
MONITORING PRASY -SKAŻONE WODY 

od 1.01. 2016

L.p Data Rodzaj 
prasy

Tytuł artykułu-autor- treść

1 05-06-01-
16

Głos Pomorza
Słupsk
Dz/Nr 3 

Z kranu leci woda brudna jak błoto
autor: Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl
W tej wodzie nie da się prać,a co dopiero ją pić.
cyt.(...)10 razy przekroczony był poziom zmętnienia 
wody lecącej z kranu(...) To brązowa ciecz z piachem i 
jakimiś farfoclami. Raz bywa bardziej 
zanieczyszczona, raz mniej, ale to co działo się ostatnio
przed samymi świętami-przeszło wszelkie pojęcie-
mówi Jolanta Wejer  i pokazuje słoik  z błotnistą 
cieczą.(...).  

2 05-06-01-
16

Nowiny Gazeta 
Codzienna
Rzeszów
Dz/Nr 2

Mieszkańcy: Rdzawa woda płynie z gminnej sieci 
wodociągowej
autor: Wojciech Tatara
cyt. Mieszkańcy Żurawicy skarżą się, że z ich kranów 
płynie rdzawa ciecz. Gmina zapowiada modernizację 
przestarzałej stacji uzdatniania wody. Problem z 
zanieczyszczona woda pojawia się co jakiś czas w 
domach osób korzystających z gminnej sieci.(...). 
Władze gminy zbywają ludzi, wymyślając różne 
usprawiedliwienia, tymczasem co jakiś czas woda 
lecąca z kranu nie nadaje się do picia.(...) Jest to obiekt 
przestarzały, wymagający gruntownej przebudowy. W 
tym roku postaramy się unowocześnić technologię 
filtracyjną, aby nie dochodziło do zanieczyszczeń 
wody.(...).

3 7.01.2016 Gazeta Wyborcza-
Rzeszów
Rzeszów
Dz./Nr 4

Ma być lepiej z wodą
autor: Artur Gernard
cyt. Specjaliści z Politechniki rzeszowskiej zbadają, 
dlaczego w mieszkaniach na niektórych rzeszowskich 
osiedlach z kranów płynęła brudna woda. Wyniki maja 
być znane do końca lutego. Miasto zapewnia, że woda 
już się poprawiła. Ta sprawa dawała się we znaki 
mieszkańcom Rzeszowa od wielu miesięcy. Co pewien
czas na niektórych osiedlach z kranów płynęła brudna 
woda.(...) Zabrudzona była tylko ciepła woda. Była 
zdatna do picia, spełniała normy, ale miała 
zabarwienie. Pod koniec ubiegłego roku brudna woda 
znów lała się z kranów.(...) Monitorujemy sytuację cały
czas. Woda wszędzie jest już czysta. Przed sylwestrem 
były jeszcze pojedyncze zgłoszenia o zabrudzonej 
wodzie, ale to wynikało głównie z jakichś awarii, do 

mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl


których doszło. Na razie woda jest czysta. (…) Przede 
wszystkim zdecydowano się na zmianę koagulantu, 
który dodawany jest do wody w stacji uzdatniania. I to 
znacznie poprawiło pH wody.(...)

4 8.01.2016 Echo Dnia 
Kielce
Dz/Nr 4

W kanale elektrowni padło mnóstwo ryb
Katastrofa w Połańcu. Winny zakład czy brak tlenu 
w wodzie?
autor: Mateusz Bolechowski
bolechowski@echodnia.eu
cyt. Kanał przy elektrowni przez cały rok oblegany jest
przez wędkarzy.(...) Jeszcze klika dni temu amatorzy 
wędkowania mieli na kanale wyśmienite połowy. We 
wtorek zauważyli znaczna ilość martwych ryb. 
Powiadomili policję, Polski Związek Wędkarski i 
wszelkie odpowiednie służby.(...) Pady osobniki 
cennych gatunków- brzany, sandacze, certy, i 
szczupaki-mówi Sławomir Figacz, dyrektor biura 
zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Tarnobrzegu.(...).Skąd masowe śnięcie?-Być może 
elektrownia zrzuciła jakieś środki  chemiczne albo zbyt
ciepłą wodę i ryby nie wytrzymały temperatury-
przypuszcza dyrektor.(...) Do badań pobrano próbki 
wody w kanale i Wiśle oraz martwe ryby.(...) Wstępnie 
wykluczono zanieczyszczenie wody. Zdaniem 
Małgorzaty Janiszewskiej, świętokrzyskiego inspektora
ochrony środowiska, przyczyny zdarzenia mogły być 
dwie: spływ Wisłą ryb, które zginęły na zamarzniętym 
odcinku powyżej Połańca z braku tlenu lub różnica 
temperatur między zimną woda w Wiśle a ciepłą, 
zrzucona przez elektrownię.

5 13.01.201
6

Nowiny Gazeta 
Codzienna
Rzeszów
Dz/Nr 7

Substancja oleista w wodach Wiszni
autor: HL
cyt. Najprawdopodobniej awaria jednego z reduktorów 
śluzy wodnej była przyczyną wycieku substancji 
oleistej do Wiszni. Na miejscu interweniowali 
policjanci z Radymna oraz strażacy z Jarosławia i 
Duńkowic. Strażacy usunęli plamę oleju z rzeki, a 
pracownik odpowiedzialny za działanie turbiny został 
zobligowany do usunięcia z reduktora nadmiaru oleju. 
O sprawie poinformowano wojewódzki inspektorat 
ochrony środowiska. 

6 14.01.201
6

Super Nowości
Rzeszów
Dz/Nr 8

Rzeszów Przyczyny brudnej wody poznamy 
najprawdopodobniej w kocu stycznia. Mniejsze 
rachunki z powodu rdzawej wody.
autor: Agata Flak
aflak@supernowosci24.pl
cyt. Problem brudnej wody ciągnął się od pół roku i 
dotyczył kilku osiedli w Rzeszowie:(...).Prezydent 
miasta Tadeusz Ferenc, podjął decyzję, że za okres, w 
którym z kranów płynęła brudna woda, mieszkańcy nie
zapłacą.(...).

mailto:aflak@supernowosci24.pl
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7 1.02.2016 Super Nowości
Rzeszów
Dz/Nr 20

Ekspertyza wyjaśniająca przyczyny brudnej wody 
gotowa.
autor: af
cyt. Problem brudnej wody ciągnął się od pół roku  i 
dotyczył kilku osiedli w Rzeszowie:(...).Ekspertyza jest
już gotowa, a wyniki do wiadomości publicznej 
zostaną podane prawdopodobnie jeszcze w tym 
tygodniu. Pewne jest jednak to, że za okres, w którym z
kranów płynęła brudna woda, mieszkańcy zapłacą 
mniej (…).

