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Wczoraj, dziś, jutro – WODOCIĄGI INWESTUJĄ
W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie rok 2018 jest kolejnym stojącym 
pod znakiem inwestycji. Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje na terenie Aglomeracji Leszczyń-
skiej kwotę około 15,4 mln zł. Zrealizowanych zostanie blisko 100 zadań. Te liczby robią wrażenie!

- Jesteśmy w połowie roku inwestycyjne-
go. Oczekujemy na dostarczenie ostatnich 
dokumentacji projektowych na zadania 
liniowe, natomiast dla pozostałych zadań 
sukcesywnie ogłaszamy postępowania 
przetargowe – informuje Jagoda Kubiak, 
Kierownik Działu Inwestycji MPWiK Sp. 
z o.o. - W sumie w 2018 roku pobudowa-
nych oraz przebudowanych zostanie oko-
ło 5,3 km sieci wodociągowych i 8,9 km 
sieci kanalizacyjnych.

W zakresie budowy lub prze-
budowy sieci zakończo-
no już działania w obrębie 
m.in.: ul. Ostroroga, Mio-

dowej, Słonecznej, Wilkowickiej, Naj-
dy, Wyszyńskiego, Andrzejewskiego, 
Prochownia, Szczepanowskiego oraz 
Zbyszka z Bogdańca w Lesznie, Krzycka 
Małego, a także ul. Brzechwy, Tuwima 
i Krasickiego w Święciechowie.
Trwają prace w ciągu ul. Lechickiej 
w Lesznie, a także w ciągu ul. Jodłowej, 
Dworcowej i Miodowej w Wilkowicach.
Lada dzień ruszą prace przy ul. Święcie-
chowskiej w Wilkowicach, w Mórkowie 
oraz w rej. ul. Zaborowskiej i w ul. Dia-
mentowej w Henrykowie.
Poza tym od 2015 r. konsekwentnie 
wymieniany jest rurociąg tłoczny w le-
sie, doprowadzający wodę surową ze 
studni do jednej z najważniejszych Sta-
cji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach. 

Do tej pory całkowicie zmodernizowano 
odcinek o długości ok. 2,5 km, natomiast 
jeszcze w tym roku wymienione zosta-
nie ok. 1350 metrów rurociągu.
Kolejnych kilka zadań jest na etapie wy-
boru wykonawcy. Dotyczą m.in. ul. Ką-
kolewskiej, Rycerskiej, Sadowej, Dem-
bińskiego i Sokoła w Lesznie, a także ul. 
Pilotów w Strzyżewicach. Inne są na eta-
pie projektowania (np. te, które obejmą 
leszczyńskie Gronowo czy Zatorze).

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
tak i teraz Spółka zrealizuje za-
dania we współpracy z Miastem 
Leszno. Wspólnie z Miejskim Za-

rządem Dróg i Inwestycji w Lesznie re-
alizowane będą zadania na ul. Lipowej, 
Wybickiego i Cybulskiego.
- Drugi rok z rzędu mamy sytuację, w któ-
rej rynkiem rządzi wykonawca, a ten z ko-
lei na brak robót nie narzeka. W efekcie 
ofert na wykonawstwo poszczególnych 
inwestycji nie ma wiele i często przekra-
czają zarezerwowane przez Spółkę środki 
finansowe. Przed Zarządem Spółki zawsze 
stoi trudna decyzja, czy prowadzić z wyko-
nawcami negocjacje, czy też przetarg po-
wtórzyć – zaznacza Jagoda Kubiak.
Ale budowa i przebudowa sieci wod-kan 
to nie wszystko. Spółka w planie inwe-
stycyjnym zarezerwowała również środ-
ki finansowe na zakupy inwestycyjne.
- Aby rozwijać nasze Laboratorium Bada-
nia Wody i Ścieków oraz zapewnić w przy-
szłości wysoce rzetelne i powtarzalne 

