ZBIÓRKA ODPADÓW I SPRZĄTANIE ŚWIATA
Tegoroczna wiosenna akcja sprzątania Gminy polegała na przeprowadzeniu
bezpłatnej zbiórki od mieszkańców
zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zuŜytych opon
zalegających na posesjach, a takŜe
zaproszenia wszystkich chętnych,
którym bliskie są sprawy ekologii
do posprzątania terenów najbardziej
zaśmieconych w swojej okolicy.
Od dnia 26 marca do 2 kwietnia
moŜna było przekazać do recyklingu
elekrośmieci, czyli stare telewizory,
komputery, pralki, Ŝelazka, lodówki
itp. sprzęty, które nie nadawały się do dalszego uŜytku, wystawiając je przed
własny dom.
Łącznie udało się zebrać w ten sposób ponad 42 tony tych niebezpiecznych
odpadów, to niemal dwukrotnie więcej niŜ w ubiegłym roku. Największej ilości
sprzętu podczas zbiórki pozbyli się mieszkańcy Porąb oddając ich ponad 2,6
ton.
Jakie ilości przekazały pozostałe sołectwa przedstawiono poniŜszej w tabeli:
miejscowość
Poręby
Kąty Goździejewskie II
Dębe Wielkie II
Walercin
Aleksandrówka
Kąty Goździejewskie I
Olesin
Gorzanka
Dębe Wielkie I
Celinów
Choszczówka Dębska
Choszczówka Rudzka
Bykowizna, Choszczak
Choszczówka Stojecka
Jędrzejnik
Cezarów, Cięciwa
Cyganka
Kobierne
Górki

ilość [Mg]
2,617
2,598
2,400
2,298
2,291
2,271
2,270
2,268
2,224
1,949
1,889
1,739
1,599
1,524
1,485
1,392
1,331
1,313
1,266

Chrośla
1,257
Ruda
1,199
Teresław
1,181
Ostrów Kania
1,124
Rysie
1,093
RAZEM
42,578
Apelujemy o dalsze właściwe postępowanie z elektroodpadami. Ich wyrzucenie
w miejscach przypadkowych stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla środowiska
oraz zdrowia ludzkiego, poniewaŜ zawierają szkodliwe substancje (np. rtęć,
związki bromu, kadm, PCB, freon, azbest), które w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania, przedostają się na zewnątrz, przenikając do gleby, a
następnie do wód gruntowych, zanieczyszczając w ten sposób środowisko.
Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np.
wyrzucenie do śmietnika lub porzucenie w lesie) grozi kara grzywny do 5.000
zł.
Dlatego elektrośmieci naleŜy zbierać selektywnie i oddawać podczas
przeprowadzanych corocznie zbiórek. Nieprzydatne urządzenia moŜna
zostawiać takŜe w sklepach podczas zakupu nowego, takiego samego sprzętu
(sztuka za sztukę) lub bezpośrednio przekazywać do zakładów przetwarzania,
gdzie zostaną poddawane demontaŜowi, a pozyskane z nich surowce w procesie
odzysku i recyklingu przekazane ponownie do produkcji.
Kolejna zbiórka w dniach 12-14 kwietnia dotyczyła zuŜytych opon.
W rezultacie zebrano i przekazano do utylizacji około 6,5 ton starych opon.
Z roku na rok wzrasta liczba pojazdów na naszych drogach. Ich eksploatacja
powoduje powstawanie odpadów z ogumienia.
Opony są produktem wielomateriałowym, zbudowanym z mieszaniny
kauczuków naturalnych i syntetycznych oraz drutów wzmacniających
konstrukcję i utrzymujących kształt opony. Charakteryzują się długim okresem
rozkładu w warunkach środowiska naturalnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowanie opon jest zabronione.
Posiadacz zuŜytych opon ma obowiązek oddać te uciąŜliwe dla środowiska
odpady do punktu zbiórki zuŜytych opon, skąd trafią do zakładów zajmujących
się ich odzyskiem.
Przeprowadzona na terenie Gminy Dębe Wielkie zbiórka zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zuŜytych opon cieszyła się duŜym
zainteresowaniem wśród mieszkańców, na co wskazuje ilość zebranych w ten
sposób odpadów, a tym samym dowodzi, Ŝe takie przedsięwzięcia w naszej
gminie są bardzo potrzebne.
W dniu 20 kwietnia odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”, w której udział wzięli
uczniowie ze Szkoły Podstawowejim. "Generała Józefa Bema" w Rudzie,
Szkoły Podstawowej im. "Tadeusza Kościuszki" w Cygance, Szkoły
Podstawowej im "Szarych Szeregów" w Górkach oraz z Gimnazjum
Gminnego im. "Bohaterów Powstania Listopadowego" w Dębem Wielkim.

Natomiast 21 kwietnia do akcji włączyli się równieŜ mieszkańcy sołectw:
Aleksandrówka, Bykowizna - Choszczak, Celinów, Cięciwa - Cezarów,
Cyganka, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Stojecka,
Chrośla, Dębe Wielkie, Gorzanka, Górki, Jędrzejnik, Kąty Goździejewskie I,
Olesin, Ostrów Kania, Ruda.
Uczestnicy posprzątali zaśmiecone tereny w swojej najbliŜszej okolicy. W
rezultacie zebrano około 670 worków z odpadami.
W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział w
przeprowadzonej akcji oraz nauczycielom i sołtysom za pomoc w organizacji
przedsięwzięcia. WyraŜamy nadzieję, Ŝe przy okazji kolejnych tego typu
wydarzeń osób zaangaŜowanych w poprawę jakości Ŝycia w swoim otoczeniu, a
tym samym świadomych zagroŜeń ze strony piętrzącej się góry odpadów
zalegających na pobliskich
drogach, lasach lub rowach
będzie coraz więcej.
,,Sprzątanie świata” nie
byłoby
konieczne,
gdybyśmy wszyscy na co
dzień dbali o środowisko
naturalne.
PoniewaŜ
problemu dzikich wysypisk
nie
moŜna
nadal
bagatelizować, do zmiany
nawyków ma nas skłaniać
prawo, które przewiduje
karę
grzywny
za
zaśmiecanie miejsc publicznych, w tym lasów, w postaci mandatu karnego w
wysokości do 500 zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Pamiętajmy, Ŝe to w jakim otoczeniu Ŝyjemy zaleŜy w duŜej mierze od nas
samych.

