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TERAZ

Co wyrzucamy do pojemników
w kolorze niebieskim, a co do zielonych? Gdzie oddać opakowania
po lekach? Które śmieci oddajemy
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a które do Mobilnego Punktu Zbiórki
Odpadów? Odpowiedzi znajdziesz
w krótkim poradniku Segregusia.
str. 3

CHORZOWIANIE PYTAJĄ,
MY ODPOWIADAMY
Ile będzie nas kosztować wywóz
śmieci? Co zrobić, żeby nie płacić
dwóch rachunków? Jak segregować
odpady? Do kogo zwracać się po
pomoc w razie wątpliwości? Odpowiadamy na pytania mieszkańców
Chorzowa.

PO 1 LIPCA

str. 4

ZAMIAST DZIKICH
WYSYPISK – RECYKLING.
ZE ZMIANAMI RUSZAMY
1 LIPCA!
Nowe stawki opłat uwzględniają
wymagania, jakie przed gminami
postawiła Unia Europejska oraz
polski rząd. Jakie to wymagania?
Wysoki poziom recyklingu odpadów oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk. Nadzór sprawować będzie miasto.
str. 5

EKO – LUDEK PRZEWODNIKIEM
„Nazywam się Segreguś. Moją postać wymyśliła Magdalena, a imię
nadali mi wspólnie: Tadziu i Aleksandra. Powstałem całkiem niedawno,
w konkursie plastycznym, ale mam
przed sobą wielkie, bojowe zadanie.
Będę Waszym przewodnikiem!”
- tak najmłodszych mieszkańców
miasta wita na stronie internetowej
magistratu Segreguś.

Głównym zadaniem tej postaci jest
przybliżenie chorzowianom zagadnień związanych z prawidłowym
gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta. Co więcej, na stronie Urzędu Miasta funkcjonuje specjalna zakładka, w całości

poświęcona nowemu systemowi
odbioru odpadów. Można się dowiedzieć m.in. kiedy odbywają się spotkania informacyjne, jak segregować
śmieci, co zmienia się w przepisach
dotyczących gospodarki odpadami
i wielu innych rzeczy.
Więcej na www.chorzow.eu

Zabawa dla
najmłodszych
Pokoloruj Segregusia
str. 8

CZYM SKORUPKA
ZA MŁODU...
Każdy spacer do parku w poszukiwaniu oznak wiosny, zabawy edukacyjne
czy konkursy ekologiczne to świetny
sposób na to, by w naszych pociechach wyrobić dobre nawyki.
str. 7
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KONTROLĘ PRZEJMIE MIASTO

warto wiedzieć

Wiesław Raczyński

Nowym systemem zostaną objęci
wszyscy właściciele nieruchomości
na terenie miasta – mieszkańcy budynków wielolokalowych, kamienic,
domków jednorodzinnych, prowadzący działalność gospodarczą na
terenie Chorzowa, administratorzy
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Na początku lipca nastąpi zmiana dotychczasowego sposobu gospodarowania odpadami. Przygotowują się do
niej wszystkie miasta i gminy w Polsce.
Sejm postanowił wprowadzić modyfikację systemu, by zwiększyć kontrolę
nad odpadami komunalnymi, zapewnić ich skuteczniejszą segregację oraz
zapobiegać zaśmiecaniu lasów i tworzeniu się dzikich wysypisk.

Wszystkie odpady komunalne będzie
odbierała jedna firma wywozowa wyłoniona w przetargu przez miasto Chorzów. Od 1 lipca miasto przejmie nadzór nad systemem zagospodarowania
odpadów komunalnych, a właściciel
nieruchomości będzie zobowiązany
wnosić opłatę za usługi świadczone
w ramach tego systemu, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów. Te pieniądze
trafią na konto miasta, a nie jak do tej

