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Wiosenne sprzątanie świata 2011

Wiosna to czas porządków nie tylko
w domu... Niedawno - w ramach
dorocznego Dnia Ziemi - młodzież
szkolna ruszyła na sprzątanie świata.
A kc j ę ko o r d y n o w a ł Z w i ą z e k
Międzygminny ,,Obra” i nikogo nie
trzeba było specjalnie namawiać do
udziału w przedsięwzięciu. Uczniowie
(na zdjęciu - grupa z Wroniaw) ochoczo wzięli się za zbieranie śmieci w
swojej najbliższej okolicy, tym bardziej,
że pogoda dopisała. Niestety, zebrano
dość sporo śmieci. Widać zatem, że nie
wszyscy dbają o przyrodę oraz porządek... A skoro już mowa o porządku,
to w maju ruszyły prace porządkowe
także na brzegach rzeki Dojcy w
Wolsztynie (zdjęcie niżej). Wkrótce
rzeka będzie jeszcze bardziej czysta,
gdyż 21 bm. ZMO organizuje pod-

wodne sprzątanie jej miejskiego
odcinka. W akcji wezmą udział płetwonurkowie z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Kościanie oraz z Wolsztyńskiego Klubu

P ł e t w o n u r ko w e g o , , B a d f i s h ”.
Przygotowano dla nich pamiątkowe
nagrody oraz specjalną nagrodę za
„najciekawszy” eksponat wyłowiony z
dna rzeki Dojcy.

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

Warto skorzystać, bo taniej i... zdrowiej
Kto nie zdążył złożyć wniosku o
dofinansowanie wymiany pokrycia
dachowego zawierającego azbest nic
straconego! Nadal można ubiegać się
w Związku Międzygminnym ,,Obra” o
pomoc finansową.
Jak co roku, również i teraz, ZMO
przyjmował do końca lutego wnioski
od właścicieli posesji, którzy byli
zainteresowani wymianą pokryć
dachowych zawierających azbest i
chcieli skorzystać z dofinansowania.
- W terminie wpłynęło 65 takich
wniosków, lecz kto nie zdążył - nic
straconego; w przetargu na wykonawcę udało się wynegocjować tak
korzystną cenę, że możemy pomóc
większej ilości osób zainteresowanych
wymianą eternitu na inny rodzaj
pokrycia dachowego - informuje

przewodniczący ZMO Krzysztof
Piasek.
Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami
można otrzymać pomoc finansową w
wysokości 70 procent kosztów demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz 100procentowe dofinansowanie do jego
transportu na specjalne składowisko i
utylizację. Ważne - taka pomoc dotyczy wyłącznie posesji leżących na
terenie pow. wolsztyńskiego, choć ich
właściciel może być z innego regionu!
Szczegółowe informacje w biurze ZMO
(budynek PGK Wolsztyn, Berzyna 6), nr
tel. 68 347 42 70 lub na stronie internetowej www.zmobra.pl. Warto
skorzystać z okazji i mniej zapłacić za
wymianę dachu zawierającego niebezpieczny dla zdrowia azbest!

Jubileusz i piknik

Pilotaż zdaje egzamin!
Znane są już pierwsze wyniki
pilotażowego programu zbiórki ,,u
źródła”. Przypomnijmy, program
rozpoczął się 1 kwietnia i obejmuje:
mieszkańców Berzyny i ulic przyległych
oraz centrum Wolsztyna, którzy nie
muszą już wynosić makulatury i
plastiku do punktów segregacji.
Otrzymali na nie worki; niebieskie na
makulaturę oraz żółte na tworzywa
sztuczne. Teraz wystarczy, że w
określonym terminie (patrz tabelka
niżej) wystawią zapełnione worki
przed posesję, a odpowiednie służby
zabiorą sprzed domu posegregowane
odpady. - Apelujemy, aby do
niebieskich i żółtych worków, które
przekazaliśmy w ramach pilotażowego
programu zbiórki u źródła, nie wrzucać
innych odpadów niż makulatura lub
plastik! - mów Eleonora Mikołajczak,
główny specjalista do spraw ochrony
środowiska Związku Międzygminnego
,,Obra”.
Jeśli chodzi o wyniki zbiórki
pilotażowego programu, to w
pierwszym kwietniowym terminie
mieszkańcy wystawili ok. 50 worków, a
pod koniec kwietnia było ich ok. 40.
- Te liczby zwiększą się zapewne wraz z
nadejściem ciepłej pogody, gdy
wzrasta zapotrzebowanie na napoje
nalewane do plastikowych opakowań zauważa E. Mikołajczak zadowolona z
pierwszych wyników pilotażowego
programu. Można by rzec, że pilotaż
zdaje egzamin przydatności.
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)

W Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie już od 10 lat organizowane są międzyszkolne
warsztaty ekologiczno - artystyczne. Tak, tak - minęło już równych 10 lat! Z tej okazji niedawno
w szkole urządzono piknik ekologiczny (na zdjęciach). Przyjechali nań m.in. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Wolsztynie oraz z Kębłowa. Były różnorodne stoiska dotyczące ekologii,
występy artystyczne, gry, a kto chciał, mógł z bliska zobaczyć wóz strażacki lub specjalistyczny
pojazd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. To był ciekawy piknik, a organizatorom
należą się duże brawa. - Jak co roku, w naszym przedsięwzięciu wspierał nas Burmistrz
Wolsztyna, Zwiazek Międzygminny Obra, Nadleśnictwo Wolsztyn i Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej, którym z okazji jubileuszu wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy i
podziękowania. Miano PRZYJACIELA PIĄTKI otrzymała prekursorka obchodów Święta Ziemi
Pani Bogumiła Czajkowska - czytamy na www.sp5wolsztyn.edupage.org, witrynie internetowej wolsztyńskiej ,,piątki”.
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