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Świadcząc profesjonalne usługi
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej podnosimy wartość naszej firmy.
Stawiamy na partnerstwo w stosunkach z mieszkańcami (odbiorcami),
troskę o środowisko naturalne i wysoki poziom kultury zarządzania.
Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. jest:
zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
tj. ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem
oraz odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
Dostarczana woda pochodzi z ujęć głębinowych.
Dbając o wysoką jakość, spółka systematycznie prowadzi badania wody ze wszystkich ujęć i sieci wodociągowej w nowoczesnym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Spółka zaspokaja również potrzeby miasta w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, eksploatując
oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, która posiada układ centralnego sterowania i wizualizacji proce-

su technologicznego.
Mocne strony spółki to profesjonalna kadra oraz
wieloletnie doświadczenie. Bogaty potencjał techniczny pozwala na świadczenie dodatkowych usług,
takich jak:
• badania laboratoryjne wody i ścieków,
• inspekcja sieci kamerą telewizyjną,
• ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
• czyszczenie wpustów ulicznych,
• usługi asenizacyjne,
• budowa sieci i przyłączy wod.-kan.,
• diagnostyka sieci wodociągowej,
• naprawa, regulacja i legalizacja wodomierzy,
• projektowanie przyłączy wod.-kan.
Spółka odpowiada na potrzeby rynku i stara się
optymalnie spełniać oczekiwania klientów.
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Oddajemy w Państwa ręce monografię poświęconą dziejom bolesławieckiego systemu wodociągów,
kanalizacji i irygacji. Jest to pierwsze tak obszerne
opracowanie w powojennych dziejach naszego miasta. Historia Bolesławca świadczy o dużej dbałości
o podstawowe i najważniejsze warunki bytowe obywateli. Woda to życie i rozwój miasta, a sprawne
systemy zasilające w wodę i odprowadzające ścieki
gwarantują wysoki poziom zdrowia mieszkańców.
Naszym zamiarem było również pokazanie pewnej ciągłości historycznej w zapewnianiu komfortu
i wysokiej jakości życia w naszym mieście. Zmieniali
się władcy, granice, ustroje polityczne i społeczeństwo, ale rozwój i utrzymanie sprawnej infrastruktury technicznej niezmiennie pozostawało jednym
z najważniejszych zadań od czasów średniowiecza
po dzień dzisiejszy.
O tym, że warto i trzeba przybliżyć tę ciekawą
historię, jak też zaprezentować dorobek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, postanowiłem zaraz
po objęciu stanowiska prezesa spółki. Jednak sam
pomysł narodził się znacznie wcześniej, bo już w latach 90. XX w. po wybudowaniu pierwszej oczyszczalni ścieków, kiedy pełniłem funkcję prezydenta
miasta (1990-1998).
Trudno określić precyzyjnie, kiedy powstał bolesławiecki system wodociągów, kanalizacji i irygacji. W miejskich kronikach można odnaleźć tylko
niepełne informacje. Nie ulega jednak wątpliwości,
że budowę sieci rozpoczęto już pod koniec XV w.
i kontynuowano ją w I poł. XVI w. To długotrwałe
funkcjonowanie systemu daje asumpt do podkreślenia oraz udokumentowania dorobku pokoleń
i szczególnej pozycji naszego miasta w tak ważnej
i istotnej dziedzinie jaką są wodociągi i kanalizacja.
Ze względu na rangę wydarzenia Prezydent Miasta
Piotr Roman objął honorowym patronatem obchody jubileuszu „V wieków wodociągów i kanalizacji
w Bolesławcu”.
Do świętowania jubileuszu w 2014 r. skłonił nas
fakt, że tegoroczne XXII Europejskie Dni Dziedzictwa, realizowane pod hasłem: „Dziedzictwo - źró-

dło tożsamości”, zwracają szczególną uwagę na
niedostrzegany na co dzień związek kultury i historii z wodą. Źródła wody są kluczowym czynnikiem
w dziejach osadnictwa. Jest to idealny moment, aby
przypomnieć historię bolesławieckiego „Żywego
Źródła”, które było nie tylko czynnikiem miastotwórczym, ale poprzez legendy o nadzwyczajnych
właściwościach źródlanej wody, miało również ścisły
związek z kulturą.
Rok 2014 jest też rokiem szczególnym w realizacji strategii Spółki, kończy bowiem wieloletni okres
znaczących inwestycji, stawiających nasze miasto
w czołówce ośrodków o najwyższym poziomie usług
wodociągowych i kanalizacyjnych. Po wielkiej inwestycji w system kanalizacyjny i modernizację
oczyszczalni w latach 2005-2009 z wykorzystaniem
środków unijnych z funduszu ISPA, otrzymaliśmy
w efekcie system, pozwalający na oczyszczanie ścieków w stopniu spełniającym najwyższe standardy,
z wykorzystaniem osadów do produkcji „zielonej
energii”. Zamknięciem tego strategicznego etapu
było uroczyste przekazanie do użytku, po gruntownej
modernizacji, ujęcia i stacji uzdatniania wody w Rakowicach. Stacji najnowocześniejszej, największej,
najbezpieczniejszej i o najtańszej produkcji wody
z uwagi na lewarowe ujęcie wody z 13 głębinowych
studni. Stacji zabezpieczającej na kolejne dziesięciolecia w wodę całą aglomerację Miasta i Gminy
Bolesławiec, a od przyszłego roku również Gminę
i Miasto Lwówek Śląski.
Dzięki tej nowoczesnej infrastrukturze możliwy
jest rozwój przemysłu i inwestowanie kolejnych firm
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - co stanowi niezwykle ważny czynnik rozwoju całego miasta.
Posiadanie i wykorzystanie w zarządzaniu Spółką najnowocześniejszych systemów monitoringu,
inteligentnego zarządzania siecią, aktywnej kontroli
wycieków, radiowego odczytu wodomierzy, faktur
elektronicznych i map cyfrowych zwiększa sprawność funkcjonowania i wzrost bezpieczeństwa w zachowaniu ciągłości świadczenia usług, jest też dużą
wygodą dla naszych Klientów.
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Jeśli uświadomimy sobie fakt, że w naszych ujęciach i stacjach uzdatniania wody możemy wyprodukować ponad 24 tysiące metrów sześciennych dobrej
i zdrowej wody na dobę przy obecnym zapotrzebowaniu, które wynosi poniżej 8 tysięcy metrów sześciennych, to możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość.
„V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu” to opis ciekawych rozwiązań technicznych,

wynalazków i ludzkiej pomysłowości, od czerpania
wody z legendarnego „Żywego Źródła” po całkowicie zautomatyzowane ujęcie w Rakowicach, pasjonująca wędrówka od średniowiecza po XXI wiek.

BOLESŁ AWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW,
K ANALIZACJI I IRYGACJI DO 1945 r.

Józef Król
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Bolesławcu
Bolesławiec, sierpień 2014 r.

Wstęp
Bolesławiec już w XVI w. posiadał sprawnie
działające trzy systemy: wodociągów, kanalizacji
i irygacji, co miało wielki wpływ nie tylko na prawidłowe funkcjonowanie miasta, ale też i na wysoki
poziom zdrowotności mieszkańców. Stworzenie tak
funkcjonalnego rozwiązania technicznego możliwe
było dzięki istnieniu zasobnych w wodę źródeł i korzystnemu położeniu miasta - duże różnice wysokoDrewniana rura wodociągowa
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ści terenu umożliwiały wykorzystanie siły grawitacji
do przepływu wody i ścieków. Źródła położone były
na wysokości 232 m n.p.m. (Góra Piaskowa) i 192
m n.p.m. (Żywe Źródło), natomiast Stare Miasto zlokalizowane było niżej - na wysokości 178 m n.p.m.,
a tereny nawadniane i użyźniane nad rzeką Bóbr na
wysokości 172 m n.p.m.
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SYSTEM WODOCIĄGOW Y

Zasilanie Przedmieścia Górnego - źródło na Górze Piaskowej
przy ul. B. Kosiby

Queckbrunn - Żywe Źródło

Queckbrunn - Żywe Źródło

Po raz pierwszy opis bolesławieckich wodociągów pojawił się w najstarszej miejskiej kronice
F. Holsteina. Autor opisał dokładnie Queckbrunn źródło, którego nazwę tłumaczono jako „Żywe Źródło” bądź, „Źródło Bydlęce”. Źródło położone było
o dwa strzały z łuku (240 m) na wschód od murów
miasta. Woda wypływała z pokładów gruboziarnistego żwiru, dzięki czemu była czysta i świeża. Źródło
o długość 23 łokci (13,80 m), szerokość 14 łokci
(8,40 m) i poziomie wysokości wody ½ łokcia
(0,30 m) otaczało ogrodzenie w kształcie zbliżonym
do czworokąta, początkowo drewniane, później kamienne.
Woda służyła nie tylko do picia i kąpieli, ale też
do napędzania młynów, bielenia tkanin, do gotowania i do warzenia piwa, hodowli ryb, nawadniania łąk
i ogrodów oraz ułatwiała odprowadzanie ścieków.
Bolesławiecka woda cieszyła się bardzo dobrą sławą. Według legendy ze źródła wypływały trzy strumienie: dla spragnionych zwierząt, dla ludzi pragnących
sprawiedliwości i wierności małżeńskiej oraz trzecie,
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które miało zapewnić życie wieczne. Do Żywego Źródła, przekonani
o leczniczych właściwościach wody,
pielgrzymowali mieszkańcy Saksonii i Śląska, a nawet władcy - król
czeski Ferdynand (1538 r.), książę legnicko-brzeski Fryderyk III
i król szwedzki Karol XII (1707 r.).
Źródło opisywane było w języku
łacińskim, niemieckim i greckim
m.in. przez Kaspara Knolla, Martina Opitza, Laurentiusa Wiedemanna. Martin Opitz słynny poeta,
najwybitniejszy przedstawiciel śląskiej szkoły poetyckiej, porównywał
bolesławiecki wodopój do źródła najad, wspaniałej fontanny, szlachetnego zdroju, miejsca radości
i niewyczerpanych przyjemności. Bolesławianie uważali też, że piwo wytwarzane w mieście swój przedni smak zawdzięcza przede wszystkim niezwykłym
właściwościom źródlanej wody.
Woda z Żywego Źródła zasilała Staw Miejski
(Sauteich) poprzez strumień i 46 kanałów. Dostarczana była do 9 zbiorników ogólnie dostępnych i 108
mniejszych zlokalizowanych na zapleczach domów
mieszczańskich. Napędzała też dwa młyny: Wysoki
i Pieprzowy (zw. też Mnisim).
Z 1750 r. pochodzą rozbieżne informacje, dotyczące ilości drewnianych rur użytkowanych w systemie wodociągowym, wg jednych źródeł było ich
4 400, wg innych 3 400. Średnica rur wynosiła od 65
do 90 mm.
W 1829 r. zbiorników ogólnodostępnych nadal
było 9 (z czego 3 znajdowały się w obrębie Rynku),
ale wzrosła do 148 ilość rezerwuarów położonych
przy domach prywatnych.