Selektywna zbiórka odpadów
Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące
rodzaje odpadów:
• odpady zielone.
Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona w tzw. „gniazdach”. Pozostałe odpady będzie
można zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub skorzystać z Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów
objeżdżającego miasto zgodnie
z ustalonym harmonogramem raz
na kwartał.
Każdej nieruchomości zostanie
udostępnione „gniazdo” do segregacji odpadów. W gnieździe będą się
znajdowały następujące pojemniki:
• niebieski – na papier i makulaturę,
• zielony – na szkło,
• żółty – na plastiki, metale i odpady wielomateriałowe.
• brązowy – na bioodpady
Segregując odpady pamiętajmy o tym,
żeby maksymalnie zmniejszyć objętość wyrzucanych rzeczy – poskładajmy papierowe kartony oraz pudełka, zgniećmy plastikowe butelki po
napojach i odkręćmy z nich nakrętki,
tak, aby zgniatając butelkę powietrze
mogło się z niej swobodnie wydostać.
Konieczne jest również, by wyrzucane przez nas opakowania nie zawierały resztek jedzenia oraz napojów
i były czyste.
Ilość odpadów zebranych poprzez
gniazda do segregacji nie podlega limitowaniu. Dlatego Urząd Miasta gorąco zachęca, aby odpady segregować
i tym samym maksymalnie ograniczyć ilość odpadów zmieszanych.
Dodatkową zachętą do segregacji
jest niższa kwota opłaty za odbiór
odpadów komunalnych zmieszanych. Jednak należy podkreślić, że
właściciel nieruchomości, który
oświadczy w deklaracji chęć segregowania odpadów komunalnych, powinien szczególnie troszczyć się o czystość gromadzonych
odpadów w szarym kontenerze
ustawionym na terenie nieruchomości, to znaczy pilnować, by były
do niego wrzucane wyłącznie odpady, których już się nie da wysegregować. Jeżeli firma wywozowa
stwierdzi, że w szarym pojemniku
znajdują się odpady, które można
było poddać segregacji, spowoduje
to zwiększenie stawki wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych

Wymień piec, urząd dopłaci
Niebawem odetchniemy. Wraz z nadejściem wiosny i wzrostem temperatury mniej osób będzie palić w piecu,
co natychmiast odbije się na jakości
powietrza w naszym województwie.
Okazuje się bowiem, że w sezonie
grzewczym jest ona gorsza, niż latem.
To efekt niewłaściwego użytkowania
urządzeń grzewczych.
Co prawda problem nie dotyczy wyłącznie województwa śląskiego, to
jednak u nas to zjawisko występuje
na większą skalę. – W naszym regionie
jakość powietrza w okresie grzewczym
jest gorsza niż w innych częściach Polski, ze względu na największą w kraju
gęstość zabudowy i łatwiejszy dostęp
do paliw o gorszych parametrach –
tłumaczy Andrzej Szczygieł, naczelnik
Wydziału Monitoringu Środowiska
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. – Nie
można dokładnie określić, w ilu gospodarstwach domowych spala się
odpady, ale problem ten powinien być

ograniczony, a w wielu wypadkach
całkowicie wyeliminowany, po wejściu
w życie w połowie tego roku zmiany do
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Palenie niewłaściwym opałem wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.
- Jeśli palimy odpady, wytwarzają się
w procesie spalania związki rakotwórcze – wyjaśnia Anna Kotyś, zastępca
naczelnika Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miasta w Chorzowie. – To są niezwykle
niebezpieczne związki chemiczne.
Trzeba podkreślić, że spalanie odpadów w nieprzystosowanych do tego
urządzeniach jest wykroczeniem,
a nawet przestępstwem w zależności
od skali zjawiska, które może skutkować na przykład nałożeniem grzywny.
Trudno natomiast zdiagnozować, ile
osób pali w swoich piecach odpadami.
– Mamy zgłoszenia zaniepokojonych sąsiadów, jednakże takie

Śmieci w lesie

Dzikie wysypiska – to zjawisko zna
każdy z nas. Prawie każdemu ono
przeszkadza, a jednak ciągle można
zaobserwować nowe miejsca, w których pojawiają się te niechlubne dowody naszego bytowania. Dlaczego
tak się dzieje, że w miejsce jednego
zlikwidowanego wysypiska pojawia
się kilka nowych? Wszystkiemu winna nasza pseudooszczędność i bezmyślność. Chwilowo możemy zaoszczędzić kilka złotych na prawidłowym
wywozie wytworzonych odpadów,
ale za to skutki tych oszczędności w
lasach będą obserwować jeszcze nasze dzieci i wnuki. Czy właśnie na tym
nam zależy?

