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Zabrzańskie
„wykopki”, związane zarówno
z poprawą gospodarki
wodno-ściekowej, jak i
wymianą torowisk tramwajowych to ostatnio
najczęstszy temat interwencji zabrzan w naszej
redakcji. Okazuje się, że
wielu nieporozumień dałoby się uniknąć, gdyby
właściciele firm wykonujących te prace nie starali się szukać oszczędności wszędzie, nawet
wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi.
Z początkiem października
z prośbą o pomoc w rozwiązaniu z pozoru błahej, ale
śmierdzącej (i to dosłownie)
sprawy zwrócili się do nas
mieszkańcy kamienicy przy
ul. 3 Maja 28 (skrzyżowanie
z al. Monte Cassino). – Od
kilku miesięcy nie możemy
dać sobie rady z robotnikami, pracującymi obok nas
przy przebudowie torowiska.
Z naszego podwórka zrobili
sobie publiczną toaletę! Gdy
zwracamy im uwagę, to jedni tłumaczą się, że nie mają
innej możliwości,
śści, a inni
wręcz odpowiadają wulgaryzmami - żaliła się jedna z
lokatorek feralnej nieruchomości. - Dzwoniliśmy
śśmy już w
tej sprawie do instytucji nadzorujących te inwestycję, ale
poprawy nie widać.
ć
ć.
Również my poprosiliśmy
Tramwaje Śląskie, będącą
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Sanitariaty przywieziono dopiero po naszej interwencji

Biegiem do WC
właścicielem
modernizowanej infrastruktury tramwajowej, o wyjaśnienie tej
bulwersującej sytuacji oraz
interwencję w ﬁrmie wykonującej prace. Odpowiedź, którą jeszcze tego samego dnia
przesłał nam rzecznik ﬁrmy,
Andrzej Zowada, wprawiła
nas w osłupienie: Wykonaw-

ca zleconych przez Tramwaje
Śląskie SA prac modernizacyjnych w Zabrzu na ul. 3
Maja – firma ZUE SA z Krakowa – zapewnia swoim pracownikom zaplecze sanitarne
zgodnie z obowiązującymi w
tej kwestii przepisami. Zaplecze zlokalizowane jest w
rejonie kopalni Guido. W

związku jednak ze skargami
na zachowanie pracowników
firmy ZUE lub jej podwykonawców, Tramwaje Śląskie
SA przekazały te informacje
wykonawcy
zobowiązując
go do wyegzekwowania od
pracowników zaprzestania
zachowań opisanych przez
mieszkańców i zobligowania
ich do korzystania każdorazowo z przygotowanego zaplecza sanitarnego. Jednocześnie
ś
śnie
zapewniamy, iż nadzorujący
prace inżynier kontraktu będzie zwracał szczególną uwagę na zachowania pracowników wykonujących
cych zadania
na zlecenie Tramwajów Śląskich. Ubolewamy nad tym,
iż niekulturalne zachowanie
pracowników uprzykrza życie mieszkańców, godząc
jednocześnie
śśnie w dobre imi ę
Tramwajów Śląskich SA. Liczymy, że naganne zachowanie pracowników firmy wykonującej roboty już się nie
powtórzy.
Zachowanie
zachowaniem… Sami interweniujący w GŁOSie mieszkańcy

ostatecznie przyznali, że
trudno się dziwić ludziom,
którzy mając do wyboru
ponadkilometrowy bieg „za
potrzebą” w okolice Guido
lub „zachowanie godzące
w dobre imię” zmuszającej
ich do tego firmy (Tramwaje Śląskie nadzorują wszak
prowadzone prace), wybierają to drugie.
O braku sanitariatów przy
placu budowy zawiadomiliśmy następnego dnia Państwową Inspekcję Pracy w
Katowicach. Ku zadowoleniu
mieszkańców i robotników
pracujących przy torowisku,
jeszcze tego samego dnia
krakowska firma naprawiła swoje zaniedbania, przywożąc swym pracownikom
przenośne toalety (toi-toi), o
czym nie omieszkał zawiadomić naszą redakcję rzecznik
tramwajów Śląskich. Szkoda, że tak późno.
Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała redakcję o rozpoczęciu przez
jej inspektorów kontroli w
firmie ZUE.
(eska)
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Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Z kuchni i ogrodu
Wdrożony od 1 lipca system gospodarowania odpadami komunalnymi
reguluje kwestie odbioru odpadów
biodegradowalnych. Chodzi zarówno
o powstające w naszych gospodarstwach domowych resztki jedzenia,
jak i trawę czy liście, których zwłaszcza o tej porze roku nie brakuje.
Według zapisów ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, wszyscy
jesteśmy wytwórcami śmieci. Dlatego też
jesteśmy zobowiązani do ograniczania
nie tylko ilości odpadów, ale również ich
negatywnego oddziaływania na środowisko. Dlatego bardzo ważne jest to, w jaki
sposób postępujemy z odpadami wytworzonymi w naszych gospodarstwach
domowych.
Podstawową zasadą gospodarowania
„śmieciami” jest wydzielenie frakcji, które
mogą być odrębnie poddane recyklingowi lub w określony sposób zagospodarowane. Wydzielenie odpadów biodegradowalnych i poddanie ich odpowiednim
procesom, pozwala na ich dalsze wykorzystanie bez dodatkowego obciążenia
środowiska naturalnego, np. jako kompost czy biogaz.

Do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy:
Resztki z owoców i warzyw,
Resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

Fusy z kawy i herbaty, torebki z herbaty
Skorupki jajek, łupiny orzechów
Części roślinne (kwiaty, trawy, liście, drobne gałęzie)
Worki ulegające biodegradacji

Do pojemnika na odpady biodegradowalne nie wrzucamy:
Kamieni, popiołu, żużlu, ziemi
Resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości, ryby)
Resztek jedzenia w płynie
Opakowań
Odchodów zwierzęcych,
sorbentów dla kotów

W przypadku zwiększającej się okresowo ilości odpadów ulegających biodegradacji (np. liście) istnieje możliwość dostarczenia mieszkańcom dodatkowych
worków. Osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, powinny w
tym celu zwrócić się do Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800
Zabrze (pok. nr 120) lub telefonicznie

pod nr. 32 37-33-551, a także za
pomocą
poczty
elektronicznej
sekretariat_ik@um.zabrze.pl.
W przypadku gdy prace porządkowe
wykonuje ﬁrma zewnętrzna, zarządca
jest zobowiązany poinformować Urząd
Miejski o ilości niezbędnych worków
oraz podać nazwę wykonawcy, który będzie realizować usługę wykaszania trawy
czy zbierania liści.

Zebrane w worki liście należy pozostawić przy stanowiskach śmietnikowych. Ich odbiór nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzony jest w godzinach od 6:00
do 22:00.Pojemniki powinny być ustawione
w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników odbierających odpady komunalne.
Poza harmonogramem odpady
można dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do Stacjonarnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmen-

tarnej 19F. Tam zostaną bezpłatnie
odebrane.

Uwaga

Od listopada br. zostanie zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych
selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/
metal i opakowania wielomateriałowe,
szkło). Wprowadzone zmiany mają na celu
wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny będzie
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.um.zabrze.pl, w zakładce odpady.