wyniki, Zarząd Spółki wyraził zgodę na 
zakup chromatografu jonowego do anali-
zy anionów i kationów w próbkach wody 
i ścieków z podajnikiem próbek. Pozwoli 
on na prostą, w pełni zautomatyzowaną 
analizę próbek, a ponadto zapewni ni-
skie koszty eksploatacji, zwiększy wydaj-
ność pracy oraz ograniczy część podzleceń 
przekazywanych na zewnątrz – tłumaczy 
Rafał Zalesiński, Prezes Zarządu. I doda-
je: - W tym roku kontynuujemy również 
kampanię „Pijemy leszczyńską kranówkę”. 
W czerwcu przez Dział Eksploatacji zosta-
ły zakupione i zamontowane dwa zdroje 
wodne (Rejtana, Rojberkowo na Zatorzu).
MPWiK nie zapomina o bezpieczeństwie 
energetycznym i ciągłej pracy obiektów 
produkujących wodę oraz przepom-
powni ścieków w całej Aglomeracji Lesz-
czyńskiej. Dlatego też, po ubiegłorocz-
nych problemach jakie miały miejsce 
po przejściu Orkanu Ksawery, podjęto 
decyzję o zakupie mobilnego agregatu 
prądotwórczego.
Ponadto, w trosce o prawidłową eks-
ploatację sieci kanalizacyjnej oraz roz-
wój usług Spółki, podpisano umowę na 
dostawę samochodu specjalistycznego 
do ciśnieniowego czyszczenia sieci ka-
nalizacyjnej i przepompowni ścieków 
o wartości ponad 1,8 mln zł. Planowa-
ny termin dostawy to koniec listopada 
2018 r.
- Na koniec warto wspomnieć o inwesty-
cjach w nasze obiekty, o których również nie 
zapominamy – dorzuca Jagoda Kubiak.

W tym roku prowadzone bę-
dą prace na wieży ciśnień. 
Przeprowadzony zostanie 
remont i konserwacja da-

chu budynku wraz z renowacją zbiorni-
ka wody, zagospodarowaniem terenu 
oraz częściową likwidacją dotychcza-
sowego ogrodzenia. Pojawi się również 
nowa instalacja odgromowa, system 
monitoringu i postument informacyjny 
ze stali kortenowskiej.
- Postawiliśmy też pierwsze inwestycyjne 
kroki w kierunku planowanej komplek-
sowej modernizacji i rozbudowy Oczysz-
czalni Ścieków w Henrykowie. Na chwilę 
obecną trwają prace przy budowie bar-
dzo ważnego obiektu, a więc zadaszo-
nego miejsca magazynowania osadów 
(dwa magazyny o łącznej powierzch-
ni ponad 1300 m²). Wartość umowy to 

ponad 2,4 mln zł netto. Przekazanie pla-
cu budowy nastąpiło w dniu 7 maja, a za-
kończenie prac przewidziane jest do po-
łowy listopada tego roku – opisuje Rafał 
Zalesiński  - A dlaczego w ogóle chcemy 
budować nowe miejsce do tymczasowe-
go magazynowania osadów? Otóż dziś 
odwodnione osady ściekowe na oczysz-
czalni w Henrykowie składowane są na 
wybudowanym w 1996 r. niezadaszonym 
magazynie, tzw. lagunie, o powierzch-
ni ok. 1375 m². Odcieki ze składowanych 
przed docelowym zagospodarowaniem 
osadów kierowane są na początek ukła-
du technologicznego oczyszczalni ście-
ków. W przypadku występowania opa-
dów deszczu osady ulegają ponownemu 
nawodnieniu, a opad wraz z zanieczysz-
czeniami zwiększa ilość odcieków ponow-
nie dociążając oczyszczalnię. Wpływa to 
na zwiększenie kosztów funkcjonowania 

oczyszczalni ścieków (m.in. zużycie energii 
elektrycznej, koagulantów, itd.), w związku 
z koniecznością ponownego oczyszcza-
nia odcieków oraz większą masą przeka-
zywanych do zagospodarowania osadów 

Żeby zrealizować tak dużą ilość zadań 
inwestycyjnych niezbędna jest nie 
tylko współpraca wielu osób ale tak-
że umiejętność poszukiwania możli-
wych zewnętrznych źródeł finanso-
wania, za które w MPWiK odpowiada 
Dział Controllingu.

