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GMINA WILKOWICE

INWESTYCJA NIE TAKA £ATWA
Z każdym kolejnym tygodniem postępuje budowa kanalizacji w gminie Wilkowice. Najwyższy stopień
zaawansowania prac jest obecnie w sołectwie Meszna, gdzie też niebawem możliwe będą kolejne
podłączenia nieruchomości do sieci.

JANUSZ ZEMANEK,
wójt gminy Wilkowice:
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Wydawać by się mogło,
że okres wakacyjny idealnie
sprzyja tego rodzaju szeroko
zakrojonej inwestycji. Aura
jednak dla wykonawców poszczególnych etapów łaskawa
nie jest. Na przełomie czerwca
i lipca prace związane z asfaltowaniem prowadzone były
jeżeli tylko pogoda to umożliwiała. W Wilkowicach budowę
kanalizacji kontynuowano przy
ul. Pogodnej, Małej, Wesołej,
Południowej, Ogrodowej, Jasnej, Zacisze, Strażackiej i Wiśniowej. Z kolei w Mesznej
m.in. w rejonie ulic Strażackiej, Szkolnej, Lipowej, Sportowej, Piwnej, Pod Skocznią
czy Orczykowej.
Mieszkańcy Mesznej, choć
zgodnie podkreślają, że inwestycja jest potrzebna, zwracają
uwagę na powstałe uciążliwości. – Przez długi czas normalne
funkcjonowanie było w dużym
stopniu utrudnione. Gdy było
mokro mieliśmy potoki błota,
natomiast przy warunkach ciepłych i bezdeszczowych pojawiały się tumany kurzu – mówi
pan Tomasz, zamieszkujący
przy ul. Pod Skocznią.
To z jego inicjatywy powstała w mediach społecznościowych grupa „Ruch
Społeczny na rzecz Mesznej”,
umożliwiająca mieszkańcom
przekazywanie na bieżąco
swoich spostrzeżeń dotyczących trwającej budowy kanalizacji. – Naszym zdaniem
prace trwały zdecydowanie za
długo, dlatego podjęliśmy szereg interwencji w tej sprawie
uzyskując pożądany skutek
– dodaje. – Czekamy z niecierpliwością na podłączenie
do sieci kanalizacyjnej, ale
proszę mi wierzyć, że najbardziej ucieszyła nas pierwsza
warstwa asfaltu – przyznaje
pan Tomasz.

Warstwa asfaltu wykonana została m.in. na ulicy Pod Skocznią w Mesznej. W tym sołectwie prace w I etapie
budowy kanalizacji są już na ukończeniu.
Duże trudności w tym rejonie były związane zwłaszcza
z przejazdem rozkopanymi drogami. Kolektory sieci powstają
wzdłuż ulic prowadzących do
posesji. I mimo podjętych przez
Urząd Gminy we współpracy
z mieszkańcami wysiłków
w celu budowy łączników po-

goście, chętnie przybywający
do nas turyści, nie mieli po prostu jak dojechać. Najgorsze, że
te problemy jeszcze przez kilka miesięcy będą odczuwalne
– zauważa Jacek Kowalcze,
współwłaściciel „Chaty Na
Groniu”, do której wyjechać
można już przez ulice odtwo-

Podłączenie się właściciela danej nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej
możliwe jest tylko po otrzymaniu z Urzędu
Gminy pisemnego powiadomienia. Wykonać
przyłącze może wyłącznie firma uprawniona do
tego typu prac.
między ulicami w terenie podgórskim gminy Wilkowice,
często nie było innego dojazdu
lub był on mocno utrudniony.
A to oznaczało, że przez kilka
dni prac budowlanych mieszkańcy mieli problemy z przedostaniem się samochodami
do swych domów. Dodatkowo, zanim na zasypanym już
wykopie zostanie odtworzona
jezdnia, droga to w rzeczywistości plac budowy. – Zderzyliśmy się z tym, że potencjalni

