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SPIS TREŚCI

1%
Polski Klub Ekologiczny – KRS 0000085480 – posiada status Organizacji  Pożytku 

Publicznego (OPP). Klub powstał równolegle z „Solidarnością” i był pierwszą w byłej 
Europie Wschodniej organizacją walczącą o prawdę o stanie środowiska oraz podej-
mującą interwencje dla jego ochrony. Jako pozarządowa organizacja społeczna, Klub 
prowadzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, częściowe 
dotacje na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności sympatyków 
Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochro-
ny środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warunków za-
mieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację! 

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2008 nie odprowadzamy samodziel-
nie 1% od podatku na konto wybranej OPP – robi to bezpośrednio urząd skarbo-
wy. W tym celu, w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisuje-
my POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, 
 natomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
dopisujemy: 1% DLA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PKE.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE

Z ŻYCIA KLUBU
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

wszystkim Członkom i Sympatykom 

Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Czytelnikom „Zielonej Planety” 

życzę łask Bożych, dużej aktywności i sukcesów w pracy zawodowej 

oraz w działalności Klubowej, a także szczęścia w życiu osobistym

Aureliusz Mikłaszewski

Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego

Polskiego Klubu Ekologicznego
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WW sierpniu 2005 r. PKE brał udział w se-

minarium o tematyce radonowej, zorga-

nizowanym przez Dolnośląski Urząd Mar-

szałkowski. Wymiana informacji, szczególnie 

z lekarzami, była ożywiona i wskazywała na 

celowość podjęcia tematyki radonowej. 

20 października 2006 roku Okręg Dolno-

śląski PKE zorganizował we Wrocławiu kon-

ferencję pt. „Radon w środowisku życia, pra-

cy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska”, 

pod patronatem Głównego Geologa Kraju 

– prof. Mariusza-Oriona Jędryska. Na konfe-

rencji obecnych było około stu uczestników, 

reprezentujących samorządy, uczelnie, urzę-

dy ochrony środowiska i organizacje poza-

rządowe. Wygłoszone referaty obejmowały 

problemy genezy powstawania, występowania 

i migracji radonu oraz zagrożeń z jego stro-

ny. Omówiono też wpływ kontaktu z rado-

nem na zdrowie i życie człowieka. Obszernie 

zostało przedstawione występowanie radonu 

w budynkach mieszkalnych i wynikające stąd 

zagrożenia oraz sposoby jego zmniejszenia 

w pomieszczeniach. Szeroko omówiono za-

grożenia radonowe w kopalniach i podziem-

nych trasach turystycznych, a także techni-

ki redukcji gazu tam, gdzie występują duże 

jego stężenia. Przedstawiono też zagadnie-

nia prawne związane z występowaniem ra-

donu, koniecznością zapewnienia ochrony 

zarówno zatrudnionym w miejscach o pod-

wyższonej emisji, jaki i mieszkańcom oko-

lic, gdzie występuje.

Wszystkie referaty zostały opublikowane 

w wydawnictwie pt. „Radon w środowisku 

życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego 

Śląska”, wydanym przez OD PKE. Po oży-

wionej dyskusji podczas konferencji przyjęto 

następujące uwagi i wnioski: 

1. Przedstawione referaty, wystąpienia 

i dyskusja wykazały, że w Polsce, a szcze-

gólnie na Dolnym Śląsku, istnieje poważny 

problem związany z występowaniem radonu 

w glebie, wodzie i powietrzu, w ilościach i stę-

żeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

ludzi tam zamieszkujących.

2. Konieczne jest dalsze badanie wpły-

wu radonu na zdrowie człowieka, w tym jego 

właściwości rakotwórczych i kancerogennych, 

a także lepsze rozpoznanie właściwości lecz-

niczych tego gazu przy małych stężeniach.

3. Uczestnicy konferencji wnioskują o wy-

stąpienie do władz państwowych i Sejmu RP 

o ustanowienie uregulowań prawnych, doty-

czących norm dopuszczalnych zawartości ra-

donu w powietrzu budynków mieszkalnych 

i przeznaczonych na wielogodzinny pobyt 

ludzi oraz w wodzie pitnej. Obecnie Polska, 

jako jeden z niewielu krajów Europy, takich 

norm nie posiada, co jest sprzeczne z zalece-

niami Komisji Europejskiej i obowiązkiem 

ochrony zdrowia obywateli.

4. Uczestnicy konferencji zwracają uwa-

gę na konieczność podjęcia pilnych kroków 

zmierzających do lepszej informacji o zagro-

żeniu radonowym i skutecznych środkach pro-

filaktycznych. Dla rzetelnej oceny zagrożeń 

radonowych niezbędne jest upowszechnie-

nie prostych metod i urządzeń do pomiaru 

stężenia radonu.

5. Konieczne jest upowszechnienie wie-

dzy o zagrożeniu radonem wśród społecz-

ności, dotarcie do tych osób, a szczególnie 

młodzieży szkolnej.

6. Problematyka radonowa powinna znaleźć 

się w regionalnych strategiach edukacji eko-

logicznej i programach ochrony środowiska, 

szczególnie dla południowej części Polski.

TTe wnioski wraz z materiałami konferencyj-

nymi zostały przekazane przez Polski Klub 

Ekologiczny do organów władzy państwowej 

i ustawodawczej dla wprowadzenia uregulo-

wań prawnych oraz podjęcia działań profi-

laktycznych. Ale władze w tym czasie były 

bardziej zajęte kampanią wyborczą i sprawy 

zagrożenia radonowego nie zostały należy-

cie potraktowane. Konieczne są więc dal-

sze działania informacyjne i profilaktycz-

ne. Kluczem do sukcesu jest budowa społe-

czeństwa obywatelskiego, które świadome 

zagrożeń spowoduje zainteresowanie władz 

problematyką radonową, a w dalszej kolej-

ności – należytą ochronę prawną i podjęcie 

działań profilaktycznych. 

Polski Klub Ekologiczny kontynuując tę 

problematykę, podjął się realizacji projektu 

pt. „Radon – jak z nim żyć?”, w którym prze-

widziano zarówno działania uświadamiające, 

zbadanie poziomu stężenia radonu w budyn-

kach, jak i budowę – świadomego swoich po-

trzeb i możliwości – społeczeństwa.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

PREZES ZARZĄDU PKE OD

Zagrożenie radonem w Polsce występuje szczególnie na Dolnym Śląsku, co powoduje, że problematyką radonową 

OD PKE zajmuje się od ponad 10 lat. W latach 1998–99 realizowaliśmy projekt edukacyjny, w ramach którego 

młodzież brała udział w pomiarach koncentracji radonu za pomocą detektorów z kliszami Kodaka. Wyniki opraco-

wane na Uniwersytecie Wrocławskim wykazały koncentrację w przedziale 14–198 Bq/m3. Są to dane uśrednione, 

wskazujące na konieczność szczegółowych badań, natomiast sygnały płynące od mieszkańców i zapytania doty-

czące zagrożenia ze strony radonu w powietrzu i wodzie, skłoniły Klub do dalszego działania.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Działania PKE OD
wobec zagrożenia radonowego
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P r o j e k t

PPonad 50% dawki promieniowania po-

chłanianej przez statystycznego Polaka 

pochodzi od radonu, który jest naturalnym 

gazem promieniotwórczym. Istnieją możli-

wości, poparte doświadczeniem ogólnoświa-

towym, znaczącego ograniczenia dawki pro-

mieniowania poprzez zmniejszenie ekspozy-

cji na oddziaływanie radonu. Dwa lata temu 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnoślą-

ski zorganizował we Wrocławiu konferencję 

„RADON w środowisku życia, pracy i nauki 

mieszkańców Dolnego Śląska”, która zasad-

niczo była adresowana do specjalistów, ale 

wzbudziła również zainteresowanie miesz-

kańców regionu karkonoskiego. Zwrócono 

się wówczas do nas z prośbą o zorganizo-

wanie podobnego spotkania na terenie po-

wiatu jeleniogórskiego, co udało się sfina-

lizować w tym roku. W specjalnym (mo-

notematycznym) wydaniu Zielonej Planety 

przedstawiamy Czytelnikom krótkie pod-

sumowanie oraz nasze doświadczenia pły-

nące z realizacji tego projektu, a także ma-

teriał opracowany przez ekspertów, których 

zaprosiliśmy do współpracy. Dla ochrony 

zdrowia publicznego konieczne jest też kon-

trolowanie tego narażenia, w tym kontrola 

społeczna i ścisła współpraca z władzami 

różnych szczebli. 

Projekt założył następujące cele:

– podnoszenie świadomości społecznej 

mieszkańców regionu karkonoskiego w za-

kresie narażenia na szkodliwe wpływy ra-

donu w środowisku zamieszkiwania, pracy 

i nauki, 

– bezpośrednie spotkania z mieszkańcami 

regionu karkonoskiego w celu przedstawienia 

problemu zagrożeń radonowych, podniesienia 

wiedzy ekologicznej lokalnych społeczności 

i prezentacji możliwych rozwiązań technicz-

nych ograniczających zagrożenia związane 

z radonem,

– wzmocnienie współpracy mieszkańców 

regionu karkonoskiego z organizacją poza-

rządową „non-profit”, aktywizacja mieszkań-

ców i lokalnych władz w kierunku działań 

chroniących zdrowie, 

– pośrednictwo w kontaktach pomiędzy 

mieszkańcami regionu karkonoskiego a lo-

kalnymi władzami samorządowymi i admi-

nistracyjnymi,

– sformułowanie wniosków eksperckich 

i dezyderatów społecznych umożliwiających 

ich wprowadzenie do gminnych programów 

ochrony środowiska, czy gminnego studium 

i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,

Zagrożenie ze strony promieniowania joni zu jącego, w tym naturalnej radioaktywności, ze zrozumiałych powodów 

budzi niepokój spo  łecz ny. Czasem jest on uzasadniony, a czasem nie – zawsze jednak może nieko rzys tnie wpływać 

na warunki życia, a nawet na zdrowie – chociażby poprzez niepew ność i powodo wany nią stres.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

„RADON – jak z nim żyć?”„RADON – jak z nim żyć?”

Pasmo Karkonoszy z charakterystycznym 
szczytem Śnieżką to obszar występowania 
podwyższonego promieniowania 
od produktów rozpadu radonu

Pasmo Karkonoszy z charakterystycznym 
szczytem Śnieżką to obszar występowania 
podwyższonego promieniowania 
od produktów rozpadu radonu
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– indywidualne poradnictwo prawne dla 

mieszkańców regionu karkonoskiego w za-

kresie zagadnień objętych projektem.

RRealizacji projektu oparła się na czterech 

działaniach, którymi były:

1. Kampania informacyjno-promocyjna na 

temat radonu, w tym seminarium wprowadza-

jące (Bukowiec k. Kowar, 27 maja 2008 r.),

2. Warsztaty radonowe, na których uczest-

nicy projektu zapoznali się z metodyką pomia-

rową i następnie wykonywali samodzielne po-

miary stężenia radonu w swoich mieszkaniach 

 (Bukowiec k. Kowar, 14 czerwca 2008 r.),

3. Kampania podsumowująca wyniki 

projektu, dyskusja i zapytania do ekspertów 

(Bukowiec, 11 października 2008 r.),

4. Doradztwo techniczno-prawnym 

w formie stałego punktu konsultacyjnego 

we Wrocławiu. 

Wygłoszono następujące referaty:

– Polski Klub Ekologiczny – cele, for-

my działania, struktura (dr A. Mikłaszew-

ski, PKE OD),

– Radon – społeczny problem geoinży-

nierii (dr hab. W. Brząkała, PKE OD, Poli-

technika Wrocławska),

– Radon w środowisku Dolnego Śląska 

(dr hab. T. Przylibski, Politechnika Wro-

cławska),

– Radon w budynkach (dr K. Kozak, IFJ 

PAN, Kraków),

– Oddziaływanie radonu na człowieka 

(dr hab. T. Przylibski, Politechnika Wro-

cławska, dr J. Olszewski, Instytut Medycy-

ny Pracy, Łódź),

– Zagadnienia prawne związane z wy-

stępowaniem radonu w środowisku (dr hab. 

T. Przylibski, Politechnika Wrocławska),

– Warsztaty: Pomiary stężeń radonu w bu-

dynkach metodą detektorów pasywnych typu 

CR-39 (dr K. Kozak, IFJ PAN, Kraków),

– Wyniki pomiarów stężeń radonu 222Rn 

w budynkach (dr J. Mazur, IFJ PAN, Kra-

ków),

– Techniki redukcji stężeń radonu w bu-

dynkach (dr K. Kozak, IFJ PAN, Kraków),

– Wody radonowe (dr hab. T. Przylibski, 

Politechnika Wrocławska),

– Radon w lecznictwie uzdrowiskowym 

(prof. W. Ciężkowski, Politechnika Wro-

cławska).

Na skutek pechowych okoliczności – 

strajku nauczycieli właśnie w dniu 27 maja 

2008 r. – udział młodzieży szkolnej w pro-

jekcie był niestety niewielki. Chociaż wy-

słaliśmy dziesiątki pism i setki folderów, 

uczestnicy zgłaszali, że te informacje ja-

koś „przyklejały się” do biurek urzędniczych 

i z trudem trafiały do najbardziej zainte-

resowanych. Pewne światło na ten zaska-

kujący fakt rzuca jeden z przedstawionych 

artykułów. Rzeczywiście, na kilkadziesiąt 

wysłanych zaproszeń do władz publicz-

nych i pomimo wielu rozmów telefonicz-

nych, na seminaria i warsztaty radonowe 

nie przybyła z tego grona ani jedna osoba, 

nie licząc kilku sołtysów, radnych i dwóch 

pracowników służby ochrony środowiska, 

ale uczestniczących prywatnie. Zwykle jed-

nak jakość wyżej cenimy niż ilość i dlate-

go w tym zakresie aktywność uczestników 

przeszła nasze wszelkie oczekiwania. Pomi-

mo uciążliwości z dojazdem do gościnnego 

Bukowca (np. z gminy Stara Kamienica jest 

to ponad 30 km w jedną stronę), wykłady 

i spotkania z ekspertami cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Wystarczy podać, że na 

104 rozdane dozymetry, po trzech miesią-

cach ekspozycji wróciły do nas do odczytu 

aż 103 sztuki. Wynik znakomity i trudny do 

poprawienia, mający swoją wymowę. 

Syntezę naszych doświadczeń z realizacji 

projektu, a także zamierzenia na przyszłość, 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE sformu-

łował w załączonym stanowisku.

PProjekt był sfinansowany ze środków 

Unii Europejs kiej: Schemat Grantowy 

w ramach Programu Środki Przejściowe 

2005/017-488.01.01 „Podnoszenie świa do-

mości społecznej i wzmocnienie rzecznic-

twa oraz działań monitorujących organizacji 

pozarządowych”.

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE 

wyraża, w imieniu własnym oraz w imieniu 

Uczestników, podzię kowanie wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do rozpo częcia i realizacji 

projektu, a w szczególności:

– Fundacji „Fundusz Współpracy” – Jed-

nostce Finansująco-Kontraktującej w War-

szawie, 

– Związkowi Gmin Karko noskich z sie-

dzibą w Bukowcu,

– Laboratorium Ekspertyz Radiome-

trycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w Krakowie,

– naszym Ekspertom i Autorom arty-

kułów. 

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

KOORDYNATOR PROJEKTU, PKE OD

fotoreportaż
na ostatniej stronie!
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Warsztaty w Bukowcu – 
mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej 

otrzymują detektory do pomiaru 
stężeń radonu w budynkach
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OObszary sprzyjające występowaniu du-

żych ilości radonu w środowisku (z ang. 

radon prone areas) lub tzw. obszary o wy-

sokim potencjale radonowym są związane 

z rejonami występowania skał bogatych 

w uran (i rad). Granice obszarów wystę-

powania zwiększonych ilości uranu i rado-

nu mogą się nieco różnić, gdyż radon jako 

niereaktywny chemicznie gaz należący do 

helowców może w pewnych warunkach śro-

dowiskowych uzyskiwać znaczną niezależ-

ność geochemiczną od macierzystych izoto-

pów uranu i radu. Tak dzieje się zwłaszcza 

w rejonach silnie zmienionych przez pro-

cesy wietrzenia skał i/lub ruchy tektonicz-

ne. Zjawiska te powodują zwiększenie poro-

watości i szczelinowatości skał, co ułatwia 

uwalnianie radonu ze struktur minerałów, 

w których radon powstaje kosztem, ulegają-

cego rozpadowi promieniotwórczemu, radu. 

