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ПОЧЕЛО ЧИШЋЕЊЕ БЕЛЕ СТЕНЕ

Долазак лета и стабилизација временских прилика
измамили су прве купаче на омиљено купалиште Белу
стену. То је био разлог да радници ,,Хигијене« поставе
двадесетак металних буради за одлагање смећа. Као
и ранијих година смеће ће бити одвожено два и више
пута недељно.
Бројни Панчевци летње дане проводе на Белој стени,
острву које је омиљено излетиште бројних Панчеваца
и Београђана. Плажа Бела стена налази се на седам
километара од Панчева на самом шпицу острва, тачније
Форконтумцу, између турског Дунава и пловног Дунава.
У летњим месецима на плажи остане много отпада после
одласка посетилаца. Да би све функционисало како треба,
радници „Хигијене“ чисте плажу и односе комунални
и рециклажни отпад са плаже и острва Бела стена. На
Белој стени подигнуто је 437 разних објеката, па је на
шпицу острва викендом, у току летњих дана, више од
2.000 посетилаца. Сав отпад, рециклажни и комунални,
радници „Хигијене“ чисте редовно. Отпада највише има
понедељком, али ни то није проблем за „хигијеничаре“.
- Са радовима смо почели почели почетком јула, чамац
смо спремили, донели бурад и почели са одношењем смећа.
Највећу количину смећа, као и ранијих година, очекујемо
током викенда. Викендом не радимо јер купачи долазе
већ у раним јутрањим сатима. Поред комуналног отпада
сакупљамо и рециклажни, рекао је Љубомир Маринковић
из ЈКП-а „Хигијена“. Радници „Хигијене“ чисте Белу стену
сваки други дан. Уколико буде потребно, чистиће се и
чешће.
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- Отпад носимо до „Бродоремонта“, дакле, не улазимо
у град, додао је Љубомир Маринковић. Радници погона
,,Чистачи« у ЈКП ,,Хигијена« који годинама брину о Белој стени
иако она не припада панчевачком атару, традиционално
имају добру сарадњу са власницима кућа, највише са онима
који су ту током читаве године и наглашавају да није добре
воље ,, Хигијене« да би газили смеће до колена.
Проблема буде у сезони кад је посећеност током викенда
велика. Смећа је тада на све стране, посетиоци овог
излетишта смеће не бацају у бурад већ у кесама и бацају
га где стигну. То наравно, изискује много веће ангажовање
радника ,,Хигијене«.
Буради на плажи има доста и апелујемо да излетници не
остављају смеће на плажи. Не треба да им буде тешко да
смеће баце у буре. Ако места у бурету нема, нека оставе
поред и ми ћемо покупити, нагласио је Маринковић.
Са Беле стене дневно се изнесе по 30 џакова са отпадом,
тако да је плажа понедељком ујутру као нова.
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