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5 ДАНА 200 ТОНА
Без обзира колико се радници ЈКП ,,Хигијена“ Панчево
трудили да град изгледа што чистије приложене слике
сведоче да без савеснијег односа грађана то не могу
увек постићи.
- Наиме, због чињенице да многи Панчевци спремајући
своја дворишта и домове бацају стари намештај, грање и
шут, а нажалост, многи од њих и кесе пуне смећа поред
контејнера, последњих неколико дана свакодневно на
терен излазе сва расположива возила и радници погона
,,Изношење смећа“.
-Посла је све више. Сваког јутра се прави распоред рада
који подразумева појачано ангажовање како људства тако
и свих расположивих радних машина. Стање на терену
често доводи до одступања од утврђеног плана рада јер
нам ситуације у поједнин градским насељима то диктирају.
Примера ради, данас ће у преподневној и поподневној
смени бити ангажовано чак седам аутосмећара, два
отворена камиона и грајфер. Највише посла ће бити на
Содари, Тесли и Котежу И и ИИ- каже Бојан Илић пословођа
у погону ,,Изношење смећа“ и каже да о обиму посла
најбоље сведоче подаци да је током протеклих пет дана,
укључујући и дане викенда са градских улица извезено
преко 200 тона смећа.
Драган Грујићић, руководилац Сектора за комуналне и
техничке послове у ЈКП ,,Хигијена“, истиче да је у порасту
број несавесних грађана који смеће бацају где стигну,
најчешће поред контејнера што изискује да екипе на
поједине локације уместо једном, шаљу и неколико пута
дневно и додаје:
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- Број дивљих депонија по ободу града се не смањује тако
да поред редовних послова увек морамо бити спремни
да их, било по налогу инспекције или самоиницијативно,
уклонимо. Тако смо током прошле недеље у насељу Топола
очистили дивљу депонију ,,тешку“ 40 тона. У плану је да
ускоро, по налогу комуналне инспекције очистимо улицу
7. јула и средимо Војловачко гробље.
Као и сваке године пролеће је актуелизовало проблем
кабастог отпада. Нажалост, многи суграђани воде рачуна
само о чистоћи својих дворишта тако што смеће избацују
на улицу као да и то окружење није њихово.
Ипак морам да похвалим велики број савесних Панчеваца
који имају завидну комуналну културу и стари намештај,
шут, белу технику и баштенски отпад износе из дворишта
у априлу током акције изношења кабастог отпада која
традиционално обухвата сва градска насеља и Старчево
и Долова.
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