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W

oda na naszej planecie jest powszechna, znajduje się przede wszystkim
w oceanach, które pokrywają prawie 71% jej
powierzchni, a także w postaci stałej, w lodowcach. Część wody ukryta jest pod powierzchnią
gruntów lub w atmosferze. Jako substancja
płynna ma tysiące zastosowań. Woda pitna
używana jest do celów sanitarno-bytowych,
w rolnictwie do nawadniania pól, a w przemyśle jako rozpuszczalnik i chłodziwo.
Czysta woda jest przezroczysta, nie ma
smaku ani zapachu. Neutralne pH sprawia,
że odczyn nie wykazuje ani właściwości
kwaśnych, ani zasadowych, dlatego często
nazywana jest „uniwersalnym rozpuszczalnikiem”. Rozpuszcza się w niej więcej substancji, niż w jakiejkolwiek innej cieczy. Wynika
z tego, że gdziekolwiek płynie woda, niesie ze
sobą cenne substancje chemiczne, minerały
i składniki odżywcze.
Charakteryzuje się anomaliami o dużym
znaczeniu biologicznym. Gęstość wody, podobnie jak i gęstość innych substancji, zależy
od temperatury. W przypadku wody zależność
ta jest specyficzna, ponieważ woda wykazuje
maksimum gęstości (objętości) w temperaturze
4°C. Poniżej i powyżej tej temperatury gęstość
wody jest mniejsza od jedności. Dzięki temu
woda w rzekach i jeziorach zamarza tylko na
powierzchni (kra nie tonie), co umożliwia istnienie życia biologicznego w głębinach. Cechami
charakterystycznymi wody są: obniżanie się
temperatury zamarzania przy wzroście ciśnienia,
duże wartości napięcia powierzchniowego
i ciepła parowania, wzrost objętości wody
o około 10% podczas zamarzania.

Woda

źródło życia
Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu tworzą, bodaj
najpowszechniejszy na Ziemi, związek chemiczny, bez
którego trudno jest wyobrazić sobie życie w formie znanej
nam – Ziemianom. Powstaje wskutek egzotermicznej
reakcji spalania wodoru w tlenie, a jego chemiczna postać
jest tlenkiem wodoru. Do XVIII wieku wodę uważano
za pierwiastek. Dopiero Henry Cavendish w 1781 roku
wykazał, że woda powstaje podczas spalania wodoru,
któremu Antoine Laurent de Lavoisier nadał nazwę
hydrogenium (hedor – woda, genos – ród, pochodzenie),
natomiast ilościowy stosunek wodoru do tlenu podali,
w 1805 roku, Alexander von Humboldt i Joseph Gay-Lussac.
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Woda, jako jedyna substancja, występuje
w naturalnym środowisku w trzech stanach
skupienia – ciekłym, stałym i gazowym. Te
właściwości przyczyniają się do jej ciągłej
interakcji, nieustannego ruchu i przemian
stanów skupienia. Temperatury zamarzania
i wrzenia wody stanowią punkt odniesienia dla
pomiaru w skali Celsjusza: 0°C to temperatura
zamarzania wody, a 100°C – jej wrzenia. Wysoki
współczynnik ciepła właściwego wody oznacza, że może ona wchłonąć dużą ilość ciepła,
zanim zacznie się nagrzewać. Z tego powodu
jest bardzo dobrym chłodziwem i ma wpływ
na prędkość zmian temperatury powietrza
między porami roku, które są stopniowe,
a nie raptowne. Specyficzne właściwości wody
korzystnie, łagodząco oddziałują na klimat:
w upalne lato, na terenach położonych nad
dużymi zbiornikami wodnymi, temperatura powietrza zazwyczaj jest nieco niższa,
a zimą, gdy woda oddaje zmagazynowane
w niej ciepło, mróz bywa mniej dokuczliwy.
Klimat morski, o dużej zawartości wody
w powietrzu, ogranicza występowanie tęgich mrozów, np. na Wyspach Brytyjskich,
w odróżnieniu od suchych mas powietrza,
unoszących się nad Syberią. Ciepły, morski Prąd
Zatokowy przyczynia się do łagodniejszych zim
w Polsce. Innym przykładem znaczenia wody
w przyrodzie są, występujące w górach,
zjawiska fenowe, polegające na wznoszeniu
się wilgotnych i opadaniu suchych, ciepłych
mas powietrza. W tym przypadku mówimy
o istotnym znaczeniu wody w procesie termoregulacji. Przykładem dewastującym ten
proces jest odwrócenie biegu dwóch rzek,
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zasilających słonowodne Jezioro Aralskie,
które spowodowało obniżenie jego poziomu
o około 15%, ocieplenie klimatu i uczynienie
olbrzymich terenów słoną pustynią.
Nie sposób również przecenić znaczenia
funkcji ekologicznych wody, która jest niezbędnym czynnikiem procesów fizjologicznych oraz medium transportującym różnego
rodzaju substancje – w tym także pokarmowe
dla roślin i zwierząt. Docierając do wszystkich
komórek i organów, jest ona niezbędna do
rozwoju flory i fauny.
Siła erozji wody wpływa na kształtowanie
i modelowanie powierzchni Ziemi, przyczyniając
się do powstawania cudów natury: kanionów,
wodospadów, urwistych wybrzeży morskich.
Istnieją w przyrodzie nasiona i owoce, które
mogą być rozsiewane przez wodę, jak np.
orzechy kokosowe, mające wodoodporną
skorupę. Ukryte wewnątrz orzecha nasienie
płynie z prądem rzeki aż zostanie wyrzucone
na brzeg. Ponadto woda jest… mieszkaniem
dla ryb, ssaków, gąbek, koralowców, wodorostów i wielu innych organizmów.

fot. 1-3.
Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi,
występując w trzech stanach skupienia.
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Woda jest jednym z najważniejszych
elementów powstawania, kształtowania
i trwania życia na Ziemi. Jest niezbędna do
życia wszystkim znanym organizmom żywym,
stanowiąc podstawę ich funkcjonowania, na
przykład oddychania, regulacji temperatury
ciała u zwierząt. Umożliwia przemianę pożywienia w energię i przyswajanie substancji
odżywczych, usuwa zbędne produkty przemiany materii itp. Ciało człowieka zawiera
około 60% wody (woda we krwi stanowi
78-84% jej ciężaru, w mięśniach 75-80%,
w kościach 22-34%). Utrata 3% wody
u człowieka powoduje uczucie zmęczenia,
ból i zawroty głowy, może wywołać poważne zaburzenia funkcjonowania organizmu.
Będąc związkiem wodoru z tlenem
(tlenek wodoru H 2 O), woda jest bardzo
ważna dla wszystkich żywych organizmów, w tym oczywiście dla człowieka,
gdyż w roztworach wodnych zachodzą
reakcje biochemiczne, będące podstawą
procesów życiowych. Ludzie bez wody
mogą przeżyć 4 doby. Dowiedziono, że
bez większej szkody dla zdrowia można
stracić cały zapas glikogenu, ale utrata
10% wody jest groźna dla człowieka,
a 20% deficyt pociąga za sobą zgon.
Woda stanowi ponad połowę masy ciała
organizmu: u kobiet przeciętnie 52-55%,
a u mężczyzn 63-65%; u osób otyłych
jest jej procentowo znacznie mniej niż
u szczupłych.
Ustrój człowieka pozyskuje wodę z dwóch
zasadniczych źródeł. Pierwszym są płyny
i pokarmy, zawierające wodę (np. gotowane
chude mięso zawiera od 65-70% wody),
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drugim jest woda powstająca w procesach
przemiany materii, poprzez utlenianie wodoru,
pochodzącego z pokarmów lub z samych
tkanek. Woda wchłaniana jest głównie z jelita
cienkiego, w mniejszej ilości z jelita grubego,
i nieznacznie z żołądka. Dieta Europejczyka
dostarcza, w wyniku reakcji utleniających,
od 300 do 350 g wody dziennie, czyli około
14 g na każde 100 kcal jedzenia. Przy braku
pożywienia i płynów, ustrój zużywa własne
składniki tkankowe na wytwarzanie wody,
osiągając znaczne jej ilości z glikogenu,
białek i tłuszczów.
Dorosły człowiek w ciągu doby potrzebuje, w zwykłych warunkach, 2,5 l,
tj. około 1 ml na każdą kcal pobranego
pożywienia. Oznacza to na ogół, że dla
utrzymania równowagi należy pić około
1,5-2,5 l wody. Jej źródłem są także pokarmy stałe; niektóre produkty spożywcze
zawierają ją w bardzo dużych ilościach
(ogórki 95%, sałata 94%, pomidory 94%,
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rzodkiewki 92%, mleko 87%, jabłka 85%,
gruszki 85%, śliwki 79%, ziemniaki ugotowane 75%, ryż ugotowany 72%, wątroba
68%, sardynki w konserwie 52%, szynka
gotowana 51%).
Objętość wody w organizmie utrzymywana
jest na stałym poziomie przez zrównoważenie
jej pobierania i wydalania. Nawet nieznaczne zmniejszenie objętości wody wywołuje
uczucie pragnienia. Jest ono spowodowane
zwiększeniem ciśnienia osmotycznego krwi
oraz zahamowaniem czynności wydzielniczej
ślinianek, wywołującym w konsekwencji
wysuszenie śluzówki jamy ustnej.
Organizm człowieka wydala wodę z moczem,
z potem, przez skórę w wyniku parowania,
z powietrzem wydychanym przez płuca oraz
ze śliną.
Najwięcej wody i elektrolitów, około 1,5 l
na dobę, organizm traci w następstwie wydalania moczu. Utrata wody, przez parowanie
z powierzchni skóry i wydzielanie gruczołów
potowych, zależy od temperatury ciała
i otoczenia oraz od wilgotności powietrza.
W temperaturze nie wyższej niż 28°C tracimy w ciągu doby około 0,5 l wody przez
parowanie z powierzchni skóry i pocenie
się. Utrata wody przez płuca również zależy
od temperatury i wilgotności otoczenia.
W klimacie umiarkowanym człowiek traci
w ten sposób około 0,3 l wody w ciągu
doby. Strata wody ze śliną jest nieznaczna,
ale może być duża przy oddychaniu ustami.
W normalnych warunkach istnieje równowaga
bilansu wodnego – to znaczy utrata i pobieranie wody przez organizm wahają się zwykle
w granicach 2,5-2,8 l dziennie.
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Woda, oprócz transportowania rozpuszczonych substancji pomiędzy poszczególnymi
tkankami, o czym była już mowa, umożliwia
także wymianę ciepła z otoczeniem. Odznacza
się bowiem dużą absorpcją termiczną i chroni człowieka przed przegrzaniem. Podczas
przechodzenia ze stanu ciekłego w parę,
woda pochłania duże ilości ciepła (2403 kj/l
– 574 kcal/l). Dlatego ludzie w upalne dni
lub podczas wysiłku fizycznego pocą się,
a parująca z powierzchni skóry woda schładza
organizm. W klimacie wilgotnym, przy braku
wiatru, wydzielanie potu staje się bardziej
widoczne, chociaż w rzeczywistości może
nie być większe, niż w atmosferze suchej,
gdzie parowanie jest większe. Duże ilości
potu wydzielają się podczas intensywnej
pracy mięśni oraz w wysokiej temperaturze otoczenia, np. w klimacie tropikalnym.
W gorącym klimacie wydzielanie dzienne
potu może dochodzić do 3 l, a przy bardzo
skwarnej pogodzie do 10 l (wartość ta,
w skrajnych przypadkach, może być znacznie
przekroczona). Przy wykonywaniu ciężkiej
pracy w gorącym otoczeniu pot może się

wydzielać nawet z szybkością 2 l w ciągu
godziny. Wymaga to, oczywiście, uzupełniania
płynów, w celu utrzymania potrzebnej ilości
wody w organizmie.
Dość szeroka jest skala zapotrzebowania
organizmu ludzkiego na wodę w rejonach
tropikalnych. Wszystko zależy od warunków
otoczenia, natężenia wysiłku i właściwości
osobniczych. Ilość 4 litrów wody może wystarczyć dla człowieka lekko pracującego
w temperaturze powietrza do 35°C, ale przy
ciężkiej pracy zapotrzebowanie wzrasta do
7 l. Przy 40°C człowiek powinien wypić podczas
pracy odpowiednio 6 i 9 l, a w temperaturze
45°C nawet 10 i 13 l wody dziennie.
Ważny jest sposób picia. Pić należy powoli, w niewielkich ilościach. Straty płynów
trzeba uzupełniać stopniowo, z godziny na
godzinę. Czas zatrzymywania wody przez
organizm człowieka zależy od wielkości porcji
i tempa spożywania płynu. Przy pospiesznym
wypiciu 0,5-1 l napoju przechodzi on szybko
do płynu pozakomórkowego, zmniejszając
jego ciśnienie osmotyczne, co prowadzi
do znacznego obciążenia układu krążenia

i błyskawicznego wydalania płynu. Przy
piciu małymi łykami, utrata wody z moczem
i potem jest powolniejsza i mniejsza. Dlatego
mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej,
w okresie pory gorącej, popiją przez cały
dzień herbatę, delektując się jednak małymi
jej porcjami. Podczas silnego pocenia się
nie należy zatem reagować gwałtownie
na zwiększone odczucie pragnienia. Warto
także pamiętać, że ten mechanizm czasami
zawodzi i nie wskazuje na faktyczny stopień
odwodnienia organizmu.
Człowiek o masie 70 kg ma w swym ciele
około 45 l wody (65% masy ciała). Przy stracie 1,5 l dziennie w ciągu 6 dni utraci on 9 l
wody (20% swojej masy) i w tych warunkach
umrze. Przy wysokiej temperaturze otoczenia,
w tropiku, można zginąć już w ciągu 2-3 dni.
Dla wyrównania niedoboru płynów nie należy
pić dużych ilości wody gazowanej, która, ze
względu na zawartość dwutlenku węgla,
powoduje rozciąganie ścian żołądka i blokuje
naturalną chęć napicia się. W ten sposób może
dojść do ukrytego stanu odwodnienia przy
braku pragnienia.
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1

W

Cykl
hydrologiczny
Cykl hydrologiczny jest obiegiem wody zachodzącym
na Ziemi, w jej wnętrzu oraz ponad powierzchnią
planety; woda znajduje się w ciągłym ruchu i zmienia
stany skupienia. Siłą napędową jej obiegu jest Słońce,
które podgrzewa morza i oceany. Powstająca ponad
nimi para unosi się do atmosfery, gdzie niska
temperatura powoduje jej kondensację. W ten
sposób tworzą się chmury, przenoszone wokół globu
ziemskiego przez prądy powietrzne. Drobne cząsteczki
wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają
masę i zamieniają w opady. Opadem może być śnieg,
który z czasem przekształca się w lodowce.
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cieplejszym klimacie pokrywa śnieżna
wiosną roztapia się. Część wód roztopowych i opadowych spływa, tworząc tzw.
odpływ powierzchniowy. Dociera on do rzek
i podąża w stronę morza. Jednak znaczna część
spływającej wody infiltruje, czyli przesiąka do
gruntu. Utrzymując się stosunkowo blisko jego
powierzchni tworzy wody powierzchniowe,
a niekiedy wypływa na powierzchnię w postaci słodkowodnych źródeł. Płytkie wody
gruntowe zasilają świat roślin. Część wody
infiltrującej przesiąka głębiej i tworzy warstwy wodonośne, magazynujące ogromne
ilości wody słodkiej. Po pewnym czasie
jednak woda ta dotrze do oceanu, gdzie
cykl hydrologiczny się kończy..., a właściwie
rozpoczyna.

w różnych regionach geograficznych. Tylko
10% objętości wody, parującej z oceanów,
przenoszona jest nad lądy, aby tam spaść
w postaci deszczu, śniegu lub gradu.

Parowanie
Parowanie jest procesem, w którym woda
zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy.
Stanowi najważniejszą fazę cyklu hydrologicznego, dzięki której woda pojawia się
w atmosferze w postaci pary. Badania wykazały,
że oceany, morza, jeziora i rzeki dostarczają
aż 90% wilgoci do atmosfery. Pozostała część
pochodzi z parowania gleby (ewaporacja)
i roślin (transpiracja). Parowanie następuje
po dostarczeniu wodzie ciepła. Jednak gdy
wilgotność względna powietrza wynosi
100%, osiągając stan pełnego nasycenia,
parowanie ustaje.
W skali globalnej objętość parującej
wody jest tego samego rzędu, co objętość
wody docierającej do powierzchni Ziemi
w postaci opadów. Wygląda to jednak rozmaicie

Kondensacja
Procesem odwrotnym do parowania jest
kondensacja. Dzięki niej powstają chmury,
z których woda w postaci opadów powraca
na Ziemię. Jest ona również przyczyną tworzenia się mgieł. Kondensacja sprawia np., że
na wychłodzonej szklance z napojem pojawiają się kropelki rosy, a w chłodne dni szyby
w oknach domów pokrywają się od wewnątrz
warstewką wody.
Chmury powstają w atmosferze w wyniku wznoszenia się i ochładzania powietrza,
zawierającego parę wodną. Istotną częścią
tego procesu jest nagrzewanie się powietrza
w pobliżu powierzchni Ziemi – na skutek promieniowania słonecznego – i jego schładzanie
w wyższych partiach atmosfery – z powodu
zmniejszonego ciśnienia.

Woda w atmosferze
Mimo że atmosfera nie jest wielkim magazynem wody, pełni funkcję „autostrady’’,
którą woda przemieszcza się wokół Ziemi.
W atmosferze jest ona zawsze. Najlepiej widoczną formą jej obecności są chmury. Jednak
nawet przejrzyste powietrze w słoneczny
dzień zawiera wodę w postaci, niewidocznych
gołym okiem, cząsteczek. Gdyby cała woda,
zawarta w atmosferze, spadła na Ziemię
w jednej chwili, utworzyłaby warstwę
o grubości zaledwie 2,5 cm.
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Opady
Opady atmosferyczne powstają w następstwie uwolnienia się wody z chmur w postaci:
deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub
gradu. Jest to podstawowy sposób powrotu
wody na Ziemię. W powietrzu nieustannie
przebiega proces parowania i kondensacji
wody. Jeśli znaleźlibyśmy się bardzo blisko
chmury, moglibyśmy dostrzec, że pewne jej
części znikają (w procesie parowania), a inne
rozbudowują się (w procesie kondensacji).
Przeważająca część wody, skondensowanej
w chmurach, nie spada jednak na Ziemię
z powodu pionowych prądów wznoszących,
utrzymujących małe cząsteczki wody w powietrzu. Zanim zacznie padać deszcz, maleńkie drobinki H2O zderzają się i łączą ze sobą.
Powstałe w ten sposób cząsteczki stają się
w końcu na tyle duże i ciężkie, że tworzą deszcz.
Wygląda to tak: gdy jedna kropelka wpadnie na
drugą, większa wchłania tę mniejszą; ta nowa
kropelka wpada na kolejne mniejsze kropelki
i „pożerając” je, staje się jeszcze większa. Proces
ten nazywa się koalescencją. Wkrótce kropla
stanie się tak ciężka, że chmura nie będzie
w stanie jej utrzymać. Zacznie więc spadać,
a w czasie podróży ku Ziemi „zjada” kolejne kropelki. Możemy mówić o prawdziwej, „dorosłej”
kropli deszczu, kiedy osiągnie średnicę 0,5 mm
lub więcej. Wpływ na ostateczną wielkość kropli
deszczu ma początkowa objętość cząsteczek,
zwanych jądrami kondensacji, oraz tempo
koalescencji.
fot. 1-3.
Woda występująca w przyrodzie
jest od miliardów lat w nieustannym ruchu.
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Deszcze w różnych częściach globu różnią się wielkością i intensywnością. Światowy rekord
sumy średniego rocznego opadu deszczu, wynoszący 11 400 mm (11,4 m!), należy do Mount
Waialeale na Hawajach, gdzie pada przez 350 dni w roku! Dla porównania: wyjątkowo niskie
opady występują w Arica w Chile, gdzie przez 14 lat nie spadła ani jedna kropla deszczu.
Woda zmagazynowana w lodzie, śniegu i lodowcach także jest częścią cyklu hydrologicznego.
Ogromna ilość lodu, prawie 90% całkowitej jego masy na Ziemi, znajduje się na Antarktydzie.
Odpływ wody
Mieszkańcy Kuby czy Egiptu nie muszą martwić się tym, w jaki sposób woda z topniejącego
śniegu cyrkuluje w przyrodzie. W klimacie chłodniejszym zasilanie rzek i strumieni pochodzi głównie z topniejącego śniegu i lodu. Odpływ wody roztopowej zmienia się zarówno
w ciągu sezonu, jak i lat. Brak wody, zmagazynowanej w pokrywie śnieżnej, objawia się jej
niedostatkiem, np. wiosną i latem. Część wody z opadów atmosferycznych spływa po powierzchni gruntu do rzek, by potem dopłynąć do mórz i oceanów. Rzeki zasilane są również
źródłami podziemnymi, wszak jednocześnie tracą wodę, oddając ją do gruntu. Ciągle jednak
przeważająca część wody w rzekach pochodzi z odpływu powierzchniowego.
Wszystkie procesy obiegu wody są wynikiem interakcji pomiędzy opadem a odpływem
powierzchniowym. Zmieniają się w czasie i przestrzeni. Podobne burze i opady w puszczy oraz
na pustyni wywołują, różniący się zasadniczo, odpływ powierzchniowy. Wielkość odpływu jest
związana zarówno z czynnikami meteorologicznymi, jak i charakterem fizyczno-geograficznym
i topograficznym terenu. Jedna trzecia opadów nad lądami dociera do strumieni lub rzek i powraca
do oceanów. Pozostałe dwie trzecie wsiąka w ziemię, paruje wprost z gruntu lub transpiruje.
Woda słodka na Ziemi
Jednym z elementów cyklu hydrologicznego, niezbędnym dla utrzymania życia na Ziemi,
jest słodka woda zmagazynowana na lądach. Rzeki, stawy, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne i słodkowodne mokradła tworzą wody powierzchniowe. Objętość wody w rzekach
i jeziorach zmienia się, zależnie od ilości wody dopływającej i odpływającej. Rzeki zasilane
są przez: opady atmosferyczne, odpływ powierzchniowy i gruntowy oraz dopływy boczne. Woda z rzek paruje, lecz zasila również wody gruntowe. Jej zasoby zmieniają się więc
w czasie i przestrzeni w sposób naturalny, a także za sprawą bardziej lub mniej przemyślanych
działań człowieka. Słodka woda na powierzchni lądów występuje w niedostatecznej ilości,
stanowi bowiem zaledwie 3% całkowitej objętości wody na Ziemi. Około 20% wody pitnej
znajduje się w najstarszym, liczącym 25 mln lat, i najgłębszym na świecie (1700 m) jeziorze Bajkał.
Kolejne 20% zawierają Wielkie Jeziora Ameryki Północnej (Huron, Michigan i Superior). Można
więc powiedzieć, że życie na Ziemi trwa dzięki zaledwie „kropli” zasobów wodnych planety!
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Infiltracja
Część wody, która dociera do powierzchni lądu infiltruje, to znaczy przenika w głąb gruntu, lecz
nie wszędzie tak się dzieje. Na przykład infiltracja opadów w pokrywie lodowej Grenlandii jest
bardzo mała, podczas gdy w niektórych jaskiniach strumień wody znika natychmiast, docierając
bezpośrednio do wód podziemnych! Część wsiąkającej w grunt wody pozostaje płytko pod
powierzchnią, skąd, przesiąkając, zasila strumienie i rzeki. Zanim to nastąpi może ona w długim
czasie pokonywać znaczne odległości. Pewna ilość wody przenika dużo głębiej, do warstw
wodonośnych. Jeśli nie znajdują się one zbyt głęboko, woda może być pobierana ze studni.
Infiltrująca woda opadowa tworzy w gruncie dwie strefy: nienasyconą (aeracji) i nasyconą (saturacji). W strefie aeracji woda może się znajdować, ale grunt nie jest nią nasycony.
W górnej części strefy nienasyconej jest warstwa gleby, z której woda zasila rośliny. Poniżej
jest strefa nasycona, w której woda całkowicie wypełnia wolną przestrzeń pomiędzy cząsteczkami gruntu. Wiercąc studnie, ludzie docierają właśnie do tej strefy.
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fot. 1.
Wyschnięte Jezioro Aralskie.
fot. 2-3.
Susza w Kalifornii.
fot. 4.
Wielki Kanion Kolorado.
fot. 5.
Powódź w Anglii, 2015 r.
fot. 6.
Powódź w Polsce, 2010 r.
fot. 7.
Susza w Wietnamie.

Susza
Na wielkich obszarach Ziemi susza jest następstwem długotrwałego okresu bez opadów
atmosferycznych. Suszę atmosferyczną charakteryzuje niedobór deszczu przy wysokiej
temperaturze powietrza oraz niskiej jego wilgotności. Konsekwencją takiego stanu rzeczy
jest susza glebowa, spowodowana niedostateczną zawartością wody w glebie przy jednoczesnej dużej ewaporacji (parowanie gruntu), co prowadzi do usychania roślin. Dalszy
brak opadów wywołuje suszę hydrologiczną, której przejawem jest obniżony stan wody
w rzekach, wysychanie źródeł, sadzawek, a nawet niewielkich jezior. Skutki suszy bywają
katastrofalne dla rolnictwa, leśnictwa, a także dla przemysłu, np. energetycznego. W Polsce
okres suszy, statystycznie, pojawia się raz na 4-7 lat.
Powódź
Jest ona jedną z klęsk żywiołowych, polegających na zalaniu terenów przez wodę, co
przynosi liczne szkody człowiekowi i gospodarce, a także narusza stan środowiska przyrodniczego. Powodzie są skutkiem wezbrania rzeki lub znacznego podniesienia stanu wody
w morzu. Wezbrania katastrofalne, na ogół, wynikają ze szczególnie niekorzystnego układu
warunków meteorologicznych, występujących na terenie pozbawionym zdolności retencyjnych. Według danych Komitetu Gospodarki Wodnej Państwowej Akademii Nauk, wezbrania
przynoszące szkody zdarzają się w Polsce przeciętnie co 3-3,5 roku. Największa powódź we
współczesnej historii naszego kraju wystąpiła w 1997 roku, w województwach południowych
i południowo-zachodnich. Ze względu na proces powstawania, powodzie w Polsce można
podzielić na: opadowe (nawałnice lub długotrwałe deszcze), roztopowe, zatorowe, sztormowe
i błyskawiczne (zerwanie tamy lub przeciwpowodziowego wału).
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ą również inne definicje pojęcia zasobów
wodnych. Jedna z nich mówi, że zasobami
wody są te, które nadają się do wykorzystania, czyli praktycznie wszystkie wody,
występujące na kuli ziemskiej, poza wodami
wchodzącymi w skład minerałów i biomasy.
Najbardziej jednak rzetelna wydaje się definicja, zamieszczona w Międzynarodowym
Słowniku Hydrologicznym, która pod tym
pojęciem określa wody dostępne lub te,
które mogą być dostępne do wykorzystania, o oznaczonej ilości i jakości, w ciągu
konkretnego czasu, przy określonych
potrzebach.
Jedną z metod oszacowania zasobów
wodnych regionów, krajów i kontynentów jest
obliczenie tzw. wskaźnika dostępności wody.
Stanowi on iloraz ilości wody odpływającej
z danego terenu w ciągu roku rzekami
do mórz i liczby mieszkańców, znajdujących się na tym terenie. W skali globalnej

Zasoby wody
Zasoby wodne stanowią jedną z odnawialnych części
przyrody. Istotne jest to, żeby nie utożsamiać tego
terminu z ogółem wód, znajdujących się w środowisku
przyrodniczym, które niekiedy nazywane są zapasami
wody. Mówiąc o zasobach wodnych, mamy na myśli
tę część wód (zapasów), która znajduje się w obiegu
i jest „przetwarzana” w procesie przekształcania
opadów w odpływ.

wskaźnik ten maleje, bowiem ilość wody
odpływającej jest stała natomiast zwiększa
się liczba ludności.
Świat
Zasoby, znajdujące się w hydrosferze ziemskiej, można podzielić na wodę słoną, słodką, wodę w postaci chmur i pary wodnej, tę w lodowcach i lądolodach, wodę
w organizmach żywych oraz wodę glebową
(w sferze aeracji).
Około 96% wody znajdującej się na Ziemi
jest słona. Woda słodka w 68% zmagazynowana jest w lodach i lodowcach, dalsze
30% znajduje się pod ziemią, a pozostałe
2% stanowią rzeki i jeziora, które są zaledwie ułamkiem procentowym całkowitych
zasobów wody na Ziemi. Pomimo tego
woda z rzek i jezior jest podstawowym
źródłem zaopatrzenia dla ludzi. Bardzo
obfitym i łatwo dostępnym rezerwuarem
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2

są wody podziemne, które stanowią ponad
90% światowych zasobów pitnej wody,
a także sztuczne zbiorniki i tereny podmokłe.
Woda jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Na blisko 150 mln km2 przypada
aż 35 mln km2 obszarów suchych, na których
parowanie jest większe od opadów. Blisko 60%
powierzchni lądów ma stały niedobór lub brak
wody słodkiej, natomiast na niektóre obszary
świata, przy ich niewielkim zaludnieniu, wód
opada bardzo dużo. Ocenia się, że prawie
połowa wody pitnej znajduje się w Ameryce
Południowej, gdzie przepływa Amazonka – najzasobniejsza rzeka na kuli ziemskiej. Woda jest
na szczęście w przyrodzie odnawialna. Proces
ten reguluje cykl hydrologiczny. W rzekach
odnawia się w czasie 18-20 dni, w atmosferze
w ciągu 12 dni, w jeziorze przez 10 lat, a wody
podziemne odnawiają się ponad 5 tys. lat,
natomiast jeszcze dłużej, bo około 8 tys. lat,
trwa odnowa wody zawartej w lodowcach.

fot. 1.
Koralowce żyjące na dnie mórz i oceanów.
fot. 2.
Park Narodowy Grand Teton
w Stanach Zjednoczonych.
fot. 3.
Amazonka – rzeka o największym
średnim przepływie na Ziemi.
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Polska
W stosunku do innych krajów europejskich,
Polska ma skromne zasoby wodne i pod tym
względem zajmuje 26. miejsce na Starym
Kontynencie. Mimo relatywnie małych zasobów, deficyt wody w naszym kraju wynika
nie z braku wody w ogóle, lecz z niedostatku
wody w odpowiednim miejscu i odpowiedniej
jakości. Odnawialne zasoby wód powierzchniowych (średni roczny odpływ z powierzchni
Polski) w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wynoszą 1633 m3, podczas gdy dla Europy –
4011 m3. W rzeczywistości te zasoby (rzeki,
jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki, wody podziemne), dostępne dla ludzi i gospodarki, są
jeszcze mniejsze. W Polsce wskaźnik dostępności wody utrzymuje się, mniej więcej, od
szeregu lat na stałym poziomie, gdyż liczba
ludności nie wzrasta.

Zasoby wód podziemnych, przeznaczone
do zagospodarowania, określa się jako dyspozycyjne lub – przy braku dostatecznego
rozpoznania – jako perspektywiczne. Łączna
ilość tych zasobów wynosi 1 m3 na dobę,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.
Po uwzględnieniu zachowania przepływu
nienaruszalnego, uwarunkowanego kryteriami hydrobiologicznymi, wielkość zasobów
dyspozycyjnych szacuje się średnio na 250 m3
wody, przypadających na jednego mieszkańca
w ciągu roku. Obszarem najuboższym w wodę
są tereny Polski Środkowej.
Wody płynące charakteryzują się dużą
nierównomiernością przestrzenną i czasową.
W okresach mokrych prowadzi to do występowania powodzi i podtopień, a w suchych
powoduje występowanie niedoborów wody, co
niesie za sobą straty w gospodarce narodowej.
2
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Stosunkowo niewielka pojemność zbiorników retencyjnych w Polsce, wynosząca
około 4 mld m³, nie daje pełnej ochrony przed
powodzią i suszą, a także nie gwarantuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Użytkowe
poziomy wodonośne – o jakości i zasobności
zaspokajającej typowe wymagania zbiorowego
zaopatrzenia w wodę pitną – występują na
obszarze 96% powierzchni kraju. W strukturach
hydrogeologicznych o znaczeniu regionalnym
i zasobności umożliwiającej eksploatację
z dużych ujęć (o wydajności ponad 10 tys. m³
na dobę), wydzielono w Polsce 162 główne
zbiorniki wód podziemnych.
Małopolskie
Województwo małopolskie obejmuje obszar
ponad 15 tys. km2, co stanowi blisko 5% powierzchni kraju. Położone na południu Polski,
na długości ok. 320 km graniczy z Republiką
Słowacką. W Małopolsce przeważa górskie
i wyżynne ukształtowanie terenu. Ponad 30%
ziem województwa leży powyżej 500 m n.p.m.,
a tyko ok. 9% na wysokości poniżej 200 m n.p.m.
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego ma
wpływ na wysoką różnorodność biologiczną
gatunków roślin i zwierząt (objęcie ochroną
ponad 50% terenu). Górski charakter większości
rzek wpływa na nierównomierność przepływów. Z tego powodu województwo zaliczane
jest do regionów o najwyższym zagrożeniu
powodziowym, które stwarzają m.in. dorzecza
Soły i Dunajca, ale także Raby i Skawy.
Obszar Małopolski prawie w całości (ok. 90%)
należy do dorzecza Wisły (region wodny Małej
Wisły oraz regiony wodny Górnej Wisły; zlewisko
Morza Bałtyckiego), a południowo-zachodnia
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część w niewielkim stopniu do dorzecza Dunaju
(region wodny Czarnej Orawy; zlewisko Morza
Czarnego).
Region wodny Małej Wisły obejmuje Wisłę
od źródeł do ujścia Przemszy (w granicach
obszaru Małopolski znajduje się 4,5% jego powierzchni). Zlokalizowany jest głównie w obrębie
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Do
regionu wodnego Górnej Wisły należy zlewnia Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Sanny
w obrębie: Karpat, Kotlin Podkarpackich oraz
Wyżyn Małopolskich. Region ten charakteryzuje
się asymetrycznością – część prawobrzeżna
jest większa, zaś lewobrzeżna – mniejsza.
Największą powierzchnią w zlewni na terenie
woj. małopolskiego charakteryzują się m.in.:
Dunajec, Raba, Soła oraz Skawa. Ponadto są
one najzasobniejsze w wodę. Reżim rzek cechuje duża zmienność, niespotykana w innych
regionach kraju. Ostatni z regionów, region
wodny Czarnej Orawy, obejmuje swym zasięgiem zlewnię Czarnej Orawy w granicach
Polski, czyli zachodnią część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz południową i wschodnią
Beskidu Żywieckiego.

fot. 1.
Jezioro Dobrzyckie.
fot. 2.
Starorzecze Wisły.
fot. 3.
Rzeka Raba.
fot. 4.
Zalew Balaton.