8 -09.02.16 Gazeta Wyborcza-
Kraków
Kraków
Dz/Nr 32

E.coli w olkuskiej wodzie !
autor: Jarosław Tomczyk
cyt. Woda w czterech gminach powiatu olkuskiego, 
gdzie mieszka ponad 80 tys. osób, jest niezdatna do 
picia.(...) Jak wynika z decyzji wydanej przez olkuski 
sanepid, używanie zanieczyszczonej mikrobiologicznie
wody stanowi zagrożenie dla zdrowia. Bakterie 
Escherichia coli, czyli pałeczek okrężnicy, które 
znalazły się w olkuskiej wodzie, w skrajnych 
wypadkach mogą być groźne nawet dla życia. Dlatego 
skażonej wody nie należy używać do spożycia nawet 
po przegotowaniu, a odradza się nawet mycie zębów i 
dłuższe kąpiele w szczególności u noworodków i 
kobiet w ciąży.(...). 

9 -09-02-16 Dziennik Polski 
Kraków
Dz/Nr 32

Zakażona woda pitna w powiecie olkuskim
autor: MR
Cyt. W niedzielę  ze Stacji Uzdatniania Wody w 
Olkuszu pobrano do analizy próbki wody, która jak się 
okazało, nie jest przydatna do spożycia. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu zakazał 
spożywania wody mieszkańcom(...).

10 10.02.201
6

Gazeta Wyborcza-
Kraków
Kraków
Dz/Nr 33

Olkusz może już pić wodę
autor:PF
cyt. Woda z sieci wodociągowych w Olkuszu i 
okolicznych miejscowościach jest zdatna do spożycia-
ogłosił(...) sanepid. To koniec kryzysu, z którym od 
poniedziałku musiało zmierzyć się ok. 80 tys. ludzi. 
Sanepid informuje, że przez pewien czas woda może 
mieć zmieniony smak i zapach. Ma to być 
spowodowane chlorowaniem jej w sieci 
wodociągowej.

11 10.02.201
6

Dziennik Polski 
Kraków
Dz/Nr 33

Mieszkańcy już mogą pić wodę
autor: (SB, AC)
cyt. Mieszkańcy czterech gmin(...) oraz Olkusza mogą 
już pić wodę z kranu.(...) w najnowszych próbkach nie 
wykryto obecności bakterii E. Coli. (…) Było to 
świeże zanieczyszczenie fekalne, Bakterie nie miały 
czasu, by się rozprzestrzenić (…). Chlorowanie 
zbiorników oraz sieci przesyłowej rozwiązało problem.
Najważniejsze jest w tej chwili znalezienie przyczyny 



skażenia wody. Pozwoli to na zapobieganie takim 
zdarzeniom w przyszłości.(...).

12 12.02.201
6

Gazeta Wyborcza-
Rzeszów
Rzeszów
Dz/Nr 35

Bakterie w wodzie, kuracjusze w strachu
autor: Anna Gorczyca
cyt. Od środy mieszkańcy i kuracjusze przebywający w
Polańczyku nie mogą korzystać z wody kranowej. Nie 
wolno używać jej do gotowania, mycia zębów. W 
wodzie wykryto bakterie, które mogą wywołać m.in. 
zatrucie pokarmowe. Co więcej, gmina powinna wydać
zakaz kilka dni wcześniej.(...) Zakaz obejmuje 
gotowanie, picie, nie wolno myć nią zębów. Można 
używać jej jedynie do celów sanitarnych. W ujęciu 
wody wykryto bakterie Clostridium perfringens. -To 
bakterie beztlenowe, kałowe. Nie niszczy ich 
gotowanie, mogą wywołać m.in. zatrucie pokarmowe-
wyjaśnia Wiktor Fidor, powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Ustrzykach Dolnych. (…). dodaje, że bakteria ma 
swoje formy przetrwalnikowe-spory, które mogą latami
czekać na korzystna okazję, żeby się rozwinąć Teraz 
mogła się zdarzyć taka okazja. Bakterie typu kałowego 
mogły się dostać do ujęcia po ostatnich deszczach, 
które spłukały nieczystości z brzegów zalewu.

13 12.02.201
6

Dziennik Polski
dodatek Kronika 
Małopolska
Kraków
Dz/Nr 35

Woda już zdatna do picia
autor: Sławomir Bromboszcz
współpraca Amadeusz Calik
cyt. 80 tys. mieszkańców powiatu nie mogło pić wody 
z kranu, bo zawierała groźne bakterie E. Coli. 
Burmistrz Olkusza zadecyduje czy powiadomić 
śledczych o działaniach miejskich wodociągów. 
Mieszkańcy czterech gmin (…) oraz Olkusza mogą już
pić wodę z kranu. Agata Knapik, szefowa powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu poinformowała, 
że w najnowszych próbkach nie wykryto obecności 
bakterii E. Coli.(...) Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik 
wystosował list otwarty o Alfreda Szylki, prezesa 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w 
Olkuszu. Żąda w nim wyjaśnienia przyczyn skażenia. 
Nie wyklucza poinformowania prokuratury o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a konkretnie 
narażenia mieszkańców gminy Olkusz na 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

14 12/14-02-
16

Nowiny Gazeta 
Codzienna
Rzeszów
Dz/Nr 29

Nie pij tej wody, bo się pochorujesz.
Autor: Beata Terczyńska
cyt. Bakteriami Clostridium perfringens skażony jest 
wodociąg zaopatrujący w wodę mieszkańców 
Polańczyka. Zakaz spożywania wody obowiązuje do 
odwołania.(...). Jak groźna dla zdrowia jest taka 
bakteria pochodzenia kałowego(...)?Może powodować 
dolegliwości układu pokarmowego, takie typowo 
zatruciowe, jak biegunka, nudności, bóle brzucha-
tłumaczy dyrektor ustrzyckiego sanepidu. U osób o 



obniżonej odporności chorujących na przykład na 
cukrzycę, objawy mogą być znacznie poważniejsze.
(...).

15 13/14-02-
16

Fakt
Warszawa
Dz/Nr 36

Nie pij wody w Polańczyku !
Autor: WŁ
Cyt. Mieszkańcy, turyści i kuracjusze muszą uważać na
wodę z kranu w Polańczyku na Podkarpaciu. Wykryto 
w niej groźną bakterię. (…) Zakażenie nią może 
prowadzić nawet do śmierci. (…)

16 13/14-02-
16

Dziennik Polski
dodatek Kronika 
Małopolska
Kraków
Dz/Nr 36

Boją się, że znów będą stać w kolejce do 
beczkowozów
autor: Katarzyna Ponikowska
redakcja@dziennik.krakow.pl
cyt. Specjaliści zapewniają, że woda jest już czysta i 
nadaje się do picia. Dla bezpieczeństwa nadal jest 
chlorowana, a badania będą jeszcze powtórzone  kilka 
razy. Mieszkańcy mają wątpliwości. Uważają że w tak 
szybkim tempie trudno jest oczyścić całą sieć 
wodociągową. Boją się, że znów będą zmuszeni stać w 
kolejce do beczkowozów. (…).

