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Zaborze niedokończone

– To wszystko wygląda
jak wielka prowizorka! Zaczynają kopać w jednym
miejscu, potem przerywają i przechodzą gdzie
indziej, zostawiając nas w
błocie i kurzu! – gorączkują się zaborzanie, którzy
stali się oﬁarą modernizacji wodno-kanalizacyjnej.
A mają powody: z powodu
wyjątkowo nieprecyzyjnych
planów instalacji podziemnej wciąż odnajdywane są
skały, płyty po budowie
bloków, a nawet ruro– i
gazociągi. Czarę goryczy
przelała informacja, że...
nie wszystkie chodniki zostaną odtworzone.
– Przy takich inwestycjach
zawsze zdarza się,
ę że projekę,
tant czegoś nam nie wskaże czy
nie sprawdzi. Ale z tak niedokładnych planów chyba jeszcze nie korzystałem – wzdycha
jeden z pracowników spółki
M+ zajmującej się robotami
na Zaborzu Północ.
Co to jednak za pocieszenie
dla mieszkańców? – Na ul.
Rolnika prace trwają już prawie od roku. Pracownicy rozkopali całą jezdnię,
ęę, położyli
rury, a potem asfalt. Wszystko szło sprawnie, aż doszli do
skrzyżowania z ul. Korczoka.
Teraz robota już stoi od lata!
– denerwuje się pan Wiesław,
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To zdarzenie, do którego miało dojść w ubiegłym tygodniu podczas prac związanych z poprawą gospodarki
wodno-ściekowej, wprawiło w osłupienie nawet nawykłych do różnych nieprawidłowości urzędników. – Za
wyrażenie swego niezadowolenia z prowadzonych robót, zostałem zaatakowany przez pracowników wykonawcy – żali się mieszkaniec ul. Kawika.

Zwrócił uwagę robotnikom...

Czy tu biją?!

mieszkaniec feralnej ulicy.
W tym konkretnym przypadku winne jest niedokładne zbadanie struktury ziemi.
– Najnowsze badania geotechniczne wykazały, że w
tym miejscu znajduje się skała
– tłumaczył Ryszard Zeljaś,
przedstawiciel ﬁrmy M+. –
Prace wymagają „wejścia
ś ” na
ścia
ul. Korczoka. Dlatego zawiesiliśmy
śśmy je, aby m.in. wytyczyć
objazdy dla autobusów.
Czar goryczy przelała inforCzarę
macja, że nie wszystkie rozkopane i uszkodzone przez ciężki
sprzęt chodniki zostaną odtworzone. – Takie informacje
przekazał nam wykonawca na
spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 18. Jak to jest możliwe?
– zastanawiają się mieszkańcy.
Jednostka Realizacji Projektu, a więc gminny podmiot
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odpowiadający za wodno-kanalizacyjną „rewolucję”,
uspokaja, że doszło do nieporozumienia. – W przypadku
przebudowy dwóch instalacji
kanalizacyjnych odtworzenie
jezdni, chodników i wjazdów
do posesji odbędzie się w pełnym zakresie – informuje Małgorzata Bećiri, specjalistka ds.
marketingu JRP. – Natomiast
zgodnie z zasadami określonyś
ślonymi przez Wydział Infrastruktury Komunalnej w miejscach
wykopu wąskoprzestrzennego
(wymiany jednej sieci uzbrojenia) nawierzchnia zostanie
odtworzona tylko w tym miejscu.
Jak wynika z pisma, które
otrzymaliśmy od Jednostki,
asfalt (warstwa ścieralna) zostanie wymieniony na całej
szerokości jezdni.
(sh)

- 8 października,
źździernika, gdy jak co
dzień zszedłem rankiem do samochodu, by udać się do pracy,
ze zdumieniem zobaczyłem koparkę,
ęę,, robi
robiąącą wykop w miejscu,
które dopiero co, poprzedniego
dnia zostało zasypane. Na domiar złego ziemię z wykopu sypano na wypielęgnowany
ęęgnowany przez
mieszkańców trawnik – relacjonuje zabrzanin. – Podszedłem
do robotników z pytaniem, czy
jest w
wśśr
śró
ród nich kierownik, bo
mam uwagi do ich pracy. Nie
doczekawszy się odpowiedzi,
wyciągn
wycią
ągnąłem komórkę,
ęę, by udokumentować dewastację trawnika. I w tym momencie mężczyźni
źźni rzucili się na mnie.
Zaborzanin opowiada, że został powalony na ziemię. Wyrwano mu telefon, rozrywając
przy okazji kurtkę. Napastnicy
skasowali wykonane przez niego zdjęcia, po czym oddali mu
urządzenie. – I zapowiedzieli, że
jeśli
śśli powiadomię o napaści
śści policję,
ęę, to oni zgodnie zaświadcz
świadczą
wiadczą,
ą,
że to ja rzuciłem się na nich!
– denerwuje się poszkodowany,