Według kroniki F. Holsteina w 1590 r. poprowadzono nowy wodociąg z terenu tzw. Góry Piaskowej
(wzniesienie przy ul. B. Kosiby). Podziemne źródło
wody, dużo gorszej jakości w porównaniu do Żywego Źródła, położone było bardzo płytko. Ujęcie zaopatrywało tereny położone przy Bramie Górnej oraz
Górne Przedmieście. W 1727 r. wodę z tego ujęcia
doprowadzono też do gospody „Pod Trzema Koronami”, położonej nieopodal dzisiejszej Al. Tysiąclecia.
W 1743 r. pojawiła się konieczność modernizacji
wodociągu w tej części miasta. Obok ustawicznych
problemów z brakiem wody, spowodowanych częstym wysychaniem źródła, pojawiły się nowe, związane z wzniesieniem kamiennego mostu przy Górnej

Bramie. Woda płynąca pod ziemią dostawała się między ciosy i zamarzała, powodując szkody. Zdarzało
się również, że woda przedostawała się dalej, zalewając ulice, przy czym zniszczenia dotyczyły szczególnie ul. Polnej. Rozwiązania problemów Górnego
Przedmieścia podjął się Gottfried Zahn, założyciel
Królewskiego Sierocińca. W 1747 r., na terenie pomiędzy Stawem Miejskim a murami, skonstruował
urządzenie, które dostarczało wodę na Górne Przedmieście. Było ono zasilane wodą z odkrytego w tym
samym roku źródła, położonego nieopodal Queckbrunn. Konstrukcja Zahna funkcjonowała do 1867 r.,
kiedy to zastąpiono ją nowym zbiornikiem z pompą.

Kronika miejska autorstwa F. Holsteina
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Wodociągi w XIX wieku

Inwestycje w II połowie XIX w. - Ujęcie „Stare” przy ul. Łasickiej

W XIX wieku miasto zaopatrywane było w wodę
sześcioma głównymi drewnianymi rurami zasilanymi z Quecbrunn i źródeł położonych w jego pobliżu
oraz jedną poprowadzoną z ujęcia przy ul. B.Kosiby.
Woda z Żywego Źródła płynęła czterema rurami:
trzy biegły obok cmentarza kościelnego, a czwarta
przez Bramę Mikołajską. Zasilanie tej części miasta
uzupełniała woda ze źródła Scheun-Brun poprowadzona do Bramy Mikołajskiej, przez międzymurze,
a następnie na teren przy Młynie Pieprzowym (Mnisim), skąd biegła do Starego Miasta. Szósta linia zasilania w wodę prowadziła od nowego źródła, odkrytego w 1747 r. w pobliżu Queckbrunn, do urządzenia
zbudowanego przez mistrza Zahna, skąd woda tłoczona była do Górnej Bramy i zbiorników przy
ul. Sierpnia 80. Rurociąg z folwarku Próg biegł do
gospody Sandschenke położonej przed Górną Bramą
i zasilał Górne Przedmieście aż do terenu cmentarza
kościelnego.
Nazwa źródła Scheun-Brun pojawiła się w dokumentach archiwalnych już w 1659 r. Źródło, położone w pobliżu obecnej Szkoły Podstawowej nr 4,
w 1939 r. zostało zamknięte żelazną płytą, ale nadal zasilało w wodę przeznaczoną do celów gospodarczych kilka domów przy ul. Komuny Paryskiej
i M. Brody.
Ze Stawu Miejskiego poprowadzono też tzw. rurociąg przeciwpożarowy, który umożliwiał większy
pobór wody w przypadku wybuchu pożaru.
Obok ogólnomiejskiego zaopatrzenia w wodę
z Żywego Źródła i źródła z Piaskowej Góry (z terenu
folwarku Próg) warto jeszcze wymienić niezależny
system wodociągowy, wybudowany za zgodą władz
miasta, który zasilał pałac hrabiego Pücklera położony przed Dolną Bramą (obecnie Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Zgorzeleckiej).
Według informacji z roku 1883 mieszkańcy miasta mogli korzystać z dwóch kamiennych cystern,
znajdujących się w Rynku i pięciu publicznych studni
z pompą, zlokalizowanych przy ulicach: A. Asnyka,
Bielskiej, Zgorzeleckiej, Sierpnia 80 i Garncarskiej.
Dodatkowo na terenie miasta rozmieszczono 35 pu-
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blicznie dostępnych zbiorników. Na terenach prywatnych na przedmieściach znajdowało się 160 studni
z pompą, a drugie tyle w obrębie Starego Miasta.
Obok zaopatrzenia dla celów domowych i gospodarczych sieć dostarczała wodę dla 3 browarów, 5 destylarni, 3 farbiarni i zakładu kąpielowego. Oprócz tego
funkcjonowało kilka studni z pompą, z których woda
mogła być stosowana tylko do celów gospodarczych.
Generalnie w bolesławieckich domostwach nie
było wewnętrznych instalacji wodociągowych. Tylko w kilku zamożniejszych domach znajdowały
się instalacje zasilane przez umieszczone na górnej
kondygnacji zbiorniki, które napełniane były ręcznymi pompami, a w jednym przypadku przy pomocy
silnika gazowego. Z tego też powodu toalety spłukiwane wodą należały w mieście do wielkich rzadkości
– było ich tylko kilka.
W roku 1809 po raz pierwszy zastosowano rury
kamionkowe, wyprodukowane w garncarni należącej
do Gotthardta młodszego. W II poł. XIX w. obok rur
ceramicznych zaczęto też używać żeliwnych. Ostatnie drewniane rury zostały wymienione na żeliwne
w roku 1928.
Do roku 1870 długość sieci zasadniczo się nie
zmieniała. W kolejnych latach była rozbudowywana
i w roku 1883 liczyła 10 127 m. Według danych
z 1883 r. istniejące ujęcia dostarczały 2 850 m³
wody na dobę (tj. 32 litry na sekundę i 260 litrów na
1 mieszkańca), co znacznie przewyższało obowiązujące w tym czasie normy, które wynosiły od 100 do
200 litrów na 1 mieszkańca.
Do roku 1873 dystrybucja wody była bezpłatna.
Od tego roku za wodę używaną do celów luksusowych trzeba było zapłacić: np. za funkcjonowanie
fontanny - 20 talarów rocznie, a za hodowlę ryb
- 2 talary rocznie.

Plan miasta - 1882 r.

Kryzys zaopatrzenia w wodę pojawił się pod
koniec XIX wieku, co wiązało się z dynamicznym
rozwojem miasta. W Bolesławcu rozpoczęły się
poszukiwania nowych źródeł wody. Stare źródła
(Queckbrunn i na Górze Piaskowej) zasilane były
wodą z leżących płytko pokładów piasku, podczas
gdy miasto musiało sięgnąć do położonych głębiej
i bardziej zasobnych warstw wodonośnych. Pierwsza próba, przeprowadzona w 1887 r., zakończyła się
fiaskiem. W 1896 r. przeprowadzono 6 odwiertów,
m.in. na terenie dawnego targu bydła (Viehmarktobecnie teren stadionu przy ul. Spółdzielczej), które
osiągnęły głębokość: 103 i 400 metrów. Ten ostatni,
ze względu na niezwykłą głębokość, został upamiętniony kamiennym obeliskiem. Odwierty te trafiły
dokładnie na uskok skalny Osiecznica - Wartowice,
który wówczas nie był znany geologom. Warstwę
wodonośną odkryto dopiero przy ul. Łasickiej podczas odwiertu nr 5 na głębokości 20 metrów.
W roku 1897, w czasie gdy trwały prace przy
nowym ujęciu, na Górnym Przedmieściu wybuchła
niewielka epidemia tyfusu. Zaproszony przez magistrat dr Bischoff z Instytutu Higieny Uniwersytetu

Wrocławskiego źródło choroby upatrywał w skażeniu wody w ujęciu na Górze Piaskowej. Ponieważ już
wcześniej, w tym samym roku, rada miasta podjęła
decyzję o zamknięciu tego źródła, przyśpieszono prace przy ujęciu przy ul. Łasickiej i już pod koniec roku
zbudowano część sieci wodociągowej i uruchomiono
zakład. Ujęcie miało postać studni kopanej o cembrowinie murowanej z cegły klinkierowej o średnicy
3 m i głębokości ok. 12 m. Komora górna również
zbudowana była z cegły klinkierowej. Bezpośrednio
nad studnią wybudowano budynek, stanowiący zaplecze techniczne, który został wyposażony w dwie
czterocylindrowe pompy, o pojemności skokowej
35 l, które pompowały wodę do położonego 20 metrów wyżej zbiornika przy ul. B. Kosiby (wyburzony
w okresie późniejszym, na jego miejscu wzniesiono
budynek mieszkalny). Prace zakończono w 1898 r.
Kilka lat później, w roku 1906 r. przy ul. B. Kosiby,
nieopodal zbiornika wzniesionego wcześniej, wybudowano drugi, o poj. 800 m³, który funkcjonuje do
dziś jako zbiornik nr 1.
Do 1901 roku nowe ujęcie wody zasilało już prawie całe miasto, wobec czego wody ze starszych ujęć
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używano głównie do celów gospodarczych i ułatwienia przepływu nieczystości, np. w 1921 r. woda
z Żywego Źródła, która dotąd rurami płynęła do
Rynku, została doprowadzona do łaźni i basenów
przy ul. Zgorzeleckiej i stamtąd do Zakładu Gazowniczego. W 1905 roku ujęcie na Górze Piaskowej wyschło i zostało zamknięte, dlatego też zlikwidowano

zbiornik na Górnym Przedmieściu. W tym samym
roku stare kanały zostały wyłączone z użytkowania - w ten sposób historyczny system wodociągów
przestał funkcjonować, zastąpiony siecią wysokociśnieniową, w pełni odpowiadającą ówczesnym normom technicznym i sanitarnym.
Ujęcie „Stare” funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Inwestycje w I połowie XX w.
- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Nowe”

Budowa nowej studni, 1930 r.

