
ECHO PUSZCZYKOWA4 SIERPIEŃ 2007

Informujemy, że w dniach 6 – 8 września br. 
w godz. 16:00 – 18:00 w wyznaczonych miejscach 
odbędzie się coroczne szczepienie psów:

6.09 czwartek – ul. Poznańska – obok apteki
7.09 piątek – ul. Czarnieckiego/Studzienna
8.09 sobota – ul. 3 Maja 2 – Gabinet weterynaryjny
Szczepienie kotów odbywa się indywidualnie w Ga-

binecie Weterynaryjnym w Puszczykowie ul. 3 Maja 2, 
od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć: 8:00 
– 10:00 i 19:00 – 21:00.

Koszt szczepienia to 16 zł. 
Tadeusz Blumczyński, lek. wet.

EKOLOGIA INWESTYCJE

Szczepienie psów

W odpowie-
dzi na list otwarty 
kierowany przez 
panią burmistrz 
do prezesa firmy 
Remondis Sani-
tech, który publi-
kowaliśmy na ła-
mach lipcowego 
„Echa”, firma od-
powiedzialna za 
wywóz odpadów 
z pojemników na 
odpady segrego-
wane w naszym 
mieście, przed-
stawiła wpraw-
dzie propozycję 
częstszego ich 
op różn i an i a , 
ale żąda też 

dalszych opłat za dodatkową segregację surowców 
wtórnych pozostawianych w pojemnikach.

Dlatego zwracamy się po raz kolejny z apelem do 
wszystkich mieszkańców Puszczykowa, aby w pojemni-
kach pozostawiać tylko surowce wysegregowane, a nie 
wszystkie śmieci z naszego domowego kubła, czy stare 

Powracający problem śmieci

W związku z szerzącymi się aktami wandalizmu 
w naszym mieście, postanowiliśmy zamieścić na ła-
mach „Echa” zdjęcia, które dokumentują te zdarze-
nia. Ponadto informujemy, że w ostatnich dniach na
ul. C. Ratajskiego uszkodzono fotoradar.

Jeśli będą Państwo świadkami podobnych zdarzeń 
prosimy o zgłaszanie ich odpowiednim służbom, któ-
re będą mogły podjąć interwencję i pociągnąć spraw-
ców do odpowiedzialności.  (o.-ks)

Akty wandalizmu

dzi na list otwarty 
kierowany przez 
panią burmistrz 
do prezesa firmy 
Remondis Sani-
tech, który publi-
kowaliśmy na ła-
mach lipcowego 
„Echa”, firma od-
powiedzialna za 
wywóz odpadów 
z pojemników na 
odpady segrego-
wane w naszym 
mieście, przed-
stawiła wpraw- kanapy, fotele, dywany itp. Te ostatnie – czyli wszyst-

kie przedmioty wielkogabarytowe pozostawiać moż-
na nieodpłatnie w firmie Eko–Rondo w Puszczykowie, 
ul. Nadwarciańska 11. Namawiamy też Państwa do 
korzystania z workowego systemu segregacji odpadów, 
tzn. aby wysegregowane śmieci przekazywać w workach 
bezpośrednio firmom, z którymi macie Państwo podpi-
sane umowy na wywóz śmieci ze swoich domów.

Wysiłki Straży Miejskiej i Policji czy innych służb nie 
pomogą, jeżeli wszyscy nie zadbamy o estetykę na-
szego Miasta.  (o.-ag, bm) 


