Samorząd województwa śląskiego nagrodził zabrzańskie wodociągi za wkład w rozwój
regionu
Przede wszystkim bezpieczeństwo
Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymało we wrześniu 2018
roku Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. O tym, jak bardzo uzasadnione jest
to wyróżnienie, można się przekonać, czytając najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat
stanu infrastruktury wodociągowej w Polsce. W tej dziedzinie Zabrze ma spore powody do dumy.
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż polskie sieci wodociągowe są przestarzałe
i awaryjne, a przedsiębiorstwa wodociągowe nie zapewniają niezawodności funkcjonowania sieci
i bezpieczeństwa zdrowotnego wody. Na szczęście są wyjątki. Doskonałym przykładem jest tutaj
Zabrze. Wystarczy porównać liczby przytaczane przez autorów raportu NIK z danymi dotyczącymi
naszego miasta. W Zabrzu aż 90 procent sieci wodociągowej ma mniej niż 25 lat. Tymczasem w
wielu polskich miastach większość infrastruktury eksploatowana jest już ponad pół wieku. Na
korzyść naszego miasta przemawiają także dane dotyczące materiałów, z jakich wykonana jest sieć.
Raport NIK mówi o aż 35 procentach rur żeliwnych. W Zabrzu ich udział stanowi zaledwie... 0,19
procenta.
- To ważne ze względu na bezpieczeństwo i jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Rury
wykonane z żeliwa są porowate, co sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń i namnażaniu
drobnoustrojów – zwraca uwagę Piotr Niemiec, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. Imponujący jest także poziom skanalizowania Zabrza. Przekracza on 99
procent.
- Oznacza to, że w każdym ze zurbanizowanych obszarów miasta istnieje możliwość podłączenia
nieruchomości do sieci – mówi prezes Piotr Niemiec. Infrastruktura z prawdziwego zdarzenia to
efekt realizowanego w ostatnich latach gigantycznego projektu poprawy gospodarki wodnościekowej. To największa inwestycja w historii Zabrza i jeden z największych projektów tego typu
w Polsce. Wartość zrealizowanych prac sięga prawie 800 mln zł. Aż 335 mln zł to dofinansowanie
pozyskane przez miasto z unijnego Funduszu Spójności. Ostatnie lata przyniosły również inne
inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
„Leśna” w Mikulczycach do mieszkańców Zabrza dociera zdrowsza i znacznie smaczniejsza woda.
Projekt pochłonął ponad 4 mln zł. Unowocześnione zostały osiedlowe hydrofornie. Jesienią 2017
roku ruszyła z kolei przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Koszt prac to około 30
mln zł. Na wyposażeniu ZPWiK znalazł się także warty prawie 2 mln zł samochód
wykorzystywany do ciśnieniowego czyszczenia oraz odsysania nieczystości z przepompowni
ścieków, kanałów i zbiorników. Ostatnie miesiące to kolejne wspólne przedsięwzięcia miasta
i spółki wodociągowej. Chodzi o przebudowę infrastruktury technicznej w rejonie tzw. Kwartału
Sztuki, w którym działają Teatr Nowy, Filharmonia Zabrzańska i Wyższa Szkoła Techniczna.
- Podejmowane w ostatnich latach przedsięwzięcia to ogromne wyzwanie pod względem
logistycznym i finansowym. Bez nich nie moglibyśmy jednak mówić o dalszym rozwoju naszego
miasta - podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. - Realizowane przez zabrzańskie
wodociągi inwestycje doskonale wpisują się w przyjętą strategię rozwoju miasta. Z jednej strony
wpływają pozytywnie na środowisko, z drugiej zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw
wody, a dla przedsiębiorców stanowią zachętę do inwestowania w naszym mieście – dodaje.
Te liczby mówią wszystko:
50 procent sieci wodociągowej w wielu miastach Polski stanowią przewody działające dłużej niż 50
lat*
0,95 procenta wynosi ten odsetek w Zabrzu

45 procent sieci wodociągowej w wielu miastach Polski stanowią przewody mające od 25 do 50
lat*
9,1 procenta wynosi ten odsetek w Zabrzu
35 procent sieci wodociągowej w wielu miastach Polski stanowią rury wykonane z żeliwa*
0,19 procenta wynosi ten odsetek w Zabrzu
*wg raportu NIK z czerwca 2018 r.

