to zjawisko, które coraz
częściej dotyczy miast, występuje najczęściej
od września do kwietnia, w okresie ogrzewania
gospodarstw domowych. Smog wygląda jak
chmura dymu unosząca się nad miastem.

Smog ist eine Luftverschmutzung, die eine
Mischung aus schädlichen Substanzen aus
menschlicher Aktivität und atmosphärischen
Phänomenen ist. Es handelt sich um ein
Phänomen, das zunehmend Städte betrifft und
am häufigsten von September bis April während
der Heizperiode der Haushalte auftritt. Smog
sieht aus wie eine Rauchwolke, die über der
Stadt schwebt.

www.bb-pl-ngo.eu
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CO JEST PRZYCZYNĄ SMOGU?
WAS VERURSACHT SMOG?
Smog występuje głównie zimą, wskutek ogrzewania domów piecami, które nie spełniają żadnych norm. W piecach oprócz paliw stałych, takich jak węgiel czy miał, spalane są śmieci pochodzące z gospodarstw domowych, tj. opony, butelki czy tworzywa sztuczne. To właśnie one
są główną przyczyną występowania toksycznej mgiełki. W mniejszym stopniu za występowanie
smogu odpowiadają fabryki i komunikacja. Na zanieczyszczenie narażone są nie tylko duże miasta, ale również wsie i miasteczka, często o charakterze wypoczynkowym.
Smog tritt hauptsächlich im Winter auf, da die Häuser mit Öfen beheizt werden, die keinen
Standards entsprechen. Öfen verbrennen neben festen Brennstoffen wie Kohle oder Feinkohle
auch Haushaltsabfälle wie Reifen, Flaschen und Kunststoffe. Sie sind die Hauptursache für den
toxischen Nebel. Fabriken und Verkehr sind weniger für das Auftreten von Smog verantwortlich.
Nicht nur Großstädte sind Umweltverschmutzung ausgesetzt, sondern auch Dörfer und Großstädte
oft freizeitorientiert.

Pytanie, jak uchronić się przed smogiem nurtuje wielu ludzi, ponieważ zjawisko przybiera coraz
większą skalę. Smog ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Zwiększa ryzyko pojawienia się alergii i astmy, powoduje niewydolność oddechową, obniża odporność
całego organizmu. Smog może przyczyniać się do wystąpienia chorób układu krwionośnego
i serca oraz chorób nowotworowych. Smog zanieczyszcza glebę, jest przyczyną występowania
kwaśnych deszczy, niekorzystanie oddziałuje na wszystkie żywe organizmy. Zapobieganie smogowi jest bardzo ważne, warto robić wszystko, aby zmniejszyć skalę zjawiska.
Die Frage, wie man sich vor Smog schützen kann, beschäftigt viele Menschen, denn das Phänomen breitet sich immer mehr aus. Smog hat einen sehr negativen Einfluss auf die Funktion des
gesamten Organismus. Es erhöht das Risiko von Allergien und Asthma, verursacht Atemwegsinsuffizienz, senkt die Immunität des ganzen Körpers. Smog kann zum Auftreten von Herz-Kreislaufund Herzkrankheiten sowie von Krebs beitragen. Smog verschmutzt den Boden, verursacht sauren
Regen und beeinträchtigt alle lebenden Organismen. Smogprävention ist sehr wichtig, es lohnt
sich, alles zu tun, um das Ausmaß des Phänomens zu reduzieren.
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Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania smogowi jest wprowadzenie i respektowanie przepisów, które zakazywałyby używania starych, niespełniających norm pieców oraz spalania słabej
jakości produktów węglowych i śmieci. Bardzo ważna jest świadomość ludzka. Ludzie muszą
zrozumieć, ze spalając odpady, trują siebie, swoje rodziny i całe środowisko. Ważne są również
inne elementy, które trzeba wdrożyć w życie, aby smog stał się mniej dokuczliwy. Są to:
Die effektivste Methode zur Verhinderung von Smog ist die Einführung und Einhaltung von
Vorschriften, die die Verwendung von alten, minderwertigen Öfen und die Verbrennung von
minderwertigen Kohleprodukten und Abfällen verbieten würden. Das menschliche Bewusstsein ist
dabei sehr wichtig. Die Menschen müssen verstehen, dass sie durch das Verbrennen von Abfällen
sich selbst, ihre Familien und die gesamte Umwelt vergiften. Es gibt auch andere wichtige Elemente,
die implementiert werden müssen, um Smog weniger lästig zu machen. Diese sind:
•
•

