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Będą zmiany w odbiorze
odpadów po remontach
Raz w roku, w ramach opłaty za odpady komunalne, zabrzanie mogą zamówić
worki na gruz. Już za kilka miesięcy zmienią się zasady tej bezpłatnej akcji.

B

ezpłatne worki na gruz, zwane
„big-bagi”, przeznaczone wyłącznie na odpady remontowo-budowlane, powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych, może
pobrać osoba, która uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Zabrzu. Wystarczy pisemnie zgłosić chęć wywozu
gruzu po samodzielnym remoncie
do wykonawcy usługi, czyli firmy
FCC Polska, w jej siedzibie przy
ul. Pawliczka 23, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10.00
do 18.00, i przedstawić potwierdzenie opłaty za śmieci (może być
przelew, dowód wpłaty z kasy UM,
banku lub placówki pocztowej, albo
zaświadczenie wystawione przez
zarządcę nieruchomości, potwierdzające wpłaty za odpady komunalne). Szczegóły pod numerem
telefonu 32 271 36 49.
Dotychczas maksymalna, łączna
pojemność worków, otrzymanych
w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 4 metry sześcienne
w danym roku kalendarzowym, dla
danego adresu. Już za kilka miesięcy, wprowadzone zostanie ograniczenie (ma to związek z nowym
przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów). Mieszkańcy będą mieli prawo bezpłatnego oddania
4 metrów sześciennych gruzu rocznie, ale tylko 2 metry zostaną odebrane spod ich domów. Pozostałe 2
metry szesc. odpadów budowlanych
będą musieli we własnym zakresie

Komunikaty ze strony katowickiego WFOŚiGW

Dofinansowania z Funduszu

1. Osiem inwestycji, związanych
z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych oraz likwidacją niskiej
emisji, zostanie wspartych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
w ramach konkursu nr 1.7.2/4/2019.
Łączna kwota dotacji to ponad 60
mln zł. Dwie największe umowy

dla uczniów

O klimacie na Arenie
Worki na gruz po remontach. Zabrzanie, w ramach opłaty za śmieci, może otrzymać worki
na 4 metry sześcienne gruzu. | Fot. K. Włodarczyk.
dostarczyć do Punktu Segregacji
Odpadów Komunalnych przy ul.
Cmentarnej.
Co można, a czego nie można
wrzucić do „big-baga”? Wrzucamy:
gruz ceglany ( np. cegły, pustaki, cement), gruz tynkarski, ceramiczny
i betonowy, elementy ceramiki (np.
płytki, potłuczoną armaturę sanitarną), płyty kartonowo gipsowe,
szkło okienne, drzwiowe, stolarkę
okienną i drzwiową, a także odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia (np. tapety, okleiny, deski, boazeria, panele,
ramy okienne z PCV). Nie wrzucamy: papy, azbestu.

Warto wiedzieć co można, a czego
bezwzględnie nie należy wrzucać
do „big – bagów”. Jeśli odpady porozbiórkowe zostaną niewłaściwie zdeponowane w workach, to wówczas
nie odbierze ich firma zajmująca się
wywozem śmieci. Na worku zapewne
zostawi naklejkę z hasłem „Zła segregacja. Jak posegregujesz to odbiorę”
i powiadomi o tym fakcie Wydział
Infrastruktury Urzędu Miejskiego
Zabrzu, który jest odpowiedzialny
za cały system gospodarki odpadami w naszym mieście. Dopiero wtedy, gdy prawidłowo posegregujemy
odpady budowlane i rozbiórkowe,
worki zostaną odebrane. 
/KW/

„Co z tym klimatem” – taki tytuł
miało spotkanie dla zabrzańskich
uczniów, poświęcone zmianom klimatycznym.
O zmianach klimatycznych mówił
profesor Piotr Skubała, biolog, ekolog, pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z etyki ekologicznej, filozofii
środowiskowej, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i rozwoju

Magia zimy w obiektywie

Magia zimowego krajobrazu, ciekawostki z natury
o tej porze roku, ujęcia z życia zwierząt - na takie
m.in. zdjęcia czekamy. Dla autorów najciekawszych
ujęć (wybierzemy cztery) mamy drobne upominki.
djęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Czekamy na nie do końca lutego. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie
w harmonii”, które ukaże się na początku marca. Zapraszamy!
/KW/

zrównoważonego. Podczas środowego spotkania odpowiadał m.in.
na pytania: dlaczego zmiana klimatu to poważne zagrożenie, dlaczego
zmienia się nasz klimat, co możemy
zrobić w naszym codziennym życiu,
by ograniczyć lub zminimalizować
postępujące zmiany klimatyczne.
Organizatorem wydarzenia było
Miasto Zabrze - Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy współpracy ze
Stadionem w Zabrzu sp. z o.o. /KW/

Kolejne pieniądze na ekologiczne sale

Wnioski na zielone
pracownie do 14 lutego

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Z

na dofinansowanie podpisano ze
spółkami TAURON Ciepło oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.
2. WFOŚiGW w Katowicach informuje, że od 1 lutego 2020 roku wnioski o dofinansowanie, gdzie zakres
zadania obejmuje termomodernizację budynków wraz z demontażem
azbestu należy składać do WFOŚiGW
w Katowicach oddzielnie. To oznacza, że Wnioskodawca ubiegając się
o dofinansowanie powinien złożyć
dwa wnioski: jeden na termomodernizację budynków, a drugi na demontaż azbestu z budynków.
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

Jeszcze tylko przez tydzień, do 14
lutego, zabrzańskie szkoły mogą
składać wnioski, by dostać pieniądze na stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej. To w ramach
kolejnej edycji konkursu „Zielona
Pracownia - Projekt 2020”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Zainteresowane placówki powinny przedstawić projekt szkolnej pracowni nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Placówka mo-

że zgłosić tylko jeden projekt. Ale
uwaga, konkurs adresowany jest dla
tych szkół podstawowych i średnich
z naszego województwa, które nie
otrzymały dofinansowania w poprzednich jego edycjach.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego laureata nie
może przekroczyć 20 proc. kosztu
całkowitego wdrożenia jego projektu pracowni i zarazem być wyższa
niż 7,5 tys. zł. Nagroda musi być
przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu pracowni w roku
szkolnym 2020/2021.
Wnioski szkół oceni jury konkursu, które weźmie pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

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

/KW/