Foto: UM Chorzów

• odpady komunalne zmieszane,

pory – firmy wywozowej. W ramach tej
opłaty będą odbierane wszystkie odpady powstające na nieruchomości.
Jeśli została zawarta umowa z firmą wywozową na odbiór odpadów, musi ona
zostać rozwiązana ze skutkiem na dzień
30 czerwca br.
Nad prawidłowym działaniem całości
systemu kontrolę będzie sprawowało
miasto. To oznacza monitorowanie, czy
odpady są wywożone do odpowiednich
punktów skupu surowców wtórnych
oraz czy są kierowane na właściwe
instalacje odzysku odpadów. Miasto
sprawdzi też jakość usług wyłonionej
w przetargu firmy wywozowej.
Co jeszcze czeka nas w związku
z wprowadzeniem nowych przepisów? Zapraszam do lektury naszego
informatora.

konsekwencje może wyciągnąć tylko sąd – mówi Anna Kotyś. – Warto
podkreślić, że nasz urząd dofinansowuje wymianę urządzeń grzewczych, na takie, które są przyjazne
dla środowiska naturalnego. Wiele
osób już z tej dotacji skorzystało.
Niestety, palenie odpadów stało się dla
wielu osób codzienną praktyką. – Często w domowych piecach pali się plastik, impregnowane drewno, wszystko
to, co tak naprawdę powinniśmy wyrzucić do kosza – mówi Katarzyna Spyra, która skorzystała z miejskiej dotacji
i jest praktykującym pediatrą. - Wiele
osób robi tak, bo opał jest dla nich za
drogi, inne ze zwykłego lenistwa. Niestety niewielu myśli o tym, że takie
postępowanie odbije się na zdrowiu
naszym i naszych dzieci. Choroby dróg
oddechowych, nowotwory, alergie – to
skutki tego, w jaki sposób użytkujemy
urządzenia grzewcze. Warto mówić
o tych zagrożeniach, by każdy, zanim
wrzuci do pieca kolejne plastikowe
opakowanie, dwa razy się zastanowił.
(Sek)
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HASIE, SZKŁO I BYLE CO, CZYLI?
Jak prawidłowo segregować odpady

Bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby przyłączyli się do grupy osób segregujących. Od tego, czy będziemy segregować odpady
zależy nie tylko to, że będziemy ponosili niższą stawkę za ich odbiór i zagospodarowanie, ale przede wszystkim pozwoli miastu uniknąć
nałożenia przez Unię Europejską gigantycznych kar za brak osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku surowców wtórnych.
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WAŻNE PYTANIA MIESZKAŃCÓW
Zdjęcia: Mariusz Banduch

warto wiedzieć
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Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będziemy mogli dostarczyć następujące odpady:
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia (np.: różnego rodzaju
farby, rozpuszczalniki, oleje itp.
substancje używane w życiu codziennym), zużyte opony, odpady z metalu, tworzywa sztuczne, szkło i szyby okienne, papier
i makulaturę, opakowania wielomateriałowe, odpady remontowo-budowlane w ilości do 2m3
jednorazowo, styropian, bioodpady, czyli odpady ulegające
biodegradacji (odpady kuchenne,
odzież z włókien naturalnych:
wełna, bawełna, len), odpady zielone (odpady z pielęgnacji zieleni
na terenie nieruchomości tj. gałęzie, trawa, opadłe liście, itp.).
Taki punkt odbioru odpadów powstanie w mieście po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie
przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości i je zagospodarowywał.

Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów (MPZO)
Na terenie miasta Chorzów zbiórka
odpadów niebezpiecznych będzie
się odbywała poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO).
Będzie on zbierał przede wszystkim odpady, które są szczególnie
niebezpieczne dla nas i dla środowiska. MPZO będzie zbierał następujące odpady:

Gabriela Nowak
Czy od 1 lipca 2013 r.
wszystkie śmieci będziemy
segregować i wrzucać do
kolorowych pojemników?
Wielu odpadów nie można wrzucać
do kolorowych pojemników (zielonego, żółtego i niebieskiego) W tej grupie
odpadów znajdują się m.in. styropian, opakowania po lekach, farbach,
lakierach, porcelana, żarówki i świetlówki. Do pojemnika brązowego
wrzucamy m.in. odpady żywnościowe. Przeterminowane leki przyjmowane są w wyznaczonych aptekach,
a odpady niebezpieczne (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odbierać będzie Mobilny Punkt
Zbiórki Odpadów.

musi spełnić, jako członek Unii Europejskiej pod względem zwiększenia
poziomów recyklingu odpadów oraz
poważnego ograniczenia składowania
odpadów na składowiskach. Jednak
wprowadzane zmiany będą bardzo
korzystne, zarówno dla ludzi, jak i dla
środowiska naturalnego, bowiem zapobiegną powstawaniu dzikich wysypisk oraz wymuszą na gminach zagospodarowanie odpadów w sposób
inny niż składowanie. Należy także
dodać, że osoby, które będą segregowały odpady zapłacą znacznie mniej.

Od 1 lipca będziemy mieli
możliwość osobnego
wyrzucania bioodpadów.
Czym właściwie są
bioodpady?

