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OGŁOSZENIE

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!
Już kilka miesięcy trwają prace związane
z budową nowych ujęć wody dla Uzdrowiska Szczawnica. Inwestycja ta możliwa
jest dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 7, infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka
Wodno-Ściekowa, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, 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”. W ramach projektu przewidywana jest: modernizacja ujęcia wody
na zbiorniku „Pokrzywy”, modernizacja
ujęcia wody na zbiorniku „Sewerynówka”,

na z kompleksową wymianą całej sieci
wodociągowej na terenie miasta, wykluczy przerwy w poborze i filtracji wody
podczas gwałtownych opadów deszczu,
zminimalizuje straty w sieci do kilku procent, zaś nowy zbiornik retencyjny o pojemności 2 200 m3, zagwarantuje
bezpieczny zapas czystej wody dla
wszystkich mieszkańców i gości przebywających w Szczawnicy.

„Do tej pory to największa inwestycja
na terenie Szczawnicy. Prowadzona jest
w sposób umożliwiający ciągłe korzystanie z wody bez zagrożenia w postaci
przerw w jej dostawie, a wykorzystywane w pracach materiały i technologie
najwyższej jakości, gwarantują bezawaryjne użytkowanie przez kolejne dziesięciolecia” – zapewnia optymistycznie
Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Trwające prace na ujęciu „Sewerynówka”
budowa rurociągów przesyłowych wody
surowej, rozbudowa 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.Do tej pory opinie zarówno mieszkańców, jak również chętnie
odwiedzających Szczawnicę turystów czy
kuracjuszy były jednoznaczne i niezbyt
pochlebne. Zarzucali oni bowiem niezbyt
dobrą jakość wody pitnej w kranach oraz
częste przerwy w jej dostawach. Całkowita zmiana sposobu pobierania wody oraz
technologii jej uzdatniania, zastosowana obecnie w Szczawnicy, już z początkiem przyszłego roku przyniesie pierwsze
pozytywne efekty. Dostawa wody bez

chloru, zdatnej do picia prosto z kranu
przez 24 godziny na dobę, to główne założenia realizowanego przedsięwzięcia.
„Chcemy, by przyjeżdżający do Szczawnicy kuracjusze i turyści otrzymywali produkty najwyższej jakości. By stale wracali
do nas z rodzinami i znajomymi nie tylko
po wypoczynek, ale również zdrowie
i urodę, a to zapewnić im może między innymi czysta, górska woda” – mówi Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.
Częste przerwy w dostawie wody pitnej
do gospodarstw domowych, pensjonatów
i hoteli związane są z jednej strony z dużą
liczbą gości przebywających jednorazowo
na terenie Szczawnicy (w liczbie
ok. 5 000), z drugiej zaś awaryjnością
urządzeń filtrujących wodę podczas opadów atmosferycznych, dużymi stratami
w sieci przesyłowej wody wynoszącymi blisko 80% oraz niewielkiemu zbiornikowi retencyjnemu o pojemności 700 m3.
Realizacja powyższej inwestycji, powiąza-
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