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OKIEM SAMORZĄDOWCA 

Ekologii uczymy od dziecka
KRZYSZTOF FICOŃ,
wójt gminy Bierawa

Czystość i ochrona wód
zależy trochę od mieszkań-
ców, trochę od władz gimny,
a chyba najbardziej od dzia-
łających na danym terenie
zakładów produkcyjnych.

Zadaniem gminy jest
przede wszystkim stworzenie
odpowiedniej struktury
wodno-ściekowej, czyli wo-
dociągów, kanalizacji
i oczyszczalni ścieków.
W Bierawie ta polityka jest
od lat tworzona i wprowa-
dzana w życie. Obecnie je-
steśmy na etapie skanalizo-
wania gminy w 80 procen-
tach. Zostały nam dwie
miejscowości.

Druga ważna kwestia to
sprawa świadomości miesz-
kańców. Mówiąc najproś-
ciej, byłoby dobrze, gdyby
mieszkaniec wiedział, dla-
czego powinien się do ka-
nalizacji podłączyć. Dlacze-
go to jest ekologicznie waż-
ne i w pewnym sensie
nieuchronne.

Trzeba budować świado-
mość ekologiczną. Bez niej

będzie dochodziło do wy-
puszczania ścieków „na le-
wo” do gruntu. Dlatego edu-
kację ekologiczną, konkursy
na ten temat itd. prowadzi-
my już na etapie szkolnym.

Przez naszą gminę płynie
Bierawka i w kontekście jej
czystości z naszymi lokalny-
mi firmami i z dużymi zakła-
dami chemicznymi nie ma-
my problemów. Obawiam
się, że jest ona zanieczysz-
czana przez firmy z woje-
wództwa śląskiego. ❚
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Fundusz dba o stan rzek
MAŁGORZATA MAŁEK, koordynator w Zespole Ochrony
Środowiska WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska przyczy-
nia się do lepszego stanu
wód, przede wszystkim udzie-
lając pożyczek na budowę sy-
stemów kanalizacyjnych -
od zbierania ścieków z posesji,
przez ich tranzyt, aż do oczysz-
czalni ścieków. Korzystamy
w tym procesie z najnowszych
technologii, nie ustępując
wcale krajom Europy, a cza-
sem je przewyższając, bo na-
sze oczyszczalnie są nowsze.

Świadomość ekologiczna
mieszkańców konsekwentnie
się poprawia i nawet jeśli
ktoś początkowo jest niechęt-
ny podłączeniu się do kanali-
zacji, to pod wpływem sąsia-
dów zwykle decyduje się
z niej skorzystać, ponosząc
przy tym konieczne koszty.

W 2012 r. zakończono
w regionie 19 zadań z zakre-
su ochrony wód. Ich wartość
przekroczyła 63 mln zł.
Wsparcie z WFOŚ wyniosło
38,6 mln zł, z czego 24,8
mln to pożyczki na wkład
własny inwestora, czyli zwykle

gminy, zaś 13,7 mln składa
się na pożyczki płatnicze
na czasowe finansowanie in-
westycji aż do uzyskania
zwrotu pieniędzy unijnych.

Za te pieniądze wybudowa-
no m.in. ponad 100 km sieci
kanalizacyjnych, 28 przepom-
powni i jedną oczyszczalnię,
a dwie kolejne zmodernizo-
wano. W 2013 r. kontynuuje-
my zadania, zwłaszcza w ra-
mach unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. ❚
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Gdzie wyrzucać trociny na-

siąknięte odchodami naszej
świnki morskiej, szczurka czy in-
nego trzymanego w wiwarium
grzyzonia? Wielu właścicieli ma
wątpliwości, czy nie jest to aby
odpad organiczny i czy nie na-
leży go wobec tego wrzucać
do bioodpadów, czyli do brązo-
wego kubła. Takie rozwiązanie
odradza Apolonia Klepacz, dy-
rektor ds. rozwoju w opolskiej fir-
mie „Remondis”.

- Generalna zasada jest ta-
ka, że do bioodpadów nie po-
winny trafiać żadne produkty
pochodzenia zwierzęcego - mó-
wi Apolonia Klepacz. - Czyli

resztki mięsa, kiełbasy itd. Tym
bardziej nie powinno tam być
miejsca na zwierzęce odchody.
Te ostatnie, także wówczas,

gdy zostały zmieszane z troci-
nami, należy umieścić w jakimś
woreczku i wynieść do czarne-
go kubła z odpadami zmiesza-
nymi. Stąd trafią one na skła-
dowisko.

