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,,ХИГИЈЕНА“ ДНЕВНО ПОКУПИ БЛИЗУ
20 ТОНА ШУТА

Због олујног ветра и града који су причинили значајну
материјалну штету на кућама, зградама и аутомобилима
комплетна механизација и људство ЈКП ,,Хигијена“ је од
понедељка на ноћ у непрекидном дежуству, уосталом као
и остала комунална предузећа, трудећи се да активности
врати нормалном функционисању.
У првих 24 сата најургентније је било рашчистити
поприличан хаос који је после незапамћеног невремена
остао на панчевачким улицама. Наиме, сакупити и
уклонити грање, лишће и грађевински материјала који је
падао са кровова, срчу од стакла аутомобила и на крају,
опрати улице.
- Одмах по престанку падавина сву расположиву
механизација из ,,Хигијене“ и 40 запослених укључили смо
у рашчишћавање града. Почели смо од центра града и до
јутра смо успели чак и да оперемо Улице Браће Јовановића
и Војводе Радомира Путника, као и комплетан градски
парк, Котеж 1 и 2. Након тога, у уторак, 21. јуна кренуло
се са чишћењем преосталих насеља као и отпушавању
сливника – додао је Драган Грујичић, руководилац Сектора
комуналних послова ЈКП ,,Хигијена” Панчево.
Истог дана, незапостављајући редовне послове, радници
погона ,,Изношење смећа“ и ,,Ћистачи“ започели су обиман
посао уклањања грађевинског шута, највише црепа.
- Грађани ужурбано у стаху од нових падавина поправљају
оштећења на крововима кућа и поломљени цреп одлажу
на тротоаре, поред контејнера за комунални отпад или
на дивљим депонијама - каже Бојан Илић, шеф погона
,,Изношење смећа„ и додаје:
- С обзиром на оштећења која су претрпели бројни
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објекту посао ће трајати можда и месец дана. Но, колико
год трајао грађани треба да знају да ће сав шут бити однет,
било да се налази испред кућа или поред контејнера. Битно
је да га не одлажу у контејнере како се исти не би оштетили.
На овим, ванредним пословима током преподне смене
ангажована су два грајфера, један мањи од пет и већи од 25
кубика и двадесетак радника. Дневно се на стару депонију
одвезе близу 25 тона грађевинског материјала.
Добром организацијом у ходу је превазиђен недостатак
људства (време годишњих одмора) тако што су као испомоћ
погону ,,Изношење смећа“ придодане колеге из других
радних јединица.
Свакодневно апелујемо на грађане да шут никако не
одлажу у контејнере већ поред њих или испред својих
кућа како посуде за комунални отпад не би биле уништене.
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