
KA RO LI NA DRO GOW SKA: Do 2015 ro ku
ma być ska na li zo wa ny ca ły Dol ny
Śląsk. Cze ka nas za tem du żo pra cy...
PROF. JA NUSZ ŁO MO TOW SKI: W ska li kra -
ju pod wzglę dem sie ci ka na li za cyj nej
Dol ny Śląsk nie wy pa da naj go rzej. In-
 fra struk tu ra po wsta wa ła u nas jesz -
cze przed II woj ną świa to wą, nie ste -
ty, tyl ko w oś rod kach miej skich. Dla -
te go dzi siaj ka na li za cji bra ku je głów -
nie na wsiach. 

Prob lem jest jed nak pa lą cy. Kie -
dyś nie zu ży wa liś my tak du żo wo dy
jak obec nie. Gdy no si ło się ją ze stud -
ni, jed na oso ba prze zna cza ła na swo -
je po trze by 20-30 li trów dzien nie. Dzi -
siaj prze cięt ny Eu ro pej czyk prze le wa
120-150 li trów na do bę. 

W na szym wo je wódz twie współ -
czyn nik ska na li zo wa nia ob sza rów
wiej skich w nie któ rych re gio nach to
za led wie 15-30 proc. Wy bu do wa nia
ka na li za cji wy ma ga oko ło 80 proc. ob -
sza rów wiej skich. W dość do brej sy -
tu a cji są nato miast mia sta. Tam współ -
czyn nik ska na li zo wa nia wy no si 90-
-95 proc. 

War to jed nak za u wa żyć, że wy bu-
 do wa nie sie ci ka na li za cyj nej na te re -
nie ca łe go Dol ne go Ślą ska jest nie moż -
li we. W miej scach, gdzie za bu do wa
jest zbyt roz pro szo na, jest to po pro -
stu nie op ła cal ne. Tam po win no się ba -
zo wać głów nie na ka na li za cji bez od -
pły wo wej, czy li szam bach, z któ rych
nie czy sto ści wy wo żo ne są póź niej do
oczysz czal ni. 
W wie lu gos po dar stwach nie czy sto -
ści nie tra fia ją jed nak do oczysz czal -
ni, lecz wy le wa ne sa na po bli skie łą -
ki czy po la. Ja kie są te go skut ki?

- Co raz wię cej po wsta je przy do -
mo wych oczysz czal ni ście ków. Są one
wy po sa żo ne w osad ni ki gnil ne, któ re
opróż nia się, w za leż no ści od ich wiel -
ko ści, raz na pół ro ku al bo na wet raz
na dwa la ta. W osad ni kach na stę pu je

wstęp ne oczysz cza nie ście ków do sta -
nu, któ ry poz wa la na ich wpro wa -
dze nie do wo dy lub grun tu. 

Bar dzo czę sto jed nak tak że wła ś-
ci cie le szamb wy le wa ją ich za war tość
w oko li cy. Skut ki ta kich dzia łań do -
strze że my za kil ka dzie siąt lat. Śro do -
wi sko ma swo je me cha niz my ob ron -
ne – w nie czy sto ściach roz wi ja ją się
bak te rie i mi kro or ga niz my, któ re je
mi ne ra li zu ją, czy li ne u tra li zu ją. Jed-
 nak do te go ko niecz ne są tlen i bu fo -
ro wość gle by, czy li jej zdol ność do
prze ciw dzia ła nia zmia nom włas ne go
od czy nu. Je że li te czyn ni ki nie wy s-
tę pu ją, gle ba za kwa sza się, a bio ce no -
za ule ga znisz cze niu. Bu fo ro wość gle -
by z cza sem tak że słab nie i dla te go do -
pie ro po upły wie wie lu lat zo ba czy -
my skut ki na szej dzia łal no ści. 

Już dzi siaj każ dy ko rzy sta ją cy ze
stud ni na te re nie Wroc ła wia lub po b-
li skich wsi do strze ga ka mień w czaj -
ni ku. Z gle by, do któ rej wle wa ne są
ście ki, sub stan cje są wy my wa ne przez
wo dy pod ziem ne, w któ rych na stę -
pu je wzrost mi ne ra li za cji i tak wo da
sta je się co raz twar dsza. W kon sek -
wen cji in sta la cje wo do cią go we za ra -
sta ją ka mie niem, a do pra nia mu si my
do da wać wię cej prosz ku. A to wszys-
t ko kosz tu je.
Wie lu rol ni ków my śli, że wy le wa jąc
ście ki na gle bę, użyź nia ją. Tym cza -
sem pew nie nisz czą ją che mi ka lia -
mi?

