Temat:
Pytanie do wójta
Wiadomość:
Witam serdecznie, Panie Wójcie
w pierwszej kolejności chciałbym pogratulować Panu objęcia stanowiska Wójta Gminy Świdnica i
życzyć Panu i współpracownikom samych sukcesów. Z uwagi, iż pracuję w Zielonej Górze nie
mam możliwości spotkania się osobiście z Panem i porozmawiania. Sprawa, która spędza mi
sen z powiek od blisko 9 lat jest woda w miejscowości Buchałów. W pierwszej kolejności
chciałbym poruszyć sprawę ciśnienia wody, które w okresie letnim spada do przysłowiowego
zera. Niestety pomimo zapewnień Pana poprzednika nic się nie zmieniło, wciąż występuje niskie
ciśnienie wody, szczególnie w okresie letnim oraz notoryczne awarie pomp. Na domiar złego,
kiedy późnym wieczorem lub po usunięciu awarii powraca ciśnienie to woda jest koloru
brązowego. Zamontowane filtry nie wytrzymują jednego tygodnia gdyż są już oblepione brązową
mazią pomimo, że producent zaleca wymianę raz na miesiąc. Niestety, zostałem zmuszony do
demontażu filtru z uwagi na zapychanie się nadmierną ilością ww mazi.
Kolejnym problemem jest ujęcie z którego miejscowość Buchałów korzysta czyli Letnica. W
przypadku braku zasilania Buchałów jest również odcięta od wody, gdyż pompy w Letnicy nie
mają zapasowego źródła zasilania np. w postaci agregatu. W tym roku również nie mieliśmy
wody w okresie letnim a dodatkowo pojawiły się bakterie, w efekcie czego pozostaliśmy bez
wody na okres kilku dni. Pomoc jaka została udzielona to wystawienie 60 butelek 5 litrowych na
czas braku dostawy. Z obliczeń przybliżonych wychodzi, że na jeden dom przypada 1 butelka
wody 5 litrowa, która miała wystarczyć na kilka dni. Niestety nie dowieziono nam nawet wody do
mycia, szkoda.
Reasumując, chciałbym się dowiedzieć jakie są plany odnośnie wody w Buchałowie. Przez ten
okres blisko 9 lat zapewniano nas m.in. że:
- będzie kolejny nowy, zapasowy odwiert wody w Letnicy,
- będzie agregat prądotwórczy,
- woda będzie bardziej czystsza. Wspomniane informacje to niestety ale deklaracje słowne od
Wójta Jaskulskiego, Kierownika ZGK Świdnica na co nie mam dowodów za to mam dziesiątki
wykonanych sms-ów o standardowej treści "Brak wody".
Serdecznie pozdrawiam,
mieszkaniec Buchałowa
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Odpowiedz

W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie jakości wody w Buchałowie pragnę
poinformować, że miejscowość ta jest zaopatrywana w wodę z gminnego ujęcia wody w Drzonowie,
a nie jak Pan wspomniał z ujęcia w Letnicy. Ujęcie to dostarcza wodę mieszkańcom 4 miejscowości tj.
