
W wyniku prowadzonej in-
westycji, na terenie opol-
skiej oczyszczalni ścieków, 

zostanie wybudowanych, przebu-
dowanych oraz wyremontowanych 
w sumie ponad 80 obiektów. Do 
ciekawszych rozwiązań technolo-
gicznych należy budowa wielkoga-
barytowych Wydzielonych Komór 
Fermentacyjnych (WKF). W proce-
sie oczyszczania ścieków zaplano-
wano wydłużony okres fermentacji 
osadów w WKF, dzięki czemu pozy-
skamy zwiększoną ilość produktu 
ubocznego fermentacji osadów ście-

kowych tak zwanego biogazu.
- W wyniku fermentacji powstaje 

biogaz będący paliwem energetycz-
nym. Wytworzona z biogazu energia 
elektryczna w znacznym stopniu za-
silać będzie oczyszczalnię ścieków,  
a sama modernizacja zwiększy efek-
tywność energetyczną oczyszczalni 
– mówi Mateusz Filipowski, Wi-
ceprezes Zarządu ds. Technicznych  
i Inwestycyjnych WiK Opole. 

Biogaz jest paliwem ekologicz-
nym, podczas jego spalania po-
wstaje jedynie woda i dwutlenek 
węgla. Wykorzystywany jest do 

produkcji „zielonej energii” za-
równo elektrycznej jak i cieplnej. 
Wytworzona energia zasila oczysz-
czalnię ścieków redukując koszty 

jej utrzymania. Produkcja i wy-
korzystanie biogazu przyczyniają 
się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. Ponadto, procesy 

fermentacji redukują ilość powsta-
jących osadów ściekowych, a tym 
samym korzystnie wpływają na 
ochronę środowiska.

 WiK w Opolu Sp. z o.o. stawia na zieloną energię 
Materiał PrOMOCYJNY

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka  
z o. o. realizuje największą inwestycję 
w historii miasta Opola – projekt 
pn. „Kompleksowa modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Opolu wraz  
z poprawą gospodarki wodno - 
ściekowej”, którego wartość wynosi 
ponad 207 mln zł. Realizacja inwestycji 
przyniesie wiele różnych korzyści,  
w tym zwiększy produkcję biogazu - 
zielonej energii.
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Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności

W ramach dotacji dla klubów podzielono pięć mi-
lionów złotych. Najwięcej 1.350.000 zł otrzy-
mała Odra. Z kolei 900.000 zł przypadło, gra-

jącej w Superlidze piłkarzy ręcznych, Gwardii. 450.000 
zł otrzymali: koszykarze Weegree AZS Politechnika, 
Kolejarz (żużel) oraz UNI (siatkówka kobiet). 220.000 
zł zasili natomiast konto sekcji lekkoatletycznej AZS-u 
Politechniki Opolskiej, a 185.000 zł Budowlanych (pod-
noszenie ciężarów). Klub Judo AZS otrzymał od miasta 
100.000 zł, sekcja pływania UKS MOS - 80.000 zł, a Dre-
man Opole Komprachcice i sekcja kajakarska AZS-u Poli-
techniki po 70.000 zł. 

Ponadto na podstawie wyników osiągniętych  
w 2020 roku wyróżniono indywidualnymi stypendiami 
95 sportowców. Otrzymają oni „nagrody” w wysoko-
ści od 253 do 1688 złotych miesięcznie (od marca do 
grudnia włącznie). Łącznie dla sportowców zostanie 
przeznaczonych nieco ponad 840.000 złotych. Wśród 
wyróżnionych jest 26 lekkoatletów z AZS-u Politechniki 
Opolskiej, 16 kajakarzy, 10 zawodników Budowlanych i 
trzech UKS-u MOS w podnoszeniu ciężarów. Stypendia 
otrzyma też 11 zawodników short-tracku, ośmiu dżudo-
ków AZS-u oraz zawodniczka Gwardii. Stypendystami 
jest też ośmiu reprezentantów Opolskiego Klubu Tae-
kwondo, pięciu karateków, czterech strzelców, dwóch 
szachistów oraz pływaczka UKS MOS.

Nagrodę specjalną otrzymał z kolei Jacek Dziuba - 
trener lekkiej atletyki w AZS-ie Politechnika Opolska. To 

uznany szkoleniowiec, który wycho-
wał wielu lekkoatletów w różnych 
konkurencjach. Talenty wyszukiwał 
i szkolił w klubie LUKS Podium Kup, 
a obecnie pracuje w klubie uczelnia-
nym z Opola. Jego najbardziej znaną 
wychowanką jest specjalizująca się 
w pchnięciu kula Anna Wloka. W 
2010 roku zdobyła ona brązowy 
medal na światowych igrzyskach 
młodzieży, a rok później srebrny 
krążek na mistrzostwach Europy 
juniorów.

Obecnie „perełką” w talii pod-
opiecznych trenera Dziuby jest 
Filip Rak. W 2020 roku pobił on 
rekord Polski juniorów w biegu 
na 1500 metrów, a kilkanaście 
tygodni temu potwierdził ogrom-
ne możliwości bijąc rekord kraju 
juniorów na tym dystansie, ale 
w hali. Dziuba ma też pod swo-
ją opieką innych lekkoatletów 
AZS-u Politechniki, należących do 
krajowej czołówki w kategoriach 
młodzieżowych, m.in. najlepszą 
wśród polskich juniorek w skoku 
wzwyż - Katarzynę Kokot.   

Niemal sześć milionów  
złotych na sport w Opolu
Mimo trwającej już ponad rok pandemii kluby 
i sportowcy mogą liczyć na wsparcie miasta. 
W 2021 roku samorząd miasta nadal będzie 
wspierał rozwój wielu dyscyplin. Za nami  
4 Festiwal Sportowego Opola.
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