Gdańsk, 24 kwietnia 2017 r.

Wielkie Sprzątanie Gdańska Południe już za nami
Mimo wietrznej pogody Gdańszczanie nie zawiedli i licznie przybyli na tegoroczne „Wielkie Sprzątanie
Gdańska-Południa”. W ciągu kilku godzin wspólnym wysiłkiem blisko 1000 mieszkańców zostało
zebrane ponad 10 ton odpadów zalegających na terenach zielonych w Jasieniu, Chełmie i UjeściskuŁostowicach. Zorganizowana grupa GZNK zlikwidowała też 5 dzikich wysypisk w rejonie zbiórek.
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– Dla nas „Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południa” jest przede wszystkim okazją do przypomnienia, że
odpadów należy pozbywać się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. Jeśli nie wiemy,
co zrobić z jakimś rodzajem odpadów, zamiast porzucać go w miejscu do tego nieprzeznaczonym i
zaśmiecać otoczenie, najlepiej przywieźć je do Zakładu Utylizacyjnego – mówi Michał Dzioba, prezes
Zakładu Utylizacyjnego.
Zakład Utylizacyjny prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego
każdy mieszkaniec Gdańska, za darmo, może oddać wszelkiego rodzaju odpady nietypowe i
niebezpieczne, takie jak elektroodpady, gruz budowlany, stare meble, dywany, pojemniki po farbach i
lakierach, itp. Całą masę tego typu odpadów zebrali w sobotę uczestnicy „Wielkiego Sprzątania
Gdańska-Południa”.
W tegorocznej akcji uczestniczyły osoby w różnym wieku – od najmłodszych, którzy sprzątali pod
opieką dorosłych, poprzez młodzież, po seniorów. Niektórzy mogli też sprawdzić się w roli
ogrodników i zasadzać kwiaty lub drzewa. W sumie posadziliśmy ponad 2000 kwiatów i zasadziliśmy
kilkadziesiąt drzew, w tym dąb „Monument” w Szkole Podstawowej nr 12. Po zbieraniu odpadów
uczestnicy akcji mogli odzyskać siły posilając się grochówką, kiełbaskami z grilla i muffinkami, by po
chwili wziąć udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję atrakcjach. Podczas towarzyszących
akcji pikników sąsiedzkich można było własnoręcznie wykonać recyklingowy latawiec, ozdobić
butelkę techniką decoupage, czerpać papier, czy pobawić się na mega-twisterze. Do wspólnej zabawy
zachęcało słońce, które koło południa zdecydowało się wyjść zza chmur.
– To, że mieszkańcy Gdańska tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów daje powody do
zadowolenia. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby tego typu akcje w ogóle nie były potrzebne. Cieszę się
jednak, że mieszkańcy zmobilizowali się, by wspólnie z pracownikami jednostek miejskich zadbać o
swoje najbliższe otoczenie – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska odpowiedzialny
za sprawy komunalne.
W tym roku „Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południa” było organizowane po raz drugi przez Zakład
Utylizacyjny we współpracy z radami dzielnic Jasień, Ujeścisko-Łostowice i Chełm. Wydarzenie jest

elementem programu społecznego ZU pn. „Aktywne Sąsiedztwo”. Partnerami tegorocznej akcji był
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Straż Miejska oraz Szkoły
Podstawowe nr 12 (Ujeścisko) i 85 (Jasień). Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Gdańska.

