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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Co robiè z odpadowym
styropianem?
Po ukazaniu siĊ w „CzO” apelu
Eko-Regionu, aby wáaĞciwie segregowaü odpady, odezwaá siĊ nieco
oburzony czytelnik. Poinformowaá,
Īe gdy do pojemnika, do którego naleĪy wrzucaü opakowania z tworzyw
sztucznych, w tym równieĪ foliĊ,
makulaturĊ, záom i inne opakowania
wielo-materiaáowe, wrzuciá odpady
styropianu, na pojemniku naklejono
mu kartkĊ, zobowiązującą go (pod
rygorem zerwania umowy) do kontaktu z dziaáem eksploatacji. Tam
upomniano go, aby do pojemnika
przeznaczonego na odpady suche
wrzucaá tylko to, co jest dozwolone,
a styropian nie jest plastikiem i lepiej
bĊdzie, jeĪeli wrzuci go do pojemnika
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Czytelnik zaznaczyá, Īe sprawdzaá w Internecie i styropian to nic
innego jak spieniony polistyren, który
jako tworzywo lite jest stosowane do
produkcji róĪnorakich produktów plastikowych, w tym sztucznej biĪuterii,
szczoteczek do zĊbów, pudeáek do
páyt CD, elementów zabawek oraz
opakowaĔ do ke¿rów i jogurtów, które
do pojemników wolno wrzucaü, wiĊc
dziwi go, Īe styropian, zamiast do
plastików i z nimi do recyklingu, musi
tra¿aü do ziemi, zatruwając ją.
Polistyren (PS) - tworzywo konstrukcyjne, kruche, ale wytrzymaáe na
zgniatanie, jak i Poli(tereftalan etylenu) - (PET) - tworzywo przezroczyste,
z którego produkuje siĊ wiĊkszoĞü
plastikowych butelek i jest stosowane
jak sztuczne wáókno, wywodzą siĊ z
rodziny polimerów. Wedáug naszego
czytelnika, lepiej produkty te skáadowaü razem, niĪ polistyren pakowaü
do Ğmieci komunalnych. Do wad polimerów zalicza siĊ bardzo dáugi czas
rozkáadu i lepiej, aby wszystkie odpady tego typu tra¿aáy do ponownego
przerobu lub ze wzglĊdu na wysoką
wartoĞü opaáową, do odpowiednich
spalarni, a nie na wysypisko, jako
odpad komunalny.
Jak mówi Sabina ĝwiniarska, kierownik ostrzeszowskiej spóáki EKO-REGION, na pojemnikach wyraĨnie
zaznaczono, co do pojemników na
odpady suche moĪna wrzucaü, a

czego nie wolno. Styropian - odpad,
którego nie naleĪy tam wrzucaü, jest
zaznaczony na szarym tle z prawej
strony naklejki z wizerunkiem zasmuconej buĨki w czerwony kolorze.
To, co moĪna wrzucaü, wypisano po
lewej, na tle zielonym i taka forma
informacji jest chyba zrozumiaáa. Co
prawda ustawodawca dokáadnie nie
sprecyzowaá, nie znalazá pomysáu na
to, co naleĪy robiü ze styropianem,
ale wrzucanie go do pojemników na
odpady suche jest niedozwolone i
komplikuje pracĊ, poniewaĪ naleĪy
go wybieraü, gdyĪ ¿rma odbierająca
te odpady, ze styropianem ich nie
przyjmie.
Problem jest w tym, Īe ostrzeszowskie wysypisko, zgodnie ze zintegrowanym pozwoleniem, nie moĪe
odbieraü odpadów niebezpiecznych,
a pani kierownik zaznaczyáa, Īe styropian takim wáaĞnie odpadem jest.
Uznaáa jednak, Īe Ğladowe jego iloĞci
zamiast do lasu czy pieca, lepiej jest
wrzuciü do odpadów komunalnych, bo
one na wysypisku idą przez separator
i tam styropian zostanie oddzielony i
odpowiednio zabezpieczony.
Wiadomo, Īe są problemy z takimi odpadami jak chociaĪby styropian,
papa, eternit itd. Na ten moment nie
ma Īadnego szczególnego rozwiązania i najprawdopodobniej do áadu
z tymi odpadami dojdziemy dopiero
od poáowy roku nastĊpnego, kiedy to,
zgodnie z nowymi przepisami, bĊdą
musiaáy byü zorganizowane punkty
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) i tam bĊdą
odbierane odpady problemowe, w
tym zmieszane odpady budowlano-rozbiórkowe.
Wydziaá Ochrony ĝrodowiska,
Rolnictwa i LeĞnictwa powiatu ostrzeszowskiego zapewnia, Īe styropian
nie jest odpadem niebezpiecznym,
a raczej uciąĪliwym i to ze wzglĊdu

na jego duĪą masĊ i niewielką wagĊ.
Styropian moĪna wrzucaü do pojemników ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi, ale na pewno nie do
selektywnie zbieranych odpadów suchych. To, co nam siĊ czasem wydaje
za logiczne, wcale takie byü nie musi,
a fachowcy dokáadnie znający skáad
poszczególnych produktów, po to
ustalili zasady, aby ich przestrzegaü.
Tak wiĊc, szanowny Czytelniku,
naleĪy siĊ dostosowaü do wymogu i
do pojemnika wrzucaü tylko to, co jest
w wykazie wyraĨnie dopuszczone.
To, co w naszym rozumieniu jest takim samym plastikiem, w rozumieniu
odbiorcy takim byü nie musi i zapewne nie jest.
Jest teĪ nadzieja, Īe z odpadowym styropianem, jakim są chociaĪby opakowania po elektronice czy
sprzĊcie AGD, wkrótce nie bĊdzie juĪ
káopotu. Powstaje w naszym powiecie
¿rma, która jest w fazie uzyskiwania
pozwoleĔ i bĊdzie zajmowaáa siĊ odzyskiem i przygotowaniem styropianu
do ponownego uĪytku.
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Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS
dostawa w ciągu 24 godz.
RównieĪ zagraniczne
Grabów, tel. 606 644 466

