
Jak powstaie kanalizacia {10}

Koniec zimowego przestoiu
Jesiefi dlugo go5cila w naszym rejonie, stqd Wykonawcy wyko-

rzystujqc sprzyjaj4cq aure, pracowali w pocie czola jeszcze w grud-
niu i na poczqtku stycznia, przy ukladaniu kanalizacji sanitarnej w na-
szej Gminie. Dopiero silne mrozy w koncu stycznia oraz w lutym ,,wy-
miotly" Wykonawc6w z bud6w. Zimowe przestoje zawsze sq brane pod
uwage podczas opracowywania harmonogram6w rob6t, jednak w tym
roku post6j okazal sig stosunkowo kr6tkotrwaly (ok. 1,S miesi4ca).

Od poczqtku marca Wykonawcy
powoli wracajq na plac budowy i kon-
tynuujq powierzone im zadania. Nad-
mieni6 nale2y, 2e w okresie zimowym
przy ukladaniu kanalizacji nie prze-
szkadza ani Snieg ani deszcz, a wro-
giem sq ujemne temperatury. Przy tej
temperaturze material, z kt6rego zro-
bione sq rury, czyli polichlorek winy-
lu (PVC) staje siq kruchy i traci swoje
sprqzyste wla6ciwo6ci. Podczas za-
sypywania wykopow mogq siq wte-
dy pojawia6 pqkniqcia, kt6re w przy-
szloSci bqdq skutkowa6 nieszczelno-
Sciq kanal6w. Ponadto w temperatu-
rach ujemnych utrudnione, a czasa-
mi wrgcz niemozliwe, staje sig wyko-
nanie wykop6w lub ich odwodnienie.

W zwiqzku z tym, i2 w okre-
sie zimowym nast4pify przerwy w
monta2u kanalizacji, pozwolimy
sobie na kr6tkie podsumowanie
prac wykonanych w zeszlym roku
na naszych poszczeg6lnych kon-
traktach.

Kontrakt I Krasiej6w

Realizacja Kontraktu I zwiqzane-
go z budowq kanalizacji sanitarnej w
Krasiejowie ju2 dawno minqla p6lme-
tek. Do kofica roku Wykonawca ro-
bot tj. DDtherm z Rozmierki uto2yl po-
nad 8.100 mb gl6wnych sieci oraz bli-
sko 2.000 mb przylqczy. Wykonawca

wykonal i w wiqkszo6ci wyposazyl w
niezbgdnq armaturq i aparaturq kon-
trolno-pomiarowq 9 kompletow sie-
ciowych przepompowni Sciek6w przy
ulicach: Zamo6cie, Dolnej, Rzecznej,
Kolejowej, Brzeziny (2 kpl.), Cegiel-
nianej, Robotniczej i ul. Brzozowej.
Zaawansowan ie rzeczowo-finansowe
wykonania kontraktu ksztattuje siq na
poziomie okolo 70%.

Pragniemy nadmieniC, i2 pod ko-
niec zeszlego roku uzyskali5my po-
zwolenie na u2ytkowanie pierwszej
zlewni i pierwszej przepompowni
we wsi Krasiej6w, zlokalizowanej
w rejonie ulic Zamo5cie i Wrzoso-
wej. W kr6tkim czasie podlqczone zo-
staly juz posesje polozone w zasiqgu
oddanej przepompowni (25 szt). Pod-
lqczeni mieszkancy z ulgE odetchnq-
li, gdyz dlugo oczekiwana kanalizacja
stala siq dla nich faktem.

- Zyjemy w XXI w. i kanalizacja
jest rzeczq niezbqdnq, gdy2 stare wy-
slu2one szamba ju2 dawno przesta-
ty pelni1 swojq funkcjq, sq nieszczel-
'ne i w 2aden sposdb nie odzwiercie-
dlajq SwiadomoSci ekologicznej spo-
leczehstwa - m6wi Jerzy Libera, je-
den z pierwszych mieszkafcow pod-
lqczonych do kanalizacji przy ulicy Za-
moScie. Ponadto korzystanie z kanali-
zacji sanitarnej, co nale2y przyznab z
calq pewnoSciq, jest o wiele tahsze od
uzytkowania zbiornika wybieralnego.

Kontrakt ll Biestrzynnik i Dylaki

Na koniec roku 2011 zaawanso-
wanie rzeczowo-flnansowe budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowo5ci
Dylaki ksztaltuje siq na poziomie 65%.
Wykonano blisko 7.500 mb kolektor6w
gl6wnych i 2.400 mb przylqczy grawi-
tacyjnych. Prowadzona przez firmq
Sangaz z Czqstochowy budowa r6w-
niez zostala wstrzymana wraz z na-
staniem zimy. Przy ulicy Ozimskiej,
Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej zlecilo wycig-
cie drzew rosnqcych w poboczu dro-
gi wojew6dzkiej, kolidujqcych z tra-
sE kanalizacji. Wycinka przyczyni
sig r6wnie2 do poprawy bpzpieczeri-
stwa w ruchu drogowym, gdyz stare,
niepielqgnowane drzewa skutecznie
ograniczaly widoczno56 kierowcom.

Kontrakt lll Szczedrzyk

Realizacja Kontraktu ll l w Szcze-
drzyku r6wniez postgpuje bez opo2-
niefi. Rok 2011 zamknql siq zaawan-
sowaniem rob6t na poziomie nieco
ponad 35%. Wykonano 8.700 kolekto-
r6w i blisko 1.400 mb przylqczy.Wy-
konawca z niecierpliwosciq obserwu-
je pogodg aby w mozliwie kr6tkim cza-
sie wznowi6 roboty montazowe.

Kontrakt lV Grodziec

Na Kontrakcie lV w miejscowo6ci
Grodziec Wykonawca nie zdqzyl siq
jeszcze,,dobrze rozpqdzif" i - musial
przerwa6 roboty w zwiqzku z zimowq
aurq. Na koniec roku 2011 Firma ,,M+"
Sp. z o.o. zKqdzierzyna Ko2la uNozyla
blisko 830 mb gl6wnych kanalow sa-
nitarnych oraz 35 mb przytrqczy. Za-
awansowanie zgodnie z harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym ksztal-
tuje siq na poziomie 6%. Mozna po-
wiedzie6, 2e niewiele, ale roboty roz-
poczqly sig w trudnym okresie kofica
roku (listopad 2011 r.), przy niesprzy-
jajqcych warunkach gruntowo-wod-
nych. Kazda brygada zostala wyposa-
zona w zestawy odwodnieniowe, bez
ktorych roboty zwiqzane z montazem
kanalizacji bylyby niemozliwe. Wyko-
nawca deklaruje zwigkszenie iloSci
brygad i w roku 2012 przyspieszenie
tempa rob6t bgdzie widoczne.

Kontrakt V Schodnia'Ozimek

Roboty montazowe kanalizacji sa-
nitarnej na Kontrakcie V, czyli zwiqza-
nym z budow4 kanalizacji sanitarnej w
miejscowo6ci Schodnia-Ozimek moz-
na uznac za zakortczone. Do wvko-

nania pozostalo kilka przylqczy, kt6re
po zatwierdzeniu zmiany pozwolenia
na budowq przez Starostwo Powia-
towe zostanq niezwlocznie wykona-
ne i oddane do uzytku. Trwajq prace
porzqdkowe posesji prywatnych, ulic
i poboczy na odcinkach, gdzie kana-
lizaqa zastala ju| zakohczona. Pom-
pownia Sciek6w zlokalizowana na te-
renie huty, zwana Rotundq, pozytyw-
nie przeszla procedury odbiorowe i
odbyl siq oficjalny rozruch przepom-
powni. Kolektory, wykonane przez fir-
mg INSBUD zostaly podNqczone do
rotundy i pompownia czeka na odbi6r
5ciek6w. Zaawansowanie rzeczowo-
finansowe Kontraktu V na koniec roku
2011 zamkngNo siq wielko6ciq 90,5%.
Na zebraniu wiejskim (23 lutego) Pre-
zes PG Ki M-u zadeklarowal rozpoczg-
cie podlqczeh poszczegolnych pose-
sji do tej kanalizacji bezzwlocznie po
rozmarznigciu podloza co powinno
nast4pi6 pod koniec marca.

Kontrakt Vl Suszarnia osad6w

Wykonawca zadania (METRO-
MEX S.A. z Olsztyna) rozpoczql pra-
ce projektowe nowej suszarni osad6w
po6ciekowych. Trwajq uzgodnienia z
lnwestorem zwi4zane z parametrami,
rodzajem urzqdzeri i wyposa2enia 2
hal suszarniczych, kt6re majq stanq6
na terenie oczyszczalni w Antoniowie.

Kontrakt Vll SUW

Wykonawca robot, Firma Wodro-
pol z Wroclawia w 2011 r. zmoderni-
zowat SUW Mnichus oraz rozpoczfi
roboty zwiqzane z modernizacjq Sta-
cji Uzdatniania Wody w Biestrzynni-
ku. Zostala wykonana dokumenta-
cja projektowa i uzyskano juz wszyst-
kie niezbgdne pozwolenia. Wykonaw-
ca z poczqtkiem biezqcego roku przy-
stqpil do rob6t zwiq_zanych z wykona-
niem zastgpczej instalacji filtr6w, kt6-
ra bgdzie pracowad przez okres mo-
dernizacji stacji. Obecnie trwajq pra-
ce zwiqzane z uzbrojeniem techno-
logicznym stacji. W najblizszym cza-
sie zostanie teZ wykonana moderni-
zacja studni glgbinowych, uzbrojenie
stacji w nowq instalacjg elektrycznq,
aparaturg kontrolno- pomiarowq i au-
tomatykq.

Elementem kontraktu nr Vll jest
r6wniez modernizacja centralnej dys-
pozytorni-sterowni, znajdujqcej siQ
na oczyszczalni Sciek6w w Antonio-
wie. Wykonawca dostarczyl ju? sprzqt
umozliwiajqcy monitoring i wizuali-
zacjq pracy poszczeg6lnych stacji
uzdatniania wody oraz przepompow-
ni Sciekow. Pomieszczenie dyspozy-
torni, ktore mie6ci siq w budynku ad-
ministracyjnym wydzialu wodociqg6w
i kanalizacji, polozonym na terenie
oczyszczalni Sciekow w Antoniowie,
przeszlo gruntowny remont i czeka na
montaz urzqdzeh i aparatury pomiaro-
wej oraz ich rozruch.

Krzysztof Durkalec
Aleksandra Bator
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