
 

VIANZI WAKUMBUSHWA ULINZI MIUNDOMBINU YA MAJI. 

Na Crispin Gerald 

Wakazi wa Kata ya Vianzi, wilaya ya Mkuranga wametakiwa kuwa walinzi wazuri wa 

miundombinu ya maji wakati Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam 

(DAWASA) ikiendelea na utekelezaji wa mradi wa kijamii wa Vianzi wenye lengo la 

kutoa huduma kwa wananchi wa kata hiyo. 

Akiongea kwenye mkutano wa wananchi wa Vianzi Mhandisi wa mradi DAWASA 

Mkuranga, Richard Katwiga amesema kuwa lengo la utekelezaji wa mradi huo ni 

kuboresha upatikanaji wa maji na kupanua eneo la huduma kwa wananchi wa 

Mkuranga. 

Amesema kuwa wakati DAWASA inaendelea na utekelezaji wa mradi huu, wakazi 

wanatakiwa kuwa waangalizi wazuri wa miundombinu iliyopo inayowezesha huduma 

kupatikana. 

"Serikali kupitia DAWASA, inawekeza fedha nyingi katika utekelezaji wa miradi 

mbalimbali ya kuwezesha upatikanaji wa maji, hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kujali 

na kurunza kila kifaa kinachotumiwa kwenye utekelezaji wa mradi," amesisitiza 

Mhandisi Katwiga. 

Mhandisi Katwiga amesema kuwa mradi wa kijamii wa Vianzi umerithiwa kutoka kwa 

Wakala wa Usambazaji maji Vijijini (RUWASA) na kufanyiwa maboresho makubwa 

ikiwemo upanuzi wa chanzo cha maji na ujenzi wa miundombinu ya maji kwa lengo la 

kusambaza maji kwa wateja. 

Amesema kuwa awali, DAWASA Mkuranga ilikuwa inahudumia wateja 231, lakini baada 



ya kukabidhiwa mradi na kufanya maboresho, jumla ya wateja 550 wameunganishwa 

kwenye huduma ya maji. 

"Hivyo, jitihada zinazofanywa na DAWASA kwa sasa ni kuongeza mtandao wa maji 

kupitia mradi huu ili kuhakikisha wateja wote wanapata maji, na malengo yetu ni 

kuongeza idadi ya wateja kutoka 500 waliopo sasa mpaka 1,000 kwa mwaka huu," 

ameeleza Mhandisi Katwiga. 

Kwa upande wake Kaimu Mwenyekiti wa Kata ya Vianzi, Ndugu Swalehe Mngwenda 

amewataka wakazi wa Vianzi kuthamini kazi kubwa inayofanywa na serikali kupitia 

DAWASA kwa kulinda na kulipa za maji kwa wakati. 

Ameongeza kuwa mradi wa mradi umekuwa mkombozi kwa wakazi wengi kwani awali 

huduma haikuwa ya uhakika licha ya kuwepo kwa mradi wa RUWASA. 

Amewataka DAWASA kukaa na kuangalia namna ya kupunguza gharama kubwa ya 

maunganisho ya maji kwa wakazi ili wananchi waweze kumudu. 

 


