FINALIZAREA
BILUNARULUI ECOLOGIC DE PRIMĂVARĂ LA LEOVA.
La sfârşitul lunii martie Inspecţia Ecologică Leova a anunţat demararea
bilunarului de salubrizare şi amenajare a localităţilor în raion. În timpul organizării
şi desfăşurării a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi petrecerii,
concomitent, şi a Acţiunii ,,Rîu curat de la sat la sat” în perioada 22 martie 2012 –
22 mai 2012 s-au întreprins măsuri de lichidare a gunoiştilor stihhinice, de
salubrizare a fîşiilor şi zonelor de protecţie a rîuleţelor în primăriile: Leova,
Cupcui, Tochile-Răducani, Sărata-Nouă, Filipeni, Tigheci. S-au efectuat lucrări de
compactare şi înhumare a deşeurlor la gunoiştile existente, au fost lichidate 48
gunoişti stihiinice din spaţiile verzi de pe terenurile aferente instituţiilor publice,
din fîşiile limitrofe drumurilor, s-au petrecut lucrări de îngrijire şi amenajare a
190 fîntîni de mină, 8 izvoare. La acţiunile de salubrizare şi amenajare a
localităţilor au participat instituţiile de învăţămînt, organizaţiile publice, agenţii
economici cu un număr de peste 2000 cetăţeni. Cel mai activ s-au manifestat
primăriile: Tochile-Răducani, Cupcui, Iargara, Cneazevca, Cazangic. Mai puţin sau implicat în desfăşurarea bilunarului ecologic primăriile: Borogani, Ceadîr,
Hănăsenii Noi.
În cadrul campaniei de salubrizare s-a atras atenţia cetăţenilor şi la arderea
deşeurilor şi a resturilor vegetale. Oamenilor li s-a vorbit, că în timpul arderii
deşeurilor în aer se elimină substanţe nocive şi chiar cancerigene. Poluarea este de
durată, mai ales, când aerul este umed şi persistă ceaţa, când microparticulele de
fum interacţionează cu vaporii de apă şi formează un smog oxidant, care afectează
în masă organele respiratorii. În rezultat suferă copiii, oamenii în vârstă, bolnavii
de boli respiratorii.
Pentru a preveni aceste dezechilibre ecologice, se recomandă ca populaţia să
colecteze deşeurile separat, iar resturile vegetale şi frunzele să le acopere cu sol.
Astfel frunzele vor fi supuse unui proces de fermentare şi se vor transforma în
compost, care va putea fi folosit ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole.
De asemenea şi deşeurile animaliere pot fi selectate şi folosite ca îngrăşământ
pentru îmbunătăţirea solului. Daca ţii cu adevărat la locul unde trăieşti acesta
trebuie îngrijit şi ferit de poluare. Curăţenia este cea mai importanta condiţie pentru
supravieţuirea ecosistemelor şi propăşirea localităţilor. Ca să te bucuri de apă şi
soare, strânge deşeurile, triază-le si arunca-le mai târziu în coşurile de colectare
selectiva.
Prin acest mesaj doresc să fac cunoscut tuturor prietenilor naturii şi mediului
înconjurător din părţile noastre că bilunarul este parte a Concursului Naţional
“Cea mai modernă, salubră şi amenajată localitate”, care se încheie în luna
septembrie şi să-i îndemn ca realizările obţinute să le consolidăm şi să ne plasăm
printre primii în acest concurs.
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