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Najstarsze !lady urz"dze# wodoci"go-
wych w$Lubsku, w$postaci szcz"tków rur 
drewnianych, pochodz"cych z$XIII wieku, 
znaleziono podczas prowadzonych prac przy 
usuwaniu awarii w$centrum miasta (ulice: 
Reja, Chrobrego, Krakowskie Przedmie!cie, 
Mickiewicza). Lubsko posiada%o wodoci"g 
drewniany, którym woda dociera%a na rynek 
ze &ród%a oddalonego o$2 km, z$dóbr Dötzig 
(wsi D%u'ek).

Prace archeologiczne prowadzone w$(arach 
odkry%y drewnian", kwadratow" w$kszta%cie, 
studni) z$ko#ca XIII wieku oraz d)bowe 
ruroci"gi z$XIV stulecia, pó&niej by%y to ju' 
rury sosnowe. W$1565 roku &ród%a opisuj" 
kamienn" studni) (ul. Osadników Wiejskich) 
w$(arach. G%)boki z$kamienn" cembrowin" 
obiekt znajdowa% si) tak'e na terenie zamku 
Bibersteinów. Sto lat pó&niej wspomina si) 
studnie na rynku oraz rz"pie.

Zielona Góra powsta%a w$dolinie *"czy. 
Na pocz"tku XV wieku, na otaczaj"cych 
miasto stokach, istnia%o ponad pi)tna!cie 
&róde% (w rejonie ulic: Wroc%awskiej, Jedno!ci, 
Strzeleckiej i$Wandy). Pierwsza &ród%owa 
wzmianka o$zielonogórskich wodoci"gach 

pojawia si) w$1475 roku. Wówczas to w%a-
dze miasta za'"da%y odszkodowania za ich 
zniszczenie przez wojsko, dowodzone przez 
kapitana von Sohra. Instrukcje cesarskie, wy-
dane w$1609 i$1649 roku, mówi" o$op%atach 
Pfann- i!Wassergeld (panewkowa – op%ata od 
ko%a m%y#skiego). 

Najstarsze wodoci"gi zosta%y zlokalizo-
wane w$obszarze, zakre!lonym przez ulice 
Kupieck"-Ciesielsk"-Drzewn". Ros%a tutaj %"ka 
i$obszar ten nie by% zabudowywany, a' do XIX 
wieku. W$po%owie XVII wieku, do istniej"ce-
go w$Zielonej Górze potoku, dobudowano 
dwie nitki wodoci"gów, maj"cych pocz"tek 
w$&ród%ach nieopodal rynku. Jedno z$nich 
znajdowa%o si) przy zbiegu ulic Drzewnej 
i$Sowi#skiego. Wydr"'one, sosnowe bale 
prowadzi%y wod), korzystaj"c z$nachylenia 

terenu, w$pobli'u ko!cio%a !w. Jadwigi i$dalej 
do pó%nocnej cz)!ci rynku (ul. (eromskiego). 
Drugie &ród%o wody znajdowa%o si) w$pobli'u 
zbiegu dzisiejszych ulic: Wojska Polskiego 
i$Reja. Powsta%e, otwarte lub cz)!ciowo zakryte 
w$ziemi, sieci wodoci"gowe starosta nakaza% 
mieszka#com, w$1673 roku, otoczy+ trosk". 
O$stan drewnianych urz"dze# dba% mistrz 
ruroci"gów, zatrudniany – prawdopodob-
nie – od II po%owy XVII wieku. Szczególne 
problemy z$dostarczaniem wody by%y zim", 
kiedy to nawet w$podziemnych rurach zama-
rza%a woda, dlatego zacz)to je ociepla+ lub 
wymienia+. Kolejne uj)cie wody powsta%o 
przy ulicy Strzeleckiej. Dzi)ki wodoci"gom 
zasilano m.in. rz"pie wodopojów dla koni 
kurierskich, przy powsta%ym w$1662 roku 
budynku Stanów Ziemskich (ul. Sikorskiego) 
i$przy ratuszu, a$tak'e Du'y Browar przy dzi-
siejszej ul. Mariackiej – dlatego te' wodoci"g 
zwano Wod" Browarn". Zbigniew Bujkiewicz 
uwa'a, 'e to w%a!nie potrzeba czystej wody 
do produkcji piwa zmusi%a zielonogórzan do 
za%o'enia wodoci"gu.

Na pocz"tku XVIII wieku miasto posiada%o 
nie wi)cej ni' dziesi)+ uj)+ wody. Na przed-
mie!ciach znajdowa%y si) cztery publiczne 
studnie. Rury, którymi doprowadzano wod), 
by%y drewniane, mia%y d%ugo!+ nieprze-
kraczaj"c" 1,5 m. Miejscowi rzemie!lnicy 
wiercili w$pniach dziury i$wykonywali z%"cza. 
Zielonogórska kronika miejska podaje, i' we 
wrze!niu 1777 roku przyst"piono do kopania 
studni przy ulicy Matejki. Niestety, prace 
w$wykopanym dole, który zabezpieczano 
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drewnem, zako#czy%y si) tragicznie. ,ciana 
zawali%a si) na dwóch bednarzy, z$których 
jeden zgin"%, a$drugiego z$trudem uda%o 
si) wyci"gn"+ na powierzchni). Po tym wy-
darzeniu studni) zasypano i$pozostawiono 
otwarte koryto na wod). 

W 1746 roku w%adze Zielonej Góry wybu-
dowa%y kolejny odcinek wodoci"gów (z%o'ony 
z$siedmiu 'elaznych rynien), w$okolicach 
dzisiejszej ulicy Jedno!ci. Trzydzie!ci osiem 
lat pó&niej funkcjonowa%o w$mie!cie pi)t-
na!cie uj)+ wody, w$tym sze!+ zasilaj"cych 
trzy nitki wodoci"gowe w$!ródmie!ciu. Nowe 
rury sk%ada%y si) z$dwóch cz)!ci pó%koli!cie 

Szprotawa by%a miastem królewskim, znaj-
duj"cym si) w$granicach pa#stwa czeskiego, 
pod panowaniem Jagiellonów, a$od 1526 roku 
Habsburgów. W$mie!cie wodoci"g na pewno 
funkcjonowa% w$1531 roku, co potwierdzaj" 
dokumenty miejskie. Za po!rednictwem 
drewnianych ruroci"gów, dostarczano wod) 
do miasta i$zamku. Ruroci"g bieg% z$Górnej 
I%awy (dzi! dzielnica Szprotawy), przez rzek) 
Szprotaw) do g%ównego zbiornika w$rynku, 
sk"d woda by%a rozdzielana na poszczególne 
ulice. -ród%a wymieniaj" w$mie!cie tak'e 
studnie artezyjskie. Szprotawa mia%a w$rynku, 
na placu targowym, tzw. Studni) Wieloryba 

zgod) króla. W$1532 roku Zygmunt Stary 
wyda% przywilej na jego budow), gdy' 
miasto trzeba by%o odbudowa+ po po'arze 
w$1529 roku. Wod) pobierano ze stawów 
w$pobliskiej wsi Przyczyna Górna. System 
otwartych, drewnianych rynien doprowadza% 
wod) na rynek przy ratuszu, wykorzystuj"c 
si%) grawitacji. Wi)kszo!+ mieszka#ców wo-
la%a korzysta+ na co dzie# ze studni. W$XVIII 
wieku, przy wschowskim ko!ciele, w$miejscu 
studni wybudowano fontann). W$1793 roku 
Wschowa mia%a 807 domów i$35 publicz-
nych studni – pi)+ razy wi)cej nale'a%o do 
prywatnych w%a!cicieli. 
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wydr"'onych i$ %"czonych – pocz"tkowo 
miedzianymi, pó&niej 'elaznymi – obr)czami. 
Nowa metoda dawa%a wi)ksz" przepustowo!+. 
Cz)!ciowo ruroci"g móg% biec pod ziemi", 
a$cz)!ciowo wzd%u' kraw)dzi ulic. Mimo za-
k%adania nowych rur, potrzeby mieszka#ców 
nie by%y zaspokajane, wci"' brakowa%o du'ych 
ilo!ci wody, szczególnie w$sytuacjach po'aru. 
Wyra'ano ch)+ budowy nowych, g%)bokich 
studni, ale miasto nie mia%o na nie pieni)dzy. 
Pod koniec XVIII wieku liczba rz"pów w$Zielonej 
Górze ulega%a zmniejszaniu – w$1800 roku 
korzystano z$czternastu uj)+, a$od ka'dego 
z$nich prowadzi% ruroci"g. 

(Wal"schbrunnen), która jest wzmiankowana 
w$ksi)dze wydatków miejskich w$1654 roku. 
By%a to du'a kamienna cembrowina, z$której 
rurami rozprowadzano wod) do poszczególnych 
cz)!ci miasta, gdzie równie' rozmieszczono 
rz"pie. Pó&niej, w$tym samym miejscu, powsta%a 
o!mioboczna fontanna. W$instrukcji dla m%ynarza 
z$1698 roku, pojawia si) wzmianka o$u'ytkowa-
niu pompy, rozprowadzaj"cej wod) miejsk". 
W$przedwojennym muzeum miejskim, w!ród 
eksponatów, wymieniany by% plan drewnianych 
wodoci"gów miejskich z$1756 roku. 

Miasto królewskie Wschowa, by móc 
wybudowa+ wodoci"g, musia%o uzyska+ 

Krosno Odrza#skie by%o siedzib" kasztela-
na, wi)c w$!redniowieczu pe%ni%o wa'n" rol). 
Mieszka#cy mieli problemy z$ jako!ci" wody, 
gdy' miasto cz)sto by%o zalewane przez Odr), 
co wp%ywa%o na zanieczyszczenie studzien. 
Wodoci"g w$Kro!nie zosta% wybudowany w$1538 
roku. Ci"gn"% si) d)bowymi rurami ze wzgórz 
po%upi#skich, a' do drewnianego zbiornika, 
znajduj"cego si) na rynku, czyli pokonywa% 
odleg%o!+ oko%o 2 km. Kronika Krosna z$XIX 
wieku, autorstwa G.A. Matthiasa, wymienia 
budowniczego tego wodoci"gu – hydraulika 
Josta z$Görlitz, który za swoj" prac) otrzyma% 
zap%at) w$wysoko!ci 150 kop polskich groszy.

fot. 1.
Wie!a ci"nie# w Mi$dzyrzeczu

fot. 2.
Wie!a ci"nie# w Zielonej Górze

fot. 3.
Lubsko, 1841 r.
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Woda po raz pierwszy sp%yn)%a rurami 
do rz"p na rynku w$czwartek, przed dniem 
!w. Wawrzy#ca, czyli 4 sierpnia 1538 roku. 
Rury zosta%y wykonane z$d)bowego drewna, 
a$%"czono je 'elaznymi opaskami. Co pewien 
czas musiano je wymienia+, gdy' drewno 
w$zetkni)ciu z$wod" próchnia%o. Cz)!+ rur 
trzymano w$zapasie (najcz)!ciej w$stawie) 
na wypadek awarii oraz koniecznych napraw 
i$wymian. Wodoci"g zasila% w$mi)kk" wod) 
wspomniane rz"pie, z$których korzystali wszy-
scy mieszka#cy. W$1544 roku wybudowano 
drugi wodoci"g oraz znaleziono nowe miejsca 
poboru wody: przy Bramie G%ogowskiej oraz 
w$Rynku. Tym razem wodoci"g prowadzi% 
bezpo!rednio do warzelni piwa. Rz"pie miej-
skie w$!ródmie!ciu ulokowano przy rynku, 
przy Bramie G%ogowskiej i$na Rynku Solnym, 
drugi wodoci"g zaopatrywa% kolejnych 
osiem zbiorników. Pod koniec XVII wieku 
miasto strawi% po'ar, a$gdy je odbudowano, 

ponownie zatroszczono si) o$zaopatrzenie 
miasta w$wod) – wybudowano na rynku 
studni), a$pod koniec XVIII wieku kolist" 
fontann) z$piaskowca, przy której znajdowa%a 
si) pompa. Ruroci"g pracowa% a' do ko#ca 
II wojny !wiatowej.

Ludno!+ Gubina, mieszkaj"ca w$dorzeczu 
Nysy *u'yckiej i$Lubszy, czerpa%a wod) ze 
studni ulokowanych na ty%ach domostw, 
cz)sto niedaleko stajni i$obory, wi)c woda 
z$nich nie nadawa%a si) do picia. Dlatego te' 
w$1550 roku wybudowano ruroci"g, dostar-
czaj"cy wod) (2 m. na godzin)) ze &ród%a 
w$Kaltenborn, oddalonego od miasta o$3 km. 
Dwa lata pó&niej w$tym miejscu powsta%a 
studnia. W$ roku 1562 zbudowano zbiornik 
wodny w$wie'y bramy klasztornej, uzyskuj"c 
tym samym wie') ci!nie#. Uj)cie wody le'a%o 
na terenie dóbr klasztornych. W$zamian za 
mo'liwo!+ czerpania wody, miasto udost)pni%o 
mniszkom %"k) do wypasu koni. Poruszane 

W$system kilku wodoci"gów w%"czono trzy 
istniej"ce studnie: dwie na rynku i$ jedn" 
w$zamku. Tak wi)c oddzielne zasilanie w$wod) 
otrzyma%a ludno!+, mieszkaj"ca wewn"trz 
murów miejskich, a$odr)bny ruroci"g mia% 
zamek. Na prze%omie wieków XVIII i$XIX, 
w$celu rozwi"zania narastaj"cego problemu 
zaopatrzenia miasta w$wod) pitn", nast)po-
wa%a stopniowa rozbudowa rozproszonego 
systemu uj)+ i$sieci wodoci"gowych. Nadzór 
nad sieci" sprawowa% rurmistrz, zatrudniony 
przez w%adze miejskie. Ruroci"gi drewniane 
sukcesywnie zast)powano ceramicznymi, 
porcelanowymi, a$nast)pnie 'eliwnymi. 
Mimo to nadal korzystano ze studni, których 
– w$po%owie XVIII wieku – by%o w$mie!cie 
ponad siedemdziesi"t.

W (aganiu drewniane ruroci"gi powsta%y 
w$1582 roku (XIX-wieczny s%ownik Platera 
podaje, 'e powsta%y one w$1564 roku), co 
potwierdza zapis w$Kronice miejskiej, mówi"cy 
o$tym, 'e w$tym czasie rurmistrz z$Freiburga 
ko%o Mi!ni za%o'y% ruroci"g, dostarczaj"cy 
wod) ze &róde% z$okolic Dzietrzychowic. 
W$1681 roku wybudowano w$mie!cie nowe 
wodoci"gi, do czego zu'yto 400 pni drzew.

Kostrzyn nad Odr", od 1535 roku, by% 
stolic" Nowej Marchii, jednej z$prowincji 
Brandenburgii. Podnios%o to znaczenie 
miasta w$regionie, które stawa%o si) nowo-
czesn" i$pot)'n" twierdz". Na rynku dzia%a%a 
jedna studnia, pó&niej dwie, a$w$ich pobli'u 
codziennie sprzedawano ryby. Po zniszcze-
niach wojny trzydziestoletniej (1618-1648), 
miasto zosta%o odbudowane, zadbano 
tak'e o$dostarczanie mieszka#com czystej 
wody. Obl)'enia twierdzy ukaza%y problem 
zaopatrzenia w$wod) du'ej liczby 'o%nierzy 
i$cywilów. W$1653 roku oddano do u'ytku 
drewniany wodoci"g, zwany wodoci"giem 
Krausego – od nazwiska burmistrza, inicja-
tora przedsi)wzi)cia. Ruroci"g zaopatrywa% 
w$wod) wszystkie domy, znajduj"ce si) w$ob-
r)bie fortyfikacji (Starego Miasta). Na Odrze 
zainstalowano na palach ko%o czerpakowe. 
Pr"d rzeki podnosi% wod) i$wylewa% j" do 
du'ych zbiorników, zwanych rz"pami (ca%o!+ 
tworzy%a tzw. rurmus), sk"d rurami trafia%a 
ona do domostw. Rozwi"zanie to pozwoli%o 
na dostarczanie mieszka#com czystej wody, 
gdy' ta pozyskiwana z$42 studni, le'"cych 
na terenie Kostrzyna, nie nadawa%a si) do 

fot. 1.
Baszta Dziewicy – pozosta%o"& po najstarszym odcinku 

miejskich obwarowa# z XIV w. w Kostrzynie nad Odr'
fot. 2.

Mury obronne Wschowy z XIV w.

turbin" wodn" urz"dzenie dostarcza%o wod) 
ze &ród%a do zbiornika. Miedzianymi rurami 
woda by%a rozprowadzana po mie!cie, m.in. 
do domów piwowarników i$rz"pi w$rynku. 
Ograniczony zasi)g odbiorców wody, a$tak'e 
jej przemys%owe zastosowanie, nie przyczyni%y 
si) zbytnio do poprawy warunków sanitar-
nych w$mie!cie.

W po%udniowej cz)!ci rynku zbudowano, 
w$1768 roku, ocembrowany basen przeciw-
po'arowy. Zast"pi% on dotychczasowe koryto, 
istniej"ce zapewne od za%o'enia pierwsze-
go, drewnianego wodoci"gu. W$1788 roku 
miejsce drewnianego zaj"% granitowy basen 
ze studni", wykuty przez kamieniarza spro-
wadzonego z$Drezna. Wówczas to zrodzi% si) 
pomys% ozdobienia basenu rze&b". Wykonanie 
powierzono, jeszcze w$tym samym roku, 
Johannowi Danielowi Meltzerowi (1753- 
-1805) z$Berlina. Po'ar miasta w$1790 roku 
spowodowa% zawrócenie statku, wioz"cego 

gotow" rze&b), do portu wyj!cia – Berlina. 
Dopiero jesieni" nast)pnego roku, gdy 
Gubin zosta% odbudowany ze zgliszczy, na 
rynku miejskim przed ko!cio%em farnym, 
stan)%a ozdoba studni – „Ch%opiec z$karpiem” 
(Karpfenjunge). Rze&ba ta, pod koniec lat 40. 
XIX wieku, zosta%a zdemontowana.

Ko'uchów by% miastem królewskim. 
Przywilej ksi"')cy z$1479 roku wymienia 
w!ród podatków wsi S%ocina Pfann – und 
Wassergeld. Sto lat pó&niej starano si) tu 
o$wodoci"g, który doprowadza%by wod) ze 
&róde% okolicznych wzgórz. Nakazano tak'e 
wykopanie kolejnych studni. Cesarz Rudolf II 
wyda% stosowny przywilej i$zezwoli% na wyr"b 
drzew, potrzebnych do budowy ruroci"gu. 
Wielkie po'ary miasta skutkowa%y wydawanymi 
porz"dkami ogniowymi, poniewa' ca%y czas 
brakowa%o odpowiedniej ilo!ci wody. Wizytacje 
powsta%ego ruroci"gu odby%y si) w$1668 
i$1677 roku. Za!wiadcza%y one, 'e miasto by%o 
dobrze zaopatrzone w$wod), sprowadzan" 
systemem rur z$zachodnich, po%udniowych 
i$wschodnich wzgórz. Woda zasila%a kasty 
w$kilku punktach miasta. W$1714 roku, na 
placu przy ko!ciele, powsta%a na wzgórzu 
kasta na wod), zasilana wod" sp%ywaj"c" 
ruroci"giem ze studni na %"kach. W$1728 roku 
gmina ewangelicka wybudowa%a w$mie!cie 
w%asny wodoci"g. W$tym celu odkupi%a od 
szpitala studni) i$powsta%ymi ruroci"gami 
zasila%a w$wod) budynki parafialne. W$XVIII 
wieku drewniane rury zosta%y wymienione 
na miedziane.

