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Wykonane w minionych
20 latach w regionie
prace przy budowie

sieci wodociągów i kanalizacji
oraz sumy wydane na ten cel
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu (co ilu-
struje infografika) dowodzą, że
ochrona wód była w minionych
dwóch dekadach jednym z prio-
rytetów funduszu.

- W każdym domu i w każ-
dym zakładzie produkcyjnym
wytwarzamy ścieki - przypomi-
na prezes zarządu WFOŚiGW
Zbigniew Figas. - Kiedy się my-
jemy, robimy pranie, zmywamy
naczynia itd. używamy do tego
proszków, płynów i innych środ-
ków chemicznych. Musimy za-
dawać sobie pytanie: gdzie one
płyną i w jaki sposób? Odpo-
wiadając na nie, uświadamia-
my sobie w pełni, że istnieje
ścisły związek między budową
wodociągów i kanalizacji
a ochroną wód. W poprzednich
pokoleniach w gospodarstwach
domowych chemii - oprócz sza-
rego mydła - niemal nie było
w użyciu. Te gospodarstwa wy-
twarzały zupełnie inne ścieki
i było ich znacznie mniej. Mniej-
sza była koncentracja miesz-
kańców w dużych ośrodkach
miejskich. Dziś natura sama by
sobie nie poradziła. Stąd tak
ważne są wymyślone przez czło-
wieka urządzenia wspomaga-
jące ochronę wód.

Czy kanalizacja może być za-
stąpiona przez szambo? Tak,
ale pod warunkiem, że będzie
ono szczelne i regularnie opróż-
niane. Tyle tylko, że zamawia-
ny przez nas beczkowóz też za-
wiezie nieczystości do oczysz-
czalni ścieków.

- I tu w parze z ekologią mu-
si pójść ekonomia - dodaje pre-
zes Figas. - Musimy policzyć,
czy taniej będzie wozić raz w ty-

godniu, najdalej raz na dwa ty-
godnie ścieki do oczyszczalni,
czy bardziej się opłaca zbudo-
wać kanalizację. Ten rachunek
przypomina o pewnym poważ-
nym niebezpieczeństwie dla
ekologii. Gotowi jesteśmy bo-
wiem dojść do wniosku, że naj-
taniej będzie poprosić „uczyn-
nego” sąsiada, by pod osłoną
ciemności wywiózł nam zawar-
tość szamba za opłotki lub sa-
memu je wypompować, gdzie
popadnie. Tylko że to nie bę-
dzie ani ekologiczne, ani zdro-
we, ani uczciwe. Bo to, co
wprowadzimy do gruntu, to my
sami lub nasze dzieci w bliższej
lub dalszej przyszłości wypije-
my wraz z wodą.

W końcu 2011 roku do ka-
nalizacji podłączonych było
w regionie 80 tys. budynków
zamieszkanych przez 60 pro-
cent mieszkańców regionu.
W ostatnich latach średnio co
roku oddaje się w wojewódz-
twie opolskim do użytku około
200 km nowej kanalizacji. I bę-
dzie ona budowana aż
do osiągnięcia standardów wy-
nikających z traktatu akcesyj-
nego podpisanego przez Pol-
skę przed wejściem do Unii Eu-
ropejskiej.

- W naszym województwie
nie czeka nas już wielki boom
inwestycyjny, gdy idzie o bu-
dowę kanalizacji i oczyszczalni
ścieków - przyznaje Zbigniew
Figas. - W miastach pozostały
do skanalizowania pojedyncze
ulice lub niewielkie osiedla. Naj-
więcej do zrobienia jest na wsi.

Na wsi urządzeniami sprzy-
jającymi ochronie wód mogą
być także szamba i przydomo-
we oczyszczalnie ścieków
pod warunkiem jednak, że nie
będą to urządzenia udawane.

- Ekologia musi tu iść w pa-
rze z ekonomią - podkreśla raz
jeszcze Zbigniew Figas. - Trze-

ba zwyczajnie policzyć, co się
nam lepiej opłaca. Przy tym
warto pamiętać, że systemy
zbiorcze cechuje znacznie więk-
sze bezpieczeństwo ekologicz-
ne. Są to bowiem urządzenia
pozostające pod stałym na-
dzorem odpowiednich służb.
W razie awarii są w nich na-
tychmiast uruchamiane urzą-
dzenia alarmowe.

