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ul. Grunwaldzkiej w Lesznie opodal jednostki wojskowej. Obsługuje południo-
wą i zachodnią części Leszna. W ramach tej inwestycji w położonej po sąsiedzku  
ul. Racławickiej ułożono też nowy rurociąg tłoczący ścieki do Henrykowa.

Siedziba firmy, muzeum i laboratorium

Przez lata zmieniał się teren siedziby głównej firmy przy ul. Lipowej. Najlepiej 
ukazują to archiwalne fotografie z lat 50. i 60. XX wieku w zestawieniu ze współ-
czesnymi zdjęciami. Poszczególne obiekty zmieniały swoje przeznaczenie i wygląd. 
Na przykład budynek starej oczyszczalni ścieków został zaadaptowany na muzeum, 
w którym gromadzone są eksponaty związane z historią leszczyńskich wodociągów 
i kanalizacji. Jednym z najważniejszych jest bardzo dobrze zachowana i sprawna 
technicznie tarcza separacyjna z berlińskich zawkładów Riensch-Wurl, prawdopo-
dobnie jedyna taka w Polsce.

Zmiany lokalowe objęły także laboratorium MPWiK. W 1993 roku zostało ono prze-
niesione z Zaborowa do siedziby wodociągów przy ul. Lipowej, a w 2009 roku na 
jego potrzeby oddano do użytku zupełnie nowy obiekt zapewniający wysoką jakość 
obsługi klientów. Obecnie Laboratorium Badania Wody i Ścieków świadczy usługi 
w zakresie pobierania próbek, badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych 
wody, ścieków i osadów, wykonywanych na potrzeby wewnętrzne MPWiK oraz dla 
klientów zewnętrznych. Od 2010 r. posiada certyfikat akredytacji.

Niedawno na terenie przy ul. Lipowej powstał także nowy budynek sanitarno-szat-
niowy z częścią biurową, co doprowadziło do znaczącego poprawienia komfortu 
pracy sporej części załogi wodociągowej. Obiekt został zaprojektowany i wykona-
ny w energooszczędnej technologii, jest też dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Inwestycja została sfinansowana ze środków BGK Region Wielkopolski. 
Podpisanie umowy na budowę obiektu odbyło się w październiku 2020 roku, a in-
westycję zrealizowała firma Kontrakt Sp. z o.o. spółka komandytowa z Wilkowic.

Niezależność energetyczna w zasięgu ręki

Intensywne zmiany w ostatnich latach dotyczą funkcjonującej od ćwierć wieku 
Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, która poddawana jest modernizacji połą-
czonej z rozbudową. W ostatnich latach przedsiębiorstwo podjęło szereg inicjatyw 
w kierunku niezależności energetycznej.

– Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wytwarzanie energii elektrycznej „na 
miejscu” dzięki pozyskiwaniu jej z odnawialnych źródeł energii. Instalacje wykona-
ne w ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie będą 
umożliwiać efektywną fermentację osadów oraz wykorzystanie energetyczne bioga-
zu w kogeneracji – informuje Rafał Zalesiński, prezes spółki MPWiK.

Równocześnie przedsiębiorstwo czerpie energię ze słońca, a temu celowi służą in-
stalacje fotowoltaiczne. Dwie z nich są zlokalizowane na leszczyńskich stacjach 
uzdatniania wody – Karczma Borowa (mikroinstalacja o mocy 39,6 kWp) oraz 
Strzyżewice (farma fotowoltaiczna o mocy ok. 0,5 MW). Lada dzień uruchomio-
na zostanie kolejna mikroinstalacja o mocy 48 kWp, tym razem na Oczyszczalni 
Ścieków w Henrykowie. Niebawem własną energię Wodociągi będą wytwarzać 

również za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznych, które powstaną na stacjach 
w gminie Lipno, a mianowicie SUW Maryszewice i SUW Radomicko. 

Inwestycje w gminie Lipno

Ze względu na bezpieczeństwo dostaw wody oraz jej jakość, spółka MPWiK pla-
nuje zmiany także na terenie gminy Lipno. Przewidywana jest likwidacja stacji 
uzdatniania wody w Górce Duchownej, Sulejewie i Klonówcu oraz wykonanie 
tak zwanej spinki, czyli połączenia wodociągowego między stacjami Radomicko, 
Żakowo, Maryszewice, Lipno i Goniembice.

Posiadamy już projekt wraz z pozwoleniem na budowę na nową Stację Uzdatniania 
Wody Lipno. Będzie ona zasilana z ujęcia wody, które jest zlokalizowane w lesie 
smyczyńskim. Starego obiektu nie opłacało się modernizować, a planowana stacja 
stanie się najważniejszą w całej gminie. W ramach inwestycji powstaną również 
zbiorniki wody czystej.

