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Wodociągi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z o. o.
realizuje największą
inwestycję w historii
miasta Opola - Projekt
pn. „Kompleksowa
modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Opolu wraz z poprawą
gospodarki wodno ściekowej”. W jej ramach
zmodernizowana została
Stacja Uzdatniania Wody
w Zawadzie.

M

iejska spółka, mając na uwadze
zmieniające się przepisy prawne
w zakresie jakości wody przeznaczonej do picia, podejmuje szereg działań
w celu podniesienia walorów jakościowych wody dostarczanej odbiorcom.
- Przeprowadzona modernizacja SUW-u nie tylko ulepszyła cały system zaopatrzenia miasta w wodę, ale gwarantuje,
że dostarczana mieszkańcom Opola woda
kranowa, tj. woda Opolanka z głębi ziemi

doskonale nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu i jest smaczną, zdrową, i tanią alternatywą dla wód butelkowanych –
podkreśla Mateusz Filipowski, wiceprezes
zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych
w Spółce WiK Opole.
Zakres prac obejmował:
• przebudowę istniejącej kanalizacji technologicznej z wydzieleniem kanalizacji
deszczowej,
• przebudowę wentylacji pomieszczeń
w budynku filtrów,
• przebudowę chlorowni wraz z układem
dezynfekcji wody,
• odwiert i wykonanie obudowy głębinowej
studni zastępczej 15 c.

Usprawnienie istniejącej kanalizacji
technologicznej przyczyniło się do skuteczniejszego odprowadzania wód opadowych
z terenów SUW-u. Instalacja, która została
poprowadzona w budynku filtrów zapewnia utrzymanie temperatury, wilgotności
i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach
technologicznych na odpowiednim poziomie. Dzięki zastosowaniu w chlorowni
nowoczesnych systemów sterowania sieć
wodociągowa została jeszcze lepiej zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem
wody. Wykonanie odwiertu nowej studni
zwiększyło ilość wydobywanej wody, a tym
samym wzrosło bezpieczeństwo ciągłości
zaopatrywania miasta w wodę. Dodatkowo,

Fot. J. Małkowski

Najwyższa jakość opolskiej wody kranowej

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności

nowoczesna infrastruktura obudowy studni
pozwala na zdalne zarządzanie pracą i parametrami zainstalowanych urządzeń.
Woda z ujęcia w Zawadzie charakteryzuje się najwyższymi parametrami jakościowymi. Pobierana jest z podziemnych zbiorników trzeciorzędowych (20%)
i czwartorzędowych (80%). Po wydobyciu,

poddawana jest w minimalnym stopniu procesowi uzdatniania. Zawiera wiele cennych
biopierwiastków, takich jak wapń i magnez
- odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jest wodą
średniozmineralizowaną, co oznacza, że
w jednym litrze znajduje się m.in. około 10
mg magnezu oraz 66 mg wapnia.

Sprzyjamy ludziom, biznesowi
i edukacji. Takie jest nasze miasto
Stolica województwa
opolskiego zajęła
wysokie miejsca
w kilku rankingach
ogólnopolskich
i wyprzedziła największe
krajowe ośrodki
i miasta.

O

pole zajęło siódme miejsce w rankingu „Miejsca przyjazne edukacji” wśród
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wyprzedziło w tym rankingu Warszawę,
Poznań, Wrocław czy Gdańsk. „Miejsca przyjazne edukacji„ to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym
poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada
wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości
kształcenia.
- Kluczem do tak dobrej pozycji jest nasze
zaangażowanie w budowanie oświaty na najwyższym poziomie i dbałość o dobry edukacyjny
start uczniów - powiedział prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
Ranking, któego partnerem jest pismo
„Wspólnota”, skupia się na gminach, które
w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny uczniów. To gminy, w tym
miasta na prawach powiatów, zarządzają
oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazywane z budżetu państwa i dokładają do nich własne środki.

Ranking sporządzony przez evidenceinstitute.pl spośród innych wyróżnia się tym,
że opiera się o obiektywne dane dotyczące
warunków i efektów nauczania. Edukacja na
najwyższym poziomie nie zawsze oznacza
najwyższe wyniki z egzaminów, dlatego pod
uwagę bierze się także wysiłek szkół – jakość
nauczania.
Opole uzyskało jeszcze inne wyrónienia. Redakcja Forbes opublikowała ranking
„Miast przyjaznych ludziom”. Opole znalazło
się w najlepszej dziesiątce. Zwyciężył Gdańsk,
a miejsca na podium zajęły także Lublin oraz
Warszawa, które zostały docenione za działalność na rzecz pieszych i rowerzystów. Opole,
które uplasowało się na 10. lokacie, najwięcej
punktów otrzymało za działalność na rzecz

osób z niepełnosprawnościami oraz troskę
o seniorów i integrację międzypokoleniową.
Ranking został opracowany na podstawie
10 pytań, które inicjatorzy akcji skierowali do
samorządów. Dotyczyły one budżetu obywatelskiego, działań na rzecz pieszych i rowerzystów czy dzieci. Miasta miały także wymienić
i opisać swoje dwa flagowe projekty, które
wpływają na rzecz zwiększenia przyjazności
i otwartości miasta.
Opole jest także niezwykle przyjaznym
miastem dla biznesu. W zestawieniu Forbesa w kategorii miast i gmin od 50 to 149 tys.
mieszkańców stolica województwa uplasowała się na trzecim miejscu. Trwała modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, dostęp do
kapitału ludzkiego, trwające nowe projekty

w segmencie nieruchomości komercyjnych
oraz działalność instytucji otoczenia biznesu,
jak Park Naukowo Technologiczny w Opolu,
powodują dynamiczny wzrost aktywności gospodarczej w Opolu.
Z kolei ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego plasuje Opole jako drugie miasto
w zestawieniu jeśli chodzi o udział środków
europejskich w wydatkach miasta. Przed
nami jest tylko Wałbrzych. Stolica województwa opolskiego zajęła 11. miejsce w ogólnym
rankingu wśród miast na prawach powiatu
za 2019 rok. Opole uplasowało się przed takimi miastami, jak Gdynia, Kraków, Białystok,
Szczecin, Łódź, Toruń czy Lublin. W rankingu
zwyciężyły Tychy, a zaraz za nimi znalazły się
Warszawa i Sopot.

