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gn:erlelne zaqlozenie d1a
o kt6ryrn niewiele sie nr69ri
Reaf,ne/

Rallotw6rcza woda

z

nie-nlal"

wszystkich mieszkaric6w leg:onu,

kranu,..

Legna, swierad5w, M:irEkr stara Karnienica, Szklarska poleba
,feLenia q6ra, ?odgorzyr|, Karpacz - zaaczoa cze66 rrody

/ paechowicel
/ kt6ta wodoci4gami

(ale lakie z pf,zydonowych stl:dni) traf,ia do miaszka6c6w tycb gmin,
nj.a
nadaje sje do pj-cl-a, bo jest radioakqryna. Takie sa !,l.niki
badai
prz plowadzanych na terenie tycl: samorz4d6w ptzed ponad 10 1aty,
al_e

przez ca:t4 dekade nikt - Foza :.ilkona bij4crrni na aram naukowea&i
Eyrn nle przejmowal. Dopiero !6raz podejnolrane
s4 jakieg dzj.atrania,
,,Wlos

sie

6j-e

jeiry...,/

t'i Jeleniej G6rze ponad polowa lrody r{odociagorrej
na \,/iecel radonu nrz
dopuszczalne 100 Bqltitr/ w Szklarskiej porebie _ Jakuszycach
s4 ujecia,
gdzie dochodzi do 5OO Bqllitr, tl] Suieiadowie _
okolo 30OBq/titr,

woda wodociqgowa po uzdatnieniu ma IBOBg/ljtr.
Zapevrne
,,\,yntenionych dziewieciu karkonoskich

w Mir:sku

nie tytko

w

r izersklch gminach marny prob,Lem z
nadmiernq zawartosciq pt:omieniotw6rczego gazu w ,lodzie,
Zostaty
vrymienione/ bo stamtad pochodza czescior,ro zweryfikowane
naukowo dane, Afe
z prawdopodobiehstk,enT graniczAcyrn z pelrnoSci4, moiua uznac,
Ze takze
woda r\' lnnych gminach karkonoski.ch, lzerskich
i polo2onych na ich
pog6rzach zawiera nadmiernq ilo6i racionu, Nadmiernq/
czyfi przekrac?ajaca
100 bekereli na litr.
Informacje o tyn z t.et:en6u, m.in. grniny Janowice czy
Piecho'ric fub Mysrako\'ric pojalvialy siQ takze, a1e
o znacznre mnre,rszvm *
naukor.ro - znaczeniu.
Z druglej s'Lrony badania prolradzono ponad dekade
|emu. !^l Lym czas]"e

przedsiebiorstl,a r./odociagowe znienialy sposoby
uzdatnlania wody,
zaczely wykorzystywad nowe ujec.ia/ by6 mo2e l,riec
zaglozenie radonem
gminne

zmj.enilo sj.e.

Mo:e z{ralalo? A moze wzro61o,

-4-

nie j est bfaha, Ki" l- ka lat tem dr Zbigniew Halat/ tw6rca
Instytutu Wody/ byly podsekretarz s nu w Ministerstwie Zdrowia i byly
Sptawa

Gl6wny Inspektor Sanitarny alafnrowal

-

Po odkrgceniu kranu z woda zawrera 4cq radon, kabina prys znicowa
zam1enia sjg w komore gazaw|t w kL6r j raqioakcylinosc K'-1.(ddz_es qt raz)

przekracza dopuszczalne wart06ci...,
zclro!,rle to zbrodnia I

A

bagatelizowanie wplywu radonu

na

bli:6rowa] mu p_rof . Cezaty SzczyLik,
nsultant ds. onkologii ze Szprtala
Woj$kowego w Warsza\,rie/ kt6ry, konsu tuj Ac chorego na chlonlaka
mr e. zkaico podlelenr096rskie, mjejsc ltoSci
/ dotail clo badaf j ako6ci wody

d fym ,eg_onia. I, jak
glowie",

wl

edy s_e

iadal:

n

,,1,0tros

zjezyl rni sie

na

- Patrzyle$ na te badanja i nie wler: lem hrlasnym oczom. A trzeba
podkreslli, 2e nie namy do czyntenra byle zanieczyszczeniemr lecz
groznym, raclioaktywnym qazem. 1 choci 2 nle czui go ani
nie wicla6,
desLrutf)"rnj.e wpt\,vr'a na ?),we organj
- afafinowa:L,
Strefy

z

zahazane

Teraz o dzialania apelule dr J6zef Fa
faLLItefy, k.rlka pacenLo!",, dwa rdta p
e.Lektrow[i \.i Czernobylu. OsldL ro osi.
radoren l! wodzie dowied.iat s:e przlp
otworzyd oSrodek medycyny naturafnej
warunkl, zapoznal sie z raportamj. dot

anski - dwa doktoraty, cztery
oc\, kor sL lLan _a !r rer(J-LLywolra,lel
d] w gudetach. o problemach z
dkiern, Chcia] z pr:zyj aciel,em