Stacja uzdatniania wody „Nowe”, l. 30. XX w.
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W latach dwudziestych ubiegłego stulecia zapotrzebowanie na wodę gwałtownie rosło. W 1924 r.
zużycie wody w mieście wynosiło 930 000 m³ rocznie (przeciętne zużycie wody 50 m³ na 1 mieszkańca
rocznie i 137 litrów na 1 mieszkańca dziennie), a pięć
lat później w 1929 r. wzrosło do 1 050 000 m³ rocznie
(55 m³ na mieszkańca rocznie i 158 litrów na 1 mieszkańca dziennie).
W roku 1928 zanikło definitywnie Żywe Źródło, a na przełomie lat 1929/1930 obniżyło się lustro
wody w dotychczas wykorzystywanej studni przy
ul. Łasickiej. Z tego powodu oraz w wyniku rosnących potrzeb mieszkańców w latach 1930-33 w niecce
położonej przy drodze prowadzącej do Łazisk, w pobliżu dzisiejszej jednostki wojskowej, rozpoczęto odwierty. W 1934 r. uruchomiono tu ujęcie wody oparte
na trzech studniach głębinowych o głębokości 25, 27
i 29,5 m wraz ze stacją uzdatniania. Przy każdej
studni zainstalowano trzystopniową pompę turbinową, napędzaną przez silnik elektryczny o mocy
68 KM, który włączano i wyłączano automatycznie.
Woda po przejściu przez system uzdatniania składający się z 6 filtrów dwupiętrowych, których głównym zadaniem była regulacja odczynu pH, pompowana była do nowo wybudowanego zbiornika przy
ul. B. Kosiby, którego maksymalny poziom wody wynosił 400 cm przy objętości 1 600 m³. Stamtąd woda
płynęła do miasta dwoma rurociągami o śr. 250 mm.
Dzięki dużej różnicy wysokości pomiędzy zbiornikiem a miastem nie było potrzeby wznoszenia wieży
ciśnień. Ujęcie to funkcjonuje do dzisiaj pod nazwą
Stacja Uzdatniania Wody „Nowe”, a zbiornik terenowy nadal jest eksploatowany jako zbiornik nr 2.
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SYSTEM K ANALIZACYJNY
Pierwsze informacje potwierdzające istnienie
kanalizacji w Bolesławcu pochodzą z roku 1492
z dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia sporu
o odbiór ścieków pomiędzy Andreasem Teichlerem,
a Jakobem Andersem, właścicielami kamienic nr 34
i 35, położonych w północnej części Rynku. Według
kroniki F. Holsteina budowę całościowego systemu
kanalizacji rozpoczęto w 1531 r. Sieć rozciągała się
od Piwnicy Ratuszowej, prowadziła przez miejskie
fosy aż do terenów położonych nad Bobrem (Lohgarten), gdzie odprowadzane ścieki użyźniały 11 ogrodów. W kolejnych latach prace prowadzone były dalej po obu stronach miasta wzdłuż zapleczy domów.
W roku 1559 budowa systemu została ukończona.
Woda z systemu kanalizacji napędzała też Młyn Pia-

skowy i trzy inne młyny. Mapa miasta z roku 1773
potwierdza fakt, że całe miasto było objęte siecią
kanalizacyjną.
Dawne kanały o czworokątnym przekroju wznoszono z piaskowca, ich szerokość wahała się od 1,5
do 4,0 m, a wysokość od 0,7 do 1,5 m. Budowano je
na maksymalnej głębokości 3,0 m pod powierzchnią
ziemi.
Przepływ nieczystości ułatwiało doprowadzenie
do kanałów wody z Queckbrunn i częściowo również
ze Stawu Miejskiego. Kanały, podobnie jak sieć wodociągowa, położone były na podwórkach domostw.
Były czyszczone ręcznie raz w roku, na gruntach
prywatnych przez właścicieli posesji, na pozostałych
przez służby miejskie. Kanały służyły w przeważa-

Budowa nowej kanalizacji tłocznej, 1902-1904
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jącej części odprowadzeniu nieczystości gospodarczych i wody deszczowej. Do gromadzenia fekaliów
używano kloak (szamb). Tylko z 50 posesji fekalia
odprowadzano do kanałów, podobnie jak zanieczyszczenia z 10 funkcjonujących w mieście rzeźni. Poszczególne kanały Starego Miasta doprowadzone
były do jednego z dwóch głównych kanałów, którymi
ścieki transportowane były na pola odstojnikowe.
W 1866 r. system odprowadzania ścieków liczył
2 892 m. W kolejnych latach był modernizowany
i rozbudowywany. W roku 1883 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 5 154 m (kanały murowane:
3 718 m i kanały z rurami kamionkowymi: 1 436 m),
ok. 48% powierzchni miasta skanalizowano, poza
siecią pozostawały głównie przedmieścia.

Od 1870 r. bolesławieckie fabryki ceramiczne
zaczęły wytwarzać rury kamionkowe szkliwione
wewnątrz i na zewnątrz o średnicy ok. 0,4 do 0,5 m.
Budowano nowe kanały o owalnym przekroju o wysokości ok. 1,2 m i szerokości 0,8 m. Kanały usytuowane były pod powierzchnią ulic, na maksymalnej
głębokości 2,8 m, a nie jak wcześniej na podwórkach
domostw. Do odbioru wody deszczowej instalowano
studzienki chłonne z zamknięciem wodnym. Podczas
przekształcania dawnych fos na tereny miejskiej promenady, wybudowano nowe murowane kanały, przykryte kamiennymi płytami.
W roku 1902 sieć kanalizacyjna liczyła 3 700 m
kanałów murowanych i 2 600 m kanałów z rurami
kamionkowymi, co daje razem 6 300 m.

Pola odstojnikowe nad Bobrem, I ćw. XX w.

Przepompownia ścieków przy ul. Dolne Młyny

Modernizacja i rozbudowa sieci w latach 1902-1904
- Przepompownia ścieków przy ul. Dolne Młyny
Wydana w roku 1897 opinia wrocławskiego rzeczoznawcy dr Bischoffa dotyczyła też konieczności
wybudowania nowej kanalizacji ogólnospławnej, do
której zostałby włączony odbiór fekaliów. Modernizacja sieci miałaby również wpływ na powiększenie
i częściową zmianę lokalizacji pól odstojnikowych.
W kwietniu 1902 r. rada miasta podjęła ostateczną decyzję o budowie. Prace rozpoczęto jeszcze
w tym samym roku. Projekt, przygotowany przez inż.
Guerschnera, zakładał m.in. budowę siedmiu głównych zbiorników. Przy ul. Dolne Młyny wzniesiono
budynek przepompowni, gdzie po usunięciu zanieczyszczeń fizycznych za pomocą systemu krat zlo-
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kalizowanych w komorze pod budynkiem oraz osadników, przepompowywano ścieki kanałem o długości
2 500 m i o średnicy 400 mm na pola irygacyjne zlokalizowane za rzeką Bóbr, na terenie wsi Bolesławice.
Aby upamiętnić utworzenie pierwszej kanalizacji
miasta w roku 1531 i powstanie nowej sieci w latach
1902-1904, na skwerze przy ul. Bankowej postawiono kamień o wadze 20 ton, który został znaleziony podczas prac przy budowie nowej kanalizacji.
W 2011 roku PWiK wykonało konserwację głazu
oraz wykorzystało to miejsce do umieszczenia informacji dotyczących historii bolesławieckiego systemu
wodociągowego i kanalizacyjnego.

SYSTEM NAWOŻENIA I NAWADNIANIA
Na zachód od miasta, wzdłuż rzeki Bóbr, rozciągały się łąki i ogrody zwane Lohgarten, nawadniane
i użyźniane według F. Holsteina już w 1559 r. Woda
z nieczystościami doprowadzana była dwoma głównymi kanałami: północnym i południowym, a nad
Młynówką płynęła w otwartych drewnianych korytach. Tylko niewielka część tego terenu należała do
miasta, większość znajdowała się w rękach prywatnych. Do poszczególnych kwater woda była rozprowadzana za pośrednictwem drewnianych rynien.
Początkowo dystrybucja wody nie była uregulowana. Z 1674 r. zachowały się dokumenty świadczące
o próbach wprowadzenia zasad dystrybucji,

a w 1748 r. władze miasta wprowadziły regulamin i
odpłatny system rozprowadzania wody dla poszczególnych właścicieli kwater.
Tereny Lohgarten były obsadzone drzewami
owocowymi, część przeznaczono na warzywniki, a
pozostały obszar zajmowały łąki. Rocznie łąki koszono 4-5 krotnie, przy czym z jednej morgi zbierano
40-50 cetnarów siana.
W II poł. XIX w. część z tych terenów została
wykorzystana do prowadzania słynnej szkółki ogrodniczej, należącej do Eduarda Petzolda i jego syna
Maxa. Petzold w ówczesnym czasie należał do najznakomitszych europejskich planistów krajobrazu.
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Dla Bolesławca zrealizował trzy interesujące projekty założeń parkowych. Szkółka ogrodnicza w Bolesławcu, należąca do Petzoldów, rywalizowała przez
pewien czas ze znanymi w całej Europie szkółkami
w Bad-Muskau, a hodowane w niej rzadkie okazy
roślin były wielokrotnie prezentowane na wystawach
- m.in. we Wrocławiu.
W 1883 r. obszar Lohgarten obejmował łączną powierzchnię 14,75 ha. Dzięki rodzajowi podłoża - ponad ośmiometrowej warstwie drobnoziarnistego piasku - kilkaset lat użytkowania i brak jakiegokolwiek
drenażu nie zakłóciło funkcjonowania pól odstojni-

kowych. Nie istniało też, mimo bliskiego położenia
pól względem miasta, zagrożenie dla bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców - przypadki zachorowań
zdarzały się bardzo rzadko.
Po zbudowaniu przepompowni ścieków w 1903 r.
teren nowych pól irygacyjnych liczył ok. 25 ha i podzielony był na 200 kwater. Tu ścieki podlegały dalszemu, mechanicznemu oczyszczeniu na czterech
osadnikach, z których rozprowadzane były za pomocą
betonowych koryt na poszczególne kwatery, stanowiące biologiczną część oczyszczania ścieków, a następnie trafiały do kamionkowego kolektora.

Zakończenie
Na początku lat 80. XIX w., dzięki działalności
powiatowego fizyka dr. Adelta i miejskiego radcy
budowlanego W. Döricha, historia bolesławieckiego
systemu wodociągów, kanalizacji i irygacji została
zaprezentowana szerokiej publiczności. Na rynku
księgarskim pojawiły się dwa wydania publikacji
autorstwa W. Döricha poświęcone temu tematowi,
a dr Adelt wygłosił na zebraniu bolesławieckiego
Towarzystwa Rzemiosł obszerny wykład, który był
wnikliwie omawiany w lokalnej prasie.
Specyfikę bolesławieckich rozwiązań zaprezentowano też w 1882 i 1883 r. na dwóch wystawach
w Berlinie. Informacjom historycznym i technicznym
przygotowanym przez W. Döricha i analizie wpływu systemu na zdrowie mieszkańców opracowanej
przez dr. Adelta towarzyszyły plany miasta z lat 1773
i 1832 oraz mapy współczesne. Prezentowany materiał znalazł się później w zbiorach Muzeum Higieny
w Berlinie. W 1884 r. bolesławiecki system pokazano
w Rzymie na wystawie dotyczącej higieny, gdzie został wyróżniony dyplomem honorowym.
Zainteresowanie bolesławieckim systemem wodociągów, kanalizacji i irygacji nie malało również
w I poł. XX w. Na początku tego stulecia dwóch
inżynierów z Londynu przybyło do miasta, by zapoznać się z funkcjonowaniem pól odstojnikowych.
W 1924 r. systemem tym i jego działaniem zainteresowały się władze Bolonii, a w Bolesławcu
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w budynku przy ul. Łukasiewicza zostało otwarte Bolesławieckie Muzeum Higieny. W latach 20.
i 30. XX w. temat ten podejmował w licznych artykułach A. Schiller, kustosz bolesławieckiego muzeum,
a w roku 1939 ukazała się obszerna publikacja
dr. H. J. Reichela, który pełnił funkcję radcy sanitarnego w Jaworze.
W roku 1928 prawie wszystkie pozostałości po
średniowiecznym systemie wodociągów i kanalizacji
zostały rozebrane lub zasypane jako już niepotrzebne. Od tego czasu tylko podczas prowadzonych prac
budowlanych można się natknąć na pozostałości
dawnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast infrastruktura wybudowana pod koniec XIX w.
i w I poł. XX w. (SUW „Stare” przy ul. Łasickiej,
SUW „Nowe” razem ze zbiornikami przy ul. B. Kosiby i dawna przepompownia przy ul. Dolne Młyny)
po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych,
a czasami i zmianie funkcji, pozostają sprawne i nadal służą mieszkańcom miasta.
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Zmiany organizacyjne i prawne
Przedsiębiorstwo w okresie powojennym przechodziło różnego rodzaju reorganizacje i zmiany
statusu prawnego. W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia firma funkcjonowała jako zakład będący częścią składową dużego przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność w sferze gospodarki komunalnej tzw. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Lata 70-te XX wieku to dla przedsiębiorstwa okres znacznych zmian organizacyjnych,
które początkowo działało jako zamiejscowy oddział
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Estetyki Miast
w Jeleniej Górze. W 1975 r. stało się częścią Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, natomiast w 1976 r. zostało włączone w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze. Przełomowym dla firmy okazał się rok 1993, kiedy utworzono samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod
nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Bolesławcu. W dniu 4 kwietnia 1995 roku Zarząd
Miasta Bolesławiec i Zarząd Gminy Bolesławiec,
zawarły porozumienie komunalne, które stało się
podstawą do wydania przez Wojewodę Jeleniogórskiego w dniu 18 lipca 1995 r., decyzji komunalizacyjnej na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec.
Procedura przekształcania przedsiębiorstwa w spół-

