Realizowany od 2009 roku Projekt pn.: “Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na
terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy” jest jednym w wielu tego typu przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Specjalnie powołany do tego Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko daje możliwości przeprowadzenia szeregu inwestycji, które mają poprawić
infrastrukturę w Polsce przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Tego typu działania
przyniosą znaczne korzyści związane ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju oraz
pozwolą zniwelować różnice gospodarcze pomiędzy państwami członkowskimi.
Główne założenia ww. Projektu to budowa
202 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 23
sieciowymi i 12 przydomowymi przepompowniami
ścieków oraz modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Zrealizowanie
wszystkich założeń tego przedsięwzięcia umożliwi skanalizowanie 93,9% gospodarstw na
terenie aglomeracji Krzeszowice, co oznacza że
do nowo wybudowanej sieci przyłączonych
zostanie 11 600 mieszkańców.Całość przedsięwzięcia podzielona jest na pięć kontraktów,
których zakres rzeczowy przedstawia się następująco. W ramach Kontraktu I, którego prace
budowlane obejmują miejscowości Nawojowa
Góra, Paczółtowice oraz os. Żbik w Krzeszowicach, wykonano 23,45 km sieci kanalizacji
sanitarnej, z 40,68 km zaplanowanych. Kontrakt II
jest najbardziej zaawansowanym pod względem
procentowym, stan prac wynosi ponad 70%, co
oznacza że w miejscowościach Filipowice, Wola
Filipowska, Miękinia wybudowano łącznie 35,63
km sieci. Kolejny Kontrakt III dotyczy budowy
kanalizacji w Miękini, Ostrężnicy, Nowej Górze Łanach oraz w Krzeszowicach przy ul. Miękińskiej. Planowana długość sieci to 52,3 km
z czego powstało już prawie 30,22 km. Podobny
stan prac można zauważyć na Kontrakcie IV,
gdzie wykonano już 34,59 km z 52 zaplanowanych w miejscowościach Czerna, Czatkowice
i Nowa Góra. Ostatni Kontrakt V przewiduje
modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków
w Krzeszowicach, której zakończenie planowane
jest na koniec września 2012r. Dzięki przeprowadzonym pracom wzrośnie maksymalna dobowa
przepustowość do 10600 m33/d oraz jakość filtracji
ścieków.
Podczas trwania całego Projektu prowadzone są spotkania konsultacyjne z lokalną
społecznością, dotyczące realizowanego przed-

Sięwzięcia, postępu prac oraz roli jaką pełni Unia
Europejska w finansowaniu tej inwestycji. W ostatnich tygodniach odbyły się one w miejscowościach: Czerna, Nowa Góra - Łany, Wola Filipowska, Miękienia, Krzeszowice: osiedle Czatkowice,
ul. Miękińska, Ostrężnica, Filipowice i Miękinia
Stawiska. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Spółki, Inżyniera Kontraktu oraz firm
wykonawczych. Przybliżyli oni mieszkańcom cel
projektu oraz konieczność jego realizacji. Wskazano korzyści jakie odniosą mieszkańcy po jego
zakończeniu.
Realizacja Projektu przyniesie niewymierne profity w zakresie poprawy środowiska naturalnego, zwłaszcza wód i gruntów na terenie aglomeracji Krzeszowice oraz wpłynie pozytywnie na
stan zdrowia i komfort życia mieszkańców. Dzięki
przeprowadzonym pracom Gmina Krzeszowice
odnotuje również spore korzyści w kwestii
atrakcyjności gospodarczej, zachęcając przyszłych inwestorów do zakładania oddziałów
swoich firm dając nowe miejsca pracy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
na temat Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej
gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji
Krzeszowice – dorzecze Rudawy” zapraszamy
Państwa do odwiedzenia strony internetowej
Spółki www.wikkrzeszowice.pl
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