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JОШ ДВА ЗЕЛЕНА ОСТРВА

Котеж И и ИИ спадају у ред највећих и најчистијих
градских насеља. Будући да је реч о колективном становању
радници ЈКП ,,Хигијена“ Панчево једном дневно (по
потреби и чешће) са двадесетак стајалишта односе смеће
из приближно 140 контејнера. Прецизније, на Котежу И
има 65, а на Котежу ИИ - 75 контејнера од 1,1 кубика и
пар отворених контејнера од 5 кубика.
Ситно смеће са зелених површина се сакупља свакодневно
док је петком на саобраћајницама ангажована чистилица.
Улице се перу по утврђеном распореду. Током лета, односно,
високих температура редовно се перу контејнери као и
подлога испод њих.
- ЈКП ,,Хигијена“ је током 2016. године за ова два насеља
обезбедила чак 70 контејнера како би уништене заменила
новим- каже Бојан Илић пословођа у погону ,,Изношење
смећа и додаје:
- На неким локацијама је постављен додатни број посуда
за смеће. Игралиште на Котежу ИИ редовно се одржава
и има довољан број стубних канти.
Вишегодишњи проблем, дивље депоније око контејнера
на углу Улица Војвођански булевар и
Иве Курјачког решен је изградњом зеленог острва које
је опремљено наменским контејнерима.
- Са циљем да створимо боље услове за приступ наших
возила и наравно култивишемо места где стоје контејнери,
а самим тим и град учинимо чистијим, током прошле
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године смо изградили осам зелених острва и то: у Максима
Горког, на Котежу ИИ, Код вртића Петар Пан на Миси, код
Давида и четири на Стрелишту- каже Драган Грујићић
извршни директор за комуналне послове.
Током ове године на Котежу И и ИИ планирамо изградњу
још два зелена острва и то, у
Војвођанском булевару наспрам броја 10 и Улици
Ослобођења 29.
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