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„Przegląd Techniczny” z 17 marca br. opublikował za „Gospodarką Wodną”,
a pod powyższym tytułem, omówienie przez M. Jędrysika
i A. Łaskiego
projektu „Wisła”. Celem tego projektu, tworzonego przy udziale ONZ, było „sformułowanie optymalnego w naszych warunkach programu zabudowy systemu wodnego
królowej polskich rzek”.
„Perspektywa projektu — czytamy m. in. — (..) sięga lat 1985 i 2000. Obejmuje
on całe dorzecze i dotyczy wszystkich możliwych aspektów gospodarki wodnej w tym

rejonie,

a więc:

zaopatrzenie

w

wodę

ludności,

przemysłu

i rolnictwa,

zapewnienie

nienaruszalnego przepływu, ochrony wód przed zanieczyszczeniem i ochrony przeciwpowodziowej, a także wykorzystania żeglugowych i energetycznych zasobów wodnych rzeki”.
Omówiwszy w skrócie ów gigantyczny model gospodarki wodno-energetycznej,
obliczonej dla 148 wariantów we wszystkich 12 podsystemach do 2000 roku, autor
„Przeglądu Technicznego” analizuje z kolei nakłady inwestycyjne na ten cel:
„Suma nakładów (...) koniecznych do wzniesienia w dorzeczu Wisły do 1985 roku
wielozadaniowych budowli podstawowych, zabudowy doliny rzeki, ochrony wód przed
zanieczyszczeniem i budowy jednozadaniowych obiektów o znaczeniu lokalnym, dla

wariantu

rego

bardziej

kosztownego,

wynosi

—

81,9 mld

złotych. Dla

etapu

drugiego, któ-

horyzont czasowy wyznacza rok 2000 -- 164,9 mld złotych”.
Autorzy projektu zastrzegają jednak, iż:
„Program dotyczący ochrony wód jest w obydwu etapach programu minimalnym i dotyczy wyłącznie budowy oczyszczalni ścieków. Nie obejmuje natomiast całej

problematyki ochrony wód zlewni Wisły, ponieważ brak w nim środków na budowę
podoczyszczalni ścieków odprowadzanych przez zakłady produkcyjne, kolektorów
ścieków, urządzeń chroniących wodę przed zasoleniem oraz środków na budowę urządzeń trzeciego i czwartego stopnia oczyszczania ścieków przemysłowych i komunal-

nych

(...).

Dotychczasowe

tempo

inwestowania

w

dziedzinie

gospodarki

wodnej

w kraju nie było wysokie, co prowadziło do systematycznego pogarszania się sytuacji
wodno-gospodarczej w dorzeczu Wisły — piszą na zakończenie swej relacji autorzy
Projektu. — Projekt „Wisła” jest jednym z elementów wchodzących w skład olbrzymiej pracy, jaką prowadzi się obecnie nad planem przestrzennego zagospodarowania
naszego kraju. Dodajmy, że jest to element ważny. Nasza centralna arteria wodna

nie

może

być

bowiem

w

takim

stanie,

w

jakim

pozostaje

do

dzisiaj,

służyć

musi

w pełni rozwijającej się gospodarce. Projekt, jak wynika z relacji, jest opracowaniem
kompleksowym
i przygotowanym za pomocą najnowocześniejszych technik wykonywania tego rodzaju prac”.

Opracowała

I. Krawczykowska
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