- Nie możemy popadać
w przesadę - dodaje Apolonia
Klepcz. - Tego typu odpadów nie
wyrzucamy luzem. Nie da się też
wysegregować i zagospodarować
odpadów w stu procentach. Nie
ma sensu na siłę segregować te-
go, co może być swego rodzaju
bombą sanitarną. Z drugiej stro-
ny nie ma sensu odpadów po ko-
cie oddawać do utylizacji odpa-
dów niebezpiecznych. ❚

Po zwierzętach nie do bio
Odpady z kuwety wyrzucamy do śmieci zmieszanych.

Brak śniegu sprawia, że go-
łym okiem widać, iż w wie-

lu naszych ogródkach wciąż za-
legają niewywiezione jesienią
śmieci. Jako odpad organiczny
powinny one trafić do pojem-
nika na bioodpady i zostać za-
brane przez firmę wywożącą.
I tak się stanie, jeśli zmieścimy
je pod klapą. Jeśli zgrabimy je
do osobnych worków i posta-
wimy obok kubła, nie zostaną
zabrane.

Nadwyżkę jesiennych liści na-
leży spakować do plastikowych
worków, ale potem należy za-
wieźć je do stacjonarnego lub
mobilnego - zależy, jaki zapew-

nia nasza gmina - punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych (PSZOK). Podobnie
należy postąpić z połamanymi
gałęziami. Jeśli sami je zawie-
ziemy, zostaną one na pewno
nieodpłatnie przyjęte.

- Chodzi przede wszyst-
kimoelementarnepoczucie spra-
wiedliwości - dodajeApoloniaKle-
pacz z opolskiego „Remondisu”.
- Ktoś, kto nie ma ogrodu i żad-
nych liści nie sprząta, płaci zawy-
wóz śmieci tyle samo za wywóz
odpadów, co właściciel dużej po-
sesji pełnej drzew, który przy swo-
im pojemniku gotów byłby po-
stawić kilkanaście worków liści.

Nie mówiąc o właścicielach par-
kówczy innych terenówzielonych.
Gdyby takie przedsiębiorstwa jak
naszechciały na własny kosztwy-
wozić liście, musiałyby szybko
podnieść cenydla wszystkich, że-
by wywieźć odpady niektórym.

W tej kwestii najlepiej wziąć
przykład z mieszkańców Nie-
miec czy Austrii. Tam zakaz pa-
lenia liści obowiązuje od daw-
na i jest konsekwentnie prze-
strzegany. Mieszkańcy mają
więc nawyk własnoręcznego gra-
bienia śmieci i wywożenia ich
swoim samochodem do właś-
ciwego punktu. Nikt z tego nie
robi problemu. ❚

Liście musisz zawieźć sam
Co nie zmieściło się do pojemnika, nie będzie zabrane.

Unia
pomaga
W Polsce powstało po-

nad 4,6 tys. km kana-
lizacji i wodociągów dzięki
wsparciu z Unii Europejskiej
oraz Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW).

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska podsu-
mowały efekty obsługi naj-
większego unijnego Progra-
mu Infrastruktura i Środowi-
sko 2007-2013 (POIiŚ).

W Polsce za unijne i kra-
jowe środki z Funduszy wy-
budowano i zmoodernizowa-
no 48 oczyszczalni ścieków.
Ich łączna przepustowość wy-
nosi 850 tys. m sześc.
na dobę. Całkowity koszt pro-
jektów wdrażanych przez
WFOŚiGW w ramach POIiŚ
wynosi ponad 9,5 mld zł,
w tym wkład UE to blisko
5 mld zł. Wojewódzkie fun-
dusze zawarły łącznie 231
umów na zadania z gospo-
darki wodno-ściekowej
i odpadowej. ❚

Stary elektrosprzęt nie do kubła
Lepiej zawieźć go do PSZOK-u, sklepu z nowym sprzętem lub skorzystać z organizacji odzysku.

Opole jest jednym z 47
miast w Polsce, które
przystąpiły do programu

„Moje miasto bez elektrośmieci”.
W ramach tego programu

ElektroEko - Organizacja Odzy-
sku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego uruchomiła
dwa publiczne punkty zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

W każdą czwartą sobotę mie-
siąca w godzinach od 9.00
do 14.00 mieszkańcy mogą nie-
odpłatnie i w każdej ilości przy-
wozić elektrośmieci. Będą one
zbierane na Zaodrzu, na par-
kingu przy ul. Niemodlińskiej
(przy Domu Handlowym „AS”)
oraz w Dzielnicy Malinka w re-
jonie ul. Wiejskiej (na parkingu
za „Netto”).

