Negatywnym skutkiem wejcia w ¿ycie
przepisów o recyklingu mo¿e byæ wzrost
cen sprzêtu ADG i RTV, ale nie jest to do
koñca pewne, gdy¿ konkurencja na rynku sk³ania ku walce o klienta w³anie niskimi cenami. Pozytywnym - poprawa stanu rodowiska naturalnego, tañsze produkty z odzyskanych materia³ów oraz powstanie nowych miejsc pracy w firmach
recyklingowych.
Po wejciu w ¿ycie nowych przepisów
o czystoci i porz¹dku w gminach selek-

tywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych powinna staæ siê faktem, a nie pobo¿nym ¿yczeniem. Kilka
pojemników na odpady zamiast jednego
kosza - taka rewolucja czeka w ci¹gu kilkunastu miesiêcy wszystkie polskie rodziny. Oznacza to, ¿e zmalej¹ ha³dy, na
których obecnie strasz¹ stare lodówki i
telewizory. Do gleby i powietrza przestan¹ dostawaæ siê szkodliwe substancje
wykorzystywane przy produkcji ró¿nych
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.

Pierwszy w Kielcach

Osiedlowy punkt segregacji
Na zbiegu ulic Jarzêbinowej i Dêbowej
planowane jest wykonanie w roku 2006
pierwszego w Kielcach Osiedlowego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów.
Jest to efekt dobrej wspó³pracy Wydzia³u
Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska Urzêdu Miasta Kielce oraz Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Projekt
zak³ada, ¿e punkt zostanie estetycznie zagospodarowany, ogrodzony i owietlony.
Znajd¹ siê tam kolorowe pojemniki na two-

rzywa sztuczne, szk³o bia³e i kolorowe,
drobne metale i opakowania metalowe,
zu¿yte baterie i wietlówki, odpady wielkogabarytowe oraz gruz pochodz¹cy z modernizacji i remontów mieszkañ. ¯eby poprawiæ estetykê i organizacjê ¿ycia w rejonie zbiórki odpadów, miejsce bêdzie systematycznie doposa¿ane w odpowiedni¹
iloæ ³awek, koszy na mieci, punkty gromadzenia torebek na psie odchody, ograniczniki wjazdu na trawniki oraz zmoderni-

Na Osiedlach KSM przybêdzie kolorowych pojemników, a mieszkañcy zbieraj¹c odpady powinni sortowaæ je ju¿ w
domu. Czy przyzwyczaimy siê szybko do
takiego zachowania? Czas poka¿e, bo na
razie podejmowane próby segregacji
mieci w kontenerach czêsto koñcz¹ siê
fiaskiem. Dla usprawiedliwienia nale¿y
jednak dodaæ, ¿e sam recykling jak i powszechna edukacja w tym zakresie dopiero w Polsce raczkuj¹.
BARBARA PAWE£EK
zowany bêdzie miejscowy plac zabaw.
Punkt zbiórki bêdzie mia³ charakter otwarty, co umo¿liwi mieszkañcom efektywn¹
selekcjê i zbiórkê odpadów zarówno asortymentowo jak i ilociowo.
Lokalizacja bêdzie mia³a bardzo istotny
walor edukacyjny ze wzglêdu na bliskoæ
szko³y, przedszkola czy placu zabaw. Wa¿nym elementem bêdzie akceptacja tego
miejsca przez spo³ecznoæ osiedla i zrozumienie wagi jakie znaczenie ma czyste i
zadbane rodowisko.
O miejsce, w którym ¿yjemy powinnimy
dbaæ tak samo jak o porz¹dek we w³asnym
mieszkaniu.
MIROS£AW SMO£UCH
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