8
Êród pi´ciu uj´ç g∏´binowych
zaopatrujàcych Gdaƒsk w wod´ Czarny Dwór jest trzecim co do
wielkoÊci i dostarcza ok. 20 proc.
wody produkowanej w mieÊcie.
Czerpana jest tu z pok∏adów pochodzàcych z okresu czwartorz´du
i kredy oraz z epoki mioceƒskiej. Ta
mieszanka nie ust´puje smakiem
i jakoÊcià wielu wodom sprzedawanym w butelkach. Tylko stare rury
doprowadzajàce jà do kranów mogà
psuç ów doskona∏y smak. Sieç jest
wprawdzie p∏ukana (w ubieg∏ym roku np. SNG przep∏uka∏ 800 km wodociàgów na 1200 km ca∏ej sieci,
w tym niektóre odcinki kilka razy),
ale wieloletnie z∏ogi nie dajà si´ ∏atwo usunàç. Trzeba wi´c troch´ czasu, by zabieg ten da∏ po˝àdany skutek i woda w kranach by∏a równie
dobra jak ta wyp∏ywajàca z uj´cia.
Dyrektor Saur Neptun Gdaƒsk SA
Zbigniew Maksymiuk zapewnia, ˝e
po uporaniu si´ z tym pierwotnym
p∏ukaniem ka˝dy odcinek sieci b´dzie poddawany takiemu zabiegowi
raz na cztery lata. Pozwoli to na zachowanie wszelkich walorów wody
od êród∏a a˝ do przys∏owiowej
szklanki.
Stacja wodociàgowa Czarny
Dwór zbudowana zosta∏a w 1965
roku. Ze wzgl´du na przestarza∏à
technologi´ oraz dekapitalizacj´
urzàdzeƒ trzeba by∏o jà zmodernizowaç. Prace podzielono na dwa
etapy. W pierwszym, w∏aÊnie zakoƒczonym, wy∏oniona w przetargu
firma B&W Us∏ugi Ogólnobudowlane Bo˝ena Dzidkowska z Pruszcza
Gdaƒskiego wykona∏a cz´Êç techno-
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Na dolnym tarasie

Dobra woda prosto z kranu
Od kilku tygodni mieszkaƒcy dolnego tarasu, czyli
Zaspy, Przymorza, ˚abianki, Brzeêna i dolnej cz´Êci
Wrzeszcza mogà piç wod´ z kranów bez gotowania.
W po∏owie lipca prezydent Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz uruchomi∏ zmodernizowane uj´cie g∏´binowe
Czarny Dwór.
logicznà. Dzi´ki innemu ni˝
uprzednio, nowoczesnemu sposobowi uzdatniania, woda z uj´cia Czarny Dwór spe∏nia wymagania Dyrektywy Rady Europy. Miasto wyda∏o
na pokrycie kosztów tych prac prawie 9 mln z∏. W ramach drugiego
etapu modernizowane b´dà obiekty
towarzyszàce. T´ realizacj´ przewidziano na lata 2000 – 2002, a szacunkowe nak∏ady wyniosà 3,5 miliona z∏otych.
Nie jest to jedyna gdaƒska inwestycja zwiàzana z poprawà zaopatrzenia miasta w wod´. Za kilka lat,
jak stwierdzi∏ prezydent Pawe∏ Adamowicz, Gdaƒsk b´dzie pierwszà
w Polsce metropolià respektujàcà
normy Unii Europejskiej w zakresie
jakoÊci wody pitnej i czystoÊci Êcieków. W ciàgu ostatnich szeÊciu lat
miasto wyda∏o na rozbudow´ i modernizacj´ wodociàgów i uk∏adów
kanalizacji sanitarnej prawie 380
milionów z∏otych. M.in. Rudniki
i Olszynka, dzielnice pozbawione
dotychczas bie˝àcej wody i odprowadzania Êcieków otrzyma∏y wodociàgi i kanalizacj´ sanitarnà, a prace sà kontynuowane. Podobnie jest

w starej cz´Êci UjeÊciska. Ponadto,
by umo˝liwiç mieszkaƒcom Letnicy
odprowadzanie Êcieków do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej wybudowano ju˝ kanalizacj´ w ulicach: Stalowej, Rybitwy, ˚elaznej i cz´Êci Starowiejskiej. Tu prace b´dà kontynuowane, a ponadto obejmà jeszcze
ulice: Letnickà i Gwiazdy Morza.
Wkrótce kanalizacj´ sanitarnà
otrzyma tak˝e dolna Orunia i Jasieƒ WieÊ.
Rozbudowywana jest tak˝e
oczyszczalnia Êcieków Wschód.
W zakoƒczonym ju˝ pierwszym etapie rozszerzone zosta∏y procesy
technologiczne o cz´Êç biologicznà
i zmodernizowane obiekty oczyszczania mechanicznego. W rezultacie
Êcieki z Gdaƒska, Sopotu, Pruszcza
Gdaƒskiego i tamtejszej gminy,
a tak˝e z ˚ukowa i Kolbud oczyszczane sà w ponad 90 proc. W t´
cz´Êç zainwestowano 287, 7 miliona
z∏otych.
Ta polityka miasta pozwoli
w przysz∏oÊci przeznaczaç wi´cej
pieni´dzy na zaspokojenie innych
potrzeb gdaƒszczan, np. budow´
dróg czy mieszkaƒ. ■

Wybory w ÂródmieÊciu
10 wrzeÊnia br. w godz. 8-20 mieszkaƒcy ÂródmieÊcia wybieraç b´dà radnych do swojej Rady Dzielnicy.
Wniosek w tej sprawie podpisany przez wymagane 10 proc. uprawnionych do g∏osowania mieszkaƒców dzielnicy wp∏ynà∏ do Urz´du Miejskiego 9 czerwca. Miejska Komisja ustali∏a ju˝ liczb´ radnych dla tego okr´gu.
Rada Dzielnicy ÂródmieÊcia b´dzie liczy∏a 28 radnych. Wyodr´bniono 9 obwodów g∏osowania.
Spisy wyborów wy∏o˝one b´dà w Urz´dzie Miejskim w Gdaƒsku w pokoju 356-358, tel. 302-30-41 w. 356-358 w dniach od 28 sierpnia do 1 wrzeÊnia. JeÊli do wyborów przystàpi wymagane 10 proc. uprawnionych
do g∏osowania wówczas jednostka pomocnicza zostanie powo∏ana do 21 sierpnia br.
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