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O możliwościach odzyskiwaniu z odpadów biogazu, oczyszczaniu ścieków i rekultywacji terenów poprzemysłowych rozmawiali uczestnicy kon-
ferencji zorganizowanej w Zabrzu w ramach projektu „Zrównoważony rozwój miast”. Swoimi doświadczeniami w zakresie ekologii dzielili się 
z gospodarzami spotkania goście ze Szwecji.
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– Staramy się rozwijać współpracę na 
różnych płaszczyznach, zarówno kultu-
rowych, jak i gospodarczych – zaznacza 
Joanna Nicklasson-Młynarska, prezes 
Stowarzyszenia Miast Zaprzyjaźnionych 
Lund i Zabrza, laureatka wyróżnienia 
„Ambasador Zabrza”.
– Szwedzka myśl technologiczna w za-
kresie ochrony środowiska należy do 
światowej czołówki. Chcemy podzielić 
się naszymi doświadczeniami – podkre-

śla Mats Jonsson ze szwedzkiego zrze-
szenia przedsiębiorców.
Profesor Mikael Backman z Uniwersyte-
tu w Lund, partnerskim mieście Zabrza, 
zwraca uwagę, że przy udziale naukow-
ców i praktyków można dużo zrobić dla 
środowiska w Zabrzu. – Dotyczy to mię-
dzy innymi utylizacji azbestu – tłumaczy 
prof. Mikael Backman. 
Ze szwedzkich doświadczeń zamierza 
skorzystać m.in. Miejski Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji w Zabrzu, który zarządza 
składowiskiem odpadów przy ul. Cmen-
tarnej. – Wspólnie ze szwedzką firmą 
Vireo Energy kończymy budowę insta-
lacji umożliwiającej energetyczne wy-
korzystanie gazu składowiskowego. Jej 
uruchomienie planujemy w maju. Insta-
lacja umożliwi uzyskanie około jednego 
megawata energii, która będzie następ-
nie odsprzedawana – wyjaśnia Zdzisław 
Iwański, prezes MOSiR-u. Ale na tym 

plany spółki się nie kończą. Przygotowy-
wany jest już projekt dotyczący pozyska-
nia środków na budowę biogazowni.
Podczas wizyty w Zabrzu szwedzcy go-
ście zwiedzili m.in. oczyszczalnię ście-
ków „Śródmieście”, gdzie dokładnie 
przyjrzeli się stosowanym rozwiąza-
niom technicznym. – Nasza współpraca  
z partnerami w Szwecji rozwija się  
w ostatnich latach bardzo dobrze, głów-
nie dzięki dwóm osobom, pani Joannie 

Nicklasson-Młynarskiej i jej mężowi 
profesorowi Mikaelowi Backmanowi – 
zwraca uwagę Marcin Lesiak, naczelnik 
Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu. – Zorganizowane 
seminarium przyczyni się do lepszego 
poznania nowoczesnych szwedzkich roz-
wiązań i jest też okazją do nawiązania 
kontaktów, które zaowocują kolejnymi 
projektami w przyszłości – podsumowu-
je Marcin Lesiak. (hm)

„Janosch uRODZINY” – pod 
takim hasłem obchodziliśmy w 
miniony weekend urodziny naj-
słynniejszego autora bajek na 
świecie. Twórca po raz pierw-
szy świętował je jako honorowy 
obywatel Zabrza. 
Janosch przyszedł na świat 
11 marca 1931 r. na Zaborzu. 
Mieszkał w nieistniejącym już 
familoku przy ul. Piekarskiej.  
W ubiegłym roku autor m.in. 
słynnego cyklu bajek o przygo-
dach Misia i Tygryska otrzymał 
honorowe obywatelstwo Zabrza. 
Z okazji 81. urodzin artysty  

w naszym mieście zorgani-
zowano cykl imprez. Dzieci  
z Przedszkola nr 28 im. Janoscha 
przygotowały inscenizacje bajek 
autorstwa swojego patrona. W mi- 
niony piątek można je było zoba-
czyć w kinie „Roma”. W sobotę 
można się było wybrać na wyciecz-
ką „Śladami Janoscha”. Z kolei  
w niedzielę w kinie „Roma” znani 
i mniej znani zabrzanie czytali ulu-
bione fragmenty powieści „Cholo-
nek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. 
Przygotowano również pokaz 
multimedialnych prac Janoscha  
z oprawą muzyczną autora. (hm)

W rodzinnej atmosferze
SłYNNY auTOR BaJek SkOńcZYł 81 LaT

GOścIe Ze SZwecJI DZIeLILI SIę w ZaBRZu SwOIMI wIeLOLeTNIMI 
DOśwIaDcZeNIaMI w ZakReSIe OchRONY śRODOwISka

uczestnicy seminarium 
zwiedzili oczyszczalnię 
ścieków „śródmieście"

Po wycięciu części drzew ota-
czających stadion, prace budow-
lane przy ulicy Roosevelta na-
brały jeszcze większego tempa. 
Trwa już układanie pierwszych 
stropów obiektu.

Na wielki plac budowy zerknę-
liśmy z lotu ptaka, a właściwie 
z perspektywy... żurawia dźwi-

gowego. Do dwóch potężnych 
konstrukcji już wkrótce dołączy 
kolejna. a nowy Stadion Miejski 
zaczął już rosnąć w górę. Z po-
czątkiem marca montaż pierw-
szych stropów ruszył od strony 
ul. Damrota. Niedługo później 
prace rozpoczęły się również od 
strony ul. Roosevelta.

Postęp prac można śledzić na 
bieżąco już dzięki dwóm kame-
rom. Obraz z nich dostępny jest 
na stronie internetowej  www.
stadion-zabrze.pl.   (hm)

Budowa z lotu... żurawia
Na BuDOwIe STaDIONu MIeJSkIeGO RuSZYł MONTaż PIeRwSZYch STROPów

Inscenizacja w kinie „Roma"

ze szWedami 
o ekologii

Nowy stadion zaczyna 
już rosnąć w górę