Przypomnijmy, do elektro-
śmieci zalicza się sprzęt AGD,
komputery i akcesoria infor-
matyczne, urządzenia radiowo-
telewizyjne oraz świetlówki, ża-
rówki energooszczędne itp.
Zgodnie z polskim prawem nie

wolno takich odpadów wrzucać
do zwykłych kubłów i to pod ka-
rą grzywny w wysokości od 500
do 5000 zł. Zawierają one bo-
wiem szkodliwe substancje,
które po wydostaniu się z usz-
kodzonego urządzenia przeni-
kają do gleby, wody i powietrza.
Zakaz ten dotyczy zarówno
sprzętu elektrycznego zasila-
nego z sieci, jak i sprzętu pra-
cującego na baterie typu te-
lefon komórkowy.

Warto pamiętać, że 
ElektroEko odbiera także bez-
płatnie elektrośmieci z domu,
ale wyłącznie wielkogabaryto-
we: pralki, lodówki, zmywarki,
zamrażarki, kuchenki elek-
tryczne, telewizory o przekąt-
nej ekranu przekraczającej 24
cale, suszarki do ubrań.

Aby skorzystać z takiej bez-
płatnej usługi, należy zadzwo-
nić pod numer telefonu:
22/22-333-00.

Podobne zbiórki odpadów
elektrycznych i niebezpiecznych
organizowane są we współpra-

cy z organizacjami odzysku
sprzętu w wielu gminach.

Inną formą pozbycia się zu-
żytego, zepsutego sprzętu elek-
trycznego jest zawiezienie go
do stacjonarnego lub mobilne-
go PSZOK-u. Taki punkt jest
zazwyczaj dostępny o różnych
porach i w różne dni tygodnia.

Istnieje też możliwość wymia-
ny - w punkcie zakupu czy hur-
towni starego sprzętu na nowy -
według zasady sztuka za sztukę,
w momencie, gdy kupujemy no-
wy telewizor, lodówkę czy pral-
kę automatyczną. Często z tego
nie korzystamy, bo stary sprzęt
przecież jeszcze się przyda, a po-
tem omijamy go latami...

Najważniejsze, żeby pamię-
tać, że nawet drobnego sprzę-
tu elektrycznego, typu suszar-
ka czy telefon komórkowy nie
wolno wrzucać do pojemnika
na śmieci. Nawet jeśli się
zmieści. Firma wywożąca od-
pady ma nie tylko prawo od-
mówić wywozu takiego kubła,
ale wystąpić też o ukaranie
sprawcy. ❚

Z starego elektrosprzętu można odzyskać cenne surowce, ale zawiera
on też szkodliwe substancje, które mogą skazić środowisko.
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Podczas posiedzenia Rady
Nadzorczej Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu, które odbyło się
20 grudnia 2013 r., został
przedstawiony i zatwierdzony
wniosek o udzielenie pożycz-
ki na zadanie pn.: „Przebu-
dowa i wymiana sieci wodo-
ciągowej w części miasta
Kolonowskie” dla Kanalizacji
Gminy Kolonowskie „KGK”
Sp. z o.o. do kwoty 2 215
600,00 zł.

Zadanie jest kontynuacją
projektu dotyczącego prze-
budowy i wymiany przesta-
rzałej i awaryjnej sieci wodo-
ciągowej z rur azbestowo-
cementowych, żeliwnych
i stalowych na rury poliety-
lenowe w części miasta
Kolonowskie.

Projekt składa się z XII eta-
pów. W latach 2010-2011

przebudowano sieć wodo-
ciągową na ulicach: Topolo-
wej, Nowej i Fabrycznej (etap
V, XI i XII). Przedmiotem ni-
niejszego wniosku jest zrea-
lizowanie pozostałych etapów
projektu, tj. przebudowa sie-
ci wodociągowej w ulicach:
A. Bożka, Dworcowej, Pia-
stowskiej, Polnej, Dzierżona,
ks. Czerwionki, Kolejowej, 1
Maja, Kościuszki, Opolskiej,
Haraszowskiej i Pluderskiej.

Modernizowana sieć zasi-
lana jest ze Stacji Uzdatnia-
nia Wody znajdującej się
przy ul. Kolejowej w Kolo-
nowskiem. Jakość uzdatnio-
nej wody podanej do sieci
wodociągowej odpowiada
wartościom określonym
w rozporządzeniu ministra
zdrowia.

Termin zakończenia reali-
zacji zadania planowany jest
na 30 września 2015 r. ❚

Pożyczka WFOŚ
na wodociągi
Fundusz pożyczy 2.215.600 zł
na przebudowę i wymianę sieci
wodociągowej w Kolonowskiem.
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