Otwarte pory i szczeliny umożliwiają rów-

nież jego migrację na odległości rzędu se-

tek metrów. Niemniej jednak analiza map 

geologicznych i geochemicznych pozwala 

wytypować z dobrą dokładnością obszary 

o dużym potencjale radonowym. Tylko nie-

wiele dokładniejszy obraz można uzyskać 

nakładając na nie mapy potencjału radono-

wego, a także mapy glebowe.

W Polsce terenem o dużym potencjale 

radonowym jest region dolnośląski, a szcze-

gólnie obszar Sudetów. To właśnie na tym 

obszarze występują skały wzbogacone w uran 

i rad, do których należą granity, zwłaszcza 

granit Karkonoszy, a także granitognejsy 

i ortognejsy metamorficznych jednostek 

geologicznych Sudetów, zwłaszcza krysta-

liniku karkonosko-izerskiego, jak również 

kopuły orlicko-śnieżnickiej. Tak więc ze 

względu na źródło radonu Sudety zachod-

nie od doliny Bobru po Nysę Łużycką oraz 

rejon Kotliny Kłodzkiej i otaczających ją 

pasm górskich, są niewątpliwie obszarami 

o dużym potencjale radonowym. Nakładając 

na ten fakt dużą liczbę kruchych dyslokacji 

tektonicznych różnego wieku oraz wysoki 

stopień przeobrażeń wietrzeniowych skał, 

rejony te charakteryzuje również znaczna 

łatwość migracji radonu ku powierzchni zie-

mi. Jest ona dodatkowo ułatwiona przez ob-

fite występowanie wód podziemnych pły-

nących ku powierzchni, które przenoszą ze 

sobą łatwo rozpuszczający się w nich radon. 

Migrację radonu ku powierzchni ułatwia 

również strumień dwutlenku węgla, będący 

pozostałością po, geologicznie niedawnej, 

aktywności wulkanicznej na tym obszarze. 

Związana z tym obecność stref geotermal-

nych także przyspiesza wędrówkę radonu 

ku powierzchni litosfery, a więc do środo-

wiska życia, pracy i nauki mieszkańców 

Dolnego Śląska.

Najważniejszymi środowiskami, 

w których radon towarzyszy człowiekowi 

są budynki mieszkalne, a także podziem-

ne zakłady pracy lub miejsca pracy pod 

powierzchnią ziemi, jak również wody 

podziemne. W budynkach, w naszych 

szerokościach geograficznych, spędzamy 

około 80% każdej doby. Na wymienionych 

obszarach Sudetów stężenia radonu w bu-

dynkach mieszkalnych mogą przekraczać 

1000 Bq/m3, a spotykane są także warto-

ści przekraczające 3000 Bq/m3. Odnosząc 

te wyniki do zaleceń organizacji między-

narodowych (w tym Unii Europejskiej, 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

Międzynarodowej Komisji Ochrony Ra-

diologicznej i in.), ze względu na brak 

odnośnych przepisów krajowych, należy 

stwierdzić duże prawdopodobieństwo prze-

kroczenia zalecanych wartości progowych, 

przyjmowanych jako 200, 400 lub 600 Bq/

m3 222Rn średnio w roku. W podziemnych 

miejscach pracy (wyłączając kopalnie pod-

ziemne, w których istnieje ciągły monito-

ring wymuszony odpowiednimi przepisami) 

takich, jak obiekty turystyczne (jaskinie, 

sztolnie, systemy piwnic, podziemia i in.), 

podziemne parkingi, ciągi przesyłu mediów 

i in., stężenia 222Rn przekraczają niekie-

dy 30 000 Bq/m3, a sporadycznie nawet 

600 000 Bq/m3, najczęściej jednak miesz-

czą się w przedziale od 1000 do 10 000 Bq/

m3. Zalecane dopuszczalne stężenie tego 

gazu w takich miejscach pracy nie powin-

no przekraczać wartości rzędu 1000–1500 

Bq/m3, zgodnie z zaleceniami organizacji 

międzynarodowych. Tak duże wartości stę-

Radon jest radioaktywnym gazem szlachetnym, którego obecność w środowisku związana jest z jego macierzysty-

mi izotopami radu. Najdłużej żyjącym izotopem radonu jest 222Rn, wywodzący się bezpośrednio z 226Ra. Oba te 

izotopy należą do naturalnego szeregu promieniotwórczego rozpoczynającego się od najbardziej rozpowszechnione-

go w przyrodzie izotopu uranu – 238U.

TADEUSZ ANDRZEJ PRZYLIBSKI

R A D O N
w środowisku Dolnego Śląska
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żenia radonu notowane w obiektach pod-

ziemnych na obszarze Sudetów wynikają 

z jego migracji ku powierzchni ziemi i gro-

madzenia się w przestrzeniach otwartych 

w górotworze, gdzie gaz ten jako cięższy 

od powietrza zalega przy spągu. Wyrazem 

tego są również bardzo duże jego koncen-

tracje w powietrzu glebowym, skąd radon 

łatwo może przedostawać się do budynków 

mieszkalnych. W południowej części Dol-

nego Śląska notowano wartości średnie stę-

żenia 222Rn w powietrzu glebowym rzędu 

70 000 Bq/m3. Nierzadko jednak na wy-

mienionych powyżej obszarach o dużym 

potencjale radonowym przekraczają one 

wartość 100 000 Bq/m3, sięgając 700 000 

Bq/m3, a w rejonach występowania złóż lub 

mineralizacji uranowych przekraczając na-

wet 2 000 000 Bq/m3. W takich obszarach 

szczególnie ważne jest właściwe posadowie-

nie budynku i ewentualne jego zabezpiecze-

nie przed przenikaniem radonu do wnętrza.

ZZnaczne wartości stężenia tego gazu wy-

stępują również w sudeckich wodach pod-

ziemnych, zwłaszcza ujętych płytkimi stud-

niami kopanymi, a także wierconymi lub 

też obudowanymi źródłami. Często w tych 

wodach podziemnych notowane są wartości 

stężenia radonu rzędu kilkuset Bq/l (czyli 

kilku set tysięcy bekereli na metr sześcien-

ny), a w niektórych rejonach obszarów o du-

żym potencjale radonowym powszechnie 

występują wody o stężeniu 1000 i więcej 

Bq/l (powyżej miliona bekereli w metrze 

sześciennym wody). Odnosząc te wartości 

do norm międzynarodowych należy stwier-

dzić, że stężenie radonu w wodach pod-

ziemnych, znajdujących się jeszcze w ujęciu, 

nie powinno przekraczać 100 Bq/l. Trzeba 

jednakże zaznaczyć, że w oparciu o teorię 

hormezy radiacyjnej w wielu krajach Euro-

py i świata, wody wzbogacone w radon, jak 

również powietrze sztolni kopalni poura-

nowych lub innych rud metali i surowców 

chemicznych, czy też jaskiń, wzbogacone 

w radon, są wykorzystywane w leczeniu 

wielu schorzeń. Teoria ta przewiduje ogólnie 

korzystne oddziaływanie na organizm czło-

wieka, tzw. małych dawek promieniowania 

jonizującego, w tym pochodzącego od ra-

donu i również radioaktywnych produktów 

jego rozpadu. W oparciu o wody radonowe 

lub podziemne obiekty charakteryzujące się 

dużymi koncentracjami radonu w powietrzu, 

działają znane w świecie uzdrowiska, jak 

np. Bad Gastein w Austrii, Bad Brambach 

w Niemczech, Jachymov w Czechach, czy 

sudeckie: Lądek-Zdrój i Świeradów-Zdrój. 

Przyjeżdżają do nich co roku rzesze ku-

racjuszy korzystających z zabiegów rado-

nowych – kuracji pitnej, inhalacji, kąpieli 

i in. W Polsce stężenie radonu powodujące 

możliwość uznania wody za leczniczą wy-

nosi 74 Bq/l, tak więc w Sudetach wody ta-

kie występują powszechnie, natomiast poza 

Dolnym Śląskiem nie są w Polsce praktycz-

nie spotykane.

Z ledwie zarysowanego powyżej ob-

razu występowania radonu w środowisku 

Dolnego Śląska, łatwo można wyciągnąć 

zupełnie mylne wnioski. Uświadomienie 

sobie obecności radonu w naszym otocze-

niu jest jednak ze wszech miar korzystne. 

W celu zabezpieczenia się przed niekorzyst-

nym oddziaływaniem tego radioaktywnego 

gazu na nasz organizm, jak również jego 

radioaktywnych pochodnych, wobec bra-

ku odpowiednich uregulowań prawnych 

w Polsce, mamy możliwość skorzystania 

z zaleceń i wytycznych Unii Europejskiej, 

a także innych organizacji międzynarodo-

wych, jak np. WHO. Dzięki świadomości 

istnienia takiego zagrożenia zdrowia i życia 

możemy sami zdecydować o potrzebie lub 

braku konieczności podjęcia działań pro-

wadzących do zmniejszenia stężenia gazu 

w środowisku naszego życia, pracy, nauki, 

czy wypoczynku. W świecie znane i po-

wszechnie stosowane są, dostępne także 

i w Polsce, rozwiązania techniczne pozwa-

lające chronić się przed dużymi wartościa-

mi stężenia radonu w naszym otoczeniu. 

Dlatego też niezwykle ważne jest, aby tę 

wiedzę rozpowszechniać, zwłaszcza wśród 

ludzi młodych, a także aby w dobrze poję-

tym własnym interesie, obligować samorzą-

dy terytorialne do przykładania należytej 

wagi do problemu występowania dużych 

koncentracji radonu w środowisku. Nale-

ży pamiętać także, że powszechna obec-

ność radonu na Dolnym Śląsku jest również 

dobrodziejstwem, kiedy umiemy te natu-

ralne zasoby wykorzystać z korzyścią dla 

zdrowia osób odwiedzających Dolny Śląsk 

i korzyścią ekonomiczną dla jego miesz-

kańców. Powszechne występowanie wód 

radonowych, jak i obiektów podziemnych, 

w których występują znaczne koncentra-

cje tego gazu, stwarza możliwości rozwoju 

uzdrowisk oraz wielu obiektów sanatoryj-

nych, mogących stosować zabiegi lecznicze 

w oparciu o wykorzystanie tego radioak-

tywnego gazu. Chciejmy zatem rozsądnie 

i z umiarem wykorzystywać ten prezent 

od natury, pamiętając równocześnie, że jak 

mawiał Agricola już w II połowie XVI wie-

ku „wszystko może być trucizną i nic nie 

jest trucizną” – działanie na nasz organizm 

różnych substancji zależy od dawki, jaką 

otrzymujemy, a więc w przypadku rado-

nu od jego stężenia w naszym otoczeniu 

i czasu przebywania w środowisku wystę-

powania tego gazu.

Zgodnie zatem z teorią hormezy radiacyj-

nej, możemy korzystać z trwających krótko 

leczniczych zabiegów radonowych, a jedno-

cześnie nie dopuszczać do przekształcania 

naszych mieszkań w inhalatoria radonowe. 

Wiedza o występowaniu radonu w naszym 

środowisku, jego oddziaływaniu na orga-

nizm człowieka i o sposobach regulowa-

nia jego stężenia, jest cennym atutem po-

zwalającym właściwie chronić środowisko 

i czerpać z niego korzyści w sposób racjo-

nalny. Traktujmy więc radon jako bogac-

two Dolnego Śląska, zachowując rozsądek 

w korzystaniu z jego występowania w na-

szym otoczeniu.

DR HAB. TADEUSZ ANDRZEJ PRZYLIBSKI

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII

INSTYTUT GÓRNICTWA

ZAKŁAD GEOLOGII WÓD MINERALNYCH

 

Wszystkie prezentowane w artykule war-
tości stężenia radonu w środowisku Dolne-
go Śląska są efektem badań prowadzonych 
przez lub przy współudziale Autora i pocho-
dzą z prac własnych lub też z prac współ-
autorskich, z których część została opubli-
kowana, zarówno w artykułach i książkach 
naukowych, jak i w wydawnictwach o cha-
rakterze popularno-naukowym.
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Wprowadzenie

W maju 2008 roku, w Bukowcu odby-

ło się seminarium, którego celem było po-

informowanie lokalnej społeczności o wy-

stępowaniu radonu w środowisku człowie-

ka i przedstawienie potencjalnych zagrożeń 

z tym związanych. 

Wiedza ogółu społeczeństwa na temat pro-

mieniowania jonizującego (w tym radonu) 

jest na bardzo niskim poziomie, obarczona 

wieloma obiegowymi opiniami i „przesąda-

mi” kształtowanymi przez środki masowego 

przekazu, które często powielają nieprawdzi-

we sądy i oceny. Tytuły niektórych publi-

kacji omawiających występowanie promie-

niowania jonizującego bazują na niewiedzy 

i po prostu straszą. Radon kreowany bywa 

na jeden z najistotniejszych czynników wy-

wołujących choroby nowotworowe. Owszem, 

ma on wpływ na zachorowania i zjawisko to 

ilustruje statystyka. Jednakże, jeśli wczytamy 

się w zestawy liczb, wówczas okazuje się, że 

o wiele bardziej niebezpieczna dla zdrowia 

ludzkiego bywa... jazda samochodem. Tam, 

gdzie pojawia się zagrożenie związane z wy-

stępowaniem radonu, warto i należy je mi-

nimalizować. W przypadku radonu jest to 

w większości przypadków stosunkowo pro-

ste. W tym miejscu należy jednak podkreślić, 

że w pomieszczeniach o wysokich stężeniach 

radonu ryzyko nowotworowe może znacz-

nie wzrosnąć poprzez interakcję z innymi 

czynnikami kancerogennymi (dym tytonio-

wy, azbest itp.). Te czynniki również trzeba 

minimalizować lub eliminować.

W trakcie kolejnego spotkania w Bukow-

cu zorganizowano dla uczestników projek-

tu pokaz profesjonalnych technik pomiaro-

wych stosowanych w Laboratorium Ekspertyz 

Radiometrycznych. Przeprowadzono pomiar 

stężenia radonu w powietrzu w sali pałacu 

w Bukowcu, pomiary równoważnika mocy 

dawki promieniowania gamma oraz pomiary 

stężenia radonu w powietrzu glebowym na 

terenie parku pałacowego. Uczestnicy spo-

tkania mieli także możliwość obejrzenia mo-

bilnego spektrometryczno-dozymetrycznego 

laboratorium CHIMERA Lab umożliwiają-

cego prowadzenie pomiarów promieniotwór-

czości w terenie. 

Z uwagi na specyfikę i dużą ilość zainte-

resowanych wykonaniem pomiarów stężenia 

radonu w swoich domach, wybrano metodę 

detektorów śladowych, jako najlepszą dla po-

miarów wielkoskalowych i dającą wiarygod-

ną informację o średnich (długoterminowych) 

poziomach stężeń radonu w domu. W trakcie 

spotkania pracownicy Laboratorium Eksper-

tyz Radiometrycznych IFJ PAN, zapoznali 

uczestników z tą techniką pomiarów stężeń 

radonu i wyjaśnili szczegółowo sposób prze-

prowadzenia pomiaru. Uczestnicy otrzymali 

wraz z detektorami broszury informacyjne 

opisujące sposób postępowania z detektora-

mi, a także krótką ankietą dotyczącą miejsca 

ekspozycji detektorów. W trakcie spotkania 

rozdano 104 detektory. 