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych

WykoĔczenie

Ceny hurtowe

naturalnym

Gospodarstwo sadownicze
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

HURTOWNIA DEKARSKA

Termin i miejsce konferencji na
temat diagnostyki i oceny skuteczności leczenia białaczki szpikowej oraz
bezpieczeństwa dawców nie ulegnie
zmianie - odbędzie się w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego o godzinie
15:30. Pracownice Kliniki Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji
Szpiku we Wrocławiu - dr n. med. Monika Biedroń oraz dr n. med. Justyna
Dzietczenia - opowiedzą o przyczynach,
przebiegu i leczeniu białaczki szpikowej.
Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich
osób zainteresowanych tematyką chorób szpiku kostnego.

zostaáo zaproszenie do obejrzenia feralnej drogi po
deszczu, tak ja zapraszam latem do obejrzenia radosnych twarzy dzieci, wypoczywających w oĞrodku, które
jakoby mają byü przykrywką do interesów ksiĊdza.
Z Īalem czytamy Wasz list. Trzeba mieü w sobie
wiele nienawiĞci, aby wypominaü ten 1% podatku
i w takim razie niech ktoĞ ze zdesperowanych
mieszkaĔców wsi Przedborów pokaĪe te szczytniejsze cele, i czy wĞród nich jest budowa drogi
do tych kilku budynków? Są duĪo gorsze drogi w
gminie, ale mieszkaĔcy potra¿ą rozsądnie oceniaü
moĪliwoĞci ich naprawy, nie wywoáując afer i nie
wáączając w to niewinnych ludzi.
WiĊcej rozsądku mniej negatywnych emocji!
Drogi KsiĊĪe Proboszczu nie zaáamuj siĊ!!! Jedna
czarna owca w stadzie zawsze siĊ znajdzie! Wspieramy
CiĊ modlitwą i dziĊkujemy Ci za to, co robisz i Īe jesteĞ
z nami!
Mieszkanka Przedborowa
(nazwisko do wiadomoĞci redakcji)

od 50 gr/kg

Usługi transportowe, przewóz
samochodów,
przeprowadzki. WYSTAWIAMY FV
tel. 607 612 485

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

Nastąpiła zmiana miejsca i godziny
spotkania edukacyjnego na temat
dawstwa szpiku kostnego. Spotkanie
odbędzie się 9 listopada (piątek) o
godzinie 12:00 w sali widowiskowej
kinoteatru Piast. Wcześniej planowano
je w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Przypomnijmy - na spotkaniu o swoich doświadczeniach opowie zmagający
się z białaczką ostrzeszowianin Roman
Rozwora oraz dawca szpiku Marcin
Adamski z Kobylej Góry. W programie
znajdzie się także wystąpienie starosty
ostrzeszowskiego, który objął przedsięwzięcie swoim patronatem, a także
wykład prodziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu, dr. nauk
o kulturze fizycznej Piotra Szewczyka.

OsobiĞcie, jako jedna z mieszkanek
tejĪe wsi, wspóáczujĊ Wam problemu dziurawej drogi dojazdowej do domów 22-24A,
jednak Wasza postawa jest bulwersująca!
Zdecydowana wiĊkszoĞü mieszkaĔców nie
zgadza siĊ z zarzutami w stosunku do osoby ksiĊdza
proboszcza. Nie podpisujemy siĊ pod Waszym listem.
To nie ksiądz ustala budĪet gminy i nie on decyduje,
jakie inwestycje prowadzi gmina. Nie ksiądz organizowaá zebranie, na którym podjĊto decyzjĊ o budowie tej
wáaĞnie drogi.
Dziwi nas tak zawistna postawa i zarzuty wobec
ksiĊdza, który stworzyá oĞrodek Caritas, bĊdący miejscem wypoczynku nie tylko dla dzieci z trudnych Ğrodowisk, ale równieĪ
WKàADY KOMINOWE
dla osób niepeánosprawnych oraz
na wymiar ze stali
wszystkich innych, potrzebujących
osób. Powstaáy oĞrodek rozsáawiá
nierdzewnej
nasz maáy Przedborów i jest jego
i
kwaso-odpornej
chlubą.
Tak samo jak wystosowane
tel. 604 994 139

do 5 ton lub 70m3

GâČBINOWE

- zmiana miejsca

Drodzy „zdesperowani mieszkaĔcy wsi
Przedborów” (ilu Was jest?)

towaru, maszyn i urządzeń

STUDNIE

Spotkanie w sprawie
dawstwa szpiku

Odnosząc siĊ do artykuáu pt.„Droga i wáadza
w Przedborowie”, który ukazaá siĊ w numerze 44.
„Czasu Ostrzeszowskiego” pragnĊ i ja wyraziü
swoją opiniĊ na ten temat.

USŁUGI TRANSPORTOWE

7.11.2012

wnĊtrz

kamieniem
Piaskowce, àupki,
Eko-Groszek
Siedlików 71c
Tel.785-230-400

Tynki
cementowo
-wapienne

murowanie
szpachlowanie
malowanie ocieplanie i
inne usáugi budowlane

SZYBKO TANIO
SOLIDNIE
tel. 663 056 464

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 5.11 do 11.11, tel. 732-05-35
„Borek” od 12.11 do 18.11, tel. 586-13-87
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

