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SEGREGUJ Z GŁOWĄ!!!

w tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe selek-

Dzień zielony – szkło
Selektywna zbiórka odpadów to nic innego jak
ich zbieranie celem ponownego wykorzystania. Od
tego prostego działania zależy stan środowiska naturalnego. Systematyczna segregacja odpadów bezpośrednio w naszych domach jest prosta i nie
zajmuje dużo czasu.
W trakcie dokonywania zakupów powinniśmy pamiętać, że nie wszystkie opakowania są bezpieczne
dla środowiska, i jeśli to możliwe, wybierać tylko towary w opakowaniach wielokrotnego użytku, najlepiej te ze szkła. Bezsprzecznie są one bowiem
zdrowe i ekologiczne. Szkło posiada jeszcze jedną
właściwość – można je ponownie wykorzystywać
i przetwarzać wiele razy, z tego względu jest jednym
z najbardziej przyjaznych środowisku surowców. Dlatego zamiast wyrzucać słoiki i butelki do kosza na
zmieszane odpady, segregujmy je i wrzucajmy do
specjalnych, rozstawionych w całym mieście pojemników. Wysegregowana stłuczka szklana zamiast na
składowisko trafi wówczas do hut i zostanie przetopiona na nowe opakowania szklane, tj. butelki, słoiki. Z odzyskanych odpadów szklanych można
wyprodukować również włókno szklane oraz płyty izolacyjne czy też wykorzystać je jako dodatek do cegieł lub asfaltu drogowego.
Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych, każda szklana butelka ponownie
wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100-watowej żarówki
przez 4 godziny. Recykling szkła ogranicza również
wydobycie surowców takich jak piasek, zmniejsza
zużycie wody i energii oraz ogranicza poziom emisji
dwutlenku węgla i trujących związków, które towa-

rzyszą produkcji szklanych opakowań. My zaś stajemy się czynnymi uczestnikami recyklingu, procesu,
który pozwala oszczędzać surowce pierwotne i przyczynia się do ochrony środowiska.
Wrzucając szkło do odpowiedniego pojemnika,
powinniśmy pamiętać, aby oczyścić je z zawartości
(opakowań nie trzeba myć!!!) oraz zbędnych dodatkowych materiałów, etykiet czy nakrętek.
Do zielonego pojemnika na szkło umieszczonego na terenie miasta można wrzucać:
opakowania ze szkła np.:
w słoiki bez pokrywek,
w szklane butelki,
w szklane opakowania po kosmetykach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami do pojemnika na szkło
nie można wrzucać:
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zniczy (pojemnik na odpady komunalne),
szkła okiennego (SPSZOK),
szkła samochodowego (SPSZOK),
luster (pojemnik na odpady komunalne),
porcelany (pojemnik na odpady komunalne),
kineskopów (odpad niebezpieczny: SPSZOK
lub MPZOP),
fajansu i szkła zbrojonego (odpad remontowy:
SPSZOK),
lamp neonowych (odpad niebezpieczny: SPSZOK
lub MPZOP),
termometrów (odpad niebezpieczny: SPSZOK
lub MPZOP),
żarówek (odpad niebezpieczny: SPSZOK
lub MPZOP).

SPSZOK: Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
MPZOP: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Problemowych
Jeśli posiadają Państwo selektywnie zebrane odpady, zapraszamy do naszego Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sobuczynie
SPSZOK zlokalizowanego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Do naszego SPSZOK-u każdy mieszkaniec Częstochowy może dostarczać nieograniczoną ilość posegregowanych odpadów komunalnych, takich jak:
w makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe),
w odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe,
drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
w odpady remontowe (gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne, np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe
i ceramiczne elementy wyposażenia),
w drewno,
w zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, monitory, drobny sprzęt RTV i AGD),
w baterie i akumulatory, świetlówki,
w odpady niebezpieczne (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki ochrony
roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach),
w zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np. z taczek, rowerów, motocykli),
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tywnie zbierane typu butelki PET, folie typu worki, reklamówki, opakowania wielomateriałowe, jak
kartony po napojach),
metale,
odpady zielone (liście, trawy, gałęzie, słoma),
szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek,
szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe oraz
białe,
szkło np. okienne, szkło ze szklarni.

SPSZOK czynny jest
w dni powszednie
od 8.00 do 18.00,
w soboty od 10.00 do 16.00.
Nr telefonu: 34/ 327 53 20
faks: 34/ 327 52 66
Jak dojechać do SPSZOK

Zapraszamy do śledzenia kolejnego
artykułu, który przybliży Państwu temat
segregacji odpadów biodegradowalnych.

