Nie tędy droga
do czystej wody
JOLANTA KARMAŃSKA
Ziemiajestplanetąwody,zajmującejaż 71proc.jejpowierzchni. I wodyna niej
brakujenajbardziej.Tejsłodkiej,niezbędnejdo życia,jestzaledwie 2,5proc.w całejpuliwód.Najwięcejw lodowcach,pokrywieśnieżneji głębokopod ziemią.
Dostępnedlaludzii przyrodyjestniecałepółprocenta.Towodyrzek,jeziori płytkiepodziemne.Z takichwódkorzystaubogaw ichzasoby–Polska.W sposób
małoracjonalny.Chociażdziękifunduszomunijnym,aktywnościsamorządów
i wsparciufunduszyekologicznychwielesięw ostatnichkilkunastulatachzmieniłona lepsze,stannaszejgospodarkiwodnejniemieścisięw unijnychstandardach.ProjektnowelizacjiPrawawodnegomiałnasdo nichprzybliżyć.Wywołałsprzeciw.Głośnynietylkow województwieśląskim.
transformacjiustrojowejstanśroPo
dowiskaw Polscebyłkatastrofalny.Wrazz upadkiemstaregoprzemysłu,
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ubyłozanieczyszczeńpowietrza.Zaszło-
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Spływ górskiej wody do Soły widzianyz samolotu

ściw gospodarcewodno–ściekowejnie
dało się tak spektakularnie złagodzić.
Dlategow 1991rokurozpoczęłosięjej
reformowanie.Trwado dziś. I dalejnie

wiadomoktonaprawdęzarządzazasobamiwódw Polsce,ktojestza nieodpowiedzialny?
Mająoneswoichadministratorów.Bez
precyzyjniezapisanychkompetencjii zadańdo wykonania.Nadzórna polskimi
wodamisprawujekilkaresortów.Obowiązkizwiązanez sytuacjaminadzwyczajnymi,klęskowymi,przypisanoróżnyminstytucjom. Trudno to wszystko pojąć,
skorow tejsferzegospodarkibrakujespójnegosystemuinformacyjnego.
Zmienić to miała unijna, Ramowa
DyrektywaWodna2000/60/EC,z zapisanymcelemosiągnięciadobregostanu
wóddo 2015roku.Wymuszaonawspólnądlakrajówczłonkowskichpolitykęzarządzaniawodami,traktowanymijako
dobrowspólne.Poprzezzintegrowane
rozwiązywanieproblemówgospodarki
wodnej.W obszarześrodowiskowym,
wodno–gospodarczymi społecznym.
W tymostatnimchodzio udziałobywateliw procesiepodejmowaniadecyzji.
CeldyrektywybyłdlaPolskitrudny
do osiągnięcia.Przewidzianodlanastzw.
okresyprzejściowe.Niepomogy.Ale,
dziękiunijnymfunduszom,aktywności
samorządówi profesjonalnemuwsparciuNarodowegoi WojewódzkichFunduszyOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej,i w tejsferzewidaćdobre
zmiany.Niestety,nieudałosięuporządkowaćzarządczegosystemugospodarowaniawodami.
Skutki tego zaniechania będziemy
odczuwalidługo.PokazujetonowelizacjaustawyPrawowodne,przygotowa-
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Ujęcie wody w Czańcu umożliwia jej pobór wprost z nurtu Soły.

naw MinisterstwieŚrodowiska.Śpieszonosięz nią,byzapobiecutracieunijnych
dotacjina gospodarkęwodnąz programupomocowego„Infrastrukturai Środowisko”.Powstawałabezkonsultacji
społecznych,cojestzłamaniempolskiego i unijnego prawa, pogwałceniem
prawdemokracji.
Nowy kształt ustawy, w opinii jej
twórców,mamotywowaćdo bardziejracjonalnegokorzystaniaz wody.Obowiązkiembyłowdrożeniedo niejart. 9RamowejDyrektywyWodnej,którymówi
o tym,żewszyscykorzystającyz wód
i usługwodnych,musząza niepłacić.
Wodamusikosztować,alenieszokować. Zaproponowane podwyżki np.
przeds ięb iors twom wod oc iąg ow ym
o kilkaset,a nawettysiącprocentsątylkowierzchołkiemprzysłowiowejgóry
lodowej.Podobniejakodgórnieustalone opłaty dla poszczególnych branż
przemysłowych,energetyki,rolnictwa,
hodowcówryb,obywateli.Bezkonsultacji z zainteresowanymi, bez wiedzy
o skutkachwysokościopłat,nieprzystającychdo różnegorodzajudziałalności.
Bezrachunkuzyskówi stratcałejgospodarki.
Cel był jeden: gospodarka wodna
musistaćsięsamofinansującąsiębranżą,bodziśjestniedofinansowanai potrzebujepieniędzy.
Rządpotrzebujewielumiliardówzłotychnietylkona utworzeniei utrzymywan ie Pańs twow eg o Gos pod ars twa
Wodnego„WodyPolskie”,któremacentralniezarządzaćwodamipublicznymi
i kluczowymi dla gospodarki wodnej
urządzeniami. I na pensjetrzechtysięcy jego pracowników, pobierających
opłatyza korzystaniez wódi odprowadzanieścieków.Na wzórNarodowego
FunduszuZdrowia,któryrządzi,liczy
i dzieli,aleniepomagaw leczeniu.
Wodaniejesttowarem.Jestżyciem.
W Polscejużjestdroga.Drastycznepodwyżkiuderząnietylkow ichdostarczycieli.Uderząwewszystkichi wszystko.
W przemysł, rolnictwo, energetykę,
usługi, służbę zdrowia i najbardziej
w obywateli.Tooni,w ostatecznymra-