– Nowy obiekt będzie łączył w sobie funkcje technologiczne i edukacyjne. 
Zaplanowano tutaj salkę konferencyjną, która będzie wykorzystywana do propa-
gowania wśród dzieci oraz młodzieży wiedzy na temat wody i środowiska – infor-
muje prezes R. Zalesiński.

W okresie planowania i budowy nowej SUW spółka podłączyła tamtejszych klien-
tów do tzw. stacji kontenerowej, która jest rozwiązaniem innowacyjnym i zapewnia 
prowadzenie produkcji wody w sposób ciągły.

Wodociągi Leszczyńskie

W 2022 roku mija 30 lat działalności spółki MPWiK na rynku leszczyńskim. 
Minione trzy dekady to okres wytężonej pracy wielu ludzi, a to wszystko z my-
ślą o mieszkańcach aglomeracji leszczyńskiej. Firma wciąż się rozwija i wpro-
wadza zmiany, chcąc być bliżej odbiorców. Z tego powodu przedsiębiorstwo nie-
bawem zmieni nazwę na taką, z którą jest identyfikowane – po prostu Wodociągi 
Leszczyńskie.
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30 lat zmian i rozwoju
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie od trzech dekad działa jako spółka. Od początku obsługiwała 
ona klientów z Leszna, a obecnie działa na obszarze tzw. aglomeracji leszczyńskiej.

Wodociągi po II wojnie światowej nie doznały istotnych uszkodzeń oraz zniszczeń, 
dzięki czemu mogły kontynuować produkcję wody dla miasta. Niemniej jednak 
rozwój ludnościowy oraz przemysłowy ośrodka powodowały, że wraz z kolejnymi 
dekadami wody brakowało coraz bardziej. Niewiele pomogła nawet modernizacja 
zakładu wodociągowego i przejście z napędu parowego na elektryczny na przeło-
mie lat 50. i 60. XX w. W 1979 r. produkcja wody była ponad pięciokrotnie wyższa 
niż w 1945 r. W tym okresie 3,5-krotnie zwiększyła się też długość sieci wodocią-
gowej z przyłączami.

Bezpieczeństwo dostaw wody na pierwszym miejscu

Wraz z powołaniem do życia spółki w dniu 18 września 1992 roku, rozpoczęto 
wiercenie studni i budowę stacji uzdatniania wody w Karczmie Borowej, urucho-
mionej w 1993 r. Natomiast w 1995 r. woda do miasta popłynęła ze stacji uzdatnia-
nia wody w Strzyżewicach.

Najstarszą w Lesznie SUW Zaborowo w 2014 roku gruntownie zmodernizowa-
no i zautomatyzowano, zamieniając przy okazji w architektoniczną perełkę. Praca 
wszystkich urządzeń oraz procesy technologiczne są tam całkowicie zautomatyzo-
wane. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z preferencyjnej 
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA.

W pierwszej dekadzie XXI w. poszerzony został istotnie obszar działania zakładu, 
gdyż przedsiębiorstwo zostało operatorem systemu dostarczania wody na obsza-
rze gminy Lipno. Działa tam osiem stacji uzdatniania wody: Lipno, Maryszewice, 
Radomicko, Żakowo, Górka Duchowna, Sulejewo, Goniembice, Klonówiec. Spółka 
jest eksploatatorem ujęć wody oraz systematycznie przejmuje je na majątek własny. 
Do tej pory aportem zostały przejęte SUW Lipno, SUW Żakowo i SUW Radomicko.

Gospodarka ściekowa

Kluczową inwestycją lat 90. było powstanie Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, 
dzięki której zlikwidowano problem zanieczyszczania ujęcia wody w Zaborowie. 
Obliczono ją na 85 tysięcy mieszkańców, czyli z dosyć dużą rezerwą. Prace bu-
dowlane ruszyły w 1994 roku. Dwa lata później zakończono pierwszy etap budowy 
kompleksu, czyli część mechaniczną oczyszczalni. Wówczas podłączono do sieci 

Zatorze, fragment Strzyżewic i większość Zaborowa. W 2000 roku w Henrykowie 
zaczęła pracować także część biologiczna.

Obecnie do Henrykowa trafiają ścieki odbierane z terenu aglomeracji leszczyń-
skiej, czyli Miasta Leszna, Gminy Lipno i Gminy Święciechowa. Spółka zajmuje 
się też eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej włas-
ność miasta Leszna.

W zakresie odbioru ścieków istotną infrastrukturę stanowi nie tylko oczyszczal-
nia, ale także cała sieć kanalizacyjna oraz przepompownie ścieków. Na obsza-
rze aglomeracji MPWiK obsługuje ogółem 65 przepompowni ścieków. W 2013 
roku spółka zmodernizowała i zautomatyzowała jeden z najbardziej charaktery-
stycznych obiektów tego rodzaju – tzw. "Grubą Kaśkę". Obiekt położony jest przy  
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