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M A T E R I A Ł

P R O M O C Y J N Y

Uważaj, czym palisz. Strażnicy
miejscy zaglądają do pieców
Wzmożona emisja zanieczyszczeń z domowych kominów, a do tego niska temperatura oraz brak wiatru i już stężenia pyłu
w powietrzu wielokrotnie przekraczają normy. Strażnicy sprawdzają, czy do ognia nie są wrzucane trujące śmieci.

I

nformacje o aktualnej jakości powietrza możemy na bieżąco sprawdzać na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach pod adresem www.katowice.pios.gov.pl, w zakładce „śląski monitoring powietrza”
lub
http://stacje.katowice.pios.gov.
pl/monitoring/. Należy odszukać za-

kowski zdecydował się na ogłoszenie
alarmu smogowego. Podobna sytuacja
miała miejsce w kilku miastach naszej
aglomeracji.
Przyczyną złej jakości powietrza
jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z domowych pieców.
Stąd decyzja zabrzańskiej Straży
Miejskiej o kontroli palenisk.

Jeśli strażnik miejski zauważy, że z domowego komina wydobywa
się intensywny dym, ma obowiązek skontrolowania paleniska.
brzańską stację monitoringu jakości
powietrza (jest przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 34). Oprócz zamieszczonych tam danych z pomiarów,
można prześledzić raport z miesiąca
i opracowania roczne. Jeszcze kilkanaście dni temu ilość pyłu zawieszonego w Zabrzu wielokrotnie przekraczała dopuszczalne normy. Stężenie
było większe niż 200 mikrogramów
na metr sześcienny. Urząd Marszał-

– Kontrole przeprowadzamy na
podstawie upoważnienia prezydenta miasta. Ich celem jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń –
wyjaśnia Maciej Klimaszewski, zastępca kierownika sekcji prewencji
Straży Miejskiej w Zabrzu.
Kontrole przeprowadzane są podczas codziennych patroli w dzielnicach. Gdy strażnik zauważy, że
z komina domu wydobywa się inten-

sywny dym, natychmiast sprawdza,
czym jego właściciel lub lokator pali
w piecu. Tej zimy strażnicy skontrolowali już 341 palenisk.
– W większości przypadków nie
mieliśmy uwag – mówi młodszy
strażnik Anna Skowrońska.
Niemniej, podczas nielicznych inspekcji okazało się jednak, że piecach
były śmieci, folie i elementy plastikowe. Za spalanie takich rzeczy grozi mandat od 20 do 500 zł. Tylko raz
strażnicy ukarali 50 złotowym mandatem mężczyznę, którego przyłapano na paleniu kaloszy. Tłumaczył się,
że zmusiła go do tego bieda.
Prócz tej jednej interwencji, zakończonej mandatem, strażnicy na
ogół upominają słownie.
– Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mamy prawo wejść do
mieszkania i sprawdzić czym palą –
mówi młodszy strażnik Piotr Kocoń.
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Kontrola pieca w Biskupicach. | fot. W. Cydzik

Kontenery na różne śmieci Zielony Czek dla
Mieszkańcy coraz częściej życzą sobie, aby w ich dzielnicach i osiedlach
ekologicznie
pojawiły się kontenery na posegregowane śmieci. Wśród telefonów do
redakcji pojawiają się pytania o koszt i drogę formalną.
aktywnych
Osoby wyróżniające się działalnością proekologiczną
mogą otrzymać nawet po 7,5 tysiąca złotych nagrody.

W

arto wiedzieć, że jest to bezpłatna akcja organizowana
przez Zakład Segregacji i Kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej. Zestaw
trzech kontenerów: osobno na papier, szkło i plastik, ustawiany jest
za darmo wszędzie tam, gdzie proszą
o to mieszkańcy. Wystarczy pisemny wniosek, na którym spółdzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe albo przedstawiciele osiedli domków jednorodzinnych wskażą w swojej okolicy
wydzielone miejsce dla pojemników.
Teren powinien być utwardzony,
a dojazd do niego łatwy dla samochodów. Obecnie w zakładzie segregacji
wolnych jest 10 zestawów kontenerów. W każdej chwili mogą stanąć we
wskazanym przez zabrzan miejscu.
Niemal od razu zostaną włączone do
harmonogramu odbioru śmieci dla
całego miasta. Harmonogram ustalamy w ten sposób, by średnio raz w tygodniu pojemniki były opróżniane.

Kontenery do segregacji śmieci ustawiane są na życzenie mieszkańców. | fot. K.Włodarczyk
Obecnie w Zabrzu stoi 700 kontenerów, znajdują się niemal we
wszystkich dzielnicach: zielony na
szkoło, niebieski na papier i żółty
na plastik. W niektórych miejscach
kontenery zapełniają się bardzo
szybko. Najszybciej te z plastikiem.
To głównie dlatego, że mieszkańcy
nie zgniatają butelek przed wyrzuceniem ich. Zmiażdżone zajmują
mniej miejsca.

Niestety, nie wszędzie mieszkańcy korzystają z kontenerów zgodnie
z ich przeznaczeniem. Najgorzej
jest w okolicach domków jednorodzinnych, tam najczęściej trafia do
nich cały wachlarz śmieci. Bywa
też, że o zmianę lokalizacji wnioskują mieszkańcy, bo przeszkadza
im hałas wrzucanych butelek albo
sterty śmieci.
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Do

2 marca, można zgłaszać
kandydatów do tegorocznej
edycji Zielonych Czeków. To nagroda finansowa (maksymalnie 7,5
tys. zł) dla osób wyróżniających
się w działalności proekologicznej. Przyznawana jest od 1994 roku
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach, wręczana zawsze przy okazji Dnia Ziemi.
Nagroda będzie przyzna w sześciu
kategoriach; innowacji i technologii,
programów i akcji proekologicznych,
prac naukowo–badawczych, edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
profilaktyki zdrowotnej wśród osób
zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska oraz w działaniach promujących
postawy proekologiczne.
Laureatów, po jednym w każdej kategorii, wybierze kapituła, składająca
się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony
środowiska i popularyzacji przyrody.
Nazwiska wyróżnionych poznamy 23
kwietnia, na gali z okazji Dnia Ziemi.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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