
GENEZA
Zakład Produkcji Wody „Na Grobli” zbu-
dowany według projektu inżyniera z Ber-
lina Johna Moore’a rozpoczął działal-
ność 1 sierpnia 1871 r. Łączny koszt jego 
powstania  wraz z instalacją rozprowa-
dzającą to ponad 976 tys. talarów, czyli 
niespełna 3 mln marek. Wówczas dobo-
wa produkcja wody wynosiła 12 tys. m3, 

a czerpaliśmy ją z rzeki Odry.

ROZWÓJ
W 1903 r. rozbudowano pompownię Port. Roz-
poczęto również budowę nowych sieci kanali-
zacyjnych w południowych dzielnicach miasta. 
Do 1921 r. rozbudowano pola irygacyjne Oso-
bowice, których powierzchnia wynosiła wów-
czas 1060 ha. Oczyszczanie ścieków na tych 
polach było korzystne technicznie i ekono-
micznie, dlatego w latach 1915-1935 założono 
szereg lokalnych pól irygacyjnych – Psie Pole, 
Pilczyce, Leśnica, Pracze Odrzańskie. Łącz-
na powierzchnia tego rodzaju pól we Wrocła-
wiu w 1939 r. wynosiła 1716 ha. W pierwszym 
dwudziestoleciu XX wieku długość sieci kana-
lizacyjnej miasta wzrosła do 423 km. W latach 
20. przyłączono do Wrocławia okoliczne tere-
ny podmiejskie z ich lokalnymi systemami ka-
nalizacji (Leśnica, Pracze, Pilczyce, Karłowice, 

Psie Pole i inne), na których zaczęły powsta-
wać duże osiedla mieszkaniowe. Do wybuchu 
drugiej wojny światowej długość sieci kanali-

zacyjnej wzrosła do 838 km. 

Dokładnie 1 sierpnia 2021 roku minie 150 lat 
od powstania wodociągów, które dostarcza-
ją wodę mieszkańcom Wrocławia. To bardzo 
duży i znaczący fragment w historii naszego 
miasta. Nie sposób opisać go na kilku stro-
nach firmowego kwartalnika, ale spróbowa-
liśmy przybliżyć Wam ten bogaty czas. Od  
2. połowy XIX wieku aż do dziś zaopatrujemy 
Wrocław w wodę oraz dbamy o odbiór ście-
ków. Nie byłoby to jednak możliwe bez ludzi, 
którzy tworzą markę MPWiK – i to właśnie ich 
wspomnienia tamtych momentów stanowią 
podstawę tego artykułu. 

Estera Zuzel, Piotr Błachut



CZASY WOJENNE
Dorobek systemu wodociągowego i kanali-
zacyjnego został w znacznym stopniu znisz-
czony podczas oblężenia Festung Breslau, 
w okresie od stycznia do maja 1945 r . 
S ieć  wodociągowa uszkodzona zosta -
ła w około 3000 miejsc, a kanalizacyjna – 
w 700 miejscach. Pierwsza dostawa wody 
do miasta miała miejsce 15 maja 1945 r., za-
ledwie tydzień po ustaniu działań wojennych.  

WODNY KRYZYS 
Rok 1969 to czas kryzysu zasilania Wrocławia 
w wodę. Wydano zakaz używania wody z wo-
dociągów, np. do mycia samochodów po to, 
aby zapewnić Wrocławiowi jej niezbędne mini-
mum. Gdy pod koniec roku nastąpiło całkowi-
te załamanie dostaw wody do miasta, wprowa-
dzono jej racjonowanie i ograniczenia poboru 
przez zakłady przemysłowe. W końcu podję-
to decyzję o budowie systemu przerzutowego 
wody z Nysy Kłodzkiej do Oławy za pośrednic-
twem 27-kilometrowego kanału w Michałowie. 
System ten  wraz z pompowniami został prze-

kazany do eksploatacji w lipcu 1971 r.

Do końca roku 1945 częściowo uruchomio-
no Zakład Uzdatniania Wody „Na Grobli” 
i pompownię Bierdzany oraz cztery prze-
pompownie ścieków i oczyszczalnię  na Kar-
łowicach. Pełne zaspokojenie potrzeb miasta 
w wodę uzyskano jednak w 1949 roku. Dłu-
gość czynnej sieci wodociągowej osiągnęła 
554 km. Produkcja wody wynosiła wówczas  

około 30 tys. m3 na dobę.



