
Rusza największa powojenna inwestycja samorządowa 

W Sulikowie podpisano umowę na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków 
wraz z kanalizacją i wodociągiem. Inwestorem jest międzygminna spółka 
SUPALZ a wykonawcą konsorcjum firm Bilfinger Berger Budownictwo SA oraz 
Hydrobudowa 6 z Warszawy.  

Ze strony zamawiającego podpisał ją prezes spółki Krzysztof Lipko. Wykonawcę 
reprezentował Wojciech Szwejkowski – członek zarządu. Wartość zadania, szacowanego 
wstępnie na ponad 60 mln zł zweryfikował przetarg. Ostatecznie zostanie wykonane za 
niespełna 40 mln zł. 85 procent tej kwoty wyłoŜy europejski Fundusz Spójności.  

- To ogromny sukces, gdyŜ fundusz ten zasadniczo ma finansować inwestycje w wielkich 
aglomeracjach. Tymczasem sięgnęły do niego trzy niewielkie gminy, co juŜ jest 
ewenementem – powiedziała obecna na uroczystości Bogumiła Turzańska-Chrobak, 
pełnomocnik zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Świadczy to o wysokim profesjonalizmie ludzi przygotowujących wniosek 
do instytucji europejskich. Dokumentację projektową wykonano na zlecenie Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, natomiast wniosek wykonała spółka SUPLAZ. System obejmie 
Platerówkę, Sulików i część Gminy Zgorzelec. To największa inwestycja infrastrukturalna 
na tym terenie po wojnie. Podzielono ją na kilka etapów. W „zerowym”, sfinansowanym 
wyłącznie z budŜetów gminnych, wykonano 4,8 km rurociągów, które połączyły wsie 
leŜące w gminach objętych zadaniem. Ten etap był niezbędny, aby obszar mógł być 
uznany za jedną aglomerację. W etapach zasadniczych powstanie oczyszczalnia ścieków 
o przepustowości 480 metrów sześciennych na dobę, sieć sanitarna o łącznej długości 
nieco ponad 40 km oraz 32 przepompownie.  

Będzie czyściej, zdrowiej i … bogaciej 

Celem przedsięwzięcia jest wyposaŜenie mieszkańców gmin Sulików, Platerówka i 
Zgorzelec w infrastrukturę techniczną umoŜliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków 
komunalnych. Ponadto chodzi o zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości wody do 
picia oraz ochronę głównych zbiorników wód podziemnych. Do tego inwestycja jest 
obiektem Ŝywego zainteresowania sąsiadów zza Nysy, gdyŜ poprawi stan ochrony 
powierzchniowych ujęć wody dla Görlitz. Tutejszy mikroregion wyniesie z niej inne 
jeszcze korzyści. OtóŜ  będzie moŜliwe zwiększenie aktywności gospodarczej lokalnej 
społeczności. Wiadomo przecieŜ, Ŝe inwestorzy chętniej przychodzą tam, gdzie jest tzw. 
„teren uzbrojony”. NaleŜy zatem oczekiwać rozwoju handlu, usług i produkcji. To z kolei 
wpłynie za poniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców. Nie do przecenienia będą efekty 
ekologiczne i ekonomiczne. Zmniejszą się bowiem koszty ochrony środowiska poprzez 
eliminację zanieczyszczenia lokalnych rzek, zatruwanych zupełnie nieczyszczonymi 
ściekami. Kolejnym efektem będzie więc takŜe poprawa stanu zdrowia ludzi 
mieszkających w dorzeczu Czerwonej Wody i korzystających z jej zasobów. Takie równieŜ 
są cele europejskiego Funduszu Spójności i dlatego dostaliśmy stamtąd pieniądze.  

Czas będzie ich gonić 

Na wykonanie zadania konsorcjum ma bardzo mało czasu, bo tylko 22 miesiące. Oddanie 
systemu do uŜytku planowane jest zatem na wiosnę 2012 roku. Trzeba liczyć, Ŝe na 
przeszkodzie nie staną trudne warunki gruntowe (mieszkamy na terenie podgórskim), 
klimatyczne (liczymy na łagodne zimy) czy wreszcie ludzka nieŜyczliwość. Pamiętajmy, 
Ŝe rurociągi często będą kładzione w pasie dróg publicznych oraz przebiegną w okolicach 
terenów prywatnych. W podpisaniu umowy uczestniczyli radni z trzech gmin oraz 
wójtowe Jan Hasiuk z Sulikowa, Krzysztof Halicki z Platerówki oraz Kazimierz Słabicki, 
zastępca wójta Gminy Zgorzelec.  
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