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Trzeba tutaj dodaæ, ¿e wówczas
nieznana by³a rola azbestu w zacho-
rowaniach na raka p³uc, te informa-
cje pojawi³y siê dopiero w latach 70.,
a sam azbest wydawa³ siê byæ wrêcz
idealnym materia³em budowlanym.
Niepalny, o du¿ym stopniu izolacyj-
noœci, a du¿a wytrzyma³oœæ mecha-
niczna w³ókien sprawia³a, ¿e w mie-
szance z cementem zachowywa³ siê
jak zbrojenie. Pozwala³o to na stoso-
wanie mieszanki cementowo-azbesto-
wej do produkcji p³yt elewacyjnych,
rur wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
oraz znanego wszystkim pokrycia
dachowego zwanego eternitem.

Zak³ad wyrobów cementowo-
azbestowych w Szczucinie urucho-
miono w 1959 roku i pracowa³ on nie-
przerwanie do chwili, gdy ustawa z
28 sierpnia 1997 roku wprowadzi³a
ca³kowity zakaz produkcji wyrobów
zawieraj¹cych azbest. Od tego czasu
znajduje siê w likwidacji.

W latach 1959–1963 (gdy pro-
wadzona by³a ewidencja) w zak³adzie
przetworzono oko³o 350 tysiêcy ton
azbestu, w tym ok. 65 tys. ton kroki-
dolitu — najbardziej agresywnej od-
miany azbestu. Iloœæ ta stanowi³a 70%
produkcji krajowej krokidolitu.

Gmina Szczucin le¿y na tere-
nach podmok³ych. Jej utrapieniem
by³y bardzo z³ej jakoœci drogi grun-
towe, bêd¹ce w istocie rowami pe³-
nymi b³ota. Okaza³o siê, ¿e zak³ad po-
siada do up³ynnienia du¿e iloœci od-
padów cementowo-azbestowych do-
skonale – wed³ug ówczesnej wiedzy
– nadaj¹cych siê do stabilizacji pod-

³o¿a w drogach gruntowych. Odpady
materia³ów budowlanych zawieraj¹-
ce azbest, takie jak: rury, eternit,
szlam czy opi³ki, stosowano – od
1959 do 1992 roku – do
utwardzania dróg, pla-
ców, podwórek, boisk.
Zasypywano nimi wyro-
biska, niwelowano teren,
wykorzystywano jako
materia³ budowlany w go-
spodarstwach indywidual-
nych. Wed³ug szacunków,
zagospodarowano w ten
sposób 0,5–1 mln m3

azbestu i doprowadzono
do ska¿enia oko³o 1 mln
ton gleby.

Ska¿enia, bowiem
od pocz¹tku lat 80. coraz
czêœciej azbest wi¹zano z
zachorowaniami na cho-
roby nowotworowe p³uc,
a zw³aszcza na miêdzyb³o-
niaka op³ucnej. W Polsce
problem powi¹zania azbe-
stu z nowotworami upo-
wszechni³ siê w drugiej
po³owie lat 80., ale odpa-
dy z zak³adów w Szczu-
cinie s³u¿y³y do utwardza-
nia dróg a¿ do lipca 1992
roku. W ten sposób zosta-
³y utwardzone ponad 142
kilometry dróg oraz 8,6 ha
podwórzy.

Warto tutaj podkre-
œliæ, ¿e wyroby cementowo-azbesto-
we same w sobie nie s¹ niebezpiecz-
ne, bowiem azbest zamkniêty jest w

masie cementowej, s³u¿¹c jednocze-
œnie jako wype³niacz i element
wzmacniaj¹cy szkielet. Problem po-
jawia siê dopiero wówczas, gdy ce-

mentowo-azbestowy przedmiot za-
czyna siê kruszyæ, na przyk³ad w cza-
sie jego obróbki albo w czasie roz-

AZBESTOWA GMINA

Wyniki badañ powietrza w Szczucinie wskaza³y nawet 50-krotne
przekroczenia dopuszczalnych norm stê¿enia respirabilnych

w³ókien azbestu

Pawe³ Wójcik

Szczucin to niewielka gmina po³o¿ona na niespe³na 12 tys. ha w województwie ma³opolskim, u zbiegu
z województwami podkarpackim i radomskim. Gmina mia³a g³ównie rolniczy charakter, póki na pocz¹t-
ku lat 50. ktoœ nie wpad³ na pomys³, aby w³aœnie tutaj wybudowaæ fabrykê budowlanych elementów
betonowo-azbestowych.