•
•

Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) – warto, na większą skalę stosować energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, np. fotowoltaikę oraz pompy ciepła.
Energie aus erneuerbaren Quellen (RES): Es lohnt sich, in größerem Umfang Energie aus
erneuerbaren Quellen zu nutzen, wie z. B. Fotovoltaik und Wärmepumpen.

Roślinność – rośliny produkują tlen, a pochłaniają dwutlenek węgla, więc warto sadzić jak
najwięcej drzew, krzewów, a w domu hodować rośliny doniczkowe.
Vegetation: Pflanzen produzieren Sauerstoff und absorbieren Kohlendioxid, daher ist es eine
gute Idee, so viele Bäume, Sträucher und Topfpflanzen wie möglich zu Hause zu pflanzen.

www.bb-pl-ngo.eu
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•

•

•
•
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Ograniczenie ruchu samochodowego – aby ograniczyć ruch samochodowy, warto przesiąść
się do komunikacji miejskiej. Dobrym sposobem poruszania się po mieście jest rower, który
nie dość, że nie zanieczyszcza powietrza, to zapewnia również codzienną porcję ruchu.
Reduzierung des Autoverkehrs: Um den Autoverkehr zu reduzieren, lohnt es sich, auf öffentliche
Verkehrsmittel umzusteigen. Eine gute Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen, ist
das Fahrrad, das nicht nur die Luft nicht verschmutzt, sondern auch für eine tägliche Dosis
Bewegung sorgt.

Podłączenie domków jednorodzinnych do sieci miejskiej, co wyeliminuje problem palenia
w starych piecach.
Anschluss von Einfamilienhäusern an das städtische Netz, wodurch das Problem der Heizung
mit alten Öfen beseitigt wird.

www.bb-pl-ngo.eu

Przeciwdziałanie smogowi powinno być podstawowym działaniem każdego człowieka. W ten
sposób dba o przyszłe pokolenia. Jeżeli smog nie zostanie zredukowany, może to mieć katastrofalne skutki dla całego środowiska.
Die Bekämpfung von Smog sollte die primäre Aufgabe eines jeden Menschen sein. Auf diese
Weise sorgt sie für die zukünftigen Generationen. Wenn Smog nicht reduziert wird, kann das
katastrophale Folgen für die gesamte Umwelt haben.

JAK SAMODZIELNIE WALCZYĆ ZE SMOGIEM?
WIE KANN MAN SMOG SELBST BEKÄMPFEN?
Każdy człowiek może uniknąć kontaktu ze smogiem, stosując kilka podstawowych zaleceń.
Pozwoli to zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie.
Jeder kann den Kontakt mit Smog vermeiden, indem er ein paar grundlegende Empfehlungen
befolgt. So kann man sich um eigene Gesundheit und eigenes Wohlbefinden kümmern.

www.bb-pl-ngo.eu
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Warto monitorować poziom zanieczyszczania powietrza i w dni, gdy zanieczyszczenie jest wysokie, ograniczyć wychodzenie z domu. Jeżeli wyjście jest konieczne, warto poczekać kilka godzin, ponieważ smog ma najwyższą wartość w godzinach szczytu.
Es ist eine gute Idee, die Luftverschmutzungswerte zu überwachen und an Tagen mit hoher
Verschmutzung das Verlassen des Hauses einzuschränken. Wenn Sie ausgehen müssen, lohnt es
sich, ein paar Stunden zu warten, da der Smog während der Hauptverkehrszeit am höchsten ist.
Dobrym pomysłem jest ograniczenie z korzystania z samochodu. Jeżeli jazda samochodem
jest konieczna, należy pamiętać o regularnej wymianie filtra kabinowego. Dzięki temu filtr będzie
dokładnie wyłapywał zanieczyszczania pochodzące z powietrza.
Es ist eine gute Idee, die Benutzung des Autos einzuschränken. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs
sind, sollten Sie Ihren Innenraumfilter regelmäßig wechseln. Dadurch wird sichergestellt, dass der
Filter Schadstoffe aus der Luft genau zurückhält.

