
Miasto biernych palaczy

Sta ty sty ki nie po zo sta wia ją złu dzeń: stę że nie ben -
zo (a) pi re nu bi je w Kra ko wie wszel kie nie chlub -
ne re kor dy. We dług pra wa UE bez piecz ny pu łap
to 1 ng/m3 (stę że nie rocz ne). Ber lin, Wie deń,
Dub lin, Lon dyn, Pa ryż, Ko pen ha ga – wszyst kie
wy mie nio ne mia sta miesz czą się w tym li mi cie. 

A Kra ków? Kra ków w 2012 ro ku osią gnął śred -
nią 7,7 ng/m3, co ozna cza, że nor ma zo sta ła prze -
kro czo na nie mal oś mio krot nie.

Ben zo (a) pi ren to ra ko twór czy i mu ta gen ny zwią -
zek che micz ny po wsta ją cy w pro ce sie spa la nia głów -
nie wę gla i drew na. Znaj du je się tak że w dy mie
pa pie ro so wym. W Kra ko wie jest czę ścią tok sycz ne go
kok taj lu, w któ re go skład wcho dzą rów nież nie wi docz -
ne go łym okiem cząst ki py łu za wie szo ne go PM 2,5
i PM 10. Naj wię kszym źró dłem tych sub stan cji jest ni -
ska emi sja, czy li dym po wsta ły w wy ni ku pra cy pie ców
do mo wych. W ubieg łym ro ku stę że nia py łu PM 10 by -
ły prze kro czo ne przez 138 dni, pod czas gdy pra wo uni -
j ne do pusz cza 35 ta kich dni w ro ku. Nie jed no krot nie
stę że nia dzien ne by ły kil ka ra zy wyż sze niż nor ma. 

Głów nym źró dłem ben zo (a) pi re nu, PM2,5
i PM10 są pie ce do mo we, choć na po wsta wa nie
py łu za wie szo ne go du ży wpływ ma też ko mu ni ka -
cja sa mo cho do wa. Pie ce na pa li wa sta łe od po wie -
dzial ne są za 68 proc. ben zo (a) pi re nu, 34 proc.
PM2,5 oraz 40 proc. PM10 obec nych w kra kow -
skim po wie trzu.Jak te sta ty sty ki prze kła da ją się na
zdro wie miesz kań ców?

2 ty sią ce 
pa pie ro sów rocz nie

Po wszech ne prze ko na nie, że prze wle kłe cho ro by
ukła du od de cho we go u dzie ci, dłu go trwa łe in fek -

cje, aler gie i scho rze nia za tok ma ją zwią zek z ja ko -
ścią po wie trza, znaj du je po twier dze nie w szcze gó -
ło wych ba da niach. 

Jed noz nacz nych od po wie dzi do star czył np.
pro wa dzo ny od ro ku 2000 wspól ny pro jekt ba daw -
czy Za kła du Epi de mio lo gii, Ka te dry Epi de mio lo gii
i Me dy cy ny Za po bie gaw czej CM UJ, Fun da cji Zdro -
wie i Śro do wi sko oraz no wo jor skie go Co lum bia
Uni versity. Na u kow cy ba da li gru pę kil ku set ko biet
z Kra ko wa i ich dzie ci, za czy na jąc od dru gie go lub
trze cie go try me stru cią ży. 

Oka za ło się, że im wię ksze na ra że nie mat ki na
pył za wie szo ny i ben zo (a) pi ren w cza sie cią ży,
tym mniej sza wa ga uro dze nio wa, wzrost, po jem -
ność płuc i ob wód głów ki no wo rod ka. Prze kła da
się to m.in. na słab szy roz wój in te lek tu al ny oraz
słab sze fun kcjo no wa nie ukła du od por no ścio we -
go w wie ku póź niej szym (m.in. zwię kszo ne ry zy -
ko wy stę po wa nia ast my i in fek cji dróg
od de cho wych). Au to rzy pod kre śla ją też szcze gól -
ne na ra że nie roz wi ja ją ce go się pło du (szko dli we
sub stan cje mo gą bo wiem prze ni kać po przez ba -
rie rę ło ży sko wo-na czy nio wą), jak i no wo na ro dzo -
nych dzie ci. Dzie ci na ra żo ne na wy so kie stę że nie
ben zo (a) pi re nu mia ły też niż szy ilo raz in te li gen -
cji w po rów na niu z ró wieś ni ka mi wy cho wy wa ny -
mi w czyst szym śro do wi sku.

In ną kwe stią po zo sta je za cho ro wal ność na ra -
ka. We dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia wy stę -
pu je jed noz nacz ny zwią zek po mię dzy
za nie czysz cze niem po wie trza a nie któ ry mi no wo -
two ra mi, m.in. ukła du od de cho we go. Mó wiąc ob -
ra zo wo: wszy scy miesz kań cy Kra ko wa są bier ny mi
pa la cza mi, na wet je śli w po bli żu nie wi dać ni ko go

z pa pie ro sem w zę bach. Stę że nie 7,7 ng/m3 ozna -
cza daw kę tru ciz ny (ben zo (a) pi re nu) po rów ny wal -
ną z wy pa le niem ok. 2 tys. pa pie ro sów rocz nie.
Wpływ ta kiej eks po zy cji na na sze zdro wie jest oczy -
wi sty. Prze kła da się on na co naj mniej 300 przed -
wczes nych zgo nów rocz nie i skró ce nie ży cia
sta ty stycz ne go miesz kań ca o rok. 