kę została jednak przerwana uchyleniem decyzji
Wojewody przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w dniu 30 września 1998 r., na wniosek Dyrektora PWiK, co spowodowało, że organem
założycielskim PWiK w Bolesławcu na następne
9 lat ponownie stał się Wojewoda. W listopadzie
2007 r. na wniosek Prezydenta Miasta, poprzedzony
długotrwałą procedurą prawną, Minister Skarbu Państwa zapoczątkował ponowny proces komunalizacji
przedsiębiorstwa podpisując akt jego komercjalizacji. Fakt ten spowodował utworzenie jednoosobowej
spółki Skarbu Państwa, działającej pod nazwą PWiK
w Bolesławcu Sp. z o.o., jako następcy prawnego
przedsiębiorstwa państwowego. Drugi etap procesu
komunalizacji spółki został pomyślnie zakończony
w czerwcu 2009 r., a 100% jej udziałów objął utworzony przez samorządy Miasta i Gminy Bolesławiec
Związek Międzygminny „Bóbr”.
W lutym 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji podpisało akt notarialny, w wyniku
którego Lwówek Śląski został wspólnikiem spółki.
Spółka tym samym poszerzyła swój obszar działania
o cały teren Gminy i Miasta Lwówek Śląski przejmując od maja odpowiedzialność w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków.

Ujęcie „Stare” przy ul. Łasickiej
przed modernizacją
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Przepompownia
ścieków przy
ul. Dolne Młyny

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w 1945 r.
Po II wojnie światowej część systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście uległa dewastacji.
W aktach dotyczących stanu zachowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przechowywanych
w Archiwum Państwowym, Oddział w Lubaniu znajdują się informacje pochodzące z 1945 r.
W dokumentach zachował się opis przeprowadzonych inwentaryzacji poszczególnych obiektów, ich
wyposażenia, zakresu zniszczeń, zatrudnienia itd.
Z danych tych wynika, że wszystkie obiekty podlegały Starostwu Powiatowemu, jednak z uwagą, iż
powinno je przejąć miasto. Wszystkie miejskie
obiekty związane z wodociągami i kanalizacją w momencie powstawania dokumentacji - pod koniec maja
1945 r. - były nieczynne.
Ponadto:
• W ujęciu „Stare” stan zniszczenia pomp i urządzeń
siłowych oceniono na 5%, stan zniszczenia rurociągu na 10%. Uruchomienie ujęcia postawiono za
jeden z priorytetów, nawiązano kontakt z inżynie-

rem i dwoma mechanikami, którzy podjęli się tego
zadania.
• Ujęcie „Nowe”, położone w rozległym sadzie,
składało się z piętrowego budynku z halą, mieszczącą 6 filtrów i podstację transformatorową. Na
1. piętrze znajdował się lokal biurowy oraz mieszkanie. Stan zniszczeń budynku oceniono na 5%.
Zdewastowane były okna i drzwi. Zniszczenie
urządzeń wyniosło 50% i dotyczyło głównie aparatury do pomiaru energii elektrycznej oraz ilości
i ciśnienia wody.
• Najmniejsze straty poniosła przepompownia ścieków. Tu stan zniszczenia budynków oceniono na
5%. Uszkodzony był dach, urządzenia były zaś
w ocenie komisji, w pełni sprawne. Jednak z informacji z kolejnych lat wynika, iż dewastacji uległ
m.in. system pomp, skutkiem czego ścieki nie były
przepompowywane na pola irygacyjne, tylko kanałem przelewowym odprowadzano je bezpośrednio
do rzeki Bóbr.
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Ujęcie „Stare” - Fabryka Wody przy ul. Łasickiej
Ujęcie „Stare” uruchomiono jesienią 1945 r. i pracowało ono do 1952 r., po czym zostało wyłączone
ze względu na drastyczne obniżenie się lustra wody
w studni. Ponownie uruchomiono je w 1957 r., ale zastosowano już wtedy pompy głębinowe. Ze względu
na ponowny zanik wody w studni na początku lat 60.
budynek stał pusty. W 1968 r. dyrekcja MPGK, która
formalnie administrowała budynkiem, postanowiła
wznowić pompowanie wody. Próbne pompowanie
wykazało, że poziom wody w studni jest niski, ale
stabilny. Pompa pracowała do 1974 r. Wówczas bu-

dynek poddano remontowi i modernizacji. Kolejne
zmiany miały miejsce w latach 80. XX w. Nad częścią
pomieszczeń i hali pomp wykonano strop, zyskując
w ten sposób przestrzeń na biura. W 1993 r. dokonano dalszej przebudowy pomieszczeń na parterze.
W latach 2000-2001 dokonano przebudowy
obiektu wg nowego projektu technicznego. Rozbudowano wówczas skrzydło północne, budynek podwyższono, wymieniono pokrycie dachu oraz stolarkę
drzwiową i okienną, dokonano termomodernizacji.
W tej postaci budynek pozostaje do dnia dzisiejszego.

Ekspozycja historyczna w siedzibie głównej PWiK

Siedziba główna PWiK wraz z Ujęciem „Starym”
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Ekspozycja zewnętrzna przed siedzibą główną PWiK
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Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Nowe” oraz odwierty
na terenie miasta w okresie powojennym
Ujęcie „Nowe” uruchomiono jesienią 1945 r.
Wiosną 1952 r. poziom wody we wszystkich
3 studniach ujęcia „Nowe” obniżył się średnio
o 4 m, co było najprawdopodobniej związane z prowadzeniem robót górniczych w Iwinach i Lubichowie. Utrudniło to eksploatowanie studni nr 1 i 3,
jedynie studnia nr 2 nadal mogła funkcjonować bez
zakłóceń.
W związku z zaistniałą sytuacją w 1952 r. zlecono Przedsiębiorstwu Geologicznemu we Wrocławiu
opracowanie planu nowych odwiertów pod studnie.
W wydanym orzeczeniu hydrologicznym przewidziano m.in. dwa nowe otwory badawczo-eksploatacyjne na terenie ujęcia „Nowe”. Prace wiertnicze
otworu nr 1 rozpoczęto w kwietniu 1954 r., otworu
nr 2 rok później. Wiercenia zakończono w 1957 r.,
ale nie dały one spodziewanych wyników. Ostatecznie studnię nr 2 zlikwidowano w 2008 r.
Deficyt wody dla miasta powodował, iż poszukiwano nowych terenów wodonośnych. W 1957 r.
w dolinie rzeki Bóbr, w okolicy wsi Rakowice wykonano pierwsze wiercenia poszukiwawcze.
Niezależnie od tego, władze miasta wydały zalecenie większym zakładom i instytucjom, aby szukały własnych źródeł zaopatrzenia w wodę swoich
firm.
Odwierty wykonały:
• byłe Zakłady Mięsne przy ul. Masarskiej,
• Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo
Chorych - ujęcie czynne do dnia dzisiejszego,
• Wytwórnia Gazów Technicznych - odwiert nieudany,
• odwiert dla przyszłej bazy PKS przy ul. Modłowej. W oparciu o ten odwiert na początku lat 80.
ubiegłego wieku, wybudowano SUW „Modłowa”
przy ul. Modłowej 6a.
W kolejnych latach na terenie ujęcia „Nowe”
wykonano następujące odwierty:
• 1974 r. - studnia nr 2A
• 1982 r. - studnia nr 2B,
• 1987 r. - studnia nr 3A,
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Ujęcie i SUW „Nowe”, budynek hali filtrów
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Wejście główne do hali filtrów

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PO 1945 r.

Zbiornik wody nr 2 położony przy ul. B. Kosiby.

• 1989 r. - studnia nr 4. Ze względu na niską wydajność, w 2005 r. zaprzestano pompowania z niej
wody i obecnie stanowi ona rezerwę,
• 2003 r. - studnia nr 5.
Woda z ujęcia przy ul. Łasickiej, poprzez stację
uzdatniania „Nowe” (6 filtrów pośpiesznych, piętrowych), pompowana jest do zbiornika terenowego
nr 2 o poj. 1600 m³ położonego przy ul. B. Kosiby. Zbiorniki nr 1 i 2 tworzą razem magazyn wody
o poj. 2400 m³, z których woda grawitacyjnie
dostarczana jest do miasta.

Hala filtrów
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Zbiornik wody nr 1 położony przy ul. B. Kosiby.

Dysze napowietrzające w zbiorniku nr 2 przy ul. B. Kosiby
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Przepompownia przy ul. Dolne Młyny

Obiekt został uruchomiony ponownie na przełomie lat 1957/1958. Do napędu pomp zastosowano
silniki o napędzie elektrycznym, które pełniły swą
funkcję do 1964 r. Ze względu na ich zużycie i brak

części zamiennych, dwie pompy o najmniejszych gabarytach zostały zlikwidowane w 1965 r. Pozostałe
dwie pracowały jeszcze do lat 70. XX w. W tym okresie zakupiono w Zakładach Górniczych „Konrad”
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w Iwinach nowe pompy o odpowiednich, wyższych
parametrach. W celu ich zainstalowania wybudowano specjalną komorę na zewnątrz budynku. Jej głębokość wynosiła ok. 8 m, gdyż wlot do pompy musiał
znajdować się poniżej lustra ścieków w kanale. Ścieki do pomp doprowadzane były grawitacyjnie. Wydajność ich była wyższa od wcześniej pracujących
pomp tłokowych. Jedna z pomp stanowiła rezerwę.
Obiekt przestał pełnić pierwotną funkcję prze-

pompowni w 1993 r., po uruchomieniu nowej
oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej. Wówczas zlikwidowano i osadniki, a budynek częściowo
przebudowano, m.in. część pomieszczeń na parterze
zaadaptowano na biura. W kolejnych latach nastąpiły dalsze remonty i przebudowy, mające na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji - Bazy Sprzętu
i Transportu PWiK.

