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Mobilne PSZOKI w dzielnicach

Jak pozbyć się przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów? W dodatku bez opłat
i transportowania ich w specjalne, wyznaczone do tego celu miejsce? To możliwe! „Mobilny PSZOK”, czyli specjalny
samochód przyjeżdża do każdej dzielnicy Zabrza, by zabrać niepotrzebne przedmioty.
Mobilny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(w skrócie „PSZOK”), to dostawczy samochód, z logo FCC. Zatrzymuje się zawsze w tych samych
miejscach w dzielnicy, zgodnie
z ustalonym harmonogramem. Jest
do dyspozycji zabrzan zawsze rano
i wieczorem, w godz. 6.00 - 10.00
oraz 16.00 - 20.00.

Do „mobilnego PSZOKA” można
oddać prawie wszystkie odpady,
które zazwyczaj zabrzanie odwożą do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, stary i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tak zwane elek-

trośmieci - pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt
audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV,
sprzęt oświetleniowy, narzędzia
elektryczne i elektroniczne. W ten
sposób można też pozbyć się niepotrzebnych opon, ale maksymalnie 4. – Ponieważ samochód regularnie pojawia się we wszystkich
dzielnicach, jest okazja, by miesz-
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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 pytania:
Co to jest „Mobilny PSZOK”?
Trzech czytelników z tych, którzy do 22 stycznia, udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zaproszeniem, o wartości 30 złotych, do wykorzystania w Bistro
Bar Cytat, mieszczącym się na terenie zabrzańskiego dworca kolejowego. Obdarowanych poinformujemy drogą mailową, a po odbiór zaproszeń zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.

kańcy pozbywali się nietypowych
odpadów na bieżąco. Przyjmowane
są przedmioty wielkogabarytowe,
jednak nie można oddać gruzu. Należy go odwieźć do stacjonarnego
PSZOK lub zamówić worki BIG-BAG i zdeponować odpad pod domem. Wprowadzone ograniczenia
spowodowane są m.in. uniknięciem
podrzucania śmieci przez firmy –

mówi Barbara Chamiga, zastępca
naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta.
Na dole strony przedstawiamy
harmonogram dla wszystkich dzielnic na rok 2018. Można go też znaleźć na internetowej stronie Urzędu
Miejskiego http://www.um.zabrze.
pl/mieszkancy/ odpady-komunalne.
/KW/

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ

Pieniądze dla budujących sieci

50

mln zł oferuje biznesmenom, spółdzielniom mieszkaniowym, samorządom oraz tym, którzy w zastępstwie lokalnej administracji
wykonują jej obowiązki i nie są przedsiębiorcami Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. By je dostać, trzeba zbudować sieć ciepłowniczą i w ten sposób przyczynić się do ograniczania
niskiej emisji, głównego winowajcy smogu.
Dokładnie celem konkursu jest dofinansowanie projektów wykorzystujących, na terenie naszego województwa, wysokosprawną kogenerację
ciepła i energii elektrycznej. Organizatorzy zachęcają m.in. do budowy
sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów
rozbudowy lub budowy sieci ciepłowniczych; realizacji kompleksowych
projektów, spełniających konkursowe kryteria budowy nowych lub
przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz
z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe będzie wykorzystania ciepła/ chłodu powstałego w danej instalacji.
Konkursowe przedsięwzięcia mogą być dofinansowane w wysokości
85 proc. kosztów kwalifikowanych. Zgłoszenia są przyjmowane do 26
/MAPI/
lutego, a szczegółowe informacje są na stronie WFOŚiGW.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