17 16.02.201
6

Nowiny Gazeta 
Codzienna
Rzeszów
Dz/Nr 31

Polańczyk, Średnia Wieś
Sanepid zbadał wodę w wodociągach
autor: BETA
cyt. Woda w Polańczyku nadaje się już do spożycia-
poinformował sanepid. Jak pisaliśmy w wodzie 
wykryto bakterię Clostridium perfringens ( laseczka 
zgorzeli gazowej). Ludziom dostarczono wodę 
butelkowaną oraz z beczkowozu. Nadal obowiązuje 
natomiast zakaz spożywania wody z wodociągu z 
Średniej Wsi.

18 17.02.201
6

Super Nowości
Rzeszów
Dz/Nr 32

Z kranów znowu popłynęła brudna woda
autor: Agata Flak aflak@supernowosci24.pl
cyt. Nie tak dawno, bo w grudniu ubiegłego roku, 
rzeszowskie media rozpisywały się o uciążliwym dla 
mieszkańców problemie brudnej wody. Przyczyn jej 
powstania nie potrafili wyjaśnić ówcześni prezesi(...), 
za co prezydent Tadeusz Ferenc pozbawił ich stołków. 
Przed nowymi prezesami stanęło nie lada wyzwanie.
(...) .Nowi prezesi zapewniają, że stan wody w 
Rzeszowie w ostatnim czasie znacznie się poprawił. 
Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego z kranów 
znowu popłynęła rdzawa woda.(...)

19 19.02.201
6

Nowości
Toruń
Dz/Nr 4

Wojsko dementuje
Uran z pocisków skaził wodę w Toruniu?
autor: Artur Olewiński
cyt. W mediach pojawiły się informacje o pociskach z 
uranem. Miały zostać użyte przez amerykańskie 
wojsko podczas niedawnych ćwiczeń na poligonie pod 
Toruniem. Doszło do skażenia miejskich ujęć wody? 
Skontaktowałem się z Centrum Szkolenia Artylerii i 
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Uzbrojenia, który dementuje te informacje-mówi 
Tadeusz Wierzba, dyrektor Wydziału Ochrony 
Ludności Urzędu Miasta. Używane były tradycyjne 
pociski.(...). Cały czas monitorujemy stan wody, jest 
całkowicie bezpieczna-mówi Władysław Majewski, 
prezes TW i dodaje, że poligon znajduje się daleko od 
ujęć wody. Ewentualne zanieczyszczenia dostałyby się 
do nich po kilkunastu latach.

20 19.02.201
6

Nowa Trybuna 
Opolska dodatek-
Opole
Dz/Nr 41

Byczyna
Cały czas jest problem z wodą. Za dużo w niej 
azotanów
autor: Mirosław Dragon mdragon@nto.pl 
77-44-71-360
cyt. Przeprowadzone zostały badania wszystkich 
czterech zbiorowych ujęć wody w gminie Byczyna. 
Tylko w jednym z nich w Byczynie-Polanowicach 
woda ma tak dobrą jakość, że nie trzeba jej uzdatniać. 
(…). W pozostałych ujęciach (…) woda dopuszczona 
jest tylko warunkowo do spożycia. Zawiera bowiem za 
dużo azotanów: w Nasalach 53-54 mg/l, a w Kostwie 
55-57 mg/l(...).

21 24.02.201
6

Nowiny Gazeta 
Codzienna
Rzeszów
Dz/Nr 37

Będą zwroty za brudną wodę
autor: Bartosz Gubernat
cyt. MPWiK i MPEC podpisują porozumienia ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi. Na ich mocy wypłacą
rekompensaty za dostarczanie brudnej kranówki.(...)

22 25.02.201
6

Gazeta Lubuska
Zielona Góra
Dz/Nr 46

Brudna woda we wsi? Prezes: To niemożliwe
autor: Łukasz Koleśnik
lkolesnik@gazetalubuska.pl tel. 510-06-973
Krosno Odrzańskie
cyt. Kilku mieszkańców Czarnowa narzeka na jakość 
dostarczanej wody. Wodociągi sprawdziły rury i 
mówią, że ...nie ma tego problemu.
Mieszkańcy  zgłosili problem radnemu ze swojego 
terenu. Ten poruszył go podczas spotkania w urzędzie 
miejskim. Woda, która dociera ze wspólnej stacji z 
Wężysk do Czarnowa jest straszna. Ludzie mi 
przynosili w słoikach. Ona jest brązowa. (...)

23 25.02.201
6

Gazeta Wyborcza-
Kraków
Kraków
Dz/Nr 46

Skażona woda
autor: GGŁ
cyt. Zanieczyszczona woda popłynęła z kranów w 
gminie Liszki (powiat krakowski). Skażeniu winne są 
najprawdopodobniej bakterie E. Coli, ale pobrane 
przez sanepid próbki są poddawane dokładnym 
badaniom. Mieszkańcy Ściejowic, Jeziorzan, Rącznej i 
Kaszowa zostali już podłączeni do krakowskich 
wodociągów. Z podobnym problemem zmagają się 
mieszkańcy powiatu limanowskiego.(...).  

24 25.02.201
6

Dziennik Polski 
dodatek Kronika 

Zbadano wodę. Za dużo w niej żelaza.
autor: Alicja Fałek

mailto:lkolesnik@gazetalubuska.pl
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Małopolska
Kraków
Dz/Nr 46

Szczyrzyc
cyt. Podczas prac przy rozbudowie wodociągu 
Janowice-Szczyrzyc doszło do zanieczyszczenia wody. 
Mieszkańcy poinformowali sanepid. Gdy wykryliśmy 
zanieczyszczenia, zaprzestaliśmy poboru wody z trzech
skażonych studni-zapewnia prezes spółki 
wodociągowej. Biegunki, wymioty i wysypka- na takie
objawy uskarżali się użytkownicy wodociągu 
Janowice-Szczyrzyc, który wodę doprowadza do 300 
gospodarstw. Mieszkańcy zaczęli podejrzewać, że to 
efekt skażenia.(...) Mieszkańcy zdecydowali na własny 
koszt zbadać wodę. Okazało się, że norma żelaza 
została przekroczona 60- krotnie, a manganu 40-
krotnie. Poinformowali sanepid.(...).

25 25.02.201
6

Dziennik Polski 
Kraków
Dz/Nr 46

Liszki
Skażona woda w gminnym wodociągu
autor:?
Cyt. Brudna woda pojawiła się w kranach 
mieszkańców czterech miejscowości w gminie Liszki. 
Ujęcie w Rącznej prawdopodobnie zanieczyszczone 
zostało bakterią E. Coli. Wójt gminy zlecił badania, 
które wyjaśnić mają jak doszło do skażenia.(...)  

26 25.02.201
6

Tygodnik 
Podhalański
Zakopane
T/Nr 8

Problem zwany wodą
Awaria wodociągu była główna przyczyną mętności 
wody w części Kluszkowiec.
autor: Aneta Dusik
cyt. To co leci z kranów, nie przypomina wody, taką 
informację odebraliśmy w ubiegłym tygodniu od 
mieszkańców części ulicy Gorczańskiej.(...).

