Pytanie
Witam serdecznie,
mam pytanie do Pana Wójta, czy wieś Buchałów doczeka się w końcu czystej wody? Jestem po
prostu zdruzgotany podejściem władz Gminy do tematu wody. Od 10 lat męczymy się z brakiem
wody, słabym ciśnieniem, brudem i bakteriami, jakie występują w dostarczanej przez ZUK
Świdnica wodzie do miejscowości Buchałów. Zapewnienia odnośnie modernizacji, procesem
wyłaniania wykonawców, zakończeniem realizacji po prostu nic nie przyniosły. Woda jest, ale
niestety nie nadaje się do spożycia, jak nie pojawiają się bakterie, to woda jest brudna. Niestety
ja i na pewno mieszkańcy naszej małej wioski jesteśmy zawiedzeni podejściem władz do tak
istotnego tematu jakim jest czysta woda.

Odpowiedź:
Sprawa jakości wody absolutnie nie jest nam obojętna. Wręcz przeciwnie, Gmina dokłada
wszelkich starań, aby każdemu z mieszkańców dostarczono wodę w odpowiedniej ilości i jakości
oraz bez zakłóceń odbierano ścieki. Świadczą o tym inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę
w Wilkanowie, w Drzonowie oraz modernizacje oczyszczalni ścieków w Drzonowie i w Świdnicy.
W ostatnich latach na ujęciu wody w Drzonowie zmodernizowano roboczą studnię
głębinową, zakupiono i usytuowano zbiornik na wodę pitną o pojemności 50 m3, wybudowano
rezerwową studnię głębinową, zmodernizowano zestaw hydroforowy, zakupiono pompę pożarową
i od zeszłego roku przeprowadzono kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody oraz
wybudowano żelbetowy zbiornik magazynujący wodę pitną, których łączna wartość wyniosła kilka
milionów złotych. Obecnie modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drzonowie jest
praktycznie na ukończeniu.
Odnosząc się do zaistniałej sytuacji dotyczącej braku przydatności wody do spożycia
z uwagi na wystąpienie bakterii w wodzie, należy zauważyć, że analiza jakości wody na ujęciu
wody w Drzonowie wykazała, że próba wody pobranej w SUW Drzonów spełnia wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Obecność bakterii wykryto jednak w próbie pobranej w punkcie poboru w Radomi, stąd brak
przydatności wody do spożycia dla wodociągu dostarczającego wodę mieszkańcom Radomi
i Buchałowa. Mimo zaawansowanych technologii uzdatniania wody nie jesteśmy w stanie całkiem
wykluczyć czasowych zakłóceń przydatności wody do spożycia. W piątek, 20 marca, najszybciej
jak to było możliwe poinformowaliśmy mieszkańców o sytuacji i dostarczyliśmy wodę pitną do
Radomi i Buchałowa w beczkowozach oraz indywidualnie do każdej posesji. Wodociąg
natychmiast został poddany dezynfekcji. Za niedogodności wszystkich mieszkańców
przepraszam. O wyniku kolejnych badań wody poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu
komunikatu od sanepidu.
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