Na terenie województwa małopolskiego
znajduje się sześć sztucznych zbiorników
wodnych, m.in. Zbiornik Czorsztyn-Niedzica,
Zbiornik Sromowce Wyżne, Jezioro Rożnowskie,
Zbiornik Czchów, Zbiornik Dobczyce, Zbiornik
Klimkówka, a także Zbiornik Świnna Poręba.
Budowę tego ostatniego rozpoczęto w 1986
roku, a oddano go do użytku stosunkowo
niedawno, bo w lipcu 2017 roku.
Naturalne zbiorniki wodne można spotkać
w Tatrach. Znajduje się tu około stu jezior
nazywanych stawami. Do największych
z nich należą m.in. Morskie Oko i Wielki Staw
w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.
Znaczenie gospodarcze dla regionu
małopolskiego oprócz surowców skalnych,
mają przede wszystkim wody lecznicze i termalne. Pierwsze z nich stanowią ponad 30%
wszystkich wód w kraju. Występują przede
4

wszystkim w dorzeczu Popradu: Krynica-Zdrój, Żegiestów, Muszyna, Łomnica-Zdrój,
Piwniczna-Zdrój oraz Głębokie (szczawy
żelaziste). Podobny typ wód mineralnych
występuje także w Wysowej, a także w rejonie
Szczawnicy, Krościenka oraz Szczawie (większa
mineralizacja). Z solanek jodobromowych do
najbardziej znanych należy Rabka, a z wód
siarczanowych i solankowych – Wapienne
k. Gorlic. Wody termalne wykorzystywane są
głównie do celów energetycznych (Bańska
koło Nowego Targu, Zakopane) oraz rekreacyjnych (Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska,
Szymoszkowa, Szaf ).
Małopolskie, w porównaniu z innymi
regionami w kraju, posiada bogate zasoby
wód powierzchniowych (ok. 5 mld m3/rok),
które wykorzystywane są do eksploatacji
sieci wodociągowej.
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4
fot. 1.
Rzeka Skawinka.
fot. 2.
Wodogrzmoty Mickiewicza.
fot. 3.
Rzeka Raba.
fot. 4.
Wielki Staw w Lesie Tuchowskim.
fot. 5.
Tatrzański potok – Zakopianka.
fot. 6.
Zalew Zakrzówek.
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Rybactwo i rybołówstwo
ybołówstwo, także śródlądowe, ogranicza
się do poławiania – najogólniej mówiąc –
organizmów wodnych, natomiast rybactwo,
oprócz pozyskiwania ryb, charakteryzuje
również zespół innych działań, w tym: tworzenie i ochrona tarlisk, produkcja materiału
zarybieniowego i zarybianie, monitoring wód,
etc. W rybactwie śródlądowym można wyodrębnić rybactwo jeziorowe, uprawiane w tzw.
wodach otwartych, czyli jeziorach, rzekach
i zbiornikach zaporowych oraz akwakulturę
słodkowodną, tzn. hodowlę i chów ryb.
W związku z niebezpieczeństwem przełowienia
zasobów, akwakultura postrzegana jest jako
alternatywa dla tradycyjnego rybołówstwa.
Każde łowisko morskie, jezioro lub rzeka,
wymaga indywidualnego podejścia i zagospodarowania rybackiego. Zasady prowadzonej
w nich gospodarki są sprecyzowane w tzw.
operacie rybackim, który stanowi również podstawę oceny wywiązywania się użytkownika
z obowiązku racjonalnego gospodarowania.

R

Po co nam woda
Morza, oceany, jeziora i rzeki mają, pod wieloma
względami, zasadnicze znaczenie dla życia ludzi.
Regulują klimat, są źródłem wody pitnej i pozyskiwania
żywności, umożliwiają transport, stanowią miejsce
wypoczynku i rekreacji. Obecnie, dzięki postępowi
technicznemu, pozwalają pozyskiwać również środki
kosmetyczne i farmaceutyczne, minerały, a także –
być może – nieskończone ilości energii.
Nie ma w Polsce drugiego województwa, poza
warmińsko-mazurskim, tak wyspecjalizowanego
w działalności gospodarczej związanej z jeziorami
i rzekami. Najważniejsze, że wokół jezior i rzek
funkcjonuje nie tylko turystyka, ale i rolnictwo
z rybactwem, a przede wszystkim konkurencyjne
przemysły, m.in. jachtowy.
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Świat
Najobfitsze na świecie łowiska oceaniczne
znajdują się w rejonach, gdzie następuje
mieszanie się wód o różnej temperaturze
i zasoleniu. Takie warunki sprzyjają rozwojowi
planktonu, który stanowi główne pożywienie
dla ryb. Dlatego floty rybackie kierują się na
północno-zachodnią część Oceanu Spokojnego
ku wybrzeżom Rosji, Japonii i Chin; na zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej, na wody
północno-zachodniego Oceanu Atlantyckiego
(Kanada), Morze Arabskie i Zatokę Bengalską,
a także na północno-wschodnie rejony Oceanu
Atlantyckiego u wybrzeży Norwegii. Światowymi
potentatami w połowach morskich i słodkowodnych są Chiny, Indonezja, Indie, Peru, Chile, USA,
i Japonia. Flota rybacka (sektor rybołówstwa
i akwakultury) w całej Europie liczy około 100
tys. łodzi, a unijny sektor akwakultury zatrudnia
niemal 65 tys. osób. Niedawno Ministerstwo
Przemysłu, Handlu i Rybołówstwa Norwegii
wyraziło zgodę na realizację, pierwszej na świecie,
zautomatyzowanej i otwartej konstrukcji farmy
4
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rybnej. Zanurzona i zakotwiczona konstrukcja
unosić się będzie na otwartych wodach, na
głębokości od 100 do 300 m, gdzie warunki
biologiczne są lepsze dla tej formy gospodarki.
Polska
Powierzchnia wód śródlądowych w Polsce
zajmuje 560 tys. ha; składa się na nią
140 tys. ha rzek, 280 tys. ha jezior, 50 tys. ha
sztucznych zbiorników wodnych, 50 tys. ha
stawów rybnych (wykorzystywanych
w celach komercyjnych) oraz 40 tys. ha innych
wód. Ze wszystkich wód śródlądowych do
celów rybołówstwa może być wykorzystywanych 480 tys. ha. Polskie rybołówstwo
śródlądowe obejmuje gospodarkę stawową, akwakulturę i połowy słodkowodne
o charakterze komercyjnym lub sportowym.
Stawy w województwach południowych
wyspecjalizowały sie w produkcji karpi.
Działalność połowowa na Bałtyku osiągnęła
limity utrzymania morskich ekosystemów.
Tak więc akwakultura jest jedynym sposobem, pozwalającym na zwiększenie podaży
rodzimych produktów rybnych. Ze względu
na warunki geograficzne polskiego wybrzeża, akwakultura może się rozwijać jedynie
w wodach śródlądowych.

fot. 1-3.
Ludzie od niepamiętnych czasów zajmowali się
poławianiem różnych organizmów wodnych.
fot. 4.
Od wielu już lat największymi odbiorcami polskich
wyrobów rybnych, są państwa Unii Europejskiej.
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fot. 1.
Pstrągarnia w Dubiu, 1906 r.
fot. 2.
Gospodarstwo rybne hrabiego Potockiego
w Zatorze, 1928 r.
fot. 3-4.
Wylęgarnia ryb łososiowatych
w Nowym Targu, 1930 r.
fot. 5.
Polscy rybacy odławiają rocznie
około 160 tys. ton ryb.

1

2

Małopolskie
Na terenie województwa małopolskiego
zlokalizowanych jest 40 obwodów rybackich o powierzchni ok. 10 tys. ha, będących
w użytkowaniu siedmiu podmiotów uprawnionych do rybactwa m.in. Polskiego Związku
Wędkarskiego z Okręgami w: Nowym Sączu,
Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej,
a także Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie oraz jednego obwodu
użytkowanego przez osobę prywatną.
Do największych rzek w Małopolsce należą:
Wisła, Skawa, Soła, Raba oraz Dunajec. Rzeki te
wraz z dopływami są środowiskiem dla życia
5

3

w

W polskiej bałtyckiej strefie ekonomicznej
i na Zalewie Wiślanym odławiane są przede
wszystkim szproty, śledzie, flądry i łososie. Dorsz
został uznany za gatunek zagrożony i w związku
z tym wymagający ochrony oraz ograniczenia
połowów. Polscy rybacy odławiają rocznie
około 160 tys. ton ryb, co stanowi 3,4% ogólnej
masy połowów krajów Unii Europejskiej. W opinii krajowego Stowarzyszenia Producentów
Ryb Łososiowatych, pod względem potencjału, Polska jest jednym z rajów w Europie,
które mają perspektywy rozwoju akwakultury, która dostarcza około 2% surowca dla
przetwórstwa.
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ryb oraz innych organizmów wodnych, odbywających wędrówki na miejsca żerowania czy
tarlisk. W świecie małopolskich wód występują
m.in.: pstrąg potokowy, kleń, brzanka, leszcz,
lipień, boleń, kiełb, okoń, jelec, płoć, sandacz,
szczupak, karaś pospolity, strzebla potokowa,
ukleja, lin, węgorz, sum, miętus, łosoś oraz troć
wędrowna. Ze względu na dużą fragmentację
cieków zaporami oraz progami wodnymi występują utrudnienia w realizacji wędrówek ryb,
co przekłada się na ich liczebność w wodach
województwa. Koniecznością stają się więc
zarybienia.
Największe znaczenie dla gospodarki rybackiej ma chów i hodowla karpi oraz pstrągów
tęczowych. Historia tych pierwszych sięga
średniowiecza, gdy w przyklasztornych stawach
doskonalono sposoby i metody jego hodowli.
Stawy ziemne (karpiowe) zajmują powierzchnię
ok. 4277 ha, zaś stawy betonowe (pstrągowe)
ok. 2,76 ha. O wysokiej jakości małopolskiej
akwakultury świadczy obecność m.in. karpia
zatorskiego, karpia osieckiego czy pstrąga ojcowskiego (tęczowego i potokowego) na liście
produktów tradycyjnych. Gospodarka rybacka
przyczynia się zarówno do zapewnienia wysokiej
jakości produktów spożywczych, jak i pozwala
na wyprodukowanie materiału zarybieniowego
dla podmiotów prowadzących zarybienia wód
otwartych, a także ma pozytywny wpływ na
środowisko.
Potwierdzeniem pozytywnego wpływu na
środowisko są obszary NATURA 2000, które
w większości pokrywają się z powierzchnią
gospodarstw karpiowych. Gromadzenie oraz
utrzymywanie wody na potrzeby hodowli ryb
odpowiednio wpływa na retencjonowanie
wody oraz stanowi korzystne środowisko do
rozrodu i gniazdowania ptactwa wodnego.
Przetrzymywanie wód oraz wysokie obostrzenia, jakie nakładane są na gospodarstwa
rybackie, pozwalają na zintensyfikowanie
procesu samooczyszczania wód, dzięki czemu
woda wypływająca z gospodarstw rybackich
posiada lepsze parametry niż woda pobrana
na potrzeby chowu oraz hodowli.
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Przemysł
Woda, o czym była już mowa, wykorzystywana
jest do licznych celów, przede wszystkim do
bezpośredniej konsumpcji oraz wytwarzania
wielu dóbr i usług. Powszechnie używana
jest w ciepłownictwie, jako woda kotłowa
i grzewcza. Tak więc można powiedzieć, że
jest ona nie tylko surowcem produkcyjnym,
ale także chłodziwem, np. w przemyśle hutniczym i energetycznym.

do całkowitego poboru dla różnych celów.
W Polsce, uwzględniając pobór wody dla
chłodzenia kondensatorów turbin elektrowni
cieplnych, ten współczynnik wynosi około
18%. Jego wartość poniżej 20% oznacza
sytuację w miarę stabilną, nie zagrażającą
gospodarce kraju.
Zużycie wody do chłodzenia kondensatorów turbin jest w Polsce bardzo istotne,
gdyż elektrownie cieplne stanowią zasadnicze
źródło energii elektrycznej. Woda, zaczerpnięta
z wód powierzchniowych jako chłodziwo,
wraca w tej samej ilości, lecz o podwyższonej
temperaturze. Duże ilości wody potrzebne

Świat
Światowy przemysł zużywa 23% słodkiej
wody. W poszczególnych regionach i gospodarkach struktura jej zużycia jest odmienna.
Zależy to, w dużym stopniu, od warunków
przyrodniczo-geograficznych i klimatycznych,
poziomu rozwoju gospodarczego, struktury
produkcji przemysłowej oraz od standardów
bytowych ludności a także uwarunkowań
kulturowych.
Warto zwrócić uwagę, że ponad 50% energii elektrycznej na świecie jest wytwarzane
w elektrowniach, wymagających wody do
chłodzenia kondensatorów turbin (siłownie
opalane węglem i elektrownie jądrowe).

są również w różnych procesach technologicznych w przemyśle ciężkim (chłodzenie),
spożywczym i farmaceutycznym. Woda jest
używana również jako środek do transportu
różnych produktów i surowców rurociągami.
Małopolskie
Małopolska jest jednym z wiodących
regionów Polski pod względem potencjału
gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Krakowski Okręg Przemysłowy obejmuje
swym zasięgiem przede wszystkim: Bochnię,
Kraków, Myślenice, Skawinę, Wieliczkę,
Trzebinię, Chrzanów i Olkusz.
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Ponadto to wyjątkowy obszar w Polsce
pod względem różnorodności złóż surowców
mineralnych. Baza surowcowa obejmuje złoża
surowców energetycznych (węgiel kamienny,
metan, ropa naftowa, gaz ziemny i torf ), chemicznych (sól kamienna, solanki jodowo-bromowe), rudy metali nieżelaznych (cynk i ołów),
surowce skalne, wody lecznicze, mineralne
i termalne. Podstawę gospodarki stanowi
m.in. hutnictwo, górnictwo oraz wspomniany
wcześniej przemysł chemiczny oraz metalowy.
Woda jest jednym z ważniejszych komponentów środowiska naturalnego, niezbędnych
do życia i funkcjonowania gospodarczego,
m.in. w przemyśle. W 2017 roku przemysł
województwa małopolskiego zużył 305 hm3
wody, gdzie 96,9% przeznaczono na cele produkcyjne. Na stopień degradacji i zanieczyszczenia zasobów wodnych w znacznym stopniu
wpływa ilość wytwarzanych ścieków. Do wód
powierzchniowych lub ziem województwa
małopolskiego z zakładów przemysłowych
odprowadzono 408,8 hm3. Z ogólnej ilości
ścieków (komunalnych i przemysłowych) ponad
połowa wymagała oczyszczenia. W 2017 roku
na terenie Małopolski działało 68 oczyszczalni
przemysłowych, w tym 40 typu biologicznego,
19 typu mechanicznego, 6 chemicznych oraz
3 z podwyższonym usuwaniem biogenów.
7

Polska
Przemysł w Polsce (w tym energetyka cieplna),
odmiennie niż na świecie, jest największym
konsumentem wody, gdyż zużywa jej aż 79%
całkowitego poboru. Hydrolodzy posługują się tzw. współczynnikiem eksploatacji
wody, który jest stosunkiem dostępnych
zasobów wodnych (roczny odpływ rzeczny)

w

Do głównych gałęzi gospodarki w tym
regionie należą m.in. sektor technologii
informatycznych, bankowość, a także pochłaniający duże ilości wody przemysł spożywczy
(Bahlsen, Coca Cola, Dan Cake, Carslberg,
The Nut Company, Grupa Maspex, Wawel SA,
Koral, Polan, Roleski, Teekane), w tym dobrze
rozwinięty przemysł tytoniowy – produkuje
się tu ponad 46% papierosów w Polsce
(Krakowskie Zakłady Tytoniowe wykupione
przez firmę Philip Morris Polska S.A.).
Ponadto województwo małopolskie posiada silnie rozwinięty przemysł chemiczny.
Do wiodących firm tej gałęzi gospodarki
należą m.in. zakłady chemiczne zlokalizowane w Tarnowie, Oświęcimiu i Alwernii.
Największymi przedsiębiorstwami tej branży
są: Grupa Azoty S.A., Synthos S.A., Zakłady
Chemiczne Alwernia S.A. oraz Rafineria
Trzebinia S.A. Małopolskie to także dogodny
region dla rozwoju metalurgii (ArcelorMittal,
Vesuvius, F&P Holding, Silgan, Amcor).
Stolica Małopolski, Kraków, jest potężnym
ośrodkiem przemysłowym, w tym branży
biotechnologicznej, czego dowodem są liczne
firmy tej gałęzi gospodarki, m.in. Selvita S.A.,
TEVA Group, BioCentrum, Bielenda Natural
Cosmetics, Farmina, LuxMed, MicroBioLab,
Silvermedia oraz Herbapol.
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fot. 1.
Rafineria Grupy Kapitałowej LOTOS w Gdańsku.
fot. 2.
Port Gdańsk.
fot. 3.
Wawel SA.
fot. 4.
ArcelorMittal.
fot. 5.
Grupa Azoty S.A.
fot. 6.
Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.
fot. 7.
Philip Morris Polska S.A.
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Energetyka
Woda i energia są ściśle ze sobą powiązane.
Woda potrzebna jest przy wytwarzaniu
i magazynowaniu energii (elektrownie szczytowo-pompowe) oraz w klasycznej energetyce
wodnej. Z kolei niezbędna jest energia do
pompowania wody, oczyszczania ścieków
i odsalania. Bez wody i energii nie można
wyprodukować pożywienia dla zwiększającej
się stale liczby ludności na świecie.

sekrety wody

strumienia. Im większy spad wody tym mniejsza
jej ilość musi przepływać przez łopatki obracającego się wirnika turbiny, aby wytworzyć
założoną moc. Obecnie na świecie wykorzystuje
się duże objętości wody o niskim spadzie, niemal
tak samo efektywnie, jak małe objętości przy
dużym spadzie. Znaczący odsetek, bo 16%
energii elektrycznej, wytworzonej na świecie,
pochodzi z elektrowni wodnych. Prognozy
wskazują, że do 2035 roku udział energetyki
wodnej, w produkcji energii elektrycznej, utrzyma
się na tym samym poziomie. Najwięcej energii
z elektrowni wodnych pozyskują: Norwegia,
Francja, Szwecja, Włochy, Hiszpania i Austria.
Jeden z największych sztucznych zbiorników
wodnych na świecie powstał przy zaporze
i elektrowni Hoover Dam w Arizonie. Jedyna
elektrownia, korzystająca z energii pływów
morza, znajduje się we Francji przy ujściu rzeki
Rance nad kanałem La Manche.

Świat
Energetyka wodna obejmuje urządzenia,
w których energia mas wodnych jest przetwarzana na energię użytkową, przede wszystkim
na energię elektryczną. Do końca lat 30.
XX wieku, w Szwecji, Norwegii, Francji, we
Włoszech i Szwajcarii większość produkowanej
energii pochodziła z siłowni wodnych, które
mają tę zaletę, że wykorzystują wodę, lecz
jej nie zużywają; dzięki temu woda stanowi
odnawialne źródło energii. Do połączonej
z generatorem turbiny, czyli do turbozespołu,
woda spadająca (lub przepływająca) jest doprowadzana rurociągami, w postaci szybkiego

Polska
Jakkolwiek Polska ma bogatą tradycję, związaną
z energetyką wodną jako odnawialnym źródłem energii, to wodne zasoby energetyczne

są niewielkie, wynikają z małych spadków
terenu i dużej przepuszczalności gruntów.
W naszym kraju wykorzystuje się zaledwie
12% potencjału grawitacji cieków wodnych,
(co stawia nas na jednym z ostatnich miejsc
w Europie).
Niemal 70% polskich elektrowni wodnych
ma ponad 50 lat. W krajowej hydroenergetyce
dominującą rolę odgrywa dolna Wisła, dorzecze
Odry oraz Bóbr i Dunajec. Oprócz dostarczania
energii hydroelektrownie zbiornikowe mogą
jednocześnie m.in. zabezpieczać przed powodziami i regulować przepływ wody dla żeglugi.
W oryginalny sposób wykorzystują wodę elektrownie szczytowo-pompowe, które używają jej
jako magazynu energii, np. Żarnowiec, Solina
i Żydowo. Elektrownie tego typu mogą być
zatrzymywane i uruchamiane kilkanaście razy
w ciągu doby, co jest niemożliwe do wykonania
w elektrowniach cieplnych (przejście z ruchu
turbinowego na pompowy i odwrotnie). Jak
podaje Urząd Regulacji Energetyki w Polsce
istnieje 757 instalacji wodnych do wytwarzania
energii elektrycznej, z zainstalowaną łączną
mocą 988 MW.
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Małopolskie
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
zamiast paliw kopalnych należy do najbardziej
skutecznych metod ograniczenia emisji do
atmosfery. Chodzi tu nie tylko o tzw. gazy
cieplarniane jak dwutlenek węgla, ale także
o takie zanieczyszczenia atmosfery, jak tlenki
siarki i azotu oraz pyły. Ponadto wykorzystanie
energii odnawialnej może przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego
regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia
w energię na terenach o słabo rozwiniętej
infrastrukturze energetycznej.
O tym, jak ważną funkcję pełnią odnawialne
źródła energii zdają sobie sprawę władze województwa mazowieckiego. Liczba instalacji
słonecznych (stały wzrost – podobnie jak
w latach ubiegłych) zwiększyła się o 44,7%
w 2017 roku, a instalacji wodnych do 5 MW,
czyli o 11%. W przypadku instalacji wodnych do 0,3 MW nastąpił spadek ich liczby
o 3% oraz mocy o 2,9% w porównaniu do
2016 roku. Prawie 6 tys. urządzeń, wykorzystujących OZE do wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej zostanie zakupionych
i zainstalowanych aż w 35 gminach regionu małopolskiego. Jest to możliwe dzięki
dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
W rejonie Krakowa znajduje się aż 6 elektrowni wodnych. Do EW Kraków (Tauron
Ekoenergia sp. z o.o.) należą m.in. elektrownie:
Rożnów, Czchów, Dąbie, Przewóz, Olcza,

Kuźnice. Ponadto na terenie woj. małopolskiego
działa także ZEW Niedzica, w której składzie
można odnaleźć: EW Niedzica, EW Sromowce
Wyżne, EW Łączany, EW Smolice.
Do celów energetycznych wykorzystywane
są także wody termalne. Prekursorem pozyskiwania energii z wnętrza Ziemi był Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN. W latach 90. XX wieku w miejscowości
Bańska Niżna został zaprojektowany i uruchomiony, pierwszy w Polsce, Doświadczalny
Zakład Geotermalny PAN. Do geotermalnej
sieci ciepłowniczej zostało podłączonych kilka
pierwszych budynków, a produkcja ciepła
odbywała się w oparciu o dwa otwory, m.in.:
Bańska IG-1 i Biały Dunajec PAN-1. W 1994
roku uruchomiono pilotażową instalację
ciepłowniczą, którą z czasem rozbudowano.
Ponadto geotermalne zakłady ciepłownicze
występują także w miejscowościach: Słomniki,
Lasek oraz Kilkuszowa. Na cennych wodach
termalnych bazuje również Podhale (Niecka
Podhalańska – od Tatr po Pieniński Pas
Skałkowy), o czym świadczy szeroka oferta
basenów termalnych (Termy: Bania, Szaflary,
Bukowina, Aqua Park Zakopane, Gorący Potok,
Polana Szymoszkowa oraz Chochołowskie
Termy). Temperatury wody termalnej na
wypływie z kilku otworów wynoszą 82-86 ˚C.
Dzięki temu większości wód basenowych
do celów rekreacyjnych i leczniczych może
być z łatwością utrzymywana na poziomie
29-38 ˚C).

4

5

fot. 1.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica.
fot. 2.
Elektrownia wodna w Dobczycach.
fot. 3.
Elektrownia wodna Rożnów.
fot. 4.
Elektrownia wodna Czchów.
fot. 5.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica.
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Żegluga
Szczególnie ważną rolę żegluga odgrywa
w gospodarce morskiej. Urzeczywistnia ona
społeczno-gospodarcze związki państwa
z morzem i poprzez morza z innymi krajami. To
samo można powiedzieć o żegludze śródlądowej,
która licznymi kanałami łączy np. kraje Europy
Zachodniej. Żegluga morska i śródlądowa są
w zasadzie odrębnymi gałęziami transportu
wodnego, różniącymi się wieloma elementami.
Działalność żeglugowa, stanowiąc w pewnym
stopniu odzwierciedlenie skali i dynamiki poczynań gospodarczych państwa oraz spełniając
zasadnicze funkcje w handlu międzynarodowym,
jest jednocześnie istotnym czynnikiem stymulującym i ożywiającym narodową gospodarkę.

Świat
Żegluga morska realizowana między portami jest najtańszą, najbardziej efektywną
i najmniej energochłonną gałęzią transportu,
o – teoretycznie – nieograniczonej możliwości
przewozu wielkich ładunków. Dzięki zasadzie
wolności mórz na świecie, transportowa żegluga morska ma globalny, otwarty charakter;
może ją podjąć każdy armator, niezależnie od
tego gdzie zarejestrował statek. Podstawowe
znaczenie mają międzykontynentalne szlaki
oceaniczne, służące światowej wymianie
towarów między głównymi rejonami wydobycia surowców oraz najważniejszymi
ośrodkami ich przetwórstwa i konsumpcji.
W przypadku przewożenia frachtu na trasach
3
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międzykontynentalnych nie napotyka ona
żadnej konkurencji. Żeglugę morską można
podzielić na: przybrzeżną między portami
tego samego państwa (do 20 mil), krajową
(do 12 mil) i międzynarodową; według zasięgu
– na małą i wielką (oceaniczną), a z punktu
widzenia form organizacyjnych – na liniową
(regularną) i trampową.
W Europie żegluga pasażersko-towarowa
jest wykonywana promami, które przewożą
na krótkich trasach (na ogół z dużą częstotliwością rejsów) pasażerów, pojazdy drogowe
i szynowe. W Azji, zwłaszcza w rejonie wielkich
archipelagów (bez Japonii), poza promami
używane są statki pasażersko-towarowe
i odpowiednio przystosowane drobnicowce.
Największe rejestry floty światowej mają
Panama, Liberia, Bahamy i Grecja (tzw. tanie,
wygodne bandery).
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Polska
W Polsce, przed laty, ukształtowały się
i rozwinęły dwa ośrodki żeglugowo-morskie,
usytuowane na przeciwległych krańcach
ponad 500-kilometrowego pasa wybrzeża.
Jeden powstał na bazie portów w Gdańsku
i Gdyni, leżących w rejonie ujścia Wisły, drugi
stworzony został w Świnoujściu (największy
port promowy) i Szczecinie, przez którego
akweny kieruje się ku morzu Odra.
Polskie statki handlowe należą, głównie,
do Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, jednego
z największych w Europie przewoźników suchych ładunków masowych i światowego lidera
w transporcie płynnej siarki. Armator dysponuje
59 statkami, o łącznej nośności 2,2 mln ton.

w
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Tę flotę tworzą przede wszystkim masowce
(największe zabierają 80 tys. ton ładunku), a także
siarkowce oraz promy. PŻM przewozi w ciągu
roku około 20 mln ton frachtu w trampingu
światowym, w większości węgiel i zboże.
Kontynuatorką tradycji Polskich Linii
Oceanicznych jest, powstała w Szczecinie
w 1991 roku, Euroafrica Linie Żeglugowe,
która regularnie obsługuje z portów bałtyckich i zachodnioeuropejskich linie do
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Afryki Zachodniej.
Armator eksploatuje 12-14 statków, przewożąc drobnicę, ładunki konwencjonalne
(w tym ciężkie i ponadgabarytowe), kontenery,
samochody ciężarowe, zestawy drogowe
i wagony kolejowe.

Na koniec grudnia 2015 roku polscy
armatorzy i operatorzy dysponowali flotą
102 morskich statków transportowych.
o łącznej nośności 2514 tys. ton. Pod polską banderą pływało 25 jednostek, które
w sumie miały 40 tys. ton, co stanowiło
zaledwie 1,6% nośności polskiej morskiej
floty transportowej.
Niekorzystnie dla jednostek, eksploatowanych pod naszą narodową banderą,
przedstawiał się wiek statków. Z danych
GUS wynika, że średnio miały one ponad
32 lata, podczas, gdy dla jednostek eksploatowanych pod obcymi, tanimi banderami
wskaźnik ten był prawie trzykrotnie niższy
i wynosił 11,8 lat.