Zespół Laboratorium Ekspertyz Radio-

metrycznych IFJ PAN wraz z wydawnictwem 

ZAMKOR przeprowadzał podobną szeroką 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski rozpoczął ważny dla lokalnych społeczności regionu karkonoskiego – od Ja-

nowic Wielkich i Kowar po Świeradów – projekt pod nazwą „Radon – jak z nim żyć?” Projekt finansowany ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach programu „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz 

działań monitorujących organizacji pozarządowych”, realizowany był m.in. z udziałem Laboratorium Ekspertyz Radio-

metrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

KRZYSZTOF KOZAK, JADWIGA MAZUR

Pomiary radonu
w  b u d y n k a c h

Ryc. 1. Wygląd i schemat budowy węgierskiego detektora RadoSys
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akcję pomiarów stężeń radonu od maja 2005 

do maja 2006 roku w ramach naukowo-dydak-

tycznego projektu badawczego „Radon w na-

szym otoczeniu”. Adresatem realizowanego 

wtedy projektu byli uczniowie szkół gimna-

zjalnych i ponadgimnazialnych (licea i tech-

nika). Obiektem zainteresowania były szko-

ły, tzn. rozpoznanie poziomu stężeń radonu 

w szkołach na terenie Polski. Akcja spotkała 

się z bardzo dużym zainteresowaniem, po-

miary stężeń radonu przeprowadzono w 195 

szkołach w Polsce. Projekt ten miał na celu 

zainteresowanie uczniów fizyką, upowszech-

nienie zagadnień związanych z promienio-

waniem jonizującym w naszym środowisku 

oraz ukazanie znaczenia badań naukowych 

dla ochrony zdrowia i środowiska. Umoż-

liwił też uczniom „zobaczenie” niewidzial-

nego promieniowania, poprzez samodzielne 

wytrawianie otrzymanych detektorów ślado-

wych, a następnie obliczenie średniego stę-

żenia radonu. Detektory stosowane w trakcie 

realizacji tego projektu to takie same, które 

zostały zastosowane w projekcie „RADON 

– jak z nim żyć?”.

Metoda pomiaru stężeń radonu
w domach

Detektory śladowe wykorzystywane w po-

miarach stężeń radonu to detektory produkcji 

węgierskiej firmy RadoSys (ryc. 1). Detektor 

składa się z plastikowej osłony (komory dy-

fuzyjnej), wewnątrz której umieszczona jest 

specjalna folia CR-39 (PADC/CR-39 Pla-

stics) stanowiąca właściwy miernik radonu. 

Detektor umieszczony jest w szczelnej folii 

(opakowanie detektora). Wnętrze opakowa-

nia wypełnione jest czystym azotem – za-

pewnia to przechowywanie detektora przed 

ekspozycją w atmosferze wolnej od radonu. 

Ekspozycja detektora, czyli początek pomia-

ru stężenia radonu, rozpoczyna się w mo-

mencie rozerwania folii i wyjęcia detektora 

z opakowania.

Pomiary stężenia radonu w budynkach 

mieszkalnych polegają na 3-, 6-miesięcznej 

ekspozycji detektora w danym pomieszczeniu, 

a następnie, po wyjęciu folii CR-39 z komory 

dyfuzyjnej, następuje „odczytanie” jej w la-

boratorium. Cząstki alfa, emitowane przez 

radon wnikający do środka detektora poprzez 

szczelinę w komorze dyfuzyjnej, powodują 

powstanie mikroskopijnych uszkodzeń (otwo-

rów) w folii, widocznych po jej wytrawie-

niu w procesie podobnym do wywoływania 

kliszy fotograficznej. Trawienie folii CR-39 

(umieszczonych w plastikowych kasetkach) 

przeprowadza się w 25% roztworze zasady 

sodowej NaOH, w specjalnej „wannie che-

micznej” (RadoBath) w ściśle kontrolowa-

nych warunkach: temperatura trawienia wynosi 

90°C, a czas trawienia – 4 godziny. Jednocze-

śnie można wytrawiać 432 detektory. Ślady 

pozostawione przez cząstki alfa emitowane 

przez radon są widoczne po wytrawieniu na 

folii CR-39 jako ciemne punkty.

Komputerowa analiza mikroskopowego 

obrazu powierzchni detektora (folii CR-39) 

pozwala na obliczenie ilości tych otworów. 

Znając tzw. współczynnik kalibracji można 

na podstawie gęstości śladów (czyli ilości 

śladów na 1 cm2 folii CR-39) określić stęże-

nie radonu w miejscu ekspozycji detektora. 

Współczynnik kalibracji określa się ekspo-

nując detektor w kilku znanych stężeniach 

radonu. Kalibrację przeprowadza się w tzw. 

komorach radonowych.

Zliczanie ilości śladów na jednostkę po-

wierzchni folii CR-39 wykonywane jest przez 

automatyczny system odczytu detektorów 

CR-39 – profesjonalny czytnik The Rado-

Sys 2003. Czytnik wyposażony jest w kamerę 

CCD i pozwala na zapisywanie obrazów na 

fo
t.
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Komora radonowa działająca
w Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
IFJ PAN w Krakowie

Komora radonowa działająca
w Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
IFJ PAN w Krakowie
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dysku komputera w 100-krotnym powięk-

szeniu. Powierzchnia skanowania detektora 

CR-39 wynosi: 47 mm2. W czasie skanowania 

następuje automatyczny odczyt kodu detek-

tora. Zwiększenie ilości śladów w polu wi-

dzenia kamery CCD odpowiada wyższemu 

średniemu stężeniu radonu w miejscu gdzie 

eksponowany był detektor.

Wyniki pomiarów

Budowa domu wymaga „przebicia” po-

wierzchni gleby i dotarcia do głębszych warstw 

(fundament), gdzie stężenia radonu są znacz-

nie wyższe. Poziomy stężeń radonu w glebie 

zależą m.in. od stężeń Ra-226. „Atlas Ra-

diologiczny Polski” zawiera dane dotyczące 

przestrzennego rozkładu stężeń radu (macie-

rzystego izotopu radonu) w wierzchniej war-

stwie gleby. Stężenia uranu oraz radu zale-

żą od rodzaju skał – średnie zawartości tych 

izotopów przedstawia tabela 1. 

Poziom stężenia radonu wewnątrz budyn-

ku istotnie zależy zatem od rodzaju podłoża, 

na jakim budynek jest posadowiony. Szcze-

gólnie ważna jest struktura geologiczna tere-

nu – uskoki tektoniczne, szczeliny, gdyż sta-

nowią one doskonałe drogi migracji radonu 

z głębszych struktur, a także parametry gleby 

(przepuszczalność, uziarnienie).

Wewnątrz domu powstaje różnica ciśnień 

„wysysająca” radon z gruntu, tzw. „efekt ko-

minowy”. Drogi wnikania radonu do wnętrza 

domu to m.in.: pęknięcia i szczeliny wylew-

ki betonowej, stanowiącej podłoże budyn-

ku, luki i szpary konstrukcyjne, pęknięcia 

w ścianach i nieszczelności wokół rur ka-

nalizacyjnych.

Tak więc, czynniki wpływające na stęże-

nie radonu w pomieszczeniach to m.in. sto-

pień szczelności oraz wentylacja pomiesz-

czeń (naturalna lub wymuszona).Wietrze-

nie pomieszczeń powoduje dość radykalny 

spadek stężenia radonu. Na wyższych kon-

dygnacjach maleje wpływ radonu dociera-

jącego z podłoża, a większe znaczenie ma 

radon uwalniany z materiałów stanowiących 

budulec ścian i stropów budynku oraz rodzaj 

pokrycia ścian i podłóg.

W ramach projektu „RADON – jak z nim 

żyć?” wykonano pomiary stężenia radonu 

łącznie w ponad 50 domach. Jeden detektor 

został umieszczony w studni w miejscowo-

ści Wojcieszyce.

Tabela 2.  Miejscowości objęte pomiarami, liczba 
zbadanych domów oraz liczba wykorzy-
stanych detektorów CR-39

Miejscowość Liczba
domów

Liczba
detektorów

Boguszów-Gorce 2 3

Chromiec 2 2

Janowice Wielkie 9 18

Jelenia Góra 1 2

Karpniki 12 24

Kopaniec 1 1

Kowary 1 2

Łomnica 2 2

Mała Kamienica 1 1

Mirsk 2 2

Piechowice 3 6

Przesieka 8 16

Siedlęcin 1 2

Stara Kamienica 4 4

Wojcieszyce 2 7

Radomierz 1 2

Błażejów 1 1

Kwieciszowice 1 1

Bukowiec 3 6

Detektory w domach umieszczone były 

w większości przypadków na parterze (48 de-

tektorów) oraz na I piętrze (18 detektorów). 

W piwnicach przeprowadzono 15 pomiarów. 

Wśród zbadanych domów 25 ma podpiwni-

czenie, pozostałe są częściowo lub niepod-

piwniczone.

Wszystkie uzyskane wyniki stężeń rado-

nu przedstawiono graficznie na ryc. 2. Jeden 

z detektorów został umieszczony w studni 

w miejscowości Wojcieszyce i zarejestrował 

stężenie radonu na poziomie 3 070 ± 40 Bq/m3. 

Zakresy zmierzonych stężeń radonu są za-

leżne od miejsca umieszczenia detektora. 

W tab. 3 przedstawiono te zakresy dla róż-

nych kondygnacji, zaś ryc. 3 pokazuje to 

zróżnicowanie graficznie. Najwyższe śred-

nie wartości stężeń radonu obserwowane są 

w piwnicach (1310 Bq/m3), niższe na parte-

fo
t.
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Czytnik The RadoSys 2003
do odczytu detektorów CR-39

Czytnik The RadoSys 2003
do odczytu detektorów CR-39

Tabela 1.  Średnie zawartości izotopów uranu i radu w skałach (Polański A., Smulikowski K., Geochemia, 
Warszawa 1969; Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa 1994)

Rodzaj skały Uran [g/t] 226Ra [Bq/kg]

piaski 0,45 1–27

gliny 1,8 77–124,1

wapienie 2,2 27,8

granity 3 59,2

bazalty 1 11,4

fosforyty 100–200 (max. 650) 490
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rach (220 Bq/m3) i najniższe na pierwszym 

piętrze (130 Bq/m3). Wyraźnie widać, iż na 

I piętrze stężenia są najniższe (od 30 Bq/m3 do 

370 Bq/m3). Najwyższe stężenia zarejestrowano 

w piwnicach w miejscowości Przesieka – stę-

żenia te przekraczały wartości 3 000 Bq/m3. 

Podobnie wysokie stężenia wystąpiły w piw-

nicach w Wojcieszycach: od 2 980 Bq/m3 do 

3 320 Bq/m3. Stężenia przekraczające po-

ziom 600 Bq/m3 rejestrowano na parterze 

domu w Piechowicach (810 Bq/m3) oraz na 

parterach domów w Przesiece (810 Bq/m3 

i 690 Bq/m3), a także w Janowicach Wiel-

kich (640 Bq/m3) – por. tabela 4.

Pomiary stężeń radonu wykonywane były 

w kilkunastu miejscowościach, jednakże 

w wielu były to pomiary tylko w pojedyn-

czych domach. Jedynie w Karpnikach, Jano-

Ryc. 2. Wyniki pomiarów stężeń radonu w domach Ryc. 3. Zróżnicowanie stężeń radonu w różnych kondygnacjach domów

Tabela 3. Zakresy zmierzonych stężeń radonu w zależności od miejsca umieszczenia detektora (w Bq/m3)

 Miejsce i liczba pomiarów Piwnica (15)  Parter (48) I piętro (18)

Średnie stężenie radonu 1310 220 130

Błąd standardowy 340 33 21

Mediana 678 140 97

Odchylenie standardowe 1316 230 88

Zakres 140–3440 15–1030 30–370

Tabela 4. Stężenia przekraczające 600 Bq/m3

Miejscowość Miejsce 
umieszczenia

Stężenie 
radonu
[Bq/m3]

Przesieka piwnica 3440 ±40

Przesieka piwnica 3380 ±40

Wojcieszyce piwnica 3320 ±40

Wojcieszyce piwnica 2980 ±40

Karpniki piwnica 1750 ±30

Wojcieszyce piwnica 1170 ±20

Wojcieszyce piwnica 1130 ±20

Janowice Wielkie parter 1030 ±20

Piechowice parter 810 ±20

Przesieka parter 810 ±20

Przesieka parter 690 ±20

Przesieka piwnica 680 ±20

Janowice Wielkie parter 640 ±20

Ryc. 4. Zestawienie stężeń radonu w Przesiece, Karpnikach i Janowicach Ryc. 5. Stężenia radonu na parterach w Przesiece, Karpnikach i Janowicach
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wicach Wielkich i Przesiece liczba zbadanych 

domów byłą większa (tabela 2). Ryc. 4 przed-

stawia zestawienie występujących stężeń ra-

donu w tych miejscowościach zmierzone na 

różnych kondygnacjach. Tak zestawione wy-

niki prowadzą do wniosku, że najwyższe stę-

żenia radonu wystąpiły w domach w Prze-

siece. Dla lepszego porównania poziomów 

stężeń radonu w tych miejscowościach wy-

dzielono wyniki pomiarów wykonanych tyl-

ko na parterach, co graficznie pokazano na 

ryc. 5. Widać, że najwyższe stężenia obser-

wuje się w Janowicach Wielkich, a najniższe 

w Karpnikach. Należy zatem zwrócić uwa-

gę na sposób przedstawiania i interpretację 

(w szczególności dokonywania porównań) 

otrzymanych wyników.

Podsumowując akcję przeprowadzoną 

w ramach projektu „RADON – jak z nim 

żyć?”, należy podkreślić wagę i potrzebę tego 

typu działalności. Akcja pozwoliła na podnie-

sienie świadomości społecznej mieszkańców 

regionu karkonoskiego w zakresie narażenia 

na szkodliwe wpływy radonu w środowisku 

zamieszkiwania, pracy i nauki oraz na zak-

tywizowanie mieszkańców i lokalnych władz 

w kierunku działań chroniących zdrowie.

Pomiary stężeń radonu przeprowadzo-

no w okresie czerwiec – wrzesień, tzn. że 

detektory były eksponowane przez okres 

trzech miesięcy. To typowy okres stosowa-

ny w tego typu pomiarach. Pomiary te mają 

na celu określenie średniorocznego stężenia 

radonu występującego w danym budynku 

 (pomieszczeniu). I tu pojawia się problem: 

jak na podstawie stosunkowo krótkiego czasu 

pomiaru (trzy miesiące) określić, jakie śred-

nie stężenie radonu panuje w czasie całego 

roku. Prowadzone wieloletnie badania nauko-

we pozwoliły na wyznaczenie tzw. „sezono-

wych współczynników korygujących”, któ-

rych zastosowanie rozwiązuje ten problem. 

Wiadomo, że pomiary prowadzone w miesią-

cach wiosenno-letnich dadzą niższe wyniki 

stężeń radonu niż pomiary, które mają miej-

sce w miesiącach jesienno-zimowych. Wy-

nika to z faktu, iż w miesiącach wiosenno-

letnich dużo częściej w domach drzwi i okna 

są otwarte, co prowadzi do dużej wymiany 

powietrza wewnątrz budynku (mieszkania 

są lepiej i częściej wietrzone). Powietrze ze-

wnętrzne o stosunkowo niskim stężeniu ra-

donu miesza się z powietrzem w mieszkaniu 

i w efekcie prowadzi to do obniżenia stężenia 

radonu wewnątrz mieszkań. W porach roku, 

gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, 

drzwi i okna pozostają zamknięte przez więk-

szość czasu i stężenia radonu w pomieszcze-

niach osiągają dużo większe wartości. Zjawi-

sko to można zaobserwować nawet w skali 

jednej doby, co przedstawia ryc. 6. Na osi 

poziomej zaznaczono godziny, a na osi pio-

nowej wartości rejestrowanych stężeń radonu 

w cyklach 10-minutowych. Widać wyraźnie 

zwiększanie się stężenia radonu w godzinach 

wieczornych, gdy drzwi i okna są zamknięte, 

oraz szybki spadek w godzinach rannych, gdy 

tryb życia zmusza nas do otwierania drzwi 

i okien. Podobny efekt daje się zaobserwo-

wać w cyklu rocznym. 

