6

ekologia

Nowiny Zabrzańskie | 29 sierpnia 2019 r.

2019

Mobilny PSZOK
w dzielnicach

Warto wiedzieć!

Segreguj z Eco
Harmonogram

„Mobilne PSZOKI”, czyli mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przyjeżdżają w wyznaczone dni i godziny, do każdej dzielnicy
Zabrza. To specjalne samochody, w których można oddać m.in. zepsute
telewizory, zużyte akumulatory lub stare opony.
„Mobilne PSZOKI” zatrzymują się
zawsze w tych samych miejscach
w danej dzielnicy. To dostawcze
samochody, przy których wywieszona jest nazwa usługi, logo firmy

FCC, która zajmuje się odbiorem odpadów. Na przykład w Mikulczycach parkuje przy postoju taksówek,
róg ul. Gogolińskiej, tuż przy placu
Norberta Kroczka, a centrum w po-

Plakat informujący o mobilnych PSZOKACH. | UM Zabrze

bliży skrzyżowania ul. Fabrycznej
i Malczewskiego. Mobilne PSZOKI są do dyspozycji zabrzan w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od
16.00 do 20.00. Szczegółowy harmonogram dla wszystkich dzielnic
można znaleźć na internetowej stronie Urzędu Miejskiego http://www.
um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych.
Jakie odpady można oddać w „Mobilnym PSZOKU”? Generalnie
wszystkie te, 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 oświetleniowy,
narzędzia elektryczne i elektroniczne, tusze z drukarek, wiadra i puszki po farbach, butelki po olejach silnikowych, rozpuszczalnikach oraz
maksymalnie 4 sztuki opon samochodowych. Można też oddać meble, ale maksymalnie do wielkości
fotela, dywan, wykładzinę, materac, pierzynę, fotele, rowery, wózki
dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. Oczywiście codziennie czynny jest stacjonarny PSZKOK, który
mieści się w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19 f.
/KW/

Eco Harmonogram to nowa usługa, którą
w Zabrzu uruchomiono 1 lipca. Dzięki niej
mieszkańcy otrzymują bezpłatną aplikację na
urządzenia mobilne z funkcją informacyjno
- edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów
komunalnych w naszym mieście.

- Aplikacja wspomaga mieszkańców, wyszukując harmonogram odpadów za pomocą adresu, przypomina o nadchodzących
terminach wywozów oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów. Eco
Harmonogram umożliwia również
zgłoszenia w zakresie niewłaściwego świadczenia usługi – poin-

formowali nas miejscy urzędnicy.
Warto przypomnieć, że wszystkie informacje związane z gospodarowaniem odpadami w Zabrzu,
również te dostępne w aplikacji,
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, pod adresem: www.um.zabrze.pl, w zakładce „Odpady komunalne”.
/KW/

Konkurs fotograficzny

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Hasioki na medal!

Zwierzęta latem w obiektywie

P

owracamy 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.
Na 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 najbliższej
okolicy. Autorów ciekawych ujęć
nagrodzimy drobnym upominkiem.
Zdjęcia, wraz z opisem, można
nadsyłać na adres:
redakcja@nowinyzabrzanskie.pl.

Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata - na takie
zdjęcia naszych czytelników czekamy.
Dla autorów najciekawszych (wybierzemy
cztery) mamy drobne upominki.
Wybrane zaprezentujemy w kolejnym wydaniu „Życia w harmonii”
Zapraszamy!

Z

djęcia, wraz z opisem, można
nadsyłać do 20 września, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl. Wybrane zaprezentujemy w na-

szym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie
w harmonii”, które ukaże się pod
koniec września. Zapraszamy!
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