Warto zaopatrzyć się w maseczkę antysmogową. Dobrej jakości maseczka potrafi zatrzymać
niemal 100% zanieczyszczeń.
Es lohnt sich, eine Anti-Smog-Maske zu besorgen. Eine Qualitätsmaske kann fast 100% der
Verschmutzung abhalten.
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Należy spożywać dużo produktów bogatych w witaminy A, C, E oraz selen, które pomagają
zneutralizować wolne rodniki, które powstają w organizmie pod wpływem przebywania w zanieczyszczonym środowisku.
Sie sollten reichlich Produkte essen, die reich an den Vitaminen A, C, E und Selen sind, die
helfen, freie Radikale zu neutralisieren, die im Körper unter dem Einfluss des Aufenthalts in einer
verschmutzten Umgebung gebildet werden.

Jak najczęściej trzeba wyjeżdżać w czyste, pozbawione smogu rejony. Dzięki temu organizm
będzie mógł się zregenerować i pooddychać świeżym powietrzem.
Fahren Sie so oft wie möglich in saubere, smogfreie Regionen. So kann sich der Körper
regenerieren und frische Luft atmen.

www.bb-pl-ngo.eu
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Należy starać się oddychać przez noc. Nos filtruje powietrze i zatrzymuje zanieczyszczenia.
Man sollte sich bemühen, durch die Nase zu atmen. Die Nase filtert die Luft und fängt
Schadstoffe ab.

Trzeba obserwować warunki panujące za oknem. Smog ma największe stężenie, gdy występuje
bezwietrzna i bezdeszczowa pogoda.
Man sollte die Bedingungen außerhalb des Fensters beobachten. Smog ist am stärksten
konzentriert, wenn es windstill und regenlos ist.
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Smog to bardzo niebezpieczne zjawisko, warto robić wszystko, aby wyeliminować go z naszego
życia. Nie jest to łatwe, ale przy odrobinie dobrej woli i dużej świadomości jest to możliwe. Zapobieganie jego występowaniu pozwoli cieszyć się zdrowym, czystym powietrzem. Ludzie muszą
zrozumieć, że stan powietrza zależy od nich samych.
Smog ist ein sehr gefährliches Phänomen, es lohnt sich, alles zu tun, um ihn aus unserem Leben
zu verbannen. Es ist nicht einfach, aber mit ein bisschen gutem Willen und großem Bewusstsein
ist es möglich. Die Verhinderung seines Auftretens ermöglicht es uns, gesunde, saubere Luft zu
genießen. Die Menschen müssen begreifen, dass der Zustand der Luft von ihnen selbst abhängt.

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED SMOGIEM?
WIE KANN MAN SICH VOR SMOG SCHÜTZEN?
To pytanie szczególnie ważne w Polsce - kraju, w którym, według raportu Światowej Organizacji
Zdrowia, znajdują się 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej. Powietrze
o niskiej jakości dostaje się do naszych domów, wpływając negatywnie na zdrowie. Przeczytaj,
jakie sposoby pozwolą skutecznie o nie zadbać.
Diese Frage ist in Polen, einem Land, in dem sich laut Bericht der Weltgesundheitsorganisation
33 der 50 am stärksten verschmutzten Städte in der Europäischen Union befinden, besonders
wichtig. Luft von schlechter Qualität gelangt in unsere Wohnungen und beeinträchtigt unsere
Gesundheit. Lesen Sie, wie Sie sich effektiv um sie kümmern können.

Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są alarmujące - wartości normatywne dotyczące zanieczyszczenia powietrza są przekroczone w niemal całej Polsce. Szczególnie niebezpieczny jest smog, czyli zjawisko powstałe na skutek jednoczesnego wystąpienia niekorzystnych czynników: zanieczyszczenia powietrza spowodowanego działalnością człowieka, dużego
zamglenia i braku wiatru. Samo słowo „smog” powstało przez połączenie dwóch angielskich
wyrazów: smoke, czyli „dym” i fog, czyli „mgła”. W smogu znajduje się dwutlenek siarki oraz pyły
www.bb-pl-ngo.eu
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zawieszone: pył PM10, pył PM2,5 i będący ich składnikiem benzo(a)piren oraz metale ciężkie.
Pył PM10 to cząsteczki o średnicy 10 mikrometrów (μm) lub mniejszej (dla porównania: średnica
włosa to 50-70 mikrometrów). Cząstki są tak małe, że wnikają do płuc i górnych dróg oddechowych. Pył 2,5PM składa się z jeszcze mniejszych cząsteczek - średnicy do 2,5 mikrometrów (μm)
i jest niebezpieczniejszy dla zdrowia niż pył PM10, ponieważ przez pęcherzyki płucne przenika
do krwiobiegu. Kolejna groźna substancja - benzo(a)piren jest jednym z wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych, zawiera się w pyle zawieszonym i razem z nim przedostaje się
do organizmu przez płuca.
Die Daten der Hauptinspektion für Umweltschutz sind alarmierend: Normative Werte bezüglich
der Luftverschmutzung sind in fast ganz Polen überschritten. Besonders gefährlich ist Smog,
d.h. das Phänomen, das durch das gleichzeitige Auftreten von ungünstigen Faktoren entsteht:
Luftverschmutzung durch menschliche Aktivitäten, starker Dunst und Windmangel. Das Wort
„Smog“ selbst entstand durch die Kombination zweier englischer Wörter: smoke also „Rauch“
und fog, d.h. Nebel. Smog enthält Schwefeldioxid und Schwebeteilchen: PM10-Staub, PM2,5Staub, Benzo(a)pyren und Schwermetalle. Der PM10-Staub sind Partikel mit einem Durchmesser
von 10 Mikrometern (μm) oder weniger (zum Vergleich: der Durchmesser eines Haares beträgt
50-70 Mikrometer). Die Partikel sind so klein, dass sie in die Lunge und die oberen Atemwege
eindringen. Der 2,5PM-Staub besteht aus noch kleineren Partikeln mit einem Durchmesser von
bis zu 2,5 Mikrometern (μm) und ist gesundheitsgefährdender als der PM10-Staub, da er durch
die Lungenbläschen in die Blutbahn eindringt. Ein weiterer gefährlicher Stoff, Benzo(a)pyren, ist
einer der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Er ist in Schwebstaub enthalten und
gelangt mit ihm über die Lunge in den Körper.
Benzo(a)piren jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu - mgły zawierającej
zanieczyszczenia powietrza. Benzo(a)piren gromadzi się w organizmie i może powodować raka,
upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Dla benzo(a)pirenu określone
zostało w prawie krajowym i dyrektywie UE stężenie dopuszczalne, które wynosi 1 ng/m3. Polska
zajmuje niechlubne pierwsze miejsce na liście krajów, w których stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu jest najwyższe.
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Benzo(a)pyren ist einer der giftigsten Bestandteile von Smog, dem Nebel, der Luftschadstoffe
enthält. Benzo(a)pyren reichert sich im Körper an und kann Krebs verursachen, die Fruchtbarkeit
beeinträchtigen und das ungeborene Kind schädigen. Für Benzo(a)pyren beträgt die zulässige
Konzentration nach nationalem Recht und EU-Richtlinie 1 ng/m3. Polen nimmt den berüchtigten
ersten Platz auf der Liste der Länder ein, in denen die Konzentration von Benzo(a)pyren in der Luft
am höchsten ist.