27 29.02.201
6

Gazeta Olsztyńska
Olsztyn
Dz/Nr 49

W wodzie wykryto groźne bakterie coli
autor: red.
cyt. Podczas rutynowych badań jakości wody na stacji 
uzdatniania wody „Kortowo” w Olsztynie twierdzono 
obecność bakterii grupy E.coli.(...) .Trwa intensywne 
płukanie filtrów oraz zbiorników wody czystej. Badana
jest woda w sieci w otoczeniu stacji uzdatniania wody 
„Kortowo” , płukane są również sieci wodociągowe, 
którymi dostarczana jest woda z SUW.(...).

28 1.03.2016 Gazeta Wyborcza-
Olsztyn
Olsztyn
Dz/Nr 50

Bakterie w wodzie w Kortowie
autor: Patryk Skrzat
cyt. Pogorszenie jakości wody stwierdzono podczas  
rutynowych badań. Obecnie pracownicy wodociągów 
płuczą filtry oraz zbiorniki wody czystej. Płukane są 
również sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze),
którymi dostarczana jest woda z SUW „Kortowo”(...). 

29 3.03.2016 Dziennik Polski 
dodatek Kronika 
Krakowska
Kraków
Dz/nr 52

Woda ze Smoniowic już zdatna do picia
autor: ALG
Gmina Radziemice
cyt. Woda z gminnego wodociągu nie wymaga już 
kilkuminutowego gotowania. Powiatowa inspekcja 



sanitarna uznała, że woda nadaje się do picia.(...).

30 4.03.2016 Gazeta Lubuska
Zielona Góra
Dz/Nr 53

Woda nie spełnia norm. W tym roku gmina to 
naprawi
autor: MB
Świdnica
cyt. Badania wody wykazały wysoką mętność wody 
oraz zawartość żelaza i magnezu. Urzędnicy 
zapewniają, że nie ma się czym martwić. Zakład Usług 
Komunalnych zlecił przeprowadzenie badań. 
Stwierdzono, że woda z wodociągu publicznego 
znacznie przekroczyła dopuszczalna zawartość żelaza i
manganu i jest mętna. Wpływa to od czasu do czasu na 
zmianę smaku, zapach i barwy wody lecącej z kranów.
(...).

31 05/06-03-
16

Gazeta Olsztyńska
Olsztyn
Dz/Nr 54

W wodzie nie ma już bakterii z grupy coli.
Autor: mp
cyt. Specjaliści z laboratorium olsztyńskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pobrali 49 
próbek wody, w których nie stwierdzono obecności 
bakterii z grupy coli. Przyczyna zanieczyszczenia 
wody w stacji uzdatniania wody Kortowo było 
wadliwe rozwiązanie projektowe wywietrzaka 
zbiornika (...)

32 7.03.2016 Gazeta Wyborcza 
Częstochowa
Częstochowa
Dz/Nr 55

Skażona woda w gminie Janów
autor: MH
cyt. Blisko 300 mieszkańców wsi Piasek od soboty nie 
może korzystać z wodociągu, w którym wykryto 
bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do 
celów spożywczych i higienicznych. Obecnie czystą 
wodę do wsi dostarcza w cysternach straż pożarna. Jest
tez dostępna woda butelkowana. Gminne służby 
zaplanowały dezynfekcję oraz płukanie ujęcia wody 
dla Piasku oraz wodociągu. 

33 10.03.201
6

Dziennik Polski
dodatek Kronika 
Krakowska
Kraków
Dz/Nr 58

Woda jest skażona
autor: EKT
cyt. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Proszowicach stwierdził, że woda z publicznego 
wodociągu Stary Korczyn, trafiająca do niektórych 
odbiorców powiatu proszowickiego jest 
mikrobiologicznie zanieczyszczona bakteriami z grupy 
coli i nie nadaje się do spożycia.(...).

34 10.03.201
6

Tygodnik 
Podhalański
Zakopane
T/Nr 10

Woda śmierdzi ropą
autor: Rafał Gratkowski
cyt. Na mocarnych z kranów wciąż leci woda o 
zapachu oleju opałowego. Pomimo usunięcia skutków 
wycieku, który skaził potok i ujęcia wody w 
Kościelisku, część mieszkańców wciąż narzeka na złą 
jakość kranówki.-Jest tak jakby kanister po benzynie 
opłukać zimną wodą, a potem do niego wlać wodę i 
podać ja do picia ludziom (…).



35 14.03.201
6

Dziennik Polski
dodatek Kronika 
Małopolska
Kraków
Dz/Nr 61

Woda w kranie jednak jest skażona ropą. Nikt nie 
bierze jej do ust.
autor: Marcin Szkodziński
cyt. (…) badania wody wykonane przez laboratorium 
w Pszczynie dowiodły, że w wodzie która leci z ich 
kranów, są ropopochodne substancje. Tymczasem 
urząd gminy stał na stanowisku, że woda jest czysta.
(...) Co ciekawe, właściwie, nie wiadomo jaka jest 
dopuszczalna norma substancji ropopochodnych w 
wodzie. Nie ma w polskim prawie przepisów, które by 
to regulowały.-przyznaje Maciej Pilch z sanepidu w 
Zakopanem(...). Tymczasem ludzie kranówki nie biorą 
do ust.

36 20.03.201
6

Tygodnik Siedlecki
Siedlce
T/Nr 11

Mętna woda też dobra
autor: Milena Celińska
cyt. szefowa łosickiego sanepidu Grażyna Kasprowicz 
uważa, że woda ze Stacji Uzdatniania w Wólce 
Nosowskiej nikomu nie zaszkodzi.(...) W badaniach 
przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach 
stwierdzono przekroczenie manganu i żelaza. 
zawartość tych substancji w wodzie powoduje jej 
mętność. Poza tym podczas jednego z badań wyszło też
nieznaczne przekroczenie ołowiu. Woda ze stacji w 
Wólce Nosowskiej trafia do wielu domów oraz szkoły 
w Koszelówce.(...).

37 16/22.03.1
6

Tygodnik Zamojski
Zamość
T/Nr 11

Dlaczego  władze  gminy  Trzeszczany  nie
poinformowały mieszkańców o skażeniu wody?
Coli w prokuraturze
autor: au  (artykuł sponsorowany)
cyt.  W  wyniku  awarii  w  piekarni  w  Trzeszczanach
doszło  do  skażenia  wody.  29  lutego  hrubieszowski
Sanepid  pobrał  próbki  wody w dwóch  punktach.(...)
Stwierdzono 98 bakterii z grupy coli w 100 ml wody
(norma  wynosi  0).  W takich  przypadkach  woda  nie
nadaje się do spożycia przez ludzi oraz do produkcji
żywności.  Próbki  zostały  pobrane  również  w  innym
punkcie ( w domu jednorodzinnym w Trzszczanach).
Tam wyniki były dobre.(...) -Wójt stoi na stanowisku,
że nie musiał informować mieszkańców, gdyż skażenie
dotyczyło  wyłączni  piekarni-tłumaczy  Wacław
Borkowski,  sekretarz  gminy.(...)  Mieszkańcy
podkreślają,  że  największą  panikę  wywołał  brak
jakiejkolwiek  informacji  ze  strony  Urzędu  Gminy.
Napisali  anonimowo  do  Prokuratury  Rejonowej  w
Hrubieszowie prośbę o wszczęcie śledztwa w sprawie
narażenia  ich  na  bezpośrednie  niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia poprzez niepoinformowanie o
skażeniu wody.(...).