W czasach wczesnonowo'ytnych ,wiebodzin 
nale'a% do ksi)stwa g%ogowskiego i$podlega% 
zwierzchnictwu w%adców czeskich – pocz"t-
kowo Jagiellonów, pó&niej Habsburgów. 
W$1740 roku znalaz% si) pod panowaniem 
pruskim. By% miastem królewskim i$stolic" 
weichbildu !wiebodzi#skiego (odpowiednik 
powiatu). W$XVI wieku mieszczanie pobierali 
wod) z$o!miu studni. Ryciny z$tego okresu 
wskazuj", 'e by%y to studnie z$'urawiem – przy 
ratuszu znajdowa%y si) trzy, a$po przeciw-
nych stronach rynku dwie rz"pie. Studnie 
z$pewno!ci" znajdowa%y si) te' na przed-
mie!ciach. W$latach 1583-1584 Maksymilian 
von Knobelsdorff usprawni% w$,wiebodzinie 
system pobierania wody na cele spo'ywcze. 
Wod) czerpano ze &róde% okolicznych wzgórz, 
le'"cych na pó%noc i$po%udnie od miasta. 

spo'ycia. Jednak'e dzia%anie rurmusa by%o 
zawodne, poniewa' zale'a%o od poziomu 
wody w$Odrze. W$pierwszej po%owie XVIII 
wieku wykopano wi)c dwie nowe studnie 
na rynku, które zabezpieczono kopulastymi 
dachami, a$w$1726 roku zainstalowano tam 
pomp) wodn". Wodoci"g zburzy%a armia 
napoleo#ska na pocz"tku XIX wieku. 

Tak'e folwarki szlacheckie zaopatrywano 
w$wod) ruroci"gami, czego przyk%adem 
mo'e by+ posiad%o!+ w$Mirocinie Górnym. 
Zabudowania folwarczne (m.in. owczarnia, 
olejarnia) oraz cztery stawy, wed%ug urbarza 
z$1580 roku, zasilane by%y wod", p%yn"c" w$ruro-
ci"gu ze ,l"skiej Ochli. Ciekawe rozwi"zania 
znajdowa%y si) w$rezydencjach szlacheckich, 
np. „Inwentarz Starostwa Babimojskiego” 
z$1685 roku wymienia w$dworze staro!ci#-
skim pomieszczenia sanitarne (wychodki). 
Z$kolei powsta%e wiek pó&niej „Opisanie (…) 
Pa%acu Starostwa Babimojskiego” (1784 rok) 
wymienia w!ród pomieszcze# pa%acowych 
%azienk), a$w$jednym z$pokojów postument 
na wann) do wody. 
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fot.
Park Mu!akowski zajmuje 728 ha powierzchni po obu 
stronach rzeki Nysy (u!yckiej, która stanowi granic$ 
polsko-niemieck'. Jest to najwi$kszy park w stylu 
angielskim na terenie Polski, a jego za%o!ycielem by% 
ksi'!$ Hermann von Pückler-Muskau. Rezydencja 
Nowy Zamek znajduje si$ w cz$"ci niemieckiej. 
W 2004 r. Park Mu!akowski zosta% wpisany na list$ 
"wiatowego dziedzictwa UNESCO.
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§ 301. Kto umy#lnie wodoci$gi, #luzy, wa%y, 
(…) psuje lub uszkadza, (…) i!czynem takim 
&ycie albo zdrowie innych na niebezpiecze'-
stwo wystawia, wi(zieniem niekrótszym jak 
3 miesi$ce ukaranym b(dzie. 

Je&eli w!skutek czynu takiego, cz%owiek ci(&ko 
skaleczonym zosta%, kara wi(zienia ci(&kiego 
do lat 15-tu, a!je&eli &ycie utraci%, kara wi(zienia 
ci(&kiego od lat 10-ciu a& do do&ywotniego 
wi(zienia ci(&kiego ma miejsce.

Je&eli tai czyn by% skutkiem niedbalstwa 
i!z!takowego szkoda wynik%a, wi(zieniem do 
miesi(cy sze#ciu, a!je&eli skutkiem tego cz%owiek 
&ycie utraci%, wi(zienie od 2-ch miesi(cy do lat 
2-ch wyrzec nale&y.

(…) § 304. Kto umy#lnie studnie, zbiorniki 
widy do u&ytku innych s%u&$ce (…) zatruwa 
albo do takowych takie materya%y mi(sza, 
o!których wie, i& ludzkiemu zdrowiu zaszkodzi) 
s$ zdolne, (…) wi(zieniem ci(&kim od 5-ciu do 
15-tu lat ukaranym b(dzie. 

Je&eli skutkiem czynu tego cz%owiek &ycie 
utraci% kara #mierci ma miejsce.

Je&eli czyn jest skutkiem niedbalstwa i!z!ta-
kowego szkoda nast$pi%a, wi(zienie do sze#ciu 
miesi(cy, a!je&eli skutkiem czynu tego cz%owiek 
&ycie utraci%, wi(zienie od miesi(cy 2-ch do lat 
2-ch wyrzec nale&y.

Troska pa#stwa oraz lekarzy o$dobrostan 
zdrowotny ludno!ci, a$tak'e zmieniaj"ce 
si) mo'liwo!ci technologiczne (rewolucja 
przemys%owa, ale i$naukowo-technologicz-
na), spowodowa%y zmiany w$planowaniu 
ruroci"gów, zaopatruj"cych miasta w$wod), 
a$tak'e konieczno!+ odprowadzania coraz 
wi)kszej ilo!ci !cieków bytowych. Drewniane 
rury zacz)to stopniowo zmienia+ na bardziej 
trwa%e (ceramiczne, pó&niej miedziane, 'eliw-
ne czy nawet o%owiane, które sprowadza%y 
zagro'enie zatrucia dla ludno!ci). 

Pierwszy projekt planowej kanalizacji 
w$Europie stworzy% angielski in'ynier William 
Lindley (1808-1900), w$1843 roku, dla miasta 
Hamburga. Wraz z$synami stworzy% plany 
i$wybudowa% do pocz"tku XX wieku sieci 
wodno-kanalizacyjne w$ponad 30 miastach, 
od Szwajcarii po Rosj). Na analizowanym 
terenie nie powsta%o 'adne z$jego dzie%, ale 
w!ród in'ynierów, którzy anga'owali si) 
w$budow) sieci, nale'y wymieni+: Heinricha 
Schevena (1833-1896) z$Bochum czy Bernharda 
Salbacha (1833-1894) z$Drezna.

Lata 1815-1939 
XIX wiek zwany jest wiekiem higieny. Zacz)to 
zwraca+ na ni" uwag) stopniowo, gdy' 
kolejne fale epidemii cholery w$Europie 
naprowadzi%y naukowców na trop bakterii 
w$wodzie. Zdano sobie spraw), 'e te drob-
noustroje mog" nie!+ zagro'enie. Zacz)to 
kompleksowo zmienia+ sie+ wodoci"gow" 
i$budowa+ od podstaw sie+ kanalizacyjn". 
Najwi)ksze inwestycje na omawianym terenie 
mia%y miejsce w$wielu du'ych miastach, na 
prze%omie XIX i$XX wieku. Kolejny etap budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej przypad% na okres 
mi)dzywojenny, cz)!ciowo by% prowadzony 
w$ ramach niemieckich robót publicznych, 
w$czasie wielkiego kryzysu gospodarczego.

Jednak'e do ko#ca XIX wieku podstawo-
wym &ród%em czerpania wody nadal by%y 
studnie – na wioskach kopane, a$w$miastach 
coraz cz)!ciej wiercone i$cembrowane nie 
drewnem lecz 'eliwnymi kr)gami. Bogatsi, 
je!li nie posiadali w%asnej studni, p%acili spe-
cjalnym nosicielom za dostarczanie wody 
do ich domów. Rozwijaj"cy si) przemys% 
powodowa% jeszcze wi)ksze zanieczysz-
czanie wód gruntowych oraz rzek. Nadal 
aktualne by%y zarz"dzenia pa#stwowe, które 
nakazywa%y dba%o!+ o$studnie i$wodoci"gi. 
Do po%owy XIX wieku obowi"zywa%o na 
omawianym terenie wspomniane ju' pruskie 
prawo z$1794 roku. Podobne zarz"dzenia, 
dotycz"ce budowy studni i$kloak, ukaza%y 
si) np. dla Ksi)stwa Warszawskiego (w jego 
sk%ad wchodzi% niewielki obszar na wschodzie 
dzisiejszego lubuskiego). Kodeks karny dla 
pa#stw pruskich z$roku 1851 kara% umy!lne 
uszkodzenie wodoci"gów, !luz, tam itp. co 
najmniej trzymiesi)cznym wi)zieniem, ale 
je!li dodatkowo kto! przez to ucierpia%, gro-
zi%a kara nawet do'ywocia (§301). Natomiast 
gdy nieszcz)!cie wynika%o z$zaniedbania, 
wymierzano odpowiednio ni'sze kary: sze!+ 
miesi)cy i$wi)zienie do lat dwóch. Zatruwanie 
studzien lub zbiorników wodnych, z$których 
mieszka#cy czerpali wod), podlega%o karze 
wi)zienia do lat 15. Je!li w$wyniku tego czy-
nu dosz%o do !mierci, osoba ta by%a równie' 
skazywana na kar) !mierci. Z$kolei zatrucie 
wody w$wyniku niedbalstwa podlega%o karze 
wi)zienia sze!ciu miesi)cy, a$je!li dosz%o do 
!miertelnego zatrucia – karze dwóch lat 
wi)zienia (§304).

XIX-wieczne miasta przemys%owe gwa%-
townie zwi)ksza%y swój obszar oraz liczb) 
mieszka#ców. Istniej"ce dawne wodoci"gi 
nie by%y ju' w$stanie dostarczy+ tyle wody, ile 
potrzebowano, a$poza tym system grawita-
cyjny mia% wad): woda nie trafia%a do wy'ej 
po%o'onych rejonów miasta. Potrzebne by%o 
zwi)kszenie ci!nienia wody, p%yn"cej rurami. 
Tak wi)c na potrzeby sieci wodoci"gowej 
zacz)%y powstawa+, od lat 30. XIX wieku, 
wie'e ci!nie#. By%y to zadaszone budynki, 
w$których wn)trzu, na pewnej wysoko!ci, 
znajdowa% si) zbiornik na wod). Mia%y one 
zapewni+ odpowiednie ci!nienie w$rurach, 
doprowadzaj"cych wod) do domostw 
usytuowanych w$wy'szych partiach terenu. 
Pierwsze wie'e by%y zbudowane z$materia-
%ów %atwo koroduj"cych, co powodowa%o 
zanieczyszczenie wody; w$ latach 60. XIX 
wieku ulepszono we Francji zbiorniki, jednak 
prawdziwym prze%omem sta%y si) zbiorniki, 
skonstruowane w$latach 80. XIX stulecia przez 
in'yniera Otto Intze. Stworzona przez niego 
zasada mówi%a, i' zbiornik wodny, posiada-
j"c wypuk%e dno, nie wytwarza ci!nienia 
bocznego, a$ jedynie nacisk pionowy, co 
pozwala%o na budow) wie' o$smuklejszej 
formie i$cie#szych !cianach. Tym samym 
dotychczasowe systemy wodoci"gowe, czyli 
studnie, pompy oraz wodoci"gi grawitacyj-
ne zosta%y zast"pione kompleksow" sieci" 
wodoci"gów mechanicznych. Wie'e ci!nie# 
stanowi%y ich bardzo wa'ny element – starano 
si) je budowa+ na wzniesieniu, jak najwy'-
szym w$danej miejscowo!ci. Z$pocz"tkiem 
XX wieku wie'e ci!nie# zast"pi%y hydrofory. 
Wynalazek pr"du elektrycznego spowodowa% 
zmiany tak'e w$systemach wodoci"gowych 
– instalowa+ zacz)to pompy elektryczne, 
o$znacznie wi)kszej mocy, które potrafi%y 
wt%oczy+ wod) na du'" wysoko!+.

Najstarsza wie'a ci!nie# w$Lubuskiem 
pochodzi z$(ar (1864), cho+ nale'y wspo-
mnie+, 'e ju' w$XVI wieku zbiornik wody 
zosta% umieszczony w$wie'y w$Gubinie. 
*"cznie, w$latach 1864-1930 powsta%y tutaj 
24 wie'e. W$XIX wieku wybudowano jesz-
cze cztery inne: w$Szprotawie (1867 rok), 
(aganiu (1893 rok), Jemio%owie (1878 rok) 
i$Gorzowie Wielkopolskim (1896 rok). Kolejne 
powsta%y w: Jemio%owie, O!nie Lubuskim 
(1903 rok), Nowej Soli (1903 rok), Kostrzynie 

fot. 1.
Wie!a Pacho%ków Miejskich w Lubsku z XIV w.
fot. 2, 3, 4, 5, 7.
Zamek w Mi$dzyrzeczu – twierdza obronna z XIV w.
fot. 6.
Ruiny Starego miasta w Kostrzynie nad Odr'
fot. 8.
Zamek w Kostrzynie nad Odr'
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fot. 1.
Zielona Góra – zbiornik wie!owy z 1928 r.

fot. 2.
Kostrzyn nad Odr' – wie!a ci"nie# 

wybudowana w 1903 r.

nad Odr" (1903 rok), Sulechowie (1904 rok), 
(arach (1906 rok), Drezdenku (1907 rok), 
Ko'uchowie (1908 rok), Czerwie#sku (1910 
rok), Wschowie (1914 rok), Mi)dzyrzeczu 
(1914 rok), Jankowie (aga#skiej (1922 rok), 
Zb"szynku (1924 rok), Zielonej Górze (1928 
rok), Jasieniu (1929 rok), Strzelcach Kraje#skich 
(1929 rok) i$Skwierzynie (1930 rok). Mia%y 
wysoko!+ od 22 do prawie 50 m.

Wi)kszo!+ wie' ci!nie# powsta%a z$my!l" 
o$zaopatrzeniu w$wod) mieszka#ców miast. 
Na pocz"tku XX wieku powsta%y niewielkie 
wie'e we wsi Mirostowice Dolne oraz Jemio%ów 
(niedaleko *agowa), które zaopatrywa%y 
w$wod) gospodarstwa rolne. W$XIX wieku 
tak'e niektóre wioski otrzyma%y wodoci"g – 
w$po%owie stulecia Siedlisko, wraz z$zamkiem 
ksi"'"t von Schönaich zu Carolath-Beuthen, a$na 
pocz"tku XX wieku Bielawy oraz Laski Górne. 

Kolejnymi budowlami zmieniaj"cymi krajobraz 
by%y kolejowe wie'e ci!nie#. Od pocz"tku XX 
wieku wzd%u' linii kolejowych, przy stacjach, 
powstawa%y niewielkie wie'e ci!nie#, dostarcza%y 
one wod) do parowozów oraz niektórych za-
budowa# gospodarczych. Takie wie'e powsta%y 
mi)dzy innymi w$Bieniowie, Budachowie, 
Go!cikowie, Go!cimiu, I%owie, Janiszowicach, 
Kargowej, Konotopie, Kro!nie Odrza#skim, 
Lubniewicach, Ma%omicach, Nowej Soli, Rzepinie, 
Stru'ce-Janiszowicach, Sul)cinie, ,wiebodzinie, 
Templewie, Trzcielu, Tuplicach D)bince, 
Wysokiej Gorzowskiej, Zb"szynku, Zielonej 
Górze, po dwie w$Gorzowie Wielkopolskim, 
Lubsku, Mi)dzyrzeczu, (aganiu i$(arach, a$trzy 
(dwie po%"czone) w$Kostrzynie nad Odr".

Woda do domów parterowych docho-
dzi%a systemem rur, ale ju' w$kamienicach 
nie dociera%a na wy'sze kondygnacje. Tam, 

najcz)!ciej w$sieni na parterze, instalowa-
no kran i$zlew. *azienki w$domach by%y 
rzadko!ci", tylko niewielki odsetek miesz-
ka# je posiada%a. Woda mog%a dotrze+ na 
wy'sze kondygnacje budynków dopiero 
po wynalezieniu, pod koniec XIX wieku, 
pompy zasilanej silnikiem spalinowym, 
a$od pocz"tku XX wieku – elektrycznym. 
Wynalazek ten upowszechni% w$mieszka-
niach %azienki z$bie'"c" wod". Odnotowa+ 
wypada, 'e ju' w$1886 roku ów przybytek 
posiada% neorenesansowy pa%ac w$Lubinicku, 
wsi ko%o ,wiebodzina. Do dzi! mo'na tam 
ogl"da+ pierwotny wystrój i$wyposa'enie 
%azienki z$kaflami i$wann", umieszczon" 
w$specjalnej wn)ce. *azienk) wybudowano 
tak'e w$pa%acu w$Lubniewicach. 

W%asne sieci wodoci"gowe mia%y tak'e zak%a-
dy lecznicze, szczególnie te oddalone od miast, 
np. Zak%ady psychiatryczne w$Mi)dzyrzeczu 
oraz (arach. W$Osieku, w$latach 30. XX wie-
ku, gdy w$tamtejszym pa%acu powstawa% 
Instytut dla G%uchoniemych, wybudowano 
specjalne uj)cie wody, a$w$piwnicy jednej 
z$wie' zamontowano pompy elektryczne, 
które t%oczy%y wod) do zbiornika na poddaszu 
budynku. Sie+ wodoci"gow" rozbudowano 
i$pod%"czono do niej tak'e pobliskie, wiejskie 
domostwa. Wod) ujmowano poza wsi", ze 
studni wykopanej powy'ej gospodarskich 
zabudowa#, wykorzystuj"c do sp%ywu wody 
zjawisko grawitacji. 

Od po%owy XIX wieku zacz)to ponownie 
budowa+ %a&nie miejskie. Najwi)kszy tego typu 
kompleks powsta% w$Gorzowie Wielkopolskim, 
w$latach 1928-1930. Obiekt sk%ada% si), obok 
cz)!ci mieszkalnej i$handlowo-us%ugowej, z$hali 
k"pielowej, basenu, %azienek i$sali do k"pieli 

s%onecznych. *a&ni) miejsk" wybudowano tak'e 
w$(arach, w$1864$roku, w$(aganiu i$Szprotawie 
(1906 rok), Zielonej Górze (1919$rok), Nowej 
Soli (1927 rok), Gubinie (1928 rok).

Nowoczesne sieci wodoci"gowe zacz)%y 
powstawa+ na tych ziemiach pod koniec 
XIX wieku. Sk%ada%y si) na nie, wykonane 
z$ trwa%ych materia%ów: ruroci"gi, stacje 
pomp, stacje uzdatniania wody. Jako!+ 
wody, dostarczanej do gospodarstw domo-
wych, by%a coraz lepsza. Jednak'e materia%y, 
z$których wykonywano zbiorniki na wod) 
lub rury, stanowi%y zagro'enie dla ludzkie-
go zdrowia, gdy' cz)sto by%y wykonane 
z$o%owiu. W$ostatniej dekadzie XIX wieku, 
nowoczesn" sie+ wodoci"gow" zyska%y: 
Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad 
Odr", O!no Lubuskie, Szprotawa, Zielona 
Góra i$(aga#. W$pierwszym dziesi)cioleciu 
kolejnego stulecia by%y to: Drezdenko, 
Ko'uchów, Nowa Sól, Sulechów, ,wiebodzin 
i$Zasieki; w$drugim – Mi)dzyrzecz i$Wschowa, 
a$ w$ trzecim: Jasie#, Skwierzyna, Strzelce 
Kraje#skie oraz Zb"szynek. Bez nowocze-
snych wodoci"gów wci"' pozostawa%y: 
Babimost, Bytom Odrza#ski, Cybinka, 
Dobiegniew, Kargowa, Krosno Odrza#skie, 
Lubsko, Nowe Miasteczko, Rzepin, S%awa, 
Sul)cin, Szlichtyngowa, Trzciel oraz Witnica. 

