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Częściej po śmieci
Od maja do września częściej przyjeżdżać będą śmieciarki po odpady
biodegradowalne i po plastikowe.
To istotna zmiana
w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych w Zabrzu. Od maja do września częściej
przyjeżdżać będą samochody po śmieci biodegradowalne oraz plastikowe.
Dotychczas w osiedlach
domów jednorodzinnych
plastik był wywożony raz
w miesiącu, teraz jest dwa
razy w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej - było raz na tydzień, a obecnie dwa razy w tygodniu.
Plastikowych odpadów jest
więcej latem, a ze względu
na ich ilość, szybko zapełniają się żółte pojemniki
i worki przeznaczone na ich zbiórkę. Odpady biodegradowalne latem
bardzo szybko psują się i wydzielają nieprzyjemny zapach – tłumaczą
zmianę miejscy urzędnicy.
Ważne jest też to, że samochody
firmy wywozowej odbiorą tylko właściwie posegregowane śmieci plastikowe i biodegradowalne. Jeśli do któregokolwiek z pojemników na odpady selektywnie zbierane ktoś wrzuci
odpady zmieszane, to taki kontener
zostanie odebrany w innym terminie jak dla odpadów zmieszanych.
Warto więc zwrócić uwagę na właściwą segregację odpadów. Niestety,
w Zabrzu poziom recyklingu wciąż
jest niski, sięga około 16 procent.
Przypomnijmy, że do żółtych pojemników na PLASTIK I METAL,

Zabytki w obiektywie
B

yły już pomniki przyrody, będą perełki architektoniczne. Już
w najbliższą sobotę, 21 maja, organizowany jest plener fotograficzny
w Rokitnicy.
Zainteresowanie rokitnickimi
zabytkami i historią unikatowego
osiedla Ballestrema mogą wybrać się
na fotograficzny plener, który organizuje Towarzystwo Miłośników Rokitnicy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Start o godz. 11.00,
zbiórka przy Szkole Podstawowej
nr 31. Trasa będzie wiodła uliczkami po osiedlu, turystycznej atrakcji
Rokitnicy. - Powstało dla pracowników kopalni „Castellego”. Składa się
z domów czterorodzinnych i wielorodzinnych, jedno i dwupiętrowych.
Wyróżniają się bogactwem elewacji.
Każdy dom, tak zwany „fytlok”, miał
innego projektanta, dlatego każdy budynek wygląda inaczej. Osiedle było
przed II wojną najnowocześniejszym

rodzin. Zaledwie 16-osobowe ekipy
robiły to w 26 do 30 dni. Na klasycznych fundamentach stawiano
odlane w hucie Donnersmarcka cztery metalowe ściany, składające się
z ośmiu części, z wyciętymi otworami na okna.
Każdy z uczestników pleneru będzie mógł wziąć udział w fotograficznym konkursie i przesłać maksymalnie trzy zdjęcia, które powstały
w czasie sobotniej wędrówki. Trzeba wywołać je w formacie A3, dołączyć ich elektroniczny zapis i dostarczyć komplet, najpóźniej 7 czerwca,
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Rokitnicy. Podsumowanie pleneru zaplanowano na 17
czerwca.
Ubiegłoroczna, przyrodnicza akcja
fotograficzna cieszył asię sporym zainteresowaniem. Do sfotografowania
były aż 53 wyjątkowo cenne drzewa, w tym aż 3 uznane za pomniki

pod względem architektonicznym
i technicznym osiedlem robotniczym
w ówczesnej Europie. Jest wpisane
do rejestru zabytków województwa
śląskiego – zapewniają organizatorzy. Przy ul. Szafarczyka stoją cztery
stalowe domy. Powstały jako eksperyment. Miały zastąpić tradycyjne,
murowane, a nowatorski projekt miał
udowodnić, że w miesiąc można zbudować jednopiętrowy dom dla kilku

przyrody. Wówczas trasa prowadziła po terenie dawnego ogrodnictwa.
Znawcy uważają, że to najciekawsze
miejsce w tej dzielnicy, jeśli chodzi
o drzewa. To właśnie tutaj istniał
dawny matecznik berlińskich szkółek
Spathe. Część drzew to pozostałość
po tamtej działalności. Pokłosiem
ubiegłorocznej akcji jest album, z fotografiami uczestników i laureatów.
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Plastikowych odpadów jest więcej latem, a ze względu na ich ilość, szybko zapełniają
kontenery przeznaczone na ich zbiórkę. | Fot. arch. NZ.
wrzucamy: nakrętki, zgniecione
opakowania po napojach typu PET,
kosmetykach i chemii gospodarczej,
plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach, plastikowe opakowania po żywności,
kartony po mleku i sokach, opakowania metalowe i aluminiowe (kapsle, pokrywki słoików, puszki).
Absolutnie nie powinny do niego trafić: butelki po olejach, gumy,
butelki z zawartością, opakowania
po farbach i chemikaliach, aerozolach, środkach chwasto - i owadobójczych, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
sprzęt AGD, folia budowlana. Pamiętajmy aby zmniejszać objętość

wrzucanych odpadów np. przez ich
zgniatanie.
Brązowe pojemniki są przeznaczone na ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI, W TYM ZIELONE. Mieszkańcy powinni do niego
wrzucać obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, stare pieczywo,
fusy po kawie (również z filtrem papierowym) i herbacie, łupiny orzechów, ziarna i pestki, zwiędłe kwiaty i rośliny, odpady z ogrodów (trawa, liście, gałązki itp.), opakowania
z folii biodegradowalnej. Nie wrzucamy tu: płynnych resztek jedzenia,
mięsa, resztek po posiłkach, popiołu, odchodów zwierzęcych. 

KATARZYNA WŁODARCZYK

EKOLOGICZNY KONKURS NOWIN ORAZ CH PLATAN

Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej
z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, na adres:
redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie: W własnym zakresie remontujemy mieszkanie. Gdzie
wyrzucić gruz? Czy można to zrobić za darmo?
Pierwszych dwóch 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 (wszystko na fotografii obok).
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. 
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