który bezpośrednio po zajściu,
roztrzęsiony zjawił się w redakcji GŁOSu.
Świadkiem incydentu był
siedzący w samochodzie jego
nieletni syn. Za naszą radą mężczyzna powiadomił Jednostkę
Realizującą Projekt, gdzie natychmiast sporządzono stosowną notatkę i skontaktowano się
z wykonawcą. Zaborzanin miał
równocześnie zgłosić incydent
organom ścigania, jednak tego
nie uczynił. – Obawiam się zemsty napastników. A poza tym
szum wokół tej sprawy już odniósł skutek. Trawnik uporz
uporządkowano, a cały
łły teren robót – po
raz pierwszy odkąd ta ﬁrma weszła
łła na plac budowy - zabezpieczono i oznakowano – cieszy się
zabrzanin.
– Na tej budowie pracuj
pracują nasi
wieloletni pracownicy i nigdy
nie mieli
mieliśśśmy
my z nimi podobnych
kłopotów. Jeśli
śśli jednak zarzuty
się potwierdzą
potwierdząą,, winni poniosą
konsekwencje – dodaje Ryszard
Zeljaś, pełnomocnik kędzierzyńskiej ﬁrmy M+.
(eska)

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Wielkie sprzątanie
Wdrożony od 1 lipca system gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje
kwestie odbioru m.in. odpadów wielkogabarytowych, rozbiórkowych, budowlanych
i elektrośmieci. Metoda postępowania z
selektywną zbiórką takich odpadów została zorganizowana na podstawie dotychczas prowadzonego przez Gminę sposobu
zbierania tego typu nieczystości. Kontener
przeznaczony do składowania odpadów
wielkogabarytowych podstawiany jest na
wskazane w harmonogramie miejsce wywozu. Odbiór tych odpadów następuje trzeciego dnia po podstawieniu kontenera.
Harmonogramy dotyczące prowadzonych zbiórek
można znaleźć na stronie internetowej http://www.
um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/
kontenery-na-odpady-wielkogabarytowe-budowlane-i-rozbiorkowe.
Pozostawione odpady poza kontenerem, wyznaczonym miejscem i czasem prowadzenia zbiórki nie
będą odbierane.
Chcesz się pozbyć starych mebli, dywanów albo
zepsutej pralki czy lodówki? Po remoncie mieszkania został ci gruz do wyrzucenia?
Odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych nie można mieszać. Dlatego
też dla każdej z tych grup odpadów został ustalony oddzielny harmonogram. Przygotowane na
dany miesiąc harmonogramy zbiórek można znaleźć na stronie internetowej www.um.zabrze.pl

poinformować Urząd Miejski w Zabrzu o firmie,
która będzie dla niego wykonywać tę usługę z zaznaczeniem, z których nieruchomości odbierane
będą odpady.
Odpady powstałe w wyniku remontu lokali, jak
na przykład gruz, należy gromadzić w specjalnych
pojemnikach lub workach, uniemożliwiających pylenie i usunąć bezzwłocznie po zakończeniu prac
remontowych.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zużyty sprzęt tego typu można oddać w punkcie
zbiórki przy ul. Cmentarnej 19F lub w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt. Obowiązuje wówczas
zasada „jeden za jeden”, przy czym sprzęt musi być
tego samego rodzaju.

Tych odpadów nie wolno mieszać:

w zakładce „Odpady komunalne”. Jeżeli zachodzi
potrzeba częstszego niż przewiduje harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
oraz budowlanych i rozbiórkowych, to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zorganizowanie i dostarczenie we własnym zakresie i na
własny koszt odpadów do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F. Zostaną tam one
bezpłatnie odebrane. Zarządca jest zobowiązany

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające
w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu
na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery czy
zabawki dużych rozmiarów.
Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach podczas
wykonywania we własnym zakresie prac remontowych i budowlanych.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do tej grupy odpadów zaliczamy pralki,
lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy,
narzędzia elektryczne i elektroniczne.

