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W badaniu próbki wody pobranej 08.09.2015 r. przez inspekcję sanitarną w ramach ru-
tynowej kontroli jakości wody stwierdzono zwiększoną ilość mikroorganizmów  w tem-
peraturze 22˚C po 72 h w Szkole Podstawowej w Radomnie , co świadczy o wystąpieniu
nieprawidłowych zmian mikrobiologicznych w wodzie. Woda dla wodociągu wychodząca
ze stacji uzdatniania w Bagnie spełnia wszystkie mikrobiologiczne kryteria oceny sani-
tarnej wody. Problem występuje tylko na niektórych odcinkach sieci wodociągu, w których
następuje nadmierne namnażanie się bakterii wodnych. Podkreślić należy, że są to bak-
terie, które występują naturalnie w wodzie, zalecana ich liczbę  w wodzie (nawet
butelkowanej) wynosi do 100 w 1 ml, nie są to drobnoustroje chorobotwórcze. Mogą one
namnażać się w wodzie oraz na powierzchni materiałów mających kontakt z wodą, tworząc
biofilm. ZUK  początkowo wprowadził dezynfekcję całego wodociągu, następnie
wybranych odcinków, np. w Szkole Podstawowej w Radomnie. Obecnie  odbywa się
płukanie sieci wodociągowej w całym rurociągu. Poprzez płukanie rury się oczyszczają z
osadów i z biofilmu, jaki zawsze znajduje się  w rurach wodociągowych, powodując między
innymi nadmierny rozrost liczby mikroorganizmów w wodzie, dlatego też mieszkańcy
zostali poinformowani w  komunikatach, o tym że należy wodę pić po przegotowaniu .
Zanieczyszczenie, czyli ponadnormatywna liczba mikroorganizmów w wodzie, może trwać
dość długo, według Sanepidu czasem nawet do pół roku, gdyż ponadnormatywne nam-
nażanie drobnoustrojów występuje w rurach wodociągu, a nie jest to zanieczyszczenie
zewnętrzne wody na przykład bakteriami coli, które po dezynfekcji można szybko zlik-
widować. Najlepszą metodą w tym przypadku jest długotrwałe płukanie sieci.
W przeprowadzonych badaniach w dniach 08.09; 21.10; 24.11. w wodzie pobranej z ujęcia
w Bagnie i z sieci nie stwierdzono  bakterii chorobotwórczych. 
W dniu 1 grudnia  powiatowa stacja pobrała na nasze zlecenie po próbce wody z każdej
miejscowości do której dochodzi woda z ujęć w Bagnie, w celu sprawdzenia, czy woda w
całym wodociągu jest już w normie. Z chwilą uzyskania wyników mieszkańcy zostaną
powiadomieni    o aktualnej jakości wody w wodociągu.
Obecnie zgodnie z komunikatem nr 4 z 16 listopada wodę w dalszym ciągu należy spoży-
wać po przegotowaniu, aż do odwołania.
W załączeniu tabela opracowana przez inspekcję sanitarną zestawiająca wszystkie wyniki
badania wody w kierunku kwestionowanego parametru ogólnej liczby mikroorganizmów
w temp. 22˚C po 72 h.
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w związku z wystąpieniem ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w wodzie sieci wodociągu publicznego Bagno zaopatrującego miejscowości Bagno, Radomno, Jamielnik, Chrośle, Pustki i Gryźliny.  