Do kogo zwracać się po
pomoc w razie wątpliwości?
Na wszelkie pytania dotyczące działania nowego systemu zbiórki odpadów
komunalnych, terminów płatności
i szczegółów wywozu odpadów odpowiedzą urzędnicy z Wydziału Usług
Komunalnych i Ochrony Środowiska.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
do Urzędu Miasta Chorzów.

Od 1 lipca przyszłego roku wszyscy mieszkańcy będą rzeczywiście
mieli taką możliwość. Bioodpady,
albo inaczej odpady ulegające biodegradacji, to prawie wszystkie odpadki kuchenne: surowe lub przetworzone resztki żywności, owoce
i warzywa, ser, mięso i wędliny, skorupki jajek, fusy kawy i herbaty, pieczywo, ciasta, jak również zwiędłe
kwiaty. Te odpady będziemy wrzucać do brązowych pojemników znajdujących się w gniazdach.

Lidia Kryś
Mam małą kuchnię
i nie zmieści mi się kilka
pojemników na śmieci. Jak
mam segregować?
Wielu z nas jest w podobnej sytuacji. Najlepszym wyjściem jest
wyrzucanie śmieci na bieżąco – nie
gromadzenie ich w małym pomieszczeniu. Można zabrać niewielkie ilości posegregowanych
odpadów przeznaczonych do wyrzucenia, gdy wychodzimy do pracy
lub idziemy na zakupy.

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie
i akumulatory, chemikalia, opony,
świetlówki, oleje i smary, resztki
rozpuszczalników, opakowania po
substancjach niebezpiecznych, np.:
środkach ochrony roślin.
MPZO będzie działał w cyklu kwartalnym, co oznacza, że raz na kwartał dokonywany będzie objazd
i zbiórka odpadów niebezpiecznych
od mieszkańców w wyznaczonych
punktach miasta. Wyjątek będą stanowiły odpady wielkogabarytowe,
które będą zbierane, jak dotychczas.
Harmonogram objazdu dostępny będzie na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.chorzow.eu
i w specjalnych kalendarzach, które
zostaną dostarczone do wszystkich
mieszkań

Konieczne jest rozwiązanie wcześniejszej umowy w taki sposób, by
zachować okres jej wypowiedzenia,
lecz by ostatnim dniem jej obowiązywania był 30 czerwca br.

Ewa Zgoda
Gabriela Młyńczyk
Ostatnio dużo się mówi
o tym, że będziemy więcej
płacić za śmieci. Czy to
prawda?
Rzeczywiście, opłata za odbiór odpadów w nowym systemie będzie nieco
wyższa od dotychczasowych kwot.
Wynika to z wymagań, jakie Polska

Czy ktoś, kto na własne
potrzeby zawarł wcześniej
umowę z firmą na wywóz
śmieci będzie teraz płacił
dwa rachunki?
Do 30 czerwca 2013 r. śmieci takich
osób będzie odbierała firma, z która
zawarta była indywidualna umowa.
Od 1 lipca funkcję tę przejmie przedsiębiorstwo wyłonione w przetargu zorganizowanym przez miasto.

W domu zużywamy duże
ilości mleka i napojów
w kartonach. Czy takie
opakowania można
wyrzucać do pojemnika
przeznaczonego na papier?
Kartoniki po mleku i po innych artykułach spożywczych (sokach, zupach
itp.) składają się nie tylko z papieru.
Zawierają również folię zabezpieczającą przed wilgocią, folię aluminiową, części plastikowe (korek). Są
to zatem odpady wielomateriałowe
i należy je wrzucać zgniecione do
żółtych pojemników, razem z plastikiem i metalami.
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warto wiedzieć
Start 1 lipca

15 marca 2013 r. upłynął termin złożenia przez właścicieli nieruchomości pierwszej deklaracji o naliczeniu
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Chorzów. Deklarację nadal można złożyć w Urzędzie Miasta.

Foto: photodune.net

Formalności można dokonać w dwojaki sposób:

OPŁATA ZA ŚMIECI – CO, ILE I DLACZEGO?
Od 1 lipca wszystkie odpady komunalne będzie odbierała jedna firma wywozowa. Zostanie ona wyłoniona w przetargu przez miasto Chorzów, które przejmie nadzór nad całym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wnosić opłatę
za usługi świadczone w ramach tego systemu, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów, do kasy miasta lub przelewem na konto urzędu, a nie jak
do tej pory - płacić firmie wywozowej. W ramach tej opłaty będą odbierane
wszystkie odpady powstające w nieruchomości.

efektywność działania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
pozwoliła gminom przejąć obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, z czego Rada Miasta Chorzów skwapliwie
skorzystała dokonując zmian w stosownej uchwale. Teraz właściciel nieruchomości już nie musi się martwić
o pojemniki na śmieci, bowiem zostaną one postawione bez żadnych dodatkowych opłat przez firmę wywozową, która od lipca będzie wywozić
odpady z terenu miasta.