Polska flota transportowa przewiozła
w 2018 roku 7657,9 tys. ton ładunków tj. o 2,7%
więcej niż w roku poprzednim. W strukturze
przewozów zdecydowanie dominowała
drobnica (m.in. ładunki toczne).

fot. 1.
Harmony of the Seas –
największy statek pasażerski na świecie.
fot. 2.
Port Gdańsk.
fot. 3.
Gazowiec w porcie w Świnoujściu.
fot. 4.
Gdynia.
fot. 5.
Gdańsk.
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Małopolskie
Uprawianie regularnej żeglugi towarowej
i pasażerskiej w województwie małopolskim
utrudnione jest ze względu na: powstawanie
odsypisk w korycie rzeki (usuwane przez
prywatne firmy), zamulenie awanportów śluz
(m.in. śluzy Smolice oraz Dwory), a także zbyt
małe nakłady finansowe dla administracji
wodnej, odpowiedzialnej za utrzymanie
szlaku żeglownego.
Droga Wodna Górnej Wisły liczy ok. 280 km,
zaczyna się od ujścia Przemszy do Wisły i sięga
do ujścia rzeki Sanny. Trasę żeglugową stanowi
droga wodna od Oświęcimia do Krakowa, wybudowana w latach 1949-2002 dla transportu
węgla do elektrowni, mająca 72 km długości.
Jej skanalizowany odcinek tworzy m.in. sześć

stopni piętrzących (spośród planowanych
18): Dwory, Smolice, Łączany, Kościuszko,
Dąbie i Przewóz. Wisła na odcinku od ujścia
Przemszy do stopnia wodnego Przewóz
posiada warunki żeglugowe umożliwiające
transport wodny barkami o ładowności 1000
ton, choć przewidywano możliwość spływu
barek o ładowności 3,5 tys. ton.
Przepustowość odcinka Wisły między
Oświęcimiem a Krakowem wynosi ponad
2 mln ton rocznie. Obecnie tym szlakiem
przewożone są tylko piaski i żwiry z likwidowanych osypisk oraz kamień do celów
budowlanych.
Głównym problemem małopolskiej żeglugi
śródlądowej jest odcinek Wisły biegnący przez
Kraków, ze względu na zbyt mały promień

łuku osi szlaku żeglownego pod Wawelem,
który wynosi 250 m. Rozwiązaniem tej sytuacji
mógłby być Kanał Krakowski.
Ponadto dogodne warunki dla nieregularnej żeglugi śródlądowej występują poniżej
Krakowa w kierunku Sandomierza. Istniejące
na tym odcinku stare regulacje rzeki zostały
wykonane jeszcze przed I wojną światową.
W wyniku postępującej erozji koryta rzeki
Wisły za stopniem wodnym Przewóz w Krakowie
obniżyło się dno, w związku z czym ciągłość
liniowa Szlaku Żeglownego Górnej Wisły została
przerwana. Problemem okazał się także brak
wykorzystania portu rzecznego Kujawy (dobry
dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej)
zlokalizowanego w Nowej Hucie w Krakowie,
a także brak odpowiednich nabrzeży przeładunkowych w rejonie Oświęcimia.
Nieco zapomnianą szansą Małopolski
jest połączenie drogi wodnej Wisły Kanałem
Śląskim z kanałem Odra – Dunaj. Pomysł z lat
70. XX wieku, niesie korzyści m.in. w ramach
projektu POLSKA 3.0., którego rezultatem
ma być połączenie polskich rzek, autostrad
i kolei w jedną płaszczyznę transportu
multimodalnego.
2
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fot. 1.
Przeprawa przez Wisłę w Szczucinie, koniec XIX w.
fot. 2.
Rejs statkiem po Wiśle, okolice Krakowa, 1934 r.
fot. 3.
Wycieczka wioślarska, Kraków 1933 r.
fot. 4.
Rejs żaglówką z Krakowa do Gdańska, 1932 r.
fot. 5.
Galary zacumowane przy brzegach Przemszy pod
Chełmkiem, lata 1918-1939.
fot. 6.
Statek pasażerski Światowid, Kraków 1926 r.
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fot.
Statki Krakowskiej Żeglugi Pasażerskiej.
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Rolnictwo
W celu wyprodukowania niezbędnej dla świata żywności, rolnictwu potrzebna jest czysta,
słodka woda. Ingerencja tego bardzo dużego działu gospodarki w naturalne ekosystemy
często nie jest doceniana. Wpływa ono bowiem zarówno na ilość, jak i na jakość wody, dostępnej do wykorzystania w innych celach. Problem zagrożeń dla wód podziemnych, pod
wpływem hodowli i zbyt intensywnego nawożenia, znany jest od wielu lat. W niektórych
częściach Europy zanieczyszczenia, związane ze stosowaniem pestycydów i nawozów
w rolnictwie, stanowią istotną przyczynę niskiej jakości wody. Działalność rolnicza może
wywołać również zmiany w krążeniu wód i przyczyniać się do ograniczenia ich eksploatacji.
Woda w rolnictwie służy w wielkich ilościach do hydraulicznego transportu płodów rolnych, do mycia warzyw, owoców i zwierząt gospodarskich, do gotowania i parowania karmy.
Świat
Najwięcej słodkiej wody na świecie pobiera rolnictwo (69 % globalnego zużycia). W krajach, położonych na południu Europy, takich jak Grecja, Włochy, Portugalia, Cypr, Hiszpania
i południowa część Francji prawie 80% wody wykorzystywanej w rolnictwie jest przeznaczane
na cele związane z nawadnianiem. W europejskich krajach OECD (Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju skupiająca 34 państwa świata) najwięcej wody zużywają rolnicy
w Hiszpanii (130 razy więcej niż w Niemczech i prawie 7 razy więcej niż we Francji), co jest
następstwem bardzo intensywnego nawadniania upraw i plantacji.
Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodami przeprowadził analizę, która pokazała,
że 1/5 ludności świata, czyli ponad 1,4 mld ludzi, żyje na obszarach fizycznego niedoboru
wody, co oznacza, że nie ma mowy o prowadzeniu na tych terenach działalności rolniczej,
związanej z produkcją żywności. W związku z tym musi ona być intensywnie wytwarzana
gdzie indziej, kosztem istniejących tam, lokalnych zasobów wody. Intensywnie oznacza
również z zastosowaniem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych,
zwiększających plony.
Polska
Jednym z negatywnych skutków obserwowanych zmian klimatu, a ściślej mówiąc ocieplenia, są okresowo występujące na terenie kraju niedobory wody. W Polsce najszybciej
i najdotkliwiej jej niedostatek odczuwa rolnictwo, ponieważ jest ono bezpośrednio zależne od pogody. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w polskim rolnictwie straty
w plonach z powodu suszy. Część uczonych uważa, że wraz ze zmianami klimatu deficyt
wody, zwłaszcza na Kujawach, w Wielkopolsce i na Mazowszu, pojawiać się będzie coraz
częściej. Są to długoterminowe prognozy o bardzo wysokim stopniu wiarygodności.
Jak dotychczas, mimo niskich średnich zasobów wodnych, wynoszących w Polsce około
1600 m3 na mieszkańca rocznie oraz niskiego współczynnika retencjonowania (około 6%),
stan zaopatrzenia w wodę rolnictwa jest wystarczający, lecz tylko w średnich warunkach
przepływów. Wynika to z faktu, że polskie rolnictwo pobiera bardzo mało wody do nawodnień. Ilość ta nie przekracza 10% całkowitego poboru, podczas gdy w wielu krajach Europy
jest ona bardzo wysoka i wynosi nawet ponad 50%.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia upraw rolniczych w naszym kraju są niestabilne
opady atmosferyczne. W związku z tym, w latach suchych występuje znaczny deficyt wody
i w ślad za nim pojawia się potrzeba sztucznego nawadniania, w celu uzyskania w miarę
wysokich plonów. W przypadku niskich przepływów wody sytuacja bywa krytyczna, a jej
następstwem są susze, obejmujące duże połacie kraju. Rodzi to klęski w rolnictwie i ma
negatywny wpływ na rynek towarów żywnościowych.
Formą adaptacji do coraz częściej pojawiających się problemów z niedoborem wody jest jej
magazynowanie w środowisku. Ważne jest zatem utrzymanie istniejących śródpolnych zbiorników
wodnych, jak również tworzenie nowych. Sprawnie działająca sieć melioracyjna pozwoli także
na gromadzenie wody, a także umożliwi odpływ jej nadmiaru po okresie intensywnych opadów.
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Małopolskie
Zróżnicowanie gatunkowe i typologiczne
gleb w województwie małopolskim jest bardzo
duże, co spowodowane jest różnorodnością
środowiska geologicznego i naturalnego
krajobrazu, a także silnie urozmaiconą rzeźbą
terenu. Ponadto pod względem klimatycznym wyróżnia się co najmniej trzy regiony
klimatyczne: wyżyn środkowopolskich, kotlin
podkarpackich i samych Karpat. Masy powietrza
napływają głównie z kierunków zachodnich
oraz z południa i południowego wschodu.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 5 do 8 ˚C, a średnia roczna wysokość
opadów około 800 mm. Na obszarze tym
występuje duża zmienność pogody oraz
wahania przebiegu pór roku.
Na obszarze Małopolski wyodrębnia się trzy
główne strefy przyrodniczo-ekonomiczne.
Pierwsza z nich – strefa północna (powiaty:
olkuski, miechowski, proszowicki, dąbrowski),
charakteryzuje się niższą gęstością zaludnienia, o mniejszym rozdrobnieniu struktury
agrarnej i relatywnie większym znaczeniu
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dochodów rolniczych. Ponadto region ten
posiada najlepsze w województwie warunki
do prowadzenia produkcji rolnej. Kolejna ze
stref, czyli środkowa (powiaty: chrzanowski,
oświęcimski, wadowicki, myślenicki, wielicki,
krakowski, bocheński, brzeski, tarnowski) to
obszar gęsto zaludniony, silnie zurbanizowany,
o dużym rozdrobnieniu ziemi użytkowanej
rolniczo. Ponad 60% to użytki rolne, posiadające
bardzo dobre warunki do rozwoju przemysłu
rolno-spożywczego. Trzecia, południowa strefa
województwa, ma charakter pogórski i górski
(powiaty: suski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, nowotarski, tatrzański) o wysokich walorach
krajobrazowych, a jednocześnie trudnych warunkach gospodarowania do produkcji rolnej.
W strukturze użytkowania gruntów
w Małopolsce przeważają użytki rolne (grunty
orne), które zajmują 564,6 tys. ha (ponad 80%
powierzchni). Lasy i grunty leśne obejmują
powierzchnię 73,9 tys. ha i stanowią 10,7%
ogólnej powierzchni gospodarstw (w Polsce
6%). Natomiast pozostałe grunty (m.in. pod
zabudowaniami, podwórzami, nieużytki, tereny przeznaczone do rekreacji) zajmują 7,1%
ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw.
Według klasyfikacji bonitacyjnej gleb użytków
rolnych województwa małopolskiego gleby
o wysokiej wartości rolniczej (I i II klasa) stanowią
blisko 7% wszystkich ziem. Kompleksy bardzo
dobrych gleb tj. czarnoziemy i gleby brunatne
oraz urodzajne mady występują w północnej
oraz centralnej części Małopolski. W regionie
przeważają natomiast ziemie dobrej i średniej
jakości (III i IV klasa). Ponad 30% gruntów ma
klasy V i VI, które charakteryzują się glebami
o słabej wartości rolniczej. Należą do nich te
narażone na procesy erozyjne oraz podatne
na wahania poziomu wód gruntowych.
Oprócz przemysłu, także woda jest ważnym
czynnikiem. Do nawodnień w rolnictwie
i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania
stawów rybnych w województwie małopolskim
zużywa się 53,9 hm3 (czyli 10,3% nawodnień).
O dużym znaczeniu rolnictwa dla regionu
zdają sobie sprawę władze Małopolski. Aż
18 mln zł ze środków finansowych województwa
zostanie przeznaczonych m.in. na modernizację
i budowę dróg dojazdowych do małopolskich
pól, odnowę zbiorników małej retencji czy
nawet zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów.
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Sport i turystyka
Sport i turystyka na wodzie oraz nad wodą
mają rzesze zwolenników. W wielu, zwłaszcza
nadmorskich, krajach wpływy z turystyki
stanowią znaczną część PKB, a nawet są
podstawowym źródłem dochodów, jak
np. dla Bahamów, Bermudów czy państw
karaibskich.
Turystyka uzdrowiskowa, związana z eksploatacją wód mineralnych w licznych kurortach, cieszy się niesłabnącym powodzeniem,
a dobrodziejstwa leczniczych kąpieli znane
są od dawna.
Świat
Wyodrębnioną formą turystyki jest pasażerska żegluga wycieczkowa, połączona ze świadczeniem usług rekreacyjnych
i hotelarsko-gastronomicznych. Pasażerowie,
niekiedy w liczbie kilku tysięcy (!), podróżują
gigantycznymi wycieczkowcami, które są de
facto wielkimi centrami rozrywki, odbywając
wielodniowe rejsy. Często akweny i trasy
zmieniają się, w zależności od pór roku. Pływają

w

o

j

e

w

ó

d

z

t

w

o

m

a

ł

o

p

o

l

s

k

i

e

w zasadzie wszędzie. Podobnie działa przybrzeżna
żegluga wycieczkowa, proponująca krótkie rejsy,
najczęściej tylko za dnia. Klasyką turystki wodnej
są rejsy wycieczkowcami na Nilu i Missisipi.
W Ameryce Północnej, w krajach zachodnioeuropejskich i niektórych afrykańskich
infrastruktura turystyczna, w postaci hoteli,
restauracji, lokalnej kuchni i pamiątkarskiego
rzemiosła, rozwija się wokół malowniczych
wodospadów. Niagara, Salto Angel, wodospady Wiktorii, Iguazú – to niektóre z najliczniej
odwiedzanych.
Ostatnimi laty, dzięki łatwiejszej dostępności
do specjalistycznego sprzętu, sporą popularność zyskało nurkowanie. W ten sposób
zgłębiane są zarówno wody śródlądowe, jak
i krystalicznie czyste Morze Czerwone czy,
ciesząca się sławą nie lada atrakcji, Wielka
Rafa Koralowa u wybrzeży Australii.
Polska
Walory naturalne Polski, m.in. morze, jeziora,
malownicze rzeki stanowią cel wyjazdów dla
tych, którzy lubią aktywnie lub pasywnie
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spędzać czas nad wodą. Od Świnoujścia po
Nową Karczmę oba sposoby uprawiania sportów
wodnych i wodniackiej turystyki nad Bałtykiem
są uprawnione. Lubuskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie
– oto regiony obfitujące w jeziora z licznymi
wczasowiskami, usytuowanymi wokół nich.
Szlaki dla turystyki wodnej w Polsce liczą
około 11 tys. km, z których 14% stanowią szlaki
o wyjątkowym znaczeniu. Niemal 1/3 z nich
dostępna jest dla wszystkich rodzajów łodzi
i statków. Śródlądowe szlaki żeglugi pasażerskiej
wytyczone są na: Wiśle, Odrze, Warcie oraz
kanałach Augustowskim, Elbląskim i w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich. Z kolei turystyka
wędkarska koncentruje się, w większości,
w rejonie Drawska, Charzyków, Wdzydz, Iławy
i Brodnicy, Wigier oraz Żmigrodu i Milicza.
Niezliczone formy aktywności sportowo-rekreacyjnej, takie jak: żeglarstwo na
jeziorach, spływy kajakowe lub canoe na
spokojnych i tych nieco bardziej wartkich
rzekach, windsurfing i kitesurfing na otwartych wodach Bałtyku i jego zatokach, a narty
wodne wszędzie tam, gdzie mogą poruszać
się motorówki – stanowią szeroki wachlarz
propozycji dla wodniaków. Jego segmentami
są m.in.: szlak kajakowy Biebrzą, Kajakowy
Szlak Parsęty, spływ przełomem Dunajca,
Wielka Pętla Wielkopolski i wiele innych.
Popularyzacji tej formy turystyki sprzyjają,
coraz liczniej pojawiające się, stanice z polem
biwakowym i tzw. zapleczem sanitarnym.
Przyjemności te dostępne są głównie
latem. Przez większą część roku zwolennicy
rekreacji wodnej mogą korzystać z licznych
krytych basenów – małych i dużych, a także
z aquaparków z ich atrakcjami w postaci np.
wymyślnych zjeżdżalni.
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Małopolska
Warunki krajobrazowe i przyrodnicze sprawiają,
że Małopolskie jest jednym z ważniejszych
regionów turystycznych w Polsce. Świadczy
o tym niewątpliwie liczba napływających
turystów. W 2018 roku województwo małopolskie odwiedziło blisko 17 mln przyjezdnych, czyli o 800 tys. więcej niż w roku
poprzednim.
Duża część województwa to obszary
cenne pod względem krajobrazowym
i przyrodniczym, charakteryzujące się dużą
różnorodnością biologiczną, w tym rzadką
fauną i florą. W regionie znajduje się aż sześć
parków narodowych (najwięcej w Polsce),
z których pięć położonych jest w całości
na terenie Małopolski, m.in.: Babiogórski,
Gorczański, Ojcowski, Pieniński i Tatrzański
oraz jeden fragment Magurskiego Parku
Narodowego (parki narodowe obejmują
łącznie 2,5% powierzchni).
Jedną z bardziej rozwiniętych form turystyki
są piesze szlaki turystyczne. Przez Małopolskę
przebiegają najważniejsze, długodystansowe
szlaki polskich Karpat (Główny Szlak Beskidzki,
Szlak Karpacki, Mały Szlak Beskidzki, z Tarnowa
na Wielki Rogacz) oraz szlak Orlich Gniazd.
Niektóre z górskich szlaków pieszych są jednymi z najczęściej uczęszczanych w Polsce,
w ciągu roku wędruje nimi od kilkudziesięciu
po kilkaset tysięcy osób (np. szlaki w Tatrach,
szlak na Trzy Korony w Pieninach, szlaki na
Babią Górę).
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Uzupełnieniem szlaków turystycznych są
ścieżki edukacyjne, trasy dla osób wybierających turystykę pielgrzymkową (m.in. Szlak
Maryjny oraz Drogi Świętego Jakuba) czy tzw.
szlaki papieskie (Małopolski Szlak Papieski).
Małopolskie to także miejsce dla miłośników
aktywnej turystyki. Ukształtowanie terenu
sprzyja uprawianiu sportów zimowych, m.in.
narciarstwa zjazdowego lub biegowego.
Ponadto wciąż rozwijane są trasy rowerowe
(„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak
wokół Tatr” czy projekt VeloMałopolska).
Województwo małopolskie obfituje ponadto w liczne tzw. kulturowe szlaki tematyczne m.in. Małopolski Szlak Architektury
Drewnianej, Szlak Romański, Południowozachodni Szlak Cysterski, Małopolska Trasa
UNESCO czy Małopolski Szlak Winny. W ramach
tego ostatniego szlaku zinwentaryzowano
winnice na terenie województwa małopolskiego. Obecnie znajduje się na jego trasie
aż 35 winnic.
Małopolska to także region dla miłośników
sportów wodnych. Górskie widoki można
podziwiać nie tylko podczas pieszych czy
rowerowych wędrówek, ale także płynąć
kajakiem, żaglówką czy rowerem wodnym.
Dla entuzjastów dużej adrenaliny czekają
spływy rwącymi rzekami, m.in. Dunajcem,
Białką, Popradem. Ponadto sympatycy kajakarstwa górskiego mogą spróbować swoich
sił na sztucznych akwenach, np. na Torze
Kajakowym Kolna w Krakowie, na odcinku
320 m spiętrzonej wody, organizowane
są spływy kajakowe, pontonowe i pokazy
wodnego rodeo.
Oferta kajakarstwa uzupełniania jest przez
spływy kajakami turystycznymi, m.in. Wisłą,
Skawą czy Rawą. W rejonie Krakowa jedna
z najpopularniejszych tras wiedzie z klasztoru
Benedyktynów w Tyńcu, przez Stopień Wodny
Kościuszko, do Wawelu. Stamtąd można dalej
udać się przez Kazimierz, Stare Podgórze
i Nową Hutę do Niepołomic.
Wodne atrakcje w Małopolsce czekają
również nad zalewami, jeziorami i zbiornikami
retencyjnymi. Mieszkańcy stolicy województwa
najczęściej wybierają się nad Bagry albo do
Kryspinowa (wypożyczalnie sprzętu wodnego, kursy windsurfingu, żeglarstwo, czy
flyboard). Ponadto bogatą ofertę posiadają
m.in. zbiorniki: Rożnowski (wypożyczalnie
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sprzętu, statek wycieczkowy „Jaskółka”),
Czchowski (promy wodne), Czorsztyński
(wypożyczalnie sprzętu, windsurfing i kitesurfing) i Klimkówka (jachty, kajaki, rowery
wodne czy wodolot „Pumpabike”).
Zarząd województwa małopolskiego
przeznaczył ponad 100 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na inwestycje związane
z zagospodarowaniem otoczenia zbiorników
wodnych i przystosowaniem ich do funkcji
rekreacyjnych (m.in. przy Klimkówce, Jeziorze
Dobczyckim, Zalewie Świnna Poręba, Jeziorze
Rożnowskim, Jeziorze Czchowskim, a także
zalewie w Przylasku Rusieckim). Wśród realizowanych inwestycji znalazła się ponadto
budowa centrum rekreacji i wypoczynku
nad potokiem Paleczka w Zembrzycach,
w tym tężnia solankowa (oddana do użytku
w 2019 roku).
Małopolskie znajduje się w czołówce
polskich regionów oferujących usługi uzdrowiskowe, m.in. Swoszowice, Rabka-Zdrój,
Szczawnica, Piwniczna, Żegiestów-Zdrój,
Muszyna, Krynica-Zdrój, Wysowa, Wapienne.
Południowa część województwa stanowi
najbogatszy region w kraju pod względem
wielkości i jakości złóż oraz wykorzystania
wód do celów balneologicznych, a także
rozlewnictwa wód mineralnych. Małopolskie
uzdrowiska mają przede wszystkim charakter
górski.

fot. 1.
MOSiR w Olkuszu.
fot. 2-3, 5.
Województwo małopolskie
oferuje liczne miejsca dla amatorów
odpoczynku nad wodą.
fot. 4.
Spływ Dunajcem.
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Gospodarka komunalna
Celem gospodarki komunalnej jest zaspokajanie bytowych potrzeb mieszkańców
miast, w tym m.in. zaopatrzenia w wodę.
Niektóre elementy tej gospodarki występują również w bardzo licznych osiedlach
wiejskich.

z przeznaczeniem na zaopatrzenie ludności
w państwach OECD, konsumują Niemcy
(2 razy więcej niż np. Polska).
Woda i energia są dziedzinami wzajemnie od siebie zależnymi. Dlatego warto
zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, że
obecnie około 8% wyprodukowanej energii
elektrycznej zużywane jest na pobieranie
wody, jej transport rurociągami, oczyszczanie
i uzdatnienie, dostarczanie do odbiorców
komunalnych oraz odprowadzanie ścieków.
Ten poważny wydatek energii związany
jest z tym, że dominuje przesyłanie wody
rurociągami pod ciśnieniem. Ta metoda
wypiera przepływ grawitacyjny kanałami
otwartymi (uwarunkowany konfiguracją
terenu), narażony na większe straty wody
wskutek parowania.

Świat
Na całym świecie obserwowany jest intensywny rozwój aglomeracji miejskich.
W skali globalnej, liczba ludności w miastach
przekroczyła w 2012 roku liczbę ludności
zamieszkującą na wsi. Miejskie aglomeracje
stają się bardzo skomplikowanymi systemami,
w których musi być zapewniona zarówno
odpowiednia ilość wody dla mieszkańców
i zakładów przemysłowych, jak i odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. W debacie
o zrównoważonym rozwoju miast konieczna
jest znajomość przyszłościowych technologii,
które mogą całkowicie odmienić obecne
sposoby zarządzania wodą, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.
Obecnie 17% poboru wody na świecie
przeznaczane jest na cele gospodarki komunalnej. Szacunki mówią, że gospodarstwa
domowe zużywają z tego około 8%. Najwięcej,
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Polska
W naszym kraju również znacznie więcej ludzi
mieszka w miastach niż na wsi. Z tym wiąże
się problem dostarczania odpowiedniej ilości
wody, na potrzeby indywidualnych konsumentów, do dużych aglomeracji miejskich,
a jeszcze trudniejsze jest odprowadzanie
ścieków i ich oczyszczanie z zanieczyszczeń
mechanicznych, chemicznych i biologicznych.
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Rosnąca liczba ludności miejskiej, a także
coraz bardziej rozbudowane sieci kanalizacyjne, obejmujące również obszary
wiejskie, generują duże koszty i trudności
z należytym ich utrzymaniem.
Szacunki mówią, że na cele gospodarki
komunalnej zużywane jest w Polsce 13%
pobieranej wody. Minimalna dzienna ilość
wody, potrzebna dla przeżycia człowieka,
szacowana jest na 2-3 l. Ocenia się, że dla
zaspokojenia dziennych potrzeb komunalnych potrzeba minimum około 20-40 l
na mieszkańca. W Polsce średnie dzienne
zużycie wody na cele komunalne, w przeliczeniu na głowę, wynosi około 150 l.
Zanieczyszczona woda, pochodząca
z obszarów miejskich i zakładów przemysłowych, nazywana bywa wodą czarną. Woda
odzyskana ze ścieków (po ich oczyszczeniu),
stanowi dziś istotne źródło zaopatrzenia.
W zależności od stopnia oczyszczenia
może być wykorzystana do różnych celów,
np. w przemyśle lub do nawodnień. Po
odpowiednim, skutecznym oczyszczeniu
można ją odprowadzać do rzek, skąd została pobrana.
Małopolskie
W województwie małopolskim wody powierzchniowe i podziemne ujmowane są
do celów komunalnych i przemysłowych.
Gospodarka komunalna Małopolski w blisko
70% bazuje na wodzie powierzchniowej.
Szczególną więc uwagę zwraca się na
ochronę wód zlewni powyżej ujęć wody
pitnej. Niestety to właśnie gospodarka
komunalna jest jej największym źródłem
zanieczyszczeń. Od kilku lat obserwuje
się tendencję wzrostową w tym zakresie,
również z powodu ciągłej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej.
W 2018 roku długość sieci wodociągowej
w Małopolsce wyniosła ponad 20 tys. km.
Województwo to, obok mazowieckiego
i podkarpackiego, osiągnęło największy
przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej,
rozbudowując swoją infrastrukturę o 432,3 km.
Z rozwojem infrastruktury wodociągowej
wiąże się systematyczne zagęszczenie sieci.
Małopolska, po województwie śląskim,
uplasowała się na drugim miejscu, osiągając
wynik 137,4 km na 100 km 2. W ciągu roku
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na jednego mieszkańca przypada około
28 m 3 zużycia wody. Ponadto długość sieci
kanalizacyjnej wyniosła ponad 16 km 2,
z zagęszczeniem 107 km na 100 km 2 (po
woj. śląskim). Długość sieci wodociągowej
w Małopolsce stale rośnie, przy czym większą dynamikę wykazują w tym względzie
obszary wiejskie.
Dzięki środkom (ok. 15 mln zł) pozyskanym
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w województwie małopolskim zostaną
zrealizowane 33 projekty, m.in. obejmujące
budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych oraz modernizację istniejących lub powstanie nowych oczyszczalni
ścieków. Realizacja powziętych inwestycji
przyczyni się do powstania ponad 309 km
sieci kanalizacyjnej i prawie 190 km wodociągowej. W województwie małopolskim
działa ponad 300 oczyszczalni ścieków
(przemysłowych i komunalnych). Wśród
nich znajdują się oczyszczalnie ścieków
komunalnych typu biologicznego i z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
to Wodociągi Miasta Krakowa, które obsługują przeszło milion użytkowników.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie przeznaczyło
ok. 580 mln zł na rozwój i modernizację
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
Władze spółki przewidują, że w latach
2018-2022 na terenie stolicy Małopolski
powstanie 127 km nowej sieci wodociągowej i 137 km kanalizacyjnej.
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azienka jest bardzo starym wynalazkiem,
zaliczanym wszakże do luksusowych.
Najwcześniejszym z dotychczasowych europejskich wykopalisk tego rodzaju jest wspaniały pokój kąpielowy w pałacu w Tyrynsie na
Peloponezie, z II tysiąclecia p.n.e. Znalezisko
pochodzi z czasów rozkwitu kultury kreteńskiej.
Po jej upadku, około 1000 roku p.n.e., obyczaj
kąpieli przejęli Grecy. Pojęcie wygód i higieny
nie było obce również Punijczykom. Domy
ludzi bogatych w Kartaginie miały dobrze
urządzone indywidualne łazienki.
Około połowy III wieku p.n.e. bogaci
Rzymianie przejęli od Greków zwyczaj budowania łaźni. Te znajdujące się w domach,
były przeważnie małe, złożone z dwóch
pomieszczeń, z ciepłą i gorącą wodą. Inaczej
było w tym samym czasie i później na subkontynencie indyjskim. Tam mieszczanie
i ludzie z wyższych sfer, na zapleczu wystawnych domów, w ogrodzie, kazali budować
trójkondygnacyjne łaźnie parowe.
Jedną z największych zdobyczy, a zarazem
potrzeb starożytnych miast była budowa łaźni
publicznych. Kąpiele w tego typu przybytkach
znane już były cywilizacji nad Indusem około
3 tys. lat p.n.e. (Mohendżo-Daro). W Europie
wanny stawiano już w kulturze minojskiej
(2 tys. lat p.n.e.). Później, tzn. w epoce homeryckiej (VIII-VI wiek p.n.e.), gruntowna toaleta
odbywała się w specjalnych pomieszczeniach,
wyposażonych w kadzie z gładzonego kamienia.
Grecy stosunkowo wcześnie budowali łaźnie
publiczne, ogólnodostępne, które jednak nie
były podobne do późniejszych rzymskich
łaźni – term. Były to z reguły niewielkie

Woda
w higienie czyli
historia brudu
Obfitość wody i łaźnie stały się jednym z symboli
antycznego Rzymu. Niewielkie łazienki, ogrzewane
za pomocą hypokaustum (rodzaj centralnego
ogrzewania), pojawiły się już w III wieku p.n.e.
w południowej Italii, jednak prawdziwe pałace
kąpielowe zaczęli stawiać dopiero cesarze.
Przyzwoity mieszkaniec Imperium robił wszystko,
by być czystym.
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budynki (z jednym pomieszczeniem), gdzie
kilka, zagłębionych w ziemi, wanien służyło
do mycia się. Łaźni prywatnych Grecy nie znali,
gdyż nie korzystali z kąpieli dla przyjemności,
a jedynie dla obmycia ciała po dłuższym marszu
lub podróży, czy – jak w gimnazjonach – po
męczących ćwiczeniach. W greckim Olimpie
odkryto kilka łaźni publicznych, najstarszą
z V wieku p.n.e. Z początku IV wieku p.n.e. pochodzi basen kąpielowy z jedenastoma wannami
i okrągłą łaźnią parową. Późniejsze, większe
pomieszczenia i pierwszy hypokauston
z III wieku p.n.e. świadczą o zmianach w obyczaju kąpielowym, jakie nastąpiły w Grecji,
zwłaszcza w ostatnim stuleciu p.n.e. Grecy
na ogół uważali ciepłą kąpiel za szkodliwą
dla zdrowia, gdyż miała rozhartowywać ciało
i osłabiać tężyznę fizyczną.
Kąpiele nigdy nie odgrywały u Greków tak
wielkiej roli, jak u Rzymian, którzy uczynili je
bez mała swoistym obrzędem. Najpierw łaźni
publicznych były dziesiątki, potem setki na
terenie całego imperium. Zanim jednak zaczęto
budować wspaniałe, luksusowe termy, bogaci
Rzymianie – w przeciwieństwie do Greków –
mieli w domach niewielkie pomieszczenia do
mycia, które nie były klasycznymi łazienkami,
miały skromne wyposażenie, służące głównie
higienie rąk i nóg.
Słynne rzymskie termy powstały na
wzór greckich urządzeń kąpielowych przy
gimnazjonach. Nazwa „termy” jest grecka.
Jak już wspomniano, w III wieku p.n.e. zbudowano w Rzymie, na grecki wzór, łaźnie
publiczne. Korzystała z nich, za niewielką
opłatą, ludność uboższa, która nie miała
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w domu nawet skromnych pomieszczeń
do mycia. Dopiero w wieku I p.n.e. Marek
Agryppa wzniósł pierwsze termy, niepodobne do skromnych pierwowzorów, gdyż
nie były to tylko urządzenia kąpielowe,
ale – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – centra
rekreacyjno-wypoczynkowo-handlowe.
W ogromnych przestrzeniach term, za darmo lub za symboliczną opłatą, można było
nie tylko wypocić się, wykąpać w ciepłej
i zimnej wodzie, poćwiczyć, poczytać, porozmawiać, ale i skorzystać z usług masażysty.
Dla Rzymian niemających w domach wody
wizyta w reprezentacyjnej łaźni była nie
lada przeżyciem. Najistotniejszą jej część
stanowiły pomieszczenia ogrzewane, wymagające skomplikowanych instalacji, licznych
pieców i kanałów grzewczych w podłogach
i ścianach, rurociągów doprowadzających
i odprowadzających wodę. Najpiękniejsze
z nich stanowiły ozdobę wielkich miast.

fot. 1.
Łaźnie w Neapolu.
fot. 2.
„Termy Karakalli”, obraz Lawrence’a Almy-Tademy.
fot. 3.
„Tepidarium”, Theodore Chasseriau.
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Łaźnie rzymskie składały się z następujących
części: 1. szatnia; 2. sala masaży i nacierania
ciała olejkami; 3. sala chłodna z basenami
z zimną wodą; 4. sala ogrzana, stanowiąca
przejście do gorących kąpieli; 5. parnie, czyli
sala z basenami z gorącą wodą, w której
wstępnie polewano ciała zimną wodą (później
wprowadzono prysznice). Bywały oddzielne
kabiny z wannami do kąpieli siedzących. Para,
wydobywająca się z tych basenów, rozchodziła
się po sali, toteż panowała tam atmosfera pośrednia między kąpielą w gorącym powietrzu,
a kąpielą parową we właściwym tego słowa
znaczeniu. Wszystko było tak urządzone, aby
różnymi sposobami wywoływać stopniowe
pocenie się, będące celem głównym.
Poza tym były w termach sale wypoczynkowe,
boiska sportowe, bufety, biblioteki. Tu skupiało
się życie towarzyskie i kulturalne. Kąpiel zbiorowa była w życiu Rzymian, w okresie cesarstwa
(30 roku p.n.e. – 476 roku n.e.), zjawiskiem
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społecznym wielkiej wagi. Łaźnie publiczne
były otwarte dla wszystkich. To stanowiło
ich rację bytu. Wcześniej, w epoce republiki,
instalacje łazienne były bardzo skromne. Widać
to dobrze na przykładzie term w Pompejach.
Co innego rzymskie termy Agryppy, Nerona,
a zwłaszcza Trajana, Karakalli, Dioklecjana
i Konstantyna (I-IV wiek n.e.), wysokie na co
najmniej 30 m, zajmujące przeszło 13 ha,
z basenem o powierzchni 2,5 tys. m2, systemem
gorących łaźni suchych i właściwych, kąpielami
zimnymi i gorącymi, wannami, ogrzewanymi
podłogami lub ścianami.
Chłosta w bani
W VI wieku n.e., a więc jeszcze w czasach
przedislamskich, Persowie zażywali kąpieli
wyłącznie w prywatnych wannach albo
w cebrach, wzdragali się bowiem na myśl, że
mogliby budować na wzór Rzymian łaźnie
publiczne. Jednakże, gdy zapanował u nich
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islam, korzystanie z tych przybytków, zwanych
hammam, rozpowszechniło się bardzo szybko. Muzułmanie zbudowali ich bardzo wiele.
W miastach niemal na każdej ulicy był co
najmniej jeden taki zakład.
Załamanie się i upadek w V wieku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego spowodowały
regres gospodarczy i cywilizacyjny. Najeźdźcy
nie byli w stanie w całości zasymilować
osiągnięć kulturowych i cywilizacyjnych,
w tym dbałości o higienę osobistą. Łączona
u Rzymian jasność umysłu z czystością ciała
poszła w zapomnienie. Tak więc w Europie
czystość nie była naczelną zasadą na początku wieków średnich. Wczesne chrześcijaństwo potępiało rzymskie kąpiele publiczne,
jako siedlisko rozpusty, a wzgarda dla ciała
wśród części elit niemal wykluczała myślenie
o kąpieli. O św. Benedykcie z Aniane mówiono, że wielkie mnóstwo wszy roiło się na
jego chropowatej skórze. Podobno ów święty
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mąż nigdy nie zażywał kąpieli, z czego płynie
wniosek, że nie była to powszechna norma,
gdyż w przeciwnym razie nie byłoby w tym
żadnej, wartej upamiętnienia zasługi. Różnie
z kąpielami w całym średniowieczu bywało,
lecz w porównaniu z epoką Ludwika XIV…
było całkiem nieźle. Najbardziej istotne jest to,
że czystość i częstotliwość ablucji stanowiła
funkcję zamożności, wykształcenia, stanu –
feudalni baronowie i majętni mieszczanie myli
i kąpali się (np. w dużych drewnianych wannach) częściej niż pospólstwo. Lud szedł nad
rzekę albo nad jezioro, o ile szedł w tym celu.
Źródła informują o łazienkach, czy może
raczej pomieszczeniach do mycia, w zamożnych domach, w siedzibach biskupów,
w klasztorach. Z V wieku pochodzi opis domu
w Avitacum (obecnie Aydat, Francja), w którym była łaźnia z ogrzewalnią, łaźnią parową
i frigidarium (salą do zimnej kąpieli z basenem),
gdzie znajdowała się sadzawka i wanny.

5

Latem podstawowym sposobem utrzymania czystości ciała, tzw. zwykłych ludzi,
mogła być kąpiel w rzece lub w jeziorze. Nie
musiano tego robić zbyt często, gdyż mnisi,
wędrujący przez kraj Słowian zachodnich,
zapisali, że z daleka poczuli przykry zapach,
bijący od tubylców kąpiących się nago. Ibrahim
ibn Jakub, który w X wieku podróżował po
Europie (w tym po państwie Mieszka I),
opisał łaźnię widzianą prawdopodobnie
u słowiańskich Obodrzyców. Był to przybytek
prymitywny. Hiszpański Żyd dziwił się, że jest
to „domek z pni”, a nie murowana budowla.
Informował przy okazji o szerzących się
chorobach skórnych.
Gall Anonim o czasach Chrobrego (X/XI wiek)
napisał m.in.: Prowadzono ich do łaźni królewskiej. Tam ich król Bolesław we wspólnej
kąpieli chłostał rózgami jak ojciec dzieci. Znane
są pozostałości łaźni z tamtych czasów
w Gnieźnie i Łęczycy.