Dla okresu 3-miesięcznych pomiarów, gdy 

początek pomiaru miał miejsce w czerwcu, 

„sezonowy współczynnik korygujący” wy-

nosi 1,32. Oznacza to, że aby otrzymać war-

tość średniorocznego stężenia radonu należy 

wynik otrzymany na podstawie 3-miesięcz-

nego pomiaru pomnożyć przez 1,32. Np. gdy 

wartość pomiaru 3-miesięcznego wynosiła 

300 Bq/m3 to stężenie średnioroczne w ba-

danym pomieszczeniu wynosi: 300 Bq/m3 

x 1,32 = 396 Bq/m3 ≈ 400 Bq/m3. 

Uzyskane wyniki wskazują, że na bada-

nym terenie znajdują się budynki, które po-

siadają wysokie stężenia radonu (większe niż 

400 Bq/m3). W Polsce obecnie (2008 rok) 

nie ma przepisów określających dopuszczalne 

stężenia radonu w budynkach mieszkalnych. 

W większości państw (w tym w krajach Unii 

Europejskiej) istnieją takie przepisy. Przyjmuje 

się przeważnie różne dopuszczalne poziomy 

stężenia radonu dla budynków nowych i sta-

rych (niższe dla nowo budowanych i wyższe 

dla budynków już istniejących). Najczęściej są 

to wartości rzędu 200–400 Bq/m3. Powyżej 

tych wartości należy podjąć działania zaradcze 

prowadzące do obniżenia stężenia radonu.

Obserwowane wartości średnich stężeń Rn-

222 w mieszkaniach (dane CLOR) to: w świecie 

– 39 Bq/m3, w Polsce – 49,1 Bq/m3, w Cze-

chach – 140 Bq/m3, w Finlandii – 120 Bq/m3, 

w Szwecji – 108 Bq/m3. Maksymalne war-

tości stężeń Rn-222, które podaje literatura 

naukowa to 85 000 Bq/m3 zmierzone w bu-

dynku w Szwecji i 20 000 Bq/m3 w Finlan-

dii. W Polsce maksymalna zmierzona war-

tość to 3 260 Bq/m3.

Z uwagi na budowę geologiczną teren 

Sudetów to teren, na którym mogą, i co po-

twierdziły obecne badania, występują wyż-

sze niż w innych częściach Polski stężenia 

radonu w budynkach. Należy jednak powtó-

rzyć, o czym wspomniano już wcześniej, że 

„problem radonu” jest problemem typowo 

lokalnym, tzn. że należy określić na podsta-

wie badań stężenie w konkretnym budynku, 

gdyż wartość stężenia radonu zależy od wielu 

czynników (rodzaj podłoża, stan, budynku, 

układ pomieszczeń i system wentylacji, sto-

sowane materiały budowlane i jakość tech-

nik budowlanych). 

DR KRZYSZTOF KOZAK

DR JADWIGA MAZUR

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

Ryc. 6.   Dobowe zmiany stężenia radonu w mieszkaniu
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WW 1904 r. jego obecność w wodach termal-

nych Lądka-Zdroju stwierdził C. Schaefer 

z Wrocławia, radoczynność wód Szczawna 

Zdroju wykazano w 1905 r., zaś pierwsze 

dane dotyczące wód świeradowskich pocho-

dzą z roku 1907. Lecznicze właściwości wód 

wykorzystywanych w uzdrowiskach, określo-

ne jako ich „radoczynność”, zostały oficjalnie 

uznane na forum międzynarodowym w 1932 r. 

na podstawie tzw. ustalenia z  Salzuflen. Ra-

don jest „najmłodszym” składnikiem lecz-

niczym wód i w przeszłości nieraz był tym 

„duchem źródeł”, który nadawał nieznane 

lecznicze właściwości wodom.

Wykorzystywanie zjawiska radioaktyw-

ności w celach medycznych w początkach 

pierwszej połowy XX w. było niekontrolo-

wane. Stosowano nieograniczone kuracje 

pitne „u wód”, produkowano radioaktyw-

ne wody butelkowane, zakładano inhala-

toria, stosowano kąpiele w radioaktywnych 

borowinach, radioaktywne maści, iniekcje, 

kompresy i tampony, a nawet produkowano 

radioaktywną... czekoladę!

Powszechne stosowanie w lecznictwie radu 

i radonu, jako jego emanacji, doprowadziło do 

ogłoszenia w 1934 r. Lądka-Zdroju uzdrowi-

skiem radonowym (Radium Bad Landeck), 

a także do leczniczego wykorzystania odkry-

tych w 1933 r. bardzo słabo zmineralizowa-

nych źródeł o silnej radoczynności w Świe-

radowie-Zdroju (obecne źródła M. Skłodow-

skiej-Curie). Ten ostatni fakt miał interesu-

jący przebieg. Właściciel terenu położonego 

w sąsiedztwie świeradowskiego zdroju Paul 

Schmidt zwrócił uwagę, że martwa żaba leżąca 

w jednym ze źródeł nie rozkłada się. Wykona-

ne badania wykazały wysoką radoczynność 

wód tego źródła, co przez właściciela zostało 

natychmiast wykorzystane do założenia rok 

później nowego ośrodka leczniczego, konku-

rencyjnego względem istniejącego uzdrowi-

ska. Doprowadziło to do dużych napięć (np. 

kuracjusze Schmidta korzystali bez wniesienia 

specjalnych opłat z parku uzdrowiskowego, 

pijalni wód mineralnych i in.), zakończonych 

połączeniem w 1936 r. obu ośrodków i powie-

rzeniem Schmidtowi funkcji dyrektora uzdro-

wiska, które piastował zresztą aż do 1946 r. 

Radioaktywność wód leczniczych na obsza-

rze obecnej centralnej i południowej Polski 

przed wojną prowadził S. Grabianka.

LLeczenie uzdrowiskowe z zastosowaniem 

radonu kontynuowano po ostatniej wojnie, 

a pierwsze prace dotyczące tego składnika 

na Dolnym Śląsku wykonywała M. Szmy-

Radon jest „najmłodszym” składnikiem swoistym wód wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym. Choć 

odkryty w 1900 r., to obecność tego promieniotwórczego gazu szlachetnego stwierdzono w wodach podziemnych 

już w 1902 r., zaś niedługo potem – w wodach leczniczych obecnych uzdrowisk polskich.

WOJCIECH CIĘŻKOWSKI

R A D O N  
w lecznictwie uzdrowiskowym
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Uzdrowisko Lądek-Zdrój
wykorzystuje wody radonowe
do celów leczniczych

Uzdrowisko Lądek-Zdrój
wykorzystuje wody radonowe
do celów leczniczych
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tówna. Dokładne rozpoznanie występowania 

radonu w wodach leczniczych tego regionu 

zawdzięczamy szeroko zakrojonym pracom 

badawczym prowadzonym przez T. A. Przy-

libskiego.

Występowanie radonu w stężeniach lecz-

niczych, tzn. powyżej 74 Bq/dm3, stwierdzo-

no w Polsce w sumie w wodach leczniczych 

19 złóż (tab. 1), przy czym w celach leczni-

czych wykorzystywane są one tylko w uzdro-

wiskach Dolnego Śląska.

W radonoterapii stosuje się:

a) kąpiele wannowe i basenowe; znaczenie 

lecznicze mają kąpiele o zawartości Rn powy-

żej 370 Bq/dm3, przy czym najlepsze działanie 

mają kąpiele o zawartości 3000 Bq/dm3;

b) inhalacje indywidualne i zbiorowe, 

prowadzone w tzw. emanatoriach; stężenie 

radonu w powietrzu do inhalacji powinno 

wynosić tu 37–180 Bq/dm3;

c) kurację pitną; stosuje się tu dawkowa-

nie indywidualne według wskazań lekarskich, 

przy czym stężenie Rn w wodzie może wy-

nosić 110–1200 Bq/dm3;

d) płukanie przyzębia, przy którym stę-

żenie Rn w wodzie powinno wynosić 650–

1000 Bq/dm3;

Leczniczy wpływ radonu polega na jego 

działaniu bodźcowym i działaniu na układ 

wewnątrzwydzielniczy. Wyraża się ono:

– pobudzeniem osi podwzgórze – przy-

sadka – nadnercza (działanie przeciwzapal-

ne, odczulające i przeciwbólowe),

– nasileniem bodźców gonadotropo-

wych,

– pobudzeniem układów neurohormo-

nalnych.

Wchłanianie radonu do organizmu nastę-

puje głównie przez płuca, stąd są one narzą-

dem krytycznym w tym zakresie. Niewielkie 

jest natomiast wchłanianie tego gazu przez 

skórę (0,3–0,5%) oraz jego absorbcja na skó-

rze (1–2%). Stwierdzono korzystne działa-

nie radonu w wielu schorzeniach, przede 

wszystkim w:

– chorobach reumatycznych,

– chorobach narządu ruchu,

– nadciśnieniu tętniczym i chorobach na-

czyń obwodowych,

– chorobach obwodowego układu ner-

wowego,

– chorobach układu oddechowego,

– zaburzeniach okresu przekwitania u ko-

biet oraz niepłodności męskiej i żeńskiej (dzia-

łanie „odmładzające”)

Natomiast przeciwwskazaniami w rado-

noterapii jest młody wiek, ciąża, choroby 

nowotworowe, choroby przerostowe ukła-

du krwiotwórczego i chłonnego, a także 

zawodowe narażenie na promieniowanie 

jonizujące.

PProwadzona w uzdrowiskach radonoterapia 

została w połowie lat 80. XX w. podważo-

na, jako niemająca waloru naukowej metody 

leczenia, zbytnio opartej tylko na empirii. 

Spowodowało to ograniczenie stosowania za-

biegów radonowych – zmniejszenie ich licz-

by w trakcie kuracji oraz skrócenie czasu. 

Ostatnio jednak przeważająca w poglądach 

i wynikach badań hipoteza hormezy radia-

cyjnej, wydaje się wskazywać na lecznicze 

działanie niskich radioaktywności. Wbrew 

tym wątpliwościom z powodzeniem funk-

cjonują cały czas europejskie uzdrowiska ra-

donowe – Bad Kreuznach i Bad Brambach 

w Niemczech, Bad Gastein w Austrii oraz 

Jachymov w Czechach. W Polsce w ostatnich 

latach ponownie rozkwita z powodzeniem 

lecznictwo radonowe w Świeradowie-Zdro-

ju, kontynuowana jest radonoterapia w Ląd-

ku-Zdroju, a nawet powstało nowe lecznicze 

Centrum Jelenia Struga w Kowarach, w któ-

rym stosuje się również zabiegi z wykorzy-

staniem radonu.

Jak dotąd nie stwierdzono negatywnych 

skutków zdrowotnych wśród mieszkańców re-

jonów występowania podwyższonych stężeń 

radonu w środowisku. Badania, którymi objęto 

na przykład mieszkańców gmin Lądek-Zdrój 

i Stronie Śląskie oraz Świeradów-Zdrój, a jako 

grupy odniesienia potraktowano mieszkańców 

północno-wschodniej Polski, nie wykazały sta-

tystycznie istotnej różnicy w zachorowalności 

na nowotwory. Zupełnie nieprawdziwe są tak-

że pogłoski o cyklicznej wymianie mieszkań-

ców Lądka-Zdroju i/lub Świeradowa-Zdroju 

w okresie przedwojennym. Nie stwierdzono 

również szeroko prowadzonymi badaniami, 

niekorzystnych skutków wśród personelu ob-

sługującego zabiegi radonowe.

Na zakończenie można stwierdzić za 

J. W. Kochańskim, że „stosowanie mediów 

radonowych w lecznictwie uzdrowiskowym 

wymaga bezwzględnego przestrzegania wska-

zań i przeciwwskazań, pomimo tego, że ob-

ciążenie tkanek i narządów promieniowaniem 

jonizującym w trakcie radonoterapii w uzdro-

wiskach jest mniejsze od dawki uznawanej 

obecnie za dopuszczalną”.

PROF. DR HAB. WOJCIECH CIĘŻKOWSKI

ZAKŁAD GEOLOGII I WÓD MINERALNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Tabela 1.  Najwyższe stężenia radonu stwierdzone w wodach leczniczych Polski (kursywą zaznaczono 
miejscowości, w których wody radonowe były uznawane za lecznicze w przeszłości)

Miejscowość Ujęcie Stężenie radonu w Bq/dm3

Świeradów-Zdrój M. Skłodowskiej-Curie 4 2893

Szklarska Poręba Nr 1 1850

Lądek-Zdrój Jerzy 1780

Czerniawa-Zdrój Radoczynne 1 1739

Kudowa-Zdrój Marchlewski 770

Kowary Nr 26 656

Szczawno-Zdrój Marta 326

Sosnówka Dobre 316

Jedlina-Zdrój J-300 244

Przerzeczyn-Zdrój Nr 9 188

Bobrowniki Stare Maria 164

Jelenia Góra – Cieplice Sobieski Nr 2 163

Jeleniów J-150 155

Ustroń U-3 155

Długopole-Zdrój Emilia 152

Duszniki-Zdrój B-3 152

Szczawina Studzienne 152

Swoszowice Zdrój Główny 96

Stare Bogaczowice Anna 92
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MMateriały budowlane stanowią drugie źró-

dło obecności radonu w domach i dlatego 

wprowadzono normy określające maksymalne 

dopuszczalne zawartości radu Ra-226 i toru 

Th-232 – jako pierwiastków macierzystych 

izotopów radonu – oraz potasu K-40 (Rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 

2007 r. w sprawie wymagań dotyczących za-

wartości naturalnych izotopów promieniotwór-

czych w surowcach i materiałach stosowanych 

w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 

i inwentarza żywego, a także w odpadach prze-

mysłowych stosowanych w budownictwie oraz 

kontroli zawartości tych izotopów – Dz. U. 

2007, Nr 4, poz. 29). Zmniejszenie zagrożenia 

radonem z tego drugiego źródła odbywa się 

poprzez stosowanie w budownictwie mate-

riałów spełniających wymogi wyżej wymie-

nionego rozporządzenia, a także poprzez po-

krywanie ścian farbami, tapetami, itp. 

Istnieje wiele technik umożliwiających 

redukcję stężeń radonu w budynkach miesz-

kalnych, który przenika z podłoża. Techniki 

te można podzielić na dwie zasadnicze gru-

py: stosowane na etapie projektowania i bu-

dowy domu oraz stosowane w istniejących 

już budynkach. 

Oczywistym sposobem minimalizowania 

stężeń radonu w budynku jest wybudowa-

nie go na terenie o niskim potencjale rado-

nowym, a ponadto takie jego zaprojektowa-

nie, które zapewnia ograniczenie wnikania 

radonu z gruntu do wnętrza. Realizuje się to 

np. poprzez zaprojektowanie fundamentów 

ze wzmocnionymi krawędziami (typ II) lub 

wykonanie szczelnej wanny fundamentowej, 

łącznie ze ścianami fundamentowymi. W ten 

sposób zapobiega się powstawaniu nieszczel-

ności pomiędzy płytą (podłogą) a ścianami 

lub słupami (typ I), którymi radon może wni-

kać do wnętrza budynku (ryc. 1). Fundamen-

ty tego typu wylewane są w postaci monoli-

tycznej płyty, służącej wówczas równocze-

śnie za podłogę piwnicy. Stosowane rozwią-

Podwyższone stężenia radonu w domach występują najczęściej na najniższych kondygnacjach ze względu na bliskość 

gruntu, który jest głównym źródłem radonu. Podstawowe znaczenie ma fakt, że jest on gazem wielokrotnie cięższym 

od powietrza. Na wyższych kondygnacjach wpływ na stężenie radonu mają także materiały, z których wykonane 

są ściany i stropy budynku oraz rodzaj pokrycia ścian.