-

potrzebna. Znane s4 lecznjcze
dr Farairski. - ?yte, Ze w
IynnoSci promieniotw6rcze j

Odrobina promienjotr./orczosei ce2 j
wlasciwosci w6d radonov,/ych - pIzyzna)
uzdrowiskach woctg z udzialem radonu o
powyzej ?4 Bqllitr przyjmuje sie pod

po!"rinna by6

strefa

i, anaLizuj ac

rola .l-ekarza. Mieszkaicy
kiej korzystaj4 nleDstannie z erody
k zlycht Ze kabina prysznicowa
ia,,., I nikt o tlm nie m6wi, clioc
eniem. Znan sie na plomieniowaniu
t

KarkonoszyT Jzer6w, Kot,Liny Jeleniog6r

o wiFloklo-n_e goyszych parameL!ac1.

S!,/ieradolrie
czaclTnr wocly.

t,

zakazanq da przebyi./

do czynienla ze Sri.lerteljryn zagro
i jestem pewny, Ze nie pozostaje to be wplywu na zapadafno66 mieszkaircdw
na nowotwoly - przede wszystkrm na rak
Pluc i na bialaczke. NlesteL'
ntewiele jest badah, kt6re davratyby ja y obiaz tego zwiqzkn.
Naj dokladniej.sze, dotyczqce raka pluc, przeprowadzono
w
mamy

ZJednoczonych

i wynikr byty na tyle le oznaczne,
-Lz

Stanach

2e wlagnie tam rygory

zwllzane z elimino anlem lradonu sq najsul:owsze,
UdolvodDiono, Ze tyzyka
choroby jest wprost proporcjonafne do sredniego stezenia
radonu I rosnie
naltet 20 krotnle. Dotyczy la zwlaszcza paLaczy, bo czqsteczKr
rozpadu
r.adonu (po]on) lacza sie z czasteczkami nikotyny.
We Francji badano i
potwiefdzono wply' radonu nd zapadalnos6 na bialaczke"
Badania prowadzono
takze v., Bauarii, bo tan ten pioblem wystgpuje oajsjlniel
!, Ntemczech,
Efektem !r kazdyn z tych kraj6w, a takze w skandynawij_,
bylo wpnowadzenie
zasad plowaclzEcych do ogranj.czenia ekspozycji
rnieszkaic6r,.r na raclon. U nas
o 2adnych badaniach ,., tyin kierunku nie slyszalein. Moge
tylko wsponnie6 o
chalupniczej analizie przepro\r'/adzonej przez moich przyjaci6l
z jednego ze
stouarzyszerl izerskich. AnaLizujac kslegi paraflalne
closzli do irniosku,
ze w gninie Stara Kamjenica zgony z polrodu nowotrror6w
stanot iq aZ 40
proc.i to \rskaznjk o 30 proc. Ny|szy nLZ Srednia
dfa calej polski.
oczywiscie wiEZE to, i slusznie, z naclmiernE
ekspozycjE na radon i jego

pochodne. Woda

jest

podstawowyn problemem,

ale niejedynyfi. Radon to
i z uwagi na sran sKuptenta
Znam w Sucletach i c6r.ach

Jeoyny gazowy pierniastek promieniotw6r:czy
oczywascie migruie z zieml .io powietrza,

rzer'skich przynajmn.iej 40 niejsc/ gcizie z
uwagi na kominy radonor,,re
powrnien obor,riazywa6 zakaz nai,ret
kn6tkotrwalego przeby,,./ania. Cztery takie
miejsca sq na dlodze Szklarska porgba .Takuszyce.

,l6zef Farairski w ost.atnich mLestqcach pielgrzymuje
do w6ltOI"/,
,5ur.rrttstrz5r./ l prezydenta JeIen.ia
G6ry, u6!ri aclamlal 4c irn
n reDe zpi eczeis twa zwiazane
z radonem. Byl u tr4ojew6dzkiego tnspektor:a
sanitdrnego. M6wi/ ie reakcje sE 16zne od
du2ego zaangazq\,ania w pr6by
rozUiazania problenu do zLrpelnego Lekcewa2enia.