Sie+ kanalizacyjn" mia%o jeszcze mniej 
miast, a$nale'a%y do nich: Szprotawa, Gorzów 
Wielkopolski, Gubin, (ary. W$drugiej dekadzie 
XX wieku: O!no Lubuskie i$Mi)dzyrzecz, 
w$trzeciej: Nowa Sól, Strzelce Kraje#skie, 
,wiebodzin, Zielona Góra, a$w$czwartej do-
%"czy%a Skwierzyna. Oczyszczalnie !cieków 
powsta%y w$Gorzowie Wielkopolskim, Nowej 
Soli oraz Zielonej Górze.
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Pod koniec XIX wieku tylko dwa miasta 
liczy%y ponad 30 tys. mieszka#ców (Gorzów 
Wielkopolski i$Gubin), jedno ponad 20 tys.
(Zielona Góra). Pozosta%e o!rodki mia%y od kilku 
do kilkunastu tysi)cy obywateli. W$oczywisty 
sposób wp%ywa%o to na budow) sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Wi)ksze miasta otrzyma%y 
je wcze!niej, a$mniejsze czeka%y, niekiedy, do 
nastania XXI stulecia.

Do ko#ca wieku XIX mieszka#cy Gorzowa 
Wielkopolskiego zaopatrywali si) w$wod) 
ze studni. W$ latach 90. XIX wieku dzia%a%o 
67$publicznych – w$tym 19 'elaznych – i$oko%o 
300 prywatnych studzien o$g%)boko!ci od 
7$do 8 m. Brakowa%o sieci wodoci"gowej, 
która doprowadza%aby wod) bezpo!rednio do 
domów. Jedynie szpital w$Gorzowie posiada% 
wie') ci!nie#, wybudowan" w$1886 roku przy 
dzisiejszej ulicy F. Walczaka, wraz z$w%asnym 
systemem wodoci"gowym. Sze!+ lat pó&niej 
miasto zacz)%o poszukiwa+ nowych &róde% 
wody. W$1894 roku w%adze Gorzowa podj)%y 
decyzj) o$budowie wodoci"gów, uznaj"c, 
'e najlepsze jej uj)cie, znajduje si) przy ulicy 
Kosynierów Gdy#skich. Od 1896 roku eksplo-
atowano tam wod) gruntow" z$g%)boko!ci 
5$m. Pocz"tkowo wybrano projekt W. Pfe/era 
z$Halle a.d. Saale, ale rok pó&niej zdecydowa-
no si) na ta#szy wariant. Jego autorem by%a 
0rma Heinricha Schevena z$Bochum, której 
powierzono równie' realizacj) przedsi)wzi)-
cia. Zak%ad wodoci"gowy, usytuowany przy 
wspomnianej wy'ej ulicy, oddano do u'ytku 
1 marca 1896 roku. Rury, o$!rednicy od 80 do 
350$mm, zosta%y wykonane z$'eliwa i$dostarcza%y 

wod) z$bocznej odnogi Doliny K%odawskiej, 
gdzie znajdowa%o si) 15 studni o$g%)boko!ci 
30 m. Od samego pocz"tku wod) 0ltrowano 
i$dzia%a%a tam stacja pomp. 

Woda by%a dostarczana tak'e do lewobrze'nej 
cz)!ci miasta za spraw" tzw. syfonu, znajduj"cego 
si) na dnie Warty. Do ko#ca 1895 roku rurami 
o%owianymi, tworz"cymi przy%"cza domowe, 
dostarczano wod) do oko%o 700 gospodarstw 
domowych, w$których zainstalowano wodo-
mierze. Aby uzyska+ odpowiednie ci!nienie 
w$rurach, w$nast)pnym roku wybudowano 
(w dzisiejszym Parku Siemiradzkiego) wie') 
ci!nie#, po%"czon" z$systemem rur. Interesuj"ce 
jest, 'e dwa zbiorniki retencyjno-wyrównaw-
cze, o$pojemno!ci po 500 m. ka'dy, kry%y si) 
pod wie'", wewn"trz sztucznie usypanego 
wzgórza. Jest to jedyne tego typu rozwi"zanie 
na omawianym terenie.

W 1897 roku d%ugo!+ sieci wodoci"gowej 
wynosi%a ju' 25,6 km i$dostarcza%a prawie 
10$tysi)cy m3 wody na dob). Wkrótce, w$1903 
roku powsta%a w$mie!cie równie' sie+ kanali-
zacyjna, pocz"tkowo tylko dla prawobrze'nej 
cz)!ci miasta, pó&niej tak'e Zamo!cia. 

Industrializacja i$technika pozwala%y na nowe 
zastosowanie sieci wodoci"gowej. Oprócz pu-
blicznych uj)+ wody – pomp – zacz)%y powsta-
wa+ pi)kne fontanny. W$1897 roku gorzowski 
fabrykant, Herrmann Paucksch (1816-1899), 
w$1897 roku, na swoje urodziny podarowa% 
miastu fontann) zwan" „Pauckschmarie”. 
Przedstawia ona Mari), kobiet) z$wiadrami 
i$studni) – nosicielk) wody, symbolizuj"c" 
rzek) Wart). U do%u fontanny uwiecznione 

s" postaci dzieci. Podczas II wojny !wiatowej 
0gura zosta%a zniszczona, ale od 1997 roku – po 
starannej rekonstrukcji – wróci%a na dawne, 
przynale'ne jej miejsce. 

Ciekawym obiektem jest tzw. Studnia 
Czarownic, która w$1924 roku stan)%a na dzie-
dzi#cu nowego ratusza, przy ulicy Obotryckiej. 
Upami)tnia%a ona spalenie na stosie mieszkanek 
XVI-wiecznego Gorzowa, podejrzanych o$czary. 
Na daszku, znajduj"cym si) nad cembrowin", 
widnia% oryginalny wiatrowskaz z$czarownic" 
na miotle. Z$tym wydarzeniem wi"'e si) le-
genda o$trzech siostrach, spotykaj"cych si) 
przy studni, z$której nosi%y wod) do domów. 
(adna z$nich nie chcia%a wyj!+ za jednego 
z$m)'czyzn im rajonych, wi)c ten rozpu!ci% 
plotk), 'e s" czarownicami. Zosta%y oskar'one 
o$z%e moce i$spalone na stosie, a$matka widz"c 
ich cierpienie, rzuci%a si) z$rozpaczy do studni. 
Od tego czasu mieszka#cy twierdzili, 'e cz)sto 
dochodz" z$niej dziwne d&wi)ki i$!piewy, a$gdy 
si) d%ugo do niej zagl"da, mo'na zobaczy+ 
trzy urodziwe kobiece twarze. Zniszczona 
w$wojennej po'odze, dopiero w$1997 roku, po 
odrestaurowaniu, powróci%a do miasta i$jest 
dzi! ozdob" We%nianego Rynku. 

W latach 1903-1907 uj)cie wody rozbudo-
wano, ale ju' wkrótce jej zasoby okaza%y si) 
niewystarczaj"ce. Sie+ wodno-kanalizacyjn" 

1 2 tak'e rozwijano i$w$1925 roku d%ugo!+ sieci 
wodoci"gowej wynosi%a ju' 44,13 km i$pod-
%"czonych do niej by%o 3 tys. domostw, na 
46 tysi)cy mieszka#ców. Sie+ kanalizacyjna 
wyd%u'y%a si) do 27,98 km. W$latach 30. XX 
wieku w$mie!cie trwa%y roboty publiczne, dzi)ki 
którym obie sieci rozrasta%y si). Zbudowano 
studnie do uj)cia wodnego oraz oczyszczalni) 
!cieków. Ju' w$nast)pnej dekadzie d%ugo!+ 
sieci wodoci"gowej wzros%a do 76,2 km, 
a$kanalizacyjnej do 130 km. 

W XIX-wiecznym Gubinie rozwija% si) 
nowoczesny przemys%. Wie') przy Bramie 
Klasztornej, w$której od XVI wieku znajdowa% si) 
zbiornik na wod), w$latach 30. XX wieku, kupi% 
i$przeznaczy% na rozbiórk) angielski fabrykant 
William Cockerill. Zobowi"za% si) równocze-
!nie do uruchomienia przepompowni wody. 
Stary system wodoci"gowy pod%"czono wi)c 
do nowej przepompowni, zasilanej ko%em 
m%y#skim. Dawniej ruroci"g nale'a% do miasta, 
a$teraz by% dzier'awiony i$produkowa% 35 m. 
wody na minut), gromadz"c j" w$zbiorniku. 
Wodoci"gi gubi#skie mog%y nadal pracowa+ 
oraz dostarcza+ nie0ltrowan" wod), g%ównie 
w$celach przemys%owych. Przepuszczano 
50$m. wody na godzin), pobieraj"c j" z$pi)ciu 
studni. Przejawem dba%o!ci miasta o$wodoci"gi 
by%a, przeprowadzona w$ latach 1857 oraz 
1862, wymiana drewnianych rur na 'eliwne. 
Dwadzie!cia lat pó&niej, rada miasta podj)%a 
decyzj) o$budowie nowej sieci wodoci"go-
wej, ale z$braku funduszy, nie zosta%a ona 
zrealizowana.

Pod koniec XIX wieku zacz)to coraz bar-
dziej zabiega+ o$budow) nowoczesnej sieci 
wodoci"gowej. Popularne, laboratoryjne ba-
dania jako!ci wody zosta%y przeprowadzone 
w$1892 roku dla uj)+ wody w$Gubinie. Na 
szesna!cie miejskich studni tylko w$dwóch 
woda nadawa%a si) do picia. Spo!ród 692 
studzien prywatnych zbadano 328, z$których 
zaledwie co czwarta mia%a wod) zdatn" do 
spo'ycia. Studni publicznych wymieniano 
zaledwie 28. 

W roku 1893 wybudowano trzy studnie 
miejskie, a$ju' po trzech latach przyst"piono do 
budowy sieci wodoci"gowej. Zaprojektowa% j" 
Carl Rosenfeld z$Berlina, a$realizacja przebiega%a 
w$latach 1896-1897. Równocze!nie oddano do 
u'ytku przepompowni) wody (silniki gazowe 
o$mocy 50 KM). Wod) czerpano z$dziewi)ciu 

studni g%)binowych (o g%)boko!ci 11 m), 
zlokalizowanych 6 km od miasta, w$okolicach 
Kaltenborn. Wod) pompami wt%aczano do 
dwóch, znajduj"cych si) na miejskich wzgó-
rzach, zbiorników o$pojemno!ci 1240$m. 
i$470 m. wody, sk"d sp%ywa%a do miasta. 
D%ugo!+ sieci wynios%a 36 km. A' w$pi)ciu 
miejscach wodoci"g przebiega% pod dnem 
rzek Lubrza i$Nysa. Przy%"cza by%y wykonane 
z$rur o%owianych, a$w$domach zainstalowano 
wodomierze. Nowe pompy ju' w$1912 roku 
mia%y wydajno!+ ponad dwukrotnie wy'sz", 
bo 500 m./h. 

Nadal problemem by%y nieczysto!ci by-
towe, które sp%ywa%y rynsztokami do rzeki. 
Pojawia%y si) nakazy likwidacji do%ów kloacz-
nych i$zast)powania ich suchymi ust)pami, 
z$podstawianymi beczkami, które mia%y by+ 
opró'niane na koszt miasta. Niewiele to po-
maga%o, gdy' mieszka#cy nie stosowali si) do 
zalece#. U schy%ku XIX wieku w%adze miasta 
podj)%y wi)c decyzj) o$budowie kanalizacji. 
W$1903 roku zatwierdzono projekt, a$dwa lata 
pó&niej j" uruchomiono. 

W XIX wieku w$Zielonej Górze obudowano 
ceg%ami i$brukiem koryto *"czy, na odcinku 
od ulicy Drzewnej przez ulic) Masarsk" do 
ulicy Zamkowej. W$mie!cie zainstalowanych 
by%o 1921 rur drewnianych o$d%ugo!ci o!miu 
stóp. Prowadzi%y one do 32 ogólnodost)pnych 
kast i$24 pomp t%okowych. Na przedmie!ciach 
Zielonej Góry znajdowa%y si) cztery studnie. 
W$1822 roku cz)!+ drewnianych rur wymie-
niono na kamionkowe. Dziesi)+ lat pó&niej 
miasto zamówi%o – odlewane w$pobliskiej 
Nowej Soli – rury 'eliwne, które pod%"czono 
do nowego uj)cia wody przy ulicy Strzeleckiej. 
Zamówiono tak'e dwa 'eliwne zbiorniki na 
wod), które umieszczono na Placu Pocztowym 
oraz przy ulicy Kupieckiej. Zarz"d miasta, 
w$1839 roku, negatywnie oceni% poziom za-
opatrzenie aglomeracji w$wod). Rozbudowa 
sieci w$kolejnych latach post)powa%a, ale 
z$powodu braku pieni)dzy, zakupiono za-
miast rur 'eliwnych, ta#sze rury kamionkowe. 
Miasto, w$1859 roku, korzysta%o z$siedmiu uj)+. 
Najd%u'sze ruroci"gi bra%y swój pocz"tek przy 
ulicach: Strzeleckiej, Sowi#skiego i$Drzewnej. 
Dynamiczne rozrastanie si) miasta, a$tak'e 
powstawanie kolejnych fabryk powodowa%o 
zanieczyszczanie &róde% wody oraz wyczer-
pywanie si) jej zasobów.
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fot. 1.
Wie!a ci"nie# w O"nie Lubuskim powsta%a w 1903 r.

fot. 2.
Wie!a ci"nie# w Skwierzynie z 1929 r.

fot. 3.
Sulechów – wie!a ci"nie# z 1904 r.

fot. 4.
Studnia Czarownic w Gorzowie Wielkopolskim

fot. 5.
Wie!a ci"nie# w Nowej Soli z 1903 r.
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Na pocz"tku lat 70. XIX wieku, na miejscu 
&róde% wodnych, zbudowano pi)+ studni, 
które mia%y w$przysz%o!ci zasila+ pompy. 
W$nast)pnym dziesi)cioleciu miasto czer-
pa%o ju' wod) z$trzech kolejnych uj)+ przy 
ulicach: Wroc%awskiej (w &ródle cz)sto bra-
kowa%o wody), Kraszewskiego (woda bardzo 
za'elaziona i$nie nadawa%a si) do spo'ycia) 
i$Strzeleckiej. *"cznie w$mie!cie naliczono 33 
publiczne i$91 prywatnych studzien. 

W 1875 roku w$Zielonej Górze powsta% 
Zak%ad Wodoci"gów Miejskich, który przez 
trzy lata znacz"co przebudowa% sie+ wo-
doci"gow", uzyskuj"c jej d%ugo!+ powy'ej 
10,18 km. Oczekiwan" budow) rozpocz)to 
w$drugiej po%owie marca, po ustaniu mrozów 
w$mie!cie, a$powierzono j" firmie J. & A. Aird 
z$Berlina. Na brak wody, wed%ug „Tygodnika 
Zielonogórskiego” z$1875 roku, uskar'ali si) 
mieszka#cy Rynku, cz)!ciowo Berlinerstraße 
(dzi! ul. Jedno!ci) oraz Hospitalstraße (dzi! 
ul.$Moniuszki). Pacjenci szpitala oraz mieszka#cy 
musieli zim" przynosi+ sobie wod) do picia 
oraz mycia z$oddalonych uj)+ wody. Wiosn" 
1875 roku prace trwa%y w$ca%ym !ródmie!ciu 
nawet przez ca%" dob). W$za%o'eniu woda ze 
&ród%a mia%a dociera+ do mieszka# na drugim 
pi)trze. Na wzniesieniach, oddalonych 200 m 
na po%udnie od !ródmie!cia, wybudowano 
wielki zbiornik o$pojemno!ci 430 m. (skrzy-
'owanie ulic Strzeleckiej i$S%owackiego). 
W$pobli'u wywiercono osiem studni g%)bi-
nowych, które zasila%y zbiornik, a$ten, dzi)ki 
ci!nieniu grawitacyjnemu, miasto. Woda ulic" 
Strzeleck", Tyln", przez Srebrn" Gór) dociera%a 
do szpitala przy ulicy Moniuszki. Wodoci"gi 
w$!ródmie!ciu przebudowywano, tworzono 
kolejne przy%"cza do domostw (ponad 30), 

poprowadzono now" nitk) wodoci"gów do 
zak%adów przy ulicy D"brówki. W$1879 roku 
wybudowano dwie nowe studnie przy ulicy 
Sowi#skiego, wymieniono kolejne rury, by 
w$1888 roku doliczy+ si) w$Zielonej Górze 
152 prywatnych przy%"czy. Zainteresowanie 
poborem wody stawa%o si) coraz wi)ksze, 
wzrost zapotrzebowania zg%asza%y te' zak%a-
dy produkcyjne, wi)c w$1886 roku studnie 
zosta%y pog%)bione, a$wod) dostarczano 
do zbiornika dzi)ki nowoczesnej pompie 
ci!nieniowej. Niestety, woda w$uj)ciach by%a 
s%abej jako!ci lub na wyczerpaniu (susza 
1883 roku wywo%a%a po'ar – zasoby wody 
zosta%y powa'nie nadszarpni)te), a$do sieci 
pod%"czano kolejnych odbiorców. Ci!nienie 
w$rurach by%o jednak niewystarczaj"ce. 

W 1893 roku zastosowano now", bardziej 
wydajn" pomp) wraz z$maszyn" parow", które 

dwa lata pó&niej przeniesiono do specjalnie 
wybudowanego pomieszczenia – stacji ci!nie#. 
Nad projektem czuwa% F.$Salbach z$Drezna. 
W$latach 1896-1899 przeprowadzono kolejne 
prace nad systemem wodoci"gowym: przy 
ulicy Kordiana powsta% nowy zbiornik na wod) 
o$pojemno!ci 1 tys. m.; wybudowano kolejny 
wodoci"g, obejmuj"cy ulice D"browskiego, 
,wi)toja#sk", Kopernika; wymieniono rury 
przy ulicy Sikorskiego i$Placu Bohaterów. 
W$1895 roku zielonogórskie wodoci"gi 
mia%y d%ugo!+ 13,4 km; po sze!ciu latach 
ju' 22,7$km z$900 prywatnymi przy%"czami, 
a$w$1904 roku 26 km z$1165 przy%"czami. 
Mieszka#com dostarczano wod) za po-
moc" dwóch systemów: starego, z$1875 
roku, który zasilany by% &ród%em przy ulicy 
Strzeleckiej oraz nowego, ze zbiornikiem 
przy ulicy Kordiana i$siedmiu studni g%)bi-
nowych, po%o'onych przy ulicach Wodnej 
i$Nowej. Oba te systemy dostarcza%y wod) 
do g%ównego ruroci"gu, który zaczyna% si) 
przy ulicy Strzeleckiej. Do 1914 roku ruro-
ci"gi by%y rozbudowywane nieznacznie, 
a$wybuch wojny przerwa% prace nad sieci" 
wodoci"gow" w$mie!cie. Pod koniec stulecia 
w$domach funkcjonowa%o 61 %azienek i$16 
prywatnych natrysków. 

Stacja pomp zosta%a ponownie zmoder-
nizowana, wed%ug projektu sieci wodno-ka-
nalizacyjnej Geisslera, po wojnie, w$ latach 
1921-1923, kiedy to przebudowano j" i$za-
montowano pompy elektryczne o$wi)kszej 

mocy. D%ugo!+ sieci wodoci"gowej wynosi%a 
wówczas 30,5 km, w$mie!cie funkcjonowa%o 
15 studni oraz dwa zbiorniki ze stacjami pomp 
(wi)ksze znaczenie odgrywa% du'y zbiornik 
przy ul. Kordiana). Sie+ by%a cz)!ciowo niesz-
czelna, wi)c tracono oko%o 74 tys. m. wody. 
W$1925 roku rozbudowano zak%ad przy ulicy 
Kordiana, wymieniono instalacje elektryczne 
stacji pomp, pog%)biono wszystkie studnie 
i$zainstalowano now" pomp) wirow". 
Modernizacja stacji umo'liwi%a dalsz" rozbu-
dow) sieci wzd%u' ulic: Beniowskiego, D%ugiej, 
-ródlanej, Doliny Zielonej, Morelowej, Wazów, 
Kro!nie#skiej i$W"skiej. W$kolejnym roku, 
przy ulicy Botanicznej, oddano now" stacj) 
pomp, dostarczaj"c" wod) z$wywierconych 

Szeroka na 9$m wie'a mie!ci%a we wn)trzu 
dwa zbiorniki wodne – na szczycie wie'y, 
o$pojemno!ci 300 m., i$u do%u, o$pojemno!ci 
175 m.. Oba pojemniki po%"czone by%y ze 
sob" systemem pomp wspomagaj"cych. 
Wiosn" 1928 roku wie'a, wraz z$pompami 
oraz powsta%" stacj" filtrów (od'elazia%a 
wod)), zosta%a oddana Miejskiemu Zak%adowi 
Wodoci"gów i$w%"czona do miejskiej sieci 
wodoci"gowej. Tak wi)c ówczesna, 20-ty-
si)czna Zielona Góra otrzyma%a &ród%o 
wody na kolejne dziesi)ciolecia, bowiem jej 
mo'liwo!ci zaspokoi%yby zapotrzebowanie 
ponad dwukrotnie liczebniejszego miasta. 