MOKRY DWÓR
Ze względu na ograniczoną wydajność istnie-
jących studni, ujmowano też wodę powierzch-
niową z Oławy. Ilość ta była niewystarczają-
ca i miasto odczuwało nadal niedobór wody, 
a wyeksploatowany zakład „Na Grobli” osią-
gnął kres swoich możliwości produkcyjnych. 
Dalsze zwiększanie wydajności produkcyjnych 
wymagało budowy nowego zakładu produkcji 
wody. Zakład Produkcji Wody „Mokry Dwór” 
oddano do użytku w 1982 r., czym zakończo-
no wieloletni niedobór wody we Wrocławiu. 
W 1987 roku średnia produkcja wody sięgnę-

ła 235 tys. m3/d.

POWÓDŹ 1997
W lipcu 1997 roku nasze miasto nawiedziła naj-
większa tragedia od czasu II wojny światowej. Po-
wódź, nazywana powodzią tysiąclecia, uszkodziła 
zarówno sieć wodociągową, jak i kanalizacyjną. Za-
lane zostały  tereny ujęć wodociągowych i Zakład 
Produkcji Wody „Mokry Dwór”. Straty MPWiK zo-
stały oszacowane na 46,6 mln zł. Wrocław był po-
zbawiony wody przez ponad dwa tygodnie, a po 
przywróceniu dostaw nadawała się ona tylko do 
celów higienicznych. Janusz Lewandowski – star-
szy mistrz w Zakładzie Produkcji Wody, tak wspo-

mina tamte czasy: 

Cały okres powodzi wraz z częścią załogi spędzi-
łem na terenie Mokrego Dworu – biurowiec był na-
szym domem. Ten czas wspominam, jako heroicz-
ną pracę przy zabezpieczaniu Zakładu i osiedla 
w Mokrym Dworze przed nadchodzącym żywio-
łem. W czasie powodzi przeżywaliśmy stan bez-
silności i zwątpienia, czy kiedykolwiek zdołamy 
w pełni przywrócić funkcjonowanie Zakładu. Jed-
nak po przejściu fali powodziowej, gdy można już 
było przemieszczać się między obiektami, pytanie, 
„czy” zamieniliśmy na „kiedy”. Wiedzieliśmy, że od 
nas zależy życie miasta – wszyscy czekali na możli-

wość nabrania wody z własnego kranu. Ponownie 
zaczęła się walka z czasem i piętrzącymi się prze-
ciwnościami. W tamtym momencie zaowocował 
czas przygotowań przedpowodziowych – zabez-
pieczone przed zalaniem urządzenia i instalacje 
bardzo szybko pomogły w dostarczeniu wody z za-
kładu „Mokry Dwór”. Zakład opuściłem w dniu, gdy 
została uruchomiona pierwsza pompa w budynku 
Pompowni 2. stopnia. 



WOŚ
Przełomowy dla Wrocławia był rok 2001 
– 4 lipca zakończono rozruch i uroczy-
ście oddano do eksploatacji Wrocław-
ską Oczyszczalnię Ścieków „Janówek”, 
po jej pierwszym etapie rozbudowy – to 
jedna z najnowocześniejszych w Polsce, 
mechaniczno-biologiczna z chemicznym 
wspomaganiem usuwania związków fos-
foru. Aktualnie oczyszcza się tam około  
155 tys. m3 ścieków na dobę. Są one dopro-
wadzane do oczyszczalni systemami kana-
łów grawitacyjnych, na które składają się 
kolektory magistralne, np. Odra, Ślęza, Bystrzyca, 
Kolektor Południowy, Kolektor Północny, a tak-
że rozległy układ sieci osiedlowych oraz przyłączy 
kanalizacyjnych. Jerzy Godula starszy specjalista 
we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków wspomi-
na pierwsze lata pracy oczyszczalni, jej moderni-
zację, która miała miejsce w 2012 roku, a także pro-

gnozuje, jak może wyglądać przyszłość. 