Zak³ad wyrobów cementowo-azbestowych w
Szczucinie by³ jednym z najwiêkszych zak³adów

tego rodzaju w Polsce.
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biórki. Wówczas zawarty w cemen-
cie azbest uwalnia siê do powietrza i
mo¿e dostawaæ siê do p³uc. Aby zro-
zumieæ zagro¿enie zwi¹zane z azbe-
stem, trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e w

Szczucinie odpady cementowo-azbe-
stowe s³u¿y³y do utwardzania dróg,
zatem ka¿dy przeje¿d¿aj¹cy pojazd
kruszy³ podk³ad oraz wzbija³ w powie-
trze tuman py³y ze znacz¹c¹ zawarto-
œci¹ azbestu. Badania wykaza³y, ¿e w
niektórych miejscach norma zawarto-
œci py³u azbestowego w powietrzu
przekroczona zosta³a 50-krotnie.

– W³adze gminy w szczególno-
œci obawia³y siê konsekwencji tego, ¿e
boisko zespo³u szkó³ zawodowych, na
którym to boisku m³odzie¿ gra w pi³-
kê, pokryte zosta³o mieszank¹ cemen-
towo-azbestow¹ – powiedzia³ Jan Si-
pior, wójt gminy Szczucin.

W po³owie lat 90. ubieg³ego
wieku gmina Szczucin podjê³a dzia-
³ania maj¹ce okreœliæ charakter i wiel-
koœæ ska¿enia odpadami azbestowy-
mi. Ich efektem by³ program KBN,
„Opracowanie programu realizacji
profilaktyki zdrowia mieszkañców
miasta i gminy Szczucin, z uwzglêd-
nieniem wielkoœci ryzyka zdrowotne-
go wynikaj¹cego z zanieczyszczenia
œrodowiska azbestem”, realizowany
przez Instytut Medycyny Pracy w
£odzi i Instytut Ochrony Œrodowiska
w Warszawie. Opracowanie to sta³o
siê wówczas podstaw¹ wszelkich dzia-
³añ zwi¹zanych z wyeliminowaniem
wp³ywu odpadów azbestowych na œro-

dowisko i zdrowie ludzi. Jeszcze w
latach 90. samorz¹d przeprowadzi³
prace zabezpieczaj¹ce na placach,
chodnikach i boiskach przyszkolnych
oraz drogach osiedlowych.

W latach 2001–2002 opracowa-
no „Wojewódzki Program Unieszko-
dliwiania Azbestu na przyk³adzie
gminy Szczucin”. Stanowi on podsta-
wê prowadzenia prac zwi¹zanych z
zabezpieczeniem azbestu zalegaj¹ce-
go przede wszystkim w korpusach
dróg gminnych. Pierwsze tego typu

Miêdzyb³oniak op³ucnej jest nowotworem rzadkim, szacunkowa zachoro-
walnoœæ to 1 na 120 000. Liczba zarejestrowanych w Polsce rozpoznañ wynosi
oko³o 100. Wiêkszoœæ przypadków (>70%) zwi¹zana jest z ekspozycj¹ na azbest.
Najczêœciej choruj¹ mê¿czyŸni (stosunek M/K: 3–5:1) w wieku 35–45 lat, pra-
cownicy zak³adów wytwarzaj¹cych, przetwarzaj¹cych azbest, stoczniowcy, ko-
lejarze, mechanicy pojazdów samochodowych, pracownicy przemys³u budow-
lanego i grzewczego. Œredni wiek rozpoznania wynosi oko³o 60 lat.

Wystêpuje w dwóch postaciach: ograniczonej i rozleg³ej. Je¿eli wystêpu-
je w postaci ograniczonej, konkretnego guza, nie daje przerzutów, roœnie sto-
sunkowo powoli. Zastosowane leczenie chirurgiczne gwarantuje wyleczenie.

