Gliwice: Źródlana woda z kranu
Gliwiczanie powinni się cieszyć. Nie dość, że mają dobrą wodę z ujęć głębinowych, to
jeszcze najtańszą w regionie.
- Od chwili powstania, spółka wyznaczyła sobie główny cel: ekologię – podkreśla Henryk
Błażusiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. - Rozpoczęliśmy
od budowy oczyszczalni ścieków. To było duże wyzwanie na początku działalności firmy.
Gdyby jednak nie oczyszczalnia, Gliwice miałyby kłopoty z pozyskaniem partnerów
biznesowych.
I dodaje: - Własne źródła wody zabezpieczają potrzeby ponad 90 proc. mieszkańców. Smaku
i zawartości życiodajnych minerałów w niej zawartych od lat zazdroszczą Gliwicom
mieszkańcy innych miast regionu. Podajemy ją bezpośrednio z podziemnych ujęć
głębinowych zgromadzonych w tworach węglanowych triasu. Stąd również wynika potrzeba
modernizacji gospodarki kanalizacyjnej, likwidacji rowów przydomowych i rozsączania
nieczystości. Inaczej, prędzej czy później, groziłoby nam skażenie wód triasowych.
Wsparcie z funduszy unijnych
Przypomnijmy, że modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach prowadzona jest od 2001
roku. W pierwszym z projektów wykonano 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji
deszczowej i 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowano także siedem przepompowni
ścieków w dziewięciu dzielnicach miasta.
W 2010 roku zdobyto kolejne wsparcie z europejskich funduszy i rozpoczęto projekt
„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, który swym zakresem
objął rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków (w realizacji), Stacji Uzdatniania Wody
Łabędy, oraz budowę nowej kanalizacji i wodociągu w rejonie ulicy Dolna Wieś
(ukończono). Łączna wartość projektu wynosi 94,6 mln PLN. Dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
to 35,4 mln PLN.
Pozazdrościć jakości...
Inwestycja obejmuje trzy zadania budowlane. Właśnie w kwietniu podpisano kontrakt, który
obejmuje jedno z zadań. Dotyczy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Łabędy z
zastosowaniem technologii ozonowania. Realizacja zadania ma zająć 22 miesiące i musi się
zakończyć do 28 lutego 2014 r. Wartość kontraktu wynosi 22,9 mln PLN. Wykonawcą
zostało konsorcjum firm: INSTAL KRAKÓW S.A. (Pełnomocnik Konsorcjum), INTROL 4
TECH z Chorzowa oraz SEEN Technologie Sp. z o.o. z Warszawy.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zdecydowało się na nowoczesną technologię,
polegającą na dwustopniowym systemie filtracji z ozonowaniem pośrednim. Obok
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, wykonano odwierty nowych studni do ujęć z bardziej
„miękką” wodą, niż ta, z której obecnie korzystają Gliwice. Generalnie skład chemiczny
wody się nie zmieni, jednak powinna mieć ona mniejszą twardość.
Gliwicka „kranówka” nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Podawana jest
bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych, średniozmineralizowana (zawiera 5-10 proc.
składników mineralnych, głównie rozpuszczonych związków wapnia i magnezu) i nie
dezynfekowana.

Woda ma bardzo korzystny skład chemiczny, który nie zmienia się ze względu na grubą
ochronną warstwę geologiczną (tworzą ją warstwy piasków gliniastych, glin, iłów, żwirów i
margli) i długi okres przesiąkania (od 5 do 30 lat).
Jej jakość każdego dnia jest stale monitorowana przez nowoczesne, certyfikowane
Laboratorium PWiK. Niezależnie od tych badań, również Sanepid pobiera próbki wody u
odbiorców. Uzyskane wyniki analiz pokazują, że woda w gliwickich kranach spełnia
wszystkie normy nie tylko krajowe, ale również bardziej rygorystyczne - unijne.
... i ceny
Jak informuje portal www.cena-wody.pl, woda w Gliwicach jest wciąż najtańsza w regionie.
Spółka nie pobiera także od mieszkańców tzw. opłat abonamentowych. Pozostałe
przedsiębiorstwa w regionie inkasują od odbiorców od 4,99 zł do 23,97 zł miesięcznie. Są to
należności za eksploatację i odczyty wodomierzy, a także za tzw. gotowość techniczną
urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Te opłaty podwyższają ceny wody i ścieków. Zobacz
zestawienie wysokości opłat wodno-ściekowych na Górnym Śląsku.
baw
ramka
Projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Łączna wartość
projektu wynosi 94,6 mln PLN, a dofinansowanie ze środków UE - 35,4 mln PLN. Celem
projektu nie jest jedynie zapewnienie dostępu do kanalizacji, ale także dostarczanie
mieszkańcom czystej, źródlanej wody.

Logo
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
pwik@pwik.gliwice.pl , biuro@pwik.gliwice.pl
Biuro Obsługi Klienta
telefon: 32-232-17-17
fax: 32-232-31-35
email: bok@pwik.gliwice.pl

