Jedna Spółka, dwa Projekty unijne
Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest jednym z celów, na które
najczęściej pozyskiwane były przez ostatnie lata fundusze z Unii Europejskiej. Samorządy
zdają sobie sprawę z istotności zagadnień z zakresu ochrony wód, nie tylko ze względu na
restrykcyjne wymagania unijne dotyczące ochrony środowiska, ale również ze względu na
długoterminowe korzyści płynące z ochrony zasobów naturalnych. Jednym z miast, które
szczególnie wyróżniają się w dążeniu do poprawy sytuacji swojej sytuacji w tym zakresie jest
Miasto Gliwice.
Na chwilę obecną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
znajduje się w momencie przełomowym, realizując równocześnie dwa projekty unijne.
Pierwszy duży Projekt pod nazwą „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” został
zakończony. W jego ramach zrealizowanych zostało 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km
kanalizacji deszczowej, 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej, oraz 7 przepompowni ścieków w
9 obszarach Gliwic: Brzezince, Żernikach, Łabędach, Sośnicy, Ligocie Zabrskiej,
Czechowicach, Starym Mieście, ul. Tarnogórskiej oraz ul. Kozielskiej. Całkowita wartość
tego największego gliwickiego powojennego zadania inwestycyjnego to 50,9 mln euro, z
czego 27 mln zostało pozyskanych z Funduszu Spójności (53%).
Realizacja Projektu rozpoczęła się już w 2001 roku, kiedy to podpisane zostało
Memorandum Finansowe. Początkowo prowadzeniem inwestycji zajmowało się Miasto
Gliwice, jednak w 2004 roku na mocy umowy cesji, PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przejęła jej
realizację. W efekcie cele przyświecające realizacji Projektu zostały osiągnięte.
97% mieszkańców Gliwic (przed realizacją Projektu 85%) uzyskało możliwość podłączenia
się do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej, co ma zapobiec zanieczyszczaniu leżącej w dorzeczy
Odry rzeki Kłodnicy. Wartym podkreślenia jest fakt, że podczas prac użyta została
nowoczesna technologia. W obrębie Starego Miasta, ze względu na zabytkową zabudowę,
oraz obawy związane z możliwością wystąpienia dużych trudności komunikacyjnych na
wąskich średniowiecznych uliczkach podczas prowadzenia prac, zastosowano techniki
bezwykopowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu prace mogły przebiegały bezproblemowo i nie
były uciążliwe dla mieszkańców.
Finalizacja Projektu „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” to nie koniec
starań Spółki w zakresie ochrony wód w Gliwicach zostały osiągnięte. O zaangażowaniu w
ochronę środowiska i skuteczności w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej niech
świadczy fakt, że dnia 29.07.2010r. podpisana została umowa na dofinansowanie za środków
unijnych kolejnego Projektu, pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach –
II etap”, będącego niejako kontynuacją działań podjętych przez Spółkę. W jego zakres
wchodzą 3 główne kontrakty na roboty budowlane, obejmujące modernizację Centralnej
Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację i budowę nowej sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulicy Dolna Wieś. Planowo prace mają rozpocząć się na początku
2011 roku (z wyjątkiem zadania dotyczącego ulicy Dolnej Wsi, które zostało już wykonane).
Całość prac budowlanych dla Projektu powinna zakończyć się pod koniec 2012 roku.
Godnym podkreślenia jest również zaangażowanie mieszkańców Miasta w realizację
robót. Ilość wykonanych już podłączeń do nowopowstałej sieci świadczy dobitnie o dużej
świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i pozwala mieć
nadzieję na to, że jeszcze większa część gliwickiej społeczności zdecyduje się na podłączenie
do kanalizacji.
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..."