In ne go wyj ścia nie ma
Uchwa lo ny w ubieg łym ro ku za kaz uży wa nia
w Kra ko wie pa liw sta łych był więc kro kiem ko niecz -
nym. Bez ta kie go roz wią za nia w naj bliż szych la tach
mia sto nie mia ło by naj mniej szych szans na po pra wę
ja ko ści po wie trza. Kry ty cy uchwa ły słusz nie wska zu ją,
że wy mia na ogrze wa nia zwią za na jest z wy so ki mi
kosz ta mi, za po mi na ją jed nak do dać, ja kie kosz ty
po wo du ją wie lo let nie za nie cha nia w tej dzie dzi nie.
Sza cun ki wy ko na ne na po trze by Urzę du

Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go po ka zu ją, że za nie czysz cze nie po wie trza kosz tu -
je rocz nie kra ko wian ok. 740 mln zł, a w ska li
wo je wódz twa kwo ta ta roś nie do nie bo tycz nej su -
my 3,5 mld zł. Jak to moż li we? Za efek ty ni skiej emi -
sji pła ci się w przy chod niach, ap te kach,
sa na to riach, spe cja li stycz nych ga bi ne tach. Zwol nie -
nia cho ro bo we, ab sen cje, opie ka nad dzieć mi – to
rów nież ukry te kosz ty kra kow skie go smo gu. 

Oczy wi ście, by wal ka z nim mia ła sens, ko niecz -
ne jest zbu do wa nie spój ne go i co naj waż niej sze, za -
pla no wa ne go na wie le lat sy ste mu, któ ry ochro ni
naj u boż szych kra ko wian przed kosz ta mi zmia ny sy -
ste mów grzew czych. In ne go wyj ścia jed nak nie ma.
Kra ków na dal po zo sta nie w trud nej do prze wie trza -

nia kot li nie, trud no też so bie wy o bra zić, w ja ki spo -
sób mia ła by wy glą dać po stu lo wa na przez część
prze ciw ni ków za ka zu na pra wa błę dów ur ba ni stycz -
nych, któ re do pro wa dzi ły do za bu do wy ko ry ta rzy
prze wie trza nia mia sta. Je dy nym re al nym roz wią za -
niem jest więc kon sek wen tnie i spra wie dli wie re a -
li zo wa ny za kaz. 

Brak zde cy do wa nych dzia łań ozna cza ska za -
nie kra ko wian na wiecz ny za pach pa lo ne go wę -
gla i pla sti ku w po wie trzu oraz po tęż ne
wy dat ki na ra to wa nie zdro wia znisz czo ne go
przez smog. Jak bar dzo jest to po trzeb ne, wska -
zu je przy kład przy wo ły wa ne go już Dub li na,
mia sta, któ re przez la ta bo ry ka ło się z prob le -
mem po tęż ne go smo gu. Wpro wa dze nie ogra ni -
czeń w uży wa niu pa liw sta łych w pie cach
do mo wych w ro ku 1990 prze ło ży ło się szyb ko
na zna czą cą po pra wę ja ko ści po wie trza i spa -
dek licz by zgo nów o ok. 360 na rok. Mniej wię -
cej ty le osób umie ra rocz nie w Kra ko wie
z po wo du wdy cha nia tok sycz ne go kok taj lu, na -

zy wa ne go z przy zwy cza je nia po wie trzem. n
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Wśród eu ro pej skich miast o naj wię kszym za nie czysz cze niu po wie trza Kra ków zaj mu je jed ną
z czo ło wych po zy cji. Smog nisz czy zdro wie i dre nu je kie sze nie

• uni kamy spa ce rów z dzieć mi, po nie waż
są one naj bar dziej na ra żo ne na dzia ła -
nie py łów.

• sta ra my się nie wie trzyć miesz ka nia
– po wie trze w do mu bę dzie rów nie nie -
bez piecz ne jak to na ze wnątrz.

• ogra ni cza my wy si łek fi zycz ny na
otwar tej prze strze ni. Bie ga nie czy ja -

zda na rol kach w cza sie prze kro czeń
stę żeń py łów spra wia, że ilość wdy -
cha ne go brud ne go po wie trza jest du -
żo wię ksza niż pod czas spo czyn ku.

• uni kamy dłu go trwa łe go prze by wa nia na
otwar tej prze strze ni, dzię ki cze mu nie
na ra ża my się na pod wyż szo ne stę że nia
za nie czysz czeń.

• uży wa my ma sek prze ciw py ło wych, któ -
re w pew nym stop niu chro nią nas przed
wdy cha niem py łów. Fil try po kil ku go dzi -
nach tra cą swą sku tecz ność, dla te go
istot ne jest, aby czę sto je zmie niać.

• je śli cier pi my na cho ro by dróg od de cho -
wych, nie wy dol ność ukła du krą że nia czy
aler gie pil nu je my pun ktu al ne go za ży wa nia

le ków. W cza sie prze kro czeń stę żeń za nie -
czysz czeń ob ja wy cho ro by mo gą się na si -
lać. W ta kich przy pad kach wska za ny jest
kon takt z le ka rzem. 

• uru cha mia my do mo wy oczysz czacz po -
wie trza. Za nie czysz cze nia zo sta ją na fil -
trze, a my od dy cha my czyst szym
po wie trzem. n

Gdy stę że nia py łów prze kra cza ją nor my


