Wysypisko śmieci przy Domu Sztuki. "Zabierają tylko z
kontenerów, reszta zostaje"
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Góry śmieci przy Domu Sztuki na Wiolinowej. Nawet po odbiorze wiele z nich pozostaje na
chodnikach. Z firmą wywożącą odpady nie ma kontaktu. Pracę wykonuje za nią firma
sprzątająca zatrudniona przez spółdzielnię.
Za Domem Sztuki na Wiolinowej bliżej ul. Surowieckiego stoją kontenery na śmieci. Wylewają się z
nich odpady. Obok nich leży sterta kolejnych. Z kartonów, które tam się walają, można zbudować
fort. Uwagę na to zwraca jeden z okolicznych mieszkańców.
- Piękny nowy mural (na ścianie Domu Sztuki niedawno powstało malowidło - dop. redakcja) w
sąsiedztwie nieznośnego syfu. Teraz jeszcze jest zimno, ale w ciepłe dni smród jest tak nieznośny, że
nawet psy uciekają – mówi pan Konrad.

Dzień po wywozie odpadów. fot. nadesłane

Tego typu rzeczy w stolicy europejskiego kraju są dla wielu nie do pomyślenia. Za ten
stan mieszkańcy obarczają sprzedawców warzyw, którzy handlują przy wyjściu ze stacji metra
Ursynów, w sąsiedztwie Domu Sztuki. Mają oni wyrzucać tam swoje odpady, chociaż nie powinni
tego robić.
- Poruszyliśmy już temat ogrodzenia kontenerów lub zbudowania altany. Każdy, kto powinien,
dostałby swoje klucze. Skończyłoby się podrzucanie – stwierdza Teresa Chmielewska z SMB „Jary”,
której podlega ten teren.

Nie tylko kwestia podrzucania
Spółdzielnia nie jest w stanie upilnować podrzucania śmieci. Ktoś musiałby przy tych kontenerach
stać i sprawdzać, czy dana osoba może wyrzucać tam swoje odpady. Za odbiór śmieci z kontenerów
przy Domu Sztuki - na zlecenie spółdzielni "Jary" - odpowiada firma PU "Hetman". Ze swoich
obowiązków wywiązuje się z miernym skutkiem.
- Oni zabierają tylko to, co jest w pojemnikach. Reszty im się po prostu nie chce. Posprzątała po nich
firma sprzątająca – przekazuje Teresa Chmielewska z "Jarów".
Dodaje również, że nie udało się jej dodzwonić w tej sprawie do PU Hetman. Na pytania redakcji
firma również od ponad tygodnia nie odpowiada. Po ostatnim odbiorze pozostałe na ziemi śmieci
musiał posprzątać kto inny. Chmielewska zauważa również, że problemu z odbiorem w innych
punktach nie ma. Być może jest to kwestia odbioru danego typu śmieci.
W czwartek z kontenerów przy Domu Sztuki ma się odbyć wywóz odpadów zmieszanych, tych
których jest najwięcej. Przedstawiciele SMB „Jary” sprawdzą, czy firna zabrała wszystkie śmieci. I miejmy nadzieję, w razie kolejnego niedopełnienia obowiązków przez firmę - wyciągnie odpowiednie
wnioski. Jak tylko firma "Hetman" ustosunkuje się do naszych pytań, powrócimy do tematu.
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