38 18/20-03-
16

Super Nowości 
Rzeszów
Dz/Nr 54

Woda w kranach znowu brudna
autor: af
cyt. Na os. Nowe Miasto z kranów znowu popłynęła 



brudna woda . (…) Ciepła woda była mętna i żółta-z 
zimną nie było problemu.(...). Wyjaśnienia 
postanowiliśmy szukać w MPEC i MPWiK. Niestety 
nie udało się nam skontaktować z prezesami obu 
spółek.(...)

39 22.03.201
6

Nowiny Gazeta 
Codzienna
Rzeszów
Dz/Nr 56

Brudna woda w kranach to skutek zamulenia 
zalewu
autor:Bartosz Gubernat b.gubernat@nowiny24.pl
cyt. Naukowcy twierdzą, że muł w Wisłoku wpływa na
stan wodociągu i jakość wody. Ekspertyzę mającą na 
celu znalezienie przyczyn brudnej wody płynącej z 
kranów przygotowali naukowcy z Politechniki 
Rzeszowskiej.(...) Co prawda pod względem 
spożywczym spełnia normy sanepidu, jednak miała 
rdzawy kolor(...). 
II artykuł
Jaka rzeka taka kranówka
autor:Bartosz Gubernat b.gubernat@nowiny24.pl
cyt. Poprawę jakości wody w kranach trzeba zacząć od 
odmulania rzeki i poprawiania jej przepływu. 
Spółdzielnie mieszkaniowe muszą bardziej zadbać o 
instalacje wodociągowe w swoich blokach.(...)

40 23.03.201
6

Dziennik Polski 
dodatek Kronika 
Małopolska
Kraków
Dz/Nr 69

Odkręcają kurek i czują w wodzie zapach oleju
Kościelisko
autor: Marek Szkodziński
cyt. Czysta woda w kranach to wciąż marzenie części 
osób w Kościelisku. Aby ją mieć, niektórzy 
mieszkańcy muszą wymieniać w domu całą instalację 
hydrauliczną. Nie widać końca problemów 
mieszkańców Kościeliska po wycieku oleju 
opałowego, do jakiego doszło w grudniu 2015 r. (…) 
Zanim mieszkańcy zdążyli się zorientować, że woda 
jest brudna, olej zanieczyścił instalacje także wewnątrz
prywatnych budynków.

41 23.03.201
6

Super Nowości 
Rzeszów
Dz/Nr 57

-cyt. (…) Badali, badali i doszli do wniosku, że 
przyczyną rdzawej wody w rzeszowskich kranach jest 
zamulenie Wisłoka.(...)

42 31.03.201
6

Tygodnik 
Podhalański
Zakopane
T/Nr 13

Kościelisko zagrożone chorobami
autor: Rafał Gratkowski
cyt. Pochopne zamknięcie akcji kryzysowej przy 
zatrutej wodzie mogło ściągnąć na mieszkańców 
Kościeliska zagrożenie chorobami. Anna Firas z ul. 
Mocarni gdzie w kranach od miesięcy czuć było 
zapach ropy, zarzuca władzom Kościeliska działanie na
szkodę mieszkańców.(...) urzędnicy pospieszyli się z 
dopuszczeniem wody do spożycia.(...) Mamy żal, że 
dla gminy ważniejsza jest kasa niż zdrowie kilkunastu 
rodzin, które zostawiono z nierozwiązanym 
problemem.(...).

mailto:b.gubernat@nowiny24.pl
mailto:b.gubernat@nowiny24.pl


43 8.04.2016 Głos Koszaliński
Koszalin
Dz/Nr 82

Woda z bakteriami typu Coli. Kilkuset 
mieszkańców mogło pić ją od dłuższego czasu.
Autor: Rajmund Wełniec
rajmund.welnic@gk24.pl
Cyt. Woda w Gałowie i Trzcinnie koło Szczecinka z 
chorobotwórczymi bakteriami. Wodę dla kilkuset 
mieszkańców dostarczają beczkowozy.
W środę szczecinecki sanepid wydał decyzję 
zakazującą używania wody z hydroforni w Gałowie, 
która zaopatruje także pobliskie Trzcinno do celów 
spożywczych.-Właściwie można jej używać tylko do 
spłukiwania toalet-mówi Barbara Szysz, powiatowa 
inspektor sanitarna w Szczecinku.-Wodę 
zakwestionowano bakteriologicznie na podstawie 
planowanych badań, próbkę pobrano w poniedziałek, 4
kwietnia. Stwierdzono obecność bakterii grupy Coli, 
mogących powodować różne problemy zdrowotne. 
Trudno więc wyrokować, jak długo mieszkańcy pili 
zanieczyszczoną wodę. Na pewno przynajmniej kilka 
dni.(...).

44 09/10-04-
16

Głos Koszaliński
Koszalin
Dz/Nr 83

Odkazili sieć i woda ponownie jest czysta
Autor: Rajmund Wełniec
rajmund.welnic@gk24.pl
cyt. Wszystko jest w porządku, na próbce wody 
pobranej w czwartek nie wyrosły żadne kultury bakterii
(…). Jak pisaliśmy w środę inspektor sanitarny wydał 
zakaz po tym jak w wodzie pobranej do rutynowego 
badania w poniedziałek, znaleziono kolonie bakterii z 
grupy coli. Po decyzji Sanepidu Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji przeprowadził chlorowanie i
płukanie sieci i hydroforni. 

45 12.04.201
6

Super Nowości 
dodatek -Program 
TV
Rzeszów
Dz/Nr 70

Mniejsze rachunki z powodu brudnej wody
autor: Agata Flak
aflak@supernowosci24.pl
cyt. Na konta bankowe dwóch spółdzielni 
mieszkaniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił 
problem brudnej wody, wpłynęły pieniądze, będące 
rekompensatą poniesionych przez mieszkańców strat.
(...).Problem brudnej wody ciągnął się pół roku i 
dotyczył kilku osiedli w Rzeszowie(...).