- Ma ją czę ścio wo ra cję, bo nie k-
tó re sub stan cje mo gą od dzia ły wać
na żyz ność gleb. W wię kszo ści przy-
 pad ków ma ją one cha rak ter na wo -
zo wy i dla te go pra wo do pusz cza ich
sto so wa nie w sy tu a cji, gdy nie za-
wie ra ją za nie czysz czeń bio lo gicz -
nych. Mo wa o bak te riach i mi kro or -
ga niz mach nie bez piecz nych dla
zdro wia, czy li ta kich, któ re ule ga ją
bio de gra da cji, ale mo gą od dzia ły -

wać na świat zwie rzę cy i ro ślin ny.
Je śli cho dzi o sub stan cje che micz -
ne, to gle ba cał kiem do brze da je so -
bie z ni mi ra dę, a ma na praw dę god-
 nych prze ciw ni ków. Pew nie na wet
nie zda je my so bie spra wy, że np. na -
sze ulu bio ne my dło za wie ra sub-
 stan cję za pa cho wą opar tą o syn te -
tycz ny piżm, któ ry nie jest de gra -
do wal ny. Jed nak z wie lo ma in ny mi
gle ba ra dzi so bie po przez sor pcję.
Ście ko we sub stan cje, o ile są związ -
ka mi or ga nicz ny mi, są im mo bi li -
zo wa ne, czy li za trzy my wa ne, a po
dłu gim okre sie cza su de gra do wa -
ne. Zdol ność gle by do za trzy my -
wa nia mi kro za nie czysz czeń ro dzi
jed nak du ży prob lem w przy pad ku
me ta li cięż kich, któ re mo gą się sku-
 mu lo wać w ta kiej ilo ści, że sta ją się
szko dli we. Obec ność me ta li cięż-
 kich w wo dzie mo że nam się wy dać
nie praw do po dob na, ale nic bar dziej
myl ne go. Mo że my mieć np. ocyn -
ko wa ne ru ry i przez to na sze ście ki
bę dą za wie ra ły cynk.

Jak dłu go mo że po trwać, za nim
skut ki na szych dzia łań sta ną się wi -
docz ne?

- Po trze ba od 50 do 100 lat, by po -
ja wi ły się wy raź niej sze ozna ki na szej
bez myśl no ści, czy li np. w wo dach pod -
ziem nych za czę ły pły nąć nie czy sto -
ści. Ozna cza to, że w spo sób bez tro ski
nisz czy my za so by dla przy szłych po -
ko leń. Ta kie „gos po da ro wa nie” jest jak
no wo twór, któ ry to czy cia ło przez wie -
le lat, by po tem nie spo dzie wa nie za a -
ta ko wać. W kil ku dol no ślą skich miej -
sco wo ściach nie jest to jed nak je dy nie
me lo dia przy szło ści – wi dzia łem stud -
nie, w któ rych już te raz są ście ki. Po ja -
wie nie się ko lej nych ta kich miejsc to
za pew ne kwe stia naj bliż szych lat.
W przy szło ści mo że my więc mieć
z te go po wo du du że prob le my z wo -
dą pit ną.

- Nie tyl ko z po wo du za nie czysz cze -
nia ście ka mi wód pod ziem nych. Wy le-
 wa jąc nie czy sto ści dzi siaj, ju tro stwo -
rzy my wo kół sie bie pu sty nię. Skut kiem
od pro wa dza nia ich do grun tu bę dzie

je go za so le nie. Przy wzra sta ją cym od -
pa ro wy wa niu wo dy spo wo do wa nym
efek tem cie plar nia nym za 50 czy 70 lat
wo dy pod ziem ne sta ną się sło ne. A to
ozna cza dla nas ka ta stro fę, bo dzi siaj
dla za o pa trze nia lud no ści w wo dę ba -
zu je my prze de wszyst kim na nich. 
Wi zja ta kiej przy szło ści wy da je się
tak kosz mar na, że aż ma ło praw do -
po dob na. Prze cież nie mo że nam na -
gle za brak nąć wo dy pit nej.

