„Dzięki pracy wielu rąk”
Uroczyste otwarcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach odbyło się 7 grudnia br.
Minęły dwa lata od podpisania umowy z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. na wykonanie Kontraktu nr V
pn. „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach”. Prace zrealizowane zostały zgodnie
z harmonogramem przy wsparciu Beneficjenta: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. w ramach Projektu pn.
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy”.
W zakres zadania wchodziły: rozbudowa ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowa części
biologicznej oczyszczalni oraz budowa urządzeń do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem
ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu. Kontrakt V polegał na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków
o przepustowości Qdśr = 7 000 m3/d (RLM =16 500). Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków osiągnęła przepustowość hydrauliczną Qdśr = 4 950 m 3/d (RLM = 35 200).
Zakończone zadanie, jedno z najważniejszych w ramach Projektu, niesie ze sobą niebagatelne korzyści dla
mieszkańców Miasta i Gminy Krzeszowice. Umożliwi ono już w 2013 roku odbiór ścieków i ich oczyszczanie zgodnie
z obowiązującymi normami Unii Europejskiej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia finansowego z Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - wartość Kontraktu to koszt wielkości prawie 31 mln zł.
Oficjalne otwarcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków rozpoczęło się uroczystym przecięciem wstęgi przez
Burmistrza Miasta i Gminy Krzeszowice Pana Czesława Bartla. Zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele
Instytucji związanych z ochroną środowiska, zaprzyjaźnionych Beneficjentów, Wykonawcy zadania, Inżynier
Kontraktu i pracownicy Spółki, oprowadzeni zostali po
zmodernizowanym obiekcie. Konferencja prasowa będąca
zwieńczeniem wydarzenia, jak również okazją do podsumowań
związanych z zakończeniem pewnego etapu prac realizowanych w ramach Projektu, stała się okazją do podziękowań
skierowanych do instytucji wspomagających finansowanie
inwestycji. W trakcie uroczystości głos zabrali m.in. Kierownik
Centralnej Oczyszczalni Ścieków Pan Wojciech Walczowski,
który przybliżył uczestnikom zarys historyczny oczyszczalni oraz
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pani Joanna
Kochańska, która odczytała słowa nieobecnej na uroczystości
Pani Magdaleny Walczowskiej, Prezesa WIK Krzeszowice
Sp. z o.o.
- Ta inwestycja została wykonana w sposób zapewniający nam
mieszkańcom malowniczej Gminy Krzeszowice bezpieczeństwo ekologiczne, na jakie Unia Europejska w swoich
Dyrektywach kładzie szczególny nacisk i wyznacza kierunki działań przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za
kształtowanie prawidłowego zrównoważonego rozwoju. Otrzymaliśmy szansę wykonać to zadanie dzięki
dofinansowaniu, jak również dzięki pracy wielu rąk.
Długie miesiące ciężkiej pracy zarówno Wykonawcy, jak i Beneficjenta bez wątpienia przyniosą pożądane
efekty, jednak dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice to nie jest jeszcze koniec, pozostało jeszcze wiele pracy.
Oczyszczalnia będzie mogła w pełni spełnić swoje zadanie po realizacji pozostałej do wykonania sieci kanalizacyjnej
oraz po przyłączeniu mieszkańców z terenu objętego inwestycją.
Realizacja całego Projektu pozwoli na ochronę zlewni wód Rudawy, gdzie znajduje się ujęcie wody pitnej dla
Krakowa, z którego korzysta około 200 tys. mieszkańców tego miasta. Znacznej poprawie ulegnie również stan
środowiska naturalnego, co przełoży się na wzrost komfortu warunków życia i zdrowia zamieszkałych na terenie
inwestycji.
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