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MIASTO I GMINA SZCZAWNICA
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

Fundusze unijne uzdrawiają Uzdrowisko Szczawnica
Ostatnie wydarzenia związane z ulewnymi deszczami ukazały, jak bardzo istotne w Szczawnicy
są sprawne ujęcia wody wraz ze stacją jej uzdatniania. Zniszczone nadmierną ilością szlamu ujęcia nie były w stanie wyłapać i przekazać wody do jej uzdatnienia. Ta zaś, która trafiała na filtry,
była tak mętna, że oczyszczenie jej przy użyciu obecnej technologii było niemożliwe. By uzdrowisko, które z roku na rok przyjmuje coraz więcej gości i kuracjuszy, zapewniło wszystkim nieustanny dostęp do wody pitnej, zdecydowano się na budowę nowej infrastruktury poboru
i uzdatniania wody za pomocą pozyskanych na ten cel funduszy unijnych.
Obecnie na terenie miasta i gminy Szczawnica realizowany jest projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska”. Możliwość sfinansowania tak dużej inwestycji pojawiła się w momencie, kiedy Szczawnica
znalazła się w gronie pierwszych beneficjentów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 7.1 gospodarka wodno–ściekowa i pozyskała z Unii Europejskiej 48,59% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 7 553 052,51 zł. Pozostałe
środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu miasta i gminy.

Prace wykonywane na stacji uzdatniania wody weszły
w etap końcowy, rurociągi technologiczne są na ukończeniu,
główna armatura zamontowana i przygotowywane są instalacje do prób ciśnieniowych i wodnych. Wykonano modernizację osadnika popłuczyn i kanalizacje doprowadzające
i odprowadzające popłuczyny z osadnika. Elewacje są wykonane w 90% i obiekty nabierają już końcowego wyglądu. Wykonano próby końcowe i mycie zbiorników głównych oraz
podłączono je do sieci. Zasypano zbiornik rezerwowy. Trwają
prace przy zagospodarowaniu terenu i modernizacji ogrodzeń.

Budynek stacji uzdatniania wody

Przepławka dla ryb – kanał wód burzowych

Burmistrz miasta i gminy Szczawnica

Burmistrz Grzegorz Niezgoda:
– Bez możliwości dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej Szczawnica
nie uniosłaby kosztów tej wielkiej, totalnej przebudowy infrastruktury
wodno–ściekowej skumulowanej do
raptem dwóch lat. Już w latach siedemdziesiątych przymierzano się do
wymiany sieci, bezskutecznie – wyjaśnia burmistrz. – Teraz pojawiła się
szansa, a my ją wykorzystaliśmy. Już
we wrześniu chcemy podłączyć pierwsze ujęcie na Sewerynówce, by pod
koniec roku w kranach szczawniczan
popłynęła czysta, uzdatniona woda.
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