Po wybudowaniu oczyszczalni i wdrożeniu jej do 
pracy następuje okres optymalnej i spokojnej eks-
ploatacji – ocenia się, że na oczyszczalniach wy-
nosi on zazwyczaj około 7 lat. Różne czynniki,  np.: 
zmiana ilości i jakości ścieków dopływających, 
zmiana przepisów, nowe technologie, nowe urzą-
dzenia powodują, że po kilku latach spokoju nale-
ży przystąpić do projektowania modernizacji lub 
rozbudowy obiektu. W połowie lat dziewięćdzie-
siątych już w trakcie budowy WOŚ oczyszczalnia 
została przeprojektowana w części biologicznej, 
gdyż pojawiły się nowe wymagania i ścieki na-
leżało oczyszczać nie tylko w zakresie związków 
organicznych, ale również w zakresie usuwania 
związków biogennych: azotu i fosforu. Oddany do 
eksploatacji w 2001 r. WOŚ mógł oczyszczać oko-

ło 90 000 m3/d. 

Oczyszczalnia przekazana do eksploatacji we 
wrześniu 2012 r. miała oczyszczać wszystkie 
ścieki z Wrocławia, których ilość oszacowano 
na 140 000 m3/d oraz miała spełniać nowe za-
ostrzone wymagania dotyczące jakości odpływu 

z oczyszczalni.  

Projektowana teraz kolejna rozbudowa ma 
objąć pełnym oczyszczaniem również ście-
ki w okresie opadów – obecnie w porze desz-
czowej może ich dopływać do WOŚ ponad 

200 000 m3/d. 

Biorąc pod uwagę występujące cykle, to do 
kolejnej okrągłej rocznicy naszej firmy, oczysz-

czalnię czeka jeszcze szereg modernizacji.

HYDROPOLIS 
Poza dbaniem o mieszkańców przez dostawy wody i odbiór nieczy-
stości – jedną z naszych misji jest także edukacja ekologiczna. Hy-
dropolis, które rozpoczęło swoją działalność pod koniec 2015 roku, 
to unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z no-
woczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bie-
rze udział woda – od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy 
oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi. Jest to jedyny obiekt 
tego typu w Polsce i jeden z nielicznych na świecie – wystawa znaj-
duje się w zabytkowym, XIX-wiecznym neogotyckim podziemnym 
zbiorniku wody czystej o powierzchni 4600 m². W grudniu ubiegłego 
roku Hydropolis obchodziło swoje 5. urodziny. Monika Domaradzka –  

liderka Hydropolis do dzisiaj pamięta czas otwarcia centrum. 

Najbardziej w pamięci zapadły mi stres i emocje, które towarzyszyły 
wszystkim przed otwarciem naszego Centrum Edukacji Ekologicz-
nej. Wiedziałam jak ważne i potrzebne dla MPWiK, w kontekście 
szerzenia edukacji ekologicznej, jest takie miejsce jak Hydropo-
lis. Bałam się jednak, że zawiedziemy mieszkanki i mieszkańców  

Wrocławia, że nie sprostamy ich oczekiwaniom, które jak wiemy – 
bywają wysokie! Ale po pierwszych dniach byłam już pewna, że da-
liśmy radę. I ta myśl przerodziła się w potężną dawkę motywacji do 

działania i rozwijania Hydropolis, która towarzyszy nam do dziś. 

Jak widać – historia naszej firmy jest długa i obfita w różnego rodza-
ju wydarzenia – od tych pozytywnych związanych z rozwojem po te, 
które stanowiły dla nas prawdziwe życiowe wyzwania. Z czystym su-
mieniem możemy powiedzieć, że podołaliśmy im w stu procentach. 
To, co wyraźnie  wybrzmiewa w opisanych historiach to fakt, że idzie-
my z duchem czasu, nie cofamy się i nie stoimy w miejscu. To ludzie 
napędzają każdy krok w przyszłość. Ważne jednak, żeby w tych kro-
kach był ślad naszych doświadczeń. Bądźmy dumni, że jesteśmy czę-
ścią MPWiK. Nasza codzienna praca wpływa na czyjś komfort, a jak 

wiadomo – bez wody nie ma życia. CDN :)

PS w kolejnych numerach "Kropelki" również pojawią się publikacje 
związane ze 150-leciem firmy. 