-

Tlumacze im, 2e musza dziala6 szybko/
bo grozi Lm zamkniecie uje6
!,odnych przez sanepid j ich lnieszkaiey
zostana bez wody. Od du,6ch ]at
wreszcre obowiEzuja normy/ kt6re i,rymuszajE
na dostawcach wody takie jej
uzdatnienier 2eby stezenie radonu nie ptzekraczalo
100 Bq na litt. Czas
na przystoso$/anie korlczy sie 28 listopacla,
a tylko nierriele gmin jest
zaauJansowanych !, tym postepowanlu.

Doktor Farafski m6vri, Ze ostrzega z poczucia
obywatelsklego obowiazku.
Afe tez przyznaje, 2e ma w tyn intetes,
bo jest aLttorem technologii
u,ralniania wody ad r.acionu. Tan.Lel r wyclajnej.
- To proces oparty na absorpclf, ale znacznie Lahszy
ni2 scosovrane
dotychczas. W przypadku takriej gminy, jak
Mirsk, gdzie
Jescem

- \--

luz

po

roznov/ach/ koszt kompLetnej instafacji na ujgciach wodociagowych/ to ok.
150 tys, zl, Co wa2niejsze/ rozwiazuje teZ problemy mieszkanc6w
pobierajacych wode ze studnj. przydooowych. kt6rl'Ini nie zajmuje sje ani
.:n.om'1nn
!d^d
f rrqly4ruud
Io
Jdl
",rLd,dL

zlotych rocznle.
54 dzialania...
JolanFa Prawdzik, kierownik Dzialu fiigleny Komunalnej I.Iojew6dzkiej
Slacji Sanitarno*Epideniologicznej we Wroclawiu ttumaczy obecny stan
prawny w odniesieniu do radonu. Na poczatek przyznajet 2e r,'pronadzone w
201'L. normy, oqreniczaidca ooe-nosc orer/ias-kd vr' wodzje pLzeznoc/are
do pt.ia, do pozromL 100 Bq/.LiEr, Eo efekL jmplemenLacjj. norm un.Ljnycn.
r.{c.esr:e_ zoinLe-esokan-e p..obLemem bylo riewlFlkte.

sptawie jakodci wocly Ministra
Zdro,ria \',, 2015 r:. cminy dostaly c.lwa lata na przeprowadzenie sLoso!,,nych
bada6. Tak dlugi ezas ciano i-m dlatego, Ze vr polsce jest tylko jedna
inslytucja akredytowana do przeprolradzenia takich bada6. Terrnin rnija 2B
listopada tego roku. Gminy, gdzie vroda nie spelnia okre6Lonych w
nozporzadzen-iu norm, beda musialy lrprolradzii niezwlocznie rozwiazania
naprawcze. Bgdq tei mus.iaiy prolradzii czestsze kontrole. Cho6 czasu
zost.alo nieniele, ciagle sporo jest dostanc6w !,/ody/ kt6rzy nte
przedstawili t/ynik6w. Sadze, Ze becla teraz dziala6, Jak na razret z 23
dostawcon wody z regionu Jeleniog6rskiego t",yniki przedstawilo 20 i nie
jest 2Ie, bo tylko n jednym przypadku many clo czynienia z przekroczeniem
stezenia radonu. To ujgcie Katpacz G6rny, gdzre rr'lyszto 300 Bq,/]itr, W
abszarze dzialania FSSE w Lubanlu z 21 dostarnc6w wyniki p:rzekazalo B,

-

Nolrny wprowadzono rozpolzadzeniem w

Pani kierownik przyzna)et Ze o ile r przypadku zbioronych dostawc6i./ lrody
ogor"raazulace norroy prawne roz)r|AZA problem nadmiernej ekspozycji na
radon, o tyle nie r0a systenowych rozwiAzai dla uzytkownik6r, uje6
indywfdualnych (przede wszystkim studni) ,
.. Ci ludzie muszq nie6 Swiadomosi zagroZenia i zniiaelowa6 je we lrtasnym
zakxesj.e

- przyznaje Jofanta

plawclzik.

obecno6ci radooLl ir wodzie nie rnaja jeszcze w Mirsku.
Burmistrz gminy Andrzej ,fasitiski przyznajer Ze czeka)4 na nie z obari/a_
Gmina naleZala do tych, gdzle w \,7odzie bylo sporo radonu.
!'lyni k6\'r badari

_ Pr?ez ostatnlch dzaesiQC lat, kt6re Ildnely od badati, sporo siQ/ jegli
chodzi o &'ode/ zmienilo. SE not"/e ujecia? \digc moze wyniki beda tepsze. t/
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K-20yn raziF powat_r6 L.aktujemy prob-em, dnalrzLliac Lo2ne, e",/6ntLaIne
sposoby na jego rozwiazanie. ZfeciliSmy tez badania w naszej sztolni w
I Lob-Lcy/ ov spraudzrdr cly radon n-e ro']ceattule s-e -dn w powieLrzJ