Baza Sprzętu i Transportu przy ul. Dolne Młyny (dawna przepompownia ścieków)
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Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Modłowa”

W drugiej połowie lat 60. XX w. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej rozpoczęło budowę nowej bazy przy ul. Modłowej. Na obecnym
terenie ujęcia SUW „Modłowa” postanowiono odwiercić studnię dla potrzeb zakładu. W trakcie jej

Ujęcie i SUW „Modłowa”
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wiercenia (1968 r.) okazało się, że natrafiono na żyłę
wodonośną o dużych zasobach wody, a jej wypływ
przyjmuje charakter subartezyjski. Zwierciadło,
wg dokumentacji geologicznej, znajdowało się około
6 metrów nad powierzchnią terenu. Hydrogeolodzy
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pracujący przy odwiercaniu studni złożyli wniosek
racjonalizatorski do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu o ujmowaniu
wody z nowo odwierconej studni na cele komunalne. Wniosek został przyjęty, a następnie poczyniono
starania o przejęcie terenu i odwierconej studni dla
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.
Otwór studni zaczopowano i przez kilka lat pobierano z niego wodę do różnych potrzeb, między innymi
do polewania ulic. W drugiej połowie lat siedem-

dziesiątych ubiegłego wieku, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Bolesławcu, będący już w strukturach
organizacyjnych: Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze przystąpił do eksploatacji odwierconej studni. Początkowo
nad studnią zbudowano drewnianą szopę, w której
zamontowano pompę tłoczącą oraz nitkę rurociągu
do ul. Modłowej i tłoczono wodę do sieci miejskiej
bez uzdatniania. Zaznaczyć należy, że parametry
wody tłoczonej do sieci odpowiadały normom stawianym dla wód pitnych, jedynie żelazo przekraczało tę normę w niewielkich ilościach. Studnię nr 2
odwiercono w latach 1980/81.
Eksploatacja przedmiotowego ujęcia przez pewien okres spowodowała obniżenie lustra wody.
Otwory studzienne wyposażone zostały w pompy głębinowe typu G i zawieszone na głębokości
26 m p.p.t. W 1978 r. opracowano dokumentację
techniczną na budowę ujęcia i stacji uzdatniania,
a w 1983 r. stacja została oddana do użytku.
Udokumentowane zasoby wodne z obydwóch
otworów wynoszą Q = 420 m³/h przy depresji
S = 9,20 do 15,70 m.
W latach 2008-2013 ujęcie i stacja uzdatniania
wody zostały gruntownie zmodernizowane. Na przełomie lat 2008-2009 całkowicie wymieniono układ
napowietrzania. Zastosowano nowoczesny system
kaskad odgazowująco-napowietrzających z tworzywa sztucznego w miejsce skorodowanych ociekaczy, co pozwoliło na obniżenie kosztów konserwacji
i ograniczenie ciężaru oraz powierzchni urządzeń
do napowietrzania. W roku 2010 zmodernizowano
technologicznie stacje filtrów (wymiana armatury,
instalacji i urządzeń pomiarowych) oraz całkowicie
zmodernizowano automatykę płukania filtrów - zastosowano system bezobsługowy, co pozwoliło znacznie
zredukować zużycie wody na cele technologiczne.
Na przełomie roku 2011-2012 została wymieniona pompownia II stopnia (wymiana pomp na energooszczędne wraz z wymianą armatury i instalacji).
Ostatnim elementem modernizacji była przebudowa
systemu automatyki sterowania stacji uzdatniania
wody w roku 2013 wraz z rozbudową monitoringu stacji. Ponadto zakupiono nowoczesny agregat
prądotwórczy, załączany samoczynnie w czasie przerwy w dostawie energii.
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Hala pomp, SUW „Modłowa”

Budynek ociekaczy z podziemnym zbiornikiem wody, SUW „Modłowa”

Centrum monitoringu sieci, SUW „Modłowa”

Hala filtrów, SUW „Modłowa”
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Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Rakowice”

Budowę ujęcia rozpoczęto w 1961 roku. W roku
tym odwiercono pierwsze cztery studnie, którym
nadano numery 1, 2, 3 i 4. Po kilku latach eksploatacji okazało się, że wydajność studni się obniża.
W roku 1969 odwiercono dodatkowo dwie studnie
nr 5 i 6, a w roku 1975 odwiercono kolejne cztery studnie zastępcze o numerach: 1A, 2A, 3A,
i 4A. Studnie te współpracowały ze studniami pierwotnymi poprzez połączenie lewarowe. Ze względu
na rosnące zapotrzebowanie na wodę w roku 1982
wykonano kolejne dwie studnie o numerach 9 i 10.
Następnie w roku 1987 odwiercono kolejnych osiem
otworów o numerach od 11 do 18, które do roku 2014
nie zostały włączone do eksploatacji. Każda studnia
(czynna) podłączona była rurociągiem śr. 150 mm
z rurociągiem lewarowym śr. 400 mm, który został
podłączony do studni zbiorczej zlokalizowanej w budynku SUW.
Technologia uzdatniania wody - ujmowana
woda pod względem jakościowym charakteryzuje
się podwyższoną ilością; żelaza, manganu, i agresywnego dwutlenku węgla. Proces technologiczny
uzdatniania wody surowej obejmował wapnowanie,
napowietrzanie ciśnieniowe i filtrację na filtrach żwirowych ciśnieniowych.
Hale filtrów - SUW posiadała dwie hale filtrów.
Pierwsza, w której jest ustawionych sześć filtrów
ciśnieniowych o śred. 2,4 m, powstała równolegle
z budową ujęcia. Druga hala filtrów została wybudowana ok. 25 lat później wraz z rozbudową ujęcia. W
drugiej hali zamontowano osiem filtrów ciśnieniowych tej samej wielkości.
Działania przygotowawcze przed rozpoczęciem modernizacji SUW „Rakowice”:

Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Rakowice”
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• 2008 -2013
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „SUW Modłowa”.
- Porządkowanie spraw własnościowych z Lasami
Państwowymi na terenie SUW Rakowice.
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• 2010-2011
- Dokumentacja projektowa.
- Ekspertyza stanu technicznego i wydajności 11
studni na ujęciu Rakowice.
• 2011
- Koncepcja budowy stacji zastępczej przy SUW Rakowice na czas modernizacji.
- Opracowanie modelu hydraulicznego sieci - symulacja zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Bolesławiec przy wyłączonej stacji SUW Rakowice na 12
m-cy.
• 2011-2012
- Renowacja zbiornika wody nr 2 przy ul. B. Kosiby
- Renowacja 7 istniejących studni nr: 9R, 10R, 11R,
12R, 13R, 14R i 15R na ujęciu „Rakowice”.
• 2012-2013
- Wykonanie 4 nowych studni nr: 1B, 2B, 3B i 4B na
ujęciu „Rakowice”.
- Ekspertyza stanu technicznego oraz wydajności
studni na ujęciach: „Stare” i „Nowe”.
• 2013
- Wykonanie przebudowy rurociągu tranzytowego
DN300 przy ulicy Kosiby doprowadzającego wodę
z Ujęcia Modłowa do Zbiornika wyrównawczego nr 2.
- Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz
wniosku do WFOŚiGW.
• 30.09. 2013
- Wyłączenie z eksploatacji stacji „SUW Rakowice”
i przekazanie placu budowy firmie „Metrolog”
Sp. z o.o., Czarnków.
Zakres modernizacji:
1. wymiana obudów studziennych wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i AKPiA w studni nr: 5 i 6,
2. remont obudowy podziemnej studni 9r i 10r, wraz
z wykonaniem studni pomiarowych,
3. uzbrojenie i wyposażenie technologiczne, elektryczne i AKPiA, zamontowanie obudów z kręgów
żelbetonowych dla odwiertów nr: 1B, 2B, 3B, 4B,
11r, 12r, 13r, 14r i 15r,
4. budowa rurociągów lewarowych,
5. modernizacja instalacji technologii uzdatniania
wody (całkowita wymiana 14 filtrów ciśnieniowych
wraz armaturą i instalacją technologiczną, zabudowa
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nowej instalacji napowietrzania /2 aeratory ciśnieniowe z instalacją towarzyszącą/, zabudowa nowej
automatycznej stacji dawkowania mleka wapiennego
i dezynfekcji wody),
6. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowniczej,
7. wykonanie instalacji wentylacyjnej do osuszania
powietrza w hali filtrów,
8. wykonanie nowej instalacji grzewczej z pompą
ciepła (dolne źródło - woda wodociągowa),
9. konieczne roboty budowlano-remontowe w budynku SUW (hala filtrów, stacja pomp i pomieszczenia instalacji wapnowania i kotłowni),
10. modernizacja istniejącego odstojnika popłuczyn
wraz nowym wyposażeniem technologicznym
(AKPiA),
11. budowa nowego odstojnika popłuczyn wraz
z wyposażeniem technicznym i AKPiA,
12. budowa obiektów towarzyszących - neutralizatora ścieków agresywnych z chlorowni i pomieszczenia
wapna,
13. Budowa rurociągów i przewodów międzyobiektowych,
14. w zakresie zagospodarowania terenu - wykonanie
ogrodzenia na terenie SUW i wokół studni zlokalizowanych na dz. 292.
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hydraulicznymi od strony SUW - instalacja przeciwuderzeniowa.
• Wydłużenie okresu żywotności Stacji filtrów (instalacja osuszania powietrza).
• Obniżenie progu minimalnej wydajności stacji
z 200 m3/d do 40 m3/d.
• Osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie
uzdatniania wód popłucznych odprowadzanych do
rzeki Bóbr.
Przebudowa ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody
„Rakowice” przeprowadzona została w latach 2012-2014 przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki modernizacji w kranach

płynie woda o parametrach wody źródlanej, pozyskiwana w systemie lewarowym z trzynastu głębinowych studni, w których nie ma pomp. Stacja może
wyprodukować 10 tys. m³ na dobę przy aktualnym
dobowym zapotrzebowaniu poniżej 8 tys. m3.
Woda uszlachetniana jest na 14 nowych filtrach
o złożach automatycznie płukanych. Zastosowanie pompy ciepła do osuszania hali filtrów, jak też
użytkowanie najnowocześniejszej i wysokiej klasy
armatury znacznie wydłuży żywotność stacji. Stacja
jest w pełni zautomatyzowana. Nad jakością wody
czuwa też automatyczny system, który w systemie
ciągłym pobiera i analizuje próbki wody. Koszt inwestycji to ponad 7,6 mln zł.

