Lektor: głos męski.
0:02 - Pierwszy i jak na razie jedyny w Bielsku-Białej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych funkcjonuje na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami.
0:08 - W dzisiejszym wydaniu serwisu nieco informacji o jego działalności.
0:12 - PSZOK to często używany skrót pochodzący od pełnej nazwy Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
0:17 - Tutaj w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów powinny przywozić te które nie
kwalifikują się do wrzucenia do domowych pojemników na odpady suche, mokre lub popiół.
0:29 - Zaliczamy do nich odpady niebezpieczne dla środowiska, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i
AGD, odpady problemowe, odpady budowalne z drobnych remontów mieszkań czy odpady zielone
pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródków
0:45 - PSZOK powstał pierwszego lipca 2013 roku
0:47 - Na początku odwiedzało go kilka osób dziennie, dziś kilkadziesiąt.
Mówi Joanna Siwek - Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
0:52 - PSZOK otwarty jest dla wszystkich mieszkańców.
0:54 - Można przyjeżdżać z takimi odpadami nawet codziennie.
1:00 - PSZOK otwarty jest od 6 rano do 20, od poniedziałku do piątku. W soboty od 7 do 14
1:05 - Można tutaj przywozić odpady takie które tak naprawdę powstają codziennie u nas w
mieszkaniach.
1:10 - Jakieś zużyte baterie, świetlówki. Takie odpady których jak już powiedziałam nie powinny w
żaden sposób trafić ani do odpadów suchych ani do odpadów mokrych.
1:17 - Na początku trzeba dokonać pewnych formalności. Trzeba wykazać się że jest się mieszkańcem
Bielska-Białej.
1:26 - Również wypełniany jest taki formularz w który deklarujemy rodzaj odpadu który
przywieźliśmy.
1:32 - Odpady które przywozimy powinny być posegregowane.
1:36 - Na terenie PSZOK-u przygotowanie są odpowiednie kontenery w których umieszczamy
odpowiednie, zgdonie z opisem odpady.
1:41 - Pomagają tutaj nasi pracownicy kiedy są jakiegoś rodzaju problemy z zakwalifikowaniem
odpadu jakiego rodzaju to jest odpad.
1:52 - Nasi pracownicy pomagają tutaj mieszkańcom Bielska-Białej.

1:54 - Póki na terenie Bielska-Białej nie powstaną mniejsze PSZOK-i do których na bieżąco mieszkańcy
powinni przywozić odpady takie mniejsze problemowe.
2:06 - Jakieś baterie zużyte, świetlówki to mieszkańcy powinni przywozić tego typu odpady do
Bielskiego ZIO do PSZOK-u

