EURO na COŚ
– To koniec nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z oczyszczalni! Rozpoczynamy
modernizację obiektu, która pozwoli także usprawnić stosowaną przez nas technologię –
ogłosił w miniony poniedziałek Henryk Błażusiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji. Będzie to kolejna inwestycja, na którą miejska spółka pozyskała pieniądze
z Unii Europejskiej.
Prace przy modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków mają ruszyć w najbliższych
tygodniach. Ich rozpoczęcie poprzedziło podpisanie kontraktu z wyłonionym w przetargu
wykonawcą zadania. W poniedziałek, 14 marca, na terenie COŚ przy ul. Edisona 16 podpisy
pod dokumentem złożyli: Henryk Błażusiak, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, Iwona Lukowicz-Fojt, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, oraz Piotr Chełkowski, prezes zarządu firmy POL-AQUA S.A.
Koszt inwestycji wyniesie około 40 mln zł, a zakończenie prac przewidziano na marzec 2013
r. – To nasze kolejne zlecenie realizowane w Gliwicach. Niedawno byliśmy tu generalnym
wykonawcą budowy centrum handlowego Auchan wraz przebudową układu drogowego.
Zajmujemy się wieloma inwestycjami, także na Śląsku, dobrze znamy ten rynek i zrobimy
wszystko, aby zakończyć zadanie w terminie, a może nawet wcześniej – mówił prezes
Chełkowski.
Na czym będą polegały prace? – Po pierwsze – na usprawnieniu procesów technologicznych
związanych z oczyszczaniem ścieków. Najogólniej rzecz ujmując, rozbudujemy i
zmodernizujemy część biologiczną oraz osadową COŚ. Zainstalujemy nowe urządzenia
pozwalające na redukowanie stężenia azotu. Po drugie – zajmiemy się hermetyzacją, czyli
szczelnym przykryciem niektórych części obiektu. Ze względów technologicznych to nie jest
konieczne, ale na pewno poprawi komfort mieszkańców, którzy narzekali na przykre zapachy
odczuwane w pobliżu – wyjaśnia dr Joanna Ćwikła, kierownik Centralnej Oczyszczalni
Ścieków.
(ramka)
Modernizacja oczyszczalni jest jedną z trzech części większego projektu realizowanego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – II etapu „Modernizacji gospodarki wodnościekowej w Gliwicach”. Jego całkowita wartość wynosi 94,6 mln zł. Z tego 35,4 mln zł
miejska spółka pozyskała z Unii Europejskiej (z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013). PWiK otrzymało
dofinansowanie unijne w ramach ogólnopolskiego konkursu, do którego zgłaszano projekty z
całej Polski. – Nasz został bardzo wysoko oceniony i znalazł się w pierwszej dziesiątce –
podkreślał szef PWiK.
– Oprócz prac w oczyszczalni, II etap modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach
obejmuje refinansowanie wykonanych już robót w rejonie ul. Dolnej Wsi. Tam zbudowaliśmy
kanalizację sanitarną (2,5 km) i deszczową (2,1 km) oraz sieć wodociągową (2,3 km). Trzecią
częścią projektu jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Łabędach, która będzie w pełni
zautomatyzowana i może najnowocześniejsza na Śląsku. Wykonawcę tego zadania
powinniśmy wyłonić w kwietniu – poinformował Henryk Błażusiak. (al)
(ramka)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło w ubiegłym roku I etap modernizacji
gospodarki ściekowej w Gliwicach. Była to największa inwestycja miejska w powojennych
dziejach Gliwic – realizowano ją przez 10 lat, kosztowała około 40 mln Euro, z czego 20,9

mln Euro pochodziło z Unii Europejskiej. Objęła budowę 109 km kanalizacji sanitarnej i 52
km kanalizacji deszczowej. Przy okazji nową nawierzchnię zyskały 164 ulice. Obecnie dostęp
do sieci kanalizacyjnej posiada 97% gliwiczan.