Efekt modernizacji:
• Zwiększenie zdolności produkcyjnej najtańszego
energetycznie ujęcia i stacji uzdatniania wody.
• Zwiększenie wydajności: Qdmax - z 8000 [m3/d]
do 10 000 [m3/d].
• Wymiana starych wyeksploatowanych studni wodociągowych oraz przestarzałych, awaryjnych stalowych i żeliwnych rurociągów lewarowych.
• Całkowita wymiana przestarzałej instalacji technologicznej uzdatniania wody.
• Pełna automatyzacja oraz monitoring procesów ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody do sieci.
• Monitoring online jakości wody surowej i uzdatnionej (odczyn, żelazo, mangan, przewodność,
mętność, chlor).
• Optymalizacja kosztów ogrzewania obiektu SUW
z wykorzystaniem pompy ciepła.
• Ochrona sieci wodociągowej przed uderzeniami

Osadnik popłuczyn, SUW „Rakowice”

Studnia lewarowa nr 4B, SUW „Rakowice”

System osuszania powietrza hali filtrów, SUW „Rakowice”
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Hala pomp, SUW „Rakowice”

Hala filtrów, SUW „Rakowice”

System automatyki i sterowania w hali filtrów, SUW „Rakowice”

System online monitoringu jakości wody, SUW „Rakowice”
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Oczyszczalnia ścieków i labolatorium przy ul. Granicznej
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Oczyszczalnia ścieków przy ul. Granicznej
Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu powstała w latach 1990-1993. Obiekt w latach 20022009 został rozbudowany. Inwestycja realizowana
w ramach Projektu Funduszu Spójności, współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu
Pomocowego ISPA / FS., objęła modernizację i rozbudowę kanalizacji na terenie miasta, rozbudowę
kanalizacji na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec
oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 86 mln zł, z czego ponad 38 mln zł
stanowiły środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Obiekt przyjmuje ścieki bytowo-przemysłowe
z terenu miasta i gminy wiejskiej Bolesławiec. Do
oczyszczalni dowożone są również ścieki sanitarne
transportem asenizacyjnym.
Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-

Część ściekowa

Część osadowa

Ścieki z kanalizacji ogólnospławnej dopływają
do oczyszczalni dwoma kolektorami, które łączą się
w komorze wlotowej wyposażonej w przelew burzowy, natomiast ścieki dowożone dostarczane są
do automatycznej stacji zlewczej. Po przejściu przez

Hala krat
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prawnym przepływy charakterystyczne dla oczyszczalni kształtują się następująco:
Qśrd = 15 000 m3/d               
Qśrh = 625 m3/h
Qmaxh = 750 m3/h (pogoda sucha)       
Qmaxh = 1350 m3/h (pogoda deszczowa),
Średni przepływ dobowy w roku 2011 kształtował
się na poziomie Qśrd = 9 606 m3/d.
Obecny kształt i wyposażenie obiektu, jest wynikiem budowy oraz długofalowego procesu usprawniania i unowocześniania poszczególnych elementów
oczyszczalni, a zwłaszcza zakończonej w 2009 r. modernizacji.
W oczyszczalni ścieków w Bolesławcu można
wyróżnić trzy zasadnicze części: ściekową, osadową
i biogazową.

Część biogazowa

kraty gęste oraz piaskownik napowietrzane ścieki
kierowane są do pompowni głównej. Nadmiar wód
deszczowych odpływa przez jaz regulowany ręcznie
do zbiornika retencyjnego wyposażonego w przepompownię wód deszczowych.

Piaskowniki napowietrzane

Zbiornik retencyjny
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Z pompowni głównej ścieki podawane są do osadnika wstępnego zblokowanego z beztlenową komorą
defosfatacji, a następnie grawitacyjnie odpływają do
komory rozdziału, skąd kierowane są do części biologicznej. Biologiczne oczyszczanie realizowane jest
w trzech blokach biologicznego oczyszczania, składających się z komór napowietrzania oraz osadników
wtórnych.
W komorze osadu czynnego prowadzone są pro-

Osadnik wstępny

Blok biologicznego oczyszczania

Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych kierowane są do komory pomiarowej ścieków oczyszczonych. Oddzielony w osadnikach osad wtórny przez
komory zbiorcze odprowadzany jest do pompowni
osadu wtórnego.
W pompowni osadu wtórnego przy pomocy osobnych zestawów pomp realizowany jest rozdział osadu
wtórnego na recyrkulat, który trafia do komory denitryfikacji i osad nadmierny kierowany do stabilizacji w części osadowej oczyszczalni. W tym miejscu
zlokalizowane są, poza pompownią osadu wtórnego,
również pompownie wód nadosadowych i osadu
wstępnego.
Zagęszczony w zagęszczaczu mechanicznym
osad nadmierny oraz osad wstępny - dostarczony
systemem pompowym z pompowni osadu wstępnego - do zbiornika osadu zagęszczonego, podawane są

Wymiennik ciepła

cesy symultanicznej denitryfikacji i nitryfikacji, realizowane poprzez strefowe napowietrzanie komory.
Powietrze niezbędne do prawidłowej pracy komór
osadu czynnego dostarczane jest ze stacji dmuchaw.
Komory napowietrzania tworzą pierścień okalający radialny osadnik wtórny, gdzie realizowany jest
proces oddzielania osadu czynnego od oczyszczonych ścieków oraz klarowanie ścieków i zagęszczanie osadu wtórnego.

Dmuchawy

do zamkniętej wydzielonej komory fermentacyjnej.
W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury osadu w komorze fermentacyjnej następuje recyrkulacja
osadu z komory przez wymiennik ciepła zlokalizowany w budynku wielofunkcyjnym w pomieszczeniu maszynowni.
W ZWKF - zamkniętej wydzielonej komorze
fermentacyjnej, następuje beztlenowa stabilizacja
osadów - fermentacja, której rezultatem jest redukcja
masy substancji organicznej i wytworzenie biogazu.
Ustabilizowany osad z wydzielonej komory fermentacyjnej kierowany jest do zbiornika osadu przefermentowanego, a następnie odwodniany na taśmowej
prasie filtracyjnej oraz poddawany higienizacji wapnem palonym i wywożony do rolniczego wykorzystania jako nawóz wapienno-organiczny.

ZWKF - komora fermentacyjna

Zbiornik osadu przefermentowanego
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Produktem ubocznym fermentacji w ZWKF jest
biogaz, który w oczyszczalni wykorzystywany jest
do produkcji energii elektrycznej. Biogaz ujmowany
jest za pomocą ujęcia kolankowego zlokalizowanego
na szczycie komory fermentacyjnej, a następnie po
oczyszczeniu w stacji odsiarczania biogazu i zmagazynowaniu w zbiorniku biogazu, kierowany jest do
dwóch jednostek kogeneracyjnych, w których produkowana jest z niego energia elektryczna oraz ciepło.
Nadmiar biogazu może być spalany w pochodni,
która jest zarazem zabezpieczeniem całej nitki bioga-

Stacja odsiarczania i zbiornik biogazu

zowej przed ewentualnym przeciążeniem.
Procesy związane z przeróbką osadów ściekowych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej
w oczyszczalni ścieków w Bolesławcu realizowane
są w budynku wielofunkcyjnym. W budynku tym
zlokalizowane są również pomieszczenia pomocnicze, takie jak kotłownia olejowo-biogazowa (która
jest alternatywnym źródłem ciepła dla ogrzewania
osadu oraz budynku wielofunkcyjnego) rozdzielnia
technologiczna, węzeł sanitarny i pomieszczenia
magazynowe.

Jednostki kogeneracyjne

Blok mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w tle część osadowa
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Pochodnia spalania biogazu

Blok biologiczny nr 3
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Laboratorium
Laboratorium powstało w 1964 r. Zostało zlokalizowane w Stacji Uzdatniania Wody w Rakowicach. Przeszkoleni operatorzy ujęcia wykonywali
podstawowe badania wody (kwasowość, żelazo,
mangan, chlor). W roku 1968 został zatrudniony
etatowy pracownik z wykształceniem chemicznym.
W 1980 r. Laboratorium przeniesiono do SUW
przy ul. Modłowej. Po wybudowaniu oczyszczalni
ścieków przy ul. Granicznej w 1993 r. oddano do
użytku nowe pomieszczenia Laboratorium w budynku administracyjno-socjalnym. Wykonywano
tam badania wody i ścieków na potrzeby PWiK.
Od grudnia 2001 roku do kwietnia 2002 r. adaptowano i modernizowano pomieszczenia w SUW
w Rakowicach w celu przystosowania do wykonywania badań mikrobiologicznych wody. W 2003 r.
podjęto decyzję o modernizacji Laboratorium przy
ul. Granicznej. Po zakończeniu przebudowy,
w 2004 r. rozszerzono zakres wykonywanych badań

Labolatorium fizykochemiczne przy ul. Granicznej
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i zwiększono liczbę zatrudnionych pracowników.
W czerwcu 2005 r. podjęto decyzję o ponownej
modernizacji pracowni mikrobiologicznej w Rakowicach. W strukturze organizacyjnej Laboratorium
wyróżnione są dwie pracownie: fizykochemiczna
i mikrobiologiczna, w których realizowane są badania wody, ścieków, osadów i gleby.
Do głównych zadań Laboratorium należą: kontrola procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, kontrola jakości wody dostarczanej z sieci i bezpośrednio do
klienta, kontrola jakości ścieków odprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych, a także wykonywanie działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków umowy odnośnie jakości
ścieków. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, przyznawany przez
Polskie Centrum Akredytacji.

Labolatorium fizykochemiczne przy ul. Granicznej

Labolatorium fizykochemiczne przy ul. Granicznej
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Labolatorium fizykochemiczne przy ul. Granicznej

46

47

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PO 1945 r.

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PO 1945 r.

Laboratorium mikrobiologiczne, SUW „Rakowice”

Laboratorium mikrobiologiczne, SUW „Rakowice”

Ważniejsze inwestycje i modernizacje w ostatnich latach
•
•
•
•
•
Laboratorium mikrobiologiczne, SUW „Rakowice”
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Wymiana sieci wodociągowej w Kruszynie i Łaziskach.
Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. I. Kraszewskiego w Bolesławcu.
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Bolesławca do Mierzwina.
Współudział z Gminą Bolesławiec w budowie systemu kanalizacji w Nowej Wsi i Lipianach.
Liczne modernizacje na terenie miasta Bolesławiec, z których największa to wymiana sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w ulicy Zabobrze oraz budowa sieci wodociągowej zasilającej pięć hydroforni a także wymiana i odnowienie istniejącej sieci wodociągowej na osiedlu Piastów (ul. M. Wańkowicza, K. I. Gałczyńskiego).
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Zaopatrzenie w wodę

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilość wydzielonych systemów: 3
Ilość ujęć i stacji uzdatniania: 6
Zdolność produkcyjna: 24 790 m3/d
Dobowa produkcja: 7 800 m3/d
(33% zdolności prod.)
Długość sieci: 321,80 km
Długość przyłączy: 106,30 km
Ilość przyłączy: 6281
Ilość zaopatrywanych miejscowości: 31
(1 miasto + 30 wsi)
Ilość wydzielonych stref pomiarowych: 21
(w tym 5 w Bolesławcu)
Ilość wydzielonych stref ciśnienia: 17
(4 hydrofornie, 15 stacji redukcyjnych)
Stopień zwodomierzowania: 100%

Łącznie z systemem lwóweckim od maja 2014 r.
PWiK zaopatruje w wodę 72 tys. mieszkańców z 60
miejscowości - 2 miast i 58 wsi, eksploatując ponad
680 km sieci, 13 ujęć, 10 zbiorników i 21 hydroforni.

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PO 1945 r.

