NIE SPALAJMY ODPADÓW I ZŁEJ JAKOŚCI WĘGLA W DOMOWYCH PIECACH!
Nasze życie i zdrowie oraz stan środowiska w którym żyjemy, zależą od nas
i od naszych sąsiadów!
Wielu ludzi nie uświadamia sobie jak bardzo szkodzą sobie i innym spalając niedozwolone odpady.
Palenie śmieciami i złej jakości węglem w domowych piecach uważają za tanią i łatwą metodę
pozbywania się niepotrzebnych odpadów i uzyskiwania ciepła. Oszczędność jest niestety pozorna,
ponieważ zaoszczędzone pieniądze będą musieli przeznaczyć wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc
śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych.
Nigdy nie spalajmy: papieru, kartonów, gumy, plastiku, folii i torebek foliowych, gąbek tapicerskich
i innych tworzyw sztucznych, puszek po napojach, starych mebli, płyt meblowych i MDF, okładzin
meblowych, starych ubrań, szmat, butów, zużytych pampersów itp.
Dym ze spalania odpadów i złej jakości węgla zawiera dużą ilość zanieczyszczeń, przede wszystkim
bardzo toksycznych dla człowieka i środowiska związków chemicznych tzw. dioksyn. Dioksyny
zawierają węgiel całkowity, pył (suchy), tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, fluoru, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie - kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom.
Zanieczyszczenia zawierające dioksyny w połączeniu ze spalinami, dymem i powietrzem tworzą
smog - bardzo szkodliwą „mgłę”. Smog jest bardzo toksyczny!
Negatywny wpływ smogu na środowisko:
• Choroby zwierząt przydomowych
• Zanik chlorofilu u roślin
• Zanieczyszczenie gleby i roślin metalami ciężkimi
• Kwaśne deszcze
Negatywny wpływ smogu na ludzi:
• Uszkadza wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy, korę mózgową.
• Zwiększa ryzyko powstawania zawałów, udarów niedokrwiennych i nadciśnienia.
• Osłabia system rozrodczy, odpornościowy, hormonalny.
• Zwiększa ryzyko zachorowania na raka
Co czwarta osoba z naszego otoczenia zachoruje na nowotwór. Co roku na choroby wywołane złym
stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. Każdego roku ta liczba ulega zwiększeniu.
Szczególnie wrażliwe na działanie toksycznego smogu są dzieci i osoby starsze. Dlatego nigdy nie
pal śmieciami i złej jakości węglem w domowym piecu!

Prosimy przeczytaj, nie wyrzucaj i przekaż dalej!