- Tak sa mo pew nie my śle li Ba bi loń -
czy cy. Mó wio no, że ich kraj był mle -
kiem i mio dem pły ną cy, tym cza sem
dzi siaj jest tam pu sty nia. Przy czy ną
ta kiej sy tu a cji był fakt, że ów czes na
cy wi li za cja sto so wa ła sy ste my me lio-
 ra cyj ne. W wy ni ku na wod nień grunt
ule gał za so le niu do te go stop nia, że
dzi siaj nie moż na tam prak tycz nie nic
upra wiać. My tak że mo że my do pro -
wa dzić do ta kiej sy tu a cji.
Czy na sze nie czy sto ści rze czy wi ście
za wie ra ją tak du żo so li?

W wię kszo ści przy pad ków ko rzy -
sta my z wód pod ziem nych o pod wyż -
szo nej twar do ści, któ re wie lu lu dzi
uzdat nia za po mo cą wy mia ny jo no -
wej. O ile ta kie dzia ła nia kon tro lu je się
w zbio ro wych sy ste mach, o ty le w do -
mu jed no ro dzin nym każ dy mo że ro -
bić, co chce. Wy mia na jo no wa spra-
wia, że wo da jest mięk ka. Nie ste ty, na
je den metr sze ścien ny ta kiej wo dy zu -
ży wa się pół ki lo gra ma so li. I te raz wy -
o braź my so bie, że ta kie za so lo ne ście-
 ki tra fia ją do zbior ni ka bez od pły wo -
we go, a na stęp nie do grun tu. Efekt? Za
kil ka dzie siąt lat bę dzie my mieć so lan -
kę. Dla mnie – ja ko dla tech no lo ga – jest
to prze ra ża ją ce. Dzi siaj ogrom ne ilo -
ści so li wy pusz cza ją lu dzie zu peł nie
nie świa do mi te go, co czy nią. W nie kt-
ó rych miej sco wo ściach co dru gi dom
zmięk cza wo dę w ten spo sób. Za 30
czy 40 lat mo że my mieć w swo ich kra -
nach wo dę o wię kszym za so le niu niż
Bał tyk i chy ba nie mu szę do da wać, że
do ni cze go nie bę dzie się ona na da wać.

Roz ma wia łaKA RO LI NADRO GOW SKA

* PROF. JA NUSZ ŁO MO TOW SKI – pra c-
ow nik na u ko wy Uni wersytetu Przy-
 rod ni cze go, spe cja li sta w dzie dzi nie
wo do cią gów i ka na li za cji, zaj mu je się
nie tyl ko pra cą na u ko wą, ale tak że
uczest ni czy w pro jek to wa niu i re a li -
za cji in we sty cji, jest au to rem lub
wspó ła u to rem wie lu opra co wań pro-
 jek to wych, pa ten tów i wzo rów użyt -
ko wych
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Ścieki szkodzą środowisku
Jeżeli będziemy bez kontroli wylewać ścieki, to za 30 czy 40 lat możemy mieć 
w swoich kranach wodę o większym zasoleniu niż Bałtyk - przestrzega 
prof. Janusz Łomotowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*

Wrocław - podobnie jak inne duże miasta - na budowę kanalizacji ma czas 
do 2010 roku
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Są pie nią dze 
na ka na li za cję

