Tydzieñ cudów
miejskich
Sporo siê dzia³o w pierwszym tygodniu wrzeœnia.
Przede wszystkim oczywiœcie dziêki okr¹g³ej rocznicy
wybuchu II wojny poczuliœmy
siê mniej prowincjonalnie, gdy odwiedzi³ nas
przewodnicz¹cy Parlamentu
Europejskiego i inni wa¿ni
goœcie.
Ten najwa¿niejszy
co prawda nie
przyjecha³, ale fakt
ów na szczêœcie
nie zepsu³ uroczystoœci. Nawiasem
mówi¹c organizatorzy niektórych uroczystoœci
rocznicowych
zapêdzaj¹c
siê w swoim entuzjazmie
twórczym tak dalece, zdawali siê zapominaæ, ¿e nastrój
obchodów akurat tej rocznicy nie jest bynajmniej radosny! W Gliwicach pamiêtano
o tym bardzo dobrze, chocia¿ organizatorzy zapewne
zaskoczeni byli tak wysok¹
frekwencj¹. Nie powinni jednak faktu tak licznego zgromadzenia siê mieszkañców
miasta uznawaæ za oznakê
swojej popularnoœci. Ta
bowiem w ostatnich czasach uleg³a powa¿nemu
nadszarpniêciu.
Ale mia³o byæ o cudach.
Pierwszym jest bezsprzecznie fakt terminowego ukoñczenia wszystkich prac
zwi¹zanych z otoczeniem
Radiostacji. Bior¹c pod
uwagê wygl¹d niektórych,
wcale niema³ych terenów
miasta bêd¹cych równie¿ w
gestii instytucji zajmuj¹cej
siê terenami zielonymi, jest
to naprawdê wydarzenie
ponadnaturalne. I a¿ prosi
siê u¿yæ s³ów „wiêc jednak
mo¿na!”.
Drugim wydarzeniem, które
nast¹pi³o zreszt¹ w tym samym czasie, by³a likwidacja
linii tramwajowej - o, przepraszam, oczywiœcie nie likwidacja, tylko zast¹pienie
tramwajów autobusami.
Choæ zdarzenie to zbli¿a³o
siê nieuchronnie, to jakoœ
nikt do koñca nie wierzy³,
¿e nast¹pi.

Cud czy nie,
mamy teraz
¿ó³te autobusy
przepychaj¹ce
siê ulicami,
z których
wiele nigdy
nie widzia³o
tak du¿ych
pojazdów.
Trudno powiedzieæ czy w

historii Gliwic w³adze miasta podjê³y decyzjê, która
by³aby przyjêta z wiêkszymi
emocjami i która by³aby
bardziej krytykowana ni¿
ta dotycz¹ca tramwajów.
Oczywiœcie z wyj¹tkiem decyzji podejmowanych w czasach, gdy nikt nikogo nie
pyta³ o zdanie.
Ale zaraz, zaraz, a jak
by³o teraz? Aha, no
tak, teraz mo¿na by³o
sobie
przynajmniej
g³oœno
ponarzekaæ.
Niby nic, ale zawsze
coœ!
Myœlê, ¿e ka¿dy mieszkaniec miasta ma swój
osobisty pogl¹d na sprawê tramwaju. Nawet ci
nie korzystaj¹cy z tego
œrodka komunikacji. Nie
jeŸdzi³em
tramwajami,
nie korzystam równie¿ z
dobrodziejstw
transportu
niskopod³ogowego,
ale
myœlê, ¿e tê sprawê mo¿na
by³o za³atwiæ inaczej.

3 miliony dofinansowania
Ministerstwo
Sportu i Rekreacji
zaakceptowa³o wniosek o dofinansowanie budowy basenu
olimpijskiego na
K¹pielisku Leœnym.
Na ten cel miasto
otrzyma 3 mln z³.
Kryta p³ywalnia zostanie oddana do u¿ytku ju¿ w grudniu
tego roku, a na pocz¹tek 2010
r. zaplanowano jego uroczyste
otwarcie. Pe³nowymiarowy basen olimpijski bêdzie jednym

z najnowoczeœniejszych tego
typu obiektów w Polsce. Niecka
basenowa o wymiarach 50 na
25 metrów wykonana bêdzie
ze stali nierdzewnej. Na widowni zasi¹dzie ok. 750 osób.
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Felieton na marginesie

Obiekt przeznaczony bêdzie zarówno do rozgrywania du¿ych
imprez p³ywackich i treningów z wykorzystaniem ca³ej
powierzchni basenu, jak równie¿ do zajêæ p³ywackich dla
m³odzie¿y szkolnej i osób indywidualnych.
Koszt budowy basenu to 34
mln z³. (kk)
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ZABRZE.

Projekt przebudowy oczyszczalni œcieków „Œródmieœcie” zosta³
wyró¿niony presti¿ow¹ nagrod¹ „Modernizacja roku 2008” w kategorii
obiekty ochrony œrodowiska i przemys³owo-in¿ynieryjne.

Oczyszczalnia na medal
bardziej rygorystyczne, zmieni³
siê te¿ charakter odprowadzanych œcieków. Modernizacjê
obiektu niejako „wymusi³a”
koniecznoœæ
dotrzymania
kroku wymogom dotycz¹cym
ochrony
œrodowiska
oraz
mo¿liwoœæ skorzystania z programu unijnych dotacji.
Nowa oczyszczalnia jest nie
tylko wydajniejsza – mo¿e
teraz obs³u¿yæ 248 tysiêcy
mieszkañców
ale
przede
wszystkim bardzo nowoczesna.

