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Wspólnie, czyli lepiej i taniej
Warto stawiać na roztropne prowadzenie inwestycji samorządowych, zwłaszcza w ostatnich czasach nabrało to szczególnego 

znaczenia. Przykładem takich działań jest trwająca właśnie przebudowa al. 21 Października w Lesznie. Współpracują przy niej 

ściśle Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Miasto Leszno.

Ekspertyza przeprowadzona przez 
Wodociągi Leszczyńskie wykazała 
znaczną degradację kanalizacji ogólno-
spławnej w tym rejonie. Odnotowano 
m.in. korozję kanału kanalizacyjnego, 
ubytki materiału czy uszkodzenia kon-
strukcji sieci połączonej z wymywaniem 
gruntu. W takiej sytuacji ważne są dzia-
łania wyprzedzające, bo jak powszech-
nie wiadomo – "lepiej zapobiegać niż 
leczyć".
 
Wodociągi Leszczyńskie postawiły na 

przeprowadzenie robót w sposób kom-
pleksowy. Skoro pojawiła się koniecz-
ność ingerencji w kanalizację, Zarząd 
spółki podjął decyzję o przebudowie 
również sieci wodociągowej.
 
– Przy przebudowie sieci kanalizacji 

ogólnospławnej wraz z przyłączami po-
stanowiliśmy skorzystać głównie z tech-
nologii wykopowej. W niektórych miej-
scach wspomagamy się także metodą 
bezwykopową z wykorzystaniem tak zwa-
nego rękawa termoutwardzalnego nasą-
czonego żywicami epoksydowymi. Poza 
tym w technologii wykopowej dokonuje-
my w tej lokalizacji przebudowy sieci wo-
dociągowej razem z przyłączami – mówi 
Dagmara Mikołajczak, specjalista ds. in-
westycji w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lesznie.
 
Realizacja inwestycji jest możliwa dzię-

ki ścisłej współpracy z samorządem 

miasta, z poszanowaniem zasad eko-
nomiki inwestycyjnej. Skoro pojawi-
ła się konieczność ingerencji w sieć, 
Wodociągi Leszczyńskie wykonują od 
razu wszystkie niezbędne prace pod-
ziemne, a Miasto Leszno dokonuje cało-
ściowej przebudowy tego odcinka al. 21 
Października, zlecając konieczne roboty 
ziemne, rozbiórkę i ułożenie nowej na-
wierzchni oraz wykonanie nowych chod-
ników wraz z krawężnikami i specjalny-
mi korytami pomiędzy krawędzią jezdni 
a krawężnikiem, które mają za zadanie 
odprowadzać nadmiar wód opadowych.
 
W ramach inwestycji na zlecenie 

Wodociągów Leszczyńskich pod ziemią 
wymieniana jest sieć kanalizacji ogólno-
spławnej z przyłączami o długości sięga-
jącej blisko 400 metrów oraz sieć wodo-
ciągowa z przyłączami o łącznej długości 
około 460 metrów. Będzie to kosztować 
około 1,06 mln zł. Miasto Leszno za 
swoją część prac zapłaci ponad 465 tys. 
zł. Roboty rozpoczęte 31 sierpnia mają 
zostać sfi nalizowane do końca listopada 
tego roku. Ich wykonawcą jest fi rma LU-
MAX Łukasz Masłowski.
 
Dzięki wspólnym działaniom prowa-

dzonym w opisany wyżej sposób uda się 
obniżyć koszty robót, zminimalizować 
w najbliższej przyszłości ryzyko ewen-
tualnych awarii, a także przeprowadzić 
prace tak, aby były jak najmniej uciążli-
we dla mieszkańców tego rejonu.
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