Największy rozwój systemów
kanalizacyjnych dokonał się
w pierwszej dekadzie XXI wieku
dzięki pojawieniu się możliwoś-
ci uzyskania wsparcia finanso-
wego z funduszy Unii Europej-
skiej. W trakcie realizacji jest
obecnie siedem zadań współfi-
nansowanych z Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Wojewódzki Fundusz
udzielił na nie pożyczek na za-
pewnienie wkładu własnego
oraz pożyczek płatniczych na za-
chowanie płynności finansowej
do czasu uzyskania refundacji
z pieniędzy unijnych.

Pożyczki w łącznej wysokości
133,8 mln zł zostały udzielone
Grodkowskim Wodociągom i Ka-
nalizacji,WodociągomGłuchołazy,
Gminie Walce, Wodociągom i Ka-
nalizacji w Zdzieszowicach, Przed-
siębiorstwu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Anto-
niowie, Wodociągom i Kanalizacji
Turawa oraz Wodociągom i Ka-
nalizacji w Opolu.

Planowany koszt tych inwe-
stycji wynosi około 474 mln zł.
W wyniku ich realizacji pow-
stanie 520 km sieci kanaliza-
cyjnych, do których zostanie
przyłączonych około 10 tysię-
cy budynków.

W regionie zbudowano lub 
zmodernizowano w ostatnich
dwóch dekadach 68 dużych
oczyszczalni ścieków (średnio
jedna oczyszczalnia powstała
w każdej z opolskich gmin).

Spośród nowo wybudowanych
oczyszczalni ścieków należy wy-
mienić obiekty w Branicach,
Brzegu,Głogówku, Kluczborku,
Kolonowskiem, Krapkowicach,
Lewinie Brzeskim, Namysłowie,
Nysie, Paczkowie, Pawłowicz-
kach, Popielowie, Prudniku,
Skarbimierzu, Strzelacach Opol-
skich, Tarnowie Opolskim i Tu-
rawie.

Ale do systemu ochrony wód
należą także przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Kto
chce zbudować na potrzeby
własnego gospodarstwa taką
małą przydomową oczyszczal-
nię, może starać się o finan-
sowe wsparcie w swojej gmi-
nie (gminy dysponują pewny-
mi kwotami, które mogą zostać
wydane wyłącznie na ochro-
nę środowiska) lub w Banku
Ochrony Środowiska, który po-
życza na preferencyjnych za-
sadach pieniądze udostępnio-
ne przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

- Ale są także takie przydo-
mowe oczyszczalnie, które
mieszkańcy uruchomili w ca-
łości za własne pieniądze i nie
korzystając z pożyczek - doda-
je prezes Figas. - Ponieważ sam
mam w swoim gospodarstwie
taką oczyszczalnię, zwracam
uwagę na ekonomiczną stronę
całego przedsięwzięcia. Żeby
wybudować przydomową oczy-
szczalnię ścieków z prawdzi-
wego zdarzenia, trzeba wydać
na ten cel około 10 tys. zł. Tań-
sza będzie tylko „prawie oczysz-
czalnia”. Oczyszczalnie wyma-
gają rozsączania ścieków. Trze-
ba więc mieć kawałek ogródka,
na którym umieścimy drenaż.
Potrzeba na to około 60-70
metrów kwadratowych grun-
tu. Wyobraźmy sobie wieś
o zwartej zabudowie liczącej -
jak się potocznie mówi - sto nu-
merów. Na samo rozsączanie

ścieków trzeba będzie poświę-
cić łącznie 60 arów po-
wierzchni. I wtedy trzeba pytać,
czy to się opłaca, skoro metr
kwadratowy ziemi kosztuje 50-
70 złotych.

A to nie koniec kosztów. Naj-
dalej po 10-15 latach eksplo-
atacji część urządzeń przydo-
mowej oczyszczalni trzeba wy-
mienić. Warto policzyć, czy
lepiej się opłaca mała oczysz-
czalnia, której miesięczny koszt
dla gospodarstwa waha się
między 70 a 100 zł, czy od-
prowadzanie - bez kłopotu -
ścieków do zbiorczej kanaliza-
cji. Dodatkowy kłopot powsta-
je, gdy przydomowa oczysz-
czalnia ulega awarii.

- Liczyłem to kiedyś na spot-
kaniu w Nysie - opowiada Zbig-
niew Figas. - Wybudowanie
w stu domach małych oczysz-
czalni po 10 tys. zł każda kosz-
tuje łącznie milion zł. To może
lepiej znaleźć drugi milion
i stworzyć system, który będzie
służył minimum 50-60 lat. Ale
nie wszędzie ten rachunek się
potwierdzi. Jeśli budynki są
znacznie rozproszone, wygląda
to inaczej.

Prawdopodobnie już wkrót-
ce fundusz wyjdzie z nową ofer-
tą budowy niedużych osiedlo-
wych oczyszczalni - dla jednej
wioski, ale obsługiwanych przez
wyspecjalizowaną firmę, co
zawsze podnosi poziom ekolo-
gicznego bezpieczeństwa. Być
może będzie to rozwiązanie
także dla oddalonych od wio-
ski o kilometr czy dwa, a li-
czących 5-10 domów przy-
siółków. Prawdopodobnie ła-
twiej i taniej będzie zbudować
dla nich jedną wspólną oczysz-
czalnię niż dziesięć osobnych.
W każdej miejscowości warto
przed rozpoczęciem inwestycji
przeprowadzić osobny rachu-
nek ekonomiczny. ❚

Nasza woda jest
pod dobrą ochroną
W czasie 20 lat funkcjonowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował
344 inwestycje związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Pomoc pieniężna
funduszu w postaci pożyczek i dotacji wyniosła 636,9 mln zł.
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3302 kilometrów 
to długość sieci kanaliza-
cyjnej w województwie 
opolskim w roku 2011.

80 tys. budynków
zostało do 2011 roku 
podłączonych 
do kanalizacji.

60 procent
mieszkańców regionu 
korzystało w 2011 roku 
z kanalizacji.

Zakończono budowę 
i rozbudowę 68 oczyszczalni 
ścieków o łącznej przepusto-
wości 253 tys. m3 na dobę.

Wybudowano 1858 km 
sieci kanalizacyjnej i 
wykonano 36 tys. przyłą-
czy kanalizacyjnych. 

GMINA OTMUCHÓW

Budują
kanalizację
sanitarną
We wtorek, 20 sierpnia

2013 roku, Gmina
Otmuchów podpisała z Wo-
jewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu
umowę o dofinansowanie
projektu pod nazwą.: „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitar-
nej w mieście Otmuchów
etap I i II oraz miejscowości
Wójcice - etap II”. Całkowity
koszt projektu to około 4 mln
zł, z czego ponad 1,7 mln do-
finansowane zostanie ze
środków unijnych z programu
Infrastruktura i Środowisko,
a część wkładu własnego be-
neficjent sfinansuje z nisko-
oprocentowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu.

Realizacja projektu obej-
muje budowę ponad 5 km
sieci kanalizacji sanitarnej dla
ponad 400 mieszkańców.

Rusza także I etap budo-
wy kanalizacji sanitarnej
w Kałkowie. Finansowanie
inwestycji nastąpi z trzech
źródeł: budżetu gminy
Otmuchów, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej
w Opolu oraz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich,
z którego Gmina Otmuchów
pozyskała dofinansowanie za-
dania w wysokości 3,4 mln
zł. Łączyny koszt inwestycji
to 5,9 mln zł. Długość sieci
budowanej w Kałkowie wy-
niesie ponad 3,2 km. ❚

GMINA  
STRZELCE OP.

Zbiórka
elektrośmieci
W sobotę, 7 września,

elektrośmieci można
składać: Płużnica, parking ko-
ło kościoła (8.00-8.45);
Błotnica, remiza OSP (8.45-
9.25); Warmątowice, przy po-
jemnikach do selektywnej
zbiórki (9.30-10.10); Dziew-
kowice, koło placu zabaw
(10.15-10.45); Rożniątów,
parking koło kościoła (10.55-
11:35); Kalinów, koło pom-
nika (11.40-12.20); Kalino-
wice, koło sklepu ul. Parkowa
(12.25-13.00); Niwki, ul.
Wiejska 9 (13.05-13.35);
Ligota D., koło placu zabaw
(13.40-14.20; Ligota G., plac
zabaw (14.25-15.00).

Drugi samochód odbierał
będzie elektroodpady w miej-
scowościach: Szymiszów
wieś, przystanek, ul. Wolnoś-
ci (8.00-8.40); Szymiszów
os., przystanek, ul. Ligonia
(8.45-9.25); Sucha, sklep
Baltazar (9.30-10.10); Ro-
zmierz, remiza OSP (10.15-
10.30); Rozmierka, rynek,
tablica ogłoszeń (10.35-
11.10); Jędrynie, koło świet-
licy wiejskiej (11.15-11.35);
Osiek, koło przystanku PKS
(11.40-12.10); Kadłub Piec,
koło sklepu, ul. Dworcowa
(12.15-12.45); Kadłub Wieś,
między PPKS a kapliczką
(12.50-13.20); Grodzisko,
remiza OSP (13.25-14.10);
Szczepanek, parking przy
świetlicy (14.25-15.00). ❚
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