Niezrozumiały
akt wandalizmu

W czasie zagro¿enia powodziowego, w miejscu planowanej inwestycji Podium powsta³o sporych rozmiarów rozlewisko, w którym p³ywa³y kaczki.

dokończenie ze str. 1

Ca³e zdarzenie
trwa³o trzy minuty,
a zerwanie dosyæ
solidnie zamocowanej rzeŸby zajê³o
wandalom zaledwie
30 sekund.

Na zdjęciu: teren przy
Stadionie XX-lecia
został zalany w pierwszej
kolejności
- Zamiast Hali Podium powinno siê tu zbudowaæ basen, bo wody jest pod dostatkiem – tak komentowali
to niektórzy gliwiczanie.

brze znaj¹ charakter tego
miejsca i wynikaj¹ce z tego
trudnoœci. Inwestycja wymaga odpowiedniego posadowienia na gruncie oraz
wyniesienia gruntu ponad
otoczenie.

Faktycznie, ca³y teren przysz³ej sztandarowej miejskiej
inwestycji, po obfitych opadach deszczu zosta³ zalany.
Woda pojawi³a siê w Parku
Chrobrego i na ulicach Akademickiej i Kujawskiej, a to
m.in. tymi w³aœnie ulicami
kierowcy maj¹ za kilka lat
doje¿d¿aæ do Hali Podium.

- wtedy mo¿na by podnieœæ
brzegi rzeki. Podniesienie
brzegów K³odnicy w tej
chwili, spowodowa³oby zalanie centrum miasta, bo
woda spiêtrza³aby siê na
mostach.

- Trudno by³oby zrezygnowaæ
z tak du¿ych obszarów m.in.
terenu stadionu XX lecia,
tylko dlatego, ¿e raz na 13
lat mog¹ one byæ w czêœci
zalane – wyjaœnia³ Frankiewicz.

W dodatku, jak przypomnia³
wiceprezedent Piotr Wieczorek, w przypadku tych
terenów nie mieliœmy do
czynienia z przelaniem lecz
z tzw. cofk¹. Do wybijania
wody na stadionie i jej rozlewania siê na s¹siaduj¹cy
obszar dochodzi, poniewa¿
drena¿ stadionu jest o 1,5
m ni¿ej ni¿ wysoki poziom
wód.
- To wszystko jest do zrobienia przy okazji budowy
Podium – podsumowa³ Wieczorek.

Ten teren jest zbyt
atrakcyjny, żeby
wykorzystać go na
polder zalewowy.

Czy to nie bêdzie stanowi³o
problemu dla hali Podium? I nie chodzi tylko o
jej realizacjê ale tak¿e, a
mo¿e przede wszystkim,
póŸniejsze
funkcjonowanie?

Aby uchroniæ ten teren przed
zalewaniem,
nale¿a³oby
stworzyæ polder wy¿ej oraz
zwiêkszyæ wysokoœæ niektórych mostów na K³odnicy

Wed³ug prezydenta Frankiewicza, ¿adnego problemu nie ma. Projektanci do-

To ju¿ druga rzeŸba w Gliwicach, któr¹ próbowano ukraœæ
lub zdewastowaæ. Niewykluczone jest, ¿e „Ch³opca z
³abêdziem“ uszkodzili ci sami
sprawcy, którzy dobierali siê
do „Faunów“ przed gliwickim
Urzêdem Miasta. „Fauny“ w
ci¹gu kilku tygodni maj¹ wróciæ
na swoje miejsce. Kiedy i czy
w ogóle wróci te¿ „Ch³opiec z
³abêdziem“ tego nie wiadomo.

Z nieoficjalnych informacji
wynika, ¿e ujêcie sprawców
mo¿e byæ trudne. Kamera monitoringu zainstalowana jest
bowiem w sporej odleg³oœci.
Dodatkowym
utrudnieniem
jest również to, ¿e wandale
dzia³ali pod os³on¹ nocy.

- Podejrzewamy, ¿e ³abêdzia
te¿ chcieli ukraœæ, ale jest
to tak ciê¿ki element, ¿e po
prostu nie dali rady. Ch³opiec
zosta³ oderwany od rzeŸby,
natomiast ³abêdzia i ca³ą podstawę zabezpieczono i przewieziono do naszego magazynu – mówi Iwona Kokowicz,

Nina Drzewiecka

ców dewastacji i kradzie¿y
rzeŸby wyznaczono nagrodê
5000 z³otych. Kwota nagrody zosta³a zwiêkszona, gdy¿
do 2000 z³, które ufundowa³
Komendant Miejski Policji w
Gliwicach, prezydent miasta
do³o¿y³ jeszcze 3000 z³.

rzecznik prasowy Miejskiego
Zarz¹du Us³ug Komunalnych
w Gliwicach.

Pozostaje mieć nadziejê, ¿e
ch³opiec zostanie odzyskany
i wraz z ³abêdziem wróci wkrótce na swoje miejsce.

Za udzielenie informacji, które
pozwol¹ na ustalenia spraw-

£ukasz Fedorczyk

......................................................................

Ka¿dy mieszkaniec Gliwic produkuje rocznie 300 kilogramów odpadków.

Póki co, śmieci
nas nie zasypią
Gliwickie wysypisko œmieci jest w fazie rozbudowy. Nowe kwatery bêd¹ s³u¿y³y miastu do roku 2026, a wiêc póki co odpadki nas nie zasypi¹. Pojemnoœæ sk³adowiska bêdzie wynosi³a
oko³o 330 tysiêcy metrów szeœciennych.
- Jak szacujemy, rocznie Pod wzglêdem ilomo¿na u nas zdeponowaæ
oko³o 70 tysiêcy ton od- ści produkowanych
padków. Dyrektywy unijne śmieci, Gliwice
nakazuj¹ nam zmniejszenie
wyglądają podobnie
tej iloœci wiêc w tym roku
przyjmiemy mniej œmieci, czy- jak sąsiednie miasta.
li 60 tysiêcy ton – mówi Tomasz Rysz z Przedsiêbiorstwa Ka¿dy mieszkaniec produkuje
Sk³adowania i Utylizacji Odpa- oko³o 300 kilogramów œmieci
dów w Gliwicach.
rocznie. Stara kwatera gliwicR
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kiego wyspiska, która s³u¿y³a
od lat 60-tych ubieg³ego stulecia, jest ju¿ w pe³ni zrekultywowana i obsiana.
Warto podkreœliæ, ¿e gliwickie
wysypisko posiada w³asn¹
bioelektrowniê gazow¹.
- Wytwarzamy pr¹d elektryczny, który nastêpnie sprzedajemy do sieci – informuje Rysz.
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Spó³ka miejska zarz¹dzaj¹ca
wysypiskiem zatrudnia 20
osób. Wysypisko œmieci znajduje siê przy ulicy Rybnickiej.

a tak¿e sortowni odpadów
mieszanych. Mamy równie¿
kompostowniê, któr¹ dozbrajamy i bêdziemy równie¿
produkowaæ torf – chwali siê
Tomasz Rysz.

Plany przedsiêbiorstwa sk³adowania i utylizacji odpadów na najbli¿sze lata s¹
bardzo ambitne. Planowana
jest budowa sortowni odpadów
wielkogabarytowych,
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