KRZYSZTOF KOZAK

Techniki redukcji stężeńTechniki redukcji stężeń
radonu w budynkachradonu w budynkach

Ryc. 1.  Fundament tradycyjny typu I (a) i szczelny typu II (b) ze wzmocnionymi krawędziami (Clavensjö B., 
Åkerblom G., 1994, The Radon Book. Measures against Radon, The Swedish Council for Building 
Research, Ljunglöfs Offset AB, Stockholm)
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Góry Izerskie – na ich północnym stoku 
leży uzdrowisko Świeradów-Zdrój,
wykorzystujące w lecznictwie wody radonowe

Góry Izerskie – na ich północnym stoku 
leży uzdrowisko Świeradów-Zdrój,
wykorzystujące w lecznictwie wody radonowe
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zania są analogiczne do posadowień poniżej 

zwierciadła wody gruntowej (ochrona bierna 

– uszczelnienie). Dla uniknięcia skurczu i za-

rysowań betonu stosuje się specjalne dodatki 

do betonu oraz dodatkowe zbrojenie.

Na etapie projektowym można także 

zastosować wentylację podposadzkową za 

pomocą rur perforowanych, montowanych 

pod posadzką najniższej kondygnacji, za-

zwyczaj w podsypce piaskowej. Ten system 

jest analogią do drenaży podposadzkowych, 

ale z reguły nie działa on w sposób grawita-

cyjny, lecz wymaga stałego lub okresowego 

sczerpywania gazu. W przypadku podłogi na 

legarach, alternatywą może być wentylacja 

pustki pomiędzy podłogą a gruntem lub wy-

lewką betonową. Skuteczne jest też uszczel-

nienie posadowienia poprzez ułożenie mat 

izolacyjnych z odpowiedniego rodzaju folii 

PCV, o szczelnie sklejonych złączeniach. 

WW czasie projektowania i budowy domu 

bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na 

wszelkie instalacje doprowadzające media do 

budynku (np. rury kanalizacyjne, rury wodne, 

przewody gazowe, przewody zasilania, tele-

foniczne itp.). Przepusty powinny być zapro-

jektowane i wykonane tak, aby ewentualne 

nieszczelności połączeń nie stwarzały dróg 

wnikania radonu do wnętrza.

W istniejących budynkach redukcję radonu 

można uzyskać następującymi sposobami:

– usunięcie źródła radonu poprzez wymia-

nę gruntu wokół lub pod budynkiem (ryc. 2) 

– wiąże się to z wyższymi kosztami, lecz daje 

dużą gwarancję rozwiązania problemu;

– wyeliminowanie dróg przenikania radonu 

przez usunięcie nieszczelności w fundamentach, 

podłogach, ścianach i uszczelnienie instalacji 

doprowadzających media, zastosowanie odpo-

wiednich powłok izolacyjnych, wyrównanie 

ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku;

– usunięcie radonu z wnętrza budynku 

poprzez odpowiedni system wentylacji, za-

pewniającej zwiększenie stopnia wymiany 

powietrza – stosowana jest wentylacja zarów-

no przestrzeni powietrznych pod fundamen-

tami, jak i wokół nich, a także bezpośrednia 

wentylacja pomieszczeń (ryc. 3).

Istnieją też metody aktywnego zapobiega-

nia wnikaniu radonu z powietrza glebowego do 

wnętrza budynku. Jedną z nich jest wytworzenie 

tzw. poduszki powietrznej pod fundamentem 

(nadciśnienia) poprzez pompowanie powietrza 

atmosferycznego ubogiego w radon. Inną me-

todą jest obniżenie ciśnienia powietrza pod bu-

dynkiem poprzez wykonanie tzw. „studni rado-

nowej” (ryc. 4). Głębokość studni powinna być 

większa niż głębokość fundamentów, zaś prze-

wód odprowadzający powietrze powinien być 

tak umieszczony, aby nie wprowadzał powietrza 

do budynku, np. przez pobliskie okno.

Najprostszą metodą usuwania radonu z bu-

dynku jest niewątpliwie wietrzenie najniższej 

kondygnacji, krótkie ale intensywne, raczej 

drzwiami niż oknami. Należy jednak zwró-

cić uwagę na kierunki ruchu powietrza. Brak 

wiatru czy położenie budynku w zagłębieniu 

zmniejszają skuteczność tej metody.

DR KRZYSZTOF KOZAK

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

1

2

3

4

5

Ryc. 2.  Częściowa wymiana gruntu – 1) membrana 
izolacyjna; 2) „nowy” grunt o zmniejszonej 
zawartości Ra-226; 3) i 4) materiał wypeł-
niający; 5) miernik ciśnienia

Ryc. 3.  Wentylacja mechaniczna w budynku

Ryc. 4.  Schemat studni radonowej (a) i przewód od-
prowadzający powietrze ze studni radono-
wej (b) – 1) rura perforowana o średnicy 
400–1000 mm; 2) wentylator; 3) izolacja; 
4) komora ssawna; 5) pokrywa; 6) przewód 
odprowadzający (Clavensjö, Åkerblom 1994)
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Kotlina Kłodzka to również region
o podwyższonym potencjale radonowym

Kotlina Kłodzka to również region
o podwyższonym potencjale radonowym
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ŹŹródłem obaw związanych z ekspozycją 

na radon jest w dużej mierze brak jed-

noznacznego i jednolitego stanowiska w tej 

materii, tych wszystkich podmiotów, które są 

odpowiedzialne za ochronę zdrowia miesz-

kańców. Mamy tu bowiem do czynienia ze 

stanem, który w literaturze określany jest 

mianem ,,naukowej niepewności” (scienti-

fic uncertainaty)1. Jednocześnie biorąc pod 

uwagę zasadę racjonalnego obniżania ryzy-

ka, wydaje się, że w przypadku ekspozycji 

na radon, nieodzownym staje się zmiana po-

dejścia do tego problemu podmiotów odpo-

wiedzialnych za zdrowie ludności. 

We wspólnotowym systemie prawnym za-

gadnienie ochrony zdrowia ludności przed 

zagrożeniami wywoływanym promienio-

waniem jonizującym jest przedmiotem re-

gulacji w prawie pierwotnym2 oraz w pra-

wie pochodnym3. 

Zgodnie z art. 30 Traktatu o utworzeniu 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

(Euratom), zawartym w Rzymie w 1957 r. 

(Dz.U. z 2004r. Nr 90, poz. 864/3 ze zm.), 

w gestii prawa wspólnotowego pozostawiono 

wypracowanie podstawowych norm ochrony 

zdrowia pracowników i ludności przed nie-

bezpieczeństwem związanym z promienio-

waniem jonizującym. W rozumieniu Trak-

tatu Euratom pojęcie ,,podstawowych norm” 

oznacza: maksymalne dopuszczalne dawki 

niestanowiące zagrożenia, maksymalne do-

puszczalne poziomy narażenia na promienio-

wanie i skażenia, podstawowe zasady opieki 

medycznej nad pracownikami. Na podstawie 

art. 33 Traktu Euratom państwa członkow-

skie zostały zobowiązane do przyjęcia odpo-

wiednich przepisów ustawowych lub wyko-

nawczych w celu zapewnienia przestrzegania 

podstawowych norm. Natomiast w art. 38 

Traktatu Euratom upoważniono Komisję do 

wydawania zaleceń dla państw członkowskich 

dotyczących poziomu promieniotwórczości 

w powietrzu, wodzie i glebie.

W celu harmonizacji przepisów stosowa-

nych w tej dziedzinie, Komisja skierowała do 

państw członkowskich dwa zalecenia dotyczące 

poziomu promieniotwórczości: zalecenie 90/

143/EURATOM z 1990 r. w sprawie ochrony 

ludności przed promieniowaniem wewnątrz 

pomieszczeń spowodowanym obecnością ra-

donu4 oraz zalecenie 2001/928/EURATOM 

z 2001 r. w sprawie ochrony ludności przed 

narażeniem pochodzącym od radonu, znaj-

dującego się w wodzie pitnej5. 

Do zagadnienia ekspozycji na radon nie 

stosuje się natomiast przepisów Dyrekty-

wy Rady 96/29/EURATOM z dnia 13 maja 

1996 r., ustanawiającej podstawowe normy 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia 

pracowników i ogółu społeczeństwa przed za-

grożeniami wynikającymi z promieniowania 

jonizującego (Dz. U. UE L z dnia 29 czerw-

ca 1996 r., Nr 159, poz. 1)6. Implementując 

dyrektywę do prawa polskiego, w art. 13 ust 

2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 

atomowe (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 276 

ze zm.) wprost wskazano, iż dawki graniczne 

promieniowania jonizującego, o których mowa 

w ustawie, nie obejmują narażenia na promie-

niowanie naturalne7. W szczególności dawek 

granicznych z ustawy Prawo atomowe nie sto-

suje się do promieniowania pochodzącego od 

radonu w budynkach mieszkalnych.

W tym miejscu dalsze rozważania poprze-

dzić należy uwagą natury ogólnej, dotyczącą 

charakteru prawnego i funkcji, jakie w syste-

mie prawa wspólnotowego odgrywają zale-

cenia. Zgodnie z art. 249, akapit 5 Traktatu 

o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospo-

darczej (TWE), zalecenia są aktami niema-

jącymi mocy wiążącej dla adresatów. Są one 

środkami prawnymi, które nie mają na celu 

wywołanie wiążących skutków prawnych. Nie 

mogą też tworzyć uprawnień, na które jed-

nostka mogłaby powoływać się przed sądem 

krajowym. Wyrażają one stanowisko danej 

instytucji wspólnotowej w pewnej dziedzi-

nie lub w konkretnej sprawie. W orzecznic-

twie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-

ści podkreśla się, że zalecenia powinny być 

uwzględniane przez państwa członkowskie 

przy wykładni prawa krajowego8. 

Wracając do powołanych wyżej aktów 

prawnych, przede wszystkim wskazać nale-

ży, że w zaleceniach dotyczących występo-

wania radonu w pomieszczeniach, Komisja 

rekomenduje państwom członkowskim, aby 

stężenie radonu w pomieszczeniach mieszkal-

Problematyka zagrożeń radonowych jest zagadnieniem, które coraz częściej staje się przedmiotem publicznej deba-

ty, zarówno tej prowadzonej na salach konferencyjnych w trakcie naukowych zjazdów i sympozjów, jak i tej prowa-

dzonej w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Szczególną uwagę temu zagadnieniu poświęca się w tych regionach 

Polski, gdzie potencjalne ryzyko ekspozycji na radon jest największe.

WOJCIECH ŚNIEŻYŃSKI

Zagrożenia radonowe 
w prawie wspólnotowym i polskim
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nych nieprzekraczało 200 Bq/m3. Natomiast 

zgodnie z zaleceniami dotyczącymi występo-

wania radonu w wodzie, gdy chodzi o prze-

mysłowe i publiczne ujęcia wody, państwa 

członkowskie powinny w przypadku stężeń 

przekraczających 100 Bq/litr ustanowić refe-

rencyjne poziomy stężeń radonu dla rozważe-

nia, czy działania zaradcze są potrzebne dla 

ochrony zdrowia ludności. Poziomy wyższe 

niż 100 Bq/litr mogą być przyjęte, jeżeli jest 

to konieczne z praktycznego punktu widzenia 

w danym kraju. Dla stężeń przekraczających 

1000 Bq/litr działania zaradcze są uważane 

za uzasadnione z punktu widzenia ochrony 

radiologicznej. W przypadku indywidualnych 

ujęć wody, zgodnie z zaleceniami, poziom 

1000 Bq/litr powinien być przyjęty dla roz-

ważenia działań zaradczych. Jednocześnie 

wskazuje się, że w sytuacji gdy takie działa-

nia zostaną uznane za konieczne, należy po-

wiadomić mieszkańców o poziomie stężeń 

radonu w wodzie oraz o działaniach potrzeb-

nych dla obniżenia tego poziomu. 

Jak widzimy, Komisja w podejściu do pro-

blemu ekspozycji na radon, jedynie określiła 

tzw. ,,poziomy akcji”, od których uzależnione 

zostaje uruchomienie przez państwa człon-

kowskie postępowań zaradczych, zmierzają-

cych do zmniejszenia zagrożenia metodami 

technicznymi (np. poprzez wietrzenie po-

mieszczeń). W prawie wspólnotowym zre-

zygnowano ze wskazywania największych 

dopuszczalnych dawek promieniowania jo-

nizującego na rzecz określenia poziomów ak-

ceptowalnych oraz poziomów granicznych, 

których przekroczenie nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek podjęcia działań za-

radczych. Określenie katalogu tych działań 

zostało pozostawione państwom członkow-

skim, które powinny w tym zakresie kiero-

wać się dostępną wiedzą.

Dokonując oceny dostosowania prawa pol-

skiego do wymagań prawa wspólnotowego, 

uznać należy, że w zakresie zagrożeń zwią-

zanych z ekspozycją na radon, sytuacja jest 

niezadawalająca i pozostało jeszcze wiele do 

zrobienia. Polski ustawodawca, dostosowu-

jąc przepisy do prawa wspólnotowego, zre-

zygnował z określenia maksymalnych stężeń 

radonu9. Jednocześnie w prawie polskim nie 

ustalono, w przypadku ekspozycji na radon, 

wartości granicznych, których przekroczenie 

skutkowałoby podjęciem określonych działań 

zaradczych. W szczególności za niewystar-

czającą uznać należy regulację dotyczącą eks-

pozycji na radon w pomieszczeniach miesz-

kalnych10 oraz w wodzie przeznaczonej do 

spożycia11. W przypadku oceny przydatności 

terenu pod budownictwo, przede wszystkim 

prowadzonej na etapie uchwalania miejsco-

wych planów zagospodarowania, przepisy 

krajowe nie przewidują w ogóle obowiązku 

prowadzenia pomiarów stężeń radonu w po-

wietrzu gruntowym12. 

KKonkludując, w przypadku ekspozycji 

na radon brak jest w prawie krajowym 

przepisów, które określałyby tzw. ,,pozio-

my akcji”, od których uzależnione zostaje 

uruchomienie postępowań zaradczych. Po-

wstaje zatem pytanie, czy w takiej sytuacji 

dopuszczalne jest przyjęcie przy opracowy-

waniu wyników badań stężeń radonu jako 

poziomów referencyjnych wartości zaleca-

nych w prawie wspólnotowym (zaleceniach). 

Przestrzeganie przez państwa członkowskie 

prawa wspólnotowego polega nie tylko na 

przestrzeganiu aktów prawa wspólnotowe-

go obowiązujących bezpośrednio oraz na do-

konaniu transpozycji do prawa wewnętrzne-

go aktów prawa wspólnotowego, które tego 

wymagają, ale także polega na stosowaniu 

prawa wewnętrznego w taki sposób, aby nie 

naruszać wymagań wynikających z prawa 

wspólnotowego. W państwach członkowskich 

organy wykonujące administrację oraz sądy 

krajowe są zobowiązane brać je pod uwagę, 

w szczególności gdy odnoszą się one do wy-

kładni przepisów prawa krajowego przyjętych 

w wykonaniu lub uzupełnieniu prawnie wiążą-

cych przepisów wspólnotowych13. Nie można 

zatem uznać, że zalecenia nie wywołują żad-

nych skutków prawnych, ponieważ bierze się 

je pod uwagę przy bezpośrednim stosowaniu 

wszystkich wiążących norm prawa wspólno-

towego, zawartych we wszystkich źródłach 

prawa wspólnotowego, nie wyłączając norm 

traktatowych. W przypadku zagrożeń zwią-

zanych z ekspozycją na radon, będzie to do-

tyczyć norm Traktatu Euratom, w szczegól-

ności tych, które mają walor bezpośredniej 

skuteczności w układzie wertykalnym (pio-

nowym, obowiązki państwa wobec jednost-

ki). Nie będzie zatem contra legem sytuacja, 

w której podmioty odpowiedzialne za zdro-

wie ludności przy opracowywaniu wyników 

badań stężeń radonu, jako poziomy referen-

cyjne przyjmować będą wartości rekomen-

dowane w zaleceniach Komisji. 

Prawo wspólnotowe nie narzuca pań-

stwom członkowskim rozwiązań w przed-

miocie kształtowania struktury, kompetencji 

oraz trybu działania organów wykonujących 

administrację publiczną. Swoboda w kształto-

waniu podziału kompetencji powinna jednak 

uwzględniać rodzaj zadań, które mają być re-

alizowane przez dany szczebel administracji. 