Stawki opłat uwzględniają wymagania, jakie postawiła przed polskimi
gminami Unia Europejska oraz polski
ustawodawca. Wspomniane wymagania to wysokie poziomy recyklingu
odpadów, zapobieganie składowania odpadów na składowiskach oraz
zapewnienie zbierania wszystkich
odpadów, jakie powstają na terenie

nieruchomości, czyli zapobieganie
powstawaniu tzw. dzikich wysypisk.
Jednocześnie należy podkreślić, że
przedstawione ceny zostały obliczone
w oparciu o realne koszty ponoszone przez odbiorcę odpadów (koszt
ich zagospodarowania i utylizacji).
Przedstawione ceny przy możliwie
jak najniższej stawce mają zapewnić

Opłata za odbiór odpadów w nowym systemie będzie nieco wyższa od kwot dotychczas ponoszonych na ten cel. Rada Miasta
Chorzów podjęła uchwałę określającą wysokość ww. opłat. Opłata
dla mieszkańców (nieruchomości

zamieszkałe) jest uzależniona od
ilości osób zamieszkałych w danej
nieruchomości:

Wielkość pojemnika

Segregujący

Nie segregujący

0,12m3/0,14m3

12,00zł

20,00zł

0,24m3

26,00zł

32,00zł

1,10m3

51,00zł

68,00zł

7,00m3

397,00zł

596,00zł

zawartej z firmą wywożącą odpady (zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).

• wykonać kopię ostatniego rachunku lub potwierdzenie przelewu bankowego z adnotacją,
od kiedy umowa była zawarta
oraz

Ważne
informacje
Urząd Miasta Chorzów zwraca się
do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z prośbą o dostarczenie kopii umowy

• 11,00 zł/osobę/miesiąc, dla
osób, które segregują odpady
• 15,50 zł/osobę/miesiąc, dla osób,
które nie segregują odpadów

Osoby, które z różnych przyczyn nie
są w stanie takiej umowy dostarczyć powinny:

Opłata dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Chorzowa (tzw. nieruchomości
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne) uzależniona
jest od wielkości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania:

• złożyć oświadczenie, z jakim
przedsiębiorcą dotychczas mieli
zawartą umowę i od kiedy ona
obowiązywała.

1. dostarczyć deklarację do Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Chorzów, pokój nr 21, 436 lub 410
– sekretariat Wydziału,
2. wysłać deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział
Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, Rynek 1, 41-500 Chorzów

Dlaczego składamy deklarację?
Wypełniając druk deklaracji właściciel nieruchomości oblicza wysokość miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, jaką od lipca będzie
wpłacał do Urzędu Miasta

Kto składa deklarację?
• Właściciele takich nieruchomości
jak:
domki jednorodzinne, domki szeregowe i „bliźniaki”,
kamienice,
garaże wolnostojące, nie związane z nieruchomością.
• Zarządcy nieruchomości i administratorzy.
• Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie miasta
Chorzów.
• Instytucje użyteczności publicznej, takie jak:
szkoły i przedszkola, domy kultury,
muzea, biblioteki, kina, teatry, itp.,
placówki ochrony zdrowia: szpitale,
przychodnie itp.,
urzędy

A kto nie musi tego robić?
Mieszkańcy mieszkań będących
w zarządzie spółek i spółdzielni
mieszkaniowych, mieszkań komunalnych – za tych mieszkańców deklarację składa zarządca!

