Ziernia Ci^zkowicka

Modernizacja Stacii Uzdatniania Wody w Ciqzkowicach

Krystalicznie czysta
Od poczqtku grudnia 2010 roku
w Stacji Uzdatniania Wody w Ci^zkowicach trwaty prace majqce na celu jej
modernizacj^. Przedsi^wzi^cie byfo
realizowane w XV kontrakcie w ramach
projektu ,,Uporzqdkowanie gospodarki
wodno-sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec".
Poczajrkowo przebudow^ planowano
zrealizowac na wiosn? 2011 roku, jednak,
a by jak najszybciej uzyskac efekt poprawy
jakosci wody dostarczanej mieszkaricom
Gminy Ci^zkowice, zostata podjeta decyzja
o realizacji zadania w pierwszej kolejnosci.
Ogloszono przetarg na modemizacj^
oraz dostaw? linii technologicznej, ktora_
zamontowanow istniejqcyrn budynku. Na
przelomie roku 2010/2011 zakoiiczyf si$
montaz urzadzeri oraz proby eksploatacyjne instalacji. Komisja odbiorcza, w skiadzie
ktorej znalezli sie^ mi^dzy innyrni Burmistrz
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inspektor Wiestaw Ziomek, dokonala
pod koniec stycznia odbioru wykonanych
robot.
Obecnie ekspioatowana linia uzdatnianiawody ma wydajnosc 16m3/h.Woda
ujmowana z 5 studni gl^binowych trafia
rurociqgarni do kolektora zbiorczego,
z niego podawana jest do urza_dzenia,
w ktorym jest intensywnie napowietrzana.
W wyniku tego utienia si^ zeiazo zawarte w wodzie, ktore nastepnie wytra,cane jest
na pierwszym fiitrze. Potem woda trafia do
dwoch kolurnn kontaktowych gdzie jest
mieszana z odpowiednia^ dawkq ozonu,
co skutkuje utlenianiem si^ zawartego
w wodzie manganu zatrzymywanego na
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kolejnym, drugim filtrze. Tak uzdatniona
woda, po przejsciu przez lampe UV, ktora
niszczy bakterie, trafia do zbiornika pocz^tkowego znajduja_cego sie na terenie
uj^cia. Nastepnie, za pomocq zestawu
pomp, podawana jest do zbiornika magazynowego, sk^d grawitacyjnie dociera
do rnieszkaricow. Calosc stacji wykonana
jestze stali nierdzewnej wysokiej jakosci.
Wszystkie procesy, z wyi^czeniem plukania,sterowanesqautomatycznie. Ponadto
sq one monitorowane przez cala, dob^
za pomoca. la.cza internetowego, l^cznie
z obrazem z kamer
zainstalowanych
wewna_trz i na zewnqtrz budynku.
Za ciekawostk^
moznauznacfakt, iz
kilka roznego rodzaju firm - producentow napojow oraz
wod mineralnych

tualnie zostaly wyczyszczone zbiorniki
wody uzdatnionej, a dodatkowo nastapi
sukcesywne plukanie sieci wodoci^gowej.
Mogq si^ pojawiac zwia_zane z tym skutki
w postaci chwilowej zmiany barwy wody.
Jednak o terminach, w ktorych moga_
wyst^powac tego typu niedogodnosci,
odbiorcy zostana_ odpowiednio wczesnie
poinformowani. W kolejnych numerach
,,Ziemi Ciezkowickiej" postaramy si^ kontynuowac tematyke inwestycji w zakresie
wodocia_gow i kanalizacji, zaplanowanych
na terenie Gminy Ci^zkowice.
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wCi^zkowicach finansowana
jest ze srodkow Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, ktorego
beneficjentern jest Spolka Komunalna
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dost^pnych na rynku,
ktorych reklamy widzimy
na co dzieh w telewizji
(nie wylqczajqc pewnego znanego napoju
w puszkach o czerwono
- bialym kolorze i pojemnosci 0.331), jest produkowanych na bazie wody
uzdatnianej przy uzyciu
identycznej technologii jak na uj^ciu wody
w Ci^zkowicach.
^Sarn proces poprawy jakosci wody potrwa
jeszcze jakis czas. Ak-
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