DZIÊKI REALIZACJI PROJEKTU
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ:
 powstanie łącznie 76,96 km sieci
 zostanie przyłączonych 1460 domów
 z sieci korzystać będzie blisko 5,3 tys. osób
Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km,
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja
obecnego projektu pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
Termin rozpoczęcia realizacji – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.
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rzone pierwszą warstwą asfaltu.
Także zdaniem pana Jacka utworzenie społecznego
ruchu „w sieci” spełniło swój
cel. – Denerwowały nas ciągłe
niedoróbki i idące w ślad za
tym poprawki. To też zgodnie
zgłaszaliśmy. I przyznam, że
bardzo poprawiła się łączność
z Gminą, bo wójt na bieżąco
odpowiadał na nurtujące nas
pytania. Mimo swoich obowiązków znajdywał czas
i pomagał w rozwiązywaniu
spornych kwestii – mówi przedsiębiorca z Mesznej. – Możemy powiedzieć, że jesteśmy na
dobrej drodze. To inwestycja
o skali, jakiej w Mesznej jesz-

cze nigdy nie było – dopowiada
Jacek Kowalcze.
Na posesji pani Katarzyny
przy ul. Orczykowej zamontowana została przydomowa
przepompownia ścieków. Jak
przyznaje, wykonawca przeprowadził prace, ale pozostały
niewykonane prace odtworzeniowe na działce. – Z naszej
strony największym problemem okazała się komunikacja
z wykonawcą. Nie uzyskaliśmy
niestety żadnej wiedzy odnośnie
terminu napraw, a część z nich,
jak przecięty płot, naprawiliśmy
sami. Mamy również spore zastrzeżenia co do estetyki wykonania robót, jak np. usytuowania
skrzynki sterowniczej pompowni – opowiada pani Katarzyna.
Dodaje, że ma pewne obawy na przyszłość związane
z realizowaną inwestycją. –
Zdaję sobie sprawę, że urządzenia są objęte gwarancją.
Ale co będzie, gdy awaria
przydarzy się w najmniej odpowiednim momencie? Czy
też będziemy musieli poradzić
sobie we własnym zakresie?
– zastanawia się mieszkanka
Mesznej. Podkreśla jednocześnie, że budowa kanalizacji
niesie ze sobą wiele plusów. –
To przedsięwzięcie na długie
lata. Mamy nową nawierzchnię
na drodze, może teraz będziemy mogli starać się o chod-

FINANSE:
83 237 440,17 zł – wynosi koszt całego projektu, w tym:
43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej
20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

Kolejne fragmenty sieci kanalizacyjnej są na ukończeniu, co dla
większości naszych mieszkańców
oznacza koniec uciążliwości związanych z realizacją tej wielkiej inwestycji. Mam na myśli przede
wszystkim rozkopane drogi
i utrudnienia w przejeździe,
zwłaszcza na bocznych drogach
naszej gminy. Niestety, pogoda
nas nie rozpieszcza, a to od niej
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zależy ostateczne zakończenie
wielu prac. Prace trwają bezustannie od rana do wieczora, a
ich harmonogram modyfikowany
jest codziennie w zależności od
warunków atmosferycznych.
Cieszy to, że przy wszystkich
problemach, jakie się pojawiają, mieszkańcy dostrzegają także
korzyści dla całej społeczności z
realizacji tego wielkiego projektu, obejmującego niemal
całą gminę. Mają bowiem świadomość, że coraz trudniej będzie pozbywać się nieczystości
w dotychczasowy sposób. Pod
tym względem przepisy są rygorystyczne i narzucają na Gminę
obowiązek kontroli gospodarki
wodno-ściekowej w gospodarstwach domowych. W takiej sytuacji podłączenie do kanalizacji
staje się nie tylko rozwiązaniem
właściwszym, bardziej ekologicznym, ale i mniej kosztownym.

Ulica Orczykowa w Mesznej przygotowana pod drugą warstwę asfaltu.

Odtworzona ulica Borowa w Wilkowicach.
nik w tym rejonie. Wierzę,
że będzie to początek czegoś
nowego w naszym sołectwie
– uważa pani Katarzyna.
Obecnie realizowany projekt, przy wielomilionowym
dofinansowaniu unijnym, jest
jednym z największych w gminach wiejskich w skali całej

Polski. Zakończenie budowy
kanalizacji oraz podłączenie
planowanych budynków do
sieci zapewni prawie stuprocentowe skanalizowanie zurbanizowanego obszaru gminy
i spowoduje uzyskanie wymiernego efektu ekologicznego. (MAN)
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