Drzonów, Buchałów, Radomia i Orzewo. Wobec znacznej rozbudowy mieszkaniowej wymienionych
miejscowości podjęto decyzję o konieczności budowy drugiej studni głębinowej, a także rozbudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w Drzonowie. Należy
zauważyć, że stacja uzdatniania wody w Drzonowie jest obiektem wybudowanym w latach 90-tych na
potrzeby niewielkiej liczby osób. Od tego czasu powstało kilka nowych osiedli zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej co w odniesieniu do istniejącego obiektu, ma znaczący wpływ na
jakość usług świadczonych przez ZUK. Wskutek zwiększonego poboru wody przez mieszkańców,
zwłaszcza w okresach letnich, obiekt nie jest w stanie efektywnie uzdatnić wody (intensywny pobór

wody powoduje zwiększony przepływ wody przez złoża odżelaziaczy i odmanganiaczy, co prowadzi
do nieefektywnego procesu uzdatniania wody). Z uwagi na istniejący problem Zakład wielokrotnie
podejmował działania naprawcze zmierzające do poprawy dostawy wody jak i poprawy jej jakości. W
2014 roku jednostka zleciła czyszczenie złóż odżelaziaczy oraz wymianę dystrybutorów w butlach na
stacji uzdatniania wody w Drzonowie. Została także wymieniona i skorelowana armatura obsługująca
wyczyszczone odżelaziacze i odmanganiacze. Ponieważ w okresie letnim, w którym wzrasta pobór
wody zarówno na cele bytowo – gospodarcze, rekreacyjne i pielęgnacji terenów zielonych wokół
posesji, część mieszkańców, w godzinach popołudniowych, była pozbawiona dostawy wody. Dlatego
też aby zwiększyć wydajność przedmiotowego ujęcia została zakupiona nowa pompa głębinowa o
większej wydajności, która miała zapewnić stałą dostawę wodę wszystkim mieszkańcom
obsługiwanym przez ujęcie wody w Drzonowie, a także zbiornik na wodę pitną o pojemności 60 m3,
który pełni funkcję bufora wody przy maksymalnych rozbiorach.
W 2015r. zlecono opracowanie koncepcji technologicznej pn. „Ocena stanu technicznego
oraz koncepcja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Drzonowie”. Autorzy dokumentacji przedstawili
rzeczowy zakres inwestycji określający prace inwestycyjne zmierzające do zmodernizowania obiektu
SUW, a także dostosowujące wydajność ujęcia do aktualnej liczby odbiorców wody. Po otrzymaniu
wstępnych kosztów realizacji inwestycji rozpoczęto starania o pozyskanie środków finansowych
niezbędnych do rozbudowy i modernizacji SUW w Drzonowie, a także budowy drugiej - rezerwowej
studni głębinowej.
W 2017r. została opracowana dokumentacja hydrogeologiczna, na podstawie której
wykonano odwiert dla drugiej studni głębinowej i zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego
celem wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, na podstawie którego
możliwa jest eksploatacja obiektu.
W marcu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
„Rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Drzonowie, gmina Świdnica”.
Decyzja o pozwolenie na budowę stała się ostateczna w połowie listopada 2018r. W tym czasie
trwały prace nad projektem budżetu na nadchodzący rok, w którym to zabezpieczono środki
finansowe, stanowiące wkład własny na realizację inwestycji. Na chwilę obecną Gmina opracowuje
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z terminem wykonania i zamieszczenia ogłoszenia o
przetargu nieograniczonym do dnia 21 grudnia 2018r. Mając nadzieję na pozytywnie
przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca
przedsięwzięcia, planuje się podpisanie umowy na realizację inwestycji do końca stycznia przyszłego
roku. Biorąc pod uwagę zakres prac sanitarnych przewidzianych na stacji uzdatniania wody, a także
na gminnym ujęciu wody w Drzonowie, planowany termin zakończenia robót określa się do dnia 31
sierpnia 2019r. Ponadto informuję, że Gmina Świdnica w 2017r. dokonała zakupu przewoźnego
agregatu prądotwórczego, który przy długo trwającym braku energii elektrycznej będzie stanowił
zastępcze źródło prądu. Należy również dodać, że w dokumentacji projektowej rozbudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody w Drzonowie projektant również przewidział zakup i montaż
stacjonarnego agregatu prądotwórczego, który w przypadku braku zasilania umożliwi
funkcjonowanie stacji.
Mając na uwadze powyższe pragnę poinformować, że Gmina Świdnica dokłada wszelkich
starań, aby realizacja inwestycji była możliwa w jak najkrótszym czasie i z uwagi na konieczność
wykonania obowiązku w zakresie poprawy jakości wody nałożonego przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze, w pierwszej kolejności zabezpieczyła środki finansowe na rozbudowę i
modernizację SUW w Drzonowie.
Pozdrawiam
Magdalena Widańska
Kierownik ZUK