Brakowa%o nadal kanalizacji. P%yn"ce ulicami 
nieczysto!ci zbiera% p%yn"cy przez miasto 

tam studni do ulic Nowej – gdzie powsta%a 
druga stacja pomp zasilana elektrycznie 
– i$Strzeleckiej.

P%yn"ca wodoci"gami ze &róde% woda 
nie dociera%a do nowych dzielnic, zw%aszcza 
wy'ej usytuowanych w$ terenie. Nale'a%o 
wpompowa+ tam wod) pod zwi)kszonym 
ci!nieniem, gdy' dotychczasowe – grawi-
tacyjne – nie wystarcza%o. W$ latach 1927-
-1928, w$ jednym z$najwy'szych punktów 
Zielonej Góry, wybudowano 33-metrow" 
wie') ci!nie# (ul. Kordiana), nieopodal 
istniej"cego najwi)kszego uj)cia wody 
przy Strzeleckiej. Prace nadzorowa%a ber-
li#ska firma Windschild und Langelott S.A. 
Zastosowano technologi) wyrównywania 
ci!nienia wody w$systemie wodoci"gowym. 

potok *"cza. Przy ulicy Licealnej potok ten 
tworzy% rozlewisko zwane Stawem Miejskim, 
które rozdziela%o si) na dwie odnogi. Badanie 
zawarto!ci wody z$1895 roku, wykonane przez 
wroc%awskiego doktora Flügge, wykaza%o, 
'e zielonogórskie zak%ady produkuj" 5 mln 
litrów zanieczyszcze#, które zbieraj" otwarte 
rowy i$kana%y, wpadaj"ce do niewielkiego 
potoku. Pod koniec XIX stulecia og%oszono 
konkurs, na projekt skanalizowania miasta, 
zak%adaj"cy budow) kanalizacji ogólnosp%aw-
nej, oczyszczalni !cieków i$regulacj) *"czy. 
W$1898 roku wybrano projekt in'yniera Hugo 
Mairicha, ale brak funduszy nie pozwoli% na 
realizacj) projektu w$ca%o!ci. Prace prowa-
dzone w$latach 1899-1903 tylko cz)!ciowo 
zaspokoi%y potrzeby ludno!ci. Praktycznie, 

do wybuchu I$wojny !wiatowej, miasta nie 
skanalizowano.

Instytut Bada# Jako!ci Wody z$Wroc%awia, 
w$1911 roku, wyda% negatywn" opini) na 
temat jako!ci !cieków w$Zielonej Górze. 
Opinia ta wp%yn)%a na ówczesne w%adze, 
które nakaza%y zielonogórskim zak%adom 
przemys%owym zainstalowanie filtrów b)b-
nowych, wy%apuj"cych zanieczyszczenia 
mechaniczne, powsta%e na terenie fabryk. 
W$1912 roku obudowano kana% *"czy od ulicy 
Licealnej, a$w$nast)pnym powsta%y otwarte 
kana%y przy dzisiejszych ulicach Moniuszki, 
Wroc%awskiej i$Sienkiewicza. Jednak'e na 
ponad 15 tys. domów zaledwie oko%o 150 
mia%o wewn"trz ubikacj). 
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fot. 1.
)ary, 1910 r.

fot. 2.
Basen wojskowy w )arach, 1920 r.

fot. 3.
Pompa na dziedzi#cu Zamku Joannitów w (agowie

fot. 4. 
Fontanna przed budynkiem 
Oran!erii w )aganiu, 1920 r.

fot. 5.
Fontanna na rynku w )aganiu, 1916 r.
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fot. 1-3.
Budowa kanalizacji w Zielonej Górze, 1928 r.
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Po zako#czeniu wojny miasto powróci%o 
do idei budowy kanalizacji. Kolejny projekt 
powsta% w$roku 1921 i$niemal natychmiast 
rozpocz)to jego realizacj). Autorem planu 
by% profesor Geissler z$Berlina, który zak%ada% 
obudowanie potoku *"cza, regulacj) i$bu-
dow) nowych kana%ów odprowadzaj"cych. 
Wybudowano te' nowe koryto *"czy, w$po-
bli'u dzisiejszej filharmonii. Wkrótce znaczna 
cz)!+ miasta posiada%a ju' kanalizacj), której 
osi" by% kolektor g%ówny, poprowadzony 
dawnym korytem *"czy. By% to kryty beto-
nowy kana% ci"gn"cy si) od ulicy Ko!cielnej 
do filharmonii, do którego bocznymi ka-
na%ami dop%ywa%y !cieki z$ rejonu Starego 
Rynku, placu Pocztowego i$ulic Moniuszki, 
Kasprowicza. Kanalizacja ta posiada%a jed-
nak za ma%" przepustowo!+. Kana%y cz)sto 
si) zamula%y, bo poprowadzono je ze zbyt 
ma%ymi spadkami, a$ !cieki nieznajduj"ce 
uj!cia zalewa%y ulice w$okolicach Drzewnej, 
Reja i$D"browskiego. Zarówno !cieki wytwa-
rzane przez lokatorów posesji, jak i$zak%ady 
przemys%owe regularnie zapycha%y kana%y, 
co doprowadza%o do wylewów na zewn"trz. 
Brak sprawnej kanalizacji szczególnie od-
czuli mieszka#cy w$1925 roku. Wówczas to 
wiosenne i$jesienne roztopy spowodowa%y 
zapchanie si) kana%ów wodno-!ciekowych na 
niespotykan" dot"d skal). Z$kolei w$czerwcu 
i$ lipcu 1926 roku, po ulewnych deszczach, 
wiele ulic oraz piwnic sta%o w$wodzie z$po-
wodu braku kana%ów burzowych. Burmistrz 
miasta podj"% wówczas decyzj) o$budowie 
podziemnych kana%ów, a$realizacj) planów 
powierzono spó%ce akcyjnej Francke Werke 
z$Bremy (1929 rok). 

Do prac zatrudniano g%ównie zielonogó-
rzan, dzi)ki czemu bezrobocie spad%o poni'ej 
10%. Realizacja projektu trwa%a do 1938 roku, 
a$rozpocz"% j" remont i$rozbudowa kolekto-
ra g%ównego wzd%u' ulic: Twardowskiego, 
Licealnej, Masarskiej, !w.$Jadwigi, Mickiewicza, 
budynku filharmonii, M%y#skiej i$W)glowej. 
Wybudowano tak'e kolejne kolektory boczne. 
Kana%y by%y regulowane przez system od-
stojników i$studzienek rewizyjnych. W$1938 
roku miasto posiada%o 37,4 km kanalizacji 
ogólnosp%awnej, do której pod%"czono 46% 
budynków. 

Miasto otrzyma%o równie' mechaniczn" 
oczyszczalni) !cieków, któr" uroczy!cie 

otwarto 5 czerwca 1934 roku, przy Nowym 
M%ynie pod Olchow" Gór" (ul. Foluszowa) 
o$przepustowo!ci 19,5 tys. m./d. Pracami 
kierowa% radca budowlany Werner Ribbeck, 
buduj"c kanalizacj) ogólnosp%awn". Powsta%e, 
przebiegaj"ce przez !ródmie!cie, kana%y 
ogólnosp%awne, mia%y jednak zbyt ma%" 
przepustowo!+. Proces oczyszczania !cieków 
rozpoczyna% si) od oddzielenia najwi)kszych, 
sta%ych zanieczyszcze#, pó&niej poddawano 
je filtracji w$piaskowych sitach, nast)pnie 
(w$najwi)kszym zbiorniku) w$wyniku mie-
szania zawarto!ci oddzielano kolejne osady. 
Ko#cowy by% przerabiany w$specjalnym 
urz"dzeniu i$po przefermentowaniu suszono 
go na specjalnych poletkach. Równocze!nie 
z$budow" sieci kanalizacyjnej trwa%a prze-
budowa i$rozbudowa sieci wodoci"gowej.

W 1925 roku d%ugo!+ wodoci"gów wyno-
si%a 31 km, a$po czterech latach ju' 50$km, 
z$ponad dwoma tysi"cami przy%"czy prywat-
nych. W$1926 roku, przy ulicy Botanicznej, 
oddano do u'ytku stacj) pomp, która czer-
pa%a wod) ze studni g%)binowych. Od stacji 
pomp ruroci"g bieg% do browaru, nast)pnie 
ulicami Strzeleck" i$Now", gdzie powsta%a – 
zasilana energi" elektryczn" – wie'a ci!nie#. 
W$pierwszym kwartale 1929 roku Dolny ,l"sk 
nawiedzi%y niesamowite mrozy, si)gaj"ce 
do 43°C poni'ej zera. W$Zielonej Górze 
spowodowa%y one powa'ne uszkodzenia 
sieci wodoci"gowej, wi)c przez kolejne 
miesi"ce wod) dostarczano beczkowozami. 
Wykorzystuj"c prace kanalizacyjne, wymie-
niono 6,5 km rur wodoci"gowych. W$latach 
30.$XX wieku dalsze problemy z$dostawami 
wody spowodowa%a susza oraz znacz"cy 
spadek lustra wody w$studniach. Przy nowej 
stacji pomp, przy ulicy Wodnej, zamonto-
wano g%)binow" pomp) turbinow". Do II 
wojny !wiatowej nie rozbudowywano ju' 
sieci, ograniczano si) jedynie do bie'"cej 
konserwacji. 

Rozbudowa instalacji wodoci"gowej nast"-
pi%a w$Nowej Soli w$1863 roku. Na prze%omie 
stuleci sie+ wodoci"gowa zosta%a wyposa'ona 
w$wie') ci!nie#, a$dla zabezpieczenia stanu 
technicznego powo%ano tak'e zak%ady wo-
doci"gowe. System wyposa'ono w$pompy 
t%okowe. W$ latach 1900-1903, przy ulicy 
Wojska Polskiego, powsta%a stacja uzdatniania 
wody, która j" napowietrza%a i$filtrowa%a. Na 

jej terenie powsta%a wie'a ci!nie# (1903 rok) 
o$wysoko!ci 36$m, a$zbiornik mie!ci% 300 m. 
wody. W$latach 1922-1936, na zwi)kszaj"ce 
si) potrzeby mieszka#ców, wywiercono 
siedem studni, z$których pobierano wod). 
Zmodernizowana w$latach 20.$XX$wieku sie+ 
wodoci"gowa wynosi%a 37 km. 

W Bytomiu Odrza#skim, do ko#ca XIX 
wieku, wod) czerpano ze studni oraz 
miejscowych &róde% przez dawny system 
drewnianych rur. Od 1876 roku do pocz"tku 
lat 20. kolejnego stulecia wymieniano je na 
'elazne. W$nast)pnej dekadzie dokonano 
instalacji rur porcelanowych w$mieszkaniach 
i$w$1939 roku d%ugo!+ linii wodoci"gowej 
wynosi%a 11 km. 

W ,wiebodzinie cz)ste by%y niedobory 
wody i$puste studnie. W$1880 roku zliczono 
w$mie!cie 34 studnie publiczne. Po trzydziestu 
latach oddano do u'ytku wodoci"gi, które 
wybudowano na miejskich %"kach, a$dziesi)+ 
lat pó&niej – stacj) uzdatniania wody. Dopiero 
w$1928 roku uko#czono sie+ kanalizacyjn". 
W$ latach 20. XX wieku zmodernizowano 
tak'e uj)cie wody, a$dopiero w$ roku 1928 
uko#czono sie+ kanalizacyjn".

W 1849 roku w$Kostrzynie nad Odr" 
pracowa% rurmistrz Hildebrandt, troszcz"cy 
si) o$stan wodoci"gu. Kostrzyn nad Odr", 
niemal do ko#ca XIX wieku korzysta% g%ów-
nie ze studzien – 37 publicznych i$oko%o 
300 prywatnych, cz)!ciowo murowanych 
i$cembrowanych. Pochodz"ca z$rzeki woda 
nie by%a dobrej jako!ci. W$1891 roku po-
wsta% projekt budowy sieci wodoci"gowej, 
przygotowany przez firm) Havestadt & 
Contag z$Berlina. Woda z$Odry p%yn)%a 
d%ugim na 108$m, drewnianym ruroci"giem 
i$by%a filtrowana w$przepompowni, gdzie 
zainstalowano maszyn) parow". Kazamaty 
w$twierdzy s%u'y%y jako stacja pomp (bastion 
Filip). D%ugo!+ sieci wynosi%a wtedy 3,59 km, 
a$wod) doprowadza%y rury wykonane z$o%o-
wiu. Wie') ci!nie# wybudowano w$centrum 
miasta w$1903 roku; ma wysoko!+ 35$m, a$jej 
zbiornik mie!ci 300 m. wody.

-ród%o wody miejskich wodoci"gów 
w$Kro!nie Odrza#skim znajdowa%o si) 
nadal na, oddalonych o$2,5 km od miasta, 
wzgórzach po%upi#skich, na lewym zboczu 
doliny Odry. Do ko#ca stulecia &ródlana 
woda sp%ywa%a drewnianymi rurami. Poza 

publicznymi zbiornikami wody, w$mie!cie 
by%o tak'e pi)+ prywatnych studni. Z$ko#-
cem stulecia w%adze Krosna Odrza#skiego 
podj)%y decyzj) o$modernizacji wodoci"gu, 
polegaj"cej na wymianie drewnianych rur 
na stalowe. W$roku 1924 górna cz)!+ mia-
sta zosta%a pod%"czona do miejskiej sieci 
wodoci"gowej. Z$ tego powodu przy ulicy 
WOP wybudowano przepompowni), która 
umo'liwia%a zaopatrzenie w$wod) górnej 
cz)!ci miasta, z$po%upi#skiego uj)cia.

W O!nie Lubuskim wod) pobierano ze 
studni g%)binowych, 4- i 5-metrowych. Pod 
koniec XIX wieku zliczono 27 publicznych i$75 
prywatnych studni. Wie') ci!nie# wzniesiono 
poza zabudowaniami miejskimi, przy szosie 
Rzepi#skiej, w$1903 roku. Usytuowano j" 
w$pobli'u studni g%)binowych; obok powsta%a 
przepompownia i$zak%ad uzdatniania wody. 
W$1912 roku spó%ka prywatna „Continentalen 
Wasser- und Gaswerke AG Berlin” uruchomi%a 
zak%ad wodoci"gowy, a$w$latach 1912-1915 
wybudowa%a kanalizacj). 

W Zasiekach (Forst) mieszka#cy pobierali 
wod) bezpo!rednio z$Nysy, a$tak'e ze stud-
ni g%)bokich na 4-6 metry, wyposa'onych 
w$pompy. W$mie!cie by%o 45 publicznych 
i$300 prywatnych studni. Z$powodu nieza-
dowalaj"cego stanu jako!ci wody (w mie!cie 
wybuch%a epidemia tyfusu, 1889 rok), w$1898 
roku firma Heinricha Schevena z$Bochum 
opracowa%a projekt sieci wodoci"gowej. 
Niedobory finansowe oraz poszukiwania 
w%a!ciwej jako!ci wody spowodowa%y, 'e 
do prac przyst"piono dopiero z$pocz"tkiem 
nowego stulecia. W$1903 roku oddano do 
u'ytku sie+ wodoci"gow", która pobiera%a 
wod) z$sze!ciu studni o$g%)boko!ci 30 m, 
sk"d pompowano j" w$ rury. Dekad) pó&-
niej wybudowano kolejne cztery studnie, 
w$1920 roku jeszcze dwie, w$1925 – pi)+, 
a$w$1931 roku sie+ poddano modernizacji. 
Po up%ywie kolejnych pi)ciu d%ugo!+ sieci 
wynosi%a 76,5 km.

W 1866 roku Lubsko zainwestowa%o 
w$powstanie nowoczesnej sieci wodoci"-
gowej, któr", po pi)tnastu latach, poddano 
ponownej modernizacji. Zacz)to od wy-
budowania, w$dotychczasowym miejscu 
poboru wody, sze!ciu nowych, murowanych 
studzien o$g%)boko!ci od 3 do 8 m, a$wod) 
puszczono 'eliwnymi rurami. W$1881 roku 

powsta%a w$nowym miejscu studnia zbior-
cza z$trzema filtrami, a$tak'e cztery studnie 
rewizyjne. Woda do obu punktów sp%ywa%a 
grawitacyjnie, z$dwóch murowanych zbior-
ników o$pojemno!ci 100 i$400 m.. Zbiorniki 
znajdowa%y si) 16 m wy'ej ni' poziom miasta 
i$600 m dalej ni' jego centrum. Od &ród%a 
do pierwszego zbiornika by%o 1810 m, a$do 
drugiego – 1830. Na wzgórzu, znajduj"cym 
si) po przeciwnej stronie miasta, wzniesiono 
kolejny, murowany zbiornik o$pojemno!ci 
350 m. – do celów wyrównawczych. D%ugo!+ 
sieci pod koniec XIX wieku, wynosi%a 6,26 km. 
W$mie!cie znajdowa%y si) tak'e 24 studnie, 
trzy pisuary. Z$kolei w$domach prywatnych 
naliczono 10 klozetów, 3 pisuary, 5 wo-
dotrysków oraz 20 dobrze wyposa'onych 
%azienek. W$1894 roku wod) dostarczano 

do 215 domostw z$wodomierzami. W$latach 
90. XIX wieku o%owiane rury wymieniono na 
cynowo-o%owiane. Trzy studnie g%)binowe 
odwiercono te' w$latach 1920-1930.

Miejscowe studnie w$Mi)dzyrzeczu nie 
dostarcza%y swoim obywatelom odpowiedniej, 
pod wzgl)dem jako!ciowym i$ ilo!ciowym, 
wody pitnej. Mieszka#cy pobierali wi)c 
wod) bezpo!rednio z$ rzek: Obra i$Paklica 
lub z$10 publicznych i$oko%o 90 prywatnych 
studzien. W$1898 roku wybuch%a w$mie!cie 
epidemia tyfusu, któr" – najprawdopodobniej 
– spowodowa%a z%a jako!+ wody. Jednak'e 
pieni)dzy na budow) sieci wodoci"gowej 

nie zgromadzono. Wybudowano j" – razem 
z$uk%adem kanalizacyjnym – dopiero w$latach 
1911-1916, a$wod) pobierano z$trzech studni 
g%)binowych. Na jej potrzeby powsta%a te' 
(1916 rok) 48-metrowa wie'a ci!nie# na pla-
nie kwadratu, przy ulicy Staszica. Znacznie 
wcze!niej swój system wodoci"gowy otrzyma% 
szpital, powsta%y w$latach 1901-1904. W!ród 
jego zabudowa# znajduje si) te' wie'a 
ci!nie#, o$wysoko!ci 30,37 m i$pojemno!ci 
200 m., z$1903 roku.