Gdzie można znaleźć druk
deklaracji?
• w Urzędzie Miasta w pokojach
nr 21, 436 oraz 410,
• na stronie internetowej www.chorzow.eu w plikach do pobrania,
na tej samej stronie można również
pobrać elektroniczną wersję deklaracji – do wypełnienia na komputerze.
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Foto: UM Chorzów

warto wiedzieć

NOWY SYSTEM
ODBIORU ŚMIECI

SEGREGUJ ŚMIECI

TO ŻYCIE

W CZYSTYM
I BARDZIEJ

ZAPŁACISZ MNIEJ

PRZYJAZNYM

ŚRODOWISKU

NOWE
ZASADY

Zapraszamy na kolejną turę spotkań z mieszkańcami
Dzielnica

Nazwa i adres placówki,
w której odbędzie się spotkanie

Data
spotkania

Godzina
spotkania

3 czerwca

17:30

4 czerwca

17:30

6 czerwca

17:30

10 czerwca

17:30

13 czerwca

17:30

17 czerwca

17:30

18 czerwca

17:30

20 czerwca

17:30

24 czerwca

17:30

25 czerwca

17:30

Szkoła Podstawowa nr 17
Chorzów II

im. Jana Pawła II
ul. Łagiewnicka 18

Chorzów Batory

*

Wiele osób wyrzuca do śmietników zużyte baterie, zawierające metale ciężkie, które mają
tragiczny wpływ na nasz organizm. Warto wiedzieć, że sklepy
o powierzchni handlowej powyżej
25 m2, a także hurtownie, mające
w swojej ofercie baterie i akumulatory mają obowiązek ich nieodpłatnego przyjmowania, gdy są już
zużyte.

*

Centrum

*
*

Ważne! Przed wrzuceniem
szklanego przedmiotu (np. butelki) do odpowiedniego pojemnika
nie tłuczemy go.

Centrum

ul. Lompy 13

Szkoła Podstawowa nr 21
Gimnazjum nr 9

Szkoła Podstawowa nr 25
Maciejkowice

im. Stanisława Hadyny
ul. Główna 21
I Liceum Ogólnokształcące

Centrum

im. Juliusza Słowackiego
ul. Dąbrowskiego 36
II Liceum Ogólnokształcące

Chorzów II

im. Juliusza Ligonia
ul. 3 Maja 22

Chorzów Stary

*

Chorzów Batory

Liczby mówią same za siebie: jeśli do produkcji papieru
wykorzystamy makulaturę, w procesie produkcji zużyjemy m.in. 60
procent mniej wody a powstanie
o 35 procent mniej toksycznych
ścieków papierniczych. Nie wspominając o mniejszej liczbie wyciętych drzew.

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Wolności 133

*

Dobrze funkcjonujący system
segregacji śmieci może spowodować poprawę stanu środowiska nawet o 60 procent!

ul. Skrajna 2

Zespół Szkół Sportowych nr 2

Puszki po jedzeniu czy napojach przed wyrzuceniem do
śmieci powinny być przepłukane.
Należy pamiętać o zdjęciu nakrętek z butelek plastikowych,
które przed wyrzuceniem powinniśmy zgnieść.

Szkoła Podstawowa nr 12

Gimnazjum nr 6
im. Miłośników Ziemi Śląskiej
ul. Harcerska 2
III Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego
ul. Farna 5-7
Zespół Szkół Sportowych nr 1
Klimzowiec

Szkoła Podstawowa nr 5
Gimnazjum nr 11
ul. Ryszki 55
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CZYM SKORUPKA ZA MŁODU...

Jednak najtrudniejszym elementem
segregacji jest dla nich konieczność...
malowania po obu stronach kartki.
– Wolałabym, żeby moje obrazki były tylko po jednej stronie – mówi pięcioletnia
Zosia Grundaj. - Ale rodzice powiedzieli,
że muszę malować po obu stronach, bo
wtedy będzie więcej drzew.
Pomysłowość maluchów dotycząca
przykładów poprawnie wykonanej
segregacji śmieci jest duża, większość zna jej podstawy. - Trzeba poukładane śmieci wyrzucać do różnych
kolorowych pojemników, moja mama
wie, do których – opowiada sześcioletni Arek Hornik. - Muszę wszystkie
swoje rysunki wrzucać do dużego pudełka, gdzie tata zbiera stare gazety.
Potem brat zanosi je do szkoły. Tak
trzeba robić, bo wtedy nasz świat będzie czystszy.
Najmłodsi dobrych postaw uczą się nie
tylko w domach. - Niezwykle ważne
jest także to, co dzieje się w szkołach
i przedszkolach – mówi Irena Wódz,
psycholog. - Każdy spacer do parku w
poszukiwaniu oznak wiosny, zabawy
edukacyjne czy konkursy ekologiczne
to świetny sposób na to, by w naszych

(Sek)
Zdjęcia: Przedszkole nr 19 w Chorzowie

Segregacja śmieci wcale nie kończy
się na oddzielaniu papieru od plastiku. Zapytane przez nas chorzowskie przedszkolaki dorzuciły jeszcze:
zakręcanie kranu, kupowanie papierowych toreb i oddzielanie przed
wyrzuceniem zepsutych autek osobowych od imitacji ciężarówek.

wykonanie kukiełki z rolek po papierze
toaletowym, wykonanie grzechotki z
plastikowych buteleczek, skoki w workach na śmieci, zbijanie kręgli z butelek – mówi Katarzyna Musiał. – Konkurencjom i zabawom towarzyszyło
wiele śmiechu i radości.

