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Duże graty przy śmietniku Drzewa z historią
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.

16 drzew, rosnących w różnych miejscach
w Polsce, rywalizuje o tytuł Drzewa Roku. To
w ramach plebiscytu, który po raz 10. organizuje
Klub Gaja. Głosowanie trwa przez cały czerwiec.

Co to są odpady wielkogabarytowe?

- Do tegorocznej edycji napłynęło
blisko 80 zgłoszeń. To znane i lubiane przez społeczności lokalne okazy
przyrodnicze, a także ważne elementy naszej kultury i historii. Jury konkursowe wyłoniło 16. finalistów, których teraz każdy z nas może bliżej
poznać i wesprzeć podczas plebiscytu
na stronie internetowej www.drzeworoku.pl. Wygra to drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów internautów.
Zapraszamy do głosowania! – informuje Klub Gaja.
W tegorocznym konkursie są drzewa zgłoszone przez osoby prywatne,
szkoły, samorządy lokalne, nadleśnictwa i stowarzyszenia. Wśród nich jest 6
dębów, m.in.. 300-letni Dąb w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Dąb Wolności
w Radomiu (woj. mazowieckie), posadzony 3 maja 1919 roku, symbolizujący zrastanie się ojczyzny z 3 zaborów. Drzewa z naszego województwa
to m.in. XIX-wieczna aleja klonowa
w Złotym Potoku oraz tzw. Smutni
Bracia w Sosnowcu, czyli dwa blisko
200-letnie buki, rosnące na Cmentarzu
Wielowyznaniowym. - Część z drzew
nie była dotąd szerzej znana, ale teraz
dzięki swoim miłośnikom i opiekunom mają szansę zaistnieć w naszej
świadomości i być dla nas przykładem
troski o przyrodę, historię i tradycję –
wyjaśniają organizatorzy.
Konkurs Drzewo Roku ma na celu
promowanie postawy szacunku dla

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, zabawki dużych rozmiarów, stoły, krzesła, sofy,
szafy, tapczany, łóżka, fotele, wykładziny, panele podłogowe i ścienne,
pierzyny, kołdry, koce, wózki dziecięce, stolarka okienna i drzwiowa,
niepotłuczona armatura sanitarna.

Gdzie można wyrzucić duże graty?

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.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są raz
w miesiącu (zabudowa wielorodzinna) lub
raz na kwartał (osiedla domków jednorodzinnych). | Fot. K. Włodarczyk.

dzinnych domów z ul. 11- Listopada,
Adama Mickiewicz, Leszka Białego,
Bałtyckiej i Działkowej w Mikulczycach. Dzień później, 13 czerwca, duże
graty odbierane będą z domków przy
ul. Leśnej, Łąkowej, Łowieckiej, Nowodworskiej. 15 czerwca wywożone będą z jednorodzinnych w dzielnicy Guido.
Szczegółowy harmonogram odbioru wielkich gabarytów jest na stronie
Urzędu Miejskiego: www.um.zabrze.
pl, w zakładce „odpady komunalne”.
Dysponują nimi także zarządcy budynków wielorodzinnych.
CO ZALICZAMY DO ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH?

Kiedy odbierają wielkie gabaryty?

Czerwiec 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 wielorodzinnej, i raz na kwartał w osiedlach
domków jednorodzinnych.
Przykładowo dziś, 10 czerwca, wielkie gabarytu odbierane są z osiedli
domków jednorodzinnych w Makoszowach. W najbliższy piątek, 12
czerwca, swoje wielkie śmieci mogą,
w ramach zabrzańskiej akcji „wystawka” pozbyć się mieszkańcy jednoro-
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przyrody oraz wyszukanie przykładów
ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, które jest przez
nią szczególnie doceniane. -W konkursie nie szukamy drzew najstarszych,
najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego,
drzewa z opowieścią, drzewa, które
pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Laureatem plebiscytu zostanie
drzewo, które zdobędzie największą
liczbę głosów internautów. Będzie ono
reprezentowało nasz kraj w konkursie
europejskim Tree of the Year w 2021
roku – informują organizatorzy.

KOMUNIKAT ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

Moja woda od lipca
oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na swoich
internetowych stronach zamieścił
następującą informację:
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe
instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można
otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu

Łączny budżet przeznaczony
na ten cel czyli łagodzenie skutków
suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020 -2024.
Dzięki temu ma powstać 20 tys.
przydomowych instalacji, dzięki
którym zaoszczędzimy 1 mln m sześciennych wody rocznie.
KTO – program skierowany jest
do właścicieli domów jednorodzinnych.
ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r.

NA CO – środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in.
zbiornik retencyjny lub podziemny,
oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody, pozwalających
na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości.
GDZIE – wnioski należy składać
w WFOŚiGW w Katowicach.
KIEDY – od lipca 2020 r.
Szczegóły wkrótce.
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl
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