W wielu przypadkach przyjęte w tym zakresie 

rozwiązania budzą liczne wątpliwości. Nieste-

ty, dotyczy to także organizacji administra-

cji powołanej do ochrony zdrowia ludności 

przed zagrożeniami wywoływanymi promie-

niowaniem jonizującym. Obecne rozwiąza-

nia prawne przewidują rozbudowany katalog 

podmiotów, w których kompetencji leży za-

pewnienie takiej ochrony. Podmiotami tymi 

są: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 

jako centralny organ administracji rządowej 

właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądro-

wego i ochrony radiologicznej, Państwowy 

Zakład Higieny, Państwowa Inspekcja Sani-

tarna, której zadania wykonują: Główny In-

spektor Sanitarny, Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny, Wojewoda (działa-

jący przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska), organy administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru bu-

dowlanego, w szczególności Główny Inspek-

tor Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, a także or-

gany jednostek samorządu terytorialnego. Po-

nadto, w celu zbierania informacji utworzo-

ne zostały na terenie kraju stacje wczesnego 

ostrzegania oraz placówki pomiarowe stęże-

nia promieniotwórczego14. 

Jak pokazuje praktyka wykonywania ad-

ministracji publicznej, powyższa sytuacja pro-

wadzi, w wielu przypadkach, do rozmycia 

odpowiedzialności oraz chaosu, jeśli chodzi 

o podejmowanie działań zaradczych. Przede 

wszystkim jednak nie może być ona akcepto-

wana z punktu widzenia ochrony praw jed-

nostki, która w obliczu zagrożeń związanych 

z ekspozycją na radon, nie wie do kogo zwró-

cić się o pomoc.



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 6 (81)/2008 19

Podsumowując, wydaje się, że w sytuacji 

braku powszechnej opinii nauki dotyczącej 

skali zagrożeń związanych z ekspozycją na 

radon, należy raczej przeceniać niż lekcewa-

żyć to zagrożenie. W obowiązującym prawo-

dawstwie niestety brak jest takiego podejścia 

do omawianego problemu. 

MGR WOJCIECH ŚNIEŻYŃSKI

Przypisy
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WW 1994 roku urząd gminy w Jano-

wicach Wielkich zlecił dr J. Fistkowi 

i Z. Rafalskiemu opracowanie dokumentacji 

na ujęcie wody pitnej dla Janowic Wielkich. 

Dla nikogo nie było tajemnicą, że woda ta 

wypływa ze starej sztolni kopalni rud mie-

dzi, a potem uranu. Studium hydrologiczno-

techniczne i projekt zostały zatwierdzone 

decyzją wydaną przez Urząd Wojewódzki 

– Wydział Ochrony Środowiska w Jeleniej 

Górze. Autorzy projektu zastosowali odpo-

wiedni pod względem technicznym rodzaj 

ujęcia wody, uwzględniający podwyższoną 

zawartość radonu w występującej wodzie, 

oceniony na 107–130 Bq/l. Nie są to bardzo 

wysokie poziomy, choć w polskim prawie 

już kwalifikują tę wodę jako leczniczą wodę 

radonową – oczywiście leczniczą przy krót-

kotrwałej kuracji, a nie przy stałym z niej 

korzystaniu. Zgodnym zdaniem ekspertów, 

takie stężenie jest niegroźne w przypadku 

spożywania wody, zwłaszcza przegotowanej, 

ale jest potencjalnie niebezpieczne w przy-

padku korzystania z większej ilości wody 

na inne cele (kąpiele, pranie, gotowanie), 

gdy radon uwalnia się z wody i jest w spo-

sób niekontrolowany wdychany. Separacja 

radonu z wody jest stosunkowo prostym za-

biegiem technicznym, opartym na jej aeracji 

poprzez kaskadę. Uwalniający się gaz musi 

być usuwany na zewnątrz pomieszczenia uję-

cia wody. Zaprojektowano czterokomorowe 

ujęcie podziemne o konstrukcji żelbetowej 

z grawitacyjnym rozbryzgiem wody. Tym 

samym projektanci wypełnili obowiązek 

nakładany przez Zarządzenie Prezesa Pań-

stwowej Agencji Atomistyki z dnia 31 mar-

ca 1988 r. (znowelizowane 7 lipca 1995 r.) 

w sprawie dawek granicznych promieniowa-

Władza to potęga ludu
czyli jak usunąć zagrożenie radonowe za pomocą głosowania

GRZEGORZ PROKOP, RYSZARD SOBOLEWSKI

W gminie Janowice Wielkie (powiat Jelenia Góra) występuje podwyższone stężenie radonu w powietrzu oraz w wo-

dzie, w tym – w wodzie wodociągowej z ujęcia Miedzianka P-4. W trakcie korzystania z wody, radon Rn222 uwalnia 

się z niej do powietrza pomieszczeń mieszkalnych, zwłaszcza przy podgrzewaniu wody, ponieważ w wodzie ciepłej 

jest on znacznie trudniej rozpuszczalny. Wdychany radon, a głównie jego produkty rozpadu, powodują zagrożenie 

zdrowia mieszkańców i zwiększają ryzyko choroby nowotworowej. Co w tej sytuacji robią władze publiczne, ustawo-

wo zobowiązane do redukcji zagrożeń i do ochrony zdrowia mieszkańców? Zamiatają przysłowiowe śmieci pod dywan 

i uchwalają, że... zagrożenia radonowego nie ma! Na temat specyfiki zagrożeń radonowych wypowiadają się w tym 

numerze „Zielonej Planety” osoby bardziej kompetentne. Naszym zamiarem jest zrelacjonowanie oddolnych inicjatyw 

obywatelskich w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz przedstawienie wyników interwencji 

u władz publicznych w związku z tym zagrożeniem. Niestety, nie są to doświadczenia napawające optymizmem.

Karkonosze należą do obszarów
o wysokim potencjale radonowym

(powyżej 50 kBq/m3)

Karkonosze należą do obszarów
o wysokim potencjale radonowym

(powyżej 50 kBq/m3)
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nia jonizującego i wskaźników pochodnych 

określających zagrożenie promieniowaniem 

jonizującym. Dodatkowe koszty związane 

z instalacją do odradonowienia wody moż-

na szacować na kilkanaście tysięcy złotych, 

co zapewniłoby skuteczną redukcję stężenia 

radonu. Tak jednak się nie stało, a powsta-

ły spór ma już kilkanaście lat i pochłonął 

znaczne koszty pomiarów, wyjazdów, spo-

rządzania dokumentacji, koszty sądowe itp., 

że nie wspomnieć o tysiącach straconych 

bezproduktywnie godzin i utrzymującym się 

zagrożeniu czynnikiem kancerogennym.

W sposób niemożliwy do racjonalnego 

wyjaśnienia wójt Gminy Janowice Wielkie 

zignorował fachowy projekt i leżące u jego 

podstaw studium hydrologiczno-techniczne, 

opracowane przez dr J. Fistka i Z. Rafal-

skiego. Zatwierdził natomiast drugi projekt, 

opracowany (zapewne nie za darmo) przez 

Eko-Projekt z Zielonej Góry. Uzasadnieniem 

zmiany projektu było „...występowanie in-

nych warunków geotechnicznych niż zakła-

dano wcześniej”, ale do dziś nie udało nam 

się dowiedzieć, jakie to konkretnie zmiany 

warunków zostały stwierdzone. Wójt zapew-

nił na piśmie, że pomimo zmian jakość wód 

nie ulegnie pogorszeniu. Przy okazji jednak 

usunięte zostały najistotniejsze elementy in-

stalacji odradonowiania oraz zalecenia odno-

śnie utrzymywania równowagi hydrodyna-

micznej powyżej ujęcia wody. Urząd Woje-

wódzki zakwestionował powyższą decyzję, 

a w pouczeniu stwierdził, że integralną część 

decyzji powinno stanowić „Studium hydrolo-

giczno-techniczne na ujęcie wody dla m. Ja-

nowice Wielkie”, a tak się nie stało. W naszej 

opinii jedynym powodem zmian było usu-

nięcie zabezpieczeń przeciwradonowych i, 

niestety, wójt dopiął swego, wykonując uję-

cie wody bez instalacji wymaganych w pro-

jekcie J. Fistka i Z. Rafalskiego.

WWtedy zaczęło się... Na jednej z sesji 

radni zwrócili się do nas o przedsta-

wienie opinii w sprawie konieczności odra-

donowania wody na ujęciu Miedzianka P-4. 

Zaczęliśmy gromadzić materiały, organizo-

wać badania, kierować zapytania do jedno-

stek odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, 

choć przecież jest to obowiązkiem wielu 

instytucji, utrzymywanych z podatków. Po 

naszych wstępnych ustaleniach rada gminy 

wystąpiła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej w Jeleniej Górze o prze-

badanie wody z ujęcia P-4 na zawartość ra-

donu.  Badania przeprowadzone przez PZH 

Warszawa, w marcu 1999 roku, wskazały 

na obecność radonu w ilości 141,7 Bq/l – 

wypływ ze sztolni – i praktycznie na tym 

samym poziomie 136 Bq/l po uzdatnieniu. 

Potwierdzono zatem, że stężenie pozostaje 

na takim samym, podwyższonym poziomie 

u odbiorców w kranach. A więc „oszczędno-

ści” na instalacji do odradonowiania skoń-

czyły się zgodnie z oczekiwaniami – sku-

tecznego odradonowienia nie ma. 

Pomimo uzyskanych potwierdzeń, że woda 

z ujęcia P-4 zawiera podwyższony poziom 

radonu, ani wójt, ani rada gminy nie pod-

jęli prostych działań, które miałyby na celu 

wyeliminowanie tego zagrożenia dla zdro-

wia mieszkańców. W tej sytuacji, w czerw-

cu 1999 roku, pięciu radnych oraz piszący 

te słowa i kilku innych mieszkańców gmi-

ny zawiadomiło Prokuraturę w Jeleniej Gó-

rze o zanieczyszczeniu wody wodociągowej 

z ujęcia Miedzianka P-4 promieniotwórczym 

radonem. Po odmowie wszczęcia śledztwa 

przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze 

zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej 

w Jeleniej Górze w sprawie nieumyślnego 

sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdro-

wia mieszkańców gminy Janowice Wielkie 

poprzez dopuszczenie do użytkowania wody 

zawierającej radon. Prokuratura Okręgowa 

wystąpiła do Powiatowego Inspektora Sa-

nitarnego (PIS) w Jeleniej Górze o opinię 

w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi 

PIS potwierdza, że wydał pozytywną opinię 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu dla inwestycji ujęcia wody we wsi Mie-

dzianka na podstawie przedłożonej dokumen-

tacji oraz wyników badań wody z wypływu 

P-4 wykonanych w roku 1995. Te wyniki są 

zawarte w studium i projekcie technicznym 

dra J. Fistka. Stąd wniosek, że PIS w Jeleniej 

Górze musiał się zapoznać ze studium hydro-

geologicznym i projektem dra J. Fistka oraz 

z faktem, że radon jest obecny w wodzie ujęcia 

P-4 i konieczne jest ciągłe usuwanie tego gazu 

na zewnątrz ujęcia. PIS oparł się też na opinii 

wydanej przez PZH w Warszawie stwierdza-

jąc, że woda nadaje się do spożycia i na po-

trzeby gospodarcze. Opinia PZH była jednak 

inna – PZH stwierdził tylko, że woda nadaje 

się wyłącznie do spożycia, a zagrożenie zdro-

wia mieszkańców korzystających z tej wody 

radonowej bardziej wiąże się z inhalacją, niż 

pobieraniem go drogą pokarmową.

PIS poinformował, że można zastosować 

proste rozwiązania na etapie uzdatniania wody, 

pozwalające obniżyć stężenie radonu w wo-

dzie. W tej sytuacji Prokuratura Okręgowa 

w Jeleniej Górze wykazała się czujnością 

i skierowała sprawę do Prokuratury Rejono-

wej w Jeleniej Górze, wszczynając z urzędu 

śledztwo w tej sprawie.

Prokurator Rejonowy zasięgnął zatem 

ponownie opinii biegłych Państwowego 
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Zakładu Higieny w Warszawie i Centralne-

go Laboratorium Ochrony Radiologicznej 

(CLOR) w Warszawie. PZH potwierdził, iż 

woda nadaje się jedynie do spożycia, a za-

sadnicze zagrożenie uwalnianym radonem 

bardziej wiąże się z inhalacją (przechodze-

niem radonu do powietrza, wdychaniem 

produktów jego rozpadu). Po raz kolejny 

wskazano na możliwość podjęcia działań 

na ujęciu Miedzianka P-4, pozwalające ob-

niżyć istniejące tam podwyższone stężenie 

radonu. CLOR w Warszawie wypowiedziało 

się tylko w sprawie stężeń izotopów uranu 

i radu w wodzie ujęcia P-4, problemu rado-

nu jakby nie dostrzegło.

Prokurator chyba nie do końca rozu-

miał specyfikę szkodliwego oddziaływa-

nia radonu. Mimo, że prowadził śledztwo 

pod kątem użytkowania wody (tj. na cele 

spożywcze i gospodarcze), w toku postę-

powania pominął zagrożenie zdrowia przy 

użytkowaniu wody do celów innych niż jej 

spożywanie (tj. kąpiele, prysznice, pranie, 

gotowanie) i zadowolony z siebie sprawę po-

śpiesznie umorzył.

NNa pamiątkę przesłał nam wykładnię 

prawa, która chyba jest przerostem for-

my nad treścią: „Na tle powyższego stanu 

faktycznego należy przeprowadzić egzege-

zę odpowiednich przepisów, tak aby możli-

wym było wyjaśnienie wszystkich wątpli-

wości związanych z tym problemem. Istot-

nie, przyznać należy, iż w polskim systemie 

prawa ochrony środowiska brak jest norm 

prawnych regulujących wprost zagadnienia 

związane z poziomem radonu w wodzie po-

chodzącej z ujęć. Nie oznacza to oczywiście, 

iż w tym zakresie powstała luka w prawie, 

albowiem technika legislacyjna postuluje 

w tym zakresie stosowanie analogii ewen-

tualnie subsydiarne posługiwanie się przepi-

sami prawnymi, zaczerpniętymi z dziedzin 

zbliżonych swym zakresem podmiotowym 

lub wręcz podobnych”.

Z wielką przykrością odebraliśmy też in-

synuacje urzędników publicznych, w których 

pomawiano nas o walkę polityczną i o za-

mach na apanaże w obrębie władz samo-

rządowych. 

Trudno uwierzyć, jednak problemy z za-

grożeniem radonowym miał nie tylko pro-

kurator, ale również Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delega-

tura w Jeleniej Górze, który bezpodstawnie 

uogólniał małe zagrożenie od spożywanej 

wody na wszystkie cele komunalno-gospo-

darcze. To kolejna instytucja, która zwróci-

ła uwagę na skuteczne i proste metody od-

radonowiania wody i która... poprzestała 

na tym zwróceniu uwagi. W naszej gminie 

takie opinie trafiają zazwyczaj szybko do 

kosza, a w najlepszym przypadku do głę-

bokiej szuflady.

O sytuacji powiadomiliśmy ekspertów-

projektantów panów J. Fistka i Z. Rafalskie-

go, których projekt i zalecenia zostały przez 

gminę zignorowane. Autorzy ponowili ba-

dania i przedstawili swoją opinię.

1. Wysokie stężenie radonu w wodzie 

wodociągowej Janowic Wielkich wskazuje 

na źle wykonane ujęcie; aby przerwać ist-

niejące zagrożenie zdrowia mieszkańców 

postulowano natychmiastowe przystąpie-

nie do przebudowy ujęcia, a przede wszyst-

kim do zainstalowania urządzenia do odra-

donowania wody.

2. Ujmując wodę ze starych wyrobisk ko-

palnianych dawnej kopalni miedzi, a później 

uranu, szczególną uwagę winno się zwrócić 

na stały pobór wody z ujęcia z odpowiednim 

przelewem, aby nie dopuścić do spiętrzania 

wody, co może być powodem wzbogace-

nia wody o składniki niepożądane (radio-

nuklidy).