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
EINE GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT
Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, wdychanie zawartych w smogu szkodliwych substancji może prowadzić do poważnych problemów
ze zdrowiem. Dwutlenek siarki działa drażniąco na drogi oddechowe, powoduje skurcz oskrzeli
i uszkodzenia płuc, zmniejsza również zdolność krwi do przenoszenia tlenu. Umiarkowane narażenie na jego wdychanie powoduje pogorszenie czynności płuc u osób chorych na astmę. Pył
PM10 działa natomiast niekorzystnie na układ oddechowy, zwiększając ryzyko chorób takich jak
ostre zapalenie oskrzeli i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pył PM2,5, jako że dostaje się do
krwi, powoduje miażdżycę i zapalenia naczyń krwionośnych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, długotrwałe wdychanie pyłu PM2,5 skraca życie Europejczyka średnio o 8 miesięcy.
Benzo(a)piren to substancja rakotwórcza, uszkadzająca układ krwionośny, oddechowy, nadnercza i wątrobę.
Laut der Regionalen Inspektion für Umweltschutz in Warschau kann das Einatmen der im Smog
enthaltenen Schadstoffe zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Schwefeldioxid reizt
die Atemwege, verursacht Bronchospasmen und Lungenschäden und reduziert die Fähigkeit
des Blutes, Sauerstoff zu transportieren. Eine mäßige Exposition gegenüber seiner Inhalation
verursacht eine Verschlechterung der Lungenfunktion bei Menschen mit Asthma. Im Gegensatz
dazu wirkt sich der PM10-Smog negativ auf das Atmungssystem aus und erhöht das Risiko von
Krankheiten wie akuter Bronchitis und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Der PM2,5Staub verursacht Arteriosklerose und Entzündungen der Blutgefäße, wenn er ins Blut gelangt.
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Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation verkürzt das langfristige Einatmen von PM2,5
das Leben eines Europäers um durchschnittlich 8 Monate. Benzo(a)pyren ist eine krebserregende
Substanz, die das Kreislaufsystem, die Atemwege, die Nebennieren und die Leber schädigt.

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
QUELLEN DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Jak wynika z wielu raportów służb środowiskowych do zanieczyszczenie powietrza przyczynia
się ogrzewanie domów piecami opalanymi paliwem stałym, węglem, drewnem czy śmieciami. To
tzw. emisja niska, czyli wszystkie zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domów - powoduje ona obecność 83,3 procent udziału pyłu PM10 w powietrzu. Kolejna przyczyna to komunikacja
samochodowa - 7,4 procent obecności PM10, jednak tylko 7 procent wytwarzanego przez auta
pyłu to tzw. emisja z rury - kilkanaście procent powoduje ścieranie opon i klocków hamulcowych,
a aż 80 procent tzw. pylenie wtórne, czyli podrywanie pyłu osadzonego na powierzchni drogi
przez ruch samochodowy. Podobnie z pyłem PM2,5 - główna przyczyna jego obecności w powietrzu znajduje się poza przemysłem - 50 procent, w 18 procentach powoduje ją transport drogowy,
a w 10 - produkcja energii.
Nach vielen Berichten der Umweltdienste trägt das Heizen von Häusern mit Öfen, die mit
festen Brennstoffen, Kohle, Holz oder Müll beheizt werden, zur Luftverschmutzung bei. Es ist
die so genannte niedrige Emission, also alle Schadstoffe, die von der Hausheizung kommen. Sie
verursacht 83,3% des PM10-Staubes in der Luft. Ein weiterer Grund ist der Autoverkehr. 7,4 Prozent
des PM10-Vorkommens, aber nur 7 Prozent des von Autos erzeugten Staubs ist die so genannte
Röhrenemission. Ein gutes Dutzend Prozent verursacht der Abrieb von Reifen und Bremsbelägen,
und ganze 80% ist die so genannte Sekundärstaubung, d.h. das Aufnehmen von Staub, der sich
durch den Autoverkehr auf der Straßenoberfläche ablagert. Ähnlich ist es mit dem PM2,5-Staub.
Die Hauptursache für sein Vorhandensein in der Luft liegt zu 50% außerhalb der Industrie, zu 18%
wird er durch den Straßenverkehr und zu 10% durch die Energieerzeugung verursacht.