Jednym z przystanków w Labiryncie Edukacyjnym było laboratorium
badania wody.

chunku, nowy podatek od wody będą
płacićpo wielokroć.Nietylkoprzedsiębiorstwomwodociągowym.Takżeproducentomprądui każdemuinnemuwytwórcytowarów,żywności,lekóworaz
innychproduktówi usług,obciążonych
nowącenąwody.
Sprzeciwbudziteż„rozmontowanie”
najlepszegowynalazkupolskiejochronyśrodowiska,jakimsąWojewódzkie
FunduszeOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej.Ichprzychodyw postaciopłatza wodęi ścieki,mają,zgodnie
z ustawątrafićdo centralnej,warszawskiej kasy NFOŚ i GW. Po pieniądze
na inwestycjewodneposzczególneregionybędąsięustawiaćw kolejce.Ten
powrótdo centralnegosterowania,mocnoosłabinietylkosamorządy,któreswoje potrzeby znają najlepiej. Trudno
sobiedzisiajwyobrazićŚląskz kadłubkowym Wojewódzkim Funduszem...,
któryniewesprzefinansowoi merytoryczniegminw pozyskiwaniuunijnych
środkówna inwestycjewodne. I niepomożew kanalizowaniumniejszychmiejscowości.Jakporadząsobieprzedsiębiors twa wod oc iąg ow e, któr ym
zabraknieśrodkówna kontynuowanie
przedsięwzięćinwestycyjnych?
W takiej sytuacji może się znaleźć
GórnośląskiePrzedsiębiorstwoWodociągów,zaopatrującebezprzeszkódponad 3
miliony ludzi w wodę, prosto z gór,
z czystejSoły.Jestw trakcieinwestowania.Niedawnow jego 1000-kilometrowejsiecizostaływymienionenewralgiczn e fragm ent y. Obecn ie GPW
kontynuuje przebudowę 70. kilometrówwodociągóww rejonieBędzina,Sosnowca,DąbrowyGórniczej,Bytomia
i PiekarŚląskich.Tamodernizacjapoleganietylkona wymianierur.Także
na dop row ad zen iu dob rej wod y
do miejsc, gdzie studnie głębinowe

trzebazamykać.Tojednoz największych
dlafirmywyzwań.Z siedmiuetapów,
trzy już ukończono. Decydujące będą
dwanajbliższelata,gdypraceprzeniosąsięna mocnozurbanizowanetereny.
Nietojednoprzedsiębiorstwow Polsce inwestuje w bezpieczną wodę dla
przyszłychpokoleń. I nietojednoznanejestz promowaniamądregokorzystania z wody. Edukuje dorosłych i najmłods zych w niek onw enc jon aln y
sposób. Od dwóch lat prowadzi Dni
Otwartew swoichobiektach.Organizujeróżnegorodzajuakcjei konkursy,popularyzując unikatowy – śląski skarb
wodnyz jego 130.letniąhistoriąi nowoczesnymirozwiązaniami.
Ostatnimwydarzeniemedukacyjnym
byłzaaranżowanyna ponad 600metrach
kw.,na wzórwarszawskiegoCentrum
Nauki Kopernik, kolorowy Labirynt
Edukacyjny dla dzieci.Ta największa
lekcjao wodzietowarzyszyłaTargom
Urządzeńi TechnologiiBranżyWodociągowo-Kanalizacyjnej.Uczestniczyłow niejponad 1000uczniówi przedszkol ak ów. Wszys cy miel i okaz ję
obejrzećakwariumz drapieżnymirybamiz JezioraGoczałkowickiego;ręcznie
wykonane łodzie rybackie; kolumnę
filtracyjną,pokazującąprocesfiltrowaniabrudnejwodyi zapoznaćsięz laboratoriumbadaniawody.Wirtualniezwiedzili też najnowocześniejszy w kraju
goczałkowickizakładuzdatnianiawodyi sprawdziliswojąwiedzęw specjalnymquizieo wodzie.
Tęlekcjędziecina pewnozapamiętają.Obyswojąlekcję,związanąz nowelizowaniemustawyPrawoWodnezapamiętalijejmocodawcyi twórcy.Na apel
wieluśrodowiskz całegokrajuBeata
Szydło,premierRPwstrzymałapodwyżkęcenwodyna rok 2017!
■
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