W Skierniewicach brakuje wody. Prezydent powołał sztab
kryzysowy
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Z powodu aż dwukrotnie większego w ostatnich dniach poboru wody w mieście, prezydent
Krzysztof Jażdżyk powołał sztab kryzysowy. Miasto uruchamia specjalne punkty – hydranty,
z których można będzie pobrać wodę. Przez cały też czas w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji Wod-Kan można zgłaszać miejsca, do których wysyłane są ekipy rozwożące
wodę beczkowozami. Prezydent apeluje też do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie
wodą.
Wysoka temperatura na dworze, a wraz z nią wzmożone podlewanie ogródków, basenów
spowodowały, że w Skierniewicach zabrakło wody. Do listy problemów trzeba dopisać awarię trzech
studni. Prezydent miasta na zwołanej w niedzielę rano (9.06) specjalnej konferencji z udziałem
Tomasza Józefiaka - kierownika referatu zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Skierniewice,
Jacka Pełki - prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan oraz Marcina Szmajdy - zastępcy
dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w

Łodzi, poinformował o decyzjach które mają spowodować, że w ciągu całego dnia mieszkańcy będą
mieli dostęp do wody.
– Najważniejsze są sprawy socjalno-bytowe, dlatego podjęliśmy pewne działania, aby wody nie brakło
nikomu w ciągu dnia – mówi prezydent Krzysztof Jażdżyk. – I tak w porze nocnej woda całkowicie
była wyłączona, co pozwoliło nieco zasilić zbiorniki. W najbliższym czasie, w okresie nocnym, w
godz. 23 do ok. 4 rano, również będziemy zakręcać wszystkie zbiorniki, by w dzień woda była
dostępna dla wszystkich. Ponadto, aż do momentu gdy sytuacja się zmieni, zamknięty został basen w
Skierniewicach. Będziemy także prosić niektóre zakłady, żeby ograniczyły pobór miejskiej wody a
korzystały ze swoich dostępów. Ponadto uruchomimy w mieście kilka punktów – hydrantów, z
których można będzie pobrać wodę. W ciągu kilku najbliższych godzin taka mapa zostanie
udostępniona m. in. na portalu Facebook. Cały czas w spółce Wod-Kan można zgłaszać miejsca, w
których brak wody, kilka ekip będzie rozwozić ją beczkowozami po mieście, np. do osób starszych,
samotnych – informuje prezydent.
Zwrócił się też z apelem do mieszkańców.
– Apeluję do wszystkich mieszkańców, aby powstrzymali się z podlewaniem ogródków, trawników,
napełnianiem basenów, myciem samochodów i innych rzeczy, które nie są pierwszej potrzeby.
Specjalne numery telefonów, pod którymi można zgłaszać zapotrzebowanie na wodę:
530 104 155, 727 600 990, 609 122 177
Obecnie 8 miejskich studni łącznie oddaje 400 metrów sześciennych wody na godzinę. Do końca
lipca ma zostać oddana do użytku 9 studnia, która sama będzie oddawać aż 200 metrów
sześciennych wody na godzinę. W sytuacji obecnej zbawienny byłby deszcz, który mógłby wpłynąć na
zmniejszenie zapotrzebowania na wodę.
Więcej, w czwartek, 13 czerwca, w papierowym wydaniu "Głosu". W nim m.in. czy sprawą zajmie się
UOKiK i czy będzie korekta rachunków.
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