Jednak z azbestem zwi¹zana jest czêœciej postaæ rozleg³a, która jest
form¹ wyj¹tkowo z³oœliw¹. Roœnie szybko, prowadz¹c w nied³ugim czasie do
wytapetowania, a nawet zaroœniêcia ca³ej jamy op³ucnej. Najwiêcej tkanki
nowotworowej gromadzi siê nad przepon¹ i w obrêbie bruzd miêdzyp³ato-
wych. Rozrastaj¹cy siê nowotwór uciska p³uco, ogranicza jego ruchomoœæ, a
czasami nawet jego masy doprowadzaj¹ do przemieszczenia œródpiersia, na
przeciwleg³¹ stronê. Przerzuty pojawiaj¹ siê szybko i szerz¹ siê na drodze
naczyñ ch³onnych i krwionoœnych, które bardzo dobrze zaopatruj¹ op³ucn¹.

inwestycje wykonano ju¿ w 2002
roku. Trwaj¹ one do dziœ.

Jak wczeœniej wspomniano, ska-
¿one azbestem zosta³o ok. 1 mln ton
gleby. W zasadzie nale¿a³oby tê gle-
bê zebraæ i z³o¿yæ na specjalnym, za-
bezpieczonym sk³adowisku. Ale nie
jest to realne z wielu powodów. Sama
operacja wymaga³aby bowiem kosz-
tów rzêdu 200–250 mln. z³otych i do
tego kolejne, ok. 2–3 razy wiêksze
œrodki na odbudowê struktury dróg
w gminie.

W obecnym stanie wiedzy uzna-
no, ¿e najlepsz¹ metod¹ zabezpiecze-
nia zdeponowanych w pod³o¿u odpa-
dów cementowo-azbestowych jest
przykrycie ich szczeln¹ warstw¹ masy
bitumicznej. I tak¹ technologiê przy-
jêto dla rozwi¹zania problemu.

Prze³omowym by³ rok 2005.
Dotacje uzyskane z fundacji EkoFun-
dusz (11,3 mln z³) oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej (ponad 8,8 mln z³)
umo¿liwi³y realizacjê 3-letniego zada-
nia, które objê³o zabezpieczenie odpa-
dów azbestowych na drogach o ³¹cznej
d³ugoœci ponad 70 kilometrów.

– Fundacja EkoFundusz musia-
³a znaleŸæ œrodki na pomoc gminie
Szczucin, bo bez niech nie byliby w

Do stabilizacji gruntu pos³u¿y³y tutaj koñcówki rur cementowo-azbestowych.
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Azbest to grupa wielu ró¿nych
minera³ów krzemianowych, wystê-
puj¹cych w formie w³óknistej.

Nale¿¹ do niej azbesty w³aœciwe:
azbesty serpentynowe (chryzoty-
lowe) i amfibolowe (aktynolito-
we, amiantowe, antofyllitowe,
amozytowe, krokidolitowe – od-
miana riebeckitu oraz magne-
sioriebeckitowe).
Do minera³ów azbestopodobnych
nale¿¹: attapulgit, sepiolit, talk
w³óknisty, wollastonit, serpenty-
nit w³óknisty, antygoryt w³óknisty
oraz zeolity w³ókniste.

Generalnie przyjmuje siê, ¿e
azbestami s¹ w³ókniste odmiany mi-
nera³ów wystêpuj¹ce w przyrodzie
w postaci wi¹zek w³ókien cechuj¹-
cych siê nadzwyczajn¹ wytrzyma³o-
œci¹ na rozci¹ganie, elastycznoœci¹
i odpornoœci¹ na dzia³anie czynni-
ków chemicznych i fizycznych. W
przyrodzie wystêpuje oko³o 150 mi-
nera³ów o pokroju w³óknistym, któ-
re w czasie procesu produkcyjnego
mog¹ siê rozdzielaæ na sprê¿yste
w³ókna, czyli fibryle.