Odprowadzanie ścieków

• Ilość oczyszczalni: 2
• Zdolność produkcyjna: 15 261 m3/d
- Ocz. Bolesławiec: 15 000 m3/d
- Ocz. Trzebień: 261 m3/d
• Dobowa produkcja: 9 750 m3/d
(64% zdolności prod.)
• Długość sieci: 386,5 km w tym:
- kanalizacja ogólnospł: 94,70 km
- kanalizacja sanitarna: 288,7 km
- kanalizacja deszczowa: 4,1 km
• Długość przyłączy: 71,50 km
• Ilość przyłączy: 4 842
• Ilość zaopatrywanych miejscowości: 28
(1 miasto + 27 wsi)
• Ilość przepompowni ścieków: 86
Łącznie z systemem lwóweckim od maja
2014 r. PWiK eksploatuje 3 oczyszczalnie ścieków,
556 km sieci i 114 przepompowni ścieków.

STREFA BOLESŁAWIEC
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MIEJSCOWOŚCI ZAOPARTRYWANE
Z UJĘĆ MIEJSKICH

ZLEWNIA - MIASTO BOLESŁAWIEC

STREFA ZAOPATRZENIA
„SUW TRZEBIEŃ”

WSIE ODPROWADZAJĄCE ŚCIEKI
DO ZLEWNI BOLESŁAWIEC

STREFA ZAOPATRZENIA
„SUW ST JAROSZOWICE”

ZLEWNIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W TRZEBIENIU
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Nowoczesne rozwiązania techniczne - monitoring
i inteligentne zarządzanie siecią

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PO 1945 r.

Działania proekologiczne
W roku 2008 Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Bolesławcu podjęło działania mające na celu likwidację uciążliwości zapachowej
oczyszczalni i kolektorów doprowadzających do
niej ścieki. Zakupiono urządzenia, za pomocą których pracownicy PWiK stale monitorują stężenie
siarkowodoru w kanałach. Zamontowano też instalacje do neutralizacji związków odorotwórczych na
najbardziej uciążliwych kanałach oraz wymieniono
na hermetyczne włazy kanalizacyjne przy ulicach:
S. Staszica, Łąkowej i Granicznej.

W roku 2009 spółka wraz z bolesławieckim magistratem zrealizowała projekt nasadzeń roślinności
osłonowej. Specjalnie dobrane gatunki roślin oraz
sposób ich rozmieszczenia zapewnią w kolejnych
latach naturalną barierę dla nieprzyjemnych zapachów. W grudniu 2009 r. wykonano hermetyzację
komory przelewowej ścieków dopływających i kanału wlotowego do oczyszczalni. Natomiast w lipcu
2010 r. zakończono budowę instalacji do tworzenia
barier antyodorowych.

Centrum monitoringu sieci, SUW Modłowa

W ostatnich latach PWiK wprowadziło nowoczesne systemy zarządzania, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki. Wprowadzono m.in.:
• model hydrauliczny sieci – program do prognozowania zachowania sieci i przeprowadzania symulacji,
• monitoring wszystkich obiektów pod kątem bezpieczeństwa,
• monitoring sieci umożliwiający kontrolę strat
wody (21 stref pomiarowych), dzięki wprowadzeniu systemu ograniczono poziom strat z 30% do
10% (w roku 2012 zaoszczędzono 400 000 m³),
• monitoring sieci umożliwiający wykrywanie
ukrytych awarii i kradzieży wody z hydrantów,
• monitoring online jakości wody w ujęciach
i w zbiornikach,
• monitoring na potrzeby największych odbiorców,
• mapy cyfrowe (system GIS) obejmujące cały
obszar miasta i gminy, system umożliwia stałe połączenie z geoportalem i śledzenie bieżą-
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cych informacji dotyczących ewidencji gruntów
i obiektów, usprawnia też wydawanie decyzji dotyczących warunków technicznych dostarczania
wody i odbioru ścieków, przez co procedura jest
bardziej przyjazna klientom – jest szybsza i mniej
skomplikowana,
• radiowy odczyt wodomierzy obejmujący całe
miasto (ok. 6000 nakładek), umożliwiający zdalny
i szybki odczyt stanu wodomierzy, jeden pracownik jest w stanie odczytać stan 300 wodomierzy
w ciągu zmiany, system pozwala na precyzyjne
określenie daty i godziny pomiaru, zabezpiecza również przed nielegalnym poborem wody i
umożliwia sygnalizację przecieków na instalacji
odbiorowej,
• E-faktura, która umożliwia uregulowanie płatności za pomocą internetu,
• powiadamianie o sytuacjach zagrożenia awarią za
pośrednictwem sms.

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Granicznej, osadnik wstępny
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Promocja czystej wody i działania edukacyjne
Szereg badań i ekspertyz wykazał, że woda płynąca w kranach bolesławian spełnia najwyższe standardy jakości, jest krystalicznie czysta i może być
pita bez przegotowania. Pozyskiwana ze studni głębinowych właściwościami i składem mineralnym
spełnia kryteria wody źródlanej.
Od 2012 r. PWiK prowadzi akcję promującą miejscową wodę w lokalnych mediach. Jedną
z form promocji są cyklicznie ukazujące się na
portalach internetowych artykuły, poświęcone jakości miejscowej wody, historii wodociągów bolesławieckich oraz działalności PWiK. W tym samym roku w siedzibie PWiK przy ul. Łasickiej
uruchomiono stałą ekspozycję, poświęconą historii
bolesławieckich wodociągów i kanalizacji, przygotowaną przez pracowników Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu. Wystawa jest dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta.
W ramach kompanii promocyjnej w 2013 r.
PWiK zleciło wykonanie dwóch spotów reklamujących źródlaną wodę bolesławiecką, w którym wystąpili pracownicy PWiK: Magdalena Grundman,
Jarosław Sudół, Karolina Paliga-Puzio, Agnieszka Bielińska oraz Anna Udzielak, a także studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Jadwiga Szymanowska i Daniel Popieliński. W spocie wystąpiła też
Karolina Różyło wraz z córeczką Alicją. Reklamy
bolesławieckiej wody z kranu zostały wyprodukowane przez Istotne Informacje i przez telewizję lokalną Azart-Sat.
PWiK bierze udział w Dniach Bolesławca
i Święcie Ceramiki, promując dobrą wodę. Na
prezentowanych stoiskach można m.in. wykonywać
eksperymenty chemiczne oraz napić się bolesławieckiej wody.
Działania te, poza promocją czystej miejscowej
wody mają także na celu edukację mieszkańców
w kwestii jakości, twardości i znaczenia wody dla
organizmu człowieka. Z materiałów PWiK można
czerpać wiedzę m.in. w kwestii właściwości wody:
• woda twarda - powszechnie przez konsumen-
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•

•

•

•

tów uważana jest za zjawisko negatywne, gdyż
powoduje powstawanie kamienia w czajnikach,
czy innych urządzeniach grzewczych, wymaga
też zwiększenia dozowania środków piorących
w pralkach. Kamień to wytrącony podczas gotowania węglan wapnia i magnezu. Związki wapnia i magnezu, które wpływają na twardość wody,
mają korzystny wpływ na zdrowie ludzkie.
woda miękka (woda o niskiej twardości) pozbawiona przede wszystkim wapnia i magnezu jest
dobra do pralek, lecz nie dla organizmu człowieka. Ludzie pijący twardą wodę np. Gruzini mają
zdrowsze serca i żyją dłużej niż Finowie, którzy
piją miękką wodę polodowcową.
woda pitna powinna zatem zawierać przede
wszystkim magnez i wapń, które stanowią o jej
twardości, ale są niezwykle istotne dla ustroju
człowieka. Niedobory tych pierwiastków w organizmie można uzupełniać właśnie poprzez spożycie wody bogatej w te substancje. Twardość wody
z ujęć Bolesławca zawiera się w granicach 100300 mg węglanu wapnia na litr i lokuje się ona
w bezpiecznym i dobroczynnym dla zdrowia zakresie.
obecność żelaza w wodzie to zjawisko naturalne dla wód podziemnych wgłębnych i wiąże się
z rodzajem podłoża, na którym występuje. Jeśli
woda pochodzi ze studni głębinowych, taka jak
bolesławiecka, wykazuje ona często podwyższoną
zawartość żelaza. Żelazo i mangan są skutecznie
redukowane w procesie uzdatniania wody.
Woda jako główny składnik żywych organizmów,
stanowi 65-70% masy ciała dorosłego człowieka.
Jest rozpuszczalnikiem i nośnikiem substancji odżywczych, reguluje ciśnienie krwi, temperaturę
ciała, ułatwia usuwanie szkodliwych produktów
przemiany materii i wspomaga naturalne procesy
odpornościowe. Jako uniwersalny rozpuszczalnik,
woda warunkuje prawidłowy przebieg wszystkich
procesów życiowych zachodzących w ludzkim organizmie. Z tych też powodów zarówno ilość, jak
i jakość wody jest bardzo istotna.
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Kampania edukacyjna promując dobrą, bolesławiecką wodę przybiera róże formy. Ważnym
elementem są konkursy i wykłady skierowane do
najmłodszych - uczniów miejscowych szkół i przedszkoli. Przy ich organizacji PWiK współpracuje m.in.
z wieloma miejskimi instytucjami. Najlepszą formą
nauki jest bezpośredni kontakt, możliwość zobaczenia firmy, urządzeń technologicznych i przekazanie
wiedzy w formie zabawy, dlatego PWiK już od 5
lat prowadzi aktywne działania na rzecz edukacji
najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Bolesławiec, organizując spotkania z uczniami klas III
szkół podstawowych pn. „Woda źródło życia czyli
z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”.
Do tej pory siedzibę Spółki odwiedziło już blisko
2000 dzieci. Od początku przedsięwzięcie to prowadzi Magdalena Grundman, pracująca na stanowisku
zastępcy Kierownika Oczyszczalni Ścieków.
Współorganizatorem dla grup dzieci ze szkół
miejskich jest też Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Od dwóch lat działania odbywają się
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
Akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy składa się z dwóch
etapów. Pierwszy obejmuje zajęcia prowadzone na
terenie obiektów należących do Spółki tj. siedziby głównej, ujęcia wody „Modłowa” oraz oczyszczalni ścieków. Potencjalni „młodzi inżynierowie”
w trakcie zajęć przeprowadzają doświadczenia
i biorą udział w prezentacji multimedialnej.
Z wielowiekową historią i teraźniejszością systemu bolesławieckich wodociągów i kanalizacji
zapoznaje ich Prezes Zarządu Spółki Józef Król.
Podczas zajęć dzieci zdobywają wiedzę, ile wody
znajduje się na kuli ziemskiej, w jaki sposób woda
trafia do domowych kranów i jak się ją uzdatnia.
Uczniowie dowiadują się też, że bolesławiecką krystalicznie czystą wodę można pić prosto z kranu.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszy się wizyta
w oczyszczalni ścieków. Tu uczestnicy zajęć dowiadują się, czym są ścieki, jak je oczyścić i wyprodukować z nich nawóz i „zieloną”, ekologiczną
energię. Finałem każdej z edycji akcji, a tym samym
drugim jej etapem jest konkurs podsumowujący
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wiedzę zdobytą podczas zajęć terenowych. Najlepsi
z najlepszych, czyli reprezentanci poszczególnych
szkół stają w szranki pozwalające wyłonić zwycięzców, którzy odbierają atrakcyjne nagrody z rąk Prezydenta Miasta lub Wójta i Prezesa Spółki.
W 2012 r. zorganizowano konkurs „Dobra woda
w Bolesławcu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piotra Romana i Wójta Gminy Bolesławiec Andrzeja Dutkowskiego. W rywalizacji
wzięło udział ponad 180 uczniów z 17 szkół oraz
pracowni plastycznej BOK-MCC. Zespoły wykonały 53 różne prace z zakresu: literatury, fotografii,
filmu, plastyki, turystyki lub szeroko rozumianej
promocji (reklamy). Uczestnicy mieli za zadanie
zaprezentować dobrą wodę, miasto i spółkę PWiK
w Bolesławcu.
Prace uczestników konkursu prezentowano na
wystawie w hallu kina Forum. Uroczysty wernisaż ekspozycji odbył się w ramach Bolesławieckiej
Gwiazdki Życzliwości. W 2013 r. przeprowadzono
drugi etap konkursu „Dobra Woda w Bolesławcu”.
W 2014 r. z okazji planowanego jubileuszu
„V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu” przeprowadzono konkurs, którego tematem
była historia miasta, związana z rozwojem wodociągów i kanalizacji pod honorowym patronatem prezydenta Piotra Romana. Przedsięwzięcie odbyło się
w ramach obchodów jubileuszu i było też powiązane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa
„Dziedzictwo jako źródło tożsamości”, poświęconymi związkom kultury i historii z wodą. Na konkurs wpłynęło 121 prac. Jury konkursu w składzie:
Stanisława Wojda-Pytlińska, Magdalena Konieczna
i Grażyna Hanaf wybrało 23 prace, które zaprezentowano na wystawie. Podczas rozdania nagród
Anna Bober-Tubaj wygłosiła wykład dotyczący
historii bolesławieckich wodociągów.
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Nagrody i certyfikaty przyznane PWiK w ostatnich latach:

