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Nowe szaty oczyszczalni
Oczyszczalnia ścieków w Maciejowie zostanie w tym roku przebudowana, a jej obiekty staną się bardziej hermetyczne i mniej
uciążliwe dla mieszkańców tej dzielnicy. Koszt inwestycji to 7,6 mln zł.

To

pierwszy z ośmiu kontraktów na roboty budowlane
w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” na
terenie Zabrza. Etap II”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię
Europejską, ze środków Funduszu
Spójności, w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
– W ramach kontraktu zostanie wykonany projekt, a potem
zgodnie z nim wykonana będzie
hermetyzacja wybranych obiektów oczyszczalni, ponadto zaprojektowane i wykonane zostaną instalacje do dezodoryzacji powietrza odprowadzanego
z obiektów poddanych hermetyzacji. W trakcie realizacji prac,
renowacji i zabezpieczeniu antykorozyjnemu poddane zostaną
powierzchnie narażone na agresywne środowisko występujące
w hermetyzowanych obiektach.
Po zakończeniu w oczyszczalni
funkcjonować będzie także nowe stanowisko przeznaczone do
odbioru ścieków dowożonych.
Stanowisko wykorzystywać bę-

dzie istniejącą, kontenerową stację zlewną – tłumaczy Danuta Bochyńska – Podloch, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
Wykonawcą prac w oczyszczalni
będzie firma Instal Kraków SA, wybrana w przetargu. Modernizację
obiektu w Maciejowie wykona za
7, 6 mln złotych. Ma na to 22 miesiące. Umowę w tej sprawie podpisano na początku kwietnia, oczywiście na terenie oczyszczalni.
Oczyszczalnia w Maciejowie jest
inwestycją zaplanowaną do realizacji w drugim etapie poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu. W całym projekcie przebudowanych zostanie około 69 km
kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków
i około 68 km kanalizacji deszczowej. Prace będą wykonywane m.in.
w Pawłowie, Makoszowach, Biskupicach, w osiedlu Wyzwolenia
i w Mikulczycach. Na wykonanie
tych prac miasto ma zagwarantowaną unijną dotację w wysokości
225 mln zł.
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Małgorzata Mańka–Szulik w imieniu miasta podpisuje umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowie | fot. K. Włodarczyk

Japończycy zachwyceni. Wymiana śmieci
na torby i sadzonki
Zabrze robi wrażenie

Rzadko się zdarza, by zabrzanie w długiej kolejce
Delegacja z Kraju Kwitnącej Wiśni sprawdzała w Zabrzu jak wykorzystywane czekali na oddanie śmieci do wielkiego kontenera.
są ich pieniądze, przekazywane Polsce w ramach rozliczenia jednostek
emisji gazów cieplarnianych.

N

ieco ponad 2,8 mln zł dostanie
w tym roku Zabrze na przeprowadzenie termomodernizacji w kilku miejskich placówkach oświatowych. Pieniądze da nam Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach konkursu „Zielone inwestycje”. Fundusz
dostał te pieniądze m.in. z Japonii,
w ramach międzypaństwowego rozliczenia jednostek emisji gazów cieplarnianych, i musi je przekazać na
ekologiczne przedsięwzięcia. Japończycy postanowili sprawdzić jak są
one wydawane w Polsce. Pod koniec
marca przyjechali do Zabrza, przyglądali się termomodernizacjom
szkół i przedszkoli.
– Wasze miasto jest dobrym
przykładem, jak skutecznie wykorzystuje się fundusze z „Zielo-

nych inwestycji” – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, zastępca dyrektora departamentu ds.
zmian klimatu i ochrony w Ministerstwie Środowiska, która towarzyszyła japońskiej delegacji
w czasie wizyty w naszym mieście. Realizację ekologicznych
inwestycji w Zabrzu chwalił też
Witold Retke, kierownik zespołu
do spraw „Zielonych inwestycji”
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
W których zabrzańskich budynkach zostanie w tym roku przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja, dotowana z pieniędzy z
„Zielonych inwestycji” ?
– Prace rozpoczną się w czterech obiektach. To Przedszkole nr
1 przy ul. Reymonta, Przedszkole

nr 46 przy ul. Pokoju oraz budynek, w którym wspólną siedzibę
mają Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Korczoka, a także Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy
ul. Piłsudskiego. Warto wspomnieć, że pięć innych inwestycji
z tego programu zostało już zakończonych. Przyznane nam 2,8
mln złotych dotacji pokrywa około 30 procent kosztów kwalifikowanych, kolejne pieniądze na te
przedsięwzięcia będziemy pozyskiwać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – podsumowuje Małgorzata Juchniewicz
z Wydziału Strategii i Rozwoju
Miasta UM w Zabrzu.
/KW/

Torba za śmieci. Oto prawdziwie ekologiczna transakcja. | fot. K. Włodarczyk

T

ak było w ubiegłą sobotę
(21.04.) przed Centrum Handlowym „Platan”, gdzie w ramach
Tygodnia Ziemi zorganizowano akcję wymiany śmieci na sadzonkę
lub ekologiczną torbę.
- Zebraliśmy 801,6 kg makulatury, 2.403 metalowe puszki, 1.446 plastikowych butelek, 5.161 zużytych

baterii oraz 466 elektrośmieci, czyli
starych suszarek, żelazek, telewizorów. Zabrzanom w zamian ofiarowaliśmy ponad 200 sadzonek iglaków
i 415 ekologicznych toreb na zakupy,
specjalnie zaprojektowanych dla naszych klientów – podkreśla Agnieszka Radomska z Centrum Handlowego
„Platan”.
(KW)
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