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50lat Początek wodociągowania Zaniemyśla nastąpił w 1964r. 

Inicjatorem budowy była Gromadzka Rada Narodowa, a Naczelnikiem był 

Pan Ochotny Wiesław. Wodociąg został oddany do użytkowania w XX-

lecie PRL-u - 22 lipca 1964r. Upamiętnieniem tej daty było postawienie 

kamienia z napisem: 

 

,,Wodociąg oddano do użytku w XX-lecie PRL  
22 lipca 1964” 

 

Kamień - obelisk został posadowiony w miejscu pierwszego ujęcia 

wody, na Pl. Berwińskiego. Obecnie jest na terenie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Zaniemyślu ul. Sosnowa 4.  

Stację wodociągową wybudowano przy ul. Nowej i znajduje się tam 

do dnia dzisiejszego. W miarę większego zapotrzebowania na wodę, stacja 

wodociągowa była rozbudowywana. Pierwsze ujęcie (odwiert) wody było 

na Pl. Berwińskiego, drugi na terenie stacji przy ul. Nowej, a trzeci przy 

ul. Słowackiego. Budowa stacji wodociągowej, a także jej dalsza 

rozbudowa, była prowadzona przez (WZIR) Wojewódzki Zakład 

Inwestycji Rolniczych w Przeźmierowie, kierownikiem był Pan Zaran. Na 

budynku stacji jest tabliczka informująca, że budowa była dofinansowana 

przez (PZU) Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Nie udało się ustalić jakie 

były wielkości finansowania i dlaczego PZU finansowało tego rodzaju 

inwestycje. Pierwsza ulica, która była zwodociągowana to ul. 

Raczyńskiego, następnie ul. Poznańska, Średzka do strażnicy OSP, 

Kilińskiego oraz Pl. Berwińskiego. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej 

w Zaniemyślu zależna była od rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

Ciekawostką jest doprowadzenie wody do Ośrodka Swarzędzkich Fabryki 

Mebli. Wodociąg był prowadzony po dnie Jeziora Raczyńskiego z plaży 

miejskiej przy amfiteatrze, a wykonawcą był p. Plebański. Dzisiaj już ten 

wodociąg jest nieczynny. Drugą ciekawostką jest doprowadzenie wody do 

Wyspy Edwarda Raczyńskiego. Wodociąg jest prowadzony także po dnie 

jeziora z prywatnej działki a wykonawcą był p. Rozmiarek. Wodociąg jest 

czynny do dnia dzisiejszego. Ponadto, do Wyspy Edwarda Raczyńskiego 

w 2013r. doprowadzono gaz oraz kanalizację, ale pod dnem jeziora. 



Pierwsi operatorzy 

 
     Kurek Józef            Grabowski Czesław 
 
 Pierwszym operatorem (SUW) stacji uzdatniania wody 

w Zaniemyślu był p. Kurek Józef, od 1964 do 1991r. Przy rozbudowie 

stacji oraz większemu zapotrzebowaniu na wodę w 1976r został przyjęty 

drugi pracownik - operator p. Grabowski Czesław. Pan Grabowski na 

stacji w Zaniemyślu pracował w latach od 1976 do 1989. Następnie na 

stacji (SUW) w Brzostku  do 1993r. Kolejnym operatorem na hydroforni 

w Zaniemyślu po p. Kurku jest p. Nowak Ryszard, który obsługuje stację 

do dnia dzisiejszego. Od 1964 do 1993r stacja (SUW) w Zaniemyślu była 

nadzorowana i eksploatowana przez (WZIR) Wojewódzki Zakład 

Inwestycji Wodnych w Przeźmierowie. W 1993r hydrofornia oraz sieć 

wodociągowa została przekazana Urzędowi Gminy w Zaniemyślu, 

a następnie jednostce podległej Urzędowi Gminy - Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej w Zaniemyślu. 

 Na terenie gminy Zaniemyśl było kilka hydroforni przy dawnych 

(PGR) Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz (RKS) Rolniczych 

Kombinatach Spółdzielczych, które zaopatrywały w wodę swoje 

gospodarstwa oraz mieszkańców danej miejscowości. Np. PGR-y 

zaopatrywały w wodę: Polwicę, Jeziory Wielkie, Jaszkowo, Czarnotki 

i Łękno, a RKS-y zaopatrywały w wodę Śnieciska, Płaczki, Polesie, 



Pigłowice i Wyszakowo. W  pozostałych miejscowościach mieszkańcy 

mieli własne ujęcia hydroforowe lub czerpali wodę ze studni 

przydomowych. 

Kilka hydroforni zostało zlikwidowanych, a dwie z nich - Czarnotki 

i Polwica - zostały rozbudowane i przystosowane do produkcji wody na 

szerszą skalę. Obecnie na terenie Gminy Zaniemyśl czynnych jest pięć 

stacji (SUW) w miejscowościach takich jak: Zaniemyśl, Polwica, 

Brzostek, Czarnotki i Jeziory Wielkie. Stacje te zaopatrują w wodę całą 

gminę. Do sieci wodociągowej podłączonych jest około 97% 

mieszkańców gminy. 

 W celu poprawienia jakości wody stacje są modernizowane oraz 

wprowadzane są nowe technologie uzdatniania wody. Przykładem jest 

hydrofornia (SUW) w Polwicy, która jest pod stałym monitoringiem 

radiowym. 

W kilku miejscowościach na terenie gminy Zaniemyśl takich jak; 

Mądre, Pigłowice, Winna, Bożydar wprowadzono radiowe odczyty 

wodomierzy. Umożliwiają one dokonanie odczytu podczas nieobecności 

odbiorcy wody. 

System ten będzie wprowadzany na kolejne miejscowości. 

 

 

  Zaniemyśl 05.07.2014r                                    Opr. Kaźmierczak K. 


