DZIAŁANIA NA WYPADEK BRAKU WODY
SKIERNIEWICE

Zapotrzebowanie na wodę pitną można zgłaszać pod specjalnymi numerami
alarmowymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan:
530104155
727600990
609122177
994

☎
☎
☎
☎

W mieście funkcjonuje 13 ulicznych zdrojów, z których można korzystać w
następujących lokalizacjach: ul. Jagiellońska 15, ul. Batorego 51,
al. Niepodległości (przy sklepie “Pod Balkonem”), płyta rynku,
pl. Św. Floriana, ul. Kościelna 1, ul. Gałeckiego 18, ul. Mickiewicza 5,
ul. Ogrodowa 16, ul. Rawska 66, ul. Waryńskiego 4, ul. Łódzka/Wąska ,
ul. Curie-Skłodowskiej/Bielańska
Kierowany przez prezydenta Krzysztofa Jażdżyka sztab kryzysowy zarządził
tymczasowe wyłączenie z użytku pływalni miejskiej oraz zatrzymanie
dostawy wody do sieci zapewniającej nawodnienie miejskich ogródków
działkowych. Jeżeli sytuacja niedoboru wody się powtórzy, spółka Wod-Kan
podejmie decyzję o ponownym wyłączeniu sieci w godzinach nocnych, tak
aby napełnić zapasowe zbiorniki, które zapewnią wodę na kolejny dzień.
Apelujemy o wykorzystywanie zasobów wyłącznie do celów bytowych.
Prosimy pamiętać, że podlewanie ogródków i trawników, napełnianie
przydomowych basenów czy mycie samochodów znacząco uszczuplają
rezerwy zgromadzone w zbiornikach zapasowych.
Aktualne informacje na temat sytuacji i wdrażanych rozwiązań można
znaleźć na kanałach społecznościowych miasta oraz na stronach
internetowych www.skierniewice.eu i www.wod-kan.skierniewice.com.pl.

Szanowni Państwo,
w ostatnich dniach zużycie miejskiej wody wzrosło ponad dwukrotnie. Wykorzystywanie jej do
celów innych niż bytowe wyraźnie uszczupla zgromadzone rezerwy. Podlewanie ogródków
i trawników, wypełnianie przydomowych basenów, a nawet tak nieszkodliwe, zdawałoby się,
działania, jak choćby przemywanie schodów, mocno obciąża możliwości sieci i zmniejsza szansę
na uzupełnienie rezerwowych zbiorników. Jak zapewne przekonali się państwo, spółka
odpowiedzialna za miejską sieć wodno-kanalizacyjną robi to w nocy, między godziną 24:00 i 4:30.
Dlatego gorąco proszę o wyrozumiałość i tymczasowe używanie wody wyłącznie do celów
najbardziej niezbędnych.
Trzeba przy tym nadmienić, że po wielu latach niepodejmowania tematu, sięgających końcówki
ubiegłego wieku, naszemu miastu udało się pozyskać środki z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki nim kończymy właśnie ważną inwestycję, polegającą na
budowie dodatkowego ujęcia głębinowego. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać już
niebawem, gdyż oddanie instalacji do użytku nastąpi w lipcu. Pozwoli to zminimalizować ryzyko
wystąpienia podobnych problemów w przyszłości i zabezpieczy nasze miasto przed okresowymi
brakami bieżącej wody pitnej.
Pragnę zapewnić i zarazem uspokoić Państwa, że służby miejskie nieustannie starają się
rozwiązać problem i zapewnić wszystkim mieszkańcom miasta dostęp do zasobów wody.
Powołałem specjalny sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje obecną sytuację - nadal
trudną, ale ustabilizowaną. Podjęliśmy także działania zabezpieczające miasto na wypadek,
gdyby miała ona ulec pogorszeniu.
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