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MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICY Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

JEŚLI PO WODĘ
to t ylko do SZCZAWNICY!
eszcze do niedawna Szczawnica
nazywana była „Królową Polskich Wód”. Pogarszająca się
jednak przez lata jakość oferowanej
wody, jak również przestarzała metoda jej poboru i uzdatniania, postawiły znak zapytania nad stwierdzeniem
określającym Uzdrowisko Szczawnica. A właśnie z tego – czystej i smacznej wody, kurort przyjmujący rocznie
prawie 300 000 gości, słynął na całą
Polskę. Szybki powrót do ponownego
uznania Szczawnicy za „Królową Polskich Wód” możliwy jest dzięki
wsparciu finansowemu uzyskanemu
z Małopolskiego Regionalnego Pro-

J

na zbiorniku „Pokrzywy”, modernizację ujęcia wody na zbiorniku „Sewebudowę
rurociągów
rynówka”,
przesyłowych wody surowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
i systemu sterowania. W ramach inwestycji powstaną również elementy
ochrony przyrody, którymi są dwie
przepławki dla ryb: na ujęciu „Pokrzywy” i na ujęciu „Sewerynówka”. Celem inwestycji jest zapewnienie
dobrej jakości wody pitnej mieszkańcom, turystom i kuracjuszom przebywającym na terenie miasta i gminy
Szczawnica.

Trwają prace na stacji uzdatniania wody

niej jakości wody” – mówi burmistrz
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.
„Sam fakt, iż według Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego, Szczawnica
znajduje się w ścisłej czołówce miast
uzdrowiskowych i turystycznych rejonu Pienin oraz Beskidu Sądeckiego,
a samą Szczawnicę można zaliczyć
do najatrakcyjniejszych turystycznie
miejscowości w Polsce, nakłada na jej
burmistrza obowiązek wyjątkowej
dbałości zarówno o mieszkańców, jak
również licznie przybywających gości” – dodaje Niezgoda.
Realizowany w Szczawnicy projekt to
zadania inwestycyjne prowadzone

„na żywym organizmie”. Równocześnie
z prowadzeniem prac budowlanych
na istniejących ujęciach wody zadaniem wykonawcy jest stała dostawa
pitnej wody do wszystkich gospodarstw domowych w Szczawnicy. Dlatego ważne jest by prace przebiegały
sprawnie, a montowane obecnie, jedne
z najnowocześniejszych technologii filtracji i uzdatniania wody w Polsce, nie
powodowały przerw w dostawie wody
pitnej” – podkreśla burmistrz.
„To naprawdę duża robota – uśmiecha się Grzegorz Niezgoda – jak dotychczas największa inwestycja
prowadzona w mieście”.

Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda

gramu Operacyjnego na lata 20072013,
Oś
Priorytetowa
7,
infrastruktura Ochrony Środowiska,
Działanie 7.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa, realizowanemu z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, w ramach którego
Szczawnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000 000, 00 zł
na realizację zadania pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja ujęć
i stacji uzdatniania wody dla miasta
Szczawnica z elementami ochrony
środowiska”. Działania Projektu przewidują: modernizację ujęcia wody

„Szczawnica jest miastem uzdrowiskowym, gdzie podstawą prowadzenia
zarówno
działalności
uzdrowiskowej jak również rekreacyjnej i gospodarczej jest czysta i dobra
jakościowo woda. Dzięki realizacji
projektu poprawią się znacznie warunki socjalno-bytowe mieszkańców
Szczawnicy oraz przebywających
w niej gości, jak również uzyskamy
możliwość dalszej rozbudowy bazy
sanatoryjnej, hotelowej i turystycznej
na terenie miasta. Do tej pory rozwój
taki nie był możliwy ze względu
na ograniczenia dostawy odpowied-
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