Graj w zielone!

Dzieci najszybciej uczą się przez zabawę. Dotyczy to także segregacji odpadów.

pociechach wyrobić dobre nawyki.
Dorosłym trudniej będzie je zmienić,
jeśli nauczymy dzieci tego, żeby dbać
o środowisko naturalne zaczynając od
własnego domu, w przyszłości nie będzie to dla nich przykry obowiązek, ale
zwyczajna czynność.
Dzieci najszybciej uczą się przez zabawę. Dlatego tak chętnie biorą udział
we wszelkich organizowanych dla nich
tego typu zajęciach. Także tych o tematyce ekologicznej. Dobrym przykładem
takiej praktyki jest Przedszkole nr 19,
które w ubiegłym roku przystąpiło do
programu firmy RECAL - „Szkolne i
przedszkolne projekty recyklingowe”.
Dzieci zbierały aluminiowe puszki, dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na częściowe sfinansowanie
warsztatów ekologicznych.

- Przedszkolaki samodzielnie wykonały torby ekologiczne, do których zapakowały wielkanocne upominki – opowiada Katarzyna Musiał, koordynator
programu. - Na bieżąco nauczyciele
wszystkich grup prowadzili zajęcia
edukacyjne wprowadzające dzieci w
świat recyklingu. Strzałem w dziesiątkę okazał się konkurs ekologiczny dla
rodziców i ich pociech. Uczestnicy mogli tworzyć w ramach trzech kategorii:
moda ekologiczna, zabawki i instrumenty z nieużytków. Okazało się, że
ze śmieci można stworzyć naprawdę
niezwykłe przedmioty.

Edukacja z zakresie m.in. segregacji
śmieci prowadzona jest w naszym
województwie głównie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach tej działalności realizowane są takie programy jak: „Gra
w zielone”, w ramach którego odbywa się m.in. konkurs „Ekologia
modne słowo”, czy też ekologiczne
warsztaty na kółkach, czyli Mobilne
Centrum Edukacji.
Więcej na temat tych inicjatyw
można dowiedzieć się na stronie
internetowej http://www.wfosigw.
katowice.pl w zakładce „Fundusz
dzieciom”.

Fantastycznym połączeniem zabawy
i nauki okazał się także turniej „Eko –
zabawy”.- Przedszkolaki miały do „zaliczenia” sześć stanowisk: budowanie
wieży z puszek, segregowanie śmieci,

Nie taki diabeł straszny – proste rady na odpady

Warto więc pomyśleć o tym, by zacząć
segregować odpady. Tym bardziej, że
wraz ze zmieniającymi się przepisami
będziemy mieli taki obowiązek. Czy
to mocno skomplikuje nam życie? Ci
mieszkańcy Chorzowa, którzy to robią
twierdzą, że nie.
– Oczywiście, trzeba najpierw zmienić myślenie i trochę się przestawić
– mówi Elżbieta Wnuk z Chorzowa
Starego, która segreguje śmieci od
dawna. - Mnie się to udało, bo przez
kilka lat mieszkałam w Holandii,
gdzie bardzo dba się o środowisko.
Tam musiałam się nauczyć, że trzeba

oddzielić papier czy szkło od reszty
domowych odpadów. Po powrocie
do kraju miałam problem, bo nawyk
pozostał, a brakowało specjalnych
pojemników – dodaje ze śmiechem.

do specjalnego pudła. Potem zaczęła się akcja zbierania nakrętek i tak
powoli doszliśmy do tego, że segregujemy wszystkie śmieci, które wyprodukujemy w naszym domu.

Segregacja odpadów w naszych domach nie musi oznaczać od razu zakupu kilku koszy na śmieci. - Ja mam
dwa: na tak zwane odpady organiczne, czyli po prostu resztki jedzenia,
i drugi, w którym zbieram szkło, plastik czy papier. Opróżniając ten drugi
kubeł, wyrzucam znajdujące się tam
odpady do odpowiednich kontenerów.
To nie jest skomplikowane, a bardzo
proste rozwiązanie, które na pewno
sprawdzi się w każdym domu.

