Nie zapomnijmy też o wolno żyjących kotach. One także potrzebują wsparcia,
dlatego w miarę możliwości pamiętajmy o pozostawieniu otwartych okienek
piwnicznych lub wejść w inne miejsca, w których zwierzęta będą mogły się ogrzać.
Dzięki nim nie mamy wokół siebie gryzoni, które mogłyby wyjadać zapasy i
roznosić choroby.
Zwróćmy też uwagę na koty, które podczas chłodów lubią się ogrzewać w pobliżu
ciepłych samochodów i często zasypiają na ciepłym silniku lub w okolicach kół.
Dlatego przed uruchomieniem auta należy obejrzeć go z każdej strony i postukać w
maskę, aby wypłoszyć ogrzewające się zwierzę.
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Czym nie palić w piecu - miej świadomość zagrożenia!

Musimy też pamiętać o psach na łańcuchach. Pamiętajmy, żeby jego buda była
ocieplona. Mały daszek bądź kojec nie ochroni zwierzęcia przed przenikliwym
wiatrem i mrozem. Pozwólmy psu wejść do piwnicy lub pomieszczenia
gospodarczego, gdzie znajdzie ciepły kąt.

Przypominamy, że 1 września 2017 r.
weszła w życie uchwalona przez Sejmik
Województwa
Śląskiego
„uchwała
antysmogowa”. Uchwała zakazuje m.in.
palenia w piecach najbardziej trującymi
paliwami, tj. węglem brunatnym, mułem,
flotokoncentratem oraz biomasą stałą o
wilgotności powyżej 20% - np. wilgotnym
drewnem. Celem jej uchwalenia jest
poprawa jakości powietrza w aglomeracji
śląskiej.
Pamiętaj!

Zapewnijmy zwierzętom dostęp do świeżej wody, szczególnie w przypadku mrozu,
gdy ogólnodostępne źródła wody zamarzły. Nie przechodźmy obojętnie obok
zmarzniętych i wychłodzonych zwierząt. Gdy znajdziemy zwierzę wymagają
pomocy, skontaktujmy się z Wydziałem Ochrony Środowiska, pod nr telefonu
32 39-33-690,695, bądź ze Strażą Miejską tel. 32 39-33-685, 686, 687.
Zdjęcia pochodzą z serwisu psy-pies.com; FOTOLIA
Gazetka wydawana przez
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Paląc śmieci oraz niedozwolone paliwa uwalniasz do środowiska wiele
szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są
wdychane przez dzieci oraz Twoich bliskich. Szkodliwe substancje wydobywające
się z kominów domowych są bardzo niebezpieczne dla naszego układu
oddechowego i odpornościowego oraz gospodarki hormonalnej organizmu. Są
powodem rozwoju wielu chorób nowotworowych.
W piecu domowym nie wolno spalać odpadów. Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków
foliowych, a także opakowań po napojach, odpadów z gumy czy lakierowanego
drewna.
Palenie śmieci ma negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując
odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem
zapalenia się instalacji i doprowadzić do pożaru domu, jak również może również
spowodować ulatnianie się czadu, czyli tlenku węgla, tzw. „cichego zabójcy”.

Za niestosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej grożą wysokie sankcje
określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który mówi, „Kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa
przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.
Z kolei kodeks wykroczeń stanowi, że grzywna może wynieść do 5000 zł.
Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3. Mandat może nałożyć Policja lub Inspekcja Ochrony Środowiska.
Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do
Straży Miejskiej, tel. 32 39-33-685, 686, 687.

źródło: http://sejmik.slaskie.pl/, https://pixabay.com/pl/photos/smog/?
https://mamotoja.pl/smog-niebezpieczny-dla-zdrowia-ludzi,aktualnosciartykul,21686,r1p1.html

Dokarmianie zwierząt zimą
Okres zimy to czas niezwykle trudny dla zwierząt. Niskie temperatury, padający
śnieg, utrudniają znalezienie pokarmu. Dlatego dokarmiajmy świadomie, to bardzo
odpowiedzialne zajęcie, w którym systematyczność jest najważniejsza.
Jeśli chcemy dokarmiać zwierzęta zimą szczególnie te najmniejsze – ptaki,
pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach. Nie ma potrzeby dokarmiać zwierząt,
gdy jest jeszcze stosunkowo ciepło, bo nie mają one wtedy problemu ze zdobyciem
pokarmu, za to łatwo przyzwyczają się do naszej stołówki. Natomiast nie możemy
o nich zapominać, kiedy pojawia się mróz. Wtedy podawany im pokarm musi być
zawsze świeży, nie może być zepsuty ani spleśniały. Pamiętajmy, by zawsze
podawać karmę w stanie naturalnym (bez przypraw, konserwantów). Dokarmiajmy
świadomie, i pamiętajmy, iż lepiej nie dokarmiać, niż zaszkodzić zepsutym
pokarmem.

Zdjęcie pochodzi z: http://www.poznan.lasy.gov.pl/dokarmiamy-ptaki1