46 18.04.201
6

POLSKA DZIENNIK
ZACHODNI
Katowice
Dz/Nr 90

Woda w kranach jest już czysta
autor: (ZIELA)
cyt. Od wczoraj mieszkańcy Sławkowa mogą pić już 
wodę z kranu i nie bać się, że jest ona skażona. Po 
płukaniu sieci wszystko bowiem wróciło do normy.(...).
Wszystko przez bakterie coli, których obecność 
wykryto w próbkach podczas sanepidowskiej kontroli. 
Woda z kranu nie nadawała się dopicia, 
przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia 
owoców i warzyw, wytwarzania lodów i mycia naczyń 
kuchennych czy sztućców(...).

mailto:aflak@supernowosci24.pl
mailto:rajmund.welnic@gk24.pl


47 15.04.201
6

Głos Ziemi 
Cieszyńskiej
Cieszyn
T/Nr 15

Na Kubalonce bez wody pitnej
Bakterie w zbiorniku
autor: (mark)
cyt. Przed południem 12 kwietnia sanepid zamknął 
stację uzdatniania wody na Kubalonce w Istebnej. W 
pobranych próbkach wykryto bakterie coli i inne 
zanieczyszczenia. Skażona woda nie nadawała się do 
picia i celów spożywczych. To nie pierwszy problem z 
ujęciem funkcjonującym przy dziecięcym sanatorium. 
Kłopoty biorą się stąd, że jest to ujęcie 
powierzchniowe, a więc narażone na oddziaływanie 
niekorzystnych czynników zewnętrznych.(...).Na 
szczęście nie stwierdzono u dzieci i mieszkańców 
żadnych objawów typowych dla spożycia skażonej 
wody, czyli bólów brzucha i biegunki.(...).

48 21.04.201
6

Tygodnik 
Podhalański
Zakopane
T/Nr 16

Wielkie rozczarowanie
autor: Monika Para-Miśkowiec
cyt. Jeszcze niedawno wydawało się, że do budowy 
wodociągu w Maruszynie jest coraz bliżej. Starania o 
sieć trwają dobrych kilka lat.(...).Powstał projekt i jest 
pozwolenie na budowę.(...) Jak się okazało w projekcie
wodociągu nie ma stacji uzdatniania wody, a jest ona 
konieczna.-Woda na ujęciach jest niezdatna o picia. Ma
przekroczony poziom moniaku oraz siarkowodoru i 
trzeba ją uzdatniać-Mówiła mieszkańcom Jolanta 
Mucha z firmy Ekosystem. Wyjaśniła, że bez stacji 
uzdatniania sanepid nie wyda zgody na użytkowanie 
wodociągu.(...).

49 29.04.201
6

Głos Ziemi 
Cieszyńskiej
Cieszyn
T/Nr 17

Lepiej nie pić kranówki
Bakteria w ataku
autor: (klk)
cyt. Zgodnie z przepisami woda musi być stale 
monitorowana i badana. Obowiązek dotyczy przede 
wszystkim producentów wody.(...). W przypadku 
Kubalonki problemy ujawniły się podczas monitoringu
przeglądowego.(...). Zdarzają się oczywiście sytuacje 
awaryjne. Woda na Kubalonce była bardzo zła. 
Wprowadzony został natychmiast reżim sanitarny.9...). 
Ujęcia wody w gminie są powierzchniowe. Na jakość 
wody mają wpływ opady deszczu, często też praca w 
lesie, zrywka, a także wypuszczanie nieczystości ze 
zbiorników. Nie bez znaczenia jest tez pokrywa 
śnieżna, która chłonie zanieczyszczenia, a następnie 
przez cieki wodne dostaje się do ujęć wody. (…). Tak 
naprawdę nie wiadomo co znajduje się w wodzie.(...) 
nieprzegotowanej wody się nie pije. Po zagotowaniu 
większość bakterii ginie, dlatego wówczas jest one 
bezpieczniejsza dla nas. Oczywiście mimo to woda 
musi być zdatna do picia i pozbawiona 
chorobotwórczych bakterii.(...).



50 5.05.2016 Głos Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 104

Spuszczanie wody nie pomogło
Gmina Stargard
autor: Wioletta Mordasiewicz
wioletta.mordasiewicz@polskapress.pl
cyt. Mieszkańcom Ulikowa leciała z kranów rdzawa 
ciecz. Nie mogli jej pić, kąpać się ani prać. Mieszkańcy
Ulikowa, w gminie Stargard skarżą się na jakość wody.
-Od dłuższego czasu bardzo często płynie z kranów nie
woda, ale rdzawa ciecz(...).Nie można w niej  robić 
prania ani używać do przyrządzania posiłków, nie 
mówiąc już o piciu. Z kranu wraz z woda wydobywa 
się powietrze, które wręcz wystrzeliwuje i w 
konsekwencji podrywa z rur cały brud, który później 
wraz z wodą trafia do naszych domów.(...). Ulikowo 
obsługują Wodociągi Zachodniopomorskie z siedziba 
w Goleniowie.(...).

51 9.05.2016 Gazeta Wyborcza
Rzeszów
Dz/Nr 107

Małże na straży czystości wody
autor: Artur Gernand
cyt.Rzeszowskie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji testuj system 
biomonitoringu wykorzystującego małże. (…) Małży 
słodkowodnych, czyli skójek zaostrzonych w służbie 
MPWiK jest osiem. Znajdują się w specjalnym 
zbiorniku na terenie stacji uzdatniania wody na osiedlu 
Zwyciężyca. Przez zbiornik przepływa woda pobierana
bezpośrednio z Wisłoka. Do każdego z osobników 
przyczepiony jest elektromagnes współpracujący z 
sondami pomiarowymi, które rejestrują stopień 
otwarcia muszli i naturalny biorytm.(...) Woda pobrana 
z Wisłoka po sprawdzeniu m.in. przez laboratorium i 
małże jest oczyszczona i uzdatniona do spożycia.
(...).Od lipca do grudnia ubiegłego roku w 
mieszkaniach na kilku rzeszowskich osiedlach z 
kranów regularnie płynęła zabrudzona ciepła woda. 
Nadawała się do użytku, była jednak zabarwiona na 
rdzawy kolor.(..) Wpływ na to miały m.in. niskie stany 
wód, długie okresy bardzo wysokich temperatur, brak 
opadów atmosferycznych, wysoka temperatura 
pobieranej z rzeki wody oraz zamulenie rzeki.(...)

52 9.05.2016 Kurier Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 88

Mieszkańcy Pyrzyc bez wody
autor: (r.c)
cyt. W sobotę w wodociągach w Pyrzycach sanepid 
wykrył bakterie z grupy coli.(...). Wezwano do 
nieużywania wody do celów spożywczych.(...) Jeden z 
internautów napisał, że woda w Pyrzycach już od 
dwóch tygodni miała zmieniony, metaliczny posmak i 
ostry zapach. O swoich wątpliwościach poinformował 
PPK. Reakcji jednak jak twierdzi nie było.

53 10.05.201
6

Super Express
Warszawa
Dz/Nr 108

Sanepid alarmuje
Woda skażona bakterią coli
autor: MW

mailto:wioletta.mordasiewicz@polskapress.pl


cyt. Aż 12 tys. osób zostało objętych alarmem 
wszczętym przez sanepid. Zakazał on w Pyrzycach 
(woj. zachodniopomorskie) picia wody z kranu. 
Powodem mają być odkryte w ubiegły weekend w 
ujęciu groźne bakterie kałowe-coli.(...) Escherichia coli
najczęściej prowadzi o zatrucia pokarmowego, 
wywołując objawy wymiotów czy ostrych biegunek. 
Objawów jej nie można jednak lekceważyć, bo u 
niektórych osób doprowadzić do zapalenia opon 
mózgowych, a nawet sepsy, która w połowie 
przypadków może się skończyć śmiercią.

