Śląskiskarbwodny
JolantaKaRMaŃSKa
Klimatsięzmienia.Pogodaszaleje.Nawalnedeszcze,katastrofalnepowodzie,
długotrwałesusze,huraganowewiatryczynawettrąbypowietrznemusimytrwale wpisać w nasze polskie scenariusze. Od ataku żywiołów nie ma ucieczki.
Trzebastawićimczoło.Strategicznie.
Jednymz czołowychelementówtakiejstrategiiw dużychmiastach,aglomeracjachjestbezpieczeństwodostawdlamilionówludzi,gospodarki–dobrejwody.Corazczęściejw warunkachekstremalnych.
Jesteśmyna Śląskuna toprzygotowani?
eszczew latach 70.i 80.ub.wiekuze
Jprze
względuna przestarzały,wodochłonny
mysł,słabąinfrastrukturę,wodętrze-

babyłoczasoworeglamentować.Dziśwarunkisięzmieniły,ale....Z powoduocieplającego się klimatu będzie jej mniej
z powoduwiększegoparowaniai zakłóceń
w obiegu.
Pokazałtoobecny, 2015rok,rekordowypod względemwzrostutemperatury,
gdypoziomwodyw Wiśle,opadłdo stanunajniższegood ponad 200lat!Niektóredużemiastaborykałysięz niedoborem
wody,niezbędnejdo codziennegoużytku.
AglomeracjaGórnośląska,znacznielepiejniżinneregiony,obroniłasięprzed posuchąw kranach.Zawdzięczatogłównemu dostawcy wody dla przemysłowej
aglomeracji–WojewódzkiemuPrzedsiębiorstwuWodociągów SA,któryzarządza
tworzonymprzezdziesięcioleciana przemysłowymŚląsku„elastycznym”systememzaopatrzeniaregionuw wodę.
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DlaprezesaGPW SA,ŁukaszaCzopikatencorazsprawniejszy,takżew warunkach zagrożenia żywiołami system, to
prawdziwyśląskiskarbwodny.Tworzygo
ponad 1000-kilometrowamagistrala,oplatającanajwiększemiastaw regionie,kilkanaścieujęćwodyi nowoczesnychzakładówjejuzdatniania,najnowocześniejsze
laboratoriumbadawczeorazzbiornikiretencyjnena rzekach.Niezastąpionei w czasiepowodzii podczassuszy.ToGoczałkow ic e na Wiś le, Koz łow a Gór a
na Brynicy oraz te zbudowane na Sole,
tworzące jej kaskadę. I wybudowany
na potrzeby huty „Katowice” zbiornik
Dziećkowice,z któregoGPW SAw Katowicachrównieżkorzysta.
To ogromn e gos pod ars two wodn e
sprawdziłosięi podczaspowodziw 2010
roku,gdydziękizbiornikomw Goczałkowicachi KozłowejGórzeudałosięzredukowaćogromnąfalępowodziowąo 70procent.Takżew ubiegłymroku,gdyzbiornik

W potężnym zbiorniku goczałkowickim, mimo suszy, wody dla Śląska wystarczy

goczałkowickispłaszczyłfalępowodziowąo połowę.
Kolejnym testem było zaopatrzenie
aglomeracjikatowickiejw wodę,podczas
tegorocznej,letnieji jesiennejsuszy.ZwykleGórnośląskiePrzedsiębiorstwoWodociągówczerpiewodęw większościz Soły,przymujacejjejnadmiarz beskidzkiego,
deszczowegodorzecza.Wiosnąi latemzawszebyłojejw nadmiarze.Rozlewałasię
niebezpiecznąfaląpowodziowąnietylko
po okolicy.Todlategoprzed latypostanowionoSołęujarzmić,budującna niejkaskadowosystemzaporowychzbiorników.
ToPorąbka,Tresnai Czaniecz ujęciem
wodypitnejorazutworzonyna górzeŻar
zbiornikdlapotrzebenergetycznych.
Ostatnia,letniasuszatęrwącązwykle
rzekępozbawiławody.Z lotuptakawidać
tonajlepiej.Z czanieckiegoujęciatrzeba
byłoczasowozrezygnować.W tejsytuacji
ratunkiemdlaśląskiegosystemuzaopatrzeniaw wodęznówokazały,jakpodczaspowodzi,zbiornikiretencyjne.
I tymrazemśląskisystemzaopatrzenia
ludn oś ci w wod ę pitn ą, poc hod zącą od głównegojejdostawcy–Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów,
niezawiódł.Niezabrakłojejw kranach
nawetw czasiezwiększonegonaniązapotrzebowania.
Jedynymproblemem,którydotknąłm.
in.mieszkańcówBytomia,byłojejzabrudzenie resztkami osadów, wypłukiwanychzestarych,zbytdługoniewymienianych,rurwodociągowych.
Nawetprzy przedłużającejsięsuszy,nie
maobaw,byblisko 3,5milionommieszkańcomkorzystającymz systemuzaopatrzenia GPW SA mogło wody zabraknąć. I choćmniejjestjejw Sole,nawette
uszczuplonew rezerwuarzewodypitnejza-