17
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W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE
DER SAUBEREN LUFT ZULIEBE
PLASTIK NIE DO PIECA - PIEC NIE DO PLASTIKU
KUNSTSTOFF NICHT IN DEN OFEN - OFEN NICHT FÜR
KUNSTSTOFF
Prowadzona od kilku lat kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do
plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach
i na wolnym powietrzu.
Die Aufklärungs- und Sozialkampagne „Kunststoff nicht in den Ofen - der Ofen nicht für Kunststoff“
läuft nun schon seit mehreren Jahren und erinnert an die Schädlichkeit der Verbrennung von
Abfällen in Öfen, Haushaltskesselhäusern und im Freien.

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik
nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści
(ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi
negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.
Kunststoffabfälle („Plastik“) werden wegen ihres hohen Heizwertes oft in Haushaltsöfen und
Heizhäusern verbrannt, aber im derzeitigen Abfallwirtschaftssystem gibt es keine rationale
Rechtfertigung für dieses Verhalten. Wenn wir Kunststoffe verbrennen, verschwenden wir nicht
www.bb-pl-ngo.eu
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nur den Rohstoff für das Recycling, sondern geben auch Stäube und andere Schadstoffe in die Luft
ab und tragen so zur Zunahme der Luftverschmutzung in unserer unmittelbaren Umgebung bei,
was uns und anderen schadet. Daher ist es wichtig zu erkennen, dass die potenziellen marginalen
Vorteile (mögliche Brennstoffeinsparungen) kein Argument sein können, wenn man sie mit den
enormen negativen Auswirkungen der Abfallverbrennung vergleicht, sowohl für die menschliche
Gesundheit als auch für die Umwelt.

Czy wiesz, że / Wussten Sie schon:
Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez
zawracanie ich do obiegu gospodarczego.
Kunststoffabfälle sind ein wertvolles Material, das durch mechanisches Recycling wieder zur
Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann. Auf diese Weise wird das Grundprinzip
der Kreislaufwirtschaft, d.h. die effiziente Nutzung von Ressourcen durch Rückführung in den
Wirtschaftskreislauf, realisiert.

Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce wzrasta bardzo powoli. Bez
istotnych zmian systemowych, w tym zaangażowania organizacji handlowych i konsumentów,
oraz nieustannego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów osiągnięcie poziomu
50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw sztucznych w roku 2025 jest niewykonalne.
19
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Das Niveau der getrennten Sammlung von Kunststoffabfällen in Polen wächst nur sehr
langsam. Ohne signifikante systemische Veränderungen, einschließlich der Einbeziehung
von Handelsorganisationen und Verbrauchern sowie einer kontinuierlichen Verbesserung
des Umweltbewusstseins der Verbraucher, ist das Erreichen von 50% Recycling von
Kunststoffverpackungsabfällen bis 2025 nicht realisierbar.