Jeleniel G6rze

pizedsiewziec.ia, ktore
zLiklriduja enenlualny nadmiar radonu w wodzie. Problem dotyczy zapewne
przede v,sryst<rr ujec Lr G"abaro*.e rtak wyn'ka z badan sorzed l0 _at)/
R6wnieZ w
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- Sp6lka .,1?odnik" zlecila jednej z nielicznych w Polsce finm zajmujacych
sie eliminowaniem radonu z ody sporzadzenie duzego opr:acowania, kt6re
ma nam odpowleclziee/ jak sobie z tym poraclzrc u nas. Techniki sa dwie:
absorpcyjna z uZyciern \rggla aktywnego i napotrietrzania. Sklaniamy sie ku
drugiej, bo piefl,/sza - tak !./ynika z dog!,riadczeil amerykatisklch - jest
ciroZsza, mniej elektywna i wyrnagajAca klopotLiwej utylizacji
napromfeniolranego sorbentu. Kaskadowe napowietrzanie wody? kt6re
najprawdopodobniej zostanie rdybrane, jest bardzo skuteczne - redukuje
radon do 60 Bq/fitr. Projekt jest juZ przygotowy\rany - infornuje
Zbignie{' Rzorica, rzecznik,,I^todnika",

M6wi/ Ze to dobry moment, bo po czasre inv.'estorrdnia w srei wodociagowa
n-dszecll czos nodernjza.ri uje^. ti Crdbarouie szykule sre wrel ks
'nwest\,c d, \-ord po,,rinn.r by- zre--Lizo and ciagL roLU. <oszte- 2,5 mln
"v
zL rozuL4za!1y zostanle nie tylko problem radonu, afe takZe powstanie !r
pe?nj. nowoczesne uj ecie,

Radon chenicznie

i medycznie

to gazr kt6rego wszystkie izotopy sa promieniotworcze. Jest
bezwonny i bezbarwny. Nie ana smaku ani zapachu. Jest wszechobecny, ale w
.'ewieLk-- s ezenj -. Poss-ale eLeLc_e na-u!a-Loel .reakc_i lanc.lcho"e_
'v
rozpodu urdnu/ dla_ego w naszy-r rFg'on_e (gozr- r..iyscepulo uranj jest go
Radon

wfecel.

-ie ze srruktur mire_aIoLv l orzeclostaje oo
atmosfery fub rozpuszcza w wodzier z kt6r.ej jest uwalniany op, poclczas
gotoviania lub kap.ieli pod prysznlcem, ,fest cieZszy od powietrza, gdy
' apotvLd nd pr-aszKod/, osiada na nich. D_arago znaiouje sie sz.Tegola;e
na najniZszych kondygnacjach budynk6w. Radon, po rrciAgnieciu ga qraz z
ld narura-nV sposob u"/a-Lnid

powietrzem do piuc, jest szybko wydychany/ afe niekt6re jego czasteczkt
osadzaja sie na blonie 31\rzollej oskrzeli i napromien:rowuja ich kom6rki.

zostal zakf asyf iko\,rany jako substancja !:akof\t6xeza przez
International Agency for: Research on Cancer, Podstawowq d.roga closta,rania
sie promienlowania radonu do organiznu jest lego rnbalacja.
Promienlotw6rc2osd radonu dziala w spos6b niebezpo6rednil zagrozenie
zcirowia nie jest wywolywane przez raclon sam w sobie, lecz jest
re -L-"1.m J-qo.rozpadlr. Padon cha eIte!yzuje s-e 1<ro-rim o(rese(
polowicznego rozpadu (3,8 dnia) i ulega l:ozpadowi na promi eni otlr6rc z e
nuklidy wystepujace naturalnie \\| stalym stanie skupienia. tri przypaciku
inhalacji radonu gaz ulega rozpadowi w drogach oddecho\,rych/ powodujac
osadzanie sie raclioaktywnego polonu L/ otaczajEcych tkankach, tl przypadku
spozyt'ania wody z radonem radioaktywne patogeny noga byd transportowane
do innych czesci or.ganizmu. Po wypiciu takiej wody biologiczny okres
usuniecia polowy przyjetego radonu z organizmu wynosr 3Q do 70 mjnut.
Po4ad 90 proc, pochlonietego radonu jest usunane w wynlku oddychania l,
Radon

przeciagu 100 minut.
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