metali,wielopierścieniowychwęglowodorówaromatycznych,pestycydówczysubstancjiropopochodnych.Możnaturównież
oznaczaćwszystkiepierwiastkiz tablicy
Mendelejewa.
Znakomiciewyposażonelaboratorium
GPW SA,jakw kryminalistyce,możeteż
stosowaćtechnikęmikrośladówdo wykrywaniaskażeńnawetprzy bardzoniskich
stężeniach.Tonowaepokaw badaniujakościwody!
Dziękifunduszomunijnymw Polsce,
Śląskz powodzeniemnadrabiazaległości
w gospodarcewodno-ściekowej.Postęp
jestduży,ale...
Minęłodokładnie 26lattransformacji
ustrojowej. I...niedoczekaliśmysiędotąd
w Polsce,ubogiejw zasobywódsłodkich
pilniepotrzebnej,kompleksowejreformy
gospodarki wodnej. Na miarę wyzwań
przyszłości.
Zbyt długo konsultowany dokument
„Politykawodnapaństwado roku 2030”
do dziśniedoczekałsięfinału.Niemożemymówićanio powszechnymdostępiePolakówdo czysteji zdrowejwody.
Ani wystarczającym przygotowaniu się
do zapobieganiaskutkom,wywoływanym
przezpowodziei susze.Aniutrzymywaniudobregostanuwódz ichekosystemami(dotądniemieścimysię,w większościprzypadków,w normachunijnych).Zła
strukturazarządzaniawodamisprawia,że
dysproporcjeregionalne,takżew tejsferze,sąduże.A przecieżwoda,takjakpowietrze,nieuznajegranic.
NadalniespełniamywymagańRamowejDyrektywyWodnej,niemamyakceptowalnychprzezKomisjęEuropejskąplanów gospodarowania wodami... Z tymi
uchybieniami,wieloletnimiopóźnieniami,
złymzarządzaniemw tejdziedzinie,niechlujstwemprawnymi organizacyjnym,

sprawapolskiejgospodarkiwodnejtrafiłado TrybunałuSprawiedliwościUniiEuropejskiej.Grozinamnietylkokara.
Znaczniedotkliwszemożeokazaćsię
wstrzymanie unijnego dofinansowania
dla naszych kosztownych inwestycji,
związanychz infrastrukturąwodną.Jestto
skutekbagatelizowaniaprzezrządi parlamentpolskiejpolitykiochronyśrodowiska,potrzebystworzeniastrategicznychdla
kraju,a nietylkoregionalnychczylokalnychrozwiązańdlagospodarkiwodnej!
Trzebatosobieuświadomić. I odpowiedziećna wielepytań.Jaknajlepiejdbać
o wodęw województwieśląskimprzy brakukrajowejstrategii:lokalnieczyregionalnie?Jakwodęoszczędzać?Jaksprawić,
bybyłatańszai dlaludzii dlaprzemysłu?
Skąd brać pieniądze na utrzymywanie
w dobrymstanieinfrastrukturywodnej?Co
zrobić, by zasoby wód powierzchniowychi podziemnychbyłyczystsze,a zdrowa woda konsumpcyjna była dostępna
w każdejgminie? I wreszciejakplanować,
wpisywać się w niejasny, nieracjonalny
modelgospodarowaniawodaminaszego
kraju, by uniknąć strat i zrobić w tej
dziedziniecośpożytecznego?
Odpowiedzina tei podobnepytaniapadaływ końcuwrześniabr.,na UniwersytecieŚląskimpodczaskonferencji„Bezpiec zeńs two zao pat rzen ia w wod ę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi
w województwieśląskim,w perspektywie
pięciu,dziesięciu,dwudziestulat”,zorganizowanej przez Stowarzyszenie Śląski
KlasterWodny.Z udziałemnaukowców
UŚ,specjalistówgospodarkiwodnej,WojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach,
Polskiej Izby Ekologii oraz GórnośląskiegoPrzedsiębiorstwaWodociągów.
■
Zdjęcia: Janusz Moczulski

sobyw Goczałkowicachi w KozłowejGórzewystarcząna conajmniej 300dni.
Systemzaopatrzeniaw wodęmieszkańcówregionuprzezGPW SAw Katowicach,opartygłównieo jejpobórz wódpowierzchniowych(wodypodziemnetylko
gow 20proc.uzupełniają)jestelastyczniesterowalny.Umożliwiaprzekierowaniewodyz jednegokrańcawojewództwa
na drugi.Takżew sytuacji,gdyw małych
pojedynczychujęciachgminnych,w okresiesuszy,wodyzaczynabrakowaćbądź
zdarzysięawaria.
Wodapochodzącaz ujęćWojewódzkiegoPrzedsiębiorstwaWodociągów SAjest
najwyższej jakości. Nawet wtedy, gdy
obniżasięjejpoziomw rzekachi zbiornikach.Czuwanad niąjednoz najnowocześniejszychw krajunowe,katowickielaboratoriówbadaniawody.
Dysponująceponaddwudziestomapomieszczeniamibadawczymi,wyposażone
w urządzeniana światowympoziomie,prowadzidokładnebadaniawodyna każdym
etapiejejprodukcji. M.in.w doskonalewyposażonychpracowniachbadańfizyczni-chemicznych: chromatografii jonowej,
cieczowej,gazowej,technikklasycznych,
absorpcji atomowej oraz spektrometrii
ICP.Takżew dużejpracownianalizmikrobiologicznychi hydrobiologicznychoraz
analizsensorycznych,gdziewykonujesię
oznaczaniezapachui smakuwody.
Oprócz badania wody przeznaczonej
do picia,badanajestteżjakośćwódpowierzchniowych,wodaciepła,tazestudnigłębinowych,przydomowych,kąpielisk
orazścieki.
W tymlaboratoriumsprawdzanesąnie
tylkowszystkieparametrywodydo picia,
wskazanew rozporządzeniuministrazdrowia. Nowy sprzęt pozwala rozszerzyć
gamębadań,ponadstandardy.Dotyczyto

Już nie wartki, lecz płytki nurt Soły uniemożliwił w trakcie suszy pobór jej wód do celów konsumpcyjnych
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