3. Gmina nie uwzględniła uwag zawartych 

w projekcie autorów J. Fistka i Z. Rafalskie-

go z 1995 r. odnośnie sposobu ujęcia wody 

z wypływu oznaczonego symbolem P-4.

4. Do czasu przebudowy ujęcia, zgodnie 

z zaleceniami przedstawionymi w projekcie 

ujęcia z 1995r., należy powiadomić miesz-

kańców, że spożywanie wody z wodociągu 

janowickiego może nastąpić dopiero po jej 

długotrwałym gotowaniu.

5. Korzystając z tej wody w czasie kąpie-

li, należy wentylować łazienkę, aby usunąć 

nagromadzony w pomieszczeniu radon, gdyż 

jego wdychanie (droga inhalacyjna) jest bar-

dziej niebezpieczne od drogi pokarmowej.

6. Należy przeszkolić pracowników gminy 

w zakresie zagrożenia radonowego i uświa-

domić społeczeństwu istnienie potencjalne-

go zagrożenia.

7. W wykonanym w 1997 r. ujęciu woda 

nie została poddana analizie fizyko-che-

micznej ani też nie są prowadzone badania 

fizyko-chemiczne w czasie eksploatacji uję-

cia, co autorzy zalecali w projekcie z 1995 r. 

(brak monitoringu).

RRównolegle została wydana druga opinia 

przez Uniwersytet Śląski w Katowicach 

(Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Jądrowej i Jej 

Zastosowań), podpisana przez prof. dra hab. 

W. Zippera, kierownika Zakładu Fizyki Ni-

skich Aktywności. Opinię opracowano na 

podstawie pomiarów stężenia izotopu ra-

donu w wodzie i w powietrzu pomieszczeń 

mieszkalnych przeprowadzonych na terenie 

posesji przy ul. Parkowej 1 w Janowicach 

Wielkich (czyli u G. Prokopa – przyp. red.). 

Badania potwierdziły po raz kolejny, że wy-

sokie stężenie radonu w powietrzu mieszkań 

jest wynikiem uwalniania się radonu z wody 

wodociągowej w czasie jej użytkowania (ką-

piele, mycie, pranie, gotowanie).

Opinia zawiera uwagę o konieczności 

przeprowadzenia odradonowania wody na 

początku jej drogi do odbiorcy, czyli od razu 

na ujęciu. Pozwoli to na wyeliminowanie jed-

nego ze źródeł podwyższonych stężeń radonu 

w powietrzu mieszkań. Decyzja o budowie 

takiej instalacji leży w gestii władz lokal-

nych i wiąże się z wydatkami, ale na pewno 

w ostatecznym rachunku opłacalnymi. Autor 

podkreśla, że w przypadkach np. zagrożeń, 

których ogół społeczeństwa nie jest świa-

domy, wybrani przez nich przedstawiciele 

posiadający tę świadomość powinni działać 

w ich interesie i na rzecz ich dobra.

W tej sytuacji grupa radnych złożyła wnio-

sek do rady gminy Janowice Wielkie o zapla-

nowanie w budżecie gminy, na rok 2001, środ-

ków na instalację do odradonowania wody na 

ujęciu P-4. Na podstawie omówionego wyżej 

materiału radni uchwalili jednak większością 

głosów, że żadnego zagrożenia nie ma. Może 

to warte jest rozpowszechnienia: zamiast opi-

nii urzędów, ekspertów, profesorów i uniwer-

sytetów, zamiast pomiarów w terenie – gło-

sowanie gminnych niefachowców.

Jak zdobyć kilka głosów radnych, któ-

re przeważą w głosowaniu? Wójt ma na to 

swoje sposoby: w ciągu dwóch dni załatwia 

i rozsyła radnym opinię PIS, że zagrożenia 
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nie ma, a Uniwersytet Śląski w ogóle nie 

ma uprawnień do wydawania opinii w tej 

sprawie. W tym piśmie okazuje się jednak 

między wierszami, że inspektor PIS nie do 

końca odróżnia zagrożenia uranowo-radowe 

od radonowych.

Skoro najlepszą obroną jest atak, więc 

przewodniczący rady gminy zawiadamia Pro-

kuraturę Rejonową w Jeleniej Górze o dzia-

łaniach Stowarzyszenia „Mieszkańcy Gmi-

nie” (którego członkami jest pięciu radnych 

oraz G. Prokop – przyp.red.), prowadzących 

jakoby do utraty zaufania w społeczeństwie 

przez radę gminy w Janowicach Wielkich. 

Pan przewodniczący sam jednak nie zauważa, 

że narusza prawo, skoro o jego wystąpieniu 

do prokuratury rada dowiaduje się po fakcie. 

Po przesłuchaniach przez policję i analizie 

dowodów, prokuratura postanowiła odmó-

wić wszczęcia postępowania, uzasadniając 

postanowienie prokuratorskie następująco: 

podjęta inicjatywa przez lokalną społeczność, 

aby za zgodą rady gminy Janowice Wielkie 

przeprowadzić dalsze inwestycje w zakresie 

uzdatniania wody pitnej jest dopuszczalna 

i zasadna, mimo że nie znalazła akceptacji 

władz samorządowych. Prokuratura potwier-

dziła, że prowadzone badania wykazały pod-

wyższoną zawartość radonu w wodzie oraz 

to, iż woda ta jest zdatna do picia (spożycia). 

Dziwić może fakt, że prokuratura z urzędu 

nie podjęła działań w związku z sygnałami 

o znacznie większej szkodliwości radonu 

uwalniającego się w trakcie innego korzy-

stania z wody.

OOpinię dra J. Fistka oraz ekspertów 

z Uniwersytetu Śląskiego w całej roz-

ciągłości poparło CLOR z Warszawy oraz 

Ministerstwo Środowiska. To ostatnie stwier-

dziło nawet, że podjęcie działań w kierunku 

odradonowienia wody z ujęcia P-4 jest nie 

tylko celowe i stosunkowo proste, ale wręcz 

konieczne. Rada gminy nie mogła jednak 

zapoznać się z tą kolejną i jednoznaczną 

opinią, ponieważ nie opuściła ona szuflady 

przewodniczącego rady.

Wobec stosowania takich metod, zwró-

ciliśmy się do posła na Sejm RP p. Ryszarda 

Matusiaka z prośbą o pomoc w rozwiąza-

niu naszego społecznego problemu, jakim 

jest zagrożenie zdrowia i życia kilku tysięcy 

mieszkańców gminy Janowice Wielkie. Pan 

poseł Ryszard Matusiak wystąpił pisemnie 

do wójta gminy Janowice Wielkie o udo-

stępnienie kopii dokumentacji technicznej 

dotyczącej budowy i sposobu użytkowania 

wyżej wymienionego ujęcia. Do zapoznania 

się z dokumentacją pan Poseł musiał upo-

ważnić trzy osoby (piszących te słowa oraz 

p. Z. Rafalskiego), ponieważ wójt zapewne 

nie słyszał o trybie udzielania informacji pu-

blicznej i informacji o środowisku. Do udo-

stępnienia informacji początkowo nie doszło, 

a to z tego powodu, że według wójta p. Ra-

falski występował już w tej sprawie wielo-

krotnie, podając do publicznej wiadomości 

dane o... stwierdzonej podwyższonej zawar-

tości radonu w wodzie. Kuriozalna sytuacja 

na początku XXI wieku, w państwie pra-

wa (?), aspirującym wówczas do wstąpienia 

do Unii Europejskiej. Wizyta skończyła się 

wyrzuceniem wszystkich trzech panów przez 

wójta z jego gabinetu. Jedno stwierdzenie, 

które padło z ust pana Rafalskiego, utkwiło 

nam w szczególnie w pamięci: „Panie wój-

cie, dlaczego pan się tak upiera? Na litość 

boską, zrób pan to dla tych dzieci, co one 

panu zawiniły?”. 

Po kolejnych interwencjach pana Posła 

udało się dotrzeć do przedmiotowej doku-

mentacji technicznej, ale nie całej, bo jej część 

jakoby zaginęła. Odbyła się też wizja lokalna 

na terenie ujęcia wody P-4, w czasie której 

p. Rafalski przedstawił możliwość zainstalo-

wania separatora radonu po niewielkich mo-

dernizacjach istniejącego ujęcia. Zgodził się 

też nieodpłatnie wykonać projekt tej adapta-

cji. Z kolei piszący te słowa uzyskali środki 

finansowe (spoza budżetu gminy, od spon-

sora) na założenie instalacji. Sprawa była już 

zatem bardzo bliska zakończenia. Pozornie 

jednak, ponieważ rada gminy... nie wyraziła 

zgody na darmowy projekt i zewnętrzne fi-

nansowanie instalacji! No bo po co te dzia-

łania, skoro rada gminy już wcześniej prze-

głosowała, że zagrożenia nie ma? 

Do takich żałosnych sytuacji prowadzi 

brak prawa, skutkujący brakiem możliwo-

ści jego egzekwowania.

PPan poseł Ryszard Matusiak parokrot-

nie występował do ministra środowiska 

i ministra zdrowia z zapytaniem, jakie kon-

kretnie odrębne przepisy regulują zawartość 

substancji promieniotwórczej w wodzie do 

picia, do których odsyła minister zdrowia 

w paragrafie 2 ust. 2 swego rozporządzenia 

z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warun-

ków, jakim powinna odpowiadać woda do 

picia i na potrzeby gospodarcze oraz woda 

w kąpieliskach. Czy według tych przepisów 

można uznać za bezpieczne stężenie radonu 

Rn222 w wodzie z domowych kranów, które 

wynosi od 96,1 do 104,3 Bq/l? W odpowie-

dzi pan Poseł dowiedział się, że w Polsce 

brak jest przepisów określających wymaga-

nia w zakresie zawartości substancji promie-

niotwórczych w wodzie do picia. Ale skoro 

brak jest w Polsce przepisów regulujących 
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zawartość substancji promieniotwórczych 

w wodzie do picia, to na podstawie jakich 

przepisów CLOR ocenia wpływ obecnego 

w wodzie uranu na stan zdrowia mieszkań-

ców korzystających z tej wody i twierdzi, 

że woda ta może być wykorzystywana do 

celów spożywczych, a zawarte w niej izotopy 

promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia 

dla zdrowia mieszkańców? Zdumiewające, 

że prawie wszystkie cywilizowane kraje już 

sobie z tym problemem dawno poradziły, 

wprowadzając stosowne przepisy i normy, 

a w Polsce jest to niewykonalne. Inicjatorem 

prawodawczym były tam w dużym stopniu 

władze samorządowe, znajdujące pełne zro-

zumienie u władz administracyjnych. U nas 

– przeciwnie, całkiem dobre rozporządzenie 

określające normy stężenia radonu w powie-

trzu w budynkach zostało kilka lat temu wy-

cofane i nie obowiązuje.

WW związku z nagminnym otrzyma-

niem niezadowalających odpowiedzi 

lub nie na temat, w których całkowicie po-

minięte zostały nasze zapytania o zagrożenie 

inhalacyjne zdrowia dzieci oraz w związku 

z otrzymaniem stanowiska ministra, które 

nie obligowało władz gminy do podejmo-

wania jakichkolwiek działań, za pośrednic-

twem pana Posła ponowiliśmy nasze zapy-

tania i wytknęliśmy ministrowi zdrowia, 

że zajmuje stanowisko w tej sprawie, któ-

re wręcz zachęca władze gminy Janowice 

Wielkie do niepodejmowania jakichkolwiek 

działań, zmierzających do ochrony zdrowia 

mieszkańców gminy.

W tym czasie pojawiły się nowe możliwo-

ści pomiarowe i w styczniu 2002 r. przepro-

wadzono w domu G. Prokopa, wąsko ukie-

runkowane pomiary zawartości radonu w po-

wietrzu w pomieszczeniach mieszkalnych, 

w czasie kiedy mieszkańcy korzystają z wody 

wodociągowej (kąpiel natrysk, gotowanie). 

Badania wykonał dr hab. T. Przylibski z Po-

litechniki Wrocławskiej. Pomiar przeprowa-

dzono metodą komory dyfuzyjnej, aparatem 

ALPHA GUARD/PQ 2000 PRO. Pomiar 

polegał na ocenie tła, czyli stężenia radonu 

w powietrzu mieszkań przed odkręceniem 

kranu, wykonaniu pomiarów stężenia radonu 

w powietrzu kiedy działał prysznic (przez 

około 15 min.), pomiarach po zamknię-

ciu zaworu i w końcu – po otwarciu okna 

i drzwi. Zaobserwowano, że w ciągu tych 

15 minut, kiedy wypływała woda, stężenie 

radonu w powietrzu wzrosło ze średniego 

poziomu 308 Bq/m3 do 966 Bq/m3. Po zakrę-

ceniu kranu i otwarciu drzwi i okna, w celu 

wywietrzenia łazienki z radonu, przez na-

stępne 30 minut obserwowano w dalszym 

ciągu utrzymywanie się poziomu radonu 

w łazience na poziomie około 700 Bq/m3. 

Badanie to potwierdziło, że woda wodocią-

gowa dostarczana do mieszkania G. Proko-

pa jest głównym źródłem radonu w powie-

trzu pomieszczeń mieszkalnych. Największe 

stężenia radonu w powietrzu są notowane 

w łazienkach, gdzie mała kubatura oraz gra-

witacja pozwala na długotrwałe zaleganie 

tego gazu przy podłodze. Z przeprowadzo-

nej analizy wynika, że do łazienki, w której 

znajdowało się około 5000 Bq radonu w po-

wietrzu, zostało dostarczonych z wodą ko-

lejnych 9000 Bq radonu. Należy zaznaczyć, 

że badania dotyczyły tylko jednej 15-minu-

towej kąpieli, a w rodzinie wieloosobowej 

każda następna kąpiel to dodatkowa porcja 

radonu do powietrza. 

Dr hab. T. Przylibski udostępnił nam ame-

rykańską pracę naukową z 2001 r. pt. „In-

halacyjna ekspozycja na lotne chemikalia 

w wodzie do picia – implikacje toksykolo-

giczne”. Praca zawiera wyniki badań nad 

zagrożeniem zdrowia ludzkiego spowo-

dowanego promieniowaniem jonizującym 

ze strony radonu i produktów jego rozpadu 

korzystających z zaradonowanej wody. Na-

rodowa Akademia USA (NAS) oszacowała 

indywidualne ryzyko zgonu na raka płuc, spo-

wodowanego ekspozycją na radon w czasie 

brania prysznica, gdzie woda radonowa po-

siadała tylko 37 Bq/l, na poziomie 1,5 x 10-3, 

czyli 1,5 przypadku na 1000 mieszkańców. 

Oszacowano również ryzyko śmierci spowo-

dowanej rakiem na skutek wchłonięcia ra-

donu z wypijanym 1 litrem wody o stężeniu 

37 Bq/l na poziomie 1,17 x 10-4, czyli 0,117 

przypadków na 1000 mieszkańców. 

Wynika z tego, że ryzyko śmierci spowo-

dowanej rakiem na skutek wdychania rado-

nu, w czasie kąpieli czy prysznica w wodzie 

zaradonowanej, jest około 10-krotnie wyższe 

niż ryzyko śmierci spowodowanej na skutek 

spożywania tejże wody zaradonowanej. 

WW międzyczasie doszło do realizacji 

programu telewizyjnego „Sprawa dla 

Reportera” z panią Jaworowicz, z udzia-

łem mieszkańców Gminy Janowice Wiel-

kie. Niestety, nie nastąpiła emisja tego pro-

gramu na antenie, co może trochę dziwić. 

J esienią wzięliśmy udział w audycji radiowej 

w „Radiu Maryja”, gdzie przedstawiliśmy 

nasz problem. Mówiliśmy o braku reakcji 

ministerstwa zdrowia oraz o bezczynności 

i arogancji władz samorządowych naszej 

gminy, która uporczywie twierdziła, że nie 

ma żadnego zagrożenia, a nasze działania to 

chęć przejęcia władzy. Zaproszeni do studia 

eksperci w pełni potwierdzili słuszność na-KarkonoszeKarkonosze

Masyw Śnieżnika i cały rejon Kotliny Kłodzkiej 
zostały zaliczone  przez T. Przylibskiego 

do obszarów  o dużym potencjale radonowym

Masyw Śnieżnika i cały rejon Kotliny Kłodzkiej 
zostały zaliczone  przez T. Przylibskiego 

do obszarów  o dużym potencjale radonowym
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szych obaw o stan zdrowia, wskazujące dwie 

grupy szczególnie narażone na oddziaływa-

nie radonu – osoby palące tytoń (te osoby 

same podejmują taki wybór) oraz na dzieci 

i młodzież.