Ciekawostk" jest fakt, 'e w$okolicach 
miasta powsta% tzw. Mi)dzyrzecki Rejon 
Umocniony, który – oprócz tego, 'e by% silnie 
uzbrojony – musia% zapewnia+ komfort 'ycia. 
Wyposa'ono go wi)c, w$latach 30. XX wieku, 
m.in. w$wodoci"gi i$kanalizacj). Pompy wod-
ne mia%y w%asne uj)cia z$g%)bokich studni.

fot.
Rynek w )aganiu, 1910 r.
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Ksi)'na planowa%a tak'e budow) fontan-
ny na podzamczu i$nawet z$tego powodu, 
na placu znajduj"cym si) przed oran'eri", 
wybudowano kolisty basen, który – po jej 
!mierci – zamieniono w$kwietnik. W$cza-
sach panowania Napoleona Louisa ksi)cia 
Talleyranda (1811-1898) powsta%a, na potrze-
by parku, instalacja wodoci"gowa, wed%ug 
projektu i$pod nadzorem M. Gottgetreu 
z$Poczdamu. Uj)cie wody i$pompa zasi-
laj"ca wodotryski zosta%y umiejscowione 
w$górnym m%ynie pa%acowym. Uruchomiono 
wówczas pi)+ fontann, w$ tym jedn" ka-
mienn", z$oryginalnymi basenami. W$1866 
roku zrealizowano pomys% ksi)'nej Doroty 
i$powsta%a Fontanna G%ówna. Wówczas te' 
udost)pniono wszystkie wodne urz"dzenia 
w$parku mieszka#com (agania. 

Miasto bardzo zyska%o na s"siedztwie 
z$Talleyrandami. W$1857 roku w$jego cen-
trum, na Placu S%owia#skim, wzniesiono 

neogotyck" fontann), w$ formie a'urowej 
wie'yczki. Mieszka#cy na co dzie# korzystali 
te' z$publicznych uj)+ wody oraz studni 
g%)binowych, a$cz)!+ miasta by%a nawet 
pod%"czona do pa%acowej sieci wodoci"-
gowej. Do ko#ca XIX wieku (aga# czerpa% 
wod) ze &róde% w$pobli'u cegielni, przy 
folwarku !w. Anny, oddalonych o$2 km. Woda 
na miejscu by%a gromadzona w$zbiorniku 
o$pojemno!ci 144 m., sk"d sp%ywa%a, na 
zasadzie grawitacji, do miasta 'eliwnymi 
rurami (zwierciad%o wody znajdowa%o 
si) 10 m wy'ej ni' miasto). Zasila%y one 
tak'e pi)+ publicznych wodotrysków, trzy 
fontanny oraz 59 dzia%ek i$dwa browary. 
Pod koniec lat 70. XIX wieku okaza%o si), 

studni o$g%)boko!ci 20 m, sk"d trafia%a do 
pobliskiej stacji pomp, przy ulicy Dworcowej, 
w$której zainstalowano trzy silniki gazowe 
o$mocy 16 KM, a$same pompy znajdowa%y 
si) w$piwnicy, 7 m pod powierzchni" ziemi. 
100$m od stacji powsta%a okr"g%a wie'a 
ci!nie#, wed%ug projektu B. Salbacha oraz 
stacja uzdatniania wody. Wie'a posiada%a 
zbiornik o$pojemno!ci 500 m.. Sie+ odda-
no do u'ytku 9 pa&dziernika 1893 roku. Po 
dwóch latach d%ugo!+ sieci wynosi%a 13,45 
km, a$w$roku nast)pnym – 14,12. Przy%"cza 
zosta%y wykonane z$o%owianych rur, w$do-
mostwach wymieniono 16 klozetów, 27 
pisuarów, 47 %azienek i$10 natrysków. Ruroci"g 
zasila% w$wod) miasto, zamek oraz folwark. 

W pierwszej po%owie XIX wieku 'arski 
zak%ad psychiatryczny zosta% wyposa'ony 
w$%a&ni). Z$kolei Theodor Frenzel ufundowa% 
%a&ni) miejsk", dost)pn" dla wszystkich 
mieszka#ców. W$1864 roku wybudowano, 
na potrzeby miejskich wodoci"gów, wie') 
ci!nie# wysok" na 20,5 m, oddalon" od (ar 
o$kilometr, która s%u'y%a mieszka#com przez 
64 lata. W$ !rodku znajdowa% si) zbiornik 
o$pojemno!ci 52 m., który wype%nia%a woda, 
grawitacyjnie sp%ywaj"ca z$wy'ej po%o'onych 
studni i$pod ci!nieniem wyp%ywaj"ca rura-
mi do miasta. W$1873 roku berli#ska firma 
Continental-Actiengesellschaft für Gas- und 
Wasserleitungen, za miejskie pieni"dze, 
wybudowa%a wodoci"g wysokoci!nienio-
wy i$w$marcu nast)pnego roku oddano do 
u'ytku zak%ad wodoci"gowy. Pocz"tkowo 
produkowano 625 m. wody dziennie, pó&-
niej a' 1500$m.. Uj)cie wody znajdowa%o 
si) kilometr od miasta, na 6-hektarowej %"ce 
i$sk%ada%o si) z$o!miu studni oraz dwóch 
studni zbiorczych. Wysoka zawarto!+ 'elaza 
powodowa%a, 'e wod) pobierano wy%"cznie 
na potrzeby rozwijaj"cego si) przemys%u. 

W 1882 roku zaistnia%a potrzeba zwi)k-
szenia ci!nienia w$wie'y – powi)kszono 
wówczas rury ze 130 mm !rednicy do 210. 
Sze!+ lat pó&niej w%adz) w$mie!cie przej"% 
landrat Erich von Cronenthal (1856-1906), 
który zmodernizowa% sie+ wodoci"gow", 
wyd%u'aj"c j" do 14,21 km. Rury rozprowa-
dzaj"ce wod) by%y 'eliwne, a$przy%"cza do 
poszczególnych domów o%owiane. W$mie!cie 
zainstalowano dwie fontanny oraz jeden 
pisuar. W$roku 1891 skorodowany zbiornik 
na wod) w$wie'y otrzyma% now" obudow). 
Dwa lata pó&niej zastosowano rozwi"zanie, 
w$postaci wprowadzenia systemu uzdatnia-
nia wody, autorstwa Carla Piefke (wdro'ony 
wcze!niej w$Berlinie), które to urz"dzenia 
skutecznie od'elazi%y wod) i$uczyni%y j" 
zdatn" do spo'ycia przez mieszka#ców. 
Dziennie oczyszcza%y one 1200 m. wody. 
Pocz"tkowo w$stacji pomp zamontowano 
jednocylindrow" maszyn), bez kondensa-
tora, o$mocy od 10 do 12 KM. Ostatecznie 
od'elaziacze wspomagane by%y przez trzy 
maszyny. W$okresie mi)dzywojennym wie'a 
ci!nie# zosta%a rozebrana.

Na terenie zak%adu psychiatrycznego 
w$(arach i$na jego potrzeby – nieco pó&niej, 

1

2

'e ta sie+ wodoci"gowa nie by%a w$stanie 
zaspokoi+ potrzeb mieszka#ców, nale'a%o 
wi)c rozwa'y+ za%o'enie nowoczesnego 
wodoci"gu ci!nieniowego. W$1886 roku 
zakupiono urz"dzenia uzdatniaj"ce wod), 
produkowane przez W. Pfeffera z$Halle. 

Rada miasta zdecydowa%a si) na moderni-
zacj) sieci wodoci"gowej w$1891 roku, któr" 
powierzono in'ynierowi Bernardowi Salbach 
z$Drezna. W$ci"gu dwóch lat wybudowano 
na wysokiej skarpie w$(aganiu wysokoci-
!nieniowe wodoci"gi. Wod) pobierano ze 

bo w$1906 roku – wybudowano wie') ci!nie#, 
wraz z$zak%adow" sieci" wodoci"gow", która 
pobiera%a wod) z$Kad%ubi. Dzi! wi)kszo!+ 
otaczaj"cych j" budynków nale'y do 105 
Szpitala Wojskowego. W$najwy'szym punkcie 
miasta wybudowano te' trzeci" wie') ci!nie# 
– przy dzisiejszej ulicy Lotników, a$w$!lad za 
tym przedsi)wzi)ciem, w$pierwszej deka-
dzie XX wieku, rozpocz)to zak%adanie sieci 
kanalizacyjnej.

Mieszka#cy (agania pobierali wod) ze 
studni. Prze%omowy okaza% si) dla nich okres 
panowania ksi)'nej, Doroty Talleyrand (1793- 
-1862) i$jej syna. W$1849 roku powsta%a bardzo 
oryginalna fontanna, zwana fontann" kwia-
tow". Rok pó&niej wybudowano kamienny 
zbiornik w$formie obszernej misy, w$!rodku 
której znajdowa% si) faun. Opis fontanny kwia-
towej pozostawi% autor artyku%u z$1859 roku, 
zamieszczonego w$„Gartenflora Deutschlands, 
Russlands und der Schweiz” – H. Jäger: 

[Fontanna Kwietna] jest tak osobliwa, &e 
nale&y w$tpi), aby zosta%a przewy&szona 
w! swej oryginalno#ci i! prawdopodobnie 
nie ma sobie równej. Jest to trzypi(trowy 
ogród kwietny na wolnym powietrzu. (...) 
Mo&na sobie wyobrazi) &eliwn$ fontann( 
z!trzema misami albo muszlami, gdzie bez 
przerwy z! górnych mniejszych do dolnej 
wi(kszej spada woda z!wysoko#ci oko%o 15 
stóp i!wzgl(dnie szeroko, a!misa ta zamiast 
wod$ ustawicznie wype%niona jest wspania-
%ymi kwiatami we wszystkich kolorach, rol( 
strumieni wody wreszcie, które spada%yby 
za karbowane brzegi muszli, gdyby to by%a 
woda, graj$ ro#liny pn$ce, które oczywi#cie 
rosn$ od do%u do góry na drutach. Ca%o#) 
wy%ania si( z!obfitego kwietnika, który tworzy 
niejako najni&szy basen wodny. Nie znam 
wynalazcy tej wspania%ej rzeczy, lecz by) 
mo&e by% to kto#, kogo gust zas%uguje na 
jawn$ pochwa%(.

fot. 1.
Karpiowy staw w parku przypa%acowym 

w )aganiu, 1937 r.
fot. 2.

Fontanna w parku – )ary, 1910 r.
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W latach 1897-1899 miasto rozbudowa%o 
sie+ wodoci"gow" oraz zadba%o o$kanalizacyjn". 
Rozrastaj"ca si) sie+ wodoci"gowa potrzebo-
wa%a wsparcia w$jeszcze jednej wie'y ci!nie#. 
Wykorzystano w$tym celu, istniej"c" od 1908 
roku, kamienn" wie'), wysok" na 20 m, zwan" 
kolumn" Bismarcka. Przebudow) nadzorowa% 
Karl Stahlberg z$Jeleniej Góry. W$1938 roku 
powsta% w$wie'y zbiornik, mieszcz"cy 200$m. 
wody. Ta wie'a ci!nie# by%a zbudowana z$pol-
nego kamienia i$!l"skiego granitu, dlatego jej 
wygl"d znacznie odbiega% od innych wie' 
ci!nie# (by%a kwadratowa). 

W XIX wieku mieszka#cy Jasienia uskar'ali si) 
na brak wody pitnej, w$mie!cie istnia%o tylko kilka 
studni (np. przy pa%acu czy cmentarzu). Próby 
znalezienia nowego &ród%a wody, w$pocz"tkach 
nowego wieku, spe%z%y na niczym, a$w%adze 
uzna%y, 'e wa'niejsze od wodoci"gów jest 
wybudowanie gazowni. Jednak'e pocz"tek lat 
20. XX wieku okaza% si) dla miasta katastrofalny 
– kolejne lata by%y bardzo suche, powszechnie 
odczuwano brak wody. Przed planowan", na 
1925 rok, budow" wodoci"gu sprawdzono, czy 
istniej" w$pobli'u odpowiednie pok%ady wody. 
Przy pomocy ró'd'karza z$(ar, znaleziono wod) 
na %"kach, za Domem Strzelca, oraz w$lesie, za 
gazowni" miejsk". Wybrano drugie wskazanie 
i$w$1928 roku zacz)to wierci+ tam dwie studnie 
g%)binowe, zwane artezyjskimi. Stwierdzono 
wtedy, 'e woda zalega g%)boko w$ziemi, ci-
!nienie hydrostatyczne powoduje samoczynny 

jej wyp%yw, a$badania chemiczne potwierdzi%y 
zdatno!+ do spo'ycia. W$konkursie na budow) 
wodoci"gu wybrano 0rm) Francke Werke 
z$Bremen. Do sieci chcia%o si) tak'e przy%"czy+ 
Lubsko, ale przewa'y%y obawy o$wyczerpanie 
zasobów oraz koszty inwestycji. Jasie# samo-
dzielnie przyst"pi% do realizacji projektu. Prace 
nad budow" stacji i$wie'" ci!nie# rozpocz)to 
jeszcze w$tym samym roku, 22-metrow" wie'), 
wzniesion" przez 0rm) Paula Pfei/era, oddano 
rok pó&niej. W$wie'y na Winnej Górze, mie!ci% si) 
zbiornik na 100 m. wody, który by% po%"czony 
z$systemem wodoci"gowym. 

Wschowa zasilana by%a w$wod) ze studzien 
– 36 publicznych i$75 prywatnych. Oprócz 
tego dzia%a%o tam 12 studni wierconych na 
g%)boko!+ od 14 do 25 m. Od lat 80. XIX 
wieku funkcjonowa% te' wodoci"g u%o'ony 
z$'elaznych i$drewnianych rur, którym woda 
dociera%a systemem grawitacyjnym z$wielu 
miejsc, oddalonych od niego o$kilometr lub dwa. 
Wod) gromadzono w$zbiorniku o$pojemno!ci 
50 m., ale by%y to dzia%ania dora&ne. W$1909 
roku rada miasta postanowi%a wybudowa+ 
nowoczesny wodoci"g. Ju' w$nast)pnym 
roku jego budow) powierzono 0rmie Maxa 
Hempela z$Berlina. Zacz)to od znalezienia 

nowego uj)cia wody – nieznane dot"d &ród%a 
odkryto przy ówczesnej cukrowni, na po%udniu 
miasta. Rok pó&niej Wschowa pozyska%a teren 
od Alfreda Zürna, w%a!ciciela Przyczyny Górnej. 
Wkrótce wybudowano tam stacj) pomp 
zasilan" gazem. Prace nad rozbudow" sieci 
wodoci"gowej trwa%y a' do I$wojny !wiato-
wej. Z$kolei na pó%nocnym kra#cu miasta, na 
wzniesieniu w$Parku Wolszty#skim, w$latach 
1913-1914 wybudowano 36-metrow" ceglan" 
wie') ci!nie# ze zbiornikiem o$wypuk%ym dnie 
i$pojemno!ci 250 m. wody. Wie'a pe%ni sw" 
funkcj) do dzi!. 

Sie+ wodoci"gow", powsta%" w$Szprotawie 
w$1866 roku, wykona%a firma J&A Aird z$Berlina, 
ale podkre!li+ wypada, 'e by%a ona niewielka, 
dlatego wi)kszo!+ mieszka#ców nadal korzy-
sta%a ze studzien. Na jej potrzeby powsta%a 
czterokondygnacyjna wie'a ci!nie#, na której 
do dzi! widnieje napis: „Erbaut 1867”, cho+ 
do u'ytku oddano j" prawie 30 lat pó&niej, 
gdy zacz)%o dzia%a+ uj)cie wody przy ulicy 
M%ynarskiej. Jest to budowla na planie ko%a 
o$!rednicy 10$m, z$trzema ni'szymi kondy-
gnacjami – z$pomieszczeniami o$ ró'nym 
przeznaczeniu – oraz czwart", najwy'sz" 
i$rozszerzon", ze zbiornikiem na wod). W$1892 
roku powsta%a w$mie!cie tak'e sie+ kanali-
zacyjna. Dwa lata pó&niej zmodernizowano 
sie+ wodoci"gow" wed%ug projektu Salbacha 
z$Drezna. Wod) pobierano z$trzech studni 
g%)binowych, sk"d pompami t%oczono j" do 
wie'y ci!nie#. By%a oczyszczana i$filtrowana. 
(elaznymi rurami grawitacyjnie sp%ywa%a do 
m%yna, w$którym umieszczono dwie pompy, 
zasilane ko%em wodnym, które wt%acza%y 530-
620 m. wody dziennie, na wysoko!+ 31 m, 
do zbiornika o$pojemno!ci 213 m., znajduj"-
cego si) w$wie'y oddalonej o$pó% kilometra 
od stacji pomp. Aby zwi)kszy+ ci!nienie 

i$mo'liwo!ci przesy%u wody jej uj)cie zosta%o 
(w 1903 r.) wyposa'one w$nowe urz"dzenia, 
w$tym pompy wodne (powsta%a stacja prze-
pompowa), a$wie') ci!nie# przebudowano 
i$podwy'szono. W$1906 roku zbudowano 
miejsk" %a&ni). Kompleksowej modernizacji 
ca%ego systemu dokonano w$1929 roku. 

Za%o'one w$poprzednich wiekach w$Ko'u-
chowie ruroci"gi, od XVIII wieku ju' miedziane, 
przetrwa%y i$bezustannie by%y u'ytkowane przez 
mieszka#ców. Plan miasta z$po%owy XIX wieku 
wymienia mistrza rurarskiego, który mieszka% 
przy ulicy Okrzei. W$1882 roku zamontowano 
pompy, które t%oczy%y wod) do 37 otwartych 
zbiorników. Uj)cie wody znajdowa%o si) kilo-
metr od miasta, a$rozprowadzano j" 'eliwnymi 
rurami. Korzystano tak'e z$dziewi)ciu publicz-
nych studzien, nie licz"c prywatnych. W$1909 
roku wprowadzono elektryczne o!wietlenie 
i$uruchomiono wodoci"gi miejskie, zlikwi-
dowano drewniane odcinki ruroci"gu oraz 
zbiorniki na wod). Rok wcze!niej wybudowano 
wie') ci!nie# na najwy'szym wzniesieniu 
w$Ko'uchowie – przy ulicy Szprotawskiej. Wie'), 
o$wysoko!ci 39 m ze zbiornikiem typu Inze, 
usadowiono tylko kilkaset metrów od stacji 
pomp. Do dzi! zapewnia przesy% wody pod 
odpowiednim ci!nieniem. Wraz z$ni" oddano 
do u'ytku 0ltry oczyszczaj"ce wod) z$'elaza, 
a$tak'e nowe g%)binowe uj)cie wody. Z$kolei 
w$1911 roku zainstalowano dwie wysokodajne 
pompy. Problem ze sta%ym niedoborem wody 
rozwi"zano w$1925 roku, kiedy to wywiercono 
studnie g%)binowe i$zamontowano pompy 
elektryczne.

XIX-wieczni mieszka#cy Skwierzyna pobierali 
wod) wy%"cznie ze studni – pod koniec stulecia 
z$37 publicznych i$250 prywatnych (18 z$nich 
by%o wierconych). Pozyskiwana woda by%a 
dobrej jako!ci. W$1927 roku zaprojektowano 
miejski system wodoci"gowy. Sk%ada% si) ze 
stacji pomp przy ulicy Gorzowskiej – z$systemem 
uzdatniania wody; z$sieci wodoci"gowej oraz 
wie'y – niezb)dnej wówczas do uzyskania 
potrzebnego ci!nienia. W$ latach 1929-1930 
wybudowano, wysok" na 45 m, wie') ci!nie# ze 
zbiornikiem o$pojemno!ci 230 m., pobieraj"c" 
wod) ze studni g%)binowych. Stanowi%a wa'ny 
element w$tworzonym wówczas systemie 
wodoci"gów miejskich. Równolegle do sieci 
wodnej, w$przybli'onym czasie, powsta%a sie+ 
kanalizacyjna. 

W Drezdenku przez ca%y XIX wiek dominowa%y 
studnie prywatne, publicznych z$ko#cem stu-
lecia by%o 24. Niestety, wraz ze wzrostem liczby 
mieszka#ców i$rosn"cym zanieczyszczeniem wód, 
studnie, czerpi"ce wod) z$p%ytkich pok%adów, 
by%y zanieczyszczone bakteriologicznie. Zacz)to 
poszukiwania wody naporowej, wierc"c studnie 
g%)binowe. W$1906 roku powsta%o uj)cie o$wy-
dajno!ci 60 m. na godzin) przy samowyp%ywie. 
Mieszka#cy zyskali nowoczesne wodoci"gi 
wraz z$wie'" ci!nie#, a$tak'e sie+ kanalizacyjn" 
z$pocz"tkiem nowego stulecia. Projekt wie'y 
ci!nie# w$Drezdenku przygotowa% in'ynier 
Heinrich Ehlert z$Düsseldorfu. Wybudowano 
j" na %"kach, na po%udniu od centrum miasta, 
w$latach 1906-1907. Na najwy'szej kondygnacji 
znajduje si) zbiornik na wod) typu Intze. Obok, 
w$wolnostoj"cych budynkach, wybudowano 
tak'e instalacj) uzdatniania wody i$stacj) pomp. 