Pracownicy PWiK

• 2013 - nagroda „Gazele Biznesu”.
• 2013 - PWiK Firmą Roku 2012. Organizatorem plebiscytu było Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
• 2014 - PWiK Firmą Roku 2013. Przedsiębiorstwo otrzymało nagrodę drugi rok z rzędu, zyskując dzięki
temu srebrny certyfikat.
• Certyfikat stwierdzający zgodność wdrożonego i stosowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001:2004.
• Certyfikat stwierdzający zgodność wdrożonego i stosowanego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2009.
• Certyfikat „Rzetelna Firma”.
• Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
• Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy.
• Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy
ISO/IEC 17025:2005.

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa zapewnia przede wszystkim kompetentna i zgrana załoga.
Pracownicy PWiK wykazują się wysokim poziomem umiejętności, zaangażowania i efektywności pracy, który umożliwia skuteczną realizację codziennych zadań, przeprowadzanie remontów i modernizacji oraz wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych.

Kadra zarządzająca w latach 1976-2014

Jan Molenda

Dyrektor Przedsiębiorstwa

01.04.1976 28.02.2003

Józef Burniak

Dyrektor Przedsiębiorstwa

01.03.2003 04.07.2006

Andrzej Chodyra

Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa

05.07.2006 27.06.2007

Andrzej Naumow

Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa

28.06.2007 19.08.2007

Ireneusz Maszko

Prezes Zarządu

20.08.2007 01.04.2011

Krzysztof Gallas
Tomasz Weigt

Oddelegowani z Rady Nadzorczej

02.04.2014 14.06.2014

Józef Król

62

Prezes Zarządu

15.06.2011

63

BOLESŁAWIECKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PO 1945 r.

Pracownicy PWiK w roku 2014
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Paliga-Puzio

Karolina

Laboratorium

Król

Józef

Prezes Zarządu

Skalska

Danuta

Laboratorium

Kozłowski

Grzegorz

Dyrektor Ds. Technicznych

Udzielak

Anna

Laboratorium

Grzędzińska

Danuta

Główny Księgowy

Markuszewski

Grzegorz

Specjalista Ds. Bhp

Walendzik

Regina

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Ryż

Mieczysław

Kierownik Działu Wodociągów

Niezgoda

Katarzyna

Dział Finansowo-Księgowy

Danielewicz

Halina

Z-ca Kierownika Działu Wodociągów

Buryło

Edyta

Dział Finansowo-Księgowy

Boczek

Ewaryst

Dział Wodociągów

Jarosławska

Justyna

Dział Finansowo-Księgowy

Dykas

Celina

Dział Wodociągów

Muszyńska

Agnieszka

Dział Finansowo-Księgowy

Faliszewski

Rafał

Dział Wodociągów

Fornal

Barbara

Kierownik Działu Organizacji i Kadr

Fita

Michał

Dział Wodociągów

Błaszkiewicz

Beata

Dział Organizacji i Kadr

Golemba

Franciszek

Dział Wodociągów

Czopko

Beata

Dział Organizacji i Kadr

Kasztelan

Janusz

Dział Wodociągów

Habel

Teresa

Dział Organizacji i Kadr

Kawałko

Krzysztof

Dział Wodociągów

Pichalska-Rzepka

Wanda

Dział Organizacji i Kadr

Kopeć

Tomasz

Dział Wodociągów

Rościszewski

Czesław

Dział Organizacji i Kadr

Kotwica

Krzysztof

Dział Wodociągów

Rydzak

Agnieszka

Dział Organizacji i Kadr

Kraśnicki

Marcin

Dział Wodociągów

Ryż

Żaneta

Dział Organizacji i Kadr

Kuśnierz

Marian

Dział Wodociągów

Sadlak

Stanisława

Dział Organizacji i Kadr

Lesiak

Stanisław

Dział Wodociągów

Raczyńska-Rzemek

Beata

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Mielnik

Andrzej

Dział Wodociągów

Kotwica

Bożena

Biuro Obsługi Klienta

Niedzwiecki

Rafał

Dział Wodociągów

Mankiewicz

Marek

Biuro Obsługi Klienta

Nizioł

Łukasz

Dział Wodociągów

Staniewska-Gorczyca

Edyta

Specjalista Ds. Controllingu

Pajdzik

Zdzisław

Dział Wodociągów

Knapik

Joanna

Kierownik Laboratorium

Pieszko

Jarosław

Dział Wodociągów

Zakrzacka-Sęk

Małgorzata

Z-ca Kierownika Laboratorium

Pirożek

Marian

Dział Wodociągów

Biardzki

Robert

Laboratorium

Podosek

Krzysztof

Dział Wodociągów

Bielińska

Agnieszka

Laboratorium

Pokładek

Stanisław

Dział Wodociągów

Hertman

Magdalena

Laboratorium

Popek

Władysław

Dział Wodociągów

Januszkiewicz

Regina

Laboratorium

Pyrkosz

Janina

Dział Wodociągów

Kwiatkowska

Elżbieta

Laboratorium

Rybarski

Paweł

Dział Wodociągów

Ochocka

Anna

Laboratorium

Rydzak

Halina

Dział Wodociągów
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Rydzak

Tomasz

Dział Wodociągów

Młocek

Andrzej

Kierownik Działu Sieci Kanalizacyjnej

Ryś

Janusz

Dział Wodociągów

Gawroński

Feliks

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Ryż

Mateusz

Dział Wodociągów

Biegacz

Andrzej

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Sawicki

Dawid

Dział Wodociągów

Brodzikowski

Waldemar

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Szewczyk

Marek

Dział Wodociągów

Dudyński

Piotr

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Tokarczuk

Zdzisław

Dział Wodociągów

Faltyn

Tadeusz

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Wołcz

Zbigniew

Dział Wodociągów

Hałka

Dariusz

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Zasański

Grzegorz

Dział Wodociągów

Kizyma

Grzegorz

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Zimirski

Kazimierz

Dział Wodociągów

Kraśnicki

Remigiusz

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Socha

Marek

Dział Wodociągów

Kwiatkowski

Leszek

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Paszkiewicz

Krystyna

Kierownik Działu Sprzedaży i Gospodarki
Wodomierzowej

Pałka

Krzysztof

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Sudół

Jarosław

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Półtorak

Czesława

Z-ca Kierownika Działu Sprzedaży i Gospodarki
Wodomierzowej

Tychowski

Bartłomiej

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Zarzycki

Ryszard

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Górny

Krzysztof

Z-ca Kierownika Działu Sprzedaży i Gospodarki
Wodomierzowej

Zawadzki

Stanisław

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Biegacz

Tomasz

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Markowski

Leszek

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Fornal

Adam

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Gołdyn

Ewa

Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Jarosławski

Daniel

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Grundman

Magdalena

Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków

Korol

Jarosław

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Anastasow Stefanow

Michaił

Oczyszczalnia Ścieków

Kurasz

Elzbieta

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Białousz

Bogdan

Oczyszczalnia Ścieków

Kuśmierz

Franciszek

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Biernat

Artur

Oczyszczalnia Ścieków

Łuczak

Andrzej

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Cichewicz

Krzysztof

Oczyszczalnia Ścieków

Łukasiewicz

Cezary

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Dejewski

Grzegorz

Oczyszczalnia Ścieków

Marchel

Mirosław

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Liszczyński

Stanisław

Oczyszczalnia Ścieków

Matusiak

Sławomir

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Marcinów

Sławomir

Oczyszczalnia Ścieków

Półtorak

Mieczysław

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Mikołajczak

Henryk

Oczyszczalnia Ścieków

Rusiecki

Marek

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Młocek

Wojciech

Oczyszczalnia Ścieków

Skorupski

Wojciech

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Pikulski

Ryszard

Oczyszczalnia Ścieków

Witaszczyk

Łucja

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Szwedo

Ireneusz

Oczyszczalnia Ścieków

Woźny

Wiesław

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Szwedo

Andrzej

Oczyszczalnia Ścieków
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Marcin

Oczyszczalnia Ścieków

Szymczykowski

Andrzej

Oczyszczalnia Ścieków

Wowczuk

Janusz

Kierownik Działu Technicznego

Bartosik

Jerzy

Dział Techniczny

Bednarska

Marta

Dział Techniczny

Kasprzyk

Anna

Dział Techniczny

Nowak

Małgorzata

Dział Techniczny

Suchecki

Stanisław

Dział Techniczny

Turowska

Agnieszka

Dział Techniczny

Piasecki

Ireneusz

Kierownik Działu Technologii Informacyjnej
i Energetyki

Słychan

Wojciech

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Burniak

Grzegorz

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Mazurek

Wiktor

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Mikutaniec

Sławomir

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Niedźwiedzki

Stanisław

Główny Energetyk

Paliga

Waldemar

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Piątek

Stanisław

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Tracz

Henryk

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Zawada

Krzysztof

Dział Technologii Informacyjnej i Energetyki

Ferlewicz

Krzysztof

Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu

Bonin

Przemysław

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Greszczyszyn

Czesław

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Kępiński

Szymon

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Kobyłka

Wiesław

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Paszkiewicz

Zdzisław

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Popek

Mieczysław

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Stopyra

Andrzej

Dział Zaopatrzenia i Transportu
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