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Miasto zacznie kontrolować

Zdjęcia: Adrian Ślązok

czy chorzowianie segregują śmieci

Wiosenne Święto Wody

W tym miesiącu pracownicy
firmy wywozowej zaczną sprawdzać czy mieszkańcy i przedsiębiorcy segregują odpady
(zgodnie, że złożoną wcześniej
deklaracją). Jeżeli w pojemnikach na zmieszane odpady będą
znajdować się surowce wtórne,
które mogły zostać wysegregowane i wrzucone do kolorowych
pojemników, to pojawi się na
nich pomarańczowa naklejka
ostrzegawcza. Jeżeli pracownik

firmy wywozowej nie znajdzie
w pojemniku surowców wtórnych, to przyklei na nim naklejkę zieloną. Powtórna kontrola
zawartości pojemników nastąpi
po około trzech tygodniach. Jeżeli pracownik nie zauważy poprawy i naklei drugą pomarańczową naklejkę, wówczas Urząd
Miasta rozpocznie procedurę
naliczenia na danego właściciela nieruchomości wyższej opłaty
za odpady.

Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie
Zapraszam wszystkie rodziny do
wzięcia udziału w 6 edycji Wiosennego Święta Wody, które odbędzie się 18 marca.
Wiosenne Święto Wody to przede
wszystkim wspaniała, rodzinna
zabawa, której towarzyszy mały
element rywalizacji. Ilość konkurencji, w porównaniu z ubiegłą edycją, pozostaje bez zmian.
Wprowadzimy jednak kilka urozmaiceń, tak żeby zaskoczyć tych,
którzy bawią się z nami od lat.
Na pewno w programie pozostanie nasza największa, wzbudzająca sporo radości, atrakcja:

18

dmuchany tor przeszkód. Nie
zapominamy także o nagrodach.
Wszyscy uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy i statuetki,
dodatkowo rodziny, które zajmą
miejsca od 1 do 5, otrzymają nagrody – niespodzianki, w postaci
m.in. rożnych voucherów.
Począwszy od pierwszej edycji
imprezy, łączymy edukację z rozrywką. Pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Wody, podkreślamy
jak ważna jest ona dla życia i że
należy oszczędzać ją na co dzień.
Przede wszystkim cieszymy się
jednak nadchodzącą wiosną.
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Basen KS „Hajduki” ul. Graniczna 92

START 10.00
Basen pl. Powstańców Śląskich 1

START 11.00
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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