W grudniu 2002 r. sprawy nabrały nowe-

go wymiaru: zachorowała córka G. Prokopa. 

Rozpoznano u niej chorobę nowotworową 

i przyjęto na oddział onkologii dziecięcej, 

celem poddania jej natychmiastowej chemio-

terapii. W czasie wywiadu lekarskiego zapy-

tano rodziców, czy dziecko było narażone na 

promieniowanie. Pani doktor z dużą uwagą 

zanotowała informację, że w domu w powie-

trzu jest promieniotwórczy radon, który do-

staje się do domu z wodą wodociągową. 

Na nasz wniosek Prokuratura Rejonowa 

w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w spra-

wie zaistniałego w okresie od czerwca 1997 

do grudnia 2002 roku, w Janowicach Wiel-

kich niedopełnienia obowiązków przez Wo-

jewódzkiego oraz Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jeleniej Górze oraz wójta 

Gminy Janowice Wielkie, w zakresie na-

leżytego zabezpieczenia ujęcia wody Mie-

dzianka P-4. Oczywiście sprawę szybko 

umorzono. Składaliśmy skargi, gdzie tyl-

ko się da, podkreślając, że straciliśmy po 

raz kolejny zaufanie do tych organów ze 

względu na świadome i celowe pomijanie 

przedstawianych przez nas dowodów. Za-

rzucaliśmy brak obiektywizmu i starania 

o dokładne wyjaśnienie sprawy, w naszym 

odczuciu mataczenie, zmowę urzędniczo-

prokuratorsko-sądowniczą. Brak przepisów 

nie oznacza, że wbrew naszej woli można 

dostarczać nam rakotwórczy gaz i w ten spo-

sób narażać nas na niekontrolowane inhalacje 

promieniowaniem jonizującym. Czy szano-

wana jest Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej? Na przykład Art. 68, który zapewnia, 

że „każdy obywatel ma prawo do ochrony 

zdrowia, władze publiczne są obowiązane do 

zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 

dzieciom, władze publiczne są obowiązane 

do zwalczania chorób epidemiologicznych 

i zapobiegania negatywnym dla zdrowia 

skutkom degradacji środowiska”? 

Pod koniec 2003 r. rada gminy w Janowi-

cach Wielkich zmieniła taktykę. przewodni-

czący rady gminy złożył na sesji rady wniosek 

o podjęcie uchwały w sprawie wybudowania 

urządzenia do mechanicznego odradonowa-

nia wody pitnej na ujęciu P-4 w Miedziance. 

W paragrafie 1 uchwały zaznaczono, że po-

stanawia się wybudować na ujęciu urządze-

nie do mechanicznego odradonowania wody 

w celu obniżenia poziomu radonu występu-

jącego w wodzie pitnej pobieranej na ujęciu 

P-4 w Miedziance. Termin oddania urządze-

nia do użytku ustalono na dzień 30 czerwca 

2004 r. Uchwałę przyjęto bez dyskusji i jed-

nogłośnie, ku wielkiemu zaskoczeniu zgro-

madzonej na sali społeczności gminy.

Czy nastąpił cud? Można w to wątpić. 

Prawdopodobnie zainstalowano jakiś wen-

tylator na ujęciu P-4, który ma służyć do 

„odradonowania wody”, jednak ani Telewi-

zji Polskiej TVP 1, ani nas, wójt nie wpuścił 

na ujęcie i nie pokazał tego mechaniczne-

go urządzenia, bo jak uważa – taka wiedza 

stwarzałaby możliwość jej „wykorzystania 

w sposób przestępczy, zagrażający życiu 

i zdrowiu mieszkańców”. Czyli ofiara stała 

się podejrzanym.

Nie wiadomo, czy wykonano jakiś nowy 

projekt, odbiory techniczne, pomiary skutecz-

ności działania, czy uzyskano ze zwolenia Pań-

stwowej Inspekcji Sanitarnej. Mamy praktycz-

nie pewność, że tak nie było. Dr J. Fistek po-

informował nas, wójta i radę gminy, że żadne 

zmiany w projekcie nie były z nim konsulto-

wane. Jeśli ograniczają się one do montażu 

wentylatora, to są nieskuteczne, bo najpierw 

należy zapewnić intensywne uwalnianie ra-

donu z wody, od czego odstąpiono.

Pomimo licznych śledztw i wyroków sądo-

wych (w większości dla nas niekorzystnych!) 

do dziś nie mamy dostępu do dokumentacji, 

nie wiemy, co i jak wykonano. Trwa pojedy-

nek na pisma urzędowe, tymczasem zagroże-

nie rośnie. Przeprowadzone przez Centralne 

Laboratorium Ochrony Radiologicznej bada-

nie w domu G. Prokopa wykazało ostatnio, 

że po odkręceniu kurka i napełnieniu wanny, 

stężenie radonu w powietrzu wzrosło pięcio-

krotnie i wyniosło 1544 Bq/m3.

CCałą nadzieję pokładamy obecnie w po-

koleniu młodych, pod warunkiem pra-

widłowej edukacji szkolnej i pozaszkolnej. 

Ale czy się nie przeliczymy? W podręczniku 

chemii dla klasy II gimnazjum, używanym 

w Janowicach Wielkich, są omawiane za-

gadnienia radonowe oraz promieniowanie 

jonizujące. To teoria. A praktyka jest taka, 

że cała klasa z Janowic Wielkich udaje się 

na wycieczkę do sztolni radonowej w Ko-

warach, wśród nich dziecko po przebytej 

chemioterapii. Nauczyciele odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, rozu-

miejący zagrożenie promieniowaniem jo-

nizującym, bagatelizują problem. Wielka 

szkoda, że młodzież nie pojawiła się ra-

czej na warsztatach w projekcie „RADON 

– jak z nim żyć?” i samodzielnie nie wy-

konywała pomiarów, pomimo zaproszeń 

kierowanych przez wykonawców projek-

tu, a również przez nas. Towarzystwo na 

Rzecz Ekorozwoju Ziemi Jeleniogórskiej 

poinformowało o projekcie między inny-

mi przewodniczącego rady gminy, nieza-

leżnie od informacji rozesłanej przez PKE 

OD, który zrobił to z dużym wyprzedze-

niem czasowym. Pan przewodniczący za-

chęcał radnych do wzięcia udziału w tym 

projekcie, po czym w terminie seminarium 

w Bukowcu zorganizował... sesję rady gminy 

w Janowicach Wielkich. Włożyliśmy rów-

nież sporo wysiłku w rozplakatowanie in-

formacji na temat projektu. Jakoś pechowo 

wywieszane plakaty nie mogły przetrwać 

kilku godzin czy dni.

Upłynie jeszcze sporo wody, tej z rado-

nem i bez, zanim idee społeczeństwa oby-

watelskiego upowszechnią się na naszym 

terenie.

Korzystając z okazji, pragniemy podzię-

kować wielu wymienionym i niewymienio-

nym osobom fizycznym i prawnym, które 

okazały nam pomoc, przeprowadzając ba-

dania w zakresie występowania promienio-

wania jonizującego pochodzącego od radonu 

i jego pochodnych, w tym w wodzie wodo-

ciągowej. Dziękujemy Polskiemu Klubowi 

Ekologicznemu, jak również Laboratorium 

Ekspertyz Radiometrycznych Instytutu Fizyki 

Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Kra-

kowie, za zwrócenie uwagi społeczeństwa 

na występujący problem, niestety, daleki 

jeszcze od rozwiązania. 

GRZEGORZ PROKOP (JANOWICE WIELKIE)

RYSZARD SOBOLEWSKI (RADOMIERZ)

TOWARZYSTWO NA RZECZ EKOROZWOJU 

ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ
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S T A N O W I S K O
Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego

w sprawie zagrożeń radonowych na Dolnym Śląsku

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego zreali-
zował w 2008 roku projekt pt. „RADON – jak z nim żyć?”, 
który wzbogacił wiedzę o rzeczywistej skali narażenia spo-
łeczeństwa na oddziaływanie radonu i radioaktywnych pro-
duktów jego rozpadu. Projekt uwidocznił również społeczny 
brak świadomości istnienia tego oddziaływania, bierność, 
a często nawet wyraźną niechęć do poruszania tych tema-
tów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników pro-
jektu, zdobyte doświadczenie oraz formułujemy stanowisko 
w sprawach, które wymagają działań.

 

1. Badania stężenia radonu w powietrzu w ponad 50 budynkach 

(104 dozymetry) w różnych miejscowościach Ziemi Jeleniogórskiej 

potwierdziły, że stężenie radonu wielokrotnie przewyższa średnią 

krajową, na co główny wpływ ma wysokie stężenie radonu w piwni-

cach pewnej części budynków. W budynkach niepodpiwniczonych, 

stężenia radonu na parterze są generalnie w dolnej strefie stanów 

ostrzegawczych. Na wyższych kondygnacjach i na parterze w bu-

dynkach podpiwniczonych stężenia radonu są podwyższone, ale ge-

neralnie mieszczą się w granicach uznawanych za bezpieczne. 

2. W naszej niezależnej opinii nie ma powodów do wielkiego 

niepokoju, a jeśli już to bardziej wtórnie – w wyniku stresują-

cego braku informacji lub wręcz dezinformacji, braku wiedzy, 

chaosu prawnego, braku zaufania do służb ochrony środowiska, 

poczucia bezsilności obywateli i odczucia traktowania w spo-

sób przedmiotowy.

3. Stężenia radonu są podwyższone, jednak są wyraźnie niż-

sze od stwierdzanych powszechnie w Czechach, Skandynawii, czy 

Stanach Zjednoczonych. Należy więc korzystać z doświadczeń 

tych krajów w kierunku zmniejszania oddziaływania radonu na 

mieszkańców. Chodzi tu przede wszystkim o organizację odpo-

wiednich służb na szczeblu gminy i powiatu, okresowe szkolenia, 

dostępność pomiarów stężenia radonu oraz szeroką akcję eduka-

cyjną, również na stronach internetowych urzędów. 

4. Należy podjąć działania propagujące stosowanie prostych 

i skutecznych rozwiązań technicznych, które redukują zagrożenie 

radonowe już na etapie projektowania nowych budynków (systemy 

wentylacji, posadzkowe i podpodłogowe szczeliny wentylacyjne, folie 

uszczelniające, studnie radonowe i in.). Na terenach, gdzie występuje 

radon, wydziały architektury i budownictwa powinny być zobowią-

zane do kontroli projektów pod tym kątem – na etapie zatwierdzania 

projektu budowlanego. Wcześniej odpowiednie zapisy powinny się 

znaleźć w miejscowych planach zagospodarowani przestrzennego, 

albo warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Należy podjąć działania obniżające poziom radonu w bu-

dynkach już istniejących. Sprawą szczególnie ważną jest moni-

toring zawartości radonu w wodzie dla celów komunalno-gospo-

darczych oraz przeglądy i ewentualne modernizacje istniejących 

ujęć wody (odradonowienia poprzez kaskady itp.). 

6. Za podstawowy mankament i źródło wielu stresów dla miesz-

kańców regionów o podwyższonej zawartości radonu w środo-

wisku uważamy bardzo niespójny i „dziurawy” system prawny, 

a konkretnie brak przepisów wykonawczych. Konieczne i pilne 

jest przywrócenie uregulowań prawnych dotyczących dopuszczal-

nego poziomu natężenia promieniowania od produktów rozpadu 

radonu w budynkach mieszkalnych i wodzie pitnej.

Opracowała: dr Barbara Teisseyre
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...oraz Kotlina Jeleniogórska i jej otoczenie
to rejon zagrożony występowaniem radonu w podłożu, 
powietrzu glebowym i wodach podziemnych

...oraz Kotlina Jeleniogórska i jej otoczenie
to rejon zagrożony występowaniem radonu w podłożu, 
powietrzu glebowym i wodach podziemnych



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
tel. 0-71 347 14 45, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.pl

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński
tel. 0-501 485 933, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie, leszekfx@poczta.onet.pl

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński
tel. 0-77 411 19 06, ul. Kościuszki 1b/3, 49-300 Brzeg, ekograb@op.pl

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna K. Gidaszewska
tel. 0-71 357 18 75, ul. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes Monika Słonecka
tel. 0-74 814 71 62, ul. Ostrowicza 1/3, 57-540 Lądek-Zdrój, monika_slonecka@op.pl

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak
tel. 0-74 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda, admi@malta.ng.pl

Koło w Opolu (VII) – prezes mgr inż. Remigiusz Jurek
tel. 0-77 455 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska
tel. 0-71 313 81 84, ul. 3 Maja 18e (ZSP Nr 2), 55-200 Oława, perska@poczta.onet.pl

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes Maria Szkatulska
tel. 0-76 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów, maria.szkatulska@interia.pl

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak
tel. 0-65 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka
tel. 0-74 834 40 39, os. Włókniarzy 18/8, 58-260 Bielawa, iwona.chelmecka@op.pl

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska
tel. 0-71 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Biologii Roślin), 50-328 Wrocław,
bylinske@biol.uni.wroc.pl

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak
tel. 0-76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocławskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
tel. 0-71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk
tel. 0-71 312 65 25, 0-601 554 223, ul. Dworcowa 1, 55-110 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec
tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” w Legnicy (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik
tel. 0-76 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Henryk Słotwiński
tel. 0-76 819 65 12, ul. Samorządowa 4c/8, 59-225 Chojnów, e-mail: slotwinskiH@op.pl

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski
tel. 0-75 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń
tel. 0-76 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek
tel. 0-76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin, e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
tel. 0-74 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca, 
e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel. 0-71 347 14 45, 0-71 347 14 44

e-mail: aureliusz.miklaszewski@wp.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 0-71 320 33 82, 0-663 261 317

e-mail: wlodzimierz.brzakala@pwr.wroc.pl

dr Barbara Teisseyre
sekretarz, tel. 0-71 341 11 25, 0-606 103 740

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 783 15 75, 0-71 777 78 90

e-mail: krystyna.haladyn@um.wroc.pl

mgr Wiesława Gątkiewicz
członek, tel. 0-71 336 06 36, 0-601 866 914

e-mail: wgatk@go2.pl

mgr Michał Śliwiński
członek, tel. 0-71 782 68 99, 0-663 326 899

e-mail: michal.sliwinski@o2.pl

dr Roman Śniady
członek, tel. 0-71 341 01 72, 0-604 276 751

e-mail: roman.sniady@up.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
przewodniczący, tel. 0-71 353 40 47, 0-605 620 208

e-mail: boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14, 0-76 819 65 12

e-mail: slotwinskiH@op.pl

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. 0-74 845 64 81

e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr inż. Zdzisław Matyniak
przewodniczący, tel. 0-71 330 30 50

e-mail: matyniak@kn.pl

Monika Słonecka
z-ca przewodniczącego, tel. 0-74 814 71 62

e-mail: monika_slonecka@op.pl

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. 0-76 844 72 44

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Dobrosław Klimek
członek, tel. 0-71 337 07 41

mgr Eugeniusz Wezner
członek, tel. 0-76 852 68 69

e-mail: eugeniuszwezner@wp.pl

BIURO ZARZĄDU OD PKE
ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław

czynne jest we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1630 do 1930



RADON

– jak z nim żyć?
fotografie Aureliusz Mikłaszewski

Omawiany w bieżącym numerze „Zielonej Planety” projekt „Radon – jak z nim żyć?” sfi-

nansowano ze środków Unii Euro pejskiej, ze schematu grantowego w ramach Programu 

Środki Przejściowe 2005/017-488.01.01 pod nazwą „Podnoszenie świadomości społecz-

nej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”.


