
11www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA

EKOLOGIA

Śmieci – palący, kosztowny problem
Produkcja zarówno śmieci mieszanych, jak i odpadów segregowanych, z roku na rok wzrasta. Coraz mniej 

natomiast jest tych, którzy chcą nasze śmieci przyjąć. Segregacja odpadów u źródła, staje się więc koniecznością 
zarówno dla środowiska, w którym żyjemy, jak i dla naszego portfela. Nad rozwiązaniem problemu śmieciowe-
go oraz utrzymaniem porządku i czystości w mieście, żywo dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się 
20 marca br. w urzędzie miejskim.

Inicjatorką i gospodynią spotkania była Urszula 
Rudzińska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecz-
nych, a uczestnikami mieszkańcy oraz zaproszeni go-
ście, m. in. przedstawiciele przedsiębiorstw zajmują-
cych się wywozem odpadów w naszym mieście: firmę 
Remondis reprezentował Wojciech Nowicki, Eko-ron-
do Zenon Guźniczak. Zabrakło przedstawicieli firmy 
ASTRA, która wygrała tegoroczny przetarg na utrzy-
manie czystości w mieście. Reprezentujący związek 
międzygminny Selekt Maciej Augustyniak, zapoznał 
mieszkańców z ideą utworzenia w 2004 roku związku 
oraz planami Selektu, który zajmowałby się odbiorem 
śmieci z naszych domów i ich segregacją.

Burzliwą dyskusję wywołał Marian Walny, z-ca 
burmistrza Lubonia. Jako wieloletni konsultant i prak-

tyk w gospodarce śmieciowej, przekonywał, że tylko 
systemowe i kompleksowe rozwiązanie problemu 
śmieci, a przede wszystkim wprowadzenie jasnych, 
przyjaznych mieszkańcom reguł odbioru odpadów, 
przyniesie oczekiwany efekt. Jest nim likwidacja dzi-
kich wysypisk na obrzeżach miast oraz ukrócenie nie-
kontrolowanego podrzucania śmieci przy miejscach na 
ich selektywną zbiórkę. W systemie tym, promowana 
będzie segregacja, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów organicznych, które mogą być przerobione 
na kompost. Za najważniejsze uznał wprowadzenie 
poprzez referendum tzw. podatku śmieciowego i po-
wierzenie jednej firmie, w drodze przetargu, bezpłat-
nego odbioru od mieszkańców wszystkich rodzajów 
odpadów.  (o.-ag)

Wiosna to czas porządków. Niestety, dla niektórych 
mieszkańców Puszczykowa własne śmieci to kłopot, 
którego łatwo można pozbyć się w pobliskim lesie. 
Ponieważ problem narasta, od maja rozpoczynamy 
walkę z bałaganiarstwem oraz zaśmiecaniem miasta.

Prosimy Państwa o włączenie się do tej akcji.
W maju i czerwcu strażnicy miejscy zapukają do 

drzwi domów mieszkańców Puszczykowa, w celu wy-
rywkowego sprawdzenia umowy i rachunków za od-
biór śmieci z posesji.

Prosimy o telefony i informacje, jeżeli ktoś z Pań-
stwa zauważy bałaganiarza podrzucającego śmieci 
w lesie lub przy drodze.

Na wniosek właścicieli posesji, przy których stoją 
pojemniki na odpady segregowane, rozpoczynamy 
ich przenoszenie w bardziej dogodne dla wszystkich 
mieszkańców miasta miejsca.

Pojemniki z ul. Poznańskiej, przy ul. Jasnej staną 
przy dworcu PKP w Puszczykowie.

Pojemniki z ul. Poznańskiej 75, przy sklepie „Spo-
łem” będą przestawione na drugą stronę ulicy Po-
znańskiej, na wolny plac między apteką a komisaria-
tem Policji.

Wiosenne porządki...

Postarajmy się razem, aby nasze urokliwe Puszczyko-
wo było czyste, a straszliwe widoki (jak na tym zdjęciu), 
na zawsze zniknęły z puszczykowskiego krajobrazu. 

Zmiana lokalizacji pojemników na odpady segregowane
Pojemniki z ul. Nowe Osiedle zostaną przestawione na 

ul. Nadwarciańską przy ul. Kosynierów Miłosławskich.
Pojemniki z ul. Ratajskiego staną na ul. Pomorskiej 

przy ul. Grunwaldzkiej.
Pojemniki z ul. Libelta będą przestawione na ul. 

Gwarną.
Pojemniki stojące przy ul. Piaskowej i Kraszewskie-

go zostaną zlikwidowane.
Pojemniki PCK na odzież uzywaną zostaną przeniesio-

ne na plac przy MOPSie oraz przy firmie Eko Rondo.” 
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