6

fot. 1.
Caldarium w Sant Boi de Llobregat.
fot. 2.
Łaźnia w Herkulanum.
fot. 3.
Arabskie łaźnie w Palma de Mallorca.
fot. 4.
Apodyterium w Pompejach.
fot. 5.
Termy rzymskie.
fot. 6.
Caldarium Heroda Wielkiego.
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Klasztorne oazy czystości
Zniesmaczeni muzułmanie ze wzgardą mówili, że chrześcijanie śmierdzą. Ci jednak nie
odczuwali dyskomfortu, gdyż – jak mówił św.
Bernard (1091-1153) – tam, gdzie wszyscy
śmierdzą, nie czuć nikogo. Ale nawet jeśli
standardy higieniczne odbiegały od norm
współczesnych (a odbiegały, z całą pewnością),
nie bano się jeszcze wody, co miało niestety
nastąpić. Gdy ascetyczne uwielbienie brudu
straciło na Zachodzie (około XII wieku) na popularności, umywalnie częściej pojawiały się
w klasztorach, a w miastach zachodniej Europy
otwarto publiczne łaźnie. Oczywiście, daleko
im było do rozbuchanego przepychu term
rzymskich, mimo to skromne, wyposażone
w drewniane balie łaźnie średniowieczne
stały się miejscem kąpieli oraz zmysłowych
przyjemności. Przemiany postępowały wszakże
wolno i z oporami. Na przykład zatwardziałym
propagatorem teorii o szkodliwości kąpieli
był św. Franciszek z Asyżu (1181-1226). Żyjąca
w ascezie błogosławiona Kinga (poł. XIII wieku),
żona Bolesława Wstydliwego, przez całe życie
nigdy nie zażywała ulgi w kadzi lub w łaźni, ani
też żadną wodą nie obmywała twarzy.
Jeśli wierzyć przekazom, to w drugiej fazie
średniowiecza (X-XV wiek) zachodnioeuropejskie
klasztory były oazą czystości. Ludzie bogaci
mieli prywatne łaźnie. Czystość, przez którą
rozumiano przede wszystkim mycie rąk, stała
się wówczas wyznacznikiem dobrego wychowania. Brudne paznokcie, cuchnący oddech,
dłubanie w nosie nie były w dobrym tonie
wśród elity, a więc pośród ludzi umiejących
te zalecenia przeczytać. A takich była garstka.
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Jeśli jeszcze w XIV wieku bywało, że książęta
i rycerze chadzali do łaźni miejskich, to dwa
wieki później, w pysznie przebudowanych,
w renesansowym stylu, zamkach jest nie tylko
osobna łaźnia dworska, ale coraz częściej spotyka się wanny.
Do łaźni marsz!
Dla zwykłych śmiertelników istniały w miastach
zakłady publiczne. Były one wspólne dla kobiet
i mężczyzn, aż do zakazu wydanego w XV wieku
przez władze kościelne. W zasadzie każdy obywatel większego i mniejszego miasta mógł skorzystać
z łaźni. Właścicielem łaźni bywał, zrzeszony
w cechu, łaziebnik, a czasami cyrulik. Łaźnia
mieściła się zazwyczaj w przystosowanym do
tego celu domu, do którego wodę doprowadzano rurami. Najważniejszym elementem
ówczesnej łaźni była parówka, znana i używana od setek lat. Za przedsionkiem znajdowały się dwie szatnie – osobno dla kobiet
i dla mężczyzn. Łaźnię damską od męskiej
oddzielały drewniane ścianki, niesięgające
sufitu, by wytworzona para rozchodziła się
równomiernie. Klienci mieli do wyboru łaźnię z kadziami i wannami lub łaźnię parową,
gdzie na piecu z cegieł układano kamienie,
a gdy się rozgrzały lano na nie ciepłą wodę.
W kłębach pary, na drewnianych ławach prażyli
się kąpiący. Do niższego personelu zaliczała się
służba, która na życzenie szorowała klientów.
Po kąpieli łaziennicy wycierali ich chustami,
chłostali chwostakami, co było formą masażu.
Dobrze urządzona łaźnia mogła mieć, dodatkowo, charakter klubu towarzyskiego (minęło
15 stuleci, a rzymska tradycja wciąż znajduje
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naśladowców). W 1292 roku w Paryżu, liczącym
około 60 tys. mieszkańców, działało 26 łaźni.
Większość z nich była podobno zamtuzami.
Przeklęte zarazy
Przekleństwem średniowiecza były epidemie, pustoszące obszerne połacie Starego
Kontynentu. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się
zarazy sprzyjał ogólny brak higieny. Niestety,
koniec radosnych kąpieli nastąpił nie wskutek
interwencji Kościoła, lecz z powodu pandemii dżumy, która w XIV i XV wieku zmiotła
1
/3 mieszkańców Europy. W 1348 roku król
Francji, Filip VI, kazał paryskim uczonym
zbadać przyczyny zarazy. Według nich, jednym z najbardziej negatywnych czynników,
były gorące kąpiele – rozpulchniona skóra
i otwarte pory łatwiej miały wchłaniać szkodliwe miazmaty. Stopniowo, wraz z upływem
czasu, zaczęto zamykać łaźnie, zwłaszcza gdy
na horyzoncie pojawiała się jakaś epidemia,
a woda, szczególnie ciepła, stała się głównym wrogiem. Z jednej strony zakazywano
publicznych zgromadzeń, ułatwiających
rozprzestrzenianie się epidemii, z drugiej zaś
ograniczano możliwości dbania o zachowanie – tak potrzebnej w tym czasie – higieny.
Zapamiętajmy zatem, że uczeni mężowie paryskiej Sorbony zarządzili masowy,
o dalekosiężnych konsekwencjach, strach
przed wodą i ciepłą kąpielą, który trwał na
Starym Kontynencie przez około 350 lat. Do
podstawowych wymogów ówczesnej higieny
należała wtedy sucha toaleta, polegająca na
zmianie bielizny, co w ówczesnym mniemaniu
miało… zastąpić kąpiel.
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fot. 1-2., 4.
Sekrety wnętrz łaźni były przez wieki
inspiracją malarzy na całym świecie.
fot. 3.
Zakład Kąpielowy w Bydgoszczy.
fot. 5.
Łaźnie publiczne w Belgii, koniec XIX w.
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Tureckie rozkosze
W pewnym sensie kontynuacją rzymskich
łaźni publicznych, urządzonych z przepychem
i działających niemal na tych samych zasadach, były w XVI-wiecznej Turcji osmańskiej
łaźnie zwane hammam. Te największe miały
dwa zespoły kąpielowe – dla mężczyzn i dla
kobiet. Niektóre były obiektami wytwornymi,
w których mieściły się stajnie, jadłodajnie,
kawiarnie i sklepiki oferujące napoje owocowe, pantofle i ręczniki kąpielowe. Wstęp
był bezpłatny. W pomieszczeniach łaźni nie
było wanien, Turcy bowiem żywili głęboką
awersję do wody stojącej. W związku z tym, na
ścianach zamontowane były krany, z których
gorąca woda lała się do marmurowych mis.
Stąd nabierana była, przyniesionymi z domu
mosiężnymi czerpakami, w celu polewania
ciała. W wielu dużych, zamożniejszych domach Stambułu budowano dwie łazienki,
z podziałem na płeć użytkowników. Mimo to
kobiety chętnie, zazwyczaj raz w tygodniu,
wybierały się do publicznych hammamów.
Europejczycy, którzy odwiedzali wówczas
kraje muzułmańskie, zachodzili w głowę, czy
to możliwe, żeby regularnie kąpać się kilka
razy w tygodniu? Jak to jest, żeby tych, którzy
nie myją się gruntownie dwa, trzy razy na
tydzień uważać za brudasów?
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Panujący w tym czasie na kontynencie
europejskim wstręt do wody miał różne
oblicze w różnych krajach. Po przepędzeniu
z Hiszpanii, pod koniec XV wieku muzułmańskich
Maurów (upadek Granady 1492 rok), którzy dbali
o higienę osobistą, król Ferdynand II (1452-1516) nakazał zburzyć mauretańskie łaźnie,
a te które ocalały zostały zamknięte przez
Filipa II (1527-1598). Szykanowano ludzi,
o których było wiadomo, że zażywają kąpieli,
spowiednicy nie udzielali rozgrzeszenia
myjącym się penitentkom. Takie oto owoce
przynosiła doktryna o szkodliwości wody
i kąpania się.
Smutek Erazma
W 1526 roku Erazm z Rotterdamu (1467-1536) z żalem napisał, że dżuma nauczyła nas
obchodzić się bez łaźni. Był to najbrudniejszy
okres w dziejach Europy Zachodniej. Łaźnie
publiczne przeważnie zamykano, uznano
bowiem, że stały się wylęgarnią masowych
zachorowań na choroby zakaźne. Król Francji,
Franciszek I (1494-1547), zamknął łaźnie
w 1536 roku. W jego ślady poszedł wielożenny
Henryk VIII (1491-1547), który 8 lat później
zlikwidował łaźnie w jednej z dzielnic Londynu.
Ale uwaga: owszem zamykano je, lecz nie
wszędzie i nie wszystkie.

Woda w higienie

Zmiana bielizny pojmowana była jako
umycie się. Czystą koszulę, utożsamiano
z umytym, wykąpanym ciałem. Uważano, że
bielizna stykając się ze skórą, przejmuje z niej
brud i działa tak samo, jak woda, czyli myje.
W środowisku dworskim, na przełomie XVI
i XVII wieku koszulę zmieniano prawie codziennie. Nie ustrzegło to francuskiego króla,
Henryka IV (1553-1610), przed roztaczaniem
wokół siebie nieznośnego fetoru.
W epoce odrodzenia, na terenie Europy
(zwłaszcza zachodniej), łaźnie publiczne
odgrywały w higienie i obyczajach mieszczan
raczej schyłkową rolę, co nie oznacza, że
w ogóle nie były odwiedzane. Rada miejska
w XVI-wiecznym Poznaniu opłacała ze swojej
kasy korzystanie z łaźni tym wszystkim, którzy
pracowali na rzecz dobra wspólnego, m.in.
rajców, woźnych, strażników, pachołków.
Poznaniacy mieli do dyspozycji kilka łaźni
publicznych. Mieściły się one w drewnianych
budynkach i składały z dwóch pomieszczeń
z wannami, ustawionymi wzdłuż ścian. Zimna
woda doprowadzona była rurami, a gorącą
dolewano z kotłów. Ludzie zamożni budowali
łazienki we własnych domach, wyposażając je
m.in. w kocioł i naczynia miedziane, służące
do lania wody na rozgrzane kamienie. Był to
więc rodzaj sauny, czyli łaźni parowej. Inni,
bogatsi do domowych łazienek wybierali np.
wanny miedziane.
Łaźnie i łazienki funkcjonowały więc
w polskich miastach w najlepsze, ba, budowano
nowe, podczas gdy w Europie Zachodniej,
osobliwie we Francji, ulegały likwidacji na
przełomie XV i XVI wieku. Na ogół nie do końca
dawano wiarę pogłoskom, że człowiek czuje
się lepiej, gdy członki jego pokrywa skorupa
błota, a pory zatyka brud.

fot. 1-5.
Wnętrza współczesnych łaźni.
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Zapach potu dyskretnie przypudrowany
Od mniej więcej drugiej ćwierci XVI do połowy
XVIII wieku na europejskich dworach woda
rzadko (lub wcale) miała kontakt ze skórą
mieszkających tam błękitnokrwistych dynastów oraz ich dworzan. I to jest prawdziwe
wskazanie panującej tendencji, przekonań
i wiary, co nie oznacza, że tu i ówdzie nie
mogło być zupełnie inaczej. Wierzono np., iż
warstwa brudu zapewnia zdrowie, chroniąc
przed morowym powietrzem. Lęk przed wodą
był tak wielki, że myto tylko te części ciała,
które było widać – twarz i dłonie, ewentualnie włosy „z dużą rozwagą”, resztę skrzętnie
ukrywano. Arystokracja w owym czasie lepiła
się z brudu tak samo jak chłopi. Król Francji,
Ludwik XIII (1601-1643), kąpielowy debiut
zaliczył w wieku siedmiu lat. Europejczycy
doprowadzali swe ciała do stanu, w którym nadawały się wyłącznie do skrobania
i wietrzenia. Karierę zaczęły wówczas robić
wynalazki ów brud maskujące: pachnidła,
pomady, posypki do peruk, gałki różane do
nacierania pach, perfumy do odzieży. Ich
zadaniem nie było dodanie delikatnej nuty
woni, lecz zapobieżenie smrodowi.

fot. 1.
„W łaźni”, Jean-Baptiste-Camille Corot.
fot. 2.
Łaźnie budowane były przy dworach szlacheckich,
klasztorach lub w dużych miastach.
fot. 3.
„Myjąca stopy”, Gerardus Duyckinck.
fot. 4.
Kabiny kąpielowe –
popularne na przełomie XVIII-XIX w.
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Łazienki? Owszem, ale bez przesady…
Pierwsze oznaki higieny pojawiają się we
Francji w połowie XVII wieku, lecz nieśmiałe
początki zmagań z brudem nastąpią dopiero
30 lat później. Nie było łatwo. Łazienka żony
Ludwika XIV (1638-1715), uchodząca za
jedno z najpiękniejszych miejsc w Luwrze,
miała marmurowe kolumny o głowicach
z pozłacanego brązu oraz malowidła na
suficie. Nieco później, bo w roku 1671,
król kazał zbudować w Wersalu słynny
apartament-łaźnię, miejsce jego miłosnych
schadzek. Inwestycja była raczej pretekstem
do zafundowania sobie wygodnego locum
uciech cielesnych, niż przejawem troski
o czystość osobistą. Znajdował się tam,
wyżłobiony w ogromnym bloku marmuru,
ośmiokątny zbiornik, raczej basen niż wanna.
Potem pojawiły się w tym apartamencie
długie wanny z białego marmuru. Król,
uwielbiający wysiłek fizyczny, obficie pocił
się, ale nie przepadał za kąpielami (czytaj:
stosował się do obowiązujących zaleceń
i norm higienicznych). Zazwyczaj zadawalał
się nacieraniem wodą toaletową. Innym
sposobem na mycie królewskiego ciała
były częste zmiany koszuli i płukanie ust
winem. Z uwagi na to, że Królowi Słońce
zdarzało się dziennie przebierać nawet
trzy razy, uchodził za pedanta, wszak czysta bielizna „myła”. Tyle zabiegów i starań
przedsiębrano tylko po to, żeby wykluczyć
użycie wody! Nie myj się, przyjeżdżam
niedługo – pisał Jan III Sobieski (1629-1696) do Marysieńki. Nie wiadomo, czy
na rzeczy były swoiste preferencje króla
jegomości, czy zwyczajnie tydzień lub
dwa bez wody i mydła nie były dla jaśnie
pani problemem?
Śnieżnobiała koszula stała się symbolem
czystości i świeżości. Mimo że łaźni było mniej
niż kiedyś, ludzie schludni chodzili czyści.
Zamożni mieszczanie mieli w domach wanny
normalne lub krótkie, zwane wówczas „półwannami”. Mydełko toaletowe było przeznaczone
do mycia twarzy i rąk. O innych częściach ciała
cisza. Grzebień uważano za przyrząd służący
do usuwania brudu z włosów, ergo: kto był
uczesany, ten miał czyste włosy. Wosk i sadza
z uszu usuwane były małymi łopatkami,
którymi posługiwali się – jak pisano – „ludzie
dbający o higienę”.

Renesans wody
W latach 80. XVII wieku odświeżający wiatr
zmian powiał z większą siłą. Urodzony
w Wersalu król Ludwik XV (1710-1774) był
człowiekiem nowej fali, lubiącym się kąpać.
W tym celu zafundował sobie łazienkę z dwiema
wannami, jedną do namydlania się, a drugą do
spłukiwania. Wśród elit nastał czas agitowania
za przestrzeganiem higieny, wychwalania
korzyści dla zdrowia, płynących z kąpania się.
Zaczynał się renesans wody. Znowu powstawały ogólnodostępne domy łaziebne, których
w 1773 roku Paryż miał osiem, a nieco ponad
pół wieku później już o 70 więcej. Rewolucja
francuska (1789 rok) przyczyniła się do zmiany
typowego dla oświeconego absolutyzmu
przykrego zapachu przypudrowanego potu na
dyskretny zapach mydła. Modę na higienę umocnił
Napoleon I Bonaparte, uwielbiający poranne,
czasem wielogodzinne, ciepłe (!) ablucje, a także
fanatyczny pedant angielski, słynny dandys George
Brummell, który zaraził swą obsesją londyńską
śmietankę towarzyską. Czystość powoli zaczęła
być uważana za wyznacznik kultury osobistej
i dobrego urodzenia, bieda pozostała przy
smrodzie. Następował przełom w spojrzeniu
na czystość ciała i higienę życia codziennego.
Między innymi uzdrowiska przyczyniły się do
tego, że woda powszechnie wracała do łask,
szczególnie zimna. Lodowate kąpiele, mające
funkcje higieniczne, polecane były przez angielskich lekarzy od połowy XVIII wieku.
Od częstego mycia, zmywa się uroda
Rodacy-Polacy myli się nieregularnie.
Rozpowszechnione porzekadło głosiło, że
od częstego mycia zmywa się uroda. Istniejące
w poprzednich stuleciach w wielu miastach
łaźnie, zostały w większości zlikwidowane jeszcze pod koniec XVI lub w XVII wieku – również
w następstwie wojen szwedzkich. Niektóre
z nich jednak nieprzerwanie działały, choćby
w takich miastach jak: Piotrków, Sieradz, Poznań,
Warszawa, Kraków czy Wilno. Wanna w domu
była rarytasem, ponieważ tylko najokazalsze
rezydencje miały łazienki, urządzone zwykle
luksusowo, jak np. ta na Zamku Królewskim
w Warszawie. Poza dworem królewskim, tylko magnatów, a więc stosunkowo nieliczną
warstwę ludzi najzamożniejszych, stać było
na regularne utrzymywanie czystości, nazywanej wówczas „ochędóstwem”. Łazienki
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w warszawskich rezydencjach najbogatszych
ludzi tamtego czasu były budowane niekiedy
jako osobne pawilony w ogrodzie, częściej –
w jednej z parterowych komnat pałacu lub
dworu. Do bardziej luksusowych należały te
z miedzianą lub cynową wanną, oczywiście
z bieżącą, ciepłą i zimną wodą. Bardziej rozpowszechnione były w Warszawie łaźnie parowe.
U progu nowoczesności
XIX stulecie nie należało do przełomowych
w zwalczaniu brudu. Chociaż trzeba zauważyć, że w drugiej jego połowie, a zwłaszcza
u progu wieku XX, nastąpiły pewne zmiany
na lepsze, przede wszystkim w miastach,
co wiązało się m.in. z rozwojem systemów
wodno-kanalizacyjnych. Na przykład w powstałych wówczas kopalniach węgla na
Śląsku górnicy mogli po pracy wykąpać się
w łaźniach, znajdujących się na terenie zakładu. Jednakże wychodzenie z brudu i smrodu
następowało bardzo wolno. Strach przed
epidemiami nieco przyspieszył ten proces.
W połowie XIX wieku niespiesznie zaczynał
się w Polsce na większą skalę renesans łaźni
publicznych i zakładów kąpielowych. Pierwszą
tego typu instytucję otwarto w Poznaniu (1840
rok), potem w Warszawie, z czasem również
i w innych polskich miastach. Na wsiach
o czystości mowy nie było. Nic się od wieków
nie zmieniało w sprawie odzieży i bielizny: obowiązywał przyodziewek całodobowy, całoroczny,
rzadko prany. Chłopi myli się nieregularnie,
ograniczając się zazwyczaj do okolic twarzy
i rąk. Mycie polegało na rozcieraniu po twarzy
wody, wypryskiwanej z ust na podstawione dłonie. Szyja oraz osłonięte części ciała u dorosłych,
z reguły, nigdy nie były myte, z wyjątkiem stóp,
które latem, podczas chodzenia boso po chlewach
i stajniach, zbyt się zanieczyszczały. Zjawiskiem
masowym na prowincji, jeszcze w XIX wieku
było przekonanie o szkodliwości mycia włosów i głowy. Rzadkie mycie i czesanie włosów
stawało się przyczyną powstawania kołtuna,
straszliwej plagi dawnej polskiej wsi. Większa
kąpiel mogła być ewentualnie na Wielkanoc
i na Boże Narodzenie. Zachęty pierwszych
higienistek z drugiej połowy XIX wieku wobec
kobiet wiejskich, namawianych do kąpieli, spotykały się z potępieniem otoczenia i niektórych
proboszczów, piętnujących „rozpustę”. Wszy
wśród ludności wiejskiej były powszechne.
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fot. 1.
Kąpiel dzieci w żłobku, lata 1925-1939.
fot. 2.
Kąpiele borowinowe w Druskiennikach, lata 1923-1939.
fot. 3.
Reklama proszku do prania w Poznaniu.
fot. 4.
Żołnierze podczas zabiegów toaletowych w warunkach polowych, ok. 1918 r.
fot. 5.
Reklama mydła, ok. 1930 r.
fot. 6.
Pokój do kąpieli solankowo-jodobromowej w Rymanowie-Zdroju, lata 1929-1939.
fot. 7.
Żołnierze podczas zabiegów toaletowych w warunkach polowych, ok. 1918 r.
fot. 8.
Fryzjernia dla żołnierzy wracających z frontu, ok. 1918 r.
fot. 9.
Zakład fryzjerski w krakowskim akademiku, 1926 r.
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Nawet we dworach i pałacach w Wielkopolsce,
gdzie poziom rozwoju cywilizacyjnego był najwyższy, kąpano się niezbyt często. Moda na łazienki
szybciej upowszechniała się dopiero od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, wraz z zakładaniem,
w coraz większej majątków ziemskich, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Na
przykład Bogdan Hutten-Czapski zlecił, w 1911
roku, firmie Bamberger & Leroi Co. z Berlina
wykonanie ekskluzywnej łazienki w pałacu
w Smogulcu, w którym za bajońskie pieniądze zainstalowano wannę Toledo, umywalkę,
bidet i klozet.
Polska porozbiorowa odziedziczyła zaniedbania cywilizacyjne, które decydowały,
w sensie negatywnym, o jakości życia jej
obywateli. Wieś, zwłaszcza spod zaboru rosyjskiego i austriackiego, przedstawiała pod
tym względem obraz nędzy i rozpaczy, a biedę
i zabobon trudne do wyobrażenia. O łazienkach
i wodociągach nie słyszał tam nikt.
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Jeszcze na początku drugiej połowy wieku XX
pisano w polskich poradnikach o konieczności
częstych kąpieli całego ciała, o szkodliwości
mycia twarzy wodą nabieraną do ust.
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które wyznaczały standardy mieszkaniowe.
Tremont House, otwarty w Bostonie w roku
1829, był pierwszym hotelem z łazienkami
(umieszczonymi w suterenie). W latach 30. XX
wieku 90% mieszkań budowanych w Nowym
Jorku miało łazienki, które przestały być czymś
nadzwyczajnym.
Czystość stała się nie tylko jednym
z podstawowych wymogów zachowania
zdrowia, ale również miarą poziomu kultury. Nakaz czystości swój szczyt osiągnął
w USA. Policzono, że 24% domów, które
zostały tam zbudowane w 2005 roku ma
dwie lub trzy łazienki. Rok później były do
kupienia w Nowym Jorku przy Piątej Alei
luksusowe apartamenty z… jedenastoma
łazienkami! Niektórzy starali się w Stanach
Zjednoczonych przenieść standardy szpitalne
do domu. Już u schyłku XIX wieku, francuzi
byli zdania, że perfekcyjnie czyste, białe,
amerykańskie łazienki podobne są do sal
operacyjnych.
Od tamtej pory wiele się we Francji
i w całej Europie zmieniło. W 1954 roku zaledwie 10% francuskich mieszkań miało wannę
lub prysznic. Dziś w Holandii, Szwecji, na Malcie
praktycznie nie ma mieszkań bez łazienek,
a pozostałe kraje zachodnioeuropejskie
starają się do nich zbliżyć. W ogonie wlecze
się Portugalia i kraje byłego bloku wschodniego. W latach 90. ubiegłego wieku średnia
wielkość łazienki w USA została potrojona
i dawno przestała być najmniejszym pomieszczeniem w mieszkaniu. Montowane
bywają w nich ogromne wanny, napełniane
wodą w 60 sekund. Viva aqua!

ł

o

Amerykańskie standardy
Ciepła kąpiel w wannie lub prysznic stały
się z czasem obowiązującą normą, lecz dla
większości Europejczyków czas ten miał dopiero nastąpić w XX wieku. Brak higieny był
przyczyną kolejnych epidemii. Najbardziej
bezkompromisowo do walki z brudem przystąpili, u schyłku XIX stulecia, praktyczni, surowi
w obyczajach Amerykanie, wyznaczając nowe
standardy higieniczne. W Europie, raczej
chłodno i z rezerwą, spoglądano na nowinki
zza wielkiej wody. Ludziom odświeżonym
w amerykańskich łaźniach rzadko myjący się
mieszkańcy Europy okrutnie śmierdzieli. Łazienkę
usytuowaną tuż przy sypialni zawdzięczają
Amerykanie masowo budowanym hotelom,
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fot. 1.
Zabiegi toaletowe żołnierzy
w warunkach polowych, ok. 1918 r.
fot. 2.
Kolonie letnie w Milanówku, 1939 r.
fot. 3.
Wyodrębniony w izbie kącik kąpielowy.
fot. 4.
Centralny Zakład Leczniczo-Wychowawczy
Uniwersytetu Jagiellońskiego dla dzieci chorych
na jaglicę w Witkowicach, 1933 r.
fot. 5.
Zakłady Wytwórcze Związku Spółdzielni Spożywców
Spółek w Kielcach – produkcja mydła, 1930 r.
fot. 6.
Fabryka ostrzy do golenia Toledo, 1936 r.
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ystemy zaopatrzenia w wodę są równie
stare, jak historia cywilizacji. Doprowadzenie
wody do osiedli ludzkich nie było zadaniem
łatwym. Jedną z najstarszych form jej pozyskania była eksploracja grot, wraz z sąsiadującymi źródłami, które zabezpieczano przed
zanieczyszczeniem. Z czasem źródła na terenach niżej położonych zaczęto obudowywać
w sposób przypominający studnie.
W suchym środowisku Bliskiego Wschodu
woda zawsze pozostawała w centrum uwagi,
nic więc dziwnego, że bardzo dobrze były
tam rozwinięte techniki jej pozyskiwania
i transportowania. Jeden z pierwszych systemów irygacyjnych miało Jerycho, w którym
odkryto zbiorniki na wodę, pochodzące
z około 6 tys. lat p.n.e.
Bardzo sprawne były istniejące około
3 tys. lat później instalacje wodociągowe
w miastach doliny Indusu – Mohendżo-Daro

Z dziejów
wodociągów
Zdawać by się mogło, że woda potrzebna do życia była
zawsze dostępnym darem natury. Tak niestety nie było.
Udostępnianie wody i zaopatrywanie w nią
mieszkańców terenów, które jej nie miały, to owoc
wysiłku ludzkiego umysłu i pracy ludzkich rąk. Zabytki
archeologiczne i źródła pisane nie wskazują
precyzyjnie ani czasu, ani sposobów dostarczania
wody tym, którzy jej w pobliżu nie mieli. Już greccy
filozofowie stwierdzili, że musiało to nastąpić
w bardzo dawnych czasach.

i Harappa (Pakistan). Badania archeologów
wskazują, że mogły być porównywalne
z podobnymi urządzeniami w antycznym
Rzymie. Egipcjanie mieli wyspecjalizowanych
urzędników, zajmujących się nawadnianiem,
już około roku 2800 p.n.e. Mieszkańcy Lagasz
(pd.-wsch. Irak) wykopali, jeszcze przed rokiem
2500 p.n.e., jeden z pierwszych kanałów
Al-Gharrif, odchodzący od Tygrysu.
Mezopotamskie kanały i groble, zbudowane
około 2000 roku p.n.e. i później, wymagały
dużo pracy i pomysłowości. Na terenie Azji
Mniejszej, około 1900 roku p.n.e., wodę
z pobliskich źródeł doprowadzano za pomocą
akweduktów do zbiorników, znajdujących
się w obrębie warowni lub miast. Wodociągi
zasilane akweduktem, powszechne aż do czasów nowożytnych, ograniczały się zazwyczaj
do doprowadzania wody do publicznych
zdrojów i łaźni.
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Bardzo dobrze poznane początki rozwiniętego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
datują się od II tysiąclecia p.n.e. na Krecie
i są związane z kulturą minojską. Źródlana
woda doprowadzana była terakotowymi
i kamiennymi rurami, które starannie łączono
i układano na utwardzonym podłożu albo na
miękkiej, dostosowanej do ich kształtu skale,
np. wapiennej. W tych okolicach, w których
wydajność źródeł była niewystarczająca, dla
mieszkańców Knossos powstawały zbiorniki
gromadzące wodę deszczową. Badania archeologiczne w Tylissos pokazały, że Kreteńczycy
posiedli umiejętność oczyszczania wody.
Tamtejsze rury wodociągowe połączono
z basenem filtrującym, który zatrzymywał
nieczystości stałe. Stamtąd przefiltrowana
woda płynęła kamienną rurą do specjalnego
zbiornika. Ponad wszelką wątpliwość minojska
inżynieria wodna stała na wysokim poziomie.

fot. 1.
Kanalizacje w starożytnej Grecji.
fot. 2.
Naczynie do czerpania wody, ok. 3700 lat p.n.e.
fot. 3.
Starożytny wodociąg.
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W 960 roku p.n.e. asyryjski król Sennacheryb
zbudował kamienną tamę na rzece Atrusz i długi
na 60 km kanał do stolicy państwa – Niniwy
(w pn. Iraku na przedmieściach Mosulu). 300 lat
później miasto miało już akwedukt, przedmiot
żywej troski monarchów. Zbudowane w VI wieku
p.n.e., przez króla Babilonu Nabuchodonozora
(605-562 rok p.n.e.), wiszące ogrody, nawadniane były za pomocą urządzeń w kształcie
śruby, które tłoczyły wodę z Eufratu. Machiny te
mogły być pierwowzorem śruby Archimedesa,
starszym od niej o ponad siedem stuleci.
Korzystano również z deszczówki, gromadzonej
w zbiornikach, rozpowszechnionych wszędzie
tam, gdzie woda była na wagę złota. Badania
archeologów ujawniły istnienie wodociągów
w VI wieku p.n.e. na wyspie Samos (tunel) oraz
w Atenach.
Postępem w budowie studzien było ich
pogłębianie, niektóre miały ponad 30 m
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głębokości. Studnie były ocembrowane
drewnem, a później obudowane murem
z kamiennych ciosów. Woda czerpana była
z nich ręcznie, przy pomocy naczynia umocowanego na sznurze, później pojawił się żuraw
i kołowrót. Pomysły starożytnych przetrwały
w niezmienionej formie do naszych czasów.
W II wieku p.n.e. powstały, dzięki użyciu
syfonu, pierwsze wodociągi ciśnieniowe
w Smyrnie (obecnie Izmir) i w Pergamonie.
Przypuszczalnie w tych wodociągach zastosowano rury z brązu w kamiennej obudowie. Ciśnienie w nich dochodziło nawet do
20 atmosfer. Są to jedyne znane przykłady
wodociągów ciśnieniowych, istniejących
przed czasami nowożytnymi. Zaniechano
ich budowy, zapewne, z uwagi na kłopotliwą
konserwację oraz – jak się wydaje – konieczność stałego strzeżenia przed kradzieżą rur,
wykonanych z cennego metalu. Grekom

również były znane wodociągi, prowadzące
wodę kanałami i podziemnymi przewodami. Wielkie osiągnięcie w tej dziedzinie, na
Półwyspie Apenińskim, miało dopiero nastąpić
w postaci rzymskich akweduktów. Najstarszy
z nich, długi na 16,5 km powstał z końcem
IV wieku p.n.e. W glinianych rurach woda spływała ze wzgórza w doliny, coraz niżej i niżej.
Ta metoda sprowadzania wody, na zasadzie
stałego, powolnego spadku, utrzymała się aż
po kres Rzymu. Czasem trzeba było pokonać
po drodze leżącą pomiędzy wzgórzami dolinę.
Wówczas budowano arkady, które podtrzymywały rurę z wodą na odpowiedniej wysokości.
Nie ma chyba lepszego od nich przykładu na
połączenie pięknego z pożytecznym. Na trasie
akweduktów powstawały również wielkie baseny, gromadzące wodę, dzięki którym można
było regulować jej przepływ w ciągu roku,
a zwłaszcza latem.
1
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fot. 1-3.
Pierwsze łaźnie w Europie
pojawiły się w starożytnej Grecji.
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W istocie mosty akweduktów były tylko
fragmentem wielkiego przedsięwzięcia
inżynierskiego, systemu złożonego również
z konstrukcji podziemnych, rurociągów, zbiorników ujmujących i klarujących wodę, otworów
włazowych, umożliwiających oczyszczanie
i naprawy, a także z tuneli, syfonów i kaskad.
W okresie rozkwitu cesarstwa rzymskiego
(I-IV wiek n.e.) stolicę Imperium Romanum
zasilało 14 akweduktów.
W Wiecznym Mieście zaopatrzenie w wodę
na głowę ludności było kilkakrotnie wyższe
niż w większości dzisiejszych miast. Należy
wszakże pamiętać, że wodociągi rzymskie
działały na zasadzie stałego przepływu wody,
w następstwie czego znaczna, niewykorzystana
jej część odpływała do systemu kanalizacyjnego. Woda transportowana akweduktami
doprowadzana była do specjalnych zbiorników, w których pozostawała przez pewien
czas, aby zanieczyszczenia osiadły na dnie.
Następnie odprowadzano ją rurami do wież
rozdzielczych, spełniających w większości
funkcje wieży ciśnień, a stamtąd do mniejszych zbiorników, skąd rurami kierowano ją
do putni, łaźni, zakładów rzemieślniczych,
na dolne kondygnacje niektórych domów,
a także do fontann. W użyciu były głównie rury
ołowiane, choć już Witruwiusz (I wiek p.n.e.)
zwracał uwagę na fakt, że – ze względów zdrowotnych – ich stosowanie jest niewskazane.
Niemal tyle samo wody, ile do Rzymu doprowadzono, trzeba było zeń odprowadzić.
System kanalizacyjny w Wiecznym Mieście
zaczęli budować Etruskowie, już w VI wieku
p.n.e. Był to kanał kamienny, odwadniający

