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Duże graty przy śmietniku raz w miesiącu
Raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej i raz na kwartał w osiedlach
domków jednorodzinnych, w wyznaczone dni, pod każde miejsce
śmietnikowe, przyjeżdża samochód po odpady sporych rozmiarów.
To okazja, by bez dodatkowych kosztów pozbyć np. starych mebli.
Co ?

Odpady wielkogabarytowe to te, powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże
rozmiary lub wagę nie mieszczą
się w standardowych kontenerach
na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczane są m.in.: stare, niepotrzebne
meble, dywany, materace czy rowery i zabawki dużych rozmiarów, itp.

Gdzie?

Wielkie gabaryty należy zostawiać
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych,
czyli zatok śmietnikowych, ale nie
wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem oraz najpóźniej

do godziny 6.00 rano dnia, w którym
następuje ich odbiór.
Warto poznać terminy odbioru tych
dużych śmieci, by wytarte tapczany
czy fotele nie leżały obok śmietników przez wiele tygodni i tym samym oszpecały nasze najbliższe sąsiedztwo. W takich przypadkach Straż
Miejska może nakazać uprzątniecie
zalegających odpadów na własny
koszt.

Kiedy?

Sierpień to miesiąc, w którym zbierane są wielkie gabaryty i z domów
wielorodzinnych, i z osiedli jednorodzinnych. Nie zawsze tak jest. Zasada
stanowi, że duże śmieci odbierane są
raz w miesiącu w zabudowie wieloro-
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dzinnej, i raz na kwartał w osiedlach
domków jednorodzinnych.
Przykładowo jutro, 3 sierpnia, swoich wielkich śmieci mogą, w ramach
zabrzańskiej akcji „wystawka” pozbyć
się mieszkańcy wielorodzinnych domów z Osiedla Kotarbińskiego. Właściciele domków jednorodzinnych we
wszystkich dzielnicach swoich dużych gratów mogą pozbyć się w ciągu
najbliższych tygodni. 6 sierpnia wywożone będą z Helenki i Rokitnicy,
dzień później z Grzybowic.
Szczegółowy harmonogram odbioru wielkich gabarytów jest na stronie
Urzędu Miejskiego: www.um.zabrze.
pl, w zakładce „odpady komunalne”.
Dysponują nimi także zarządcy budynków wielorodzinnych.

DLA UCZNIÓW

Hasioki na medal! Literacko
Zapraszamy do naszej fotograficznej zabawy,
promującej estetyczne, ale przede wszystkim
uporządkowane miejsce śmietnikowe, bez walających
się obok rupieci. Tak w gruncie rzeczy powinny
wyglądać wszystkie śmietniki w całym mieście.
Chcemy promować takie pozytywne przykłady.

N

a zdjęciu przedstawiamy wzorcowy przykład. Może zainspiruje on kolejne wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości, by
tworzyły takie uporządkowane miejsca na śmietniki? Czekamy na zdjęcia czytelników, którzy podobne, dobre przykłady zauważyli w najbliż-

szej okolicy. Autorów ciekawych ujęć
nagrodzimy drobnym upominkiem.
Zdjęcia, wraz z opisem, można
nadsyłać na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl.
Wybrane zaprezentujemy w kolejnym wydaniu „Życia w harmonii”
Zapraszamy!

o ogrodzie
„Moje wrażenia z Miejskiego Ogrodu Botanicznego” to tytuł konkursu na opowiadanie,
do udzału w którym zaprasza
Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
Każdy uczestnik może nadesłać
tylko jedną pracę, w formie papierowej (pisanej ręcznie lub komputerowo), która musi zmieścić
się minimum na jednej stronie
A4, a maksimum na dwóch takich stronach.
Opowiadania można dostarczyć
osobiście do Centrum Edukacji
Ekologicznej lub nadsyłać na adres
pocztowy: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie
Botanicznym w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze, z dopiskiem: „Moje wrażenia z Miejskiego Ogrodu Botanicznego”.
Termin zgłaszania prac upływa
30 września.
Szczegóły, regulamin i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej: www.mob-zabrze.pl.

Stare fotele i wykładziny, jako odpady wielkogabarytowe odbierane są raz w miesiącu
(zabudowa wielorodzinna) lub raz na kwartał (osiedla domków jednorodzinnych) | Fot: K. Włodarczyk

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?
Stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, panele podłogowe i ścienne, materace, pierzyny, kołdry, koce, rowery, wózki dziecięce, zabawki
dużych rozmiarów, stolarka okienna i drzwiowa, niepotłuczona armatura sanitarna.
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Pomniki przyrody
W Zabrzu znajduje się aż 10
pomników przyrody, najstarsze mają ponad 300 lat.
Zapraszamy do udziału
w ekologicznej zabawie, promującej wiedzę o miejskich
pomnikach przyrody. Na zdjęciu prezentujemy majestatyczny dąb szypułkowy rosnący w Rokitnicy (zdjęcie
wykonała Katarzyna Bajda).
Nasz pytanie brzmi: ile dębów szypułkowych jest na zabrzańskiej liście pomników
przyrody i gdzie one rosną?
Odpowiedź należy przesłać drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl.
Dwóch czytelników z tych, którzy do najbliższego poniedziałku, 6 sierpnia, do godz. 10.00, udzielą prawidłowej
odpowiedzi, obdarujemy upominkiem. Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy
do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.
W poprzednim wydaniu „Życia w harmonii”, zadanie
dla Czytelników polegało na rozpoznaniu ze zdjęcia jednego z zabrzańskich pomników przyrody. Była nim leszczyna turecka, która rośnie przed zespołem szkół przy
/KW/
pl. Traugutta. 
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