TRIAS OPOLSKI – JESZCZE LEPSZA WODA
Ponad połowa wody płynącej z kranów
w Opolu pochodzi ze Stacji Uzdatniania
Wody w Zawadzie. To czyni tę instalację
niezwykle ważną dla miasta. Problem
w tym, że w ostatnich latach nie miała ona
pełnej zdolności produkcyjnej. To zmieni
się wraz z trwającą już modernizacją stacji.
Prace rozpoczęły się 10 września 2014 roku
i mają potrwać do kwietnia 2015 roku. Remont odbywa się w ramach zadania „Kontrakt
nr 6 – Przebudowa drugiej części galerii rur
w hali filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie oraz budowa rurociągu wody surowej
od studni nr 14a do SUW w Zawadzie”. Zadanie to jest jednym z elementów kompleksowego projektu „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole
– TRIAS Opolski etap III” realizowanego przez
Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.
Projekt ten współfinansowany jest ze środków
Funduszu Spójności. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony wód powierzchniowych oraz wód gruntowych na terenie
Opola i okolic ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zbiornika podziemnego GZWP
333 Opole-Zawadzkie. Powierzchnia tego potężnego zbiornika przekracza tysiąc kilometrów kwadratowych. Jest on głównym
źródłem wody płynącej z kranów zarówno
w Opolu, jak i w gminach ościennych. Dlatego jego ochrona jest bardzo ważna.
Przywrócenie pełnej sprawności
Choć Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie dostarcza wodę dla około 55 procent odbiorców

na terenie Opola, to od 2003 roku nie działa
ona na pełnych obrotach. Wtedy to z powodu
złego stanu technicznego urządzeń wyłączono
jeden zespół filtrów. Prace prowadzone obecnie na terenie SUW zmienią tę sytuację.
Przywrócenie pełnej zdolności produkcyjnej
stacji będzie możliwe dzięki wykonaniu wysokiej jakości rurociągów technologicznych
ze stali nierdzewnej wraz z armaturą i systemem sterowania.
Korzyść będzie podwójna. Po pierwsze, po
ukończeniu zadania możliwym będzie uzyskanie odpowiedniej ilości wody o wysokich
parametrach jakościowych. Trzeba tutaj podkreślić, że już teraz woda płynąca z kranów
w Opolu uchodzi za jedną z najlepszych
w kraju. Po zakończeniu prac w Zawadzie jej
jakość będzie więc jeszcze wyższa.

Po drugie, inwestycja obniży koszty eksploatacyjne całego układu. W dłuższej perspektywie przełoży się to na spore oszczędności
Spółki i da możliwość zagospodarowania dodatkowych środków na inne zadania.
Wymiana kilometrów rurociągów
Na tym „Kontrakt nr 6” się nie kończy. W jego
ramach w miejsce starych, będących w bardzo złym stanie technicznym rurociągów
Dn400, Dn500, Dn600 z rur żeliwnych, powstanie nowy rurociąg wody surowej. Jego
zadaniem będzie pobieranie wody z siedmiu
studni głębinowych znajdujących się w rejonie SUW Zawada oraz dostarczanie jej do
Stacji Uzdatniania Wody.
Wartość całego zadania to 4,4 mln zł. W tej

kwocie mieści się 2,9 mln zł pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej.
Warto pamiętać, że rok temu zakończyła się
inna inwestycja, za sprawą której z kranów
w Opolu płynie woda wysokiej jakości.
W okresie od lutego 2012 roku do stycznia
2014 roku na zlecenie Spółki Wodociągi i Kanalizacja przeprowadzono renowację magistrali, którą woda tłoczona jest z Zawady na
teren miasta. Magistralę oczyszczono z osadu, jaki nagromadził się w niej na przestrzeni
lat, a także zmodernizowano jej liczne wiekowe elementy. Te prace kosztowały blisko 8
mln zł i były częścią wartego blisko 200 mln
zł projektu „Trias Opolski – ochrona zbiornika
wód podziemnych dla aglomeracji Opole,
Prószków i Tarnów Opolski”.
Ile kosztuje cały Projekt?
Umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano w dniu 12 listopada 2013 roku.
Projekt ten dofinansowany jest z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013.
Całkowity koszt inwestycji składających się
na Projekt to 23 108 500 zł. Dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wynosi 10 503 573 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