54 10.05.201
6

Kurier Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 89

Chaos na ulicach, słaba informacja
Pyrzyce bez wody
autor: tekst (ps)
cyt. (…) w niedzielę miasto obiegła informacja , że 
woda w miejskich wodociągach jest skażona.(...) Po 
południu podjęto akcję informacyjną oraz akcję 
dowożenia nieskażonej wody. Mieszkańcy Pyrzyc 
wskazywali jednak na powolne i nieskoordynowane 
działanie lokalnej władzy. Często też nie było w 
wiadomo w których miejscach znajdują się 
beczkowozy.(...) Jednocześnie woda , do której dostęp 
mieszkańcy mają obecnie, nadaje się do celów 
sanitarnych, w tym kąpieli. Ze względu na dużą 
zawartość chloru u osób wrażliwszych mogą jednak 
wystąpić reakcje uczuleniowe.(...).

55 10.05.201
6

Głos Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 108

Woda z kranu tylko do celów sanitarnych
Pyrzyce
autor: Mariusz Parkitny
mariusz.parkitny@polskapress.pl
cyt. Przynajmniej do środy mieszkańcy Pyrzyc nie 
mogą pić wody dostarczanej z sieci wodociągowej. 
Powodem są bakterie coli.(...) woda nie może być 
używana do celów spożywczych, a tylko jedyni do 
sanitarnych. Sieć wodociągowa musi być teraz płukana
i dezynfekowana-mówi Małgorzata Kapłan z 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Szczecinie. (...)

56 12.05.201
6

Głos Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 110

Woda z Pyrzyc
autor: Mariusz Parkitny
mariusz.parkitny@polskapress.pl
cyt. Od wczoraj większość mieszkańców Pyryzc może 
korzystać z wody w kranach. W cierpliwość muszą się 
uzbroić mieszkańcy dwóch ulic.(...) To efekt wykrycia 
bakterii coli.(...) Cele sanitarne oznaczaja, że wody nie 
można uzywać do picia, ale można do kąpieli, mycia 
naczyń czy spłukiwania nieczystości.(...) Nie iadomo 
skąd bakterie coli znalazły sie w wodociągu.(...).

57 12.05.201
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Dziennik Polski
dodatek Kronika 

Z kranów znów płynie woda z bakteriami
(ALG)
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Krakowska
Kraków
Dz/Nr 110

Proszowice
cyt. Badania próbek wody pobranej z gminnego 
wodociągu znów wykazały obecność bakterii coli. 
Woda jest niezdatna do spożycia.
Komunikat o niezdatności do picia wody z ujęcia w 
Opatkowicach został opublikowany przez Powiatową 
Stację Snitarno-Epidemiologiczną (...). Powodem było 
przede wszystkim stwierdzenie w badanych próbkach 
bakterii z grupy coli. Naliczono ich w próbce 21, 
podczas gdy nie powinno być ani jednej(...).Mętność 
wody była na granicy dopuszczalności.(...)

58 12.05.201
6

Kurier Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 91

Mieszkańcy Pyrzyc jeszcze bez wody
Skazani na beczkowozy
autor:  (ps)
cyt. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
lokalne władze, woda w większej części Pyrzyc nadaje 
się do spożycia. Nadal obowiązuje jednak zakaz 
spożywania wody dla mieszkańców ulic Szczecińskiej 
i Równej.(...).

59 16.05.201
6

Gazeta Wyborcza 
-Poznań
Poznań
Dz/Nr 113

Woda zagrożona?
Ekolodzy alarmują, że czystość wody pitnej 
płynącej z Mosiny do Poznania jest zagrożona.
autor: Paulina Nowicka
cyt. (…) Ochrona wód z ujęcia Mosina-Krajkowo jest 
kluczowa dla całej aglomeracji. Marek Smolarkiewicz 
zwraca uwagę na układ geologiczny tamtych terenów. 
Są tak ukształtowane, że zanieczyszczenia na 
powierzchni szybko docierają do wody czerpanej przez
wodociąg. Ewentualna zabudowa może wywołać 
nieodwracalne zanieczyszczenia-ostrzega. (...)

60 19.05.201
6

Głos Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 116

Nie mogą doczekać się wody bez zanieczyszczeń
Gmina Wolin
autor: Paweł Ukraiński alarm@gs24.pl
cyt.(...) problem jest zgłaszany kamieńskiemu 
sanepidowi od 2012 r.(...) W grudniu 2015 r wyniki 
wykazały dziesięciokrotnie podwyższony poziom 
manganu oraz trzykrotnie podwyższony poziom jonu 
amonowego, który świadczy o obecności związków 
azotowych w wodzie. Jak nie trudno się domyślić, azot 
pochodzi najprawdopodobniej z odcieków z obór 
usytuowanych przy samym ujęciu wody(...).

61 21/22-05-
16

Głos Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 118

W Dziwnówku można pić w Dziwnowie nie.
autor: MP
cyt. Woda w kranach w Dziwnówku jest już zdatna do 
picia i do celów sanitarno-spożywczych.(...). W 
Dziwnowie woda niezdatna do picia i mycia będzie co 
najmniej do poniedziałku. Mieszkańcy i turyści muszą 
korzystać z beczkowozów.

62 23.05.201
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Polska Dziennik 
Zachodni 

Czy woda nadaje się do picia?
Autor: KK

mailto:alarm@gs24.pl


Katowice
Dz/Nr 119

cyt. Grupa interwencyjna Państwowego Instytutu 
Geologicznego rozpoczęła badania terenowe w 
okolicach wysypiska śmieci przy Okradzinowskiej. 
Pobrane zostały próbki. Za kilka tygodni będzie 
wiadomo, czy woda pitna jest zagrożona.

63 24.05.201
6

Tygodnik 
Ciechanowski
Ciechanów
T/Nr 21

Awaria gminnego wodociągu w Kołaczkowie
Woda niedobra dla ludzi
autor: KK
cyt. (...)W wydanym komunikacie sanepid stwierdził że
„ nie należy używać wody pobranej bezpośrednio z 
kranu do przygotowywania zimnych napojów i potraw,
mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodów oraz 
mycia zębów. Woda nadaje się do mycia oraz kąpieli w
ograniczonym zakresie tj szczególna ostrożność muszą 
zachować osoby z osłabioną odpornością oraz 
opiekunowie niemowląt i małych dzieci, którzy  
powinni używać wody przegotowanej”.(...)

