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Wœród wielu kluczowych zagadnieñ podnoszonych
podczas trwaj¹cego w³aœnie Roku Planety Ziemia zasoby i
ochrona wód wysuwaj¹ siê na jedno z pierwszych miejsc
jako czynnik warunkuj¹cy zrównowa¿ony rozwój œwiata.

Zorganizowana przez Pañstwowy Instytut Geologicz-
ny podczas Miêdzynarodowych Targów Geologia 2008
konferencja Woda — podziemne bogactwo mia³a za zada-
nie pokazaæ, jak nowe metody badawcze i sposoby eksplo-
atacji wód podziemnych oraz lepsze poznanie dynamiki
naturalnych zbiorników wodnych mog¹ siê przyczyniæ do
racjonalnego wykorzystania tego cennego surowca. Ponad
100 osób, reprezentuj¹cych przedsiêbiorstwa, starostwa i
urzêdy administracji lokalnej i centralnej, uczelnie i insty-
tuty badawcze, mia³o okazjê wys³uchaæ referatów przygo-
towanych przez specjalistów z PIG oraz Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.

Konferencjê otworzy³ i powita³ wszystkich uczestni-
ków dr Les³aw Skrzypczyk, zastêpca dyrektora Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego. W programie konferencji
umieszczono nastêpuj¹ce wyst¹pienia:

� Wody podziemne — szansa dla Warszawy — dr Zbig-
niew Nowicki (PIG);

� Kartografia hydrogeologiczna dla samorz¹dów —
dr Ma³gorzata WoŸnicka (PIG);

� Zasoby wód podziemnych — aktualny stan rozpo-
znania — dr Piotr Herbich (PIG);

� Monitoring wód podziemnych — przyk³ad zastoso-
wania lokalnego — dr Bogus³aw Kazimierski (PIG);

� Ramowa Dyrektywa Wodna w odniesieniu do wód
podziemnych — mgr Jan Mitrêga i dr Les³aw
Skrzypczyk (PIG);

� Naturalne zmiany cyklu obiegu wody — prof. dr hab.
in¿. Maciej Maciejewski, dr Tomasz Walczykiewicz
i mgr Celina Rataj (IMGW, Kraków).

Na zakoñczenie konferencji wywi¹za³a siê o¿ywiona
dyskusja, w której poruszono m.in. takie zagadnienia, jak
problem ska¿enia bakteriologicznego, notowanego w nie-
których ujêciach wód podziemnych. Przedsiêbiorcy sygna-
lizowali równie¿ trudnoœci w uzyskaniu informacji o
poszczególnych ujêciach wód podziemnych. Jak wyjaœni³
dr Zbigniew Nowicki, s¹ one spowodowane rozporz¹dze-
niem ministra gospodarki o poufnoœci niektórych danych,
jednak jest nadzieja na uchylenie tego rozporz¹dzenia,
gdy¿ dyrekcja PIG wyst¹pi³a do g³ównego geologa kraju z
proœb¹ o wszczêcie postêpowañ w tej sprawie.

Wody podziemne — szansa dla Warszawy

Zbigniew Nowicki1

W Warszawie od pocz¹tków istnienia miasta do zaopa-
trzenia ludnoœci w wodê wykorzystywano przede wszyst-
kim wody powierzchniowe. W œredniowieczu wodê pobiera-
no g³ównie z Wis³y, mimo ¿e by³o to zwi¹zane z konieczno-
œci¹ pracoch³onnego transportowania zbiorników z wod¹ na
wysok¹ skarpê. Wprawdzie na terenie Starego Miasta by³o
kilka doœæ g³êbokich studni, ale wody w nich by³o niewiele
i nie wystarcza³o jej na potrzeby miasta.

Budowane w póŸniejszych latach wodoci¹gi równie¿
ujmowa³y wody powierzchniowe. Wykonany w po³owie
XVI w. drewniany wodoci¹g doprowadzaj¹cy wodê do
Rynku Starego Miasta pobiera³ wody rzeczki Be³cz¹cej,
zbierane w specjalnych zbiornikach zwanych nalewkami.
Rozbudowa wodoci¹gu by³a zwi¹zana z ujêciem obfitych
Ÿróde³ po³o¿onych u zbiegu dzisiejszych ulic D³ugiej i
Leszno. Wodoci¹g ten, pomimo swej niezwyk³ej prostoty
technicznej, przetrwa³ niemal 250 lat.

Rozrastaj¹ce siê miasto potrzebowa³o coraz wiêkszych
iloœci wody. Wybudowane w po³owie XIX w. dwa wodo-
ci¹gi — Marconiego na lewym brzegu Wis³y i Grotowskie-

go na Pradze — szybko okaza³y siê niewystarczaj¹ce.
Dopiero nowoczesna instalacja wodoci¹gowa Lindleya,
oddana do u¿ytku w 1886 r. i dzia³aj¹ca do dziœ, w pe³ni
pokry³a ówczesne zapotrzebowanie miasta na wodê.
Wszystkie wybudowane w XIX w. wodoci¹gi pobiera³y
wodê wy³¹cznie z Wis³y — w tamtych latach by³o to uza-
sadnione, bowiem jakoœæ wody w Wiœle by³a nieporówny-
walnie lepsza ni¿ dziœ, a drobne k³opoty z zawiesin¹
rozwi¹zano stosuj¹c proste filtry piaskowe.

Obecnie Warszawê zaopatruj¹ w wodê trzy zak³ady
nale¿¹ce do Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji m.st. Warszawy SA, w tym:

Zak³ad Wodoci¹gu Centralnego — dysponuj¹cy
dwoma ujêciami wód Wis³y: ujêciem powierzchnio-
wym (Lindleya) i ujêciem infiltracyjnym. Pokrywa
on 55% zapotrzebowania miasta.
Zak³ad Wodoci¹gu Praskiego (Gruba Kaœka) — uru-
chomiony w 1965 r., z trzema ujêciami spod dna
Wis³y, z g³êbokoœci oko³o 8 m. Zak³ad dysponuje
ponadto dwiema stacjami, zlokalizowanymi w
Radoœci i Falenicy, ujmuj¹cymi wodê podziemn¹ z
wydajnoœci¹ 3600 m3 na dobê ka¿da.
Zak³ad Wodoci¹gu Pó³nocnego — ujmuj¹cy wodê z
Zalewu Zegrzyñskiego.
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