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czerwiec 2011

Odkręć i zgnieć! To wiele nie kosztuje, a...
nam będzie łatwiej!
Czerwiec rozpoczął się upalnie. Wraz ze wzrostem
temperatury w sklepach zwiększył się również popyt na
napoje chłodzące, a w pojemnikach na odpady przybyło
więcej niż zazwyczaj opakowań po napojach. W większości to
plastikowe butelki, popularne PET-y, które ze względu na swoją
objętość dość szybko wypełniają pojemniki na plastik. Jak temu
zaradzić? Metoda jest bardzo prosta...
- Wystarczy przed wyrzuceniem pustego PET-a odkręcić z niego
nakrętkę, a potem zgnieść butelkę. Cała operacja jest bardzo
prosta, trwa tylko chwilę i nie wymaga specjalnego wysiłku od
osoby pozbywającej się odpadów. Natomiast dla nas, to spore
ułatwienie w zbiórce odpadów, a sam odzysk surowców wtórnych
jest wtedy szybszy i tańszy - odpowiada Krzysztof Piasek,
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ,,Obra”, zachęcając,
aby przed wyrzuceniem plastikowej butelki zwyczajnie ją zgnieść i
pozbawić nakrętki. Dlaczego to takie istotne? Powodów jest
kilka... Po pierwsze, zgnieciona butelka zajmuje w pojemniku
o wiele mniej miejsca niż ta nie zdeformowana. Dzięki temu
pojemniki zapełniają się o wiele wolniej co jest bardzo
istotne zwłaszcza w czasie upalnej pogody, kiedy
gwałtownie wzrasta ilość wyrzucanych PET-ów. W
dodatku, jeśli plastikowe butelki będą zgniecione, to
pojemniki pomieszczą ich większą ilość! A co ze
wspomnianymi nakrętkami? Po pierwsze,
gdy je odkręcimy ze zgnieceniem
plastikowego opakowania bez
większych problemów poradzi
sobie nawet kilkuletnie
dziecko. Po drugie, brak
nakrętki bardzo ułatwi
dalszy proces odzyskiwania surowców wtórnych, gdy PET- y
są kompresowane w sortowni. Same nakrętki
można oddać w sklepach na cel społeczny. Wiele
osób zbiera je np. na wózki dla niepełnosprawnych.

- BEZPŁATNY INFORMATOR ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ,,OBRA”, czerwiec 2011 (redakcja, foto, skład - PROMOMEDIA24, tel. 603 898 572) -

To było pionierskie przedsięwzięcie!
W sobotę 21 maja
grupa płetwonurków
p r zez t r zy go d z i ny
czyściła dno rzeki Dojcy,
na jej odcinku przebiegającym przez
Wolsztyn. Sprzątanie
rozpoczęto od strony
restauracji ,,Kaukaska” skąd ekipa
ruszyła pod prąd, w stronę jez.
Wolsztyńskiego, zbierając z dna
śmieci. A było ich sporo.
Beczki, rury, siatki ogrodzeniowe,
sedesy, mnóstwo garnków. W sumie
płetwonurkowie wyłowili kilka ton
rupieci, wśród których niewątpliwie
najciekawszym eksponatem był...
karabin, który mógł pochodzić z okresu
II wojny światowej. Potwierdziło się, że
od tamtej pory nie czyszczono dna
rzeki na jej miejskim odcinku i wykonana w sobotę w Wolsztynie praca
płetwonurków była pionierskim
przedsięwzięciem!
- Płetwonurkowie z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Po ża r n e j w Ko ś c i a n i e o ra z z
Wolsztyńskiego Klubu
Płetwonurkowego ,,Bad Fish”
wykonali kawał dobrej roboty ocenia sobotnią akcję Krzysztof
Piasek, Przewodniczący Zarządu
ZMO, który 21 maja wręczył uczestnikom podwodnego sprzątania
Pilotażowy program segregacji u źródła
w Wolsztynie; terminy zbiórek plastiku
(P) oraz makulatury (M) w 2011r.
(odbiór w wyznaczonych dniach, w godz. 7.00-10.00)
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okolicznościowe gadżety
oraz pamiątki.
Specjalną nagrodę, za
najciekawsze znalezisko,
odebrał płetwonurek, który
wyłowił z Dojcy
wspomniany
karabin. Bez
d w ó c h zd a ń ,
podwodne
sprzątanie było
pionierskie i...
wystrzałowe
okazując się
pomysłem,
który trafił w
przysłowiową
,,dziesiątkę”.

KRÓTKO
* Związek Międzygminny „Obra”
wspólnie z wolsztyńskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. zapewnia
możliwość nieodpłatnego pozbywania
się odpadów zielonych z ogrodów
(trawa, liście). Odpady można wyrzucić do specjalnych pojemników
znajdujących się na terenie siedziby
PGK. Odpady zielone można dostarczać od poniedziałku do soboty, w
godz. 7.00-20.00, zgłaszając się
wcześniej w portierni PGK (Berzyna 6).

UWAGA !!! Oferta dotyczy tylko osób
fizycznych z terenu miasta i gminy
Wolsztyn. Odpady zielone muszą być
bez zanieczyszczeń (bez folii i szkła) !!!
* Cały czas w siedzibie ZMO można
składać wnioski o dofinansowanie
wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest. Można otrzymać
pomoc finansową w wysokości 70
procent kosztów demontażu pokrycia
dachowego zawierającego azbest oraz
100-procentowe dofinansowanie do
jego transportu na specjalne składowisko i utylizację.

