Nowa kampania informacyjna
Powiatu Hajnowskiego

Ciemny, drażniący,
niebezpiecznie szkodliwy
– taki jest dym powstający przy
spalaniu śmieci:
plastiku, folii, gumy, starych
mebli, starego
obuwia
i odzieży.

SPALAJ
KALORIE,
NIE ŚMIECI!

Paląc śmieci
z dymem
puszczasz:

Zastanawiałeś/łaś się
kiedyś, dlaczego zawsze
w okresie jesienno-zimowym
jakość powietrza znacznie
się pogarsza?
„Bo znów wszyscy
palą w piecach!”

Zasadniczy problem wcale nie tkwi w tym,
że ogrzewamy dom, lecz w tym,
co jako opał jest przez nas wykorzystywane.
Wrzucanie domowych odpadów to nadal częsta praktyka:
jest ciepło, a śmieci znikają.
Więcej o kampanii:
facebook.com/PowiatHajnowski/

Lepiej być nie może, prawda?

To szkodliwe pozory!

Paląc śmieci puszczasz z dymem
zdrowie swoje i innych!
Substancje, które wydostają się z naszego komina
są bardzo niebezpieczne! Związki pozostają w sąsiedztwie
komina, z którego się wydostały, wdychane są przez
okolicznych mieszkańców, wnikają do gleby i wód
(a stamtąd np. do przydomowego ogródka).
Zanieczyszczenia uwalniane z dymem
są przyczyną wielu problemów zdrowotnych:
układu oddechowego, układu krążenia, układu
trawiennego! Astma, alergia, niewydolność
nerek, choroby serca, nowotwory
– lista chorób i dolegliwości, których
winowajcami są zanieczyszczenia
ulatujące
Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci.
z komina, nie
W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania
ma końca!
odbywa się w o wiele wyższej temperaturze,
a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Paląc śmieci
puszczasz z dymem
bezpieczeństwo
– swoje i sąsiadów!

Spalając śmieci na własną rękę, zapychasz komin sadzą,
co może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem
przewodu kominowego!
Możesz puścić z dymem dorobek życia!

Paląc śmieci puszczasz z dymem
swoją przyszłość
Palenie śmieci – niebezpieczne dla zdrowia i życia, ale także karalne! Artykuł 191 ustawy
o odpadach określa, że spalanie śmieci jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub
grzywna. Policja ma prawo wystawić mandat do 500,00 złotych lub skierować sprawę do sądu
a wtedy kara może wynieść do 5 000,00 złotych! Palenie śmieci to tylko pozorne oszczędności
– płacisz zdrowiem, bezpieczeństwem, ponadto narażasz się na odpowiedzialność karną!

Nie narażaj siebie i innych, nie narażaj
wyjątkowej przyrody Puszczy Białowieskiej!
To nasz naturalny skarb, jedyny taki las
w Europie – nie truj go, spalaj kalorie,
nie śmieci!

Kampania „Spalaj kalorie, nie śmieci”
przygotowana w ramach realizacji
„Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2021-2024”
Starostwo Powiatowe w Hajnówce