Forum Romanum, który po dwustu latach
został poszerzony i częściowo zasklepiony.
A to oznacza, że budowane były wówczas kanały
zarówno otwarte, jak i zamknięte (podziemne). Później kanał wielokrotnie powiększano
i ulepszano. Solidnie wykonany, największy
z nich, mający około 4,5 m średnicy – Cloaca
Maxima – był kolektorem centralnym, do
którego siecią kanałów spływały nieczystości
z całego miasta, odprowadzane następnie
do Tybru. Istnieje we fragmentach do dziś, to
znaczy ponad 2500 lat !
Persowie przejęli, istniejące od wieków
w Mezopotamii, sposoby konstrukcji tam,
kanałów i podziemnych urządzeń wodociągowych. Po zdobyciu Bliskiego Wschodu,
w VII wieku n.e. muzułmanie zaadaptowali
odziedziczone technologie i znacząco rozwinęli zastosowanie technik hydraulicznych
i mechanicznych. Niedaleko Basry, założonej
w VII wieku n.e., wznieśli sieć tam i zasilanych
dzięki nim kanałów. Istniejąca do dziś zapora,
zbudowana w 960 roku n.e. na rzece Kor w Iranie
(w pobliżu Persepolis), zaopatrywała w wodę
300 wsi za pomocą kilkunastu kół wodnych.
Niewątpliwie zarządzanie wodą pozostawało
wówczas najważniejszą dziedziną życia (tak
jest również dzisiaj). Mahomet powiedział,
podobno, że dostarczanie ludziom wody jest
przejawem największej cnoty.
Wyniki badań archeologicznych wskazują,
że źródłem wody w prahistorii na terenach
dzisiejszej Polski, oprócz naturalnych zbiorników, były studnie. Najstarsze pochodzą
z pierwszych tysiącleci p.n.e. (neolit). Skupiska
takich bezcembrowinowych studni odkryto

m.in. w Ludwinowie na Kujawach. Większa
liczba studni znana jest z przełomu epoki brązu i żelaza. Jedną z takich studzien,
z VII wieku p.n.e., odsłonięto w Milejowicach
na Dolnym Śląsku. Kolejną znaleziono na
terenie osady kultury łużyckiej w Wicinie.
Wykonano ją z pionowo wbitych w ziemię
dranic, w obudowie z belek. Większa liczba
badanych wykopaliskowo studni pochodzi
z pierwszych stuleci naszej ery, czyli z okresu
wpływów rzymskich. Ze względu na wysoki
poziom wód gruntowych, głębokość studzien
nie przekraczała na ogół kilku metrów. Partie
górne obudowywano drewnianą lub kamienno-drewnianą cembrowiną. Czasem studnia
wykuwana mogła być w utworach wapiennych,
rzadko cembrowinę stanowił wydrążony pień
drzewa. Zachowały się ślady wskazujące, że
wodę ze studzien dobywano za pomocą –
znanego już starożytnym Grekom – żurawia.
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Wieki średnie
Dostarczaniem wody, tak niesłychanie cennej w krajach islamu (Bliski i Środkowy
Wschód, Egipt), zajmowały się w miastach,
w wiekach X-XIII, wyspecjalizowane instytucje
w rodzaju miejskiego zarządu gospodarki
wodnej, które rozprowadzały ją w różny sposób, ale zawsze bardzo celowy. Na przykład
w Iranie, podziemne wodociągi, nazywane
kiriz, były budowane z cegieł i miały długość
do 100 km. Na całej trasie co 300 m znajdowały
się szyby wentylacyjne, które umożliwiały
jednocześnie oczyszczanie przewodów. Tuż
przed miastem, duże rury z wypalonej gliny,
wpuszczane jedne w drugie, wyprowadzały
stopniowo wodę na powierzchnię ziemi.
W miastach, na publicznych placach mieściły
się pojemne zbiorniki. Znajdowały się one
również w domach, zaopatrywane przez
podziemny wodociąg.
W Europie proces budowy wodociągów
i kanałów ściekowych w pierwszej kolejności
(XI wiek) objął klasztory, następnie pojawiły się
one w zamkach, a od XII-XIII wieku w miastach.
Aż do okresu odrodzenia wodociągi miejskie
zaopatrywane były w wodę przez akwedukty.
W miejscowościach lokowanych w średniowieczu na terenie Polski pojawiały się w sposób
planowy studnie, usytuowane przeważnie
w tylnej części działek budowlanych. Istniały
także studnie publiczne, budowane zazwyczaj w rynku lub przy ważniejszych placach
i ulicach, żeby mieszczanie – bez względu na
status społeczny – mieli zapewniony dostęp
do wody. Zasilanie wodą miejskich posesji
powodowało konieczność odprowadzania
ścieków. Budowano w tym celu np. rynsztoki
biegnące środkiem ulicy.
W Polsce pierwsze wodociągi powstały
w XIII wieku w Poznaniu (1282 rok) i Krakowie
(1288 rok). W XIV wieku Toruń miał rozbudowany system wodociągowy, zaopatrujący
mieszkańców dzisiejszego Starego Miasta
w czystą wodę. Doprowadzano ją drewnianymi, dębowymi rurami, spajanymi ołowiem,
do putni, czyli basenów znajdujących się
w rynku, na narożnikach ulic, w podwórzach
patrycjuszy. Ostatni tego typu basen skasowano około 1930 roku. Każda z putni miała
nazwę, a z jednej z nich z upodobaniem brano
wodę do kiszenia ogórków. Rury kładziono
przeważnie na głębokości 1,5-1,8 m poniżej
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poziomu przemarzania gleby. W razie płytkiego
posadowienia rurociągu, przebiegającego
przez sady i ogrody, jak miało to miejsce
w przypadku fragmentu sieci w Warszawie,
rury na okres zimowy przykrywano gnojem,
który usuwano wiosną. W średniowiecznych instalacjach wodociągowych nie było
systemów filtracyjnych. Ich funkcję pełniły
studnie osadnikowe, znajdujące się poniżej
przewodów wodociągowych, gromadzące
zanieczyszczenia.
W przypadku, gdy miasto było wyżej
położone niż ujęcie wody, musiano ją podnieść na odpowiedni poziom. Wiązało się to
z budowaniem rurmusu, czyli wieży ciśnień
z urządzeniem podnoszącym wodę. Rurmusy
po raz pierwszy pojawiły się w Niemczech,
w końcu XIII wieku. Najistotniejszą ich częścią

były drewniane koła czerpakowe z zawieszonymi na obwodzie kubłami, wiadrami
lub na stałe zamontowanymi drewnianymi
skrzynkami. Koła czerpakowe poruszano
za pomocą kół wodnych, kieratów lub kół
deptakowych. Uruchamiane w ten sposób
podnosiły wodę na odpowiednią wysokość,
wylewały do zbiornika, po czym drewnianymi rurami docierała ona do putni w różnych
częściach miasta. Konserwacją urządzeń
wodociągowych zajmował się rurmistrz.
Rozkwit w Odrodzeniu
Wiek XVI to czas rozkwitu urządzeń wodociągowych w Polsce. W latach 1500-1650
pozwolenie na budowę akweduktów otrzymało około 40 miast i miasteczek w granicach
ówczesnej Polski. W tym okresie nie tylko
1

budowano nowe, ale również przebudowywano
i modernizowano wcześniej powstałe instalacje wodne. Łącznie około 60 miejscowości,
znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej
(tj. ok. 5%), miało wodociągi. Stosunkowo najwięcej było ich w Małopolsce, gdzie występowały wyjątkowo dogodne warunki, wynikające
z ukształtowania terenu. W przypadku miast,
gdzie nie można było zastosować naturalnej
grawitacji, znacznie rosły koszty budowy sieci
wodociągowej; potem trzeba było liczyć się
z dodatkowymi wydatkami na jej konserwację i bieżącą naprawę rurmusów. Zapewne
z tego powodu tylko duże i silne ekonomicznie
ośrodki miejskie, jak Stara i Nowa Warszawa,
Płock, Łomża, Wilno, Drohobycz, Lublin i Lwów,
mogły sobie pozwolić na taką inwestycję.
Relatywnie więcej wodociągów powstało
w miastach kujawskich, wielkopolskich i biskupich
na Warmii. W Olsztynie sieć wodociągowa została
uruchomiona w pierwszej połowie XVI wieku.
W ośrodkach, w których nie powstały wodociągi
lub nie objęły znacznej części miasta, mieszkańcy w dalszym ciągu korzystali ze studni.
W porównaniu ze średniowiecznymi,
XVI-wieczne koła czerpakowe rurmusów były
znacznie większych rozmiarów. Do pompowania
wody mogła być również wykorzystywana siła
wiatru. Rurmus we Fromborku, zbudowany
w latach 1571-1572, podnosił wodę na wysokość 22-25 m, dzięki czerpakom zawieszonym nie na kole a na dwóch równoległych
wałach, z których niższy napędzany był
kołem wodnym. We Wrocławiu, w 1539 roku,
powstał równie duży rurmus, którego koło

miało średnicę około 15 m, a w następnym,
zbudowanym w 1607 roku – około 20 m.
W ramach ulepszania urządzeń wodociągowych
w XVI–XVII wieku wprowadzano, w miejsce
mało wydajnych kół wodnych, pompy tłokowe,
wprawiane w ruch za pomocą kół wodnych
lub siłą zwierząt pociągowych.
Nie poprawiła się natomiast znacząco sytuacja w zakresie urządzeń kanalizacyjnych.
Rolę kanałów odprowadzających nieczystości
pełniły przede wszystkim rynsztoki, biegnące po obu stronach ulicy lub jej środkiem.
Tylko zasobne, duże miasta mogły sobie
pozwolić na budowę podziemnych kanałów
kanalizacyjnych, w postaci np. drewnianych
rur wydrążonych w sosnowych, okrągłych
lub czworobocznych w przekroju pniach,
zakrytych od góry deskami.
Rury wodociągowe wykonywano w dalszym
ciągu, przeważnie z drewna. Jedynie do ich
łączenia, a także na łuki i zagięcia stosowano żelazne lub ołowiane obejmy – złączki.
Zakręty pokonywano za pomocą drewnianych
studzienek pośredniczących, od których
wychodziły rury w pożądanych kierunkach.
Wyjątkowo, jak na przykład w miastach dolnośląskich, stosowano rury ceramiczne o długości
30-60 cm i średnicy 8-12 cm. Ten rodzaj rur,
jako łatwo ulegający destrukcji i w związku
z tym wymagający częstych napraw, nie przyjął
się w innych miastach Polski. Ceramiczne rury
były wszakże często używane w miastach na
północy Francji. Stosowano tam przepływ
wody na tym samym odcinku magistrali
więcej niż jednym przewodem (we Wrocławiu
3
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maksymalnie trzema). Takie rozwiązanie
miało zapewnić ciągłość dostawy wody
w razie awarii. Przepływ więcej niż jedną nitką
wodociągu znany jest również w przypadku
wodociągów drewnianych. Nie znalazły szerszego zastosowania, instalowane we Lwowie
oraz Drohobyczu, rury miedziane i spiżowe.
Najczęściej używanymi rurami pozostały, aż
do XIX wieku drążone rury drewniane, łączone
przeważnie metalowymi pierścieniami nazywanymi buksami. Długość tych rur zależała od
zastosowanej techniki wiercenia, a więc m.in.
od długości świdrów i wahała się od około
1 m do, w wyjątkowych przypadkach,
11 m (w Warszawie). Rury drewniane uszczelniane były smołą, lnem, konopiami, bawełną,
a zdarzało się, że miejsca połączeń zalewano
tłuszczem.

fot. 1.
Umywalnia na zamku w Malborku.
fot. 2.
Schemat poborów wody – rurmusów, XIV-XVII w.
fot. 3.
XVI-wieczna drewniana rura wodociągowa.
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Więcej wody
W stolicy państwa – Krakowie, istniejące od
średniowiecza wodociągi przestały z czasem
wystarczać. Krakowianie coraz dotkliwiej
odczuwali brak wody, wobec tego rada miejska, na początku XVI stulecia, podjęła próby
ograniczenia jej zużycia. W związku z tym
król Zygmunt I, w 1521 roku nakazał budowę
drugiego wodociągu. W Bramie Sławkowskiej
mieścił się warsztat produkujący rury, w którym
osiem świdrów wierciło w dębowych kłodach
otwory. Równocześnie modernizowane
były urządzenia wodociągowe, np. przez
instalowanie przyrządów do mechanicznego oczyszczania wody (przepuszczana była
przez „miotły” i „grzebienie od plugastwa”)
czy przez zamontowanie pompy, co było na
owe czasy dużym osiągnięciem technicznym.
Stale rozbudowywano rozgałęzienia tworzące
sieć wodociągową, która w ciągu XVI wieku
objęła cały Kraków.
W tym samym 1521 roku, wskutek żądań
poznaniaków, władze miejskie przystąpiły do
budowy nowych wodociągów, gdyż woda
czerpana z przydomowych studzien była
złej jakości. Ułożonymi pod ziemią drewnianymi rurami doprowadzono ją do czterech
zbiorników, usytuowanych w narożach rynku
oraz do niektórych domów. Korzystanie
z wody było bezpłatne. Rozprowadzano ją
również kanałami, z których nie wszystkie
były przykryte.

s e k r e t y w o d y Z dziejów wodociągów

Dwa lata po inicjatywie poznańskiej, do
budowy wodociągów przystąpiła Bydgoszcz.
Wkrótce uległy one uszkodzeniu. W związku
z tym w 1541 roku miasto zawarło kontrakt
z rurmistrzem z Bochni, który zbudował nowy wodociąg, zasilany wodą nie z Brdy (jak poprzedni),
lecz z ujęć podziemnych. Znajdowały się one na
wysokiej skarpie (Szwederowo), co umożliwiało
grawitacyjne rozprowadzanie wody w całym
mieście. Czysta woda popłynęła m.in. do browarów, których właściciele wnosili z tego tytułu
specjalną opłatę do magistrackiej kasy. Bocheński
rurmistrz zbudował również studnie; cztery
z nich, podobnie jak w Poznaniu, znajdowały się
na rynku. Miasto miało też sieć kanalizacyjną,
odprowadzającą ścieki do Brdy. Bydgoskie
wodociągi, dobrze utrzymane i konserwowane,
przetrwały ponad 200 lat.
Rozmaicie bywało z jakością dostarczanej
wody. Jej przydatność do spożycia, często
pozostawiała wiele do życzenia. Ujęcia rzeczne bywały często zanieczyszczone. Poza tym
rury wodociągowe nie były w pełni szczelne,
co zwiększało możliwość skażenia ściekami.
Ku ruinie
Sieć wodociągowa często nie była w stanie zapewnić dostatecznej ilości wody. Niewydolność
ta wynikała z pogarszającej się w początkach
XVII wieku sytuacji ekonomicznej miast oraz
minimalizowania wydatków na konserwację
i modernizację urządzeń. Prawie do całkowitej
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fot. 1.
Studnie na Starym Rynku w Bydgoszczy, 1810 r.
fot. 2.
Studnia w Jarosławiu, XV w.
fot. 3.
XVII-wieczna studnia na rynku w Rzeszowie.
fot. 4.
Studnia w Kazimierzu Dolnym z początku XIX w.
fot. 5.
Studnia na dziedzińcu klasztornym
franciszkanów w Krośnie z początku XX w.
fot. 6.
Studnia zamkowa w Malborku.

1

dewastacji wodociągów przyczyniły się wojny
szwedzkie z połowy XVII wieku. Powrócono
więc do tradycyjnych studni prywatnych i publicznych. Były one najczęściej kwadratowe,
ocembrowane drewnianymi balami. Wodę, tak
jak od wieków, czerpano za pomocą żurawia
lub wału kręconego korbą. Jeśli studnia była
bardzo płytka, do ręcznego wyciągania wody
wystarczał drewniany kubeł zawieszony na
konopnej linie. Tam, gdzie kopanie studni się
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nie opłacało albo było niemożliwe, woda była
noszona, a czasem wożona. Nosiwoda lub
woziwoda stał się charakterystyczną postacią
miejskiej ulicy.
W drugiej połowie XVII stulecia i w wieku
XVIII, problem z zaopatrzeniem miast w wodę
wyraźnie się zaostrzył, ponieważ oprócz gospodarstw domowych coraz większe jej ilości
zużywał rozwijający się przemysł. Jednocześnie
uległ pogorszeniu stan czystości wód płynących

5

i podskórnych, zanieczyszczanych przez produkcję rzemieślniczą, np. garbarską.
Technika budowy studni, w porównaniu ze
stuleciami poprzednimi, nie uległa większym
zmianom. Czasami próbowano używać pomp
ssąco-tłoczących, jednak z niezbyt dużym
powodzeniem. Powszechnie natomiast stosowano studnie poruszane kieratem. Natknąć
się można było też na studnie deptakowe.
W przypadku studni głębokich, podobnie jak

6

we wcześniejszych stuleciach, instalowano
nad studnią koło zębate i naczynie do czerpania wody. W Lublinie w 1696 roku działało
90 studni, z których 20 utrzymywało miasto.
W końcu XVIII wieku w Skierniewicach były
43 studnie, w tym 6 publicznych. Rekord pod
tym względem należał do Świdnicy, gdzie
w 1745 roku miano ich naliczyć aż 158.
W dużych ośrodkach miejskich publicznym studniom nadawano ozdobny kształt.
Dopiero w latach 1729-1732 król Fryderyk
Wilhelm I, jako dowód łaski dla ówczesnej stolicy nowo powołanego księstwa
Przedpomorza, pozwolił na wybudowanie
rurociągu, doprowadzającego wodę do
ozdobnej studni, znajdującej się na dzisiejszym
placu Orła Białego w Szczecinie. Pociągnięto
także sieć zbiorczą, z której zasilano kilka
domów przy ważniejszych ulicach miasta.
W Warszawie pilnie potrzebne były pieniądze
na konserwację starych i zbudowanie nowych
wodociągów, co – wobec zwiększającej się
liczby ludności i rosnącego zapotrzebowania
na wodę – było sprawą niecierpiącą zwłoki.
Dlatego w 1767 roku nałożono specjalny podatek na wszystkich właścicieli nieruchomości
w celu zbudowania dwóch rząpi w rynku
Starego Miasta (chodziło o doprowadzenie
wody rurami ze źródeł). Równolegle rozbudowywano sieć kanałów kanalizacyjnych.
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U progu nowoczesności
Tylko w nielicznych ośrodkach wybudowane
wcześniej sieci wodociągowe działały w XVIII
i początkach XIX stulecia, jak miało to miejsce np. w Kaliszu, Poznaniu, Bydgoszczy czy
Toruniu. XVIII-wieczne wodociągi funkcjonowały tak jak w wiekach wcześniejszych na
zasadzie grawitacji. W Warszawie zastosowano do podnoszenia wody koło deptakowe.
Woda była prowadzona rurami drewnianymi,
przeważnie sosnowymi lub dębowymi,
o średnicy otworu przepływowego około
10 cm, których produkcją trudnili się głównie cieśle i bednarze. Poszczególne odcinki
łączono krótkimi skuwkami żelaznymi, ołowianymi lub pierścieniami ściśle opasującymi końce rur. Miejsca łączeń uszczelniano
lnem, konopiami, smołą, dziegciem, a rury
oklejano gliną.
W celu zapewnienia bezawaryjności wodociągu, powstawały studzienki rewizyjne,
dzięki którym była możliwość sprawdzania
stanu technicznego sieci i usuwania uszkodzeń. Czyszczenie wody, regulowanie jej
dopływu do poszczególnych zbiorników
i czasowe zamykanie przepływu umożliwiały
instalowane w rurach zawory.
Problemem, nierozwiązanym przez stulecia,
pozostawało odprowadzanie wody zużytej
i deszczowej. W tym celu kopano specjalne
kanały odpływowe. Wykonywano je w konstrukcji drewnianej lub drewniano-murowanej. Kryte kanały powstawały przeważnie
w centrach miast. Dla zapewnienia ich drożności umieszczano na wpustach kraty.
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wodociągi grawitacyjne, tłocząc wodę do
wież ciśnień i zwiększając równocześnie ich
wydajność. W 1788 roku po raz pierwszy na
ziemiach polskich zastosowano maszynę
parową, służącą do odwadniania wyrobisk
w kopalni w Tarnowskich Górach. W wodociągach wrocławskich maszyna napędzana
parą pojawiła się w 1827 roku. Efekty okazały
się umiarkowane, bowiem nie towarzyszyła
temu przebudowa przestarzałej infrastruktury
wodociągowej – niewydolnej w przypadku
rozrastającego się w szybkim tempie miasta.
Na pełne wykorzystanie możliwości maszyn
parowych do przesyłu wody trzeba było
jeszcze poczekać.

1

Na początku XIX stulecia przestało funkcjonować na ziemiach polskich wiele z istniejących
dotychczas sieci wodociągowych. Sporadycznie
konserwowane, nie były wystarczająco sprawne,
żeby sprostać potrzebom rozwijających się
w szybkim tempie miast. Korzystano w związku
z tym z naturalnych zbiorników oraz studzien
prywatnych i ogólnodostępnych. Mniej więcej
od lat 20. XIX wieku można mówić o rozbudowie
sieci studni publicznych w różnych częściach
kraju. Przeważnie były one głębsze od prywatnych, zaopatrzone dodatkowo w pompy
ręczne lub mechaniczne. Nadto pojawiły się też,
w odniesieniu do wody pitnej, podstawy
współczesnych standardów sanitarnych.
Szczególne zasługi na tym polu miał londyński
lekarz John Snow, który w połowie XIX wieku
jako pierwszy potwierdził istnienie związku
epidemii cholery z konkretną lokalizacją
czerpania wody.
Kłopoty z wodą wystąpiły w Poznaniu. Stara
sieć przestała wystarczać, a kasa miejska nie
miała funduszy na nowy wodociąg. Wówczas
z pomocą pospieszył Edward Raczyński,
który własnym sumptem zbudował, w 1832
roku, system drewnianych rur, którymi ze
wzgórz winiarskich sprowadzano wodę do
Poznania. Wodociągi ufundowane przez
Raczyńskiego funkcjonowały 30 lat. W roku
1862 rury drewniane zastąpiono żelaznymi,
by cztery lata później zbudować nowoczesne wodociągi, z ujęciem filtrującym wodę
z Warty. Był to projekt inż. Moore’a z Berlina.
O wiele dłużej czekali poznaniacy na solidną
kanalizację. Nieczystości były wylewane jak
dawniej, na ulice lub na podwórza. Radykalną
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zmianę miały przynieść dopiero ostatnie lata
XIX stulecia. Prace rozpoczęte w 1888 roku
trwały 8 lat. W rezultacie Poznań otrzymał
system kanalizacyjny, który wyeliminował
cuchnące rynsztoki i rowy ściekowe.
W Niemczech od lat 60. XIX wieku rozpoczęła
się na dużą skalę budowa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Do początku XX wieku
zorganizowane formy gospodarki wodno-ściekowej istniały, praktycznie, we wszystkich miastach średniej wielkości i większych.
Z nowinek technicznych na szczególną uwagę
zasługuje rozpowszechnienie się, pod koniec
XIX wieku, napędu gazowego oraz pojawienie
się napędu elektrycznego. W użytkowanie
weszły wyroby betonowe, coraz skuteczniej
wypierające murowane kanały o dużych
przekrojach.
Publiczne ujęcia wody, zasilane co najmniej
XVIII-wiecznymi, mało wydajnymi wodociągami, działały w miastach i miasteczkach
śląskich. Na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku
przystąpiono do ich unowocześnienia, coraz
częściej zastępując drewniane rury żeliwnymi,
a drewniane cembrowiny zbiorników – kamiennymi. Przy studniach instalowano pompy.
W Toruniu proces wymiany rur drewnianych
na żelazne rozpoczął się w 1826 roku. Były to
jednak zabiegi niewystarczające. Tam, gdzie nie
było rozbudowanych sieci wodociągowych,
woda z publicznych ujęć była rozwożona
w beczkowozach.
Poprawę sytuacji, w masowym dostępie
do wody, zaczęto upatrywać w wykorzystaniu do jej przesyłania maszyn parowych.
Miały one zastąpić przestarzałe technicznie
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Pierwszy był Marconi
W latach 50. XIX wieku przystąpiono
w Warszawie do budowy nowego, miejskiego
wodociągu, na razie na małą, niewystarczającą skalę. Prace nadzorował Henryk Marconi.
Zdecydowano się na pobieranie wody z Wisły
i urządzenie stacji filtrów. To był pierwszy
w Warszawie nowoczesny wodociąg. Maszyny
parowe pompowały wodę do niewielkiego
osadnika, następnie pod ciśnieniem do
filtra, na koniec, podziemnym przewodem
żeliwnym, do zbiornika na usypanym pagórku (54 m nad poziomem rzeki) w Ogrodzie
Saskim. Na zewnątrz nadano zbiornikowi
kształt antycznej świątyni. Do nowej sieci,
w roku 1855, podłączonych zostało 17 ulicznych
zdrojów i 4 wodotryski. Wykonane z żeliwa
obudowy pomp na studniach miały formy
różnorodnie dekorowanych kolumienek. Wodę

doprowadzono też do kilkunastu gmachów
rządowych, dwóch szpitali i do Teatru Wielkiego.
Wśród nielicznych budynków prywatnych wodą
raczyły się m.in. hotele: Europejski i Saski, co
nie oznacza, że była ona w poszczególnych
pokojach. Opłaty za wodę miały charakter
ryczałtowy (wodomierze zainstalowano
w zakładach przemysłowych).
Wodociąg Marconiego z wolna rozbudowywano. Na początku lat 80. XIX wieku miał
31 km, podłączony był do 1250 domów,
50 zdrojów, 120 hydrantów i 7 wodotrysków.
Wydajność 14 tys. m3 dawała na jednego
mieszkańca 1/10 tego, co oszacowano jako
niezbędne minimum do życia. Woda dochodziła do kranów z przerwami, była lepsza od
studziennej, ale niesmaczna, a czasami nawet
cuchnąca. Wodociąg Marconiego działał do
roku 1889. Z bieżącej wody korzystała zaledwie 1/4 mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy.
Odrębny system rur istniał, od 1869 roku, na
warszawskiej Pradze. Miał charakter przede
wszystkim przeciwpożarowy, liczył 9,8 km,
12 zdrojów, 28 hydrantów i jedną fontannę.
Z kanalizacją było źle. Niektóre większe
gmachy użyteczności publicznej zafundowały sobie własne kanały, odprowadzające
nieczystości najkrótszą drogą, wprost ku Wiśle.
Dawna, przestarzała sieć kanałów nie wystarczała nawet dla ścieków ulicznych, dlatego
najczęściej płynęły one otwartymi rowami.
Lęk ogarnął władze miasta w 1880 roku,
gdy Warszawie, z powodu skażonej fekaliami
wody, zagroziła epidemia cholery, a śmiertelność mieszkańców drastycznie wzrosła. Rok
3

fot. 1.
Ogród Saski w Warszawie.
fot. 2.
Wodozbiór wzniesiony według
projektu Henryka Marconiego.
fot. 3.
Stacja Filtrów w Warszawie.

później magistrat zawarł umowę z brytyjskim
inżynierem, Williamem H. Lindleyem, na budowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego,
który został uruchomiony po pięciu latach.
Przez następne 35 lat, aż do1915 roku, Lindley
prowadził rozbudowę tego systemu, który
modyfikowany i unowocześniany działa do
dziś. Zaprojektowane przez niego wodociągi
składały się z dwóch głównych obiektów:
stacji pomp rzecznych oraz stacji filtrów.
Natomiast kanalizacja opierała się na kilku
głównych kanałach ściekowych, które łączyły
się w główny kolektor bielański. Na trasie
do niego znajdowały się: tzw. wentylatory
(nieistniejące dzisiaj), stacja doświadczalna
oczyszczania ścieków oraz stacja pomp kanałowych. W sumie kanalizacja objęła ponad
94% powierzchni lewobrzeżnej Warszawy.
Do pierwszej wojny światowej jej sieć miała
182 km; podłączono doń 82% posesji, lecz
tylko 28% na Pradze. Do pobierania wody
w obrębie posesji służyły studnie podwórzowe,
stanowiące główne źródło zaopatrzenia aż do
czasu wykonania w budynkach, szczególnie
starszych, instalacji wewnętrznych.
Studnie podwórzowe, zasilane z wodociągów i z odprowadzeniem kanalizacyjnym,
stały się charakterystycznym detalem nie tylko
warszawskich kamienic końca XIX wieku.
Żeliwne odlewy, wysokie na około 120 cm,
najczęściej w formie półokrągłych arkad –
z doprowadzającą wodę rurką, wmontowaną
w usta maski przedstawiającej głowę lwa lub
człowieka – były ozdobą i trwałym elementem
kompozycji podwórza.
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Więcej wody
Budowa wodociągów w XIX wieku była
najbardziej zaawansowana na ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Na ogół nie były to
nowoczesne instalacje, lecz proste urządzenia,
dostarczające wodę z pobliskich źródeł do
publicznych studni lub rozprowadzające
niefiltrowaną wodę rzeczną. Ważne jest to,
że w ogóle istniały. Szczególnie intensywny
rozkwit wodociągów na tych terenach przypadł
na przełom XIX i XX wieku. We Wrocławiu,
gdzie nowe wodociągi oddano do użytku
w 1871 roku, wodę czerpano z Odry, tłocząc
ją na filtry piaskowe. Po oczyszczeniu trafiała do zbiornika wieżowego, na wysokość
około 40 m, skąd rurociągiem zasilała sieć
miejską. Wrocławska wieża ciśnień mieściła
we wnętrzu dwie maszyny parowe systemu
Woolfa pojedynczego działania, jeszcze bez
kół zamachowych. Zainstalowane pompy
wtłaczały do zbiornika 900 m3 wody w ciągu godziny. W 1879 roku we wrocławskiej
wieży ciśnień zainstalowano, zachowane
do dziś, maszyny parowe podwójnego działania z największym kołem zamachowym
w Europie – o średnicy 7,5 m. W pierwszym
okresie funkcjonowania wieża zaopatrywała
w wodę całe miasto, dostarczając ją 165
tys. wrocławian w ilości 97 l na mieszkańca.

Ilość pobranej wody mierzono za pomocą
przepływowych wodomierzy. Dostarczała je
m.in. firma Heinricha Meinecke z Wrocławia,
której opatentowane wyroby otrzymały medale na wystawach światowych w Londynie
i Antwerpii.
W zaborze rosyjskim, do pierwszej wojny
światowej, wybudowano niewiele wodociągów. W większości miast w dalszym ciągu
korzystano z wody rzecznej i studziennej.
Obok istniejących wcześniej w Pińczowie
i Warszawie, powstały nowe wodociągi m.in.
w: Białymstoku, Płocku, Żyrardowie, Lublinie,
Piotrkowie Trybunalskim oraz Dąbrowie
Górniczej. Wodociąg płocki pobierał wodę
z Wisły. Kierowano ją do murowanych osadników, a następnie do filtrów, gdzie oczyszczała
się, przechodząc przez piasek i żwir. Budowa
wodociągów była finansowana z kas miejskich
lub tworzonych w tym celu towarzystw i spółek
prywatnych. Jednym z nich było Towarzystwo
Wodociągów Białostockich, które w ciągu
dwóch lat zbudowało wieżę ciśnień, stację
pomp i 13 km sieci wodociągowej dla 950
odbiorców. Trzeba odnotować, że zakłady
wodociągów miejskich, w pierwszych latach
XX wieku, stawały się dużymi, ważnymi dla
mieszkańców przedsiębiorstwami. I to się
do dziś nie zmieniło.

W Małopolsce i Galicji pod panowaniem
austriackim, do roku 1914, nowoczesne
wodociągi powstały w około 30 miastach.
Specyficzna sytuacja z zaopatrzeniem
w wodę wystąpiła we Lwowie, gdyż w jego
pobliżu nie znaleziono dostatecznie obfitych
źródeł. Wodę sprowadzano więc żelaznymi
rurami, z ujęcia odległego o 30 km. Ze
znacznej odległości (20 km) sprowadzał
wodę również Kraków.
W większości nie tylko dużych miast
w Polsce historia wodociągów jest niewiele
krótsza od dziejów miasta. Inaczej było
w Łodzi, która w XIX stuleciu, będąc jednym
z większych europejskich miast, nie posiadała sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Mieszkańcy czerpali wodę z tysięcy płytkich
studni, a na potrzeby fabryk pompowano ją
z prywatnych studni głębinowych. Budowa
wodociągów i kanalizacji rozpoczęła się
w Łodzi dopiero w 1925 roku. Ciekawe, że gdy
w innych miastach zaczęto już budować kanały
betonowe, żelbetowe i azbestocementowe, to
w Łodzi duże, „przełazowe” kanały – podobnie
jak ogromne zbiorniki na wodę – wznoszono
z cegły. Zbiorniki te łączą dwie funkcje: rezerwuarów wody i gigantycznej wieży ciśnień
o pojemności 100 tys. m3, bowiem zostały
umieszczone w najwyższym punkcie miasta.
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fot. 1.
Pulpity sterownicze
filtrów wodociągowych we Wrocławiu.
fot. 2.
Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej,
Kluczbork, 1909 r.
fot. 3.
Budowa jazu walcowego
na wrocławskich terenach wodonośnych.
fot. 4.
Jeden z pierwszych we Wrocławiu specjalistycznych
samochodów do czyszczenia kanalizacji.
fot. 5.
Renowacja rurociągu we Wrocławiu, 1937 r.
fot. 6.
Czyszczenie kanałów we Wrocławiu, XIX w.
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Również w latach 20. XX wieku wodociągi otrzymała Gdynia. Wzrastający napływ letników oraz
związane z tym kłopoty z zaopatrzeniem w wodę,
skłoniły Pierwsze Towarzystwo Polskich Kąpieli
Morskich do budowy niewielkiego zbiornika
o pojemności 60 m3 w rejonie Kamiennej
Góry. Do stworzenia nowoczesnego systemu,
dla dynamicznie rozwijającego się miasta,
przystąpiono w 1928 roku. Woda popłynęła
dwa lata później. Chlubą gdyńskich wodociągów była bardzo nowoczesna oczyszczalnia
ścieków. Składała się z osadnika piasku, trzech
komorowych studzien Imhoffa o głębokości
12,5 m, szesnastu basenów ociekowych oraz
hali maszyn. Do budowy studzien wykorzystano
ogromne skrzynie żelazobetonowe, używane
do umacniania nabrzeży portowych. Sercem
systemu były kotły, tzw. montejusy.
Najbardziej charakterystycznymi obiektami
wodociągowymi, które pozostały po latach
dynamicznego rozwoju, są bez wątpienia wieże
ciśnień. W drugiej połowie XIX i na początku
XX wieku były to najważniejsze obiekty sieci
wodociągowej. Pierwsza tego typu wieża
powstała w Hamburgu w 1855 roku. Następne
wybudowano m.in. w Szczecinie, Lubece,
Rostoku i we Wrocławiu, a także w Lublinie.
Chodziło o wytworzenie stałego, wysokiego
ciśnienia w sieci miejskiej. Oddzielną grupę
stanowią kolejowe wieże ciśnień, budowane
na terenie stacji kolejowych lub w ich pobliżu.
Zachowały się nadto wieże przemysłowe
i parkowe, które – zgodnie z neoromantyczną
modą – otrzymywały charakterystyczny wystrój.
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panowaniem pruskim, otrzymało kanalizację
do wybuchu pierwszej wojny światowej. Tyle
tylko, że nie wszystkie miały kanalizację ogólnospławną dla ścieków i wód opadowych. Łączna
długość sieci kanalizacyjnej, wybudowanej
we Wrocławiu do końca XIX wieku, wyniosła
178 km. Ścieki odprowadzano poza miasto do
oczyszczalni, na pola irygacyjne. Oczyszczalnie
tego typu, oprócz mechanicznych i biologicznych, coraz bardziej upowszechniały się na
początku XX wieku.
Unikatowe rozwiązanie przy budowie sieci kanalizacyjno-odwodnieniowej

zastosowano w Bydgoszczy, w 1896 roku,
według projektu inż. Heinricha Metzgera,
miejskiego radcy budowlanego. Pomysł ten
miał charakter innowacyjny. Otóż Metzger
wprowadził piętrowy układ kanałów:
większy, kolisty umieścił nad mniejszym
owalnym. Poszczególne elementy tego
systemu wykonano z rur betonowych
o podwójnym profilu. Metodę tę zastosowano
następnie w kilku innych polskich miastach.
Kanalizację rozbudowywano również
w aglomeracjach znajdujących się pod zaborem rosyjskim i austriackim. W Warszawie

Problemy z kanalizacją
Odrębnym zagadnieniem pozostawało usuwanie nieczystości płynnych. W wielu mniejszych
miastach i miasteczkach podziemna sieć kanalizacyjna w ogóle nie istniała, a jej funkcję pełniły
biegnące środkiem ulic, najczęściej odkryte,
rynsztoki. W XIX wieku system kanalizacyjny
w Polsce zaczynał się dopiero upowszechniać.
W 1854 roku skanalizowano fragment Starego
Miasta w Toruniu. Do końca stulecia kanalizację
otrzymały również: Gdańsk, Wrocław, Warszawa,
Poznań, Szczecin, Legnica i Bydgoszcz. W sumie 160 polskich miast, znajdujących się pod
fot.
Czyszczenie kanalizacji deszczowej
w Bydgoszczy przy obecnym placu Weyssenhoffa.
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w 1910 roku długość kanałów kanalizacyjnych
wynosiła około 180 km, a liczba skanalizowanych domów sięgała blisko 3,9 tys. Na
południu ziem polskich rozbudowywano
sieć we Lwowie i Krakowie. Długość kanałów w mieście baciarów wzrosła z 15,6 km
w 1870 roku do prawie 90 km w 1911 roku.
Równocześnie poprawiano jakość kanałów.
Kamień, łączony zaprawą wapienną, zastępowano cegłą na zaprawie cementowej.
W większości przypadków kanały przebiegały pod ulicami. Zdarzało się jednak,
jak w Krakowie, że prowadzono je wewnątrz

zwartych kwartałów zabudowy miejskiej –
wzdłuż tylnych ścian budynków, przez
podwórza i pod zabudowaniami. Układano
je stosunkowo płytko, przeważnie na głębokości 1-1,7 m. Miały płaskie, niekiedy
lekko wklęsłe dno, pionowe lub nieznacznie
rozchylające się na zewnątrz ściany oraz
beczkowate sklepienie. Szerokość i wysokość kanałów zezwalała na swobodne
poruszanie się w ich wnętrzach. Kanały
krakowskie budowane były z łamanego
wapienia, bloków piaskowca lub porfiru,
a w późniejszym okresie również z cegły.

Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły
dominować, oprócz metalowych i ceramicznych, przewody betonowe, żelbetowe
i azbestocementowe. Kanalizację wewnętrzną
w budynkach mieszkalnych wykonywano
z rur kamionkowych i żeliwnych. Wodę
natomiast doprowadzano, przeważnie,
w rurach ołowianych. Stałym elementem
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej są
studzienki rewizyjne, przykrywane specjalnymi
żeliwnymi włazami z pokrywą. Pokrywy te są
obecnie jedynymi elementami podziemnej
sieci widocznymi na powierzchni.
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Ujęcia i pobór wody
ypowe ujęcia wód płynących z małych
rzek mogą być ujęciami jazowymi,
progowymi, studziennymi, dennymi, poddennymi i drenażowymi; natomiast ujęcia
ze średnich i dużych rzek mają charakter
brzegowy, nurtowy, wieżowy, zatokowy lub
poddenny. Przykładem ujęcia poddennego
jest warszawska „Gruba Kaśka” – studnia
umiejscowiona w korycie Wisły, która pompuje wodę z systemu poddennych drenów

T

do wodociągu mieszczącego się na Saskiej
Kępie. Studnia została wzniesiona w 1964
roku, a w 2002 roku wyremontowano ją
i zwiększono przepustowość. „Gruba Kaśka”
pobiera wodę z kilkunastu promieniście
ułożonych drenów, które znajdują się około
6 m pod dnem, po czym trzystumetrowym rurociągiem pompuje ją na brzeg.
Rurociąg ten znajduje się w podwodnym
tunelu, którego obsługa może dojść do
wnętrza budowli. Sposób pobierania wody

Skąd się bierze
woda w kranie?
Ujęcie wody jest obiektem inżynierskim stanowiącym
część wodociągu. Jej źródłem są najczęściej wody
powierzchniowe (zarówno płynące, jak i stojące),
wody podziemne (rzadziej wody infiltracyjne wstępnie
oczyszczone w naturalnym złożu), a także źródlane
i opadowe. W typowym ujęciu woda jest pobierana
tzw. czerpnią wyposażoną w kratę rzadką i przepływa
kanałem do komory zbiorczej, a następnie poprzez
kraty gęste i sita płynie do komory czerpalnej, skąd
pompami jest tłoczona do stacji uzdatniania. Kraty
i sita wstępnie oczyszczają wodę z zanieczyszczeń
mechanicznych.
1
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spod dna rzeki opracował inż. Włodzimierz
Skoraszewski. Na świecie metoda ta znana
jest jako „ujęcie warszawskie”. Jej przewaga
nad filtrami brzegowymi polega na tym, że
na nieuregulowanej rzece, jaką jest Wisła,
występuje zjawisko stałego przesuwania się
rumowiska dennego, co zapewnia ujęciom
stałą, naturalną wymianę złoża.
Wody stojące ujmowane są za pomocą
ujęć wieżowych, brzegowych i dennych.
Ujęcie musi mieć strefy ochrony sanitarnej
(bezpośredniej i pośredniej).
Stanowiące potencjalne źródło zaopatrzenia
w wodę do picia, dla celów przemysłowych
i rolniczych wody powierzchniowe to przede
wszystkim rzeki i strumienie, jeziora oraz
sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe lub
spiętrzające wodę dla energetyki. Ujęcia
pobierające wodę z rzeki konstruowane są
w ten sposób, aby dopływy umieszczone były
nie niżej niż 1-1,5 m od dna (zabezpiecza to
przed wpływaniem rumowiska) i nie wyżej
niż 1-1,5 m od lustra wody (zabezpiecza
przed ujmowaniem nagrzanej latem warstwy powierzchniowej oraz przed dużymi
zanieczyszczeniami pływającymi). Wody
powierzchniowe są bardziej zanieczyszczone
od wód podziemnych, nie tylko ze względu na
podłoże, po którym płyną, ale także z uwagi
na istniejące w nich życie biologiczne oraz
niekontrolowaną łatwość wprowadzania do
nich ścieków. Należy je zatem przed właściwym
oczyszczaniem poddać obróbce wstępnej.
Do tego celu służą kraty i mikrosita. Krata jest
zestawem prętów lub płaskowników stalowych,
osadzonych na ramie albo umieszczonych
w ścianie czerpni, z odpowiednio dobranymi
prześwitami zabezpieczającymi przed dużymi
cząstkami stałymi oraz organizmami wodnymi.
Natomiast mikrosita wykonane są z blachy
perforowanej, na których zatrzymują się
osady. Znajdujące się na wlotach ujęć kraty
i sita podczas zimy ogrzewane są elektrycznie,
co eliminuje zalodzenie.

fot. 1.
„Gruba Kaśka” – ujęcie wody w Warszawie.
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ilości mineralnych zawiesin, które zasypują
czerpnię; ujęcie tworzy wybudowana na
brzegu zatoka (w której rzeka zwalnia bieg)
i czerpnia typu brzegowego
• jazy, progi denne, zapory – są to budowle
piętrzące, które pobierają wodę z małych,
płytkich rzek i potoków do studni zbiorczych lub komór czerpalnych. Umożliwia
to ujmować wodę ciągle z tych samych
warstw
• denne drenowe, również pobierają wodę
z potoków i małych rzek, składają się
z rur perforowanych ułożonych pod dnem
rzeki oraz z komory zbiorczej znajdującej
się na brzegu.

ciśnieniu atmosferycznemu), czy też z napiętym
zwierciadłem wody (na którego powierzchni
ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne). W tym drugim przypadku mamy
do czynienia z wodami artezyjskimi, które
w określonych warunkach mogą same wypływać
na powierzchnię. Najpowszechniej spotykanym rozwiązaniem ujęcia wód podziemnych
są studnie pionowe (głębinowe) – wiercone
do bardzo dużych głębokości (np. 400 m) lub
szybowe sięgające głębokości mniejszych.
Poza tym stosowane są studnie poziome oraz
ujęcia wody ze źródeł.
Pionowa studnia wiercona składa się z kolumny
rur okładzinowych, zabezpieczających ściany
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na powierzchnię. Szczególną odmianą ujęć
drenażowych są studnie promieniste, będące
systemem ułożonych promieniście drenów
poziomych, umieszczanych najczęściej pod
dnem rzeki, połączonych z szybową studnią
zbiorczą.
Do czerpania wody z wnętrza ziemi
służą pompy wirowe. Istnieją dwa typy takich pomp: głębinowe w całości zanurzone
w wodzie oraz powierzchniowe. Te drugie są
pompami ssąco-tłoczącymi i mogą pobierać
wodę z głębokości nie większej niż 10 m;
w wodzie zanurzony mają tylko przewód
ssawny, natomiast cały korpus znajduje się
na powierzchni.

1

Rodzaj ujęcia wód płynących zależy m.in.
od wielkości rzeki i jej głębokości oraz ilości
ujmowanej wody. Mogą to być ujęcia:
• brzegowe, budowane na rzekach średnich
i dużych, sytuowane z reguły na brzegach
wklęsłych, tzn. tam, gdzie nurt maksymalnie
zbliża się do brzegu; woda ujmowana jest
z kanału dopływowego lub bezpośrednio
za pomocą komory zbiorczej, której ściana
czołowa wysunięta jest w koryto rzeki
• nurtowe, również budowane na rzekach
średnich i dużych w przypadku, gdy głębokość przy brzegu jest niewielka; ten typ
ujęcia składa się z założonej w nurcie czerpni

oraz ze znajdującej się na brzegu studni
zbiorczej, do której woda doprowadzana
jest grawitacyjnie lub za pomocą rurociągu, skąd przepływa do komory czerpnej,
a następnie jest zasysana przewodami
ssawnymi pomp i przetłaczana do stacji
uzdatniania; odmianą ujęć nurtowych są
ujęcia wieżowe, budowane na rzekach
dużych i głębokich
• wieżowe, powstają dla ujęć z dużych głębokości w pewnym oddaleniu od brzegu
(duże rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne);
czerpnie umieszczane są na jednym lub
kilku poziomach. Ujęcia tego typu stanowią

odmianę ujęć brzegowych. Różnią się
od nich większą liczbą komór (czerpni),
większymi wymiarami oraz kształtem.
W zależności od lokalizacji kształt ujęcia
w nurcie poziomym może być zbliżony
do koła, elipsy lub filara zabezpieczonego
izbicą od strony napływu wody (okrągły
jest przeznaczony dla wód o małym przepływie, eliptyczny stosuje się przy silnych
nurtach). Ujęcia wieżowe powinny mieć
co najmniej dwie komory krat i sit dla
zapewnienia ciągłości pracy
• zatokowe, znajdują się na rzekach o wartkich
prędkościach przepływu, niosących duże
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Wody stojące mogą być pobierane ze
zbiorników naturalnych, np. z jezior, zarówno
przez ujęcia wieżowe, jak i brzegowe. Zasady
ich stosowania są podobne jak przy ujmowaniu
wód płynących. Natomiast konstrukcję ujęć
ze zbiorników sztucznych determinuje to, czy
poziom wody jest w nich stały czy zmienia się.
W pierwszym przypadku ujęcia nie różnią się
od tych stosowanych na jeziorach, w drugim
– mogą być dodatkowo typu szybowego
związanego z konstrukcją zapory.
Sposób ujmowania wód podziemnych
zależy przede wszystkim od tego, czy są to
wody z tzw. swobodnym zwierciadłem (na
powierzchni którego ciśnienie jest równe

otworu wiertniczego oraz kolumny filtrowej
umożliwiającej za pośrednictwem filtra dopływ
wody do studni z warstwy wodonośnej. Natomiast
studnie poziome wykonywane są w postaci
ujęć drenażowych lub studni promienistych.
Ujęcia drenażowe stosowane są w przypadku,
gdy zwierciadło hydrostatyczne wody znajduje
się nie głębiej niż 5 m pod powierzchnią terenu, a ośrodek wodonośny ma małą miąższość
i wiercenie studni jest nieopłacalne. Dreny
tworzą perforowane rury, a galerie drenażowe
znacznie większe elementy perforowane. Ich
zadaniem jest ujęcie wody z warstwy wodonośnej. Woda następnie doprowadzana jest
do studni zbiorczych, a stamtąd pompowana

fot. 1.
Ujęcie wody – Rudawa.
fot. 2.
Ujęcie wody – Raba.
fot. 3.
Ujęcie wody – Jelenia Góra.

74

s e k r e t y w o d y Skąd się bierze woda?

s e k r e t y w o d y Skąd się bierze woda?
fot. 1, 4.
Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu.
fot. 2.
Veolia.
fot. 3.
Stacja uzdatniania wody,
PWiK Sp. z o.o. w Malborku.
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1

Uzdatnianie wody
Odbywa się ono w stacjach uzdatniania,
w których prowadzone są liczne zabiegi
technologiczne polegające na odgazowaniu,
odbarwianiu, klarowaniu, odżelazianiu, odmanganianiu, zmiękczaniu, odmineralizowaniu,
dezynfekcji, usuwaniu azotanów i fluorków oraz
stabilizacji. W celu wykonania tych procesów
stosowane jest napowietrzanie, strącanie,
sedymentacja, filtracja, koagulacja, sorpcja,
wymiana jonowa, separacja membranowa,
utlenianie chemiczne i fotochemiczne, a także
naświetlanie promieniami UV.
Podczas ujmowania wody, zwłaszcza
powierzchniowej, należy usunąć z niej fragmenty ciał stałych. W tym celu stosuje się
kraty i sita zainstalowane na ujęciach, jeszcze
przed pompami (o czym była już mowa).
Woda przepływa najpierw przez kraty grube,
następnie przez kraty gęste lub sita (czasem
mikrosita).
W technologii uzdatniania wody szerokie
zastosowanie ma proces sedymentacji, polegający na oddzielaniu od niej ciał stałych
pod działaniem siły ciężkości. Sedymentacja
poprzedza filtrację wody. W uzdatnianiu mogą
być stosowane również osadniki: poziome,
odśrodkowe i pionowe. W każdym z tych trzech
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rodzajów osadników zawiesina znajdująca
się w wodzie poddawana jest sedymentacji.
W czwartym typie, tzn. osadników z zawieszonym osadem, znajdują się różnego rodzaju
klarowniki i pulsatory.
Procesem oddzielania wody od cząstek
o mniejszej gęstości, polegającym na wynoszeniu ich na powierzchnię jest flotacja (ciśnieniowa, sprężonym powietrzem, mikroflotacja,
ozoflotacja). Można ją uważać za szczególny
przypadek sedymentacji, stosowany w przypadku trudnych do usunięcia cząstek osadu.
Podczas flotacji wprowadzane jest do wody
powietrze, którego pęcherzyki przyklejają się
do cząstek osadu i razem z nim wypływają
na powierzchnię.
Filtracja
Zasadniczym procesem stosowanym w technologii uzdatniania wody jest filtracja. Oddzielenie
zanieczyszczeń następuje w czasie jej przepływu
przez tzw. ośrodek porowaty. Filtrowana może
być zarówno woda surowa, jak i ta wstępnie
uzdatniona w innych procesach (napowietrzanie, flotacja, sedymentacja). Podczas
przepływania wody przez złoże filtracyjne
oddzielone cząstki mogą być zatrzymane
zarówno na powierzchni złoża filtrującego, jak
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i w jego wnętrzu. Mówi to o złożoności procesu filtracji, którego nie sposób porównywać
jedynie do prostego odcedzania.
W zależności od przyjętego kryterium można
dokonać klasyfikacji filtrów. Z punktu widzenia
sposobu wymuszania przepływu wody przez
złoże filtracyjne, mamy do czynienia z filtrami
otwartymi (grawitacyjnymi) i zamkniętymi
(ciśnieniowymi). Natomiast biorąc pod uwagę
prędkość filtracji, czyli wydajność filtra, można
wyróżnić filtry powolne (0,1-0,5 m3/godz.), filtry
pospieszne (1-20 m3/godz.) oraz obecnie nieużywane filtry superpospieszne o wydajności
kilkudziesięciu m3/godz.
Stosowane są nadto filtry jedno- i wielowarstwowe, w których złoże składa się z warstw
o różnej gęstości i uziarnieniu. Ze względu
na rodzaj procesu zachodzącego w złożu
filtrującym mówimy o filtrach do mechanicznego cedzenia zawiesin zawartych w wodzie;
kontaktowych (odżelazianie); katalitycznych;
biologicznie aktywnych (doczyszczających);
sorpcyjnych (węgiel aktywny); chemicznie
aktywnych oraz jonowymiennych.
Filtry pospieszne mogą mieć postać filtrów
otwartych lub zamkniętych. Te otwarte są
żelbetonowymi zbiornikami o głębokości
3-6 m, mającymi powierzchnię 10-120 m2.
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Na ich dnie umieszczony jest drenaż płytowy
lub rurowy (obecnie stosowany jest głównie
drenaż płytowy), a nad nim warstwa podtrzymująca w postaci żwiru gruboziarnistego oraz
złoże filtrujące. Drenaż jest wyposażony w zestaw plastikowych dysz w kształcie grzybków,
mających w obwodzie liczne szczeliny, po
których spływa przefiltrowana woda. Można
powiedzieć, że pośredniczą one w odpływie

wody ze złoża filtracyjnego. Prędkość filtracji zależy od uziarnienia złoża i wynosi od
7,5 m3/godz. do 12 m3/godz. Długość cyklu
filtracyjnego może się wahać od kilku godzin
do kilku dni lecz nie powinna być krótsza niż
8 godzin. W filtrach pospiesznych następują
oczyszczające wodę procesy biochemiczne. Warunkiem ich występowania jest brak
wstępnego chlorowania wody.
3

Jedną z najstarszych technik uzdatniania
wody są filtry powolne. Pierwsze opisy filtrów tej konstrukcji pochodzą z XVII wieku.
Mają one postać prostokątnych zbiorników
zagłębionych w ziemi, zawierających złoże
filtracyjne oraz umieszczony na dnie drenaż.
Woda dopływająca do filtra jest wstępnie
oczyszczona w osadnikach (tego typu filtr może
być stosowany jako drugi stopień filtracji po
filtrach pospiesznych). Prędkość filtracji jest
mała i zazwyczaj nie przekracza 0,1 m3/godz.
Bywa wyższa jeśli woda wcześniej przeszła
przez filtry pospieszne. Pod koniec cyklu filtracji
następuje oczyszczanie filtra polegające na
zebraniu cienkiej (0,5-2 cm), górnej warstwy
złoża. Długość cyklu filtracyjnego wynosi od
kilku do kilkunastu dni. Ze względu na to, że
podczas czyszczenia filtrów ubywa materiału
filtracyjnego trzeba co pewien czas uzupełniać piaskiem kwarcowym warstwę filtrującą.
4
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Zasada działania filtra powolnego opiera
się na jego aktywności mechanicznej i biologicznej. Działanie mechaniczne polega na
cedzeniu (zatrzymywaniu) zawiesin (również
drobnoustrojów) dopływających do filtra
wraz z wodą. Jednak zasadniczą rolę w filtrze
powolnym odgrywają procesy biologiczne.
Chodzi o znajdujące się w złożu filtracyjnym
bakterie, które dla swoich potrzeb życiowych
wykorzystują zanieczyszczenia zawarte
w dopływającej wodzie. Z uwagi na tę biologiczną aktywność filtra powolnego, nie można
wprowadzać doń wody, która uprzednio była
dezynfekowana (np. chlorem). Mała prędkość
filtracji powoduje, że muszą one mieć dużą
powierzchnię. Filtracja powolna jest skuteczna
w usuwaniu materii organicznej oraz bakterii,
wirusów i pasożytów. Woda produkowana tą
metodą jest lepsza niż podczas stosowania
innych metod filtracji.
Jednym z procesów jednostkowych
w uzdatnianiu wody jest koagulacja (strącanie),
polegająca na łączeniu się cząstek zanieczyszczeń w większe grupy, które można następnie
usunąć np. poprzez sedymentację lub filtrowanie. Stosowane jest również utlenianie.
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tych pierwiastków w warstwie wodonośnej,
wpompowując wodę z rozpuszczonym
w niej tlenem. Obecnie ta metoda jest stosowana w wielu krajach. W Polsce wdrożono ją
w kilkunastu małych ujęciach, a także w dużym ujęciu we Wroniawach, z którego woda
jest dostarczana do Wolsztyna. Znajduje
się tam 7 studni o głębokości około 30 m.
Zastosowane we Wroniawach uzdatnienie
pozwala na uzyskanie czystej wody pozbawionej manganu i żelaza.
Dezynfekcja
Ostatnim etapem w technologii uzdatniania
wody jest dezynfekcja czyli odkażanie. Ma
ona na celu usunięcie chorobotwórczych,
groźnych dla człowieka mikroorganizmów
(bakterie, wirusy, cysty pierwotniaków, jaja
pasożytów przewodu pokarmowego). Aby ten

proces skutecznie przeprowadzić ważny jest
dobór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego i warunków w jakich odkażanie ma się
odbywać. W skali technicznej odkażania wody
stosowane są metody chemiczne i fizyczne.
W metodach chemicznych używane są silne
utleniacze (np. chlor gazowy-elementarny,
podchloryny, dwutlenek chloru, chloraminy
mineralne i organiczne, ozon). W większości
krajów, także w Polsce, najczęściej stosowany
jest chlor gazowy, rzadziej dwutlenek chloru
i ozon. Jednak żaden z obecnie używanych
odkażaczy nie spełnia większości kryteriów
idealnego środka dezynfekującego. Intensywne
poszukiwania zaowocowały opatentowaniem
w USA specyfiku o nazwie MIOX, powstałego
na bazie elektrolizy soli kuchennej. Jego skuteczność jest kilkakrotnie większa od chloru
gazowego.

1

Sorpcja
Klasyczne sposoby tj. koagulacja, sedymentacja
i filtrowanie mogą się okazać niewystarczające.
Wówczas stosuje się dodatkowo proces sorpcji
(wchłaniania), który pozwala na usunięcie
z wody rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych, mających wpływ na jej barwę
i zapach. Sorpcja przyczynia się nadto do
zmniejszenia stężenia ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji (np. chlorem).
Najczęściej używane są sorbenty węglowe
granulowane i pyliste (usuwają pestycydy,
detergenty, fenole, niektóre metale ciężkie,
wirusy), a także sorbenty mineralne (m.in. tlenki
i wodorotlenki metali). Podczas uzdatniania
wody stosowane mogą być również procesy
wymiany jonowej (zmiękczanie i demineralizacja wody do celów przemysłowych), a także
procesy membranowe (odwrócona osmoza,
nanofiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa).
Około 70% pobieranej w Polsce wody
podziemnej wymaga odżelazienia, a 55%
odmanganiania. W latach 60. ubiegłego
wieku w Finlandii zastosowano metodę
uzdatniającą in situ, polegającą na usuwaniu
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Sieć wodociągowa pełni jednocześnie
funkcję sieci przeciwpożarowej, dlatego
minimalne ciśnienie w niej panujące, gwarantujące możliwość wykorzystania wody
z hydrantów do gaszenia ognia, nie może
być mniejsze niż 2 bary.

2

Czynnikiem fizycznym mającym zastosowanie do dezynfekcji wody pitnej jest promieniowanie ultrafioletowe, które charakteryzuje się
właściwościami bakteriobójczymi. Do metod
fizycznych zaliczono również wykorzystanie
ultra- filtracyjnych membran polimerowych oraz
mikrofiltrację na membranach ceramicznych,
które są skuteczną barierą m.in. dla bakterii
i wirusów. Zastosowanie ultradźwięków jako
samodzielnej metody dezynfekcji wody nie
zostało jak dotąd wprowadzone na skalę
techniczną i znajduje się w fazie badań
laboratoryjnych.
Przesyłanie wody do mieszkań
Po dezynfekcji woda nadaje się do picia
i można ją przesyłać do domów. Zanim to nastąpi trafia do zbiorników w stacji uzdatniania.
Nocą gromadzi się w nich czystą wodę, by
rano podczas zwiększonego zapotrzebowania
skierować ją do sieci wodociągowej. Podobnie
dzieje się podczas zwiększonego poboru
w godzinach wieczornych.
Ostatnim urządzeniem na drodze wody od
ujęcia do konsumenta jest pompownia, która
tłoczy wodę do głównej rury magistralnej,
skąd jest ona rozdzielana do poszczególnych
dzielnic. Ze względu na różnice wysokości
terenu oraz rozległość sieci, stosowane są
urządzenia pośrednie podtrzymujące odpowiednie ciśnienie wody. Dzięki temu, bez
względu na to, na którym mieszkamy piętrze,
szybkość wypływu wody z kranu powinna
być taka sama. Do osiągnięcia tego celu
w przeszłości służyły wieże ciśnień, a obecnie
pompownie pośrednie i hydrofornie.
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Strefowe pompownie pośrednie
Ich zadaniem jest zaopatrzenie w wodę konkretnych stref, a na lokalizację pompowni ma
wpływ odległość od stacji wodociągowych.
Pompownie strefowe działają na takiej samej
zasadzie jak pompownie w stacji uzdatniania.
Są wyposażone w zbiorniki na wodę czystą
i w miarę pojawiających się potrzeb pompują
ją do sieci. Mogą także mieć zainstalowane
dodatkowe urządzenia do dezynfekcji.
Hydrofornie
To zestawy stalowych zbiorników, w których zgromadzona woda poddawana jest
ciśnieniu za pomocą utworzonej ze sprężonego powietrza, tzw. poduszki powietrznej.
Zadaniem sprężarek jest wytworzenie takiego
ciśnienia w zbiorniku, aby zapewnić równy
dostęp do wody dla każdego odbiorcy
bez względu na to, gdzie on się znajduje.
Ostatnim fragmentem jaki musi pokonać
woda w drodze do kranu, jest przyłącze,
czyli odcinek rury od wodociągu do pierwszego zaworu głównego za wodomierzem
zamontowanym w budynku.
3

Monitorowanie procesów
Nad procesami ujmowania i uzdatniania
wody czuwa zespół specjalistów. Kontrolują
oni liczne urządzenia do pomiaru jej parametrów, począwszy od prędkości przepływu (przepływomierz), poprzez ciśnienie
(ciśnieniomierz), aż po nadzór nad jej jakością (sondy pH, temperatura, przewodnictwo). Prowadzony jest monitoring laboratoryjny właściwości fizykochemicznych
i bakteriologicznych w wytypowanych punktach
systemu wodociągowego, pod kątem zgodności
z parametrami wody pitnej wyznaczonymi
przez Ministerstwo Zdrowia. W przypadku
jakichkolwiek odstępstw, do czasu ich wyeliminowania i przywrócenia odpowiedniej
jakości wody, system wodociągowy zostaje
natychmiast wyłączony z eksploatacji. Takie sytuacje najczęściej spowodowane są skażeniem
bakteriologicznym wynikającym z wtórnego
zanieczyszczenia wody. Ostatnim pomiarem
jest pomiar ilościowy, który odbywa się
u odbiorcy.

fot. 1.
Zakopiańskie oczyszczalnie ścieków.
fot. 2.
Oświęcim.
fot. 3.
Veolia – Tarnowskie Góry.
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Metody oczyszczania ścieków
Oczyszczanie ścieków komunalnych
i przemysłowych na ogół składa się
z czterech faz: mechanicznej, biologicznej,
usuwania związków biogennych oraz tak
zwanej odnowy wody. Podczas oczyszczania
stosowane być mogą następujące metody:
mechaniczne, chemiczne, biologiczne,
mieszane oraz dezynfekcja.
Dobór odpowiednich metod następuje w zależności od rodzaju ścieków
i powinien być tak pomyślany, aby przy
minimum nakładów uzyskać możliwie
najwyższy stopień oczyszczenia. Te założenia sprawiają, że stosuje się jedną lub
kilka z wymienionych metod.
W procesach mechanicznych odbywa się
cedzenie, filtrowanie, sedymentacja czyli
opadanie oraz flotacja tzn. wznoszenie się
zanieczyszczeń. Metody mechaniczne mają
zastosowanie tylko do ciał nie rozpuszczonych, tj. do grubszych zawiesin mineralnych
i organicznych. W tym celu używane są
kraty, sita, piaskowniki, tłuszczowniki oraz
różnego typu osadniki. Nagromadzone
w montowanych przed osadnikami kratach
i sitach zanieczyszczenia usuwane są ręcznie
lub mechanicznie, a następnie poddawane
kompostowaniu lub rozdrobnieniu. Osad
pochodzący z sit nadaje się do przeróbki
fermentacyjnej albo biotermicznej. W ten
sposób otrzymuje się biogaz i nawóz.
Drobne zawiesiny łatwo opadające,
których nie można zatrzymać za pomocą
cedzenia i flotacji, muszą być oddzielone przez sedymentację w osadnikach.
Oczyszczanie odbywa się w nich w sposób
ciągły, a kierunek przepływu ścieków może
być poziomy lub pionowy.
Zadaniem piaskownika jest zatrzymanie
piasku oraz innych zawiesin mineralnych,
które mogłyby powodować trudności
w pracy oczyszczalni. Piaskowniki są przede
wszystkim nieodzowne w oczyszczalniach
przyjmujących również ścieki opadowe,
a więc pochodzące z kanalizacji ogólnospławnej (instalowane bywają równie
często przy kanalizacji rozdzielczej).
W piaskownikach płaskich, mogących mieć
kształt rynien o długości kilku metrów
(im dłuższy piaskownik tym pewniejsze
jego działanie) odbywa się cedzenie. Pod

wpływem grawitacji osadzają się na jego
dnie ciężkie zawiesiny ziarniste (np. muły
węglowe, piasek). Na zasadzie hydrocyklonów działają piaskowniki wirowe. Mają
one kształt pionowej rury, w których siła
odśrodkowa odrzuca piasek z wirujących
ścieków.
Przepływowymi osadnikami, które służą
do oddzielania zanieczyszczeń o gęstościach mniejszych od wody (unoszą się
na jej powierzchni) są tłuszczowniki.
Stosowana jest w nich metoda flotacji,
polegająca na wytwarzaniu pęcherzyków
powietrza, które unosząc się, ułatwiają
wypłynięcie cząstkom tłuszczu. Warstwa
oleju (tłuszczów) zgarniana jest np. metodą
przelewową.
Ścieki, w których znajdują się organiczne
związki chemiczne, ciężkie metale, wymagają do oczyszczenia zastosowania metod
chemicznych, tj. koagulacji, ekstrakcji,
neutralizacji, sorpcji, elektrolizy lub destylacji. Ilu i jakich metod się użyje zależy od
składu chemicznego tych ścieków.
Jeżeli działanie metod mechanicznych
jest niewystarczające, wówczas dla dalszego
obniżenia ładunku substancji organicznych
wykorzystuje się drobnoustroje (którym
zawdzięczamy również naturalne procesy
oczyszczania wody w przyrodzie). Są to
biologiczne metody oczyszczania ścieków,
przebiegające zarówno bez dostępu tlenu,
jak i w środowisku tlenowym. W wyniku
procesów życiowych mikroorganizmów,
które odżywiają się związkami zawartymi
w ściekach, następuje utlenianie i mineralizacja zanieczyszczeń organicznych.
Metody biologiczne mogą być sztuczne
(metoda spłukiwanego złoża, metoda osadu
czynnego) lub naturalne (pola irygacyjne
i pola filtracyjne). Metoda czynnego osadu,
wymagająca doprowadzenia tlenu, polega na wytworzeniu w ściekach kłaczków
z silnie rozwiniętą powierzchnią i zwartością bakterii z grupy heterotrofów.
Organiczne zanieczyszczenia są wówczas
wchłaniane przez kłaczki i mineralizowane
w następstwie procesów przemiany materii,
które zachodzą w bakteriach. Oddzielenie
czynnego osadu od cieczy następuje
w osadniku wtórnym. Następnie osad
poddawany jest odwodnieniu i suszeniu.

Wśród stosowanych metod biologicznych
można wymienić również biomembranowe,
a także roślinne.
Wielostopniowe oczyszczanie ścieków
może jednak pozostawić zanieczyszczenia, które trudno poddają się rozkładowi.
Są to związki refrakcyjne. Aby je usunąć
stosowane są metody fizykochemiczne
(mieszane). Jedną z nich jest sorpcja na
węglu aktywowanym, metoda skuteczna
lecz bardzo kosztowna. Alternatywą może
być hodowla odpowiednich szczepów
bakterii działających na konkretny chemiczny związek. ( Te same szczepy mogą
być wykorzystane do regeneracji węgla
aktywowanego).
Bardzo szerokie i skuteczne zastosowanie
w technice oczyszczania ścieków surowych lub oczyszczonych ma odkażanie
(dezynfekcja) chlorem, który utlenia
i niszczy organizmy zwierzęce i roślinne.
Poprawiane mogą być w ten sposób
wyniki sedymentacji i odtłuszczania,
a także neutralizowany przykry zapach.
Tę metodę można zastosować również
wtedy, gdy dopływ szkodliwych ścieków
przemysłowych eliminuje wykorzystanie
metod biologicznych.

fot. 1, 4-5.
Veolia – Tarnowskie Góry.
fot. 2.
Dyspozytornia w PWiK w Olkuszu.
fot. 3.
Centralna Hydrofornia,
zbiorniki wyrównawcze – Oświęcim.
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Wodociągi
Małopolski
Kształt obecnego województwa małopolskiego jest
wynikiem reformy administracyjnej kraju z 1 stycznia
1999 roku. Obejmuje obszar 15 183 km², co stanowi
4,9% powierzchni Polski i jest zamieszkałe przez
około 3,4 mln obywateli. W Krakowskiem znajduje się
61 miast, w tym trzy na prawach powiatu (Kraków,
Tarnów, Nowy Sącz). Największym jest Kraków, stolica
regionu. Województwo małopolskie, podzielone na
pięć podregionów, tworzą 22 powiaty, 182 gminy, 1904
sołectwa. Na jego terenie znajduje się 2630 wsi.

prof. Piotr Franaszek
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Dzisiejsze województwo, w dużej mierze,
pokrywa się z Małopolską, historyczną dzielnicą Polski. Od najdawniejszych czasów był
to obszar intensywnego osadnictwa, koncentrującego się wzdłuż Wisły i jej dopływów.
To właśnie rzeki stanowiły naturalne zasoby
wody pitnej i wykorzystywanej w gospodarstwach, a także służyły odprowadzaniu
zużytej wody, wraz z zanieczyszczeniami.
W miarę upływu czasu źródłem zaopatrzenia
w wodę, zwłaszcza w większych skupiskach
ludzkich, stawały się studnie, wykorzystujące
zasoby wód podziemnych. Na przestrzeni
wieków, oprócz wielu innych kwestii, na rozwój
małopolskich wodociągów bardzo mocno
oddziaływały wydarzenia natury politycznej.
Wpływ ten dotyczył zarówno możliwości
rozwoju technicznego i technologicznego, jak
i aspektów organizacyjnych, a także możliwości
funkcjonowania instytucji, odpowiedzialnych
za instalacje wodno-kanalizacyjne.
W okresie średniowiecza i znacznej części
okresu nowożytnego, Małopolska stanowiła
najważniejszą dzielnicę Polski. Ogromną rolę
odegrał też fakt, że właśnie Kraków był siedzibą
królów polskich. Pomyślny rozwój gospodarczy miast małopolskich przyczyniał się do
ich bogacenia, rozwoju demograficznego,
co z kolei determinowało budowę systemu
wodociągów i kanalizacji, a nadto generowało
postęp cywilizacyjny. Instalacje wodociągowe
i kanalizacyjne powstawały z inicjatywy lokalnych samorządów. W nielicznych miastach
regionu pojawiły się one już w średniowieczu,
w innych w czasach nowożytnych. Niestety,
od połowy XVII wieku, przez całe następne
stulecie, wraz ze stopniowym upadkiem
państwa polskiego, szybko następował ich
regres. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
małopolskich miast uległa szybkiej dewastacji.
Brak finansów i właściwego nadzoru sprawiły,
że rozwiązania techniczne i organizacyjne,
sprawnie funkcjonujące przez kilka wieków,
poszły w zapomnienie.
Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, po
kilkakrotnych zmianach granic (krótkiej przynależności do Księstwa Warszawskiego,
trzydziestoletniego istnienia Wolnego Miasta
Krakowa), prawie cały obszar obecnego województwa małopolskiego został włączony
do Galicji, czyli północnej prowincji państwa
austriackiego. Tylko jego niewielki, północny

fragment (obecny powiat olkuski i miechowski)
znalazł się w Królestwie Polskim, a więc pod
rosyjskim zaborem. Decyzje we wszystkich
kwestiach publicznych znalazły się w gestii
zaborców, którym nie zależało na podnoszeniu poziomu rozwoju cywilizacyjnego
Galicji. Nowe możliwości poprawy sytuacji
stworzyło dopiero, w drugiej połowie XIX
wieku, nadejście epoki autonomicznej Galicji.
Wraz z nią, lokalne społeczności uzyskały
samorządy, decydujące o tzw. kulturze kraju,
które to pojęcie odnosiło się także do, szeroko
rozumianej, infrastruktury komunalnej. Dzięki
temu nastąpiła aktywizacja nie tylko autonomicznych władz, ale także działaczy społecznych
i gospodarczych, pragnących wyprowadzenia
Galicji z cywilizacyjnego marazmu. Podjęte
działania odnosiły się także do szeroko rozumianej infrastruktury, w tym do budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. W XIX wieku
pojawiły się też zupełnie nowe możliwości
techniczne, w istotnym zakresie oddziałujące
na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Małopolska

technologii stworzyły nowe możliwości rozprowadzania wody i odprowadzania nieczystości.
Dzięki zmianom w technologii wytopu żelaza
i produkcji stali, rozpoczęto masową produkcję
rur żelaznych, które zastępowały zdewastowane
i często już nieużywane rury drewniane. Przy
budowie kanalizacji rury żeliwne, ceramiczne,
a następnie wyroby betonowe zastępowały
murowane kanały o dużych przekrojach.
Zastosowanie maszyny parowej, a następnie
napędu elektrycznego dawało możliwość
zastępowania, technicznie przestarzałego,
systemu grawitacyjnego w tłoczeniu wody
do wież ciśnień, zwiększając ich wydajność.
Zmiany te były niezwykle ważne, ze względu
na wielokrotny wzrost zapotrzebowania na
wodę. Ten wzrost determinowały szybkie
procesy urbanizacyjne i industrializacyjne.
Powstawały skupiska mieszkańców wielokrotnie
przekraczające liczbą ludności średniowieczne
grody i nowożytne miasta, a tempo rozwoju
przemysłu osiągnęło poziom nigdy wcześniej
nienotowany w historii.

2

Zapoczątkowana w Anglii, jeszcze w XVIII
wieku, rewolucja przemysłowa doprowadziła
także do zasadniczych zmian w systemach
wodno-kanalizacyjnych. Przeobrażenia techniczne, wprowadzenie nieznanych wcześniej

fot. 1.
Wawel w Krakowie – widok od strony Wisły.
fot. 2.
Fontanna na Rynku Głównym w Krakowie.
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Średniowiecze i czasy nowożytne
Większość średniowiecznych miast Małopolski
nie miała sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej. Mieszkańcy zaopatrywali się w wodę
w miejskich lub prywatnych studniach,
a ścieki spływały naturalnymi zagłębieniami
lub sztucznie wykopanymi rowami do najbliższych rzek i strumieni. Tak było w Brzesku,
gdzie mieszczanie korzystali z kilku studni,
a ścieki odprowadzano rynsztokiem do rzeki
Uszwicy. W sąsiednim, lokowanym w XVI wieku Zakliczynie na rynku znajdowały się dwie
studnie publiczne, a kolejne wokół kościoła.
Kilka studni było w Wojniczu, a nieczystości
spływały do Dunajca. Własnymi studniami
dysponował zamek w Dębnie. Zwierzęta
gospodarskie pojono w okolicznych rzekach,
strumieniach i stawach.
Najstarsze informacje, dotyczące wodociągów krakowskich, są datowane na XIII stulecie.
W 1286 roku książę Leszek Czarny wydał przywilej,
w którym zawarto informację o sprowadzeniu wody do klasztoru ojców dominikanów
w Krakowie. Woda płynęła sztucznym, otwartym kanałem z Mydlnik, gdzie była pobierana
z rzeki Rudawy. Przekopanie tego sztucznego
koryta odbyło się już w pierwszej połowie
XIII wieku. W tym samym czasie, w Krakowie
istniały inne, sztucznie poprowadzone, odkryte kanały, którymi do miasta płynęła woda.
Głównie była ona wykorzystywana do celów
gospodarskich, zaś wodę pitną mieszkańcy
czerpali ze studzien prywatnych i miejskich.
Dalszy rozwój wodociągów krakowskich
nastąpił w kolejnym stuleciu. Nieuregulowana

Stosunkowo krótki okres niepodległości,
odzyskanej po I wojnie światowej, został wykorzystany w większych ośrodkach na rozwój
już istniejących sieci, podczas gdy w mniejszych miastach na budzenie świadomości,
związanej z potrzebą budowania kanalizacji
i wodociągów. Jednak nie wszędzie się to udało
i dlatego w Polsce Ludowej zaczęto nadrabiać
wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Do
wielu miejscowości wodociągi dotarły dopiero
w latach 60. i 70. XX wieku. Niejednokrotnie
ich powstanie było możliwe dzięki lokalnym
inicjatywom, a sieci budowano w ramach tzw.
czynu społecznego. Pomiędzy 1945 a 1990
rokiem wielokrotnie też zmieniano struktury
organizacyjne instytucji odpowiedzialnych
za inwestycje i funkcjonowanie wodociągów
i kanalizacji. W połowie lat 70. ubiegłego wieku,
w wyniku reformy administracyjnej kraju, wiele
lokalnych firm, zajmujących się gospodarką
komunalną, zostało przekształconych w zakłady
Wojewódzkich Przedsiębiorstw Wodociągów
i Kanalizacji.
Zmiana ustroju państwa przyniosła także
zwiększenie uprawnień i zadań dla samorządów
lokalnych. Na mocy ustawy, z 8 marca 1990
roku, samorządy wyposażono w stosunkowo
duże kompetencje. Jako gestor mienia komunalnego, gminy przejęły szereg instytucji.
Powierzono im także ważne zadania z zakresu
wodociągów i kanalizacji. Odpowiedzialne
za to przedsiębiorstwa zostały wyjęte spod
nadzoru wojewody. Od tego momentu ich
dyrektorzy byli powoływani przez władzę
lokalną, a taryfę opłat za wodę i ścieki zatwierdzały rady poszczególnych gmin. W ciągu dekady lat 90. XX wieku większość firm
przekształciła się w spółki prawa handlowego,
funkcjonując pod różnymi nazwami. Zupełnie
nowe możliwości, w zakresie finansowania
inwestycji wodno-kanalizacyjnych, pojawiły
się w momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Małopolskie
gminy, zarówno te duże, jak i reprezentujące
mniejsze społeczności, stały się beneficjentami
środków unijnych – niektóre już w ramach
przedakcesyjnych instrumentów finansowych,
a inne po uzyskaniu członkostwa. Dzięki
temu, tempo rozwoju sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych województwa małopolskiego osiągnęło poziom niespotykany w całej
dotychczasowej historii.
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Wisła nie stwarzała dogodnych warunków do
poboru wody, dlatego postanowiono nadal
korzystać z Rudawy. W 1327 roku, na polecenie
króla Władysława Łokietka, mieszczanin krakowski, Mikołaj Gerlach (Gerlak) von Kulpen,
wybudował na Rudawie w Mydlnikach tzw.
trąbę, czyli jaz spiętrzający wodę, dostarczaną mieszkańcom Krakowa i przyległych
wsi, a służącą do zasilania licznych rybnych
stawów hodowlanych, a także poruszania
koła młyńskiego na Wesołej. W 1330 roku
przedłużono istniejący wcześniej kanał, zasilający młyn w Bronowicach. Dzięki temu
powstała, istniejąca do dzisiaj, tzw. Młynówka
Królewska, doprowadzająca wodę z Rudawy
do miasta. Woda płynęła na zasadzie grawitacji,
a drewniane przewody rozprowadzały ją do,
wkopanych w ziemię, drewnianych beczek,
pełniących rolę studni. Sprowadzana z Rudawy
woda zasilała również fosę miejską. Jednak
do końca XIV wieku wciąż podstawowym
źródłem zaopatrzenia mieszkańców miast
w wodę były studnie. W tym czasie w Krakowie
działało 25 studni publicznych i bardzo wiele
prywatnych. Ponadto wodę dostarczali do
miast woziwodowie.
Rosnące zapotrzebowanie na wodę skłoniło
władze miasta do wybudowania, w 1399 roku,
rurmusa, czyli swego rodzaju wieży ciśnień, której
zadaniem było czerpanie i podnoszenie wody,
rozprowadzanej następnie rurami. Budowla ta,
zlokalizowana nad sztucznym korytem Rudawy,
w pobliżu kościoła ojców reformatów, tuż
przy bramie Sławkowskiej, swoim wyglądem
zewnętrznym przypominała młyn z kołem
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wprawianym w ruch przez przepływającą
wodę. Prawdopodobnie koło miało średnicę
2-3 m. Zasadniczym elementem rurmusa był
mechanizm, za pomocą którego czerpano
i podnoszono wodę. Przez górne, ciągnące
koło przewieszone były łańcuchy z czerpakami
nabierającymi wodę, podnoszące ją do góry
i wlewające do drewnianych pojemników
zwanych rząpiami, najczęściej wykonanych
ze smołowanego drewna. Stąd, systemem
drewnianych rur, układanych wzdłuż ulicy na
głębokości około 1,7 m doprowadzano wodę
do drewnianych lub kamiennych zbiorników
i studni, także zwanych rząpiami, niejednokrotnie bardzo ozdobnymi, jak np. studnia
na dziedzińcu Collegium Maius. Studnie
znajdowały się na Rynku Głównym i w jego
okolicach. Rury zespalano łącznikami, zwanymi
buksami, dodatkowo uszczelniając te miejsca
mchem lub konopiami nasączonymi łojem
albo smołą. W miejscach rozgałęzień często
stosowano naturalnie ukształtowane konary
drzew. W 1511 roku w krakowskim rurmusie
zainstalowano pompę ssąco-tłoczącą.
Bogatsi mieszczanie budowali odgałęzienia
od wodociągu wprost do swoich domów,
płacąc podatek, zwany rurne, w wysokości
10 grzywien. W mieszkaniach bogatego
mieszczaństwa łazienka znajdowała się na
tyłach domu. Woda dostarczana była tam
z rząpi rurami miedzianymi, ołowianymi lub
wykonanymi z brązu. Pierwsze udokumentowane pozwolenie, dla rajcy Marcina Chmiela,
na wykonanie prywatnego przyłącza do
miejskiej sieci wodociągowej jest datowane
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na 12 sierpnia 1441 roku. Fakt dostarczania
wody bezpośrednio do zabudowy mieszkalnej potwierdza także umywalka, znaleziona
w klasztorze na Gródku, datowana na trzecią
dekadę XVI wieku. Woda dopływała do łaźni
Rogackiej, w okolicy klasztoru reformatów,
oraz do łaźni Żydowskiej, znajdującej się za
furtą św. Anny. W XIV wieku w Krakowie było
12 łaźni publicznych.
Z zachowanych źródeł można się dowiedzieć o zawodzie rurmistrza, który był
opłacany przez miasto i czuwał nad budową
i funkcjonowaniem wodociągu. Pierwszym,
znanym z imienia, krakowskim rurmistrzem
był Piotr Swalmus (Petrus Swalme), o którym
informacje podano w 1385 roku.

3

4

fot. 1.
Pochodzący z XV w. kościół św. Filipa i św. Jakuba
w Sękowej wpisany jest na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
fot. 2.
Rysunek Olkusza z 1787 r. – w prawym
górnym rogu przedstawiony jest wodociąg.
fot. 3.
Wawel przedstawiony na rycinie z XVI w.
fot. 4.
Krzeszowice na rysunku z XVIII w.
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fot. 1.
XIV-wieczne fortyfikacje obronne w Bieczu.
fot. 2.
Zamek Królewski w Niepołomicach
został zbudowany w XIV w.
fot. 3.
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu powstało w XI w.
fot. 4.
Zamek Królewski z XIV w. w Czorsztynie.
fot. 5, 7.
Fontanna i zegar kwiatowy przy ruinach
XIV-wiecznego Zamku Królewskiego w Nowym Sączu.
fot. 6.
Zamek Pieskowa Skała został wybudowany w XIV w.
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czerpano z odnogi Rudawy, płynącej pod
Zamkiem. Wodociąg posiadał własny, stojący
nieopodal wieży zwanej Kurzą Stopką, murowany rurmus. Wodę przepompowywano
do zbiornika na wzgórzu. Na początku lat 30.
XVI wieku wodociąg został rozbudowany,
a wodę doprowadzono do Pałacu Biskupiego
i ogrodów królowej Bony. Wodociąg ten,
funkcjonujący niezależnie od wodociągu
miejskiego, miał własnego, królewskiego
rurmistrza, którego mieszkanie znajdowało
się nieopodal rurmusa. Niestety podczas
najazdu szwedzkiego zamkowy wodociąg
został całkowicie zniszczony.
Powstająca sieć wodociągowa nie miała
związku z systemem kanalizacyjnym. W warowniach, klasztorach i innych obiektach
murowanych ścieki, odchody z ubikacji
i inne nieczystości odprowadzano do wody

2

Od 1401 roku rurmistrz pobierał tygodniową
pensję w wysokości 18 gr. W dokumencie
Rady Miasta, z 1436 roku, bardzo szczegółowo określono obowiązki rurmistrza, m.in.:
Powinien także wszystkie rury przewiercać za
swoje własne pieniądze. Poza tym, wszystkie
skrzynie wodne, stare i nowe, powinien sam
robić i naprawiać, jednakże kiedy będzie wielka robota to panowie rajcowie mają mu dać
do pomocy jednego albo dwóch pachołków
miejskich i mają ich sami opłacać i starać się
o nich. Od 1452 roku – zgodnie z decyzją Rada
Miasta – nad rozwojem i eksploatacją sieci
wodociągowej miało czuwać dwóch rajców.
Na początku XVI wieku Młynówka Królewska
okrążyła cały Kraków, a mimo to w mieście
rósł deficyt wody. Wobec jej niedostatku, na
polecenie króla Zygmunta Starego, w 1522
roku rozpoczęto budowę rurmusa na Wiśle,
ale prace przy nim wkrótce przerwano – być
może nie umiano sobie poradzić z żywiołem,
jaki niosła duża, nieuregulowana rzeka, wielokrotnie zalewająca, podczas kolejnych powodzi,
znaczną część miasta. Nadal miejski wodociąg
czerpał wodę z Rudawy. Dlatego w połowie
lat 20. XVI wieku rozpoczęto budowę rurmusa
na Niecieczy, odnodze Rudawy, przecinającej
Błonia. Jego budowa zakończyła się dopiero
około 1542 roku.
Rozbudowę krakowskich wodociągów
finansowano z budżetu miasta. Za korzystanie
z sieci wodociągowej użytkownicy płacili

w

w rachunkach miejskich aż 210 przyłączeń
do miejskich wodociągów. Niestety, pod
koniec XVI wieku urządzenia wodociągowe
były bardzo wyeksploatowane. Niektóre
działały od ponad stu lat. Znaczna ich część
wymagała naprawy i wymiany, gdyż przez
przegniłe rury wyciekała woda. Decyzją
Rady Miasta z 1582 roku przystąpiono do
remontu sieci wodociągowej, a zwłaszcza
rurmusa za bramą Sławkowską. W pierwszej
połowie XVII wieku siecią wodociągową objęty
został Kraków w obrębie murów miejskich.
Jednakże cała sieć, włącznie z rurmusem,
wymagała dalszych napraw. W 1618 roku
Rada Miasta ponownie podjęła decyzję o kapitalnym remoncie krakowskiego wodociągu.
Wymieniano i naprawiano rury i zbiorniki
wodne, rozbudowywano sieć wodociągową,
a brzegi Rudawy, w miejscu poboru wody,
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rurne, którego wysokość uzależniona była od
wielkości dochodów uzyskiwanych z danej
posesji. Z podatku tego współfinansowano
rozbudowę i konserwację sieci. Pierwsza,
udokumentowana uchwała o obowiązku
odprowadzania podatku, za korzystanie
z wodociągu w Krakowie, pochodzi z 1431
roku. Każdy mieszkaniec, po otrzymaniu
zgody Rady Miasta, mógł podłączyć swoje
domostwo do sieci wodociągowej. Z XV
wieku zachowało się zaledwie dziewięć takich
pozwoleń, ale już w 1625 roku zarejestrowano

z

pierzei Rynku, drewniane koryto, przykryte
od góry. Jedna z interpretacji tego odkrycia
zakłada, że były to publiczne kanały ściekowe,
odprowadzające zużytą wodę, podczas gdy
fekalia gromadzono w dołach chłonnych na
podwórzach posesji. Nieczystości, pochodzące
z kuchni i pralni sąsiadujących ze sobą posesji,
wlewano do drewnianych beczek wypełnionych
piaskiem, z wywierconymi na dnie otworami.
Były to tzw. jamy pomyjne. Beczki otoczone
były grubą warstwą piasku i żwiru, które pełniły
rolę filtra dla wody wyciekającej z pojemnika.
Wody opadowe odprowadzano poza obszar miasta, otwartymi rowami i rynsztokami,
przez otwory w murach obronnych. Różnica
wysokości pomiędzy północno-wschodnim
narożnikiem Rynku Głównego w Krakowie
(rejon ulicy Floriańskiej), a narożnikiem południowo-zachodnim (rejon ulicy Wiślnej)
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ocembrowano. Jednak w 1655 roku, podczas
oblężenia Krakowa przez wojska szwedzkie,
sieć wodociągowa uległa zdewastowaniu.
Także Młynówka Królewska utraciła swoje
dotychczasowe znaczenie. Przez kolejne 200
lat Kraków nie posiadał sieci wodociągowej.
Należy dodać, że oprócz wodociągu dostarczającego wodę do miasta, w Krakowie
pracował także drugi wodociąg, zaopatrujący
w wodę tylko zamek na Wawelu. Powstał on
na początku XVI stulecia, prawdopodobnie pomiędzy 1502 a 1507 rokiem. Wodę
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przepływającej niejednokrotnie w pobliżu
w sposób naturalny lub doprowadzonej
sztucznie. Średniowieczne miasta Małopolski
właściwie nie posiadały systemu podziemnych
kanałów, odprowadzających nieczystości
i wody deszczowe. Tymczasem dokumenty
miejskie z 1397 roku wspominają o istnieniu
w Krakowie, w rejonie ulicy Wiślnej, podziemnego kanału ściekowego. Co więcej, podczas
prac archeologicznych, prowadzonych w latach
60. XX wieku, w warstwach datowanych na XIV
stulecie, odkryto, biegnące wzdłuż zachodniej

wynosiła około 3 m. Dzięki temu woda z Rynku
Głównego spływała w stronę ulicy Wiślnej,
skąd przez bramę Wiślną, otwieraną podczas
dużych opadów, spływała do bagna zwanego
Żabim Krukiem. Natomiast do wschodniego
ramienia Rudawy spływały wody z rejonu
Małego Rynku. Szybki przepływ wody ułatwiał nieckowaty profil okolicznych ulic.
Rynsztokami i rowami spływały także wszelkie
nieczystości domowe, ścieki z warsztatów
rzemieślniczych i obór, w których hodowano
zwierzęta. Do wyjątków należały murowane
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kanały ściekowe, takie jak: kanał klasztorny,
biegnący od kanoników regularnych do Starej
Wisły, a także kanał z Kleparza do klasztorów
duchaków i dominikanów.
Rozwój sieci wodociągowej dla odbiorców prywatnych, coraz większa liczba łaźni
publicznych oraz rosnące zużycie wody przez
zakłady rzemieślnicze rodziły coraz większe
problemy z odprowadzaniem wody zużytej
i zanieczyszczonej. W 1423 roku władze Krakowa
zezwoliły Hanuszowi Honze na odprowadzanie
kanałem wody poza mury miejskie z łaźni jego
domu, znajdującego się przy ulicy Grodzkiej.
Do rozwoju systemu podziemnych kanałów
przyczynili się także łaziebnicy, obsługujący
miejskie łaźnie, które wymagały sprawnego
odprowadzania zużytej wody. Łaziebnicy
własnym sumptem musieli utrzymywać
kanały we właściwym stanie. W większości
z nich woda spływała rynsztokami do Wisły
i Młynówki Królewskiej, z której przecież pobierano wodę do wodociągu. Próbowano więc ją
oczyszczać prostymi urządzeniami, zwanymi
„grzebieniami do plugastw”, przypominającymi
z wyglądu miotły.
Zaraza z 1543 roku, w wyniku której
w Krakowie i okolicy zmarło około 20 tys.
osób, przyczyniła się do zwiększenia wysiłków
na rzecz poprawy stanu sanitarnego miasta.
W XVI wieku powstało kilka kanałów publicznych, których ślady pozostały na Plantach,
w rejonie ulicy Wiślnej. Biegnące przez Kraków
rynsztoki zaczęto obudowywać, tworząc sieć
podziemnych kanałów kanalizacyjnych, odprowadzających nieczystości do Wisły. Doły
z fekaliami opróżniano co kilkanaście lat, a czasami ich w ogóle nie czyszczono, zadowalając
się budową nowych otworów. W rezultacie
studnie, z których pobierano wodę, będące
od połowy XVII wieku głównym źródłem
zaopatrzenia w wodę, były zanieczyszczane
przez sąsiadujące z nimi doły chłonne.

fot. 1.
Studnia na dziedzińcu klasztoru Benedyktynów
w Tyńcu, którego historia sięga XI w.
fot. 2.
Studnia eremicka w Czernej.
fot. 3.
Pochodząca z XIII w. drewniana rura, Bochnia.
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fot.
Początki eksploatacji soli na terenie Wieliczki sięgają 3 tys. lat p.n.e. W XII w. powstała
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Od 1945 r. trasę turystyczną zwiedziło ponad 43 mln turystów.
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W tej sytuacji Komisja Dobrego Porządku dla
Krakowa, od 1775 roku, postulowała założenie
w mieście sprawnie działającej kanalizacji.
Zamierzano przystąpić do jej budowy, ale
wydarzenia natury politycznej sprawiły, że
systematyczne prace nad siecią kanalizacyjną
można było rozpocząć dopiero na początku
XIX stulecia.
Tarnów otrzymał prawa miejskie w 1330
roku. W połowie XIV wieku liczył już 800
mieszkańców. Ludność zaopatrywała się
w wodę w studniach, z których jednak większość znajdowała się poza granicami miasta.
Natomiast od połowy następnego stulecia
w Tarnowie działał już wodociąg grawitacyjny,
doprowadzający wodę do cystern znajdujących się na rynku. Wodę poprowadzono
spoza murów miasta, z tzw. Krzyża. Ujęcie to
wykonano w miejscu naturalnego źródliska
potoku Klikowskiego. Była to woda o bardzo
dobrej jakości, a wydajność źródła zapewniała
ciągły dopływ wody, w ilości kilkudziesięciu
metrów sześciennych na dobę. Jej transport odbywał się drewnianym rurociągiem
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wykonanym z drążonych pni drzew o długości
około 3 sążni (5,2 m). Średnica otworu, którym płynęła woda, wynosiła około 8 cm, zaś
łączniki pomiędzy rurami miały mniej więcej
15 cm. Wodociąg, prowadzony w rowach
o głębokości 1-2 m, przebiegał przez tereny
Pogwizdowa. Obowiązek dostarczania rur
i wykonywania napraw rurociągu spoczywał
na mieszkańcach.
Źródłowo poświadczone są informacje,
z 1467 roku, o osobie konserwującej sieć
i zarządzającej miejskim wodociągiem, którą
w Tarnowie zwano magister canalium lub
canalista. W 1467 roku Michael, tarnowski
canalista et murator, protunccustos superior
civitatis, polecał swoje usługi, jako specjalista
od wodociągu i kanalizacji, radzie miejskiej
w Bardiowie. Na początku XVI wieku Tarnów
liczył około 1200 mieszkańców. Miasto
posiadało własny wodociąg i system kanalizacyjny. Właścicielem Tarnowa był w tym
czasie wybitny polityk, człowiek światły
i bywały w świecie, hetman wielki koronny
Jan Tarnowski. W wykazie podatkowym na
1
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rzecz króla, z 1536 roku, zawarto informację
o opodatkowaniu tarnowskich wodociągów
kwotą 8 grzywien z tytułu tzw. rurnego.
Z 1542 roku pochodzi informacja, zapisana
w księgach wydatków miejskich, o częściowej
wymianie rur wodociągowych drewnianych,
a z 1556 roku o sprawnym funkcjonowaniu
wodociągu tarnowskiego, co ułatwia życie
mieszkańcom oraz producentom piwa.
Wynagrodzenie tarnowskiego kanalisty,
na początku XVII wieku, wynosiło 15 gr
tygodniowo.
Istnieją przesłanki wskazujące na fakt funkcjonowania jeszcze wcześniejszego wodociągu niż
opisany powyżej. W dokumencie datowanym
na 1670 rok, rozstrzygającym spór pomiędzy
tarnowskimi mieszczanami pochodzenia
polskiego i żydowskiego w zakresie używania
wody z miejskiego wodociągu oraz konserwacji
i wynikających z tego kosztów, znajduje się
informacja o „starym cugu”, dostarczającym
wodę z Rzędzina do niżej położonych dzielnic
miasta. Być może woda była transportowana
nie rurami, ale odkrytym rowem.
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Korzystanie z wody, dostarczanej wodociągiem do miasta, było płatne. Oprócz zasilania studzien, znaczne dochody przynosiła
sprzedaż wody dla producentów napojów
alkoholowych i łaziebników, czyli właścicieli
publicznych łaźni: Na wodę dawać ma każdy
gospodarz w mieście w każde suche dni po
2 grosze, od waru piwa od beczki 4 grosze, od
beczki miodu po 3 grosze. Mieszkańców miasta zobowiązano także do magazynowania
wody w rząpiach. Ten zapas wody miał być
wykorzystywany w czasie pożaru lub suszy:
Postanowiono, aby rząpie, z dawna i teraz będące,
wszędzie tak w rynku jak i w ulicach były, gdyż
je gospodarze swym kosztem, a nie miejskim,
naprawiają, a to dla dostatku wody. W budżecie
miasta na 1632 rok wykazano dochód 732 zł
21 gr, z czego 12 zł 19 gr stanowił przychód
z wodnego piwnego, a 3 zł 25 gr z wodnego
miodowego. Jednocześnie na utrzymanie
wodociągów wydano ponad 50 zł, przy
ogólnej kwocie wydatków zamykających się
w kwocie ponad 915 zł. Dochód z wodociągów
był także przedmiotem handlu. W transakcji

Małopolska

91
3

z 1556 roku, zawartej na kwotę 400 grzywien
pomiędzy Janem Tarnowskim a Marcinem
i Piotrem Łyczkami, wśród kilku wymienionych
pozycji sprzedanych braciom, znalazły się
również dochody z wodociągu miejskiego.
Także w innych miastach obecnego województwa małopolskiego podejmowano próby
budowy wodociągów już w średniowieczu.
Z 1456 roku pochodzi sieć wodociągowa
w Nowym Sączu. Wówczas to Kazimierz
Jagiellończyk wydał przywilej, zezwalający
mieszkańcom na doprowadzenie wody
z pobliskich Roszkowic. Prawdopodobnie
więc, już od przełomu XIII i XIV wieku, czyli od
momentu lokacji Nowego Sącza za czasów
króla Wacława II, funkcjonował w Nowym Sączu
wodociąg. Opiekę i dozór nad nim sprawował
rurmistrz. W 1624 roku w miejscowym rurmusie zainstalowano pompę, a 24 lata później
udoskonalono całą sieć. Wodę z Roszkowic
dostarczano do licznych przydomowych
browarów, gdzie wykorzystywana była przy
warzeniu piwa i pędzeniu gorzałki. Większe
ilości wody zużywał zamek starościński.
Z czasem jednak, tak jak w większości miast
południowej Polski, średniowieczne wodociągi
ulegały degradacji i to mimo postępującego –
terytorialnie i demograficznie – rozwoju miast.
Tak też było w Nowym Sączu, gdzie w XVIII
stuleciu podstawą zaopatrzenia ludności
w wodę stały się studnie, w większości źle
zabezpieczone i niekonserwowane.