Spółka uzyskała dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Poznaniu 

(WFOŚiGW) w formie pożyczki z prefe-
rencyjnym oprocentowaniem na realiza-
cję zadań: budowa czasowego miejsca 

magazynowania osadów na Oczyszczal-
ni ścieków w Henrykowie oraz budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy, 
Tuwima, Krasickiego w Święciechowie. 
Poza WFOŚiGW Spółka korzysta rów-
nież ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. W lipcu 2018 r. Fundusz pozytyw-
nie rozpatrzył wniosek o udzielenie pre-
ferencyjnej pożyczki na kwotę 5,5 mln 
zł z możliwością umorzenia spłaty 10% 
kapitału na dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i roz-
budowa sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej w Aglomeracji Leszno”.
Warunkiem uzyskania powyższych do-
finansowań jest terminowość realiza-
cji zadań, dokonanie rozliczenia ponie-
sionych wydatków oraz uzyskanie tzw. 
efektu ekologicznego (realizacja założo-
nych ilości nowych podłączeń do syste-
mu kanalizacyjnego).

Do tej pory udało się w tym roku uzy-
skać dofinansowanie z WFOŚiGW oraz 
NFOŚiGW w formie pożyczki, na łącz-
ną kwotę około 8,1 mln złotych.

stanu zaopatrzenia w wodę Gminy Lip-
no. Efektem końcowym analizy jest wska-
zanie priorytetów działań remontowych, 
modernizacyjnych oraz racjonalizujących 
zagadnienia hydrogeologiczne i sieciowe 
wraz z określeniem szacunkowych kosz-
tów poszczególnych kierunków. Na dzień 
dzisiejszy zaopatrzenie w wodę mieszkań-
ców Gminy Lipno opiera się na 8 obiektach 
stacji uzdatniania wody tj. stacjach w Lip-
nie, Maryszewicach, Radomicku, Sulejewie, 
Goniembicach, Żakowie, Górce Duchow-
nej i Klonówcu. Tylko część z tych stacji sta-
nowi własność MPWiK. Wszystkie stacje 
były budowane w latach 60’tych i 70’tych. 
Stan techniczny budynków jak i urządzeń 
realizujących procesy technologiczne jest 
zaawansowany. Jednocześnie kontynuuje-
my prace modernizacyjne na obiekcie SUW 
Radomicko, dla którego w tym roku zaku-
pione zostaną pompy głębinowe, śrubowa 
sprężarka powietrza, zbiornik sprężonego 
powietrza a także wymienione zostaną 
pompy sieciowe. Podejmowane przez Spół-
kę działania są niezbędne w celu zapew-
nienia niezawodności dostaw wody.

ściekowych. Przekłada się to na wyższy 
koszt odbioru ścieków dla mieszkańców 
aglomeracji. Z kolei ze względu na ciągłą 
produkcję osadów ściekowych (24 h/d 7 
dni w tygodniu, średnio ok. 40 t na dobę) 
przeprowadzenie remontu lub moderniza-
cji istniejącej laguny byłoby bardzo uciąż-
liwe i kosztowne. Spółka podjęła zatem 
decyzję o budowie nowego, zadaszonego 
magazynu.
Jagoda Kubiak: - Przed nami również mo-
dernizacja układu wodociągowego na te-
renie Gminy Lipno. W ubiegłym roku Spół-
ka zleciła opracowanie koncepcji, której 
przedmiotem była kompleksowa analiza 

Na ul. Cybulskiego w Lesznie trwa 
przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa sieci kanalizacji ogólno-
spławnej w technologii bezwykopo-
wej w ul. Andrzejewskiego w Lesznie.

MPWiK zakupiło agregat prądotwór-
czy marki Fogo.

Nowe zdroje - na os. Rejtana oraz przy placu zabaw "Rojberkowo" na Zatorzu.

Trwają prace inwestycyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie.

Przebudowa rurociągu wody su-
rowej do Stacji Uzdatniania Wody 
w Strzyżewicach.

MPWiK planuje remont wieży ciśnień przy ul. Poniatowskiego w Lesznie.
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