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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
Skutki funkcjonowania przestarzałej technologii oczyszczania wody oraz jej poboru Szczawnica dotkliwie odczuła podczas majowych i czerwcowych opadów deszczu.
Brak wody w kranach domów szczawniczan podczas gwałtownych opadów atmosferycznych już we wcześniejszych okresach nie pozostawił włodarzom innego wyjścia
niż podjęcie próby pozyskania środków finansowych na budowę nowych urządzeń pobierających i filtrujących wodę. Przygotowane i złożone przez miasto wnioski
o wsparcie unijne otrzymały pozytywną ocenę, a, co najważniejsze, kapitał na realizację strategicznej dla uzdrowiska inwestycji. Dzięki temu na terenie miasta i gminy
Szczawnica realizowany jest obecnie projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska”.
Pozyskana przez miasto kwota w wysokości 7 553 052,51 zł pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 7.1 gospodarka wodno–ściekowa i stanowi 48,59% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu miasta i gminy.
W ramach projektu prowadzone są równolegle dwa rodzaje prac – modernizowane są ujęcia wody oraz gruntownie modernizowana i przebudowywana jest stacja jej
uzdatniania. W chwili obecnej na Stacji Uzdatniania Wody dobiegają końca roboty ziemne i budowlane. Obecnie wewnątrz budynku odbywa się montaż aparatury kontrolno–pomiarowej i systemu sterowania. Przypomnijmy, iż stosowane technologie należą do najnowocześniejszych w Europie i są gwarantem dostarczania mieszkańcom,
gościom i turystom wody najwyższej jakości. W ramach inwestycji powiększone zostały również zbiorniki z zapasem wody pitnej, co w przypadku awarii ujęć, zapewni
Szczawnicy stały dostęp do wody pitnej przez co najmniej 3 dni.

Nowe szafy sterownicze na SUW

Montowane przepustnice do sterowania przepływem

Równocześnie realizowana inwestycja to modernizacja ujęć wody. Po tym, jak zakończono prace na ujęciu wody na Sewerynówce, inwestycje rozpoczęto na drugim ujęciu
tzw. pokrzywach. Modernizacja „na pokrzywach” polegać będzie na wybudowaniu nowych budowli hydrotechnicznych: nowego jazu podziałowego, gdzie woda będzie
kierowana do trzech źródeł: na kanał wód burzowych z przepławką dla ryb, ujęcia prowizorycznego w czasie czyszczenia oraz na tzw. odmólnik. Takie rozwiązanie pozwoli
na wpuszczenie do systemu wody pozbawionej piasku, mułu i innych zanieczyszczeń. Ujęcie wody na pokrzywach znajduje się powyżej stacji uzdatniania wody, dzięki
czemu woda transportowana jest tam grawitacyjne. Dzięki zastosowanej elektronice możliwe jest zdalne sterowanie zasuwami, poziomem wody i mętnością.

Trwające prace na ujęciu wody na pokrzywach
„Takiej jakości zapewnienia podstawowych usług na terenie uzdrowiska oczekują od nas zarówno mieszkańcy, jak również coraz liczniej przybywający goście,
turyści, kuracjusze. Dzięki pozyskanym środkom unijnym, o które bezskutecznie ubiegały się w tym czasie dziesiątki innych gmin, realizujemy inwestycję, która
daje początek budowaniu Szczawnicy jako kurortu o europejskim standardzie i prestiżu” – z dumą podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda.
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