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Zarabiają, ale mówią, że tylko pomagają

Kontener na używaną odzież stanął w Nowej Kornicy bez zgody zarządcy
drogi. Samorząd gminy Stara Kornica też nic o tym nie wiedział, ale nie ma
zamiaru nikogo ścigać, bo dzięki temu mniej odpadów trafi na składowisko.

Gmina Stara Kornica jako jedyna w powiecie łosickim ma własne składowisko i musi
płacić marszałkowi województwa tzw. opłatę środowiskową za przyjmowanie
niesegregowanych odpadów, w zależności od ich ilości.
Wójt Kazimierz Hawryluk robi co może, aby zaszczepić w mieszkańcach pożyteczny
nawyk segregowania śmieci. Na zebraniach wiejskich apeluje, żeby do oddzielnych
worków wrzucać szkło i plastikowe butelki. Te gmina może sprzedawać firmom, które
zajmują się odzyskiwaniem surowców wtórnych i w efekcie mniej płaci marszałkowi za
składowanie odpadów mieszanych.

Przymykają oko, bo za mało zyskają

Wójt nie widzi niczego złego w tym, że na terenie gminy zaczynają się pojawiać kolejne
kontenery na używaną odzież. Utrzymanie składowiska będzie w kolejnych latach jeszcze droższe, o ile w ogóle wojewoda zgodzi
się na warunkowe użytkowanie. Zbiórka używanej odzieży, pościeli czy butów jest więc gminie na rękę. – Nikt mnie o tym
wcześniej nie informował ani nie występował o zgodę na ustawienie tych kontenerów. Myślę jednak, że wszyscy będziemy mieli z
tego pożytek – przypuszcza wójt.
Na kontener w Nowej Kornicy, w pasie drogowym, nie wydawał też zgody Zarząd Dróg Powiatowych
w Łosicach, bo nikt się w tej sprawie do niego nie zwracał. – Nic o tym nie wiem, ale nie widzę sensu, żebyśmy mieli kogoś za to
karać. Trzeba by wszcząć postępowanie administracyjne, wysłać ze dwadzieścia pism, żeby ściągnąć jakieś marne pieniądze.
Skórka nie będzie warta wyprawki – zauważa Lech Budrewicz, dyrektor ZDP.

PCK zastąpiła fundacja

Wiele samorządów w Polsce jednak walczy z kontenerami ustawianymi bez zgody. A blaszaków przybędzie. Jak informuje ich
właściciel, fundacja Eko Wtórpol, jeszcze w tym roku w całej Polsce rozstawionych zostanie 6 tys. nowych, z całkiem innym
oznakowaniem. Tyle samo już dostawiono od początku roku do 28 tysięcy starych, które są systematycznie odnawiane.
Nowe kontenery z logo „Eco Textil” należą do Wtórpolu ze Skarżyska Kamiennej, firmy, z którą współpracował niegdyś PCK.
Organizacja przez wiele lat firmowała zbiórki odzieży, uwiarygadniając tym samym potężny biznes. Przedsiębiorstwu łatwiej było
pozyskiwać surowiec do wyrobu czyściwa, na którego sprzedaży zarabiało. W ten sposób „zagospodarowywano” używane ubrania,
które miały trafiać do potrzebujących.
PCK w końcu wycofał się z tego interesu, a jego logo znikło z kontenerów. Prezes Wtórpolu Lech Wojteczek powołał w tym roku
fundację, która za procent od zarobku na przetworzonej odzieży z kontenerów kupuje niepełnosprawnym dzieciom sprzęt
rehabilitacyjny, laptopy, dopłaca do turnusów leczniczych. Nie można zarzucić ani fundacji ani przedsiębiorstwu, że coś ukrywa, bo
informuje o tym na swojej stronie internetowej. Ale na kontenerach nie ma mowy o zarabianiu, tylko o pomaganiu potrzebującym.
„Wrzucając odzież, chronisz środowisko naturalne, mniej płacisz za odpady i wspomagasz potrzebujących” – można na nich
przeczytać. Mieszkańcy mogą więc myśleć, że to czysto charytatywna, proekologiczna działalność. Powinni jednak wiedzieć, że stoi
za tym wielkie przedsiębiorstwo, które planuje pozyskiwać też surowce na Ukrainie i Słowacji.

Pomagają, żeby móc zarabiać

Sprawdziliśmy, czy pomoc faktycznie trafiła do wskazanych osób. – Potwierdzam, że fundacja przekazała dwóm niepełnosprawnym
dzieciom czeki po 5 tys. złotych każdy. Sami się do nas zwrócili, żebyśmy wytypowali potrzebujących. Znaleźliśmy ich w
przedszkolach integracyjnych. Odbyła się uroczystość. Fundacji zależało na nagłośnieniu tego w mediach. Niczego z zamian nie
żądano, nie było mowy o ustawianiu kontenerów. Do dzisiaj, a minęło już kilka miesięcy, nie ma w powiecie ani jednego – mówi
Sebastian Hałas, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.
Reprezentująca fundację Justyna Kocia informuje, że rodziny niepełnosprawnych dzieci mogą się zwracać
o pomoc listownie. – Nie gwarantujemy, że wszyscy otrzymają wsparcie, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń, ale są spore szanse.
Chętnie zatrudnimy też osoby z prawem jazdy kategorii C do odbioru zawartości kontenerów oraz ekipy remontowe, które zajmą
się malowaniem starych kontenerów. Zainteresowani mogą się zgłaszać przez internet, pisząc na adres: rekrutacja@ecotextil.pl,
lub telefonicznie pod numery: 604 083 416 i 668 193 574 – mówi rzeczniczka Eko Wtórpol. Jak wyjaśnia, brak pozwolenia na
kontener w tym czy innym miejscu jest sprawą przejściową. Zawarcie umowy będzie w gestii podwykonawcy, który podejmie się
odbioru. Organizowanie zbiórki jest jeszcze w toku.
Adres do korespondencji w sprawie pomocy: fundacja@wtorpol.com.pl
Beata Malczuk
b.malczuk@slowopodlasia.pl
fot. B. Malczuk
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