W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych
pozostaje niestety składowanie - na składowiska ciągle trafia ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej
ilości ok. 27% poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w przemysłowych instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności energetycznej i emisji do środowiska.
Leider bleibt die Deponierung immer noch die grundlegende Methode zur Entsorgung von
Plastikmüll: Etwa 43% dieser Abfälle werden immer noch auf Deponien verbracht. Etwa 27% der
verbleibenden Menge werden recycelt, und über 30% werden in Industrieanlagen zurückgewonnen,
die strenge Energieeffizienz- und Umweltemissionsstandards erfüllen.
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Praktyka niekotrolowanego spalania odpadów jest w Polsce niestety ciągle powszechna. Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach
domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej
jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu. Co więcej,
ci mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w tym żadnego problemu („dziadkowie i rodzice
zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest dużo
więcej i są to materiały o znacznie bardziej złożonym i różnorodnym składzie niż kilkadziesiąt lat
temu.
Die Praxis der unkontrollierten Müllverbrennung ist in Polen leider immer noch üblich. Der GUSBericht „Umweltschutz in Polen 2019“ zeigt unter anderem, dass die Verbrennung in Haushalten
fast viermal mehr Staub erzeugt als der gesamte Ausstoß des Sektors Energieerzeugung und
-umwandlung. Nicht nur das Verbrennen von minderwertigem Brennstoff trägt zu diesem Zustand
bei, sondern auch das Verbrennen von Abfällen in Öfen, Kaminen oder im Freien. Hinzu kommt,
dass die Bewohner, die ihren Müll verbrennen, darin kein Problem sehen („Großeltern und Eltern
haben schon immer Müll verbrannt“). Sie sind sich jedoch nicht bewusst, dass es heute viel mehr
Abfall gibt und die Materialien viel komplexer und vielfältiger sind als noch vor einigen Jahrzehnten.

Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach i kotłach
centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze
(180-500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru
powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, czy
21
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inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór.
W wyniku niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża
ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi
na bardzo małe wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one
nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
Es gibt drei Hauptgründe, warum Abfall bei der Verbrennung in Haushalten schädlich ist,
sowohl in Zentralheizungsöfen und -kesseln, Kaminen als auch in offenen Feuern zu Hause: Der
Verbrennungsprozess findet bei zu niedriger Temperatur (180-500°C) statt, die Verbrennungszeit
ist kurz und der gesamte Prozess wird ohne ausreichenden Luftüberschuss durchgeführt. Bei
einer solchen Verbrennung entstehen zahlreiche schädliche Produkte, z.B. Kohlenmonoxid
(Ruß), Dioxine, die als eine der giftigsten chemischen Substanzen gelten, die sogenannten PAKVerbindungen (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) mit stark krebserregenden
Eigenschaften oder andere gesundheits- und umweltgefährdende Gase wie Schwefel- und
Stickoxide und Chlorwasserstoff. Als Folge der unvollständigen Verbrennung von Abfällen bei
niedrigen Temperaturen entsteht auch eine große Menge an Feinstäuben, die aufgrund der sehr
kleinen Partikelgröße (im Mikron- und Submikronbereich) äußerst schädlich für die menschlichen
Atemwege sind; außerdem sind sie Träger der im Abfall enthaltenen Schwermetalle.
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Wysoką wartość kaloryczną odpadów z tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - można odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku energii
z odpadów. W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie
temperatura przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze odpowiednio długo, aby
reakcja spalania mogła przebiec do końca, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla
i woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są wychwytywane i dezaktywowane
w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emisyjne i nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia
ludzi, ani dla środowiska. Przykładami takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece
cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy węgiel), a także
zakłady termicznego przekształcania odpadów popularnie zwane spalarniami.
Der hohe Heizwert von Kunststoffabfällen von über 40 MJ/kg kann nur in professionellen
Müllverbrennungsanlagen sicher verwertet werden. In diesen streng kontrollierten und überwachten
Industrieanlagen, in denen die Temperatur 1.000°C übersteigt und der Abfall lange genug auf
dieser Temperatur bleibt, um die Verbrennungsreaktion abzuschließen, sind die Hauptprodukte
der Verbrennung Kohlendioxid und Wasser, wobei geringe Mengen anderer Nebenprodukte in
fortschrittlichen Rauchgasreinigungssystemen aufgefangen und deaktiviert werden. Dadurch
erfüllen die Rauchgase, die einen solchen professionellen Ofen verlassen, die strengsten
Emissionsanforderungen und stellen kein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt
dar. Beispiele für solche Anlagen sind Mitverbrennungsanlagen, wie Zementöfen - der Abfall ersetzt
teilweise typische Brennstoffe wie Koks oder Kohle - sowie thermische Abfallbehandlungsanlagen,
die gemeinhin als Verbrennungsanlagen bezeichnet werden.
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