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Wodociągi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z o.o.
realizuje obecnie
największą inwestycję
w historii miasta - Projekt
pn. „Kompleksowa
modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Opolu wraz z poprawą
gospodarki wodnościekowej”.

U

nowocześnienie akredytowanego laboratorium WiK jest jednym
z trzynastu zadań przewidzianych
w ramach realizacji tej inwestycji.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
przewiduje zwiększenie jej przepustowości o około 30%. Wyniknęła stąd
potrzeba uzupełnienia wyposażenia
akredytowanego laboratorium Spółki
o urządzenia najwyższej klasy, gwarantujące sprawne i skuteczne badanie efek-

tów ekologicznych prowadzonych działań inwestycyjnych.
W celu rozszerzenia możliwości analitycznych laboratorium zakupiono:
• chłodziarkę laboratoryjną, suszarkę laboratoryjną, ławę grzewczą, mikroskop
optyczny z kontrastem fazowym;
• chromatograf gazowy;
• mineralizator, wytrząsarkę, wirówkę
laboratoryjną i młynek kulowy.
Umożliwia to między innymi wstępne przygotowanie próbek ścieków do przeprowadzania szczegółowych analiz i badanie
większej ich liczby. „Pozyskany sprzęt pozwala rozwinąć zakres badań stopnia zanieczyszczeń w ściekach i dostosować go do
obowiązujących wymagań prawnych Unii
Europejskiej. Tym samym nasza oczyszczalnia ścieków zostanie przeniesiona w nową
jakość ekologiczną” – podkreśla Mateusz
Filipowski, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych w Spółce WiK.
Podniesienie standardów wykonywanych przez laboratorium badań, poprzez
zrealizowane w ramach projektu zakupy,
przyczynia się do skuteczniejszej kontroli
oczyszczanych ścieków, które odprowadzane są do rzeki Odry.

Pomnik oświetlony,
fontanna wróciła na miejsce
Mamy kolejne zmiany na
Rynku, który przyciąga
nie tylko mieszkańców.
Co więcej otworzyły się
ogródki restauracyjne
i powstały zielone ogrody.

P

omnik księcia Kazimierza Opolskiego
stojący na Rynku będzie oświetlony. Założyciel miasta, dumnie siedzący na koniu obok ratusza, będzie widoczny także nocą.
Iluminacja będzie włączała się automatycznie,
gdy zapadnie zmierzch.
– Pomnik stał się wizytówką miasta. Jest to
jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc
w stolicy województwa. Książę często jest fotografowany. Z pewnością warto było go wyeksponować – tłumaczy Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik Urzędu Miasta.

Pod koniec maja miała miejsce próba
oświetlenia pomnika, przy której obecny był
między innymi autor rzeźby, Wit Pichurski.
Przypomnijmy, pomnik założyciela Opola stanął z okazji jubileuszu 800-lecia miasta. Podobnie jak fontanna końskie poidło, która po
pracach konserwacyjnych wróciła na swoje
miejsce i znów będzie tryskać wodą.
W 2018 roku odtworzano piękne elementy
małej architektury, które w ubiegłych wiekach
zdobiły miasto. Jednym z nich jest właśnie
poidło końskie, które od 1840 roku stało na
obecnym pl. Wolności, przy dawnym postoju
dorożek. Fontanna służyła jako poidło dla koni,
psów i ptaków. To kolumna z trzema misami
umieszczonymi na różnych wysokościach. Misa
dolna z przeznaczeniem dla psów, środkowa,
największa dla koni, a wieńcząca, ostatnia misa
przeznaczona była dla ptaków. Ten nie tylko
piękny, ale i praktyczny element małej architektury nie przetrwał do obecnych czasów.

Fot. J. Małkowski

Nowoczesne laboratorium WiK Opole

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich.

Serialowe
Opole cieszy się
w kraju wielką
popularnością
Serial Szadź, który
kręcony był w naszym
mieście cieszy się wielką
popularnością widzów.
Według informacji
przekazanych przez
TVN jest to w tej chwili
najpopularniejsza
pozycja na Player
i druga po „Chyłce”, tak
chętnie oglądana polska
produkcja.

J

Jesienią serial zadebiutuje na otwartej antenie TVN, a tymczasem dostępny jest na
płatnym kanale Player.pl. Jak się okazuje
przypadł on do gustu widzom w całym kraju.
Fakty TVN poinformowały w swoim paśmie
wiadomości, że „Szadź” - cieszący się bardzo
dużym zainteresowaniem - będzie miała 2.
sezon. Twórcy już pracują nad scenariuszem
produkcji. Na razie jednak, jeśli chodzi o kwestie fabularne, nie znamy szczegółów. Podobnie jest z ewentualną datą premiery.
Serial trzyma w napięciu, ma świetną obsadę aktorską i bardzo ładne zdjęcia. Dzięki
temu można pokazać szerokiej publiczności
te miejsca Opola, które są najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów, jak
m.in. Opolska Wenecja, Wzgórze Uniwersyteckie ze Skwerem Artystów, Rynek oraz kamie-

niczki na Starym Mieście. Jest bardzo prawdopodobne, że dzięki temu do Opola przyjedzie
jeszcze więcej turystów, a mieszkańcy odnajdą w serialu swoje ulubione miejsca.
Z uwagi na bardzo dobrą współpracę ze
stacją oraz producentem serialu, jest szansa,
że Opole zagości ponownie w drugim sezonie serialu. Producenci nie zasypują bowiem
przysłowiowych gruszek w popiele i już teraz
planują kolejną część. Rozmowy w sprawie lokalizacji fabuły w Opolu trwają.
Ta w pierwszym sezonie skupia się wokół
śledztwa prowadzonego przez komisarz Agnieszkę Polkowską (Aleksandra Popławska).
Gdy w pobliżu Opola zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny policja przypuszcza, że
może to być zbrodnia na tle religijnym. Stoi za
nią Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr), który rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni. Jego uwagę zwraca jedna ze studentek...