Wnio ski o do fi nan so wa nie lub po ży czkę
na stwo rze nie sie ci ka na li za cyj nej moż -
na skła dać w dwóch uni j nych pro gra -
mach. – Nie wol no prze ga pić ta kiej szan-
 sy – prze ko nu je Ro bert Bor kac ki z Wo j-
e wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Gos po dar ki Wod nej we Wroc -
ła wiu
Do 2015 r. mu si my ska na li zo wać wszyst -
kie miej sco wo ści w na szym kra ju. Zo bo -
wią zu ją nas do te go usta le nia trak ta tu ak -
ce syj ne go do Unii Eu ro pej skiej. 
– Pro ces ten zo stał po dzie lo ny na eta py
– tłu ma czy Agniesz ka Pa wlak, rzecz nik
pra so wy Kra jo we go Za rzą du Gos po dar ki
Wod nej. – Wię ksze aglo me ra cje, ta kie jak
Wroc ław, Wał brzych czy Lu bin, ma ją obo -
wią zek za ło że nia ka na li za cji na ca łym swo -
im te ry to rium do 2010 r. Mniej sze gmi ny
ma ją na to pięć lat wię cej.
Gmi ny, któ rych nie stać na wy bu do wa nie
kosz tow ne go sy ste mu oczysz cza nia ście -
ków, mo gą ubie gać się o do fi nan so wa nia
i kre dy ty na ten cel. – Wpraw dzie za koń -
czy ły się już na bo ry na pro jek ty wra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go, ale
na dal moż na sta rać się opie nią dze wdwóch
in nych pro gra mach – za chę ca Bo że na Ślab-
 ska z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go. – Wnio ski moż -
na skła dać jesz cze w Pro gra mie Ope ra -
cyj nym In fra struk tu ra i Śro do wi sko oraz
w Pro gra mie Roz wo ju Ob sza rów Wiej s-
kich.
Spie szyć po win ni się ci, któ rzy za mie rza -
ją sko rzy stać z pier wsze go spoś ród wy -
mie nio nych. – W tym ro ku skoń czą się już
pie nią dze prze wi dzia ne w tym pro gra mie

– tłu ma czy Ro bert Bor kac ki. – Do tej po -
ry za kwa li fi ko wa no do re a li za cji 11 wnio -
sków na łącz ną kwo tę pra wie 1,5 mln zł.
W ra mach na bo rów kon kur so wych dol-
 no ślą skie sa mo rzą dy mo gą zgła szać do
WFO ŚiGW pro jek ty owar to ści do 25 mln
eu ro. Wnio ski na in we sty cje kosz tu ją ce
wię cej po win ny tra fiać do Na ro do we go
Fun du szu. Mo gą je skła dać gmi ny i spół -
ki, w któ rych sa mo rzą dy ma ją 100 proc.
udzia łów. Sta ra ją się one o po ży czki (do
75 proc. war to ści pro jek tu), do ta cje (do
25 proc.) al bo jed no cześ nie za rów no opo -
ży czki, jak i do ta cje. Cał ko wi ta kwo ta do -
fi nan so wa nia nie mo że prze kro czyć 100
proc. war to ści pro jek tu. W naj no wszym,
pią tym już, na bo rze przy ję to wnio ski czte -
rech dol no ślą skich in we sty cji. Sie ci ka na -
li za cyj ne zo sta ną roz bu do wa ne w Oła wie
oraz gmi nach: Zię bi ce, Strze lin i No wo -
gro dziec, a zmo der ni zo wa ne zo sta ną
oczysz czal nie ście ków w Oła wie, Hen ry -
ko wie i Cho ci we lu. 
O środ ki na stwo rze nie sie ci ka na li za cyj -
nej w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich mo gą ubie gać się gmi ny,
jed no o so bo we spół ki gmi ny i gmin ne za -
kła dy bu dże to we. Na bór wnio sków trwa
do 30 czer wca. Wnio sko daw ca mo że sta -
rać się o re fun da cję mak sy mal nie 75 proc.
kosz tów, ale kwo ta ta nie mo że prze kro -
czyć 4 mln zł. 

LU CY NA RÓG

Dla Ga ze ty

Mie czy sław Sło nia
Wójt Gmi ny Za grod no

Bez fi nan so wej po mo cy z ze -
wnątrz nie da li byś my ra dy stwo -
rzyć sie ci ka na li za cyj nej na te re-
 nie ca łej gmi ny. Przy bu dże cie
się ga ją cym 10 mln zł nie mo gli -
byś my na wet ma rzyć o wy bu -
do wa niu ka na li za cji za 30 mln zł.
W tej chwi li za led wie czte ry so -
łec twa w na szej gmi nie są ska na l-
i zo wa ne. Po zo sta łe cze ka ją na
środ ki, ale przy go to wu je my już
wnio ski o do fi nan so wa nia i li czy -
my na to, że do 2013 r. ten prob-
 lem sta nie się już prze szło -
ścią.