Oprócz wy¿ej wymienionych, do
tej grupy nale¿¹ jeszcze inne mi-
nera³y krzemianowe – diopsyd,
sillimanit, egiryn, lamprofyllit,
astrofyllit i in.
W ostatnich latach do szkodli-
wych, biologicznie czynnych mi-
nera³ów oddzia³ywuj¹cych na
¿ywe tkanki (powoduj¹cych w³ók-
nienie p³uc oraz rakotwórczych),
zaliczono dodatkowo: goethyt, le-
pidokrokit, boehmit, brucyt, kaoli-
nit, haloizyt, sepiolit, pa³ygorskit,
erionit i kilka innych.

Techniczn¹ klasyfikacjê azbe-
stów oparto na d³ugoœciach i œredni-
cach wi¹zek w³ókien. W ró¿nych kla-
syfikacjach œrednice agregatów uzna-
wanych za wi¹zki zmieniaj¹ siê znacz-
nie; zazwyczaj s¹ one rzêdu milime-
trów. D³ugoœæ wi¹zek wynosi od dzie-
siêtnych czêœci milimetra do 100 mm.
Azbesty poddawane obróbce mog¹
rozpadaæ siê na mniejsze cz¹stki (tzw.
fibryle). Stwierdzono, ¿e wymiary po-
jedynczych w³ókien po rozdrobnieniu
mog¹ siê zmieniaæ w bardzo szero-
kim zakresie: od nanometrów (nm) i
mikrometrów (μm) do milimetrów

stanie uporaæ siê z problemem a tu
przecie¿ chodzi o ludzkie ¿ycie – po-
wiedzia³ prof. Maciej Nowicki, pre-
zes EkoFunduszu.

Do dziœ wykonano prace na 93
odcinkach dróg, o ³¹cznej d³ugoœci 92
km. Kosztowa³y oko³o 29 mln z³ (bez
dokumentacji technicznej). Na reali-
zacjê tych zadañ gmina Szczucin
otrzyma³a pieni¹dze z:

Fundacji EkoFundusz (blisko
40%),
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej,
województwa ma³opolskiego,
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej,
programów Unii Europejskiej:
SAPARD oraz ZPORR.

Przez szereg lat samorz¹d an-
ga¿owa³ tak¿e w³asne pieni¹dze – bez-
poœrednio z bud¿etu lub poprzez po-
¿yczki z funduszu ochrony œrodowi-
ska. Warto dodaæ, ¿e trzykrotnie gmi-
na przystêpowa³a do og³aszanych
przez Ministerstwo Gospodarki kon-
kursów „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawieraj¹cych azbest stoso-

wanych na terytorium Polski”. W la-
tach 2002–2006 uzyskano z tego Ÿró-
d³a ponad 660 tysiêcy z³otych.

Uzyskana pomoc, choæ bardzo
znacz¹ca, nie rozwi¹za³a wszystkich
problemów z odpadami azbestowymi
na drogach Szczucina.

– Szacujemy, ¿e do zabezpiecze-
nia pozostaj¹ jeszcze odcinki dróg o
³¹cznej d³ugoœci 46 kilometrów, a war-
toœæ prac to oko³o 23,7 mln z³. Mimo
licznych potrzeb, w tym m.in. plano-
wanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
inwestycji oœwiatowych, unieszkodli-
wianie odpadów azbestowych pozo-
staje priorytetem w³adz samorz¹do-
wych – powiedzia³ Jan Sipior.

Jedn¹ z wiêkszych bol¹czek jest
góra odpadów cementowo-azbesto-
wych po³o¿ona na terenie by³ych za-
k³adów. O ile budynki i teren samej
fabryki oczyszczone zosta³y z azbe-
stu, to owa góra odpadów jest... nie
do ruszenia. W³aœcicielem jest... oby-
watel Hiszpanii i nie ma ¿adnej mo¿-
liwoœci do zmuszenia go, aby wype³-
ni³ swoje w³aœcicielskie zobowi¹zania.
Jednoczeœnie odpady te stanowi¹ jego
w³asnoœæ, a w³asnoœæ to rzecz œwiêta.

Pawe³ Wójcik

Prace przy pokrywaniu drogi gminnej warstw¹ szczelnego asfaltu. W ten
sposób zahamowano emisjê py³u azbestowego do powietrza.