Pod koniec XIX wieku ludno!+ Strzelec 
Kraje#skich nadal pobiera%a wod) z$p%ytkich 
studni, w$tym 21 publicznych. Kanalizacj) miejsk" 
wykonano w$1925 roku, natomiast wodoci"g 
z$wie'" ci!nie#, ulokowan" w$zachodniej cz)!ci 
miasta, zbudowano cztery lata pó&niej. Uj)cia 
wodne znajdowa%y si), w$oddalonym o$4 km, 
S%awnie, gdzie dzia%a%a te' przepompownia, 
dzi)ki której woda t%oczona by%a ruroci"giem 
do wie'y. 

Do ko#ca XIX wieku mieszka#cy Sulechowa 
korzystali z$ licznych studzien prywatnych 
i$publicznych. W$1904 roku oddano do u'yt-
ku sie+ wodoci"gow" wraz z$ceglan" wie'" 
ci!nie#, ze zbiornikiem o$pojemno!ci 150 m.. 
Wie'a ci!nie# zosta%a wy%"czona z$eksploata-
cji dopiero w$latach 70. XX wieku. W$tym te' 
czasie rozbudowano sie+ wodoci"gow" oraz 
stworzono sie+ kanalizacyjn".

Do ko#ca XIX wieku mieszka#cy Zb"szynka 
czerpali wod) ze studni, w$tym z$o!miu pu-
blicznych, artezyjskich. Po I$wojnie !wiatowej 
przy granicy powsta% wa'ny w)ze% kolejowy 
w$Zb"szynku (1922-1930) i$zapotrzebowanie 
mieszka#ców na wod) wzros%o. W$ latach 
1923-1924 powsta%a 38-metrowa wie'a ci!nie#, 
wed%ug projektu Bruno Möhringa, w$pobli'u 
o!miu kopalnych studni, sk"d – pompami 
g%)binowymi o$nap)dzie elektrycznym – wod) 
t%oczono bezpo!rednio do dwóch zbiorników 
na szczycie wie'y. 

Do ko#ca XIX wieku nowosolanie pobierali 
wod) z$prywatnych studzien, które posiada% 

niemal ka'dy dom. Poza tym dzia%a%o 25 stud-
ni publicznych o$g%)boko!ci od 20 do 30 m, 
w$wi)kszo!ci wierconych. Wod) cechowa%a 
dobra jako!+. W$1900 roku miasto kupi%o teren 
przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie wybudowano 
miejski zak%ad wodoci"gowy i$kolejne studnie, 
b)d"ce nowymi uj)ciami wody. W$1903 roku 
wzniesiono wie') ci!nie# i$zacz)%a si) budowa 
sieci wodoci"gowej. Na prze%omie drugiej 
i$trzeciej dekady XX wieku rozbudowano sie+ 
wodno-kanalizacyjn", dzi)ki zaci"gni)tym kre-
dytom oraz !rodkom rz"dowym. Prace trwa%y 
od 1928 do 1934 roku zarówno w$!ródmie!ciu, 
gdzie g%ównie modernizowano sie+ i$pod%"czano 
kolejne domostwa, jak i$na przedmie!ciach: 
w$Starym (abie i$w$Rudnie. W$1934 roku d%u-
go!+ sieci wodoci"gowej wynosi%a 18,8$km, 
zainstalowano 14 hydrantów. Mieszka#cy 
zu'ywali rocznie 130 tys. m. wody, a$zak%ady 
przemys%owe 190 tys.$m.. Oczyszczalnia !cie-
ków przy ulicy Ceglanej zosta%a wybudowana 
w$latach 1927-1933.

U schy%ku XIX wieku Nowe Miasteczko posia-
da%o system wodoci"gów, pobieraj"cych wod) 
ze &róde%, usytuowanych na po%udnie od miasta. 
W$1874 roku rury drewniane zosta%y wymienione 
na ceramiczne, a$system grawitacyjny zast"piony 
mechanicznym (pompy). Dopiero w$okresie 
mi)dzywojennym powsta%a sie+ kanalizacyjna. 
Niedaleko I%owy, w$niewielkiej miejscowo!ci 
Jankowa (aga#ska, wybudowano w$1922 
roku wie') ci!nie#. Projektantem budowli by% 
berli#ski architekt Otto Bartning (1883-1959). Do 
ko#ca stulecia mieszka#cy Babimostu korzystali 
z$abisy#skich studzien, w$tym z$15 publicznych, 
z$których czerpali wod) wy!mienitej jako!ci. 
W$omawianym czasie Dobiegniew zasilany 
by% w$wod) z$pobliskiego jeziora, a$w$samym 
mie!cie funkcjonowa%o 12 publicznych, muro-
wanych studni. Sul)cin równie' pobiera% wod) 
ze studni, tych publicznych pod koniec XIX 
wieku zliczono 31. Mieszka#cy S%o#ska raczyli 
si) wod" dobrej jako!ci i$w$nieograniczonych 
ilo!ciach wy%"cznie ze studni – 33 publicznych 
oraz oko%o 400 prywatnych. Podobnie by%o 
w$Rzepinie, gdzie wod) czerpano z$10 pu-
blicznych studni, cz)!ciowo murowanych, oraz 
nieokre!lonej liczby prywatnych. W$Kargowej, 
w$1924 roku, miasto zawar%o umow) z$Carlem 
Lichtensteinem w$sprawie po%o'enia wodoci"gu 
od remizy miejskiej do jego fabryki wyrobów 
cukierniczych. 
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fot. 1.
(a*nia miejska w Szprotawie

fot. 2.
K'pielisko miejskie w )arach, 1939 r.
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1945-1989
Zniszczenia miast i$znajduj"cej si) w$ ich 
granicach infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej po II wojnie !wiatowej, na obszarze 
dzisiejszego województwa lubuskiego, by%y 
nierównomierne. Najmniej dzia%ania wojenne 
odczu%a Zielona Góra, najbardziej: Kostrzyn, 
Gubin, G%ogów, Krosno Odrza#skie, Szprotawa, 
Gorzów. W$tych miastach przypadek pro-
dukowanej wody wynosi% do 50%. Pierwsze 
dziesi)ciolecia up%ywa%y w$regionie g%ównie 
na naprawie istniej"cej sieci wodno-kanali-
zacyjnej, bez rozbudowywania jej. Z$braku 
pieni)dzy niemal'e do lat 60. XX wieku przy 
uruchamianiu wodoci"gów i$kanalizacji 
bazowano na poniemieckiej sieci. Wi)ksze 
inwestycje przysz%y dopiero w$ latach 60. 
i$70. XX wieku, kiedy to powstawa%y osiedla 
mieszkaniowe z$bloków z$wielkiej p%yty. Nowe 
dzielnice, z$regu%y od razu, by%y wyposa'ane 
w$wodoci"gi, rzadziej kanalizacj). Przejawia%o 
si) to w$powolnym wyd%u'aniu sieci wodno
-kanalizacyjnej. D%ugo!+ sieci wodoci"gowej 
w$województwie zielonogórskim w$1950 
roku wynosi%a 773,9 km, a$kanalizacyjnej 
z$przy%"czami 789,1; pi)+ lat pó&niej obie sieci 
wyd%u'y%y si) o$zaledwie kilka kilometrów. 
W$1960 roku sie+ wodoci"gowa mia%a d%ugo!+ 
927 km, a$w$1970 roku ju' 1137,3 km, czyli 
w$latach 1950-1970 nast"pi% wzrost d%ugo!ci 
sieci wodno-kanalizacyjnej zaledwie o$47%.

W 1955 roku najwi)ksze miasta województwa: 
Zielona Góra, Gorzów, Nowa Sól i$(ary, skupia%y 
ponad po%ow) ówczesnej liczby ludno!ci 

miejskiej. Na 35 miast województwa 24 z$nich 
posiada%y czynne wodoci"gi, a$23 urz"dzenia 
kanalizacyjne. Wodoci"gi by%y wyeksploato-
wane – dziesi)+ z$nich powsta%o pod koniec 
XIX wieku, jedena!cie w$ latach 1900-1919, 
a$tylko trzy po 1920 roku. Do zako#czenia 
wojny zaledwie cztery zak%ady wodoci"gowe 
poddano gruntownemu remontowi. Sieci 
wodno-kanalizacyjnej nie posiada%y: Rzepin, 
Sul)cin, Cybinka, Bytom, Witnica, S%awa ,l"ska, 
Trzciel, Nowe Miasteczko, Dobiegniew, Babimost, 
Kargowa i$Szlichtyngowa. Zwodoci"gowane 
z$kolei by%y osiedla miejskie: Tuplice, Przemków, 
Kunica, *)knica, Nowe Czaple oraz skanalizo-
wane – S%o#sk i$Czerwie#sk (dane z$1955 roku). 

W tym samym roku 77,3% mieszka# w$mia-
stach województwa zielonogórskiego by%o 
wyposa'onych w$urz"dzenia wodoci"gowe 
(w osiedlach 21,2%). Z$kolei w$urz"dzenia 
kanalizacyjne odpowiednio: 62,3% i$14,5%. 
Wie! wygl"da%a znacznie gorzej – zaledwie 
kilkana!cie procent ludno!ci korzysta%o z$ka-
nalizacji. W$1960 roku w$ca%ym województwie 
27 miast posiada%o kanalizacj), ale a' w$11 
z$nich by%a to tylko kanalizacja do odprowa-
dzania wód opadowych. Dziesi)+ lat pó&niej 
z$dobrodziejstwa kanalizacji korzysta%o ju' 
35 miast. Oczyszczalnie !cieków dokonywa%y 
wówczas g%ównie oczyszczania mechanicz-
nego, wi)c wyp%ywaj"ca z$nich woda nadal 
by%a zanieczyszczona. 

Wzrastaj"ca liczba ludno!ci, powstawanie 
nowych i$rozwój ju' istniej"cych zak%adów 
przemys%owych, a$w$!lad za tym zwi)kszanie 

ilo!ci przy%"czy, sprawi%y, 'e zacz)to odczuwa+ 
deficyt wody. W%adze decydowa%y si) na roz-
wi"zania dora&ne w$postaci nakazu budowy 
w%asnych uj)+ wody oraz oczyszczalni !cieków 
przez zak%ady przemys%owe. Mog%a to by+ woda 
gorszej jako!ci i$nie wymaga%a uzdatniana, 
gdy' mia%a s%u'y+ celom produkcyjnym, 
odci"'aj"c sie+ komunaln". W$województwie 
zielonogórskim, w$1968 roku, zaledwie 19% 
gospodarstw wiejskich posiada%o wodoci"g, 
a$14% gospodarstw w$ogóle nie mia%o dost)pu 
do wody w$granicach obej!cia – ponad 2,5% 
nosi%o j" z$odleg%o!ci powy'ej pó% kilometra. 

Wed%ug spisu powszechnego z$1960 roku, 
mieszka# wyposa'onych w$wodoci"g by%o 
37%; w$miastach odsetek by% wy'szy i$wynosi% 
64,6%, a$na wsi zaledwie 8,3%. Najwy'szy 
odsetek mieszka# pod%"czonych do wodo-
ci"gów cechowa% Gorzów Wielkopolski (84%) 
i$Zielon" Gór) (68,5%), najni'szy za! by% w$po-
wiecie sul)ci#skim (15,6%). Ust)p posiada%o 
19,4% wszystkich mieszka#, w$tym 35,3% 
w$miastach i$2,6% na wsi. Tylko w$Gorzowie 
Wielkopolskim ponad po%owa kwater by%a 
wyposa'ona w$ubikacje. Zlew lub umywal-
k) posiada%o 37,5% mieszka#, w$o!rodkach 
miejskich 62,4% (najwi)cej w$Gorzowie 
Wielkopolskim, 82,3% i$w$Zielonej Górze, 
63,6%), na wsi 11,2%. Z$kolei w$%azienk) by%o 
wyposa'onych zaledwie 11,4% mieszka# – 
20,6% w$miastach oraz 1,7% na wsi. 

W 1975 roku na 21 miast województwa 
gorzowskiego wodoci"g posiada%o 18 z$nich, 
kanalizacj) 17, a$tylko 7 oczyszczalni) !cieków. 
W$miastach 82,9% ogó%u ludno!ci korzysta%o 
w$swych lokalach z$sieci wodoci"gowej, 
a$75,4% z$sieci kanalizacyjnej. D%ugo!+ sieci 
wodoci"gowej nowo powsta%ego wojewódz-
twa gorzowskiego wynosi%a, w$1975 roku, 
870 km, a$w$granicach pomniejszonego 
województwa zielonogórskiego – 1052 km. 
Sie+ kanalizacyjna w$obu województwach 
wynosi%a odpowiednio: 312,4 km i$425 km. 
Rozwój sieci w$obu stolicach regionu prze-
biega% podobnie. W$ latach 1975-1990 sie+ 
wodoci"gowa w$Gorzowie wyd%u'y%a si) 
z$870 do 1761 km, czyli niemal dwukrotnie, 
a$kanalizacyjna z$312 do 464 km. Liczba 
zdrojów ulicznych to 1265 w$1975 roku i$760 
pi)tna!cie lat pó&niej. Z$kolei w$wojewódz-
twie zielonogórskim, w$tym samym czasie, 
sie+ wodoci"gowa wzros%a dwukrotnie (do 
2002 km), a$kanalizacyjna do 537 km. Zmala%a 
natomiast liczba zdrojów – z 505 do 408. 
W$1990 roku oczyszczalni) !cieków posia-
da%o 13 miast województwa gorzowskiego 
i$11 miast województwa zielonogórskiego.

Wed%ug spisu powszechnego z$1988 roku, 
91% wszystkich mieszka# mia%o pod%"czenie 
do wodoci"gów (w miastach 97,1%, na wsiach 
79,8%), a$72% wyposa'enie w$toalety, 73% 
w$ %azienk). Wod) dop%ywaj"c" do gospo-
darstw domowych cechowa%a niska jako!+, 

a$nieszczelno!+ przewodów powodowa%a 
przerwy w$ jej dostawach. Zmienia%y si) 
materia%y, z$jakich budowano wodoci"gi: do 
po%owy lat 60. XX wieku by%y to rury z$'eliwa 
szarego i$stali, a$do ko#ca XX wieku stosowa-
no stal, 'eliwo szare, PVC i$azbestocement. 

W krajobrazie miejskim oraz wiejskim od 
lat 60. XX wieku zacz)%y pojawia+ si) nowe 
obiekty. Dawne wie'e ci!nie#, murowane 
z$ceg%y oraz pi)knie zdobione, zast"pi%y 
metalowe zbiorniki. Najcz)!ciej by%y to wie'e 

ci!nie# typu „hydroglobus”, powsta%y mi)dzy 
innymi w: Bojad%ach, Drzonkowie (dzi! Zielona 
Góra), Mirostowicach Dolnych, Lubinicku ko%o 
,wiebodzina, Otyniu (1984), Szprotawie (po-
cz"tek lat 90. XX wieku), Strzelcach Kraje#skich, 
w$1991 roku w$Sulechowie (zbiornik o$pojem-
no!ci 500 m.), Szprotawie, Zielonej Górze- 
-J)drzychowie (1987), Gorzowie Wielkopolskim, 
Jasieniu i$w$1993 roku w$Mi)dzyrzeczu. We wsi 
Grabin, na potrzeby okolicznych mieszka#ców, 
powsta%a metalowa konstrukcja, która pe%ni%a 
rol) wie'y ci!nie#. Ogromny zbiornik wody 
znajdowa% si) na wysoko!ci kilku metrów 
nad poziomem wody i posadowiony by% na 
metalowej platformie.

fot. 1.
Baszta obronna w Strzelcach Kraje#skich, 1959 r.

fot. 2.
Odkryty basen w Gorzowie Wlkp.

fot. 3.
Widok na Nowe Miasteczko, lata 70. XX w.

fot. 4.
Fontanna przed Pa%acem Ksi'!$cym 

w )aganiu, lata 80. XX w.
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Do odbudowy, istniej"cych w$Gorzowie 
Wlkp. sieci wodoci"gowej i$kanalizacyjnej, 
przyst"piono zaraz po wojnie. Obie uru-
chomiono ju' wiosn" 1945 roku, cho+ stan 
ich zniszczenia si)ga% 80%. Z$czternastu 
zniszczonych studni g%)binowych, jeszcze 
w$1945 roku odbudowano cztery, a$do 
1950 roku kolejne dwie, ale nie zaspokaja%o 
to potrzeb ani mieszka#ców, ani zak%adów 
produkcyjnych. Na Zawarciu wody w$ogóle 
nie by%o, ze wzgl)du na uszkodzenie wo-
doci"gu pod koniec wojny. Na 35 tys. osób, 
mieszkaj"cych w$mie!cie, 25 tys. korzysta%o 
z$wody dostarczanej wodoci"giem, cho+ 
by%a niebezpieczna dla zdrowia, gdy' nie-
filtrowana bakteriologicznie. Problem by% 
tak'e z$kanalizacj" – Polacy nie dysponowali 
planami systemu rozdzielczego tej sieci. Zaraz 
po wojnie pracowa%y w$mie!cie dwie stacje 
przepompowni !cieków. Brak pokryw na stu-
dzienkach kanalizacyjnych grozi% wypadkami. 

Ruroci"g by% nieszczelny (zniszczenia wo-
jenne), a$woda w$pierwszych miesi"cach, ze 
wzgl)du na brak pr"du, niefiltrowana. Aby 
zapobiec marnotrawstwu wody, zacz)to 

od%"cza+ od sieci wodno-kanalizacyjnej setki 
spalonych domostw oraz zakupiono dwie nowe 
pompy g%)binowe. Trwa%y prace naprawcze 
sieci: w$1948 roku czyszczono i$chlorowano 
przewody wodoci"gów oraz g%ówne krany 
do przy%"czy domowych, udro'niono te' 
ponad 300 studzienek kanalizacyjnych i$176 
studzienek deszczowych. Niema%ym proble-
mem okaza%o si) wymienienie uszkodzonych 
rur – by%y to niemieckie elementy, trudne do 
zdobycia w$Polsce. 

wody na dob) z$siedmiu studni g%)binowych. 
Deficyt dobowy wody wynosi%, w$1975 roku, 
12 tys.$m., wi)c po czterech latach powsta% 
kolejny zak%ad – w$Gorzowie-Siedlicach 
(Siedlice do 1977 roku stanowi%y odr)bn" 
wie!), gdzie produkowano dwukrotnie wi)cej 
wody ni' w$K%odawie. Szybko okaza%o si), 'e 
nowe uj)cia wody nie zaspokajaj" potrzeb 
mieszka#ców i$zak%adów przemys%owych. 
W$1989 roku w$Siedlicach powsta% kolejny 
zak%ad wodoci"gowy, produkuj"cy prawie 

niemal'e bez przerwy. W$1951 roku do sze!ciu 
dzia%aj"cych studni przy%"czono kolejn", usy-
tuowan" w$pobli'u ulicy Botanicznej, ale i$tak 
nie zaspokoi%o to potrzeb ani mieszka#ców, 
ani zak%adów przemys%owych. W$latach 50.$XX 
wieku, w$zwi"zku z$powo%aniem nowego 
województwa, w$Zielonej Górze zacz)%o 
brakowa+ mieszka# dla urz)dników. W$1957 
roku oddano dla nich pierwsze, czteropi)tro-
we bloki przy ulicach Chrobrego i$Mieszka I. 
Mieszka#cy wy'szych pi)ter dotkliwie odczuli 
brak wody, co spowodowane by%o niewy-
dolno!ci" uj)+ wody oraz du'ymi stratami 
na przesy%ach. Na pocz"tku lat 60. XX wieku 
komisja z$Miejskiego Zak%adu Budownictwa 
Mieszkaniowego stwierdzi%a straty wody na 
osiedlu Chrobrego, spowodowane przez: 
dziurawe rury, felerne zawory, niesprawne 
krany i$sp%uczki w$mieszkaniach. Okaza%o 
si), 'e do kana%ów ucieka%o 6 m. na godzin). 
Podobne k%opoty mieli mieszka#cy innych 
osiedli. 

