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To już 14. edycja międzynarodowej kampanii Clean 
up the World czyli akcji znanej w Polsce jako „Sprzą-
tanie Świata”. Koordynatorem krajowym jest Funda-
cja Nasza Ziemia, zaś lokalnymi organizatorami są 
szkoły, samorządy i lokalne organizacje społeczne. 

EKOLOGIA INWESTYCJE

Sprzątanie świata
Wszystkie puszczykowskie szkoły wzięły udział w te-
gorocznej kampanii a efekty przerosły oczekiwania. 
Uprzątnięto okolice szkół i sporą część leśnych trak-
tów a dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w sprawę 
firmy Eko-Rondo, zebrane śmieci zostały wywiezione 
na wysypisko. W obliczu nieustannych problemów 
z zaśmiecaniem środowiska i brakiem poszanowania 
praw przyrody, coraz większego znaczenia nabiera 
wczesna edukacja ekologiczna. Zanieczyszczone śro-
dowisko naturalne, tak jak przepełnione kontenery na 
śmieci i brak ich segregacji, to niestety stałe elementy 
naszej codzienności. Należy szukać nowych rozwią-
zań, które pomogą przyszłym pokoleniom borykać się 
z problemem utylizacji i gromadzenia śmieci. Nasze 
szkoły, jak co roku, stanęły na wysokości zadania, po-
przez aktywny udział w akcji, dzieci przekonują się, 
że one także mają wpływ na to co dzieje się dookoła 
nich. Mamy też nadzieję, że takich dni i akcji będzie 
przybywać.  (o-.ks)

Kontenery na odzież
Straż miejska zwraca się z prośbą, aby do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża wrzucać pojedyn-

czo używaną odzież i obuwie, gdyż w przeciwnym wypadku, duże ilości wkładanych jednocześnie ubrań 
blokują mechanizm wrzutowy.

Prosimy również o nie pozostawianie odzieży pod kontenerami (szczególnie na ul. Wysokiej), gdyż mok-
ną one na deszczu i stają się nieestetyczne i bezużyteczne. Lokalizacja kontenerów: Eko-Rondo, ul. Nadwar-
ciańska 11 oraz Opieka Społeczna MOPS, ul. Wysoka 1. Dziękujemy Państwu za zrozumienie.

Szanowna Pani Burmistrz,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam zdjęcia śmieci przy pojemni-

kach do zbiórki selektywnej. Odpad ten nie został zabrany przez naszych kierowców.
Proszę spróbować podjąć jakieś skuteczna działania w Pani gminie, by takie 

sytuacje się nie powtarzały. Niestety w tym stanie rzeczy kontynuowanie współ-
pracy może okazać się niemożliwe.

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Nowicki

Projekt Manager ds. Recyklingu REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o.

 List powyższej treści otrzymaliśmy ostanio z 
firmy Remondis. Publikujemy go, ponieważ utrzy-
manie porządku przy miejscach na odpady se-
gregowane, jest tematem poruszanym w „Echu 
Puszczykowa” od kilku miesięcy. Łudziliśmy się, że 
zmiana lokalizacji pojemników w bardziej ustronne 
miejsca, czy zmiana ich estetyki, pomoże w zmo-
bilizowaniu osób korzystających z pojemników do 
uszanowania porządku i czystości wokół nich. Nic 
bardziej mylnego! Mimo prowadzonej edukacji,  
z biegiem czasu okazało się, że częstszy wywóz odpa-
dów i systematyczne sprzątanie wokół pojemników 
jest po prostu zachętą do urządzania wokół „gniazd” 
bezpłatnego wysypiska śmieci. Bezpłatnego tylko pozor-

Śmieci – walka z wiatrakami

nie – sprzątanie przy „gniazdach” staje się dodatkowo 
zlecanym zajęciem firmie REMONDIS, która zajmuje się 
opróżnianiem pojemników, jak i firmom sprzątającym 
miasto. Jednocześnie budżet miasta jest  obciążany coraz 
wyższymi opłatami za wywóz tych odpadów i sprzątanie 
terenu przy pojemnikach. Ten węzeł gordyjski przeciąć 
może tylko inny, trudno teraz powiedzieć czy lepszy, sys-
tem zbiórki selektywnej, przy systematycznej rezygnacji  
z pojemników. Naszą propozycją jest tutaj system wor-
kowy. Proponujemy wprowadzenie trzech rodzajów 
worków na szkło, papier i plastik. O sposobach selekcji 
odpadów u źródła będziemy dyskutowali w czasie de-
baty publicznej.  (o.-ag)
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