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Kasztanowiec i leszczyna w szelkach
Wszystkie zabrzańskie pomniki przyrody, czyli dziesięć najbardziej
wiekowych drzew, ma już za sobą komplet zabiegów pielęgnacyjnych.
Dwa z nich – kasztanowiec w Grzybowicach i leszczyna turecka na placu
Traugutta – po ich przeprowadzeniu zostały ubrane w szelki.
- To rodzaj elastycznego wiązania, które amortyzuje ruchy korony
i zapobiega jej połamaniu. Sprawdza się na rozłożystych, które nie
mają jednego, tzw. przewodnika.
Wiązanie zastosowane na naszych
pomnikach jest typu kobra – mówi
Katarzyna Rostańska z Wydziału
Ekologii Urzędu Miejskiego.

– Usunięte zostały gałęzie zagrażające bezpieczeństwu. Niektóre
trzeba było prześwietlić. Zniknęły
również suche konary. W ten sposób zapobiegamy ewentualnemu
rozprzestrzenianiu się patogenów.
Oczywiście wszystkie cięcia były
minimalne, a to oznacza, że usunięte zostały tylko te gałęzie, któ-

zostawiamy samą sobie, my natomiast staramy się kontrolować
sytuację – wyjaśnia Katarzyna Rostańska z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego.
W Zabrzu najstarszy jest 330 –
letni dąb szypułkowy w Makoszowach, przy ulicy Rybnej. Poza
kasztanowcem w Grzybowicach

Dziś rezygnujemy z inwazyjnego leczenia, nie zakłada się już drzewom betonowych plomb.
Naturę zostawiamy samą sobie, my natomiast staramy się kontrolować sytuację.
Renowację poprzedziła ekspertyza dendrologiczna, określająca
stan fitosanitarny pomników. Wykarczowano również samosiewy,
rosnące w ich pobliżu. – Konkurują z nimi o wodę i składniki pokarmowe. Znikną także suche lub
pochylone drzewa stwarzające zagrożenia dla cennych i wiekowych.
Wszystkie pomnik dostaną nowe
tabliczki, określające ich statut,
zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. – wyjaśnia Katarzyna
Rostańska.
Renowacja polega ła przede
wszystkim na pielęgnacji koron.

re absolutnie musiały być usunięte – dodaje Katarzyna Rostańska.
Drzewa poddane zostały nie tylko zabiegom pielęgnacyjnym. Również badaniu, znanemu wszystkim
pacjentom. –Wykonano tomografię, który pozwoliła zajrzeć do ich
wnętrza, bez ingerencji w pień.
Sprawdziliśmy, jak wygląda ich
struktura. Takie badanie ma dla
nas znaczenie informacyjne i może służyć później do zdiagnozowania kondycji drzewa: czy degradacja się zatrzymała, czy postępuje.
Dziś rezygnujemy z inwazyjnego
leczenia, nie zakłada się już drzewom betonowych plomb. Naturę

i leszczyną turecką na pl. Traugutta, pomnikami są 240 – letni
dąb w Maciejowie i 20 lat młodszy w Rokitnicy. Na liście pomników przyrody są także dwa buki
w Rokitnicy, jałowiec wirginijski
i grab pospolity w tej samej dzielnicy oraz wiąz szypułkowy w Makoszowach
Renowacja zabrzańskich pomników przyrody jest możliwa dzięki dofinansowaniu prac. 80 proc.
potrzebnej kwoty, czyli około 20
tys. zł, pochodzi z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Mobilne PSZOKI w dzielnicach
Gdzie wyrzucić zepsute telewizory i komputery, zużyte lodówki lub stare
opony? Można bez dodatkowych opłat oddać je do „Mobilnego PSZOKA”,
czyli specjalnego samochodu, który w wyznaczone dni przyjeżdża
do każdej dzielnicy Zabrza.
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie „PSZOK”), to dostawczy samochód, z logo FCC. Zatrzymuje się
zawsze w tych samych miejscach
w danej dzielnicy. Jest do dyspozycji zabrzan zawsze rano i wieczorem, w godz. 6.00 - 10.00 oraz
16.00 - 20.00.
Do „mobilnego PSZOKA” można oddać generalnie wszystkie te
odpady, które zazwyczaj zabrzanie
odwożą do stacjonarnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To w szczególności:
przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory, stary
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
czyli tak zwane elektrośmieci - pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD,
sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy,

narzędzia elektryczne i elektroniczne. Można też oddać zużyte opony.
„Mobilne PSZOKI” to tegoroczne
udogodnienie dla mieszkańców Zabrza. Zostało wprowadzone w kwietniu br., w ramach nowej umowy
z firmą .A.S.A, która w naszym mieście wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Harmonogram dla wszystkich
dzielnic na listopad i grudzień można znaleźć na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.
pl/mieszkancy/ odpady-komunalne.

Zabrzańskim pomnikiem przyrody jest m.in. leszczyna turecka rosnąca przy placu Traugutta.
Po zabiegach pielęgnacyjnych drzewo zostało ubrane w szelki. | Foto K. Włodarczyk
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Prezenty za wiedzę o segregacji śmieci

Z

apraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją
odpadów. Wystarczy drogą mailową,
na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie: Co oznacza prezentowany obok
znak graficzny, który umieszczany
jest na opakowaniach niektórych produktów, zarówno tych spożywczych,
jak i zabawek czy kosmetyków.
Dwóch czytelników z tych, którzy do najbliższego poniedziałku, 30 października, do godz. 10.00, udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy upominkiem, przygotowanym
przez firmę .A.S.A., zajmującą się w naszym mieście odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości
i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. 
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