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Dotacja na zielone pracownie

Nie wyrzucajmy do pojemników na śmieci zmieszane
tych odpadów, które mogą być poddane recyklingowi.
Znaczną część naszych domowych śmieci
można przerobić lub ponownie wykorzystać.

To ostatni moment, by złożyć wniosek o dofinansowanie budowy
nowoczesnej sali, w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2020”.

T

ylko do jutra, 29 maja, można
złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o dofinansowanie
budowy pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno
- fizycznych czy geologicznych,

w podstawówkach i szkołach średnich. Do zdobycia jest maksymal-

nie 30 tys. zł. Pieniądze z tej dotacji
można przeznaczyć m.in. na zakup
pomocy dydaktycznych, na zakup
sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych, a także na zakup
wyposażenia pracowni.
/KW/

PSZOK czynny przez pół doby
P

unkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK, mieszczący się przy ul.
Cmentarnej 19F, wznowił w pełnym
zakresie czasowym odbiór odpadów
od mieszkańców Zabrza.
- PSZOK od początku tygodnia, od
25 maja, jest czynny w pełnym za-

kresie czasowym, czyli przez 12 godzin w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-20.00,
a w każdą sobotę w godz. 8.00-13.00
- czytamy w informacji UM Zabrze.
Warto też wiedzieć, że firma FCC
Polska Sp. z o.o., która w naszym mieście zajmuje się odbiorem odpadów

ABC segregacji odpadów komunalnych

komunalnych, wznowiła również
działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, mieszczącego się
przy ul. Pawliczka 23. Tam wydawane są m.in. worki BIG - BAG. Punkt
działa w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 7.00 - 15.00, a we wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 17.00.

Komunikat z www.wfosigw.katowice.pl

Niebieskie pojemniki na PAPIER
WRZUCAJ:
• opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAJ:
• ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego,
• papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych
i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,
• ubrań.
Żółte pojemniki na
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAJ:
• odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach,
nakrętki,
• plastikowe opakowania
po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku),
• opakowania po środkach
czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach
(np. szamponach,
paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki
po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAJ:
• butelek i pojemników
z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
• opakowań po olejach
silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
• zużytego sprzętu RTV i AGD.

Zielone pojemniki na SZKŁO
WRZUCAJ:
• butelki i słoiki po napojach
i żywności
• (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania
po kosmetykach
NIE WRZUCAJ:
• ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
• szkła okularowego, szkła
żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek, reflektorów,
• opakowań po lekach,
• rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
• luster, szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów.
Brązowe pojemniki na
ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
WRZUCAJ:
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów, skoszoną
trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAJ:
kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu,
leków,
drewna impregnowanego, płyt
wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
•
•
•
•
•

Czarne pojemniki na
ODPADY ZMIESZANE
Wrzucaj:
odpady, których nie można
zakwalifikować do żadnej innej
kategorii, kompletnie wygaszony
popiół z pieca, kominka i grilla, zużyte
środki higieny osobistej, resztki
po posiłkach (np. wędliny, mięsa
i kości), tłusty i zabrudzony papier
(np. papier po maśle lub margarynie),
opakowania po olejach spożywczych
Nie wrzucaj:
leków, chemikaliów, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
baterii, odpadów rozbiórkowych
i budowlanych, zużytych
akumulatorów, odpadów
wielkogabarytowych oraz innych
odpadów niebezpiecznych

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

