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gregację odpadów i nie pozostawianie w pobliżu po-
jemników surowców wielkogabarytowych.

Za taką sytuację odpowiedzialna jest także firma 
Remondis, która nie wywiązuje się z uzgodnionych 
terminów opróżniania pojemników na surowce wtór-
ne. Publikujemy list otwarty burmistrz Puszczykowa, 
wystosowany do firmy Remondis, w związku z per-
manentną sytuacją, którą ilustrują zdjęcia.

Niedawno, obok 
jednego ze śmietni-
ków przy dworcu PKP 
w Puszczykowie zna-
leziono zdychającego 
kotka. Niestety, mimo 
natychmiastowej po-
mocy lekarza wetery-
narii, nie udało się go 
uratować. Strażnicy 
miejscy donoszą o po-
dobnych przypadkach 
– do pojemników na zbiórkę odpadów segregowa-
nych, mieszkańcy wrzucają nawet zwierzęce szczątki! 
 (o.-agb)

EKOLOGIA INWESTYCJE

Zaśmiecone 
okolice pojem-
ników na odpa-
dy segregowane 
i traktowanie ich 
jak lokalne wysy-
piska wszelkich 
śmieci są sta-
łym problemem 
z jakim boryka 
się nasze mia-
sto. Obok publi-
kujemy zdjęcia, 
wykonane przez 
m ie szkańców 
ul. Nadwar-
ciańskiej, którzy 
każdego dnia 
narażeni są na 
podobny widok 
ze swych okien. 
Po raz kolejny 
apelujemy o se-

Nie tylko śmieciowy problem

Szanowni Państwo,
W każdym numerze lokalnej gazety publikujemy 

artykuły na temat konieczności zachowania porząd-
ku w mieście, edukujemy mieszkańców w jaki spo-
sób selekcjonować odpady, organizujemy pogadanki 
w szkołach, zapraszamy młodzież do akcji sprzątania 
lasu – wszystko po to, by konieczność recyklingu była 
oczywista i stała się dla wszystkich nawykiem.

Zgodnie z promocyjnymi hasłami firmy REMONDIS- SA-
NITECH w Poznaniu, firma oferuje usługi z zakresu gospo-
darki odpadami na wysokim poziomie. I tak traktowaliśmy 
to przedsiębiorstwo: jako naturalnego partnera w dążeniu 
do utrzymania czystego środowiska naturalnego. Tymcza-
sem, firma regularnie nie wywiązuje się z umowy odbioru 
surowców wtórnych, nie reaguje na wysyłane z Urzędu 
interwencyjne faksy i telefony. Zapełnione do granic moż-
liwości pojemniki pękają w szwach i prowokują mieszkań-
ców do obstawiania ich nie tylko torbami z plastikiem czy 
szkłem, ale do wyrzucania zwykłych śmieci domowych.

List otwarty do firmy REMONDIS-SANITECH
Szczycimy się w Puszczykowie piękną przyrodą 

i zależy nam na zachowaniu walorów krajobrazowych 
miasta. Wydawało się nam, że potencjał firmy RE-
MONDIS-SANITECH zagwarantuje skuteczną pomoc 
w utrzymaniu estetyki i wizerunku miasta – ogrodu. 
Widać polityka firmy w zakresie recyklingu zmieniła 
się. Szkoda, że dowiedziałam się o tym w trakcie nie-
dzielnego spaceru, w czasie którego, zamiast rozko-
szować się pięknem lasu i nadwarciańskich łąk, musia-
łam wstydzić się wobec mieszkańców i przyjezdnych 
gości za sterty niewywiezionych odpadów.

Zdjęcia ilustrujące bałagan przed pojemnikami 
można obejrzeć w relacji Stowarzyszenia Przyjaciół 
Puszczykowa - Puszczykowo w obiektywie, na stronie: 
www.puszczykowo.info.pl 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Małgorzata Ornoch-Tabędzka

W nocy z 9 na 10 lipca, bez wiedzy i zgody urzę-
du, zamiatane były ulice miasta. Natychmiast po inter-
wencji mieszkańców, podjęto odpowiednie kroki, by 
wyjaśnić tę sytuację i wyciągnąć wobec jej sprawców 
konsekwencje.

Jak ustalono, firma sprzątająca, wynajęta do po-
rządkowania ulic, samowolnie, tzn. bez wcześniejsze-

Nocne sprzątanie...
go uzgodnienia terminu i bez wymaganego polecenia 
urzędu, przystąpiła do mechanicznego zamiatania ulic 
po godz. 22.00, zakłócając tym samym spokój miesz-
kańców. Wszystkich niewyspanych mieszkańców 
bardzo przepraszamy. Natomiast wobec firmy, zo-
staną wyciągnięte konsekwencje finansowe.  (o.-ks)
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