Problemem w$Zielonej Górze by% sta%y, za-
uwa'alny spadek poziomu wód w$studniach, 
co nakazywa%o poszukiwania nowego &ród%a 
wody dla miasta. Znaleziono je w$pobliskiej 
Zawadzie. Uj)cie wody rozpocz)%o prac) 
w$1966 roku, a$dwa lata pó&niej wybudowano 
obok stacj) uzdatniania wody. Do oczyszcza-
nia jej zastosowano filtry piaskowo-'wirowe, 
poza tym j" napowietrzano i$chlorowano. 
W$1966 roku 78% budynków w$Zielonej Górze 
pod%"czonych by%o do sieci wodoci"gowej, 
a$46 – kanalizacyjnej. Problemem w$tym 
roku i$kilku nast)pnych okaza%a si) p%yn"ca 
z$kranów woda o$rudawym kolorze, zanie-
czyszczona zwi"zkami 'elaza. Mieszka#cy, 
zanim spo'yli wod), przepuszczali j" przez 
warstwy ligniny i$waty u%o'onych na sitach. 
Z$kolei osiedla Ptasie i$Wi!niowa mia%y wy-
%"czan" okresowo wod). 

Powi)kszaj"ce si) liczebnie miasto oraz 
powstaj"ce kolejne fabryki potrzebowa%y coraz 
wi)cej wody, a$tej nie nad"'a%y produkowa+ 
miejskie zak%ady. W$tym celu, w$1980 roku, 
wybudowano na najwy'szym wzniesieniu 
w$mie!cie – Wzgórzu Braniborskim – cztery 
zbiorniki o$pojemno!ci 5 tys. m. ka'dy. W$ko-
lejnych latach zbiorniki na wod) wraz z$pom-
powniami po%"czono magistralami, tworz"c 
w$ten sposób, w$1992 roku, sprawny system 
zasilania w$wod) w$sytuacjach awaryjnych. 

Modernizowano tak'e sie+ kanalizacyjn" – 
w$latach 80. XX wieku wybudowano kolektor 
g%ówny o$przekroju ko%owym i$!rednicy 2,5$m. 
Za granicami miasta kolektor zamienia si) 
w$kana% otwarty o$przekroju V i$odprowadza 
!cieki do mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni !cieków, oddalonej 7 km na pó%noc 
od Zielonej Góry, w$ rejonie miejscowo!ci 
*)'yca. Kana% otwarty pe%ni w$okresie opadów 
tak'e funkcj) retencyjn". W$latach 1960-1980 
powsta%o ponad 120 km sieci kanalizacyjnej. 
W$roku 1985 powo%ano spó%k) „*"cza”, która 
mia%a wybudowa+ kolektor dosy%owy i$przede 
wszystkim wybudowa+ now" oczyszczalni) 
!cieków. 

Zniszczenia wojenne spowodowa%y unieru-
chomienie wodoci"gu w$Kostrzynie nad Odr". 
Najwcze!niej, bo w$1947 roku uruchomiono 
wodoci"g na stacji kolejowej; miejski powsta% 
rok pó&niej. Stopniowo wod) dostarczano do 
kolejnych cz)!ci miasta. Na pocz"tku lat 70. 
XX wieku wybudowano stacje uzdatniania 
wody w$D"biu, Kosierzu, Po%upinie, *agowie 
i$P%awiu. W$zbli'onym czasie powsta%a sie+ 
wodoci"gowa w$gminie Bledzew.

Krosno Odrza#skie posiada%o stacj) uzdat-
niania wody ju' od 1942 roku. Kolejne stacje 
powstawa%y w: Szklarce Radnickiej (1945 rok), 
Czetowicach (1970 rok), Czarnowie (1974 rok), 
Gostchorzu i$W)'yskach (1975 rok), Retnie 
(1977 rok). Kro!nie#skie wodoci"gi miejskie 
oddano do u'ytku w$1947 roku. 

Rozbudowywana stopniowo sie+ wodo-
ci"gów w$Gubinie zasila%a tak'e: Bie'yce, 
Gubinek, Jaromirowice, Komorów i$(enichów. 
Woda ujmowana jest w$Komorowie pompami 
g%)binowymi z$pi)tnastu studzien, a$nast)p-
nie t%oczona do napowietrzalni ruroci"gami 
wody surowej. II wojna !wiatowa zniszczy%a 
zarówno wie') ci!nie# w$Skwierzynie, jak 
i$sam" sie+ wodoci"gow". Powolna odbudowa 
miasta i$rozwój przemys%owy spowodowa%y, 
na pocz"tku lat 70. XX wieku, odczuwalne 
braki wody. Sytuacja poprawi%a si) po wy-
remontowaniu wie'y ci!nie#, w$1979 roku, 
a$tak'e uszczelnieniu jej zbiornika – pi)+ lat 
pó&niej. Sie+ wodoci"gowa nie by%a d%uga, 
pocz"tkowo wynosi%a 6 km, zasila%y j" dwie 
studnie g%)binowe. Dope%nieniem miejskiego 
systemu gospodarki wodno-!ciekowej by%a 
sie+ kanalizacji ogólnosp%awnej (pocz"tkowo 
o$d%ugo!ci 3,5 km), odprowadzaj"cej !cieki 

W 1958 roku uruchomiono zbiornik wy-
równawczy wody pitnej, oczyszczono studnie 
g%)binowe, wymieniono lub naprawiono 
rury, co zmniejszy%o zanieczyszczenie wody. 
Dopiero w$nast)pnym roku oddano do 
u'ytku oczyszczalni) !cieków. Przez te lata 
zniszcze# eksploatacyjnych dozna% ruroci"g. 
Zwi)kszaj"ce si) zapotrzebowanie na wod) 
wp%yn)%o na decyzj) o$budowie nowego za-
k%adu wodoci"gowego, który mia% wspomóc 
prac) starego, poniemieckiego. W$ latach 
60. XX wieku d%ugo!+ sieci wodoci"gowej 
wynosi%a 76,2 km (by% to wi)c stan z$1945 
roku), a$kanalizacyjnej 130 km (podobnie), 
w$1965 roku by%a d%u'sza o$6 km, gdy' do 
kanalizacji pod%"czono dzielnic) za kana%em 
warcia#skim. 

W latach 1968-1970 rozbudowano uj)cie 
wody w$K%odawie, tam te' uruchomiono 
nowy zak%ad, który produkowa% 12 tys. m. 

29 tys. m. wody (w sumie powsta%o 30 
studni g%)binowych). By%y te' plany budowy 
kolejnego zak%adu, ale zmiany polityczno- 
-gospodarcze spowodowa%y, 'e nie zosta%y 
one zrealizowane. 

W 1970 roku w$Gorzowie Wielkopolskim 
93,6% mieszka# by%o wyposa'onych w$wo-
doci"g (co oznacza%o, 'e ponad 5 tys. osób 
by%o pozbawionych bie'"cej wody), 73,6% 
w$kanalizacj), 58,5% mieszka# posiada%o 
%azienk). ,cieki bytowo-gospodarcze miasta, 
kana%ami grawitacyjnymi, przepompownia-
mi i$kolektorami, doprowadzane by%y do 
Centralnej Przepompowni ,cieków przy ulicy 
Sikorskiego i$dalej, kolektorami t%ocznymi, 
do oczyszczalni !cieków, znajduj"cych si) 
5$km od miasta. Now" oczyszczalni) !cieków 
wybudowano w$latach 1973-1979. 

Zawierucha wojenna oszcz)dzi%a Zielon" 
Gór). Zak%ady wodoci"gowe pracowa%y 

komunalne i$wody opadowe do oczyszczalni. 
Niestety uleg%a ona zniszczeniu w$trakcie 
dzia%a# wojennych, przez co do ko#ca wieku 
Skwierzyna by%a jedynym miastem w$woje-
wództwie bez oczyszczalni. 

W Nowej Soli wodoci"gi uruchomiono 
ju' w$sierpniu 1945 roku. Wod) t%oczono do 
sieci za pomoc" pomp, zasilanych gazem, co 
jednak nie zaspokaja%o potrzeb rozwijaj"cego 
si) miasta. Do rozbudowy sieci dosz%o do-
piero w$latach 1967-1971. Dwa lata pó&niej 
przyst"piono do budowy nowej przepom-
powni !cieków na Osiedlu Zatorze, wówczas 
te' wywiercono nowe studnie w$S%ocinie, 
gdzie powsta%o nowe uj)cie wody. Badania 
z$1974 roku wskaza%y na powa'ny niedobór 
wody w$zlewniach Czarnej Strugi i$,l"skiej 
Ochli, co powodowa%o deficyty wody dla 
Ko'uchowa i$Nowej Soli, dobowo si)gaj"ce 
prawie 15 tys.$m.. W$ latach 80. XX wieku 
zmodernizowano wodoci"gi i$uj)cia wody 
w$Siedlisku. Z$kolei w$pobliskim Ko'uchowie 
uda%o si) uruchomi+ wodoci"gi zaraz po woj-
nie, ale przeje'd'aj"cy przez miasto, w$1946 
roku, oddzia% radzieckiego wojska zrabowa% 
z$wodoci"gów miejskich pasy transmisyjne. 
Uda%o si) tak'e uruchomi+ uszkodzon" wie-
') ci!nie#, cho+ woda dochodzi%a tylko do 
pierwszego pi)tra zabudowa#, a$w$nast)pnym 
roku %a&ni) miejsk". Mro&na zima sprawi%a 
jednak, 'e wi)kszo!+ sieci wodoci"gowej 
uleg%a zniszczeniu i$z$powodu braku funduszy, 
nie odbudowywano jej przez d%u'szy okres. 
W$po%owie lat 60. XX wieku powsta%o uj)cie 
wody w$S%ocinie oraz wymieniono star" 
sie+ wodno-kanalizacyjn". W$1968 roku 82% 
mieszka# mia%o dost)p do bie'"cej wody.

fot.
Fontanny w Gorzowie Wielkopolskim, 

lata 80.-90. XX w.
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W Bytomiu Odrza#skim wodoci"g miejski 
uruchomiono pod koniec lat 50. XX wieku, 
po kapitalnym remoncie sieci wodno-kana-
lizacyjnej i$powstaniu nowego uj)cia wody. 
W$wyniku tych dzia%a#, w$1957 roku, powsta% 
Zak%ad Wodoci"gów i$Kanalizacji. W$Nowym 
Miasteczku dopiero w$ latach 80. XX wieku 
wybudowano sie+ kanalizacyjn".

Ponadto wodoci"gi funkcjonowa%y 
w$S%ubicach, Starych Biskupicach (od lat 
60. XX$w.), Kolonii Lubusz (od lat 60. XX$w.). 
Po II wojnie !wiatowej nie dzia%a%y one 
w$O!nie Lubuskim. Po wyzwoleniu trwa%y 
przede wszystkim prace naprawcze urz"dze# 
komunalnych, g%ównie sieci wodoci"gowych 
oraz studni. Ostatecznie, pod koniec lat 60. 
XX wieku miasto by%o w$ca%o!ci pod%"czone 
do sieci wodoci"gowej. W$latach 80. XX wieku 
rozbudowano sie+ wodoci"gow", powsta%y 
oczyszczalnia !cieków i$kolektory sanitarne.

W Strzelcach Kraje#skich, jak wspomina% 
pierwszy burmistrz tego miasta, zaraz po 
wojnie uruchomiono wprawdzie zak%ad 
wodoci"gowy i$kanalizacyjny, ale stan jego 
urz"dze# by% fatalny – 75% sieci uleg%o znisz-
czeniu; stacja pomp i$studnie, tak'e miejskie, 
uszkodzone, z$kolei zbiorniki kanalizacyjne 
przepe%nione. Do ko#ca lat 40. XX wieku sie+ 
wodoci"gowa zosta%a naprawiona, urucho-
miono stacj) pomp w$S%awnie, odbudowano 
wie') ci!nie#. 

4

Po wojnie w$Drezdenku wprawdzie czynne 
by%y studnie miejskie, ale do!+ szybko uda%o si) 
uruchomi+ wodoci"gi (czerwiec/lipiec 1945$rok). 
Drezdenko posiada uj)cie wody w$Radowie (dzi! 
dzielnica Drezdenka, 4 studnie g%)binowe), lecz 
od strony wsi Radów miasto le'y na glinach 
polodowcowych, nieprzepuszczalnej warstwie, 
co powodowa%o cz)ste problemy z$wod". 
Dawne przedwojenne studnie podwórzowe 
sta%y – po 1945 roku – nieczynne. W$ latach 
50. XX wieku dzia%a%o zaledwie kilka z$nich 
i$pe%ni%y funkcj) studni awaryjnych. W$Radowie 
g%)boka studnia na korb) funkcjonowa%a a' 
do czasów gierkowskich. W$1954 roku zacz)to 
wierci+ nowe studnie. W$kolejnych latach 
przybywa%o studzien, ale zanieczyszczanie 
0ltrów zwi"zkami 'elaza, skraca%o ich prac). 
Dopiero w$1967 roku wybudowano nowe uj)cie 
wody, a$na wysoczy&nie umieszczono zbiornik, 
zaopatruj"cy w$wod) mieszka#ców Nowego 
Drezdenka. Tak'e w$niedalekim Niegos%awiu 
wywiercono studni) artezyjsk", ale okaza%o 
si), 'e jest silnie zanieczyszczona osadami 
torfowymi i$b%otnymi. Zaledwie cz)!+ wsi 
Osiek korzysta%a z$poniemieckich wodoci"gów, 
powsta%ych w$ latach 30. XX wieku, wi)c do 
ko#ca stulecia pozostali mieszka#cy musieli 
korzysta+ ze studzien. 

Po 1945 roku funkcjonowa%a w$Zb"szynku 
sie+ wodoci"gowa i$kanalizacyjna. Nast)pnego 
roku zainstalowano w$wie'y ci!nie# stacj) 
uzdatniania wody, ale nie zosta%a ona urucho-
miona. Od 1987 roku górny zbiornik wie'y 
ci!nie#, z$uwagi na uszkodzenie ruroci"gu oraz 
zmniejszenie zapotrzebowania na wod), nie by% 
u'ytkowany. Wodoci"gi przy ulicy Wodoci"gowej 
w$,wiebodzinie by%y jednymi z$najszybciej 
uruchomionych zak%adów komunalnych. 
Biologiczna oczyszczalnia !cieków powsta%a 
w$1986 roku, cho+ plany jej budowy pojawi%y 
si) ju' w$poprzedniej dekadzie.

W *agowie bardzo d%ugo nie by%o ani 
wodoci"gów, ani centralnego uj)cia wody. 
W$1962 roku zosta%y wywiercone dwie studnie, 
doprowadzaj"ce wodoci"gami sferowymi 
wod) na osiedle Lecha i$ulic) Ogrodow". 
W%asne uj)cie posiada%a tak'e szko%a. W$tym 
czasie nie by%o tak'e kanalizacji, a$!cieki byto-
we gromadzono w$do%ach, które opró'niano 
i$wylewano do jezior.

Miasto Sulechów oraz wsie Kr)'o%y, Ob%otne, 
Kruszyna i$Nowy ,wiat zaopatrywane by%y 
w$wod) z$wodoci"gu komunalnego. W$centrum 
miasta, przy ulicy 31 Stycznia, oraz w$zachod-
niej jego cz)!ci, przy Klonowej, znajdowa%y si) 
dwie wie'e ci!nie#, powi"zane z$systemem 

wodoci"gowym z$terenu miasta. Uj)cie wody 
wraz ze stacj" uzdatniania zlokalizowane by%o 
w$pó%nocno-wschodniej jego cz)!ci. Babimost 
i$ca%a gmina bardzo d%ugo nie posiada%y sieci 
wodno-kanalizacyjnej. W$ latach 1983-1986 
wybudowano wodoci"g w$Starym Kramsku, 
a$tak'e dokonano odwiertu studni g%)bino-
wej i$za%o'ono pomp) elektryczn" w$Nowym 
Kramsku. W$kolejnych latach (1986-1990) baza 

dla le!ników w$Babimo!cie otrzyma%a lokaln" 
oczyszczalni) !cieków.

W 1948 roku oddano do u'ytku studni) 
publiczn" i$uporz"dkowano gromady pod 
wzgl)dem sanitarnym w$Starym i$Nowym 
Kisielinie. Dziesi)+ lat pó&niej wyremontowano 
wiejsk" sie+ wodoci"gow" w$Nowym Kisielinie 
oraz zakupiono zapasow" pomp) i$silnik do 
wodoci"gów. W$1961 roku wyremontowano 

wodoci"gi w$Starym Kisielinie, które pi)+ lat 
pó&niej zaopatrzono w$nowe uj)cie wody. Sie+ 
kanalizacyjna dla wioski Stary Kisielin powsta%a 
w$1967 roku, za! Nowy Kisielin otrzyma% zmo-
dernizowan" sie+ wodoci"gow" w$1984 roku.

Kargowa po wojnie nie mia%a wodoci"gów 
i$mieszka#cy korzystali ze studni. Na pocz"tku 
1948 roku by%o ich 127, w$tym a' 115 prywat-
nych; 12 mia%o charakter ogólnodost)pny 
(niektóre ze studzien czeka%y jeszcze na 
odbudow)). ,cieki bytowe odbiera%y wozy 
asenizacyjne. W$lutym 1955 roku w$Kargowej 
uruchomiono %a&ni) miejsk", wyposa'on" 
w$trzy wanny i$trzy natryski. Na jej potrzeby 
wybudowano now" studni), a$z$us%ug ko-
rzysta%o rocznie oko%o dwa tysi"ce osób. Po 
trzech latach zlikwidowano natryski, a$liczb) 
wanien zwi)kszono do siedmiu. Od 1959 
roku, z$uwagi na niewielu korzystaj"cych, 
%a&nia by%a czynna tylko raz w$tygodniu 
(funkcjonowa%a do lat 70. XX wieku). W$1960 
roku oddano w$mie!cie sie+ wodoci"gow", 
pobieraj"c" wod) z$nowej, wydajnej studni 
g%)binowej, któr" wywiercono na terenie 
Pa#stwowej Lecznicy Zwierz"t. W$latach 70. 
XX wieku, w$ramach czynów spo%ecznych, 
sie+ wodoci"gowa powsta%a tak'e we wsiach 
gminy (Smolno Wielkie, D"brówka). 

fot. 1.
Wie!a widokowa przy Zamku Joannitów 

w (agowie, 1977 r.
fot. 2, 3, 4.

