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Bekerítették a játszóteret A hulladékés ivókút is lesz
szállítás ünnepi rendje
Elkészült a Viza játszótér kerítése, illetve megkezdték egy ivókút kialakítását is
a téren. Még 2017-ben készült el a Báthory utca végén, a Táncsics utcai társasházak
mögötti parkban lévő, Viza névre keresztelt játszótér. A fejlesztést lakossági igénynek eleget téve valósította meg az önkormányzat. Az egyedi játékokat és információs táblákat felvonultató tér tematikája a
Duna. Néhány napja már nem kell a játszótér mellett elhaladó forgalom miatt aggódniuk a szülőknek, ugyanis körbekerítették a játszóteret. Ulbert Sándor, a kettes körzet képviselője ezzel a fejlesztéssel
az időközi önkormányzati képviselő-vá-

lasztás kampányában tett ígéretét teljesítette. – Lakossági kérés volt egy ivókút kihelyezése is, ennek munkálatai napokon
belül befejeződnek – tájékoztatott a képviselő, aki azt is elmondta, hogy a két fejlesztés egymillió-háromszázezer forintból
valósult meg képviselői keretének terhére. Hozzátette, hogy a még rendelkezésére álló összegből kerékpártárolót állíttat az
OTP paksi fiókja elé, illetve parkolást gátló oszlopokat helyeztet ki a városi könyvtár mellé. A Viza játszótér kerítése a mellette lévő, 2016-ban átadott szabadtéri fitneszparkot is védi.
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Lakhatási körülmények javítása Paks városában – ez a neve annak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által támogatott projektnek, amelyben a Dankó Pista utcában öt, a Síp utcában pedig négy bérlakásban végeztek felújítási munkálatokat. Az önkormányzat még májusban nyújtott be pályázatot a projekt megvalósítására, és 44 millió forint százszázalékos támogatást nyert az épületek energiatakarékos felújítására, valamint „Jelenlét-pontok” létrehozására, mely révén életvezetési tanácsadás is zajlott. A munkálatokra a DC Dunakom Zrt. kapott
megbízást, a cég alvállalkozók bevonásával végezte el a feladatot.
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A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot az év
végi hulladékgyűjtési és nyitvatartási rendről. Hulladékgyűjtés, szállítás: december 24én hétfői és keddi területek (Paks), december 25-26-án nincs hulladékszállítás, december 27-én szerdai (Paks, Dunakömlőd,
Gerjen) és csütörtöki (Nagydorog, Pusztahencse, Györköny) területek, december 28án normál gyűjtés (Bölcske, Madocsa, Paks
társasházak), december 31-én normál gyűjtés (Paks), 2019. január 1-én normál gyűjtés (Paks). Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
december 15-én 8.30-tól 12 óráig nyitva,
december 24-től 28-ig, 31-én és 2019. január 1-én zárva, a többi napon normál
nyitvatartás. A Paksi Hulladékkezelő Központ és Hulladékudvar nyitvatartása: december 22-én 8-tól 14 óráig nyitva, december 24-25-26-án zárva, december 27-én
8-tól 14 óráig nyitva, december 28-29-31-én
zárva, 2019. január 1-én zárva, január 2-án
6-tól 15.30-ig nyitva. 2019-ben minden hétköznap – hétköznapokra eső ünnepnapokon is – megtörténik a hulladék elszállítása,
azaz 2019. január 1-én is. 2019-ben az első
zöldhulladék-szállítás a második héten lesz.
A hulladékszállítással kapcsolatban bővebb
tájékoztatást a cég honlapján (www.khg.hu),
valamint paksi ügyfélszolgálatán (7030 Paks,
Dózsa György út 55-61., tel: 75/ 830-690)
kaphat a lakosság. A 2019-es hulladékszállítási naptár megjelenik a Paksi Hírnök januári első számában.
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