64 24.05.201
6

Super Nowości
Rzeszów
Dz/Nr 99

Zamulony zalew grozi katastrofą ekologiczną
autor: Agata Flak
aflak@supernowosci24.pl
cyt. W obecnym stanie zalew rzeszowski jest 
poważnym zagrożeniem sanitarnym dla mieszkańców i
cennych siedlisk przyrodniczych objętych programem 
Natura 2000(...). Nadchodzące upały mogą być 
przyczyną ponownego pogorszenia się jakości wody w 
kranie.(...) Na skutek długotrwałego braku opadów 
doszło do zmniejszenia się głębokości rzeki, a to z 
kolei doprowadziło do pojawienia się w rzeszowskich 
mieszkaniach wody o rdzawym zabarwieniu.(...) 
główną tego przyczyną jest duże zamulenie wody 
ujmowanej z Wisłoka(...)

65 25/26-05-
16

Kurier Szczeciński
Szczecin
Dz/Nr 100

Skazili wodę
autor:(ps)
cyt. Wina za zanieczyszczenie na początku maja w 
Pyrzycach leży po stronie podmiotu, do którego wodę 
doprowadzało przyłącze. PPK złożyło w tej sprawie 
doniesienie do prokuratury z podejrzeniem o 
popełnienie przestępstwa z artykułu 182, Kodeksu 
karnego mówiącego o zanieczyszczeniu środowiska. 
Prezes nie podał szczegółów zasłaniając się dobrem 
śledztwa.(...). Nie wiadomo więc, czy woda została 
skażona przez firmę czy osobę prywatną.(...). (…) 
wydano komunikat o niezdatności wody do spożycia.
(...) Tłumaczone jest to tym, że śladowe ilości bakterii 
mogą cały czas krążyć po rurach wodociągu.(...).

66 31.05.201
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Tygodnik 
Ciechanowski
Ciechanów
T/Nr 22

Awaria  prawie usunięta
autor: KK
cyt. Od 12 maja ok. 1250 mieszkańców Kołaczkowa i 
dziesięciu okolicznych wsi z terenu gm. Opinogóra nie 
może z powodu zbyt dużej ilości mikroorganizmów-pić
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nieprzegotowanej wody pochodzącej z gminnego 
wodociągu.(...).

67 9.06.2016 Fakt
Warszawa
Dz/Nr 133

W skrócie. Bakterie z kranu
Mazowieckie
autor:?
cyt. Mieszkańcom podwarszawskiego Serocka sanepid 
zabronił pić wodę z kranu, bo pojawiły się w niej 
bakterie z grupy coli. Woda może być używana jedynie
do celów sanitarnych. Woda do picia dowożona jest 
beczkowozami. Nie wiadomo jak długo to potrwa.

68 9.06.2016 Kronika Beskidzka
Bielsko-Biała
T/Nr 23

Kranówka lepsza od źródlanki
Z kałem i mikrobami
autor: Marcin Płużek
cyt. Woda źródlana-już samo to określenie sprawia, że 
chce się zanurzyć usta w takiej ambrozji. Wszak woda 
tryskająca z wnętrza ziemi to samo zdrowie. Czy na 
pewno? Ta wydobywana z głębokich oligo-czy 
mioceńskich pokładów jest krystalicznie czysta i 
zawiera wiele cennych minerałów. Jednak nie wszystko
co z ziemi czy skał wypływa jest krystalicznie czyste. 
Właśnie beskidzkie „źródła” należą do takich 
szemranych ujęć, z których wody pić się nie powinno.
(...) Otóż beskidzkie źródła z wodami podziemnymi nie
mają wiele wspólnego. Woda nie pochodzi bowiem z 
głębin. To co wypływa z górskiego zbocza w jednym 
miejscu (i uważane jest za źródło), kilkanaście metrów 
wyżej płynęło po jego powierzchni, gdzie miało 
kontakt z odchodami zwierząt, rozkładającymi się 
szczątkami organicznymi, a nawet środkami 
chemicznymi. I wszystko w niej pozostaje.(...) poza 
tym „źródła” te nie są w żaden sposób zabezpieczone 
przed dostępem nieproszonych gości-co oznacza, że w 
każdej chwili mogą zostać świadomie lub 
nieświadomie skażone.(...) 

69 14.06.201
6

Dziennik Polski 
dodatek Kronika 
Krakowska
Kraków
Dz/Nr 137

Pierwsza dezynfekcja nie zmogła bakterii
autor: ALG
Proszowice
cyt. Woda z ujęcia powierzchniowego w Opatkowicach
nadal nie nadaje się do picia. Badanie próbki pobranej 
w ubiegłym tygodniu wykazało obecność bakterii coli. 
Ilość stwierdzonych bakterii jest mniejsza niż w 
próbkach pobranych 6 czerwca, ale jednak są.(...)

70 15.06.201
6

Dziennik Polski 
dodatek Kronika 
Krakowska
Kraków
Dz/Nr 138

Wodny alarm odwołany. Proszowice
autor: ALG
cyt. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
uznała wczoraj, że woda z ujęcia w Opatkowicach, 
zaopatrująca gminę Proszowice, nadaje się do picia.(...)
w próbkach wody pobranej z wodociągu dwukrotnie 
stwierdzono obecność bakterii coli.(....).



71 17.06.201
6

Gazeta Lubuska
Zielona Góra
Dz/Nr 140

Co się dzieje z tą wodą?
Bobrowice
cyt. Na początku maja pojawiła się informacja, która 
dotyczyła kiepskiej jakości wody pitnej w Bronkowie. 
Konieczna była wymiana złoża filtracyjnego oraz 
ogólna dezynfekcja. Wójt Marek Babul uspokajał, że to
drobiazg i szybko z problemem się uporamy(...).

72 22.06.201
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Polska Dziennik 
Zachodni
Katowice
Dz/Nr 144

30 tys. ton nielegalnych odpadów szybko nie zniknie
ze Sławkowa
autor: Katarzyna Kapusta
k.kapusta@dz.com.pl
cyt.(...) Z raportu PIG wynika, że nielegalne 
składowiska odpadów znajdują się w obszarze 
ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(Olkusz, Zawiercie), kilkanaście składników wód 
podziemnych przekracza ich wartości dopuszczalne dla
wód pitnych-to np. arsen, ołów, cynk, nikiel, chrom, 
brom. Stężenie tego ostatniego jest przekroczone aż 
600 razy. -Mogą one stanowić zagrożenie dla jakości 
wód w ujęciu MZWiK w Sławkowie, włącznie z tym, 
że woda ta nie będzie zdatna do picia-mówi dr Lidia 
Razowska-Jaworek z Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Sosnowcu.(...).

73 24.06.201
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Gazeta Lubuska
Zielona Góra
Dz/Nr 146

Woda znowu pełna bakterii
Gmina Gubin
autor: Łukasz Koleśnik tel. 510-026-973
lkolesnik@gazetalubuska.pl
cyt. Nie po raz pierwszy mieszkańcy niewielkiego 
Sieńska mają problemy z jakością wody.(...) 
właścicielem wodociągu jest osoba prywatna radny 
(…).Ogólnie stan wody w ostatnich latach znacznie się 
pogorszył.(...) raport porównawczy. Obecnie w wodzie 
mamy 10 krotne powiększenie różnego rodzaju 
parametrów niewłaściwych niż w 1998 roku.(...) 
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