W akcie księcia Bolesława Wstydliwego,
nadającym prawa miejskie Bochni (1253 r.),
znajduje się informacja o prawie do zorganizowania dwóch miejskich łaźni. Tym samym jest
to pośrednie świadectwo o doprowadzeniu
wody do miasta. Najstarszy rurociąg dostarczał
bochnianom wodę z podmiejskiego źródła „na
Uzborni”, usytuowanego na stoku, na wysokości
230 m n.p.m. Prawdopodobnie początkowo
woda płynęła otwartym kanałem, o brzegach
wzmocnionych deskami, palami lub kamieniami. Z czasem wprowadzono drewniane rynny
i rury, wydrążone w pniach dębowych lub
sosnowych, którymi woda mogła swobodnie
i samoczynnie spływać do studni miejskiej
na rynku. Ilość wody z Uzborni wystarczała
wówczas na potrzeby mieszkańców Bochni.
Zaopatrywano także łaźnię i browary oraz
magazynowano wodę na wypadek pożaru.
W drugiej połowie XIV wieku, z inicjatywy
włoskich zarządców salin, miejski rurociąg
rozbudowano, a na przedmieściach powstały
nowe studnie.

fot. 1-2.
Dziedziniec Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
fot. 3.
Krakowskie rzygacze na Wawelu.
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Pod koniec XIV wieku miasto miało już „rurmistrza”, a w XV wieku istniał w Bochni wodociąg
miejski z rurmusem. Osobnym problemem
było zorganizowanie dostaw wody dla żupy
solnej i powstających nowych szybów. Woda
była niezbędna dla załóg górniczych i koni,
pracujących w kopalni. Z tego powodu przy
szybie górniczym „Sutoris” wybudowano nową
studnię, będącą własnością salin, a zarząd
kopalni zdecydował o stworzeniu własnej sieci
wodociągowej, funkcjonującej niezależnie od
rurociągów miejskich. Wodę pozyskano ze
źródła w podbocheńskich Chodenicach, skąd
poprowadzono własny, salinarny rurociąg.
Rozwój miasta na początku XVII wieku
skłonił władze miasta do podwyższenia opłat
za użytkowanie wody przez browarników,
słodowników i gorzelników. W ten sposób
stworzono fundusz, który w całości miał być
przeznaczony wyłącznie na naprawę wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych. Niestety
bocheński wodociąg został zrujnowany
podczas najazdu szwedzkiego (1655-1657),
podobnie jak umocnienia miejskie, kościół
parafialny i ratusz. Dzieła zniszczenia dopełniły działania wojenne w okresie konfederacji
barskiej i przemarsze wojsk napoleońskich
na początku XIX wieku. Co więcej przestały
działać wszystkie studnie, zarówno miejskie,
salinarne, klasztorne, jak i prywatne. Czynna
była jedynie studnia miejska na rynku, ale
pochodząca z niej woda miała nieprzyjemny
smak i zapach, i nie wystarczała dla wszystkich
mieszkańców miasta.
Na XV wiek datowane są początki wodociągów w Olkuszu. W połowie stulecia
miasto zatrudniało dwóch rurmistrzów,
a w budżecie uwzględniano potencjalne
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wpływy za korzystanie z wody. Sprowadzano
ją rurociągiem, ze źródeł znajdujących się
poza miastem, do dużego zbiornika umiejscowionego na rynku. Bogatsi mieszczanie,
za specjalną opłatą, mogli doprowadzać
wodę do swych domów, podłączając się
do głównego rurociągu. Także piwowarzy
zaopatrywali swoje browary, budując boczne
odgałęzienia od rurociągu miejskiego. Inni
zmuszeni byli donosić ją w wiadrach ze
zbiornika na Rynku. W połowie XVI wieku
rurmistrz Klimut otrzymał dożywotnio obowiązek konserwacji miejskiego wodociągu,
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a w 1562 roku zawarto z nim kontrakt na
rozbudowę sieci. Ostre kary przewidywano
dla osób niszczących rury, podobnie jak
i dla tych, którzy zanieczyszczali wodę przez
pranie odzieży czy płukanie jarzyn. W 1587
roku, w związku z niebezpieczeństwem
wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu miasta
w wodę, obłożono mieszkańców dodatkowymi
opłatami, za pomocą których sfinansowano
konieczne naprawy wodociągu. Sytuacja taka
powtórzyła się w 1598 roku.
Czasy Jagiellonów stanowiły niezwykle
pomyślny okres w rozwoju Małopolski.
Nadanie Bieczowi licznych przywilejów oraz
dogodne położenie korzystnie wpływały na
jego rozwój. Król Kazimierz Jagiellończyk
wydał miastu przywilej zezwalający na budowę miejskiego wodociągu i blechu, czyli
miejsca bielenia płótna. W 1532 roku król
Zygmunt I Stary nadał przywilej na budowę
wodociągów i kanalizacji w Proszowicach,
powiatowego miasta znajdującego się na
północy województwa małopolskiego.
Dokument stwierdzał: Gdy dla braku wody
mieszczanie w Proszowicach z dużym kosztem utrzymują konie dla przywożenia wody,
a w razie pożaru ratunek jest bardzo trudny,
pozwala przeto król sprowadzić wodę z rzeki

Szreniawy kanałami do rezerwoaru w rynku
i stąd dostarczać ją rurami po domach. Być
może wiązało się to z tradycją warzenia
w mieście dobrej jakości piwa, którego
znaczną część dostarczano na stół królewski
w Krakowie. Budowa miejskich wodociągów,
z całą pewnością, dobrze świadczy o ówczesnych władzach miejskich, wykazujących się
troską o dostarczanie wody gospodarstwom
domowym. Niestety, w czasach nowożytnych
wodociąg ten już nie funkcjonował i aż do
lat 60. XX wieku mieszkańcy zaopatrywali się
w wodę w miejskich studniach. 8 kwietnia
1540 roku król Zygmunt I zezwolił na naprawę i udoskonalenie wodociągu miejskiego
w Ciężkowicach, co wskazuje na jego wcześniejsze funkcjonowanie. Powstanie wodociągu
było możliwe dzięki sfinansowaniu budowy
przez mieszczanina Piotra Bembenka, który
na ten cel przeznaczył 200 zł, kwotę ogromną
jak na tamte czasy. Dzięki stałej zależności
Miechowa od, zyskującego na znaczeniu
i majętności, zakonu stróżów Grobu Bożego,
zwanych Bożogrobcami, miasto zbudowało
wodociąg już w 1543 roku. Na XVI wiek źródła
poświadczają datę budowy wodociągów
w Limanowej (1585 r.), która prawa miejskie
otrzymała 20 lat wcześniej.

fot. 1.
Maszyna służąca do wyrobu drewnianych rur.
fot. 2.
Wodociąg z XV w. – drzeworyt z 1550 r.
fot. 3.
Rurmus – urządzenie do podnoszenia wody na
wysokość 20 m do zbiornika w wieży ciśnień.
fot. 4-6.
Pierwsze wydobycia soli w okolicach Bochni miały
miejsce 3,5 tys. lat p.n.e. Studnie solankowe stały się
zalążkiem wydobycia soli metodami górniczymi.
Początki Kopalni Soli Bochnia sięgają XIII w.
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fot. 1.
Fontanna na rynku w Suchej Beskidzkiej.
fot. 2.
Fontanna w Kuźnicach, dzielnicy Zakopanego.
fot. 3.
Fontanna św. Franciszka na dziecińcu klasztoru
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
fot. 4.
Fontanna Tereska w Myślenicach.
fot. 5, 7.
Fontanna z Żakiem w Krakowie.
fot. 6.
Fontanna z figurą koronczarki w Bobowej.
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Pod zaborami
Przez ponad dwa wieki nie udało się odbudować krakowskich wodociągów zdewastowanych podczas najazdu szwedzkiego
w XVII wieku. Brakowało zarówno pieniędzy,
jak i zainteresowania. Od połowy XVII stulecia
do początku XVIII wieku miasto nawiedziły
trzy wielkie epidemie, powodując poważne
straty demograficzne. Sytuacja sanitarna
miasta stała się katastrofalna. W chwili jego
zajęcia przez Austriaków, w 1795 roku, liczba
ludności stołecznego niegdyś Krakowa cofnęła
się do poziomu z początku XV wieku. Gdy, na
mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego,
utworzono w 1815 roku Wolne Miasto Kraków,
zwane również Rzeczpospolitą Krakowską, jego
Senat, organ najwyższej władzy, rozpoczął
dyskusję nad stworzeniem nowoczesnego
systemu zaopatrzenia miasta w wodę. W 1818
roku opracowano niezrealizowany projekt
wykorzystania maszyny parowej w wodociągach krakowskich. Trzy lata później Feliks
Radwański, architekt i profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przedstawił Senatowi miasta
plan zasilania krakowskich wodociągów ze
źródeł w rejonie Olszanicy i Chełmu. Nie
udało się wdrożyć tej koncepcji, podobnie
jak, prezentowanych w ciągu kilku następnych
lat, planów dostarczania wody z Czarnej Wsi,
Toni i Bronowic. W rezultacie, przez 30 lat
istnienia Rzeczpospolitej Krakowskiej, miasto
było pozbawione wodociągu. Na własną sieć
Kraków musiał czekać kolejnych kilkadziesiąt
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lat, zwłaszcza że nie udało się zmaterializować kolejnego projektu zaopatrzenia miasta
w wodę, opracowanego w 1850 roku przez
Stanisława Boguńskiego.
Nowe możliwości działania stworzyło dopiero nadanie Galicji autonomii w latach 60. XIX
wieku. Dzięki temu Kraków, znajdujący się od
1846 roku w granicach monarchii austriackiej,
uzyskał samorząd, a jego pierwszym prezydentem został Józef Dietl, w 1866 roku. Przejmując
władzę, wystąpił on z wielkim projektem zrealizowania inwestycji, służących uporządkowaniu
miasta. Jednym z najważniejszych elementów
tego projektu – oprócz rozwoju kanalizacji,
wybrukowania ulic i placów, założenia rzeźni itp.
– stała się budowa nowoczesnego wodociągu,
dlatego zwrócił się do Rady Miasta słowami:
Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie
pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo
koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!(...)
dla zdrowia i wygody mieszkańców koniecznym
jest doprowadzenie do Krakowa obfitej wody
źródlanej lub rzecznej.
Chociaż zaopatrzenie miasta w wodę stało
się jednym z podstawowych problemów
gospodarki komunalnej (na początku lat 70.
XIX wieku powołano Komisję Wodociągową,
której zadaniem była koordynacja prac na
rzecz budowy wodociągu), to na jego uruchomienie trzeba było czekać kolejnych 30
lat. Nadal mieszkańcy czerpali wodę z wielu
studni, z których 665 wyposażonych było
w pompę, a 276 tylko w wiadra. Studzienna
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woda była bardzo złej jakości. Gdy w 1895 roku
przebadano 74 krakowskie studnie, okazało
się, że większość z nich zawierała szkodliwe
dla zdrowia bakterie, a niektóre w ogóle nie
nadawały się do eksploatacji, z powodu zanieczyszczenia ściekami kloacznymi.
Do początku lat 80. XIX wieku przedstawiono ponad 30 propozycji miejsc i sposobu
poboru wody. Wszystkie zostały odrzucone
przez Komisję Wodociągową. Jednocześnie
prowadzono systematyczne poszukiwania
źródeł wody poza Krakowem, jak pisano: dla
poprawy zdrowia publicznego, tj. zmniejszenia
chorobliwości i śmiertelności. Szukając nowych
źródeł, badano wodę z Wisły, Prądnika, Dłubni
oraz wody gruntowe u ujścia rzeki Sanki i w dolinie Rudawy. Ale poszukiwania, prowadzone
w promieniu 15 km od miasta, zakończyły się
niepowodzeniem. Pojawił się nawet, ostatecznie
odrzucony, pomysł sprowadzania wody z Tatr,
rurociągiem o długości 106 km. Na początku
lat 80. XIX wieku Bolesław Lutostański, jeden
z członków Komisji Wodociągowej Rady
Miasta, odkrył bardzo obfite, znajdujące się
na głębokości około 70 m, źródła we wsi
Regulice, położnej 32 km na zachód od miasta. Na podstawie badań fizyko-chemicznych
uznano, że woda regulicka jest znakomita
i nadaje się, pod każdym względem, do zasilania wodociągów, które miały doprowadzać
wodę do zbiornika głównego, planowanego
na wzgórzu św. Bronisławy na Woli Justowskiej.
Jednym z inżynierów, opracowujących projekt,
był wybitny polski hydrolog, Roman Kajetan
Ingarden, ojciec Romana Ingardena, jednego
z najsławniejszych polskich filozofów. Chociaż
na realizację projektu przeznaczono 1,5 mln zł,
to jednak budowa rurociągu o takiej długości
wymagała jeszcze wyższych nakładów. Ponadto
na przeszkodzie realizacji całego przedsięwzięcia stanęły względy strategiczne. Obawiano
się, że w razie oblężenia miasta nieprzyjaciel
może pozbawić jego mieszkańców wody. Co
więcej, ze środków przeznaczonych pierwotnie
na sieć wodociągową zaczęto finansować
budowę Teatru Miejskiego, co w rezultacie
opóźniło decyzję o rozpoczęciu prac nad
krakowskim wodociągiem. Na początku XX
stulecia okazało się też, że źródła regulickie
są w stanie zabezpieczyć tylko bieżące zapotrzebowanie na wodę, co dla rozwijającego
się miasta stanowiło istotną barierę.

Po wieloletnich dyskusjach, ostatecznie
dopiero w 1898 roku, Rada Miasta podjęła
uchwałę o budowie krakowskiego wodociągu
pompowego, zasilanego wodą gruntową
z Bielan. Powołano Miejskie Biuro Wodociągowe
(później Zakład Wodociągowy), na czele którego
stanął R. Ingarden. Na Bielanach wydrążono
studnie i postawiono zakład pomp, następnie
ułożono rurociąg, biegnący przez Zwierzyniec,
przedmieście Krakowa i samo miasto. Ze studni
na Bielanach wodę pompowano do zbiornika
pod kopcem Kościuszki, skąd grawitacyjnie
docierała do najwyżej położonych punktów
miasta. Po wielu latach starań i zabiegów, po
ukazaniu się ponad 600 prac, poświęconych
krakowskiemu wodociągowi, 14 lutego 1901
roku dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego wodociągu: …Następnie wręczył
p. Ingarden prezydentowi miasta dwa złote
klucze od zakładów wodociągowych, prosząc
by pozwolił maszyny w ruch puścić. Prezydent
miasta p. Friedlein przyjmując klucze – wyrażał
wszystkim podziękowanie za dokładne i sumienne, a przy tem oszczędne wykonanie planów.
Poczem wypowiadając słowa <Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek> przeciął biało-niebieską
szarfę, przewiązaną około koła maszynowego.
Dano sygnał dzwonkiem i wszystkie maszyny
stanęły w ruchu. Wodociąg otrzymał imię
cesarza Franciszka Józefa. Była to jedna z największych i najkosztowniejszych inwestycji,
jakie Kraków wówczas podejmował. Powołano
też przedsiębiorstwo pod nazwą Wodociąg
Królewski Stołecznego Miasta Krakowa, którego pierwszym dyrektorem został Tadeusz
Jaszczurowski. Dwa lata wcześniej, 12 sierpnia
1899 roku weszła w życie ustawa, uchwalona
przez Sejm Krajowy we Lwowie i zatwierdzona
przez cesarza, wprowadzająca przymus podłączenia posesji do wodociągu miejskiego.
W paragrafie pierwszym ustawy zapisano:
Każdy właściciel położonego w obrębie gminy
stoł. król. miasta Krakowa domu, nie mającego
studni lub mający studnię o wodzie niezdrowej,
obowiązany jest po otwarciu miejskiego wodociągu w dotyczącej ulicy lub placu połączyć
dom swój z rzeczonym wodociągiem. Właściciele
domów, które powstaną dopiero po otwarciu
powyższego wodociągu, muszą bezwarunkowo
połączyć domy swe z miejskim wodociągiem
będą natomiast wolni od obowiązku urządzenia
studni. Jednocześnie przez pół wieku gmina
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miała prawo pobierać specjalny podatek,
przeznaczony na administrację i utrzymanie
wodociągu.
Zakład Wodociągowy na Bielanach czerpał
wodę podziemną ze złóż w rejonie Bielan
i Przegorzał. W momencie uruchomienia obszar
zasilany przez wodociągi obejmował Kraków
i Czarną Wieś, w obrębie wałów fortecznych,
a zamieszkiwało go około 90 200 osób. Stopniowo
sieć wodociągowa była rozbudowywana. Już
po roku funkcjonowania długość wodociągu
wynosiła 81 km, a obsługiwany obszar wzrósł
do 114 tys. mieszkańców. W 1905 roku powstał
tzw. wodociąg kamedulski, pierwszy krakowski wodociąg strefowy, zasilający klasztor na
Srebrnej Górze. Siedem lat później podpisano
umowę na dostarczanie wody z ujęcia na
Bielanach do Podgórza, będącego wówczas
osobnym miastem. W tym celu ułożono 10 km
rur o średnicach 100-300 mm. W 1913 roku
otwarto tunel pod Wisłą, doprowadzający wodę
do wodociągu kobierzyńskiego, zasilanego ze
zbiornika wieżowego w Skotnikach. W tym
czasie na Bielanach funkcjonowało już 76
studni. Zakończono także budowę „Dworca
Wodociągowego” przy ulicy Senatorskiej, który
do dzisiaj piastuje godność reprezentacyjnego budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. W 1916 roku, ze
względu na prowadzone działania wojenne
i obawy o zniszczenie ujęcia na Bielanach,
władze wojskowe zbudowały na Zwierzyńcu
tzw. wodociąg rezerwowy, zlokalizowany
wewnątrz planowanej linii obrony. Dwa lata
później długość sieci wodociągowej Krakowa
wynosiła 140 km.

fot. 1.
Most Diabelski w Czernej, 1900 r.
fot. 2.
Krzeszowice, 1900 r.
fot. 3.
Czerna k. Krzeszowic, 1900 r.
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Powstanie i rozwój krakowskich wodociągów pozwolił na usprawnienie, przestarzałej
i budowanej całkowicie bezplanowo, kanalizacji
miejskiej. W okresie Księstwa Warszawskiego
utworzono kanały w rejonie ulicy Wiślnej
i Pałacu Biskupiego. Jednocześnie powstawała
też sieć kanałów odprowadzających nieczystości z domów mieszkalnych. Były to tzw.
kanały blokowe, gdyż zbierały ścieki z zespołu
kamienic, tworzących bloki zwartej zabudowy. Prowadzono je nie tylko wzdłuż ulic, ale
znacznie częściej wewnątrz tych skupisk, przez
podwórza i wzdłuż tylnych ścian kamienic. Były
ułożone bardzo płytko, na głębokości około
jednego metra, a niejednokrotnie nawet powyżej poziomu piwnic. Szczególnie dużo ich
powstało na początku XIX wieku. Budowano
je z łamanego wapienia, piaskowca, porfiru,
a dopiero z czasem zaczęto stosować cegłę,
początkowo wykorzystując do ich budowy
materiał uzyskany z burzonych murów miejskich. Swoją wysokością i szerokością dochodziły nawet do 2 m. Prace te kontynuowano
w okresie Wolnego Miasta Krakowa.
Zasypanie fosy miejskiej, do której wcześniej
uchodziły ścieki spowodowało konieczność
budowy kolektorów. W latach 1818-1820 powstał kolektor, który biegł od Dolnych Młynów
i uchodził w zakolu Wisły pod Wawelem. Do
1824 roku wybudowano drugi kolektor, odprowadzający ścieki z rejonu kościoła św. Piotra
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i Pawła aż do Starej Wisły. Jednocześnie do
kolektorów podłączano kanały uliczne, do
których dochodziły kanały domowe. Właściciele
posesji zostali zobowiązani do ich budowy
ustawą Senatu z 1822 roku. Budowa kanałów
była największą inwestycją Rzeczpospolitej
Krakowskiej. Jednak i tak od połowy lat 30.
do końca lat 70. XIX wieku długość kanałów
krakowskich wynosiła niewiele ponad 10 km.
Zasadniczo służyły one do odprowadzania
nieczystości domowych. Wody opadowe
i ścieki gospodarcze odprowadzane były wciąż
budowanymi rynsztokami. Pomimo że, w 1879
roku, Rada Miasta podjęła kwestię rozbudowy
sieci kanalizacyjnej ze stopniową likwidacją
kanałów blokowych, to aż do lat 80. XIX stulecia powszechnie używano przydomowych
dołów kloacznych, których zawartość beczkami
wywożono za miasto. W rezultacie w mieście
pozostawało około 100 tys. m³ nieczystości, co
m.in. przyczyniało się do wysokiej śmiertelności
wśród mieszkańców, trzykrotnie wyższej niż
w tym czasie w Londynie.
W 1900 roku rozpoczęto budowę nowych
kanałów z zastosowaniem cegły i betonu.
Jednak ich ujścia nadal znajdowały się w obrębie miasta, albo przy Wiśle lub Rudawie.
Od 1907 roku stopniowo likwidowano kanały
blokowe, choć większość z nich przetrwała
nawet do przełomu lat 50. i 60. XX wieku,
a część, zwłaszcza na Starym Mieście, nadal jest
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użytkowana. Na początku XIX stulecia długość
krakowskiej sieci kanalizacyjnej wynosiła około
48 km. W latach 1878-1890 zasypano Starą
Wisłę, co spowodowało konieczność budowy
nowych kolektorów. W 1906 roku władze austriackie opracowały wielki program ochrony
przeciwpowodziowej miast. Jego realizacja,
rozpoczęta w następnym roku, przewidywała
również budowę dwóch kolektorów kanalizacyjnych, biegnących wzdłuż Wisły. Miały
one odprowadzać ścieki i wody opadowe ze
znacznego obszaru Krakowa, północnej części
Podgórza oraz takich podkrakowskich gmin
wiejskich, jak: Dębniki, Zakrzówek, Ludwinów,
Zabłocie i Płaszów. Dzięki temu długość kanałów
wzrosła, w 1909 roku, do 87 km. Uruchomienie
wodociągu, rozbudowa betonowych kanałów
i dużego kolektora z ujściem do Wisły na Dąbiu
znacznie poprawiło stan sanitarny miasta.
Wciąż jednak wiele domów nie korzystało
z kanalizacji. Rozpoczęty w 1910 roku proces
przyłączania do Krakowa gmin podmiejskich
spowodował spadek wskaźnika obiektów
skanalizowanych w mieście z 68 do 38%.
Ustawa kanałowa z 1914 roku wprowadzała
przymus połączenia każdego budynku z kanalizacją miejską. W 1915 roku miejska sieć
kanalizacyjna osiągnęła 91 km.
W XIX stuleciu Tarnów powiększał się
i potrzebował więcej czystej wody. W 1870
roku miasto liczyło 21 779 mieszkańców
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i było trzecią, co do wielkości, aglomeracją
w Galicji – po Lwowie i Krakowie. W XIX wieku
wciąż korzystano z drewnianego wodociągu i studni miejskich. W latach 1814-1826
zbudowano drewniany wodociąg księcia
Sanguszki, z Rzędzina do browaru przy ulicy
Krakowskiej. W 1880 roku wymieniono część
rurociągu drewnianego, od ulicy Wałowej
w kierunku ujęć na Krzyżu, a dziewięć lat
później pozostałą część tego wodociągu
oraz fragment rurociągu do ulicy Piekarskiej.
Jednocześnie dotychczasową, drewnianą
obudowę studni na Krzyżu zamieniono na
betonową. W 1879 roku balneolog i chemik,
dr Karol Trochanowski, przebadał wodę w 48
tarnowskich studniach oraz wodę pobieraną
z rzek: Dunajec, Biała i Młynówka, a także z wodociągu poprowadzonego od Krzyża. Wodę,
pochodzącą z większości studni miejskich,
uznał za szkodliwą dla zdrowia. W tej sytuacji
trzy lata później radny Eliasz Goldhammer, na
posiedzeniu Rady Miasta, wystąpił z wnioskiem
o podjęcie prac nad budową nowoczesnego
wodociągu. Wciąż jednak czekano na podjęcie
decyzji. Zła jakość wody studziennej przyczyniła się w 1899 roku do powstania ogniska
duru brzusznego, który spowodował śmierć
17 osób. Wobec takich wydarzeń, w 1902
roku, rozpoczęto badanie wód gruntowych
w okolicach Tarnowa. Prowadził je przez dwa
lata zespół, którym kierował budowniczy

miejski, inż. Szczęsny Zaręba, radny miejski,
inż. Janusz Rypuszyński i dr Józef Walczyński,
lekarz miejski, który przeprowadzał analizy
chemiczne i bakteriologiczne. Jednocześnie
utworzono tzw. fundusz wodociągowy na
sfinansowanie przedsięwzięcia.
W 1905 roku utworzono w Radzie Miejskiej
Komisję Wodociągową, na czele której stanął
inż. Janusz Rypuszyński. W następnym roku
dr inż. Maksymilian Matakiewicz objął stanowisko inżyniera hydrotechnika, rozpoczynając
pracę nad projektem wodociągu. Wkrótce
w mieście zaczęło działać Biuro Wodociągowe
pod kierunkiem Matakiewicza. Ponieważ
pod koniec 1908 roku otrzymał on stanowisko profesora w Katedrze Budownictwa
Wodnego Politechniki Lwowskiej i dlatego
na początku następnego roku jego obowiązki
przejął inż. Zygmunt Ursini. Jednocześnie,
w 1906 roku, po zbadaniu wydajności i jakości wody, podjęto decyzję o budowie studni
w Świerczkowie, tuż przy ujściu rzeki Białej
do Dunajca. Te wyniki stały się też podstawą
uchwały Rady Miasta, z 3 października 1907
roku, o budowie centralnego wodociągu
Tarnowa, zasilanego wodą wgłębną z terenów
wodonośnych w Świerczkowie, o wydajności
5,5 tys. m³ na dobę. Inżynier wodociągowy
dr Matakiewicz składa sprawozdanie z prac
wstępnych i poszukiwań za wodą. Na podstawie
ścisłych badań terenów bliższej i dalszej okolicy

Tarnowa i przedłożonych planów wskazuje,
że najodpowiedniejszym i jedynym terenem,
z którego miasto może czerpać odpowiednie
ilości wody, jest Świerczków. Na podstawie
tej decyzji, w kwietniu 1909 roku, rozpoczęto
prace budowlane. Koszty przedsięwzięcia
oszacowano na 2,05 mln koron. 24 listopada
1910 roku burmistrz Tarnowa, Tadeusz Tertil,
dokonał uroczystego otwarcia rurociągu
magistralnego o średnicy 400 mm i długości 10 km. Inwestycję poświęcił ordynariusz
diecezji tarnowskiej, biskup Leon Wałęga. Tym
samym, oprócz ujęcia w Krzyżu, tarnowskie
wodociągi uzyskały drugie ujęcie wody,
w Świerczkowie. Wykonane zostało przez firmę
Zygmunta Rodakowskiego, rurociąg główny
i sieć w mieście oraz syfon pod rzeką Białą
ułożyła firma „Chylewski i Wójcicki”, zakład
odżelaziania i zbiornik w Krzyżu zbudowała
firma inż. Jana Popielickiego.

fot. 1.
Zdrój Główny w Krynicy, 1870 r.
fot. 2.
Studnia przy willi Koliba, 1894 r.
fot. 3.
Otwarcie wodociągu w Zakopanem, 1908 r.
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Wszyscy wymienieni specjaliści pochodzili
ze Lwowa. Natomiast tarnowska firma, Michał
Mikoś, postawiła budynki mieszkalne dla
pracowników wodociągów w Świerczkowie
i Krzyżu. W połowie stycznia 1911 roku oddano
wodociąg do pełnej eksploatacji. Po niespełna
dwóch latach do wodociągu przyłączonych
było 741 posesji, a długość sieci rozdzielczej
osiągnęła 40 km. Do końca I wojny światowej, całkowita długość sieci wodociągowej
przekroczyła 50 km. Warto dodać, że w 1910
roku, oprócz nowoczesnego wodociągu,
miasto otrzymało również elektrownię i nowy
gmach dworca kolejowego. W następnym roku
uruchomiono linię tramwaju elektrycznego
o długości 2580 m. W 1914 roku powstał
pierwszy kompleksowy projekt kanalizacji
w Tarnowie. Jego autorami byli inż. Zygmunt
Ursini i inż. Mojżesz Leuchter.
Po zniszczeniach, jakich doświadczała Bochnia
od XVII do XIX wieku, w mieście pozostała jedyna
czynna studnia. Z czasem otwierano kolejne,
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jednak ich ilość była dalece niewystarczająca dla
rosnącej liczby mieszkańców. Ponadto, w mieście stacjonowały oddziały armii austriackiej,
które także trzeba było zaopatrywać w wodę.
Problem deficytu wody w mieście częściowo
rozwiązywano dzięki „wodniarzom”, którzy za
opłatą, całymi dniami nosili wodę z przedmieść
miasta i dostarczali ją do domów. W 1871 roku
przeznaczono 200 zł reńskich na utrzymanie
studni publicznych, natomiast wciąż zwlekano
z budową wodociągów, mimo że w 1883 roku

obsługi. Dzięki temu Bochnia zbudowała
jeden z najnowocześniejszych wodociągów
miejskich w Galicji. W kilkanaście lat później
miasto zostało skanalizowane.
Podczas prac kanalizacyjnych, prowadzonych
w Wadowicach w drugiej połowie lat 50. XX
wieku, odkryto ślady rurociągów drewnianych,
datowanych na koniec XIX stulecia. Wodociąg,
działający na zasadzie grawitacji, wykonany
był z drewnianych rur o średnicy zewnętrznej
około 300 mm i średnicy wewnętrznej około
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w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel
300 zł reńskich, planując przeprowadzenie
sieci wodociągowej od studni przy szybie
górniczym „Sutoris”. Sprawę budowy wodociągu podjęto dopiero na przełomie XIX i XX
wieku. Stało się to z inicjatywy ówczesnego
burmistrza miasta, Ferdynanda Maissa, najdłużej
urzędującego włodarza Bochni (1896-1918),
a w latach 1895-1914 posła czterech kadencji
galicyjskiego Sejmu Krajowego. Dla sfinansowania inwestycji Rada Miasta zaciągnęła
kredyt oraz uchwaliła specjalny, stały podatek
wodociągowy na rzecz zaciągniętej pożyczki,
który pobierany był przez 50 lat, aż do 1945
roku. Równocześnie powołano Miejskie
Biuro do Spraw Wodociągowych. Uroczyste
uruchomienie sieci nastąpiło w 1909 roku.
Jednocześnie powstały: stacja uzdatniania
wody, hala maszyn i budynek socjalny dla
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80 mm. Wodę prowadzono drewnianym rurociągiem od studni, znajdującej się w górnej
części miasta, przy ulicy Karmelickiej. Biegnąc
wzdłuż ulicy Słowackiego, przez Plac Kościuszki,
wzdłuż ulicy Zatorskiej woda dochodziła do
kilku budynków zamożnych właścicieli oraz
do studzienki i basenu przeciwpożarowego,
znajdującego się w Rynku. Natomiast, otwarty
w 1896 roku, wadowicki szpital uzyskał zasilanie w wodę miejską dopiero w 1906 roku, co
oznacza, że przez dziesięć lat szpitalne łazienki
były zamknięte dla pacjentów. Większość
mieszkańców pobierała wodę z potoków,
sadzawek i kilku studni, znajdujących się na
terenie miasta.
Dyskusję nad potrzebą budowy wodociągu w Chrzanowie rozpoczęto w Radzie
Miasta na początku XX wieku. Świadczy o tym
odpowiedź, z grudnia 1903 roku, burmistrza
miasta, Zygmunta Kapplera, na interpelację
w sprawie budowy wodociągu w mieście,
zgłoszonej przez radnego Benjamina Landerera.
W następnym roku, na prośbę burmistrza,
zarządca i inżynier kopalni węgla kamiennego „Siersza” przeprowadzili badania, których
celem było znalezienie podziemnego ujęcia
dla planowanego wodociągu. Stwierdzili jednoznacznie, że: wody wystarczy dla kilku takich
miast jak nasze oraz, że w Chrzanowie jest: taka
obfitość wody, że rzadko, które miasto jest w tak
szczęśliwym położeniu. Dysponując taką opinią,
w kwietniu 1905 roku, burmistrz przedłożył

radnym plan i kosztorys budowy wodociągu
w gminie. Wartość inwestycji szacowano na
poziomie 400 tysięcy koron. Niestety, przez
kolejne dwa lata w Radzie Miasta toczono
dyskusję nad przedłożonym projektem, do
którego zgłoszono wiele zastrzeżeń. Padały
również stwierdzenia negujące potrzebę
budowy wodociągu. Jednak epidemia, która
wybuchła w mieście w 1907 roku jednoznacznie
udowodniła, że – ze względów zdrowotnych
– należy budować nie tylko wodociągi, ale
i kanalizację. Względy finansowe po raz kolejny
opóźniły realizację przedsięwzięcia. Podczas
posiedzenia Rady Miasta, 14 września 1910
roku, podjęto uchwałę wnioskującą o dofinansowanie inwestycji przez władze państwowe:
Zgodnie z wnioskiem radnego Stanisława
Olszewskiego, gmina postanawia wybudować
wodociągi i w tym celu wnieść podanie do c.k.
Ministerstwa przez c.k. Starostwo o udzielenie
wydatnej subwencji przy załączeniu planów
i kosztorysów, które gmina posiada. Dwa lata
później Rada Miasta upoważniła burmistrza
do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 150 tys.
(na pokrycie kosztów prac wstępnych) oraz
powołała ośmioosobową komisję, która miała
przedsięwziąć wstępne prace, potrzebne przy
budowie wodociągów i kanalizacji. Jednak aż
do wybuchu I wojny światowej nie udało się
wyjść poza stadium dyskusji, która powróciła
na początku lat 20. minionego stulecia.
Najstarsza kanalizacja w Oświęcimiu została
zbudowana w drugiej połowie XIX wieku.
Miała ona jednak bardzo ograniczony zasięg.
Służyła do odprowadzania ścieków i wód
opadowych z dworca kolejowego przez rów,
nazywany potokiem „Sekwana”, uchodzący
wprost do Wisły. Ścieki gospodarczo-bytowe
z poszczególnych posesji odprowadzane były
do kanalizacji przez osadniki gnilne, które
jednak nie stanowiły wystarczającej ochrony
przed zanieczyszczeniem rzeki.
W 1907 roku ksiądz Jan Wiśniewski zaczął
opisywać historię i zabytki miejscowości
regionu olkuskiego. Jego praca została opublikowana ćwierć wieku później jako „Dzieje
miasta Olkusza jego kościołów i pamiątek”.
W pracy tej znajduje się informacja o wybudowaniu wodociągu, doprowadzającego do
miasta wodę: wodociąg zbudowano około
1858 roku Rury czerpalne zostały ułożone
w ulicy Żuradzkiej. Długość wodociągu wynosi

Małopolska

ok.1/2 wiorsty. Spod wsi Czarna Góra „Ujęcie”
dostarczało wodę rurociągiem żeliwnym do
zdroju zlokalizowanego przy ul. Żuradzkiej.
W 1903 roku oddano do eksploatacji wodociąg grawitacyjny, dostarczający wodę ze
wsi Witeradów do wieży ciśnień, znajdującej
się na olkuskim rynku. Rurociąg ten, kosztem
95 tys. rubli, wybudowała warszawska firma
Bronikowski i S-ka. Początkowo woda z wieży
dostarczana była tylko do trzