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Dzikie wysypiska W weekend

do botanika

Teoretycznie dzikie wysypiska nie powinny istnieć, bo w ramach
opłaty za śmieci możemy oddać każdą ilość naszych odpadów.
O te interwencje zapytaliśmy strażników miejskich.

miejscem jest ul. Szyb Zachodni,
na granicy Zabrza i Bytomia, gdzie
tuż przy drodze porzucane są odpady. Innym miejscem jest ul. Makoszowska, w rejonie garaży i tereny
przy ul. Tarnopolskiej, w kierunku
do osiedla Młodego Górnika. Ogólnie jest kilkanaście takich miejsc,
do których sprawcy mogą wjechać
pojazdami i pod osłoną nocy pozostawić odpady w zalesionej alejce.
Te miejsca staramy się monitorować, patrolując je lub stosując fotopułapki. Nie jesteśmy jednak w stanie być w każdym z tych miejsc
przez całą dobę – odpisał „Nowinom” Zbigniew Juskowiak, komendant Straży Miejskiej w Zabrzu.

Przykładowe dzikie wysypisko. | Fot. arch. NZ.

W

zabrzańskiej Straży Miejskiej działa sekcja ekologiczna. Tworzy ją sześciu funkcjonariuszy, którzy przede wszystkim
zajmują się interwencjami dotyczącymi zanieczyszczonych terenów, dzikich wysypisk oraz kontrolami palenisk domowych. Jedna
z ostatnich interwencji tej sekcji
miała miejsce na początku czerwca.
Na gorącym uczynku złapano osobę, która chciała zasypać śmieci,

w wykopanych wcześniej dołach.
Sprawa została przekazana policji.
W których częściach miasta interwencji
w sprawie śmieci jest najwięcej?
– Nie prowadzimy analiz terytorialnych, ale z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że jednym z najczęściej zaśmiecanych
obszarów jest rejon ul. Mielżyńskiego i droga dojazdowa do zburzonego szpitala. Kolejnym takim

Dziś teoretycznie nikomu nie opłaca się
wyrzucać śmieci do lasu i przydrożnych
rowów. Bo płacimy stałą kwotę, niezależnie od ilości odpadów. A za wyrzucanie
śmieci w niedozwolone miejsca grożą
mandaty. Jakie są statystyki zabrzańskich strażników?
- Na przestrzeni lat notujemy stały wzrost świadomości ekologicznej. O ile osoby indywidualne, czyli po prostu mieszkańcy naszego
miasta, w znakomitej większości
nie podrzucają śmieci, tylko oddają
je we wskazane miejsca, o tyle problem jest z firmami, szczególnie remontowymi, z branży budowlanej
oraz zajmującymi się naprawą i konserwacją pojazdów. Wnioskujemy
to z ilości śmieci w danym miejscu
i z ich charakteru, są to np. części pojazdów, odpady przemysłowe, opony, gruz, elementy sanitarne - napisał Zbigniew Juskowiak, komendant
Straży Miejskiej w Zabrzu.
/KW/

KOMUNIKATY ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

Czyste Powietrze: e-wnioski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuję, że 10
czerwca br., uruchomiono internetową ścieżkę składania wniosków o dofinansowanie w ramach
programu „Czyste Powietrze”.
E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.
- Teraz bez wychodzenia z domu
można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na:

www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego
wymagane załączniki i podpisać
go korzystając z podpisu zaufanego
lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu
zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji
należy zalogować się na Portalu
Beneficjenta, dostępnym na stro-

nie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba
dostarczyć w wersji papierowej
do WFOŚiGW lub gminy – napisano w komunikacie.
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

Pamiętacie? Jest już otwarty Miejski Ogród
Botaniczny, przy ul. Roosevelta. A to idealne
miejsce na spacer w otoczeniu pięknej przyrody,
która o tej porze roku zachwyca bogactwem
kwitnącej roślinności.

Miejski Ogród Botaniczny. | Fot. D. Chrost.

P

od względem bogactwa zgromadzonej tu przez lata kolekcji roślinnej, zabrzański ogród botaniczny to najbogatszy zbiór na Górnym
Śląsku, o wyjątkowym charakterze
ekologicznym, zdrowotnym i naukowym. Rośnie tu około 5000 okazów
drzew i krzewów oraz bogata kolekcja roślin pochodzących ze wszyst-

kich stref klimatycznych. Ogród
dzieli się na część botaniczną nawiązującą do ogrodów w stylu francuskim oraz parkową z placem zabaw,
terenami gospodarczymi i szklarniami. W 2004 r. na terenie Ogrodu założono rosarium, w którym posadzono 2500 sztuk róż w 64 odmianach.
/DAST/

FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Zwierzęta latem w obiektywie
Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata na takie zdjęcia naszych czytelników czekamy.
Dla autorów najciekawszych (wybierzemy cztery)
mamy drobne upominki.

Z

djęcia, w raz z opisem, można nadsyłać do 20 w rześnia, na adres: reda kcja@nowinyzabrza nsk ie.pl. Wybra ne zaprezentujemy w naszy m cyk liczny m dodatku ekologiczny m, zaty tułowany m „Życie w ha rmonii”, które ukaże się pod koniec w rześnia.
Zapraszamy!
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