W pół drogi do nowej Stacji… Uzdatniania Wody
Podczas gdy większość z nas marzy, bądź realizuje swoje marzenia o wakacjach (w tym
naszych ulubionych – nad wodą…), są również tacy, dla których letni okres jest
najlepszym czasem na realizację prac budowlanych. Zaliczyć do nich można
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, które znajduje się
na półmetku przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach.
Modernizacja Stacji ma jeden główny cel – żeby Gliwiczanie mogli cieszyć się nie tylko
wakacyjnym urlopem nad wodą, ale także najwyższej jakości wodą płynącą z ich kranów
przez cały rok. A później, żeby jakością wody dostarczanej miastu przez PWiK mogły się
cieszyć także ich dzieci i być może wnuczęta, bowiem ozonowanie wody, czyli technologia,
która zostanie zastosowana na nowym obiekcie, ma zapewnić jego wieloletnie działanie bez
konieczności przeprowadzania kolejnych inwestycji.
Oczywiście, w dzisiejszym świecie nie ma nic za darmo. Całkowity koszt wykonywanej przez
firmę Instal Kraków S.A. inwestycji wynosi niemal 19 mln PLN netto. Na całe szczęście
jednak, gliwickie wodociągi mają spore doświadczenie w pozyskiwaniu pieniędzy na
inwestycje służące miastu. Nie inaczej było w przypadku modernizacji SUW.
Przedsięwzięcie to jest jednym z elementów realizowanego od 2010 roku Projektu
„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Sam Projekt
gliwiczanom może kojarzyć się głównie z modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
budową nowej kanalizacji w rejonie ulicy Dolna Wieś, czy modernizacją SUW właśnie,
jednak już niebawem rozpoczną się kolejne inwestycje, które dzięki zabiegom PWiK
uzyskały aprobatę Instytucji Nadrzędnych i zostały włączone do zakresu Projektu. Mowa
oczywiście o budowie kanalizacji sanitarnej w Bojkowie i Ostropie.
Łącznie wartość Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”
wynosi 203 mln PLN, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to aż 89 mln PLN.
Planowany termin zakończenia całości przedsięwzięcia pod kątem rzeczowym to pierwsza
połowa 2015 roku.
Gliwiczanie będą się jednak mogli cieszyć wodą najwyższej jakości płynącą z ich kranów
nieco wcześniej, bo już w drugim kwartale 2014r.

