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Przykryją Rawę 
 

Pierwszy kontrakt podpisany. 32,9 km wodociągów, 7 km kanalizacji, 

przykrycie rzeki Rawa na odcinku 4,9 km, modernizacja oczyszczalni ścieków 

Klimzowiec. Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie                        

i Świętochłowicach” wkracza w pierwszy etap. 
 

 W poniedziałek, 8 maja 2006 r., w chorzowskim Urzędzie Miasta podpisano umowę 
pomiędzy Chorzowsko - Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. a konsorcjum firm: CITEC S.A. (Katowice) 

i Rejonowym Przedsiębiorstwem Inwestycji Sp. z o. o. na Pomoc Techniczną i Inżyniera 

Kontraktu. — Teraz zabieramy się do roboty, zaczynamy wydawać pieniądze i z nich 

będziemy rozliczani. Przed nami ciężka praca — mówił Marek Dudek, przewodniczący 

Samorządowego Chorzowsko Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, 

odpowiedzialny za realizację zadania. Przewodniczący podkreślił, że prace będą prowadzone 

intensywnie. Dodał również, iż włożono bardzo dużo starań, aby zawrzeć pierwszy kontrakt. 

 Przypomnijmy. Formalny dwuletni termin na zawarcie pierwszego kontraktu minął            
w grudniu 2005 r. Komisja Europejska zgodziła się jednak przedłużyć go o pół roku. 

Podobnie postąpiono z realizacją całego projektu. Pierwotnie termin jego zakończenia 

przewidziano na 31 grudnia 2008 r. Obecnie zakończyć się ma on dwa lata później. Pojawiły 

się również realne obawy zmniejszenia środków przeznaczonych na rok 2007. Mówiono                  

o 4 bądź 7 mln zł (sprawę przedstawialiśmy w „Chorzowianinie” w numerach 14 i 15 z br.). 

— Szukano oszczędności, jednak budżet projektu pozostanie nienaruszony — powiedział 

Bartłomiej Jarocha, kierownik Jednostki Realizującej Projekt. — Znowelizowano ustawę 

„,Prawo Zamówień Publicznych”, przede wszystkim zwiększono i zaostrzono kary. Ma to 

pomóc zamawiającemu w szybszym wyborze wykonawcy — dodaje. 

 Całe przedsięwzięcie opiewa na 32.950.000 euro, z czego 70 proc. czyli 22.267.980 

euro finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Pozostała 

kwota pochodzić będzie z budżetów gmin Chorzowa i Świętochłowic, środków własnych 

Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza 

podpisana umowa opiewa na 1 333 333,33 euro. — Nie zmarnujemy ani jednego euro — 

obiecuje Wojciech Beblo, wiceprezes firmy CITEC. Konsorcjum wykona dokumentację 
przetargową i będzie sprawowało funkcję tzw. Inżyniera Kontraktu (odpowiednik inspektora 

nadzoru budowlanego) dla zadań objętych projektem. Będzie to modernizacja oczyszczalni 

ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym, przykrycie koryta rzeki Rawy                      

i otwartych kanałów ściekowych, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów. Pierwsze roboty budowlane mają rozpocząć się              
w lutym 2007 roku. — Zrealizowanie tej inwestycji do roku 2010 jest jak najbardziej realne 

— twierdzi Leszek Lis, prokurent firmy CITEC. Życzyliby sobie tego również prezydenci 

Chorzowa Marek Kopel i Świętochłowic Eugeniusz Moś, którzy zgodnie podkreślali jak 

ważna jest to inwestycja zarówno dla społeczeństwa jak i środowiska. 
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