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Wybrali władze

Najpierw inscenizacje
potem festyn!

10 bm. miało miejsce Zgromadzenie
Związku Międzygminnego ,,Obra”.
Jednym z punktów był wybór władz,
na kolejną czteroletnią kadencję.

Wkrótce ruszy trzecia edycja
konkursu pod hasłem
,,Abecadło śmieciadło dobrze
znamy, bo o naszą planetę
dbamy!’’. Konkurs adresowany
jest do uczniów klas I-III szkół
podstawowych i będzie miał
formę warsztatów
podzielonych na dwa etapy:
gminny i związkowy. W pierwszym etapie uczestnicy zaprezentują inscenizacje
przygotowując do nich stroje i kukiełki (dodatkowe punkty będzie można
otrzymać m.in. za użycie strojów lub kukiełek wykonanych z odzysku
odpadów). Trzy zespoły z każdej gminy, które otrzymają najwięcej punktów w
etapie gminnym, zostaną zakwalifikowane do finały związkowego, który
odbędzie się 18 września w parku miejskim w Wolsztynie. Będzie miał on formę
festynu ekologicznego (w trakcie prowadzona będzie m.in. zbiórka sprzętu RTV
i AGD oraz baterii, żarówek i medykamentów). Najlepsze zespoły otrzymają
nagrody książkowe (na zdjęciu) oraz sadzonki drzew i nasiona roślin.

W czasie ostatniego Zgromadzenia
Związku wybrano przewodniczącego
Zgromadzenia. Został nim ponownie
Andrzej Rogozinski, a funkcję wiceprzewodniczącego objęła Dorota
G o r ze l n i a k . P r ze w o d n i c z ą c y m
Zarządu ZMO został Krzysztof Piasek,
jego zastępcą - Małgorzata Kurzawa,
skład zarządu uzupełnili jego członkowie: Justyna Mikołajewska oraz
Krzysztof Lisiewicz i Hieronim Birk. Z
kolei komisji rewizyjnej szefuje Adam
Cukier, w pracach tejże komisji wspierają go Jan Rademacher oraz Hubert
Nowak.
W trakcie ostatniego spotkania oprócz wyborów władz - podsumowano również ubiegłoroczną działalność
Związku i mówiono o planach na
bieżący rok. Z ważniejszych zadań do
realizacji można wymienić m.in.
wdrożenie programu pilotażowego
zbiórki plastiku i makulatury bezpośrednio z terenu posesji w części
Wolsztyna (czytaj na stronie 2 - red.),
rozszerzenie projektu edukacyjnego
,,Chcę żyć w czystym świecie”, zakończenie prac nad ujednoliceniem
zapisów w uchwałach dotyczących
utrzymania porządku i czystości w
gminach należących do ZMO, wdrożenie systemu zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych oraz
zwiększenie pojemności składowiska
odpadów komunalnych w
Powodowie.
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Segregacja bardziej wygodna
W przyszłym miesiącu rusza pilotażowy program zbiórki plastiku oraz makulatury bezpośrednio z terenów posesji.
Program obejmie m.in. mieszkańców części centrum i obrzeży Wolsztyna, trwać będzie do końca roku.
W ciągu 10 lat, bo tyle właśnie mija
od wprowadzenia segregacji odpadów
na terenie gm. Wolsztyn mieszkańcy
zdążyli przyzwyczaić się do różnokolorowych pojemników (punkty
segregacji - red.), do których wrzucają
szkło, plastik czy makulaturę. Nie
trzeba nawet specjalnie nikogo do
tego namawiać. Dane obrazujące ilość
w yselekcjonowanych odpadów
pokazują, że z roku na rok rośnie ich
ilość, a zatem nawyk segregowania
jest dosyć powszechny.
Niestety, od roku dla
części mieszkańców
centrum Wolsztyna
wiąże się on z pewnymi niedogodnościami.
Zmiany w centrum miasta
Wszystko za sprawą remontu
Rynku i nadjeziornej promenady.
Po tych właśnie inwestycjach
niewątpliwie zwiększyły się estetyczne walory miasta jednak przy ich
okazji zlikwidowano również punkty
segregacji. - Tymczasem nasi mieszkańcy chętnie je segregują. Być może
ta ich świadomość ekologiczna zakorzeniona jest w wielkopolskim umiłowaniu do porządku. Trudno to orzec
jednoznacznie... Faktem jest, że
możemy tylko cieszyć się z tak dobrej
postawy naszych mieszkańców, a
specjalnie z myślą o tych z centrum
Wolsztyna, skąd usunięto punkty
segregacji, postanowiliśmy wprowadzić pilotażowy program zbiórki ,,u
źródła” To po to, aby segregacja była
dla nich prostsza. Jestem przekonana,
że dla większości nowy system będzie
wygodniejszy! - przyznaje Eleonora
Mikołajczak, główny specjalista do
spraw ochrony środowiska ZMO.
Czas na pilotaż
Pilotażowy system zbiórki plastikowych odpadów i makulatury ,,u
źródła” rozpocznie się 1 kwietnia i
potrwa do końca roku. Obejmie
mieszkańców Berzyny oraz części

Wolsztyna: ul. Berzyńska, Fabryczna,
Doktora Roberta Kocha, Kościelna,
Krótka, Poznańska, Rzeczna, Rynek i
odcinek ul. 5 Stycznia - od skrzyżowania z ul. Doktora Roberta Kocha do ul.
Poznańskiej.
Mieszkańcy objęci pilotażem
otrzymają raz w miesiącu jeden
niebieski worek na makulaturę (gazety, kartony, zeszyty, książki. UWAGA nie wrzucać fotografii, kalki, zatłuszczonego papieru) i dwa żółte na plastik

w tej części Wolsztyna, którą obejmie
pilotaż. Wystarczy, że zainteresowane
osoby zakupią u nas specjalnie oznakowane worki na odpady. To koszt
złotówki za sztukę - mówi E.
Mikołajczak podkreślając, że jeśli
wprowadzony pilotażowo program
zbiórki w części Wolsztyna zda egzamin, to w przyszłości obejmie całą
gminę. Dlatego ważne są uwagi
mieszkańców, które można zgłaszać do
Związku: nr tel. 68 347 40 72 lub email: zmobra@wolsztyn.pl.
Przy okazji
można dodać, że
podobny system
zbiórki odpadów
,,u źródła” z powodzeniem działa od
roku na terenie
gminy Siedlec.
Tamtejsi mieszkańcy zdecydowanie
chwalą rozwiązanie,
gdyż wystarczy w
określonym terminie
wystawić worki przed
dom i po kłopocie...

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)

(puste i niezabrudzone opakowania z tworzyw sztucznych).
Każdy będzie mógł segregować
odpady w domu, a gdy przyjdzie
termin zbiórki (patrz tabela
obok - red.) wystarczy przed
godziną 7.00 wystawić worki
przed posesję, skąd zabiorą ją
odpowiednie służby. Wszystko
za darmo i bez konieczności
dostarczania plastików oraz
makulatury do punktów segregacji!
Również dla firm
- Z tego systemu mogą skorzystać także firmy, czyli sklepy i
zakłady usługowe zlokalizowane

Kwiecień

P - 19

M - 28

Maj

P - 4, 17, 31

M - 26

Czerwiec

P - 14, 28

M - 30

Lipiec

P - 12, 26

M - 28

Sierpień

P - 9, 23

M - 25

Wrzesień

P - 6, 20

M - 29

Październik

P - 4, 18

M - 27

Listopad

P - 2, 15, 29

M - 24

Grudzień

P - 13

M - 29

