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Kilkunastoletnia eksploatacja wysłu-
żonych ujęć wody i stacji uzdatnia-
nia na terenie gminy Lipno postawi-
ła przed Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie 
nie lada wyzwanie. Priorytetem dla lesz-
czyńskich wodociągów pozostaje nie-
zmiennie zaopatrywanie mieszkańców 
w odpowiednią ilość wody o wysokich 
parametrach. Dotyczy to również gmi-
ny Lipno, w której palącym problemem 
jest zły stan techniczny użytkowanej od 
ponad 40 lat Stacji Uzdatniania Wody 
Lipno.
Dostrzeżono to już kilka lat temu pod-

czas opracowywania koncepcji rozwoju 
systemu wodociągowego dla tego ob-
szaru. Dokument ten opisuje kierun-
ki, w których będzie działać MPWiK, 
aby zapewnić klientom ciągłość dostaw 
wody.

Nowa SUW

Jednym z pierwszych zadań zaplanowa-
nych przez MPWiK jest budowa nowej 
Stacji Uzdatniania Wody Lipno. Została 
ona tak zaprojektowana, że będzie w sta-
nie zaopatrywać w uzdatnioną wodę nie-
mal całą gminę.
W 2021 r. opracowano dokumentację 

dla tej inwestycji oraz uzyskano pozwo-
lenie na budowę. Zespół projektowy 

pracuje pod przewodnictwem dr inż.
Łukasza Webera.
– Nowy obiekt powstanie zamiast istnie-

jącego, skądinąd ciekawego, bo oparte-
go na malutkich filtrach otwartych, ale 
mocno zniszczonego systemu uzdatnia-
nia wody – mówi dr inż. Łukasz Weber 
i dodaje: – Nowa SUW będzie łączyć 
w sobie funkcje technologiczne i eduka-
cyjne. Na jej terenie znajdzie się salka 
konferencyjna, która będzie wykorzy-
stywana do krzewienia wiedzy na temat 
wody i środowiska, również wśród dzie-
ci i młodzieży.

Poszukiwania w lesie

Warto dodać, że budowa nowego obiek-
tu to za mało, aby zaopatrywać klien-
tów w smaczną i zdrową wodę. Najpierw 
trzeba ją skądś pozyskać, a obecnie użyt-
kowane źródło mioceńskie o głęboko-
ści 120 metrów nie jest wystarczająco 
wydajne. MPWiK ma tego świadomość, 
dlatego planowane jest uruchomienie 
nowego ujęcia wody dla gminy Lipno. 
Woda ma być wydobywana na terenach 
leśnych w pobliżu Smyczyny. Prace 
w tym kierunku już się rozpoczęły. Jak 
przyznają leszczyńskie wodociągi – są 
one niezwykle trudne.
– Woda podziemna ujmowana na no-

wym ujęciu w Smyczynie jakościowo 

jest zbliżona do wody uzdatnianej na 
SUW Strzyżewice – największej SUW 
w Lesznie. Woda czwartorzędowa pod-
mieni głębszą wodę trzeciorzędową, 
w której niestety wzrasta stopniowo 
zwartość chlorków i sodu. Dzieje się tak 
z uwagi na lokalizację studni w obszarze 
Rowu Poznańskiego. Na razie poziom 
tych wskaźników jest w normie, ale ob-
serwując trendy w perspektywie najbliż-
szych kilkunastu lat, może się to zmie-
nić. Jest więc czas na działanie – opisuje  
dr inż. Łukasz Weber.

Rozwiązanie tymczasowe, czyli li-
kwidacja starej i budowa nowej Stacji 
Uzdatniania Wody Lipno, nie będzie 
wiązać się z zakłóceniami w dostawie 
bieżącej wody dla mieszkańców gminy. 
MPWiK uru-chomiło bowiem tzw. kon-
tenerową stację uzdatniania, czyli tym-
czasowy, kompaktowy i mobilny obiekt 
zastępujący na czas prac klasyczne 

rozwiązanie. Chociaż wygląda on nie-
pozornie, pozwala dostarczyć do miesz-
kańców wodę o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami.

Kontenerowa stacja uzdatniania wody 
– czym jest i jak działa?

Zaprojektowała i zbudowała ją firma 
Instalcompact z Tarnowa Podgórnego. 
Mobilna stacja powstała na podstawie 
wytycznych i oczekiwań przedstawio-
nych przez MPWiK w Lesznie.

Zadanie było skomplikowane, ponieważ 
nie jest łatwo ulokować na powierzchni 
około 30 m kw. szeregu urządzeń tech-
nologicznych takich jak aerator, pięć fil-
trów ciśnieniowych, zestaw pomp sie-
ciowych, pompa do płukania filtrów, 
dmuchawa, lampa UV (gwarantująca 
bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody) 
i szafa rozdzielcza. Na szczęście udało 
się wszystko tak zainstalować, aby w ra-
zie awarii była jeszcze możliwość doj-
ścia do każdego urządzenia.
Ciąg technologiczny takiej stacji opar-

ty jest na tradycyjnych metodach uzdat-
niania wody z przekroczoną zawartością 
żelaza, manganu oraz jonu amonowego. 
Proces ten odbywa się poprzez napowie-
trzanie ciśnieniowe powietrzem przygo-
towanym w sprężarce bezolejowej, filtra-
cję dwustopniową na filtrach płukanych 
wodą oraz powietrzem, a także wypeł-
nionych złożem keramzytowym i kata-
litycznym oraz dezynfekcję UV wody 
kierowanej do sieci lub wariantowo pod-
chlorynem sodu.
Kontenerowa stacja uzdatniania jest 

obiektem w pełni zautomatyzowanym 
i niewymagającym stałej obsługi. Jej 
transport w inne miejsce nie stanowi 
większego problemu. Po wybudowaniu 
SUW Lipno trafi na inny obiekt na tere-
nie gminy, aby tam wspomóc produkcję 
wody dla klientów.

# INWESTYCJE # INWESTYCJE

Kontenerowa Stacja to oczywiście etap przejściowy w całości inwesty-
cji - zmierzamy do podłączenia nowych ujęć czwartorzędowych wody 
ze Smyczyny oraz do budowy zupełnie nowej Stacji Uzdatniania Wody 
w Lipnie wraz z nowymi zbiornikami wody. Dokumentację projektową 
i pozwolenie na budowę nowej Stacji już mamy. Konsekwentnie więc 
poprawiamy bezpieczeństwo dostaw wody dla Lipna oraz moderni-
zujemy układ wodociągowy w całej Gminie. – Prezes Zarządu Rafał 
Zalesiński.

Wizualizacja projektowanego nowego budynku stacji uzdatniania wody w Lipnie.

Ujęcie ma powstać w pobliżu Smyczyny, a woda pochodząca z głębi ziemi będzie uzdatniana w wybudowanej od podstaw Stacji 
Uzdatniania Wody SUW Lipno. Stary obiekt znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, ale i z tym leszczyńskie wodociągi 
poradziły sobie wzorowo.

Woda dla gminy Lipno popłynie z ujęć  w Smyczynie

Tymczasowa kontenerowa stacja uzdatniania wody w Lipnie, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej w Lipnie.
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