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Nie tylko na tablicach 
 
Przepompownia ścieków w Świętochłowicach - Chropaczowie oddana do użytku. Wstęgę 
podczas uroczystego przekazania obiektu, 22 lutego, przecięła m.in. Elżbieta Bieńkowska, 

minister rozwoju regionalnego. 

 

 
 

Oddanie przepompowni zakończyło zadanie „Przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów” 

realizowanego w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projektu 

Funduszu Spójności - „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie — 

Świętochłowicach”. — Oddajemy do użytku pierwszy projekt, który wcześniej widzieliśmy 

tylko na chorzowskich i świętochłowickich tablicach — mówił Eugeniusz Moś, prezydent 

Świętochłowic. - Cieszymy się, że współpraca między miastami daje dobre efekty.  

Jacek Gabor, prezes zarządu Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji, wspomniał jak wyglądały tereny przy ul. Sztygarskiej, gdzie 

obecnie stoi nowoczesny obiekt. — To byt jeden głęboki jar. Ścieki leciały wszędzie. Projekt 

byt trudny do wykonania. Zrobiono go z należytą starannością. Marek Kopel, prezydent 

Chorzowa nie ukrywał, że cały projekt napotkał na wiele trudności, głównie finansowych. 

Zapewnił jednak, iż wszystkie prace zostaną zakończone planowo do roku 2010.                           

O trudnościach finansowych w realizacji podobnych projektów na terenie kraju mówiła też 
minister E. Bieńkowska. — Cieszę się, że został zakończony etap projektu. Większość 
projektów finansowanych z Funduszu Spójności ma problemy finansowe. W sumie są to kwoty 

sięgające niemal 2 mld. euro. Będziemy robili wszystko, aby doprowadzić projekty do końca. 

Mam nadzieję, że w Chorzowie i Świętochłowicach poszczególne etapy zostaną wykonane 

zgodnie z harmonogramem. 



Świętochłowicka przepompownia należy do najnowocześniejszych w Polsce. — Dziennie, 

średnio, przepompowuje ona 1000 metrów sześciennych, a w porze deszczowej nawet dwa 

razy tyle. To największa przepompownia w naszym przedsiębiorstwie. Będzie odprowadzała 

nieoczyszczone ścieki z dzielnicy Chropaczów i skierowywała je do oczyszczalni Klimzowiec 

— tłumaczy Bartłomiej Jarocha; kierownik jednostki realizującej projekt. 

Umowę na realizację zadania podpisano 30 listopada 2006 r., jej wartość to niemal                 

2,5 mln euro. Inwestycję zakończono pod koniec ubiegłego roku, dzięki temu Chorzowsko - 

Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uniknęło zapłaty kary                    

za odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, w wysokości przekraczającej              

2,5 mln zł. 

We wtorek, 26 lutego, już po zamknięciu tego numeru „Chorzowianina” ChŚPWiK podpisało 

umowę na wykonanie zadania — „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec                         

i gospodarka osadem ściekowym — projektowanie”. W ramach tego wykonana zostanie 

kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 
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