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Cztery worki na gruz bezpłatnie raz w roku
Co zrobić z gruzem, który powstaje w czasie remontu mieszkania? Zabrzanie, którzy takie prace wykonują we własnym zakresie i nie
zlecają ich wyspecjalizowanej firmie, mogą oddać gruz bez żadnych opłat.
Worki na gruz, tak zwane „big
- bagi”, może pobrać osoba, która
uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zabrzu. Przeznaczone są wyłącznie
na odpady remontowo - budowlane, powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych. Wystarczy
pisemnie zgłosić chęć wywozu
gruzu po samodzielnym remoncie do wykonawcy usługi, czyli
firmy A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.,
w jej siedzibie przy ul. Lecha 10,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, i odebrać brezentowe worki do gromadzenia odpadów.
Ale uwaga! Łączna pojemność
worków otrzymanych w ramach
ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
może przekroczyć 4 m sześciennych w danym roku kalendarzo-

wym, dla danego punktu adresowego. Napełnione gruzem worki
firma odbierze po 14 dniach od
chwili ich otrzymania. W przypadku wcześniejszego zapełnienia worków, warto zgłosić ten fakt
do Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Można
to zrobić osobiście lub pod nr tel.
32 37 33 480 lub 32 37 33 551.
Co w sytuacji, gdy w czasie remontu powstało więcej gruzu? Wszystko ponad 4 m sześc., należy
we własnym zakresie dostarczyć
do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego
się przy ul. Cmentarnej 19F. Tam
gruz i materiał rozbiórkowy zostanie przyjęty bez żadnych opłat.
Ale uwaga! Chodzi o gruz pochodzący z nieruchomości zamieszkałych: remontów mieszkań i do-

mów, prowadzonych we własnym
zakresie. W sytuacji, gdy remont
czy budowę powierzamy firmie
budowlanej, to ona ma obowiązek wywieźć gruz z miejsca robót i za to zapłacić. Również gruz
wytworzony na nieruchomościach
niezamieszkałych (np. pustostan,
sklep, zakład produkcyjny) nie jest
odpadem komunalnym.
Zabrzański PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00 - 20.00, a soboty w godz. 8.00
- 13.00. Regulamin korzystania
z obiektu udostępniono na stronie internetowej www. asa-pl.
pl/ harmonogramy oraz na www.
um.zabrze.pl/ mieszkańcy/ odpady-komunalne. Szczegółowych informacji o pracy PSZOK udzielają
pracownicy punktu na miejscu lub
pod nr tel. 801 501 511.
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Worki na gruz po remontach. | Fot. K. Włodarczyk.
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Śmieci wymień na nagrody Termomodernizacja
Co zrobić z zepsutym telewizorem, makulaturą,
plastikowymi butelkami i korkami? Zamiast
na śmietnik, warto wymienić je na prezenty.
Już za trzy tygodnie, 18 i 19 marca, Centrum
Handlowe „Platan” organizuje swoją
ekologiczną zbiórkę odpadów.

, przygotowanych
Ekologiczny zestaw upominków . | Fot. K. Włodarczyk.
przez Centrum Handlowe „Platan”

w Biskupicach

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach jest
już po gruntownej termomodernizacji. Jest cieplej,
ekologiczniej, a obiekt zyskał na estetyce.

To akcja, która od kilku lat cieszy się ogromnym powodzeniem.
Zabrzanie, za oddanie swoich śmieci, otrzymują sadzonki roślin
lub ekologiczne torby. Zasady są niezmienne. Jedną sadzonkę lub
torbę ekologiczną dostaniemy za 10 kg makulatury lub 20 puszek
aluminiowych bądź za 20 butelek PET lub 20 baterii albo 2 sztuki
elektrośmieci, a także za 2 kg nakrętek, bądź 5 świetlówek czy 5
tonerów do drukarek. Każdy mieszkaniec może dostać maksymalnie 6 prezentów.

Prezenty za ekologiczną wiedzę

Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy
drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie:
Do którego pojemnika lub worka należy wrzucić kartonik po mleku lub soku?

Pierwszych pięciu czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez
Centrum Handlowe „Platan”. A zestaw jest atrakcyjny, bo w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek z pokrywką, elegancki
notatnik, pendrive oraz power bank. Całość na fotografii. Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy
do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.

Skarbonka za poprawną odpowiedź na pytanie o segregacji śmieci
Skarbonkę za prawidłową odpowiedź na ekologiczne pytanie, związane z segregacją odpadów, które publikowaliśmy w poprzednim wydaniu „Życia w harmonii”, otrzymuje Waldemar Samociuk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym numerem Nowin Zabrzańskich.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach po termomodernizacji. | Fot. arch. UM Zabrze.
Ocieplono m.in. ściany i poddasze, wymieniono okna i drzwi,
zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia piwniczne. Ponadto naprawiono i zmodernizowano schody
wejściowe i zadaszenia. Inwestycja kosztowała ponad 700 tys. zł.
Pieniądze na ten cel pochodziły
z budżetu miasta oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przypominamy, że w tym roku
rozpoczną się kompleksowe termo-

modernizacja m.in. w Przedszkolu
nr 25 przy ul. Cieszyńskiej oraz
Przedszkolu nr 38 przy ul. Zamenhofa. Zabrze na ten cel już dostało
dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach. Co ważne, za kilka lat, po spłacie połowy pożyczki,
miasto będzie mogło ubiegać się
o umorzenie pozostałej kwoty, by
przeznaczyć ją na kolejną, ekologiczną inwestycję w komunalnych
obiektach.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