Ca³kowita,
kompleksowa
wymiana torowiska wraz z
wprowadzeniem nowoczesnego taboru na tê liniê
– przy mo¿liwoœciach pozyskiwania celowych funduszy
unijnych i kredytów – nie
doprowadzi³aby chyba do
bankructwa ¿adnej z zainteresowanych firm i instytucji.
Zw³aszcza, jeœli weŸmiemy
pod uwagê œmia³e i wystawne plany budowy nowego
Urzêdu Miasta.
A gdzie ten kolejny cud? A
niedaleko, na ulicy Dolnych
Wa³ów. Jakie s¹ uliczki na
Starówce wiemy – s¹ ciasne. Bo i jakie mia³yby byæ?
Problem miejsc parkingowych rozwi¹zuje siê u nas
najproœciej, czyli poprzez
stawianie znaków zakazu
parkowania.
No, ale przepis przepisem
a ¿yæ trzeba, wiêc wszyscy
po cichu uznali, ¿e taki
znak z ukoœnym krzy¿em
równa siê znakowi z literk¹
P. Nie inaczej by³o na Dolnych Wa³ów. Oczywiœcie
do czasu pojawienia siê
niskopod³ogowych, ale i niestety szerokokad³ubowych
autobusów. I nagle okaza³o
siê – co za szok – ¿e akurat na tej ulicy cicha umowa
przesta³a obowi¹zywaæ.
Zaczê³y
siê
mandaty,
przeganianie,
posterunki
stra¿ników miejskich rozstawione co kilkadziesi¹t
metrów wzd³u¿ ca³ej ulicy – po prostu nag³y atak
praworz¹dnoœci.
Cud. Ale to tak tylko na Dolnych Wa³ów, bo obok, na
Studziennej to ju¿ bez nerwów, mo¿na stawaæ, tam
cud nie dzia³a.

Rozstrzygniêcie
konkursu,
organizowanego ju¿ po raz
13, odby³o siê na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Nagrodê z r¹k ministra infrastruktury odebra³ Piotr Niemiec, prezes Zabrzañskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji oraz Ewa Weber,
sekretarz miasta.

py procesu inwestycyjnego,
zakwalifikowa³o 73 inwestycje . W tym presti¿owym gronie znalaz³a siê zabrzañska
oczyszczalnia.
Ostatecznie
zajê³a ona II miejsce, nagrodzone wyró¿nieniem.
- Jako, ¿e zwyciêzc¹ w naszej
kategorii okaza³ siê obiekt stric-

do niej œcieki z wiêkszoœci
zabrzañskich
gospodarstw
domowych i instytucji,
zawsze stanowi³a najwa¿niejszy
w mieœcie obiekt w zakresie
ochrony wód.
W ci¹gu kilkunastu lat funkcjonowania oczyszczalni nie
tylko przepisy zmieni³y siê na

- Wprowadzenie bardziej rozbudowanej technologii tzw.
osadu wstêpnego pozwala nie
tylko na dok³adniejsze oczyszczanie œcieków, ale te¿ na
uzyskanie
wartoœciowszego
surowca do produkcji biogazu
– wyjaœnia prezes Niemiec. Z
kolei nowa instalacja odzyskiwania biogazu uniezale¿nia
oczyszczalniê od zewnêtrznych
Ÿróde³ ciep³a i - czêœciowo energii elektrycznej
Na modernizacjê oczyszczalni
wydano 12 mln z³otych. Unijna
dotacja wynios³a ponad 7 mln
euro.

Ma³gorzata Mañka-Szulik, prezydent
Zabrza
Oczyszczalnia „Œródmieœcie”, jest bardzo
istotnym elementem funkcjonowania miasta.
Jej modernizacja to pierwsze ukoñczone zadanie w ramach realizowanego w mieœcie programu poprawy
gospodarki wodno – œciekowej. Dlatego bardzo nas cieszy,
¿e niezale¿ni eksperci docenili ten projekt i uhonorowali go
przyznaj¹c wyró¿nienie w tak presti¿owym konkursie.

Inwestycje s¹ zg³aszane do
konkursu przez firmy, które s¹
ich inwestorami lub w procesie wykonawczym bior¹ udzia³.
Warunek jest jeden – inwestycja musi byæ ca³kowicie
zakoñczona.
W tym roku o nagrody ubiega³o
siê 700 projektów, w 12 kategoriach.
Do fina³owej rywalizacji jury,
które ocenia³o wszystkie eta-

te przemys³owo- in¿ynieryjny
czyli hala z Mielca œmia³o
mogê powiedzieæ, ¿e oczyszczalnia ma pierwsze miejsce w
kategorii ochrona œrodowiska
– mówi z satysfakcj¹ prezes
Piotr Niemiec.
Oczyszczalnia „Œródmieœcie”
zosta³a zbudowana w 1998
roku. Ze wzglêdu na to, ¿e od
momentu powstania trafiaj¹

Prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z nagrodą „Modernizacja
roku 2008” w kategorii obiekty ochrony środowiska i przemysłowo-inżynieryjne