K'pielisko nad Jeziorem (agowskim,1977 r.
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W 1947 roku uruchomiono poniemieck" 
sie+ wodoci"gow" w$Lubsku, obejmuj"c" 
27 km rur i$pod%"czenie 56% zabudowa# 
mieszkalnych. Uj)cie wody (dwie studnie 
g%)binowe) znajdowa%o si) w$Glince Górnej. 
Woda t%oczona by%a do zbiornika dwukomo-
rowego, sk"d grawitacyjnie rozprowadzano 
j" sieci" wodoci"gow" do miasta. ,cieki 
komunalne i$przemys%owe (surowe lub po 
cz)!ciowym oczyszczeniu w$osadnikach 
Imhoffa) sp%ywa%y do rzeki Lubszy lub 
wywo'ono je na wylewisko !cieków we 
wsi Górzyn. Toksyczne !cieki czyni%y rzek) 
praktycznie martw" biologicznie poni'ej 
punktów zrzutu. Pod koniec lat 50. minionego 
stulecia wymieniono sie+ wodoci"gowo-
-kanalizacyjn" w$centrum miasta. W$1962 
roku powsta%y nowe pod%"czenia, a$sze!+ 
lat pó&niej wykopano studnie g%)binowe 
(40$m g%)boko!ci), tworz"c nowe uj)cie 
wody, dla miasta i$gminy Lubsko, w$Glince 
Górnej. Kolejne uj)cia powsta%y znacznie 
pó&niej – D%u'ek, Gozdno (1984$rok) i$Bia%ków 
(1989$ rok). Wod) pobierano ze studni za 
pomoc" pomp g%)binowych, nast)pnie 

fot. 1, 2.
Lubniewice: fontanna (1), pa%ac z XVIII w. (2), 1994 r.

fot. 3.
Fontanna w Bytomiu Odrza#skim

1990-2016
Lata 1990-2015 to najbardziej dynamiczny wzrost 
d%ugo!ci sieci wodno-kanalizacyjnej. Do 1999 
roku na analizowanym obszarze istnia%y dwa 
województwa: gorzowskie i$zielonogórskie. 
W$1999 roku powsta%o województwo lubu-
skie z$liczb" 42 miast – wszystkie mia%y sie+ 
wodoci"gow", dwa nie posiada%y kanalizacji, 
a$w$36 by%a oczyszczalnia !cieków. W$1990 roku 
w$Polsce 95,1% mieszka# by%o wyposa'onych 
w$przy%"cze wodoci"gowe, w$województwie 
gorzowskim 97,8 i$w$zielonogórskim 97,2. 
Sze!+ lat pó&niej wska&niki te wzros%y dla 
Polski do 96,9%, w$Gorzowskiem do 99,5 
i$Zielonogórskiem do 99,6. Tak wi)c, na tle kraju, 
stopie# zwodoci"gowania województw by% 
wy'szy ni' !rednia krajowa. W$województwie 
gorzowskim odsetek wody u'ytkowanej przez 
zak%ady wynosi% 30%, najwi)cej zu'ywali jej 
mieszka#cy (37%). W$zielonogórskim wska&niki 
te by%y nast)puj"ce: 49,3% poch%aniali indy-
widualni u'ytkownicy, zaledwie 14,4 sz%o na 
potrzeby zak%adów pracy, a$36,3 na rolnictwo. 

W 1995 roku w$województwie gorzowskim 
by%o 20 oczyszczalni !ciekowych przemys%owych 
i$53 komunalnych, w$tym 45 biologicznych. 
W$zielonogórskim dzia%a%y 34 oczyszczalnie 
przemys%owe i$12 komunalnych, w$tym dwie 
biologiczne i$siedem mechanicznych. Ogó%em 
w$Polsce, w$1996 roku, nie by%o oczyszczanych 
29% !cieków, w$województwie gorzowskim 12,7, 
a$zielonogórskim a' 62,8 (tylko %ódzkie i$toru#skie 
mia%o wy'sze odsetki). W$Gorzowskiem na 22 
miasta wszystkie posiada%y sie+ wodoci"gow" 
i$kanalizacyjn", a$oczyszczalni) 21 z$nich, z$ko-
lei w$Zielonogórskiem na 28 miast wszystkie 
mia%y sie+ wodoci"gow", 26 sie+ kanalizacyjn", 
a$zaledwie 10 oczyszczalni) – wp%ywa%o to na 
odsetek nieoczyszczonych !cieków. W$tym 
czasie w$Polsce 91,2% ludno!ci korzysta%o 
z$wodoci"gów, a$82,1% z$kanalizacji. W$go-
rzowskim wska&nik ten wynosi% odpowiednio: 
91,9 i$86, a$w$zielonogórskim – 91,9 i$83,9%. 
Wodoci"gowa sie+ rozdzielcza wojewódz-
twa gorzowskiego mia%a d%ugo!+ 2044,2$km 
(w miastach 568,3$km, tj. 27,8% ca%kowitej 
d%ugo!ci), kanalizacyjna 606 km (w miastach 
481,7 km, tj. 79,5% ca%kowitej d%ugo!ci), z$kolei 
w$województwie zielonogórskim analogicz-
nie: 2610,4 km (w miastach 913,5$km, tj. 35% 
ca%kowitej d%ugo!ci) i$662,8$km (w miastach 
585 km, tj. 88,3% ca%kowitej d%ugo!ci).

W ko#cu 1995 roku odsetek mieszka# 
wyposa'onych w$ instalacj) wodoci"gow" 
w$województwie zielonogórskim si)gn"% 98,1% 
(w miastach 99,3%, na wsi 95,7%), w$ubikacje 
79,9, a$w$%azienk) 81,3. Na 27 miast tego regio-
nu sie+ wodoci"gow", w$1990 roku, mia%o 26 
z$nich, a$pi)+ lat pó&niej ju' wszystkie, z$kolei 
sie+ kanalizacyjna by%a w$23 miastach w$1990 
roku i$w$25 w$1995 roku. W$dziewi)ciu miastach 
województwa, w$1990 roku, dzia%a%y oczysz-
czalnie !cieków, a$w$po%owie dekady by%o ich 
ju' jedena!cie. D%ugo!+ sieci wodoci"gowej 
w$1990 roku wynosi%a 2002,4$km, a$pi)+ lat 
pó&niej ju' 2561 km. Z$kolei sie+ kanalizacyjna 

46,2 km na 100 km1 (w 2003 roku by%o to 
36,8 km/100 km1 przy !redniej krajowej 74,3). 
Dane GUS dla 2014 roku podaj" d%ugo!+ sieci 
wodoci"gowej na poziomie 6814,6 kmi$ka-
nalizacyjnej 3641,2 km. Nadal zag)szczenie 
sieci jest jednym z$najni'szych w$kraju, gdy' 
wynosi dla wodoci"gów 48,7$km na 100 km1, 
przy !redniej krajowej 93,5 km/100 km1 oraz 
25 km/100 km1 dla sieci kanalizacyjnej, przy 
!redniej krajowej 45,7 km/100 km1. Za to 
odsetek ludno!ci korzystaj"cej z$wodoci"-
gów w$tym województwie jest na poziomie 
94,3% i$przekracza wska&nik ogólnokrajowy, 
wynosz"cy 91,6%.

t%oczono przez filtry ci!nieniowe pospieszne 
do zewn)trznej sieci wodoci"gowej. Tu' przy 
uj)ciach wody powsta%y cztery stacje uzdat-
niania wody, które pracowa%y automatycznie. 
W$1979 roku zako#czono modernizacj) uj)+ 
i$stacji uzdatniania wody w$Glince Górnej.

Sie+ wodoci"gow" w$ roku1977 zyska%y 
Chocicz, Lutol i$Mierków (w tych ostatnich 
powsta%y uj)cia wody wraz ze stacjami jej 
uzdatniania), po dziesi)ciu latach: Gozdno, 
Górzyn, Grabków i$Osiek, a$dwa lata pó&niej 
D%u'ek (zyska% uj)cie wody i$stacj) uzdatniania 
wody). *)knica pocz"tkowo otrzymywa%a 
wod) z$uj)cia w$Bad Muskau, dopiero od 1976 
roku miasto zaopatrywano w$wod) z$uj)cia 
zlokalizowanego przy ulicy H.$Sawickiej. Jest 
to uj)cie wody podziemnej ze studni wierco-
nych. W$ostatniej dekadzie XX wieku wod) 
z$magistrali posiada%y: Bia%ków, Grzmi"ca 
oraz miasto Cybinka. System by% zasilany 
z$uj)cia wody w$Bia%kowie. Stacja uzdatniania 
wody ze studniami g%)binowymi znajduje 
si) w$Drzeniowie (dwie studnie wiercone 
w$1984 roku). Pozostali mieszka#cy korzystali 
z$indywidualnych uj)+ wody. 

mia%a d%ugo!+ 537,4 km w$1990 roku i$644,8$km 
w$1995 roku. Zdrojów ulicznych, na pocz"tku 
omawianej dekady, by%o 408 (w$tym 378 na 
wsi), a$w$1995 roku zaledwie 146 (bez wolszty#-
skiego i$zb"szy#skiego – 133). 

D%ugo!+ sieci wodoci"gowej w$woje-
wództwie lubuskim stale ro!nie, w$2010 
roku wynosi%a 6459,8 km (98,2% mieszka# 
pod%"czonych), a$kanalizacyjna 2709 km 
(95,5% mieszka# posiada%o ubikacje, 92,8% 
%azienki). Zdrojów ulicznych w$2010 roku by%o 
177. Lubuskie mia%o najmniejsze zag)szcze-
nie sieci wodoci"gowej w$Polsce, zaledwie 
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Podobnie rzecz si) mia%a w$2014 roku 
z$sieci" kanalizacyjn" – dla lubuskiego 
wska&nik jej u'ytkowników na poziomie 
70,4%, przewy'sza% !redni" krajow", wyno-
sz"c" 68,7%. Kolejne lata wykazuj" zarówno 
tendencj) wzrostow", jak i$spadkow", dla 
sieci wodoci"gowej, jak i$kanalizacyjnej. 
D%ugo!+ sieci wodoci"gowej wynosi%a ko-
lejno: 6962,5$km (w 2015 roku), 6916,4$km 
(w 2016 rok) i$6987,6 km (w 2017$roku), za! 
kanalizacyjnej: 4181,4 km (w$2015 roku), 
4367,1 km (2016 rok) i$4412,3$km (2017 rok). 
W$2017 roku z$wodoci"gów skorzysta%o 94,6% 
ludno!ci, a$z$kanalizacji 73,8% mieszka#ców 
województwa lubuskiego. 

Nieco inaczej kszta%tuj" si) wska&niki wy-
posa'enia gospodarstw domowych w$sie+ 
wodno-kanalizacyjn". W$2014 roku odsetek 
mieszka# wyposa'onych w$wodoci"g si)ga% 
98,3%, %azienk) – 93, a$ust)p 95,7. Najwy'szy, 
bo powy'ej 99%, wska&nik zwodoci"gowania 
mieszka# jest w$Gorzowie, Zielonej Górze 
i$powiecie s%ubickim. Najni'szy – odsetek 
mieszka# z$wodoci"giem wyst)puje w$po-
wiecie sul)ci#skim (96,48%). Analogicznie 
najwi)cej mieszka# wyposa'onych w$%azienk) 
(powy'ej 97%) i$ubikacj) (99%) posiadaj" 
Gorzów i$Zielona Góra. W$powiatach odsetek 
mieszka# z$%azienk" waha si) od 87,5 (pow. 
'arski) do 94,8% (pow. s%ubicki), a$w$ toa-
lety od 91,8 (pow. 'arski) do 97,2% (pow. 
s%ubicki). W$2017 roku, w$województwie 
lubuskim, mieszkania wyposa'one w$wo-
doci"g stanowi%y 98,4%, w$ust)p – 95,9%, 
za! w$%azienk) – 93,3%. 

Szacunki podaj", 'e ilo!+ zu'ywanej wody 
na obszarze obecnego województwa lubu-
skiego w$ latach 1989-2002 zmala%a o$blisko 
40%, a$ponad pi)ciokrotnie wzros%a d%ugo!+ 
eksploatowanych sieci wodoci"gowych. 
Dost)pno!+ do dobrej jako!ciowo wody pitnej 
zdecydowanie zwi)kszy%a si). W$analogicznym 
czasie mniejszy wzrost, bo 1,6-krotny, nast"pi% 
w$d%ugo!ci sieci kanalizacyjnej; niemal dwukrot-
nie wzros%a liczba oczyszczalni !cieków – z$93 
do 176. Dzi)ki tym zabiegom czysto!+ wód 
powierzchniowych zdecydowanie polepszy%a si). 

Fatalny stan wód podziemnych, potwier-
dzony ich monitoringiem w$2007 roku, zmusi% 
w%odarzy lubuskiego do dzia%a# naprawczych, 
z$wykorzystaniem funduszy unijnych. W$latach 
2007-2015 wybudowano: prawie 4000$km 
sieci kanalizacyjnej, na 65 miejscowo!ci tylko 
w$trzech nie przewidziano rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej (Wschowa, I%owa, Cybinka), 
a$w$48 wybudowano, rozbudowano lub zmo-
dernizowano oczyszczalnie !cieków. Podczas 
monitoringu jako!ci wód podziemnych, z$2014 
roku, nadal stwierdzono brak wód I$klasy, ale 
ju' nie odnotowano wód klasy V, czyli z%ej 
jako!ci. Wyra&nie zwi)kszy% si) udzia% wód 
II$klasy (ponad po%owa).

Obecnie alternatyw" dla budowy sieci 
kanalizacyjnej w$gminach wiejskich s" 
przydomowe oczyszczalnie !cieków. Tam 
gdzie budow) sieci kanalizacyjnej od%o'ono 
w$czasie – ze wzgl)du na rozmieszczenie 
domów we wsiach, ukszta%towanie terenu 
oraz koszty budowy – budowane s" w%a!nie 
indywidualne oczyszczalnie !cieków, g%ównie 
w$ramach unijnego projektu.

Wej!cie Polski do Unii Europejskiej przynio-
s%o korzystne zmiany w$zakresie oczyszczania 
!cieków bytowych. Ochrona !rodowiska i$fatalny 
stan wód gruntowych sta%y si) problemami, 
które nale'a%o jak najszybciej rozwi"za+. Polska 
zobowi"za%a si) do poprawy jako!ci ochrony 
!rodowiska, m.in. przez uporz"dkowanie go-
spodarki wodno-!ciekowej. Traktat akcesyjny 
oraz Krajowy program oczyszczania !cieków 
komunalnych do 2015 roku zak%ada%, 'e stan 
skanalizowania miejscowo!ci powy'ej 2000 
mieszka#ców przekroczy 90%. Na cele te 
przeznaczono znaczne !rodki 0nansowe. 

W województwie lubuskim, pod koniec 
2013 roku, zliczono 406 wodoci"gów, z$których 
korzysta%o 96% mieszka#ców. Obowi"zuj"ce 

przepisy prawne nak%adaj" na inspektorów 
sanitarnych obowi"zek kontroli stanu jako-
!ci wody, produkowanej przez wodoci"gi. 
W$2009 roku stwierdzono, podczas kontroli 
w$województwie lubuskim, brak przydatno!ci 
wody do spo'ycia dla 4, w$2013 roku – dla 
20, a$w$2014 roku – dla 16 wodoci"gów pu-
blicznych. W$wi)kszo!ci przypadków szybko 
usuni)to przyczyny z%ego stanu wody – naj-
cz)!ciej by%y to bakterie grupy coli – i$mo'na 
by%o j" pobiera+ bez ogranicze#. W$2017 roku 
Pa#stwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni 
stwierdzili na terenie województwa lubuskie-
go 83 braki przydatno!ci wody do spo'ycia 
przez ludzi (w roku 2016 – 54), z$których 62 
(74,7%) dotyczy%y wodoci"gów zbiorowego 
zaopatrzenia w$wod), a$21 stanowi%y inne 
podmioty dostarczaj"ce wod). 

Na terenie województwa lubuskiego w$2005 
roku pracowa%o 240 oczyszczalni !cieków ko-
munalnych i$przemys%owych, wyposa'onych 
w$urz"dzenia do oczyszczania: mechanicz-
nego, mechaniczno-biologicznego i$mecha-
niczno-chemiczno-biologicznego. *"czna 
przepustowo!+ wszystkich eksploatowanych 
obiektów wynosi%a blisko 160 tys. m./d. W$tym 
samym roku oddano do u'ytku oczyszczalni) 
!cieków w$Skwierzynie oraz zmodernizowano 
oczyszczalni) w$Siecieborzycach. 

W 2015 roku dla 54 aglomeracji wojewódz-
twa (które musz" spe%ni+ unijne wymogi) 
zanotowano w$ka'dej z$nich oczyszczalni) 
!cieków. S" to oczyszczalnie biologiczne w: 
Babimo!cie, Bia%czyku dla Witnicy, Boczowie 
dla Torzymia, Bytomiu Odrza#skim, Ciborzu dla 
Sk"pego, Cybince, Czerwie#sku, Drezdenku, 
Dobiegniewie, Gorzowie Wielkopolskim, 
Gozdnicy, Górczynie dla Szlichtyngowej, 
Górzycy dla S%ubic, Gubinie, I%owej, Jasieniu, 
Kargowej, Kostrzynie, Kro!nie Odrza#skim, 
Krzeszycach, Lubniewicach, Lubrzy, Lubsku, 
*)knicy, Ma%omicach, Mi)dzyrzeczu, 
Niegos%awicach, Nowej Soli, Nowogrodzie 
Bobrza#skim, Nowym ,wiecie dla Sulechowa 
i$Czerwie#ska, O!nie Lubuskim, Podbrzeziu 
Dolnym dla Ko'uchowa, Przyborowie dla 
S%o#ska, Przytocznej, Pszczewie, Rzepinie, 
Skwierzynie, S%awie, S%ubicach, Starym 
Kurowie, Strzelcach Kraje#skich, Sul)cinie, 
Szprotawie, ,widnicy, ,wiebodzinie, Torzymiu, 
Trzcielu, Trzebiechowie, Tuplicach, W)drzynie, 
Zb"szynku, Zielonej Górze oraz w$(arach.

W latach 2000-2017 sie+ wodoci"gowa 
w$województwie lubuskim wyd%u'y%a si) 
z$4651 do 6987,6 km. Analizuj"c wzrost sieci 
w$ latach 1995-2014 (wg podzia%u z$1999 
roku), wed%ug powiatów, nale'y zauwa'y+, 'e 
najwi)kszy wzrost zanotowano w$powiecie 
miejskim Gorzów Wielkopolski (266%) oraz 
powiecie gorzowskim (218%); najni'szy za! 
w$powiecie wschowskim (132%) oraz miejskim 
zielonogórskim (130%). Znacznie wi)ksze przy-
rosty zanotowa%y gminy, szczególnie wiejskie. 
Najwi)kszy wzrost w$województwie nast"pi% 
w$gminie Bogdaniec (a' 643%), Bobrowice 
(555%) oraz Przewóz (545%), a$najmniejszy 
w$gminach: Lubsko i$Szlichtyngowa. Wed%ug 
danych spisów powszechnych z$2002 i$2011 
roku poprawi%o si) wyposa'enie miesz-
ka# w$ %azienk) (wzrost z$87,6% do 96,9%), 
ubikacj) (wzrost z$89,2% do 98,0%) i$ciep%" 
wod) (wzrost z$80,9% do 84,3%). Mieszkania 
znajduj"ce si) w$miastach by%y lepiej wypo-
sa'one w$instalacje techniczno-sanitarne ni' 
mieszkania na terenach wiejskich. 

Dynamika zmian sieci kanalizacyjnej w$wo-
jewództwie lubuskim w$ latach 1995-2014 
by%a znacz"ca. W$ latach 2000-2014 sie+ wy-
d%u'y%a si) z$1317 do 4412,3 km. Przyrost sieci 
w$stosunku do 1995 roku dla poszczególnych 
powiatów kszta%towa% si) od 897% (powiat 
zielonogórski) do 167 (powiat miejski Gorzów 
Wielkopolski). Dla gmin przyrosty by%y jeszcze 
bardziej ró'nicowane: a' od 165,33% (gmina 
Niegos%awice) do 116% (gmina Kostrzyn nad 
Odr"). Dopiero w$latach 2000-2014 sie+ kanaliza-
cyjna powsta%a w$gminach: Bogdaniec, Bojad%a, 
Brody, Bytnica, D"bie, Deszczno, Krzeszyce, 
Lipinki *u'yckie, Maszewo, Niegos%awice, 
Oty#, Przewóz, Pszczew, S%awa, Stare Kurowo, 
Szczaniec, Szlichtyngowa, ,widnica, Trzebiel, 
Tuplice oraz Wymiarki. 

Stan sieci wodno-kanalizacyjnej w$poszcze-
gólnych powiatach województwa lubuskiego 
przedstawiono poni'ej.

fot. 1.
Zabytkowa pompa w Zielonej Górze

fot. 2.
Jezioro Trze"niowskie 

fot. 3.
Oczyszczalnia "cieków w +wiebodzinie

fot. 4.
PWiK Gorzów Wielkopolski
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fot.
Po%o!ony nad Wart' Gorzów Wlkp. ma dziewi$& 

parków miejskich, ozdobionych fontannami oraz 
bogatymi ziele#cami