Ta de usz Lu ty
kie row nik wy dzia łu ochro ny 
śro do wi ska w Urzę dzie 
Gmi ny Dłu go łę ka 

40 proc. miesz kań ców na szej
gmi ny jest pod łą czo nych do sie -
ci ka na li za cyj nej, ale ten stan
bar dzo szyb ko się po pra wia.
Trwa u nas bar dzo wie le in we -
sty cji i za kil ka lat nie bę dzie my
na wet pa mię tać o bra ku ka na li -
za cji. Spo so bem na oczysz cza -
nie ście ków, któ ry uzna liś my za
do bry, sa tak że przy do mo we
oczysz czal nie ście ków. Na sza
gmi na do f i nan so wu je ta kie
przed sięw zię cia. Każ dy, kto zde-
 cy du je się na za in sta lo wa nie
u sie bie ta kie go urzą dze nia, mo -

że li czyć na 1 tys. zł po mo cy. Koszt
za ku pu i za ło że nia oczysz czal ni
to oko ło 6 tys. zł, ale jest to bar dzo
op ła cal na in we sty cja. Ta ki zbior -
nik opróż nia się tyl ko raz na rok
czy na wet rza dziej. Rocz nie prze -
zna cza my na do f i nan so wa nia
przy do mo wych oczysz czal ni ok.
30 tys. zł.

Be a ta Ślu sa rek-No wak
in spek tor ka ds. in we sty cji 
w gmi nie Zię bi ce 

Na 28 so łectw ma my ska na li -
zo wa ne za led wie jed no. Do tej po -
ry sku pia liś my się na bu do wie sie -
ci wo do cią go wej i po pro stu za bra -
kło nam już środ ków na ka na li za -
cję. Te raz kon cen tru je my się właś -
nie na niej. Zło ży liś my wnio sek
o do fi nan so wa nie o war to ści 50
mln zł, dzię ki cze mu roz bu du je -
my oczysz czal nię w Hen ry ko wie,
a pięć miej sco wo ści pół noc nej czę -
ści gmi ny zy ska sieć ka na li za cyj -
ną. Po za tym nasz bu dżet poz wa -
la nam na ka na li zo wa nie jed nej
miej sco wo ści w cią gu ro ku i bę -
dzie my to suk ce syw nie czy nić.

Sta ni sław Mo ik
wójt gmi ny Wisz nia Ma ła 

Miesz kań cy na szej gmi ny nie
są spe cjal nie za in te re so wa ni stwo -
rze niem sie ci ka na li za cyj nej. Bar -
dziej fra pu ją ich kwe stie oświet -
le nia czy ja ko ści dróg, a spra wa

oczysz cza nia ście ków scho dzi na
dal szy plan. Czę sto sły szę też oba -
wy o kosz ty, ja kie wy ni ka ją z przy -
łą cze nia gos po dar stwa do ka na li -
za cji. Mi mo to dzię ki do fi nan so -
wa niom bu du je my sieć w trzech
miej sco wo ściach. Pew nie nie uda
się nam ska na li zo wać ca łej gmi ny,
bo w kil ku miej sco wo ściach ma -
my za gęsz cze nie miesz kań ców
mniej sze niż 120 osób na pla no wa -
ny ki lo metr ka na li za cji.

Ma rio la Ja ku bów
kie row ni czka jed nost ki 
re a li zu ją cej pro jekt 
Kar ko no skie go Sy ste mu 
Wo do cią gów i Ka na li za cji: 

Brak ka na li za cji był dla nas du -
żym prob le mem. Tu ry ści, zwłasz -
cza za gra nicz ni, któ rzy przy jeż -
dża li do atrak cyj nych tu ry stycz -
nie gmin two rzą cych Zwią zek
Gmin Kar ko no skich, tra fia li do oś -
rod ków, któ re nie speł nia ły eu ro -
pej skich stan dar dów. Przy oś rod -
kach by ły szam ba, a na każ dym
pię trze zwy kle tyl ko je den wę zeł
sa ni tar ny. Wy bu do wa nie ła zien ki
w każ dym z po koi wy ma ga ło pod -
łą cze nia oś rod ków do ka na li za cji.
Dla te go czte ry z sze ściu gmin na -
le żą cych do Związ ku po sta no wi -
ło wspól nie wy bu do wać sieć. Dz-
ię ki te mu nie tyl ko sta ną się bar -
dziej kon ku ren cyj ne tu ry stycz nie,
ale tak że mo gą re kla mo wać się ja -
ko atrak cyj niej sze dla in we sto -
rów.
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Artykuł dotowany przez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu


