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M inęły trzy lata 
od podpisania 
umowy o do-
finansowanie 
Projektu pn. 

„Modernizacja oczyszczalni 
ścieków, systemu sieci wod-
no-kanalizacyjnych i budowa 
suszarni osadów ściekowych 
w Gminie Strzelce Opolskie”. 
To jeden z największych pro-
jektów tego typu w woje-
wództwie. Jego wartość to po-
nad 90 mln zł, w tym 60 mln 
zł kosztuje sama moderniza-
cja oczyszczalni.

INWESTYCJA WAŻNA  
DLA MIESZKAŃCÓW

Najważniejszą częścią 
zadania była modernizacja 
oczyszczalni ścieków. 

- Po skanalizowaniu 
wszystkich miejscowości wiej-
skich w minionych latach, 
ilość osadów zwiększyła się 
znacząco. Przed moderniza-
cją oczyszczalni nie mogliby-
śmy zagospodarować ich w tak 
oszczędny i przyjazny środo-

wisku sposób – mówi Marian 
Waloszyński, prezes SWiK. – 
Dzięki tej inwestycji jesteśmy 
gotowi na zwiększenie ilości 
przyjmowanych ścieków, co 
ważne, nie tylko z gospodarstw 
domowych ale też z przemysłu 
- zaznacza.

To istotne o tyle, że ze 
strzeleckiej oczyszczalni ko-
rzysta także gmina Jemielnica. 
Modernizacja obiektu otwie-
ra obu gminom możliwości 
dalszego rozwoju zarówno na 
niwie budownictwa jednoro-
dzinnego, jak i na niwie ścią-
gania inwestorów. 

Oczyszczalnię wyposażo-
no w instalacje do przerób-
ki osadów ściekowych. Dzię-
ki nowoczesnym i przyjaznym 
środowisku technologiom sze-
ściokrotnie zmniejszy się ob-
jętość tych osadów (z 3 tysięcy 
ton do ok. 500 ton). Taki osad, 
bez żadnych dodatków, moż-
na wykorzystać w działalno-
ści rolniczej a także do rekul-
tywacji.

Drugim celem inwestycji 
była poprawa funkcjonowania 

stacji wodociągowych, jak i sie-
ci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. Przebudowano cztery 
stacje (Rozmierka, Szczepa-
nek, Kadłub, Błotnica Strzelec-
ka), wykonując zbiorniki ma-
gazynujące wodę w sytuacjach 
specjalnych. Ma to ogromne 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców.

- W samym mieście wi-
doczne są jeszcze nasze dzia-
łania w obrębie ul. Krakow-
skiej i Rynku, prowadziliśmy 
też prace przy ulicach: Osie-
dle, Dworcowej, Marka Pra-
wego, Fabrycznej, Brzeziń-
skiej, Ujazdowskiej, Opolskiej, 
Moniuszki, Jankowskiego, Ce-
mentowej, 1 Maja, Krakow-
skiej, Rychla, Mickiewicza, 
Gogolińskiej, Pięknej, Wil-
kowskiego, Kolejowej, Le-
śnej, Zakładowej i Osieckiej. 
To z kolei modernizacja sieci 
wodociągowych i kanalizacyj-
nych – wylicza Waloszyński. – 
Na większości tych odcinków 
dokonano wymiany sieci wraz 
z przyłączami. 

PRACE POSTĘPUJĄ  
POMIMO KOMPLIKACJI

Prace postępują, choć sytu-
acja na rynku budowlanym już 
od dłuższego czasu jest skom-
plikowana. Powodem są m.in. 
rosnące koszty pracy, ograni-
czenia w dostępności pracow-
ników, a przede wszystkim 
braki materiałów i urządzeń.

To wszystko sprawiło, że 
konieczne było przesunięcie 
terminu zakończenia inwesty-
cji. Wydłużono go z pierwot-
nych 30 miesięcy o kolejnych 6 
miesięcy, przesuwając tym sa-
mym czas realizacji na końców-
kę 2023 roku. Należy zaznaczyć, 
że przy takiej skali prac nie jest 
to aż tak duże przesunięcie, jak 
mogłoby się wydawać.

Mimo tych komplika-
cji, prace w oczyszczalni ście-
ków zaawansowane są już w 60 
procentach, a cały projekt jest 
zrealizowany w 70 procentach. 
Lada dzień do użytku oddana 
będzie część najważniejszych 
urządzeń. Dzięki temu już te-
raz uda się ograniczyć wpływ 

oczyszczalni na środowisko 
naturalne.

Niedawno w grze pojawił 
się jednak dodatkowy czynnik 
ryzyka. Mowa o galopującej in-
flacji.

- Mamy sygnały od naszych 
wykonawców, że bieżące pra-
ce będą się wiązać ze wzrostem 
wartości inwestycji - przyzna-
je Marian Waloszyński. - Prace 
na sieciach zostały zakończo-
ne i nie były obciążone dodat-
kowymi kosztami w związku 
z inflacją. Obawiamy się jednak 
późniejszych roszczeń, jeśli in-
flacja będzie rosnąć - mówi.

Prezes SWiK zauważa, że 
dostawcy i wykonawcy pra-
cujący na terenie inwestycji to 
specjaliści, którzy nie pracu-
ją na minimalnych stawkach, 
więc wzrost płacy minimal-
nej nie spowoduje tu wzrostu 
kosztów ich pracy.

- Natomiast mogą podro-
żeć kilkukrotnie ceny mate-
riałów. Nie jesteśmy w stanie 
oszacować ryzyka na dziś, gdy 
przed nami 40 proc realizacji 
inwestycji. Jesteśmy zabezpie-

czeni rezerwą, która była za-
łożona w projekcie, jednak jej 
uruchomienie musi być zawsze 
uzasadnione - zauważa.

Marian Waloszyński uspo-
kaja jednak, że wszystkie nowe 
urządzenia, w które wyposa-
żona będzie zmodernizowana 
oczyszczalnia, zostały zaku-
pione przez wykonawcę inwe-
stycji już na początku realizacji 
zadania, po cenach obowiązu-
jących w chwili zakupu.

- Dlatego mamy nadzieję, 
że to zminimalizuje wahnię-
cie i ostatecznie nie będzie aż 
tak dużej różnicy w cenie. Choć 
nastroje na rynku nie są opty-
mistyczne - stwierdza prezes 
SWiK. 

Inwestycja oznacza sze-
reg korzyści dla mieszkańców. 
To m.in. woda lepszej jakości, 
mniejsza awaryjność sieci (za-
stosowano węzły zasuwowe, 
które ograniczają zasięg ulic 
odcinanych w razie awarii), 
efektywniejszy odbiór ścieków 
(a więc mniejsze prawdopodo-
bieństwo podtopień), a także 
istotny efekt ekologiczny.

Największa inwestycja  
w mieście za półmetkiem

60 procent - to stopień zaawansowania prac na terenie 
modernizowanej oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich. 

Równolegle prowadzona jest wymiana i rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w mieście. Prace postępują, pomimo 

komplikacji związanych z pandemią i rosnącymi cenami.