To ważne, bo papier czy plastik zostaje powtórnie przetworzony, dzięki
czemu poprawia się stan środowiska
naturalnego.

Coraz więcej mieszkańców Chorzowa segregację śmieci rozpoczęło od zbierania makulatury.
- Trochę do tego zmusiła nas
szkoła – opowiada Tomasz
Owoc z Klimzowca. - Moje
dzieci ze swoimi klasami zbierały makulaturę, więc siłą rzeczy
wszystkie gazety odkładaliśmy

– Niewiele osób jednak myśli przyszłościowo, nie zdają sobie sprawy z tego, że lepiej kupić jedną
materiałową torbę na zakupy, niż
codziennie zużywać kilka foliowych. Bo te plastikowe rozkładać
się będą wiele lat – wyjaśnia Edyta
Bednarek, nauczycielka przyrody
w jednej z chorzowskich szkół.
(Sek)
Foto: photodune.net

Milion morskich zwierząt ginie w ciągu roku z powodu śmieci w oceanach.
ONZ opublikowała raport, z którego
wynika, że od tego, w jaki sposób podchodzimy do segregacji śmieci zależy
także ich los. Co więcej, plastikowe
torby na zakupy służą nam zaledwie
dwanaście minut. Jak podaje organizacja ekologiczna WWF owe torby plastikowe są często przyczyną…
śmierci żółwi morskich, które mylą je
z meduzami i zjadają.
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Pokoloruj Segregusia

W warsztatach ekologicznych uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

CHORZÓW ZIELONĄ WYSPĄ
Duże eko-puzle, gry i zabawy ekologiczne oraz praktyczna nauka segregacji śmieci. To przygotowano dla
najmłodszych mieszkańców podczas
warsztatów ekologicznych w ramach
V edycji kampanii Zielona Wyspa Śląsk.

W warsztatach ekologicznych uczestniczyło kilkuset uczniów chorzowskich
szkół podstawowych i gimnazjów. Dla
najmłodszych przygotowano m.in. widowiskowe układanie dużych, zajmujących ponad 25 metrów kwadratowych,
eko-puzzli. Zabawie towarzyszyła edukacja ekologiczna związana z segregacją odpadów.
Pomysłodawcą akcji jest zespół Carrantuohill. - Pierwsza edycja imprezy to tylko koncert naszego zespołu.
Z czasem inicjatywa się rozbudowała
o warsztaty ekologicznie, o te wszystkie
działania, które mają budować pozytywną zieloną świadomość w najmłodszych mieszkańcach regionu – mówi
Bogdan Wita z zespołu Carrantuohill.
Zdaniem muzyka po 5 latach kampania wrosła w kulturę naszego regionu.
- Pierwszego dnia wiosny zieleń bucha
więc i my chcemy jeszcze bardziej zazielenić Śląsk. W ciągu pięciu lat udało
nam się w ramach kampanii zasadzić
ponad 20 tysięcy drzew.

Z tego typu akcji zadowolona jest Zuzanna Kurczek, naczelnik Wydziału
Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska UM Chorzów. - Poprzez zabawę
dzieci uczą się odpowiednich odruchów, które w przyszłości pozwolą im
dbać o środowisko naturalne. Chodzi
o pokazanie prostych sposobów na
wprowadzanie ekologii do domów i codziennego życia.
Zdaniem Szymona Kułakowskiego
z Fundacji Ekologicznej ARKA, prowadzącego warsztaty, świadomość ekologiczna na Śląsku jest większa niż na
przykład na Mazurach. - Promujemy
Śląsk jako zielone miejsce. Większość
kojarzy ten region z kominami i dymem. Ta kampania ma to odczarować. Pokazujemy, że ekologia nie musi
być nudna. Najmłodsi chłoną wiedzę.
Wiedzą, że jak segreguje się odpady to
powstają z nich surowce wtórne, a jak
je palimy to zanieczyszczamy środowisko.
- Warsztaty uświadamiają młodym
ludziom, że coś takiego jak segregacja
odpadów, niepalenie śmieci to proste
rzeczy, dzięki którym możemy sprawić, że Śląsk będzie jeszcze bardziej
zielony – uważa Bogdan Wita.
(wojz)

To już koniec. Po przeczytaniu
możesz mnie zachować lub
wyrzucić do niebieskiego kosza.

Nasz Hasiok
Bezpłatny Informator
Mieszkańców Chorzowa

Wydawca:
Urząd Miasta w Chorzowie
Rynek 1, 41-500 Chorzów
Tel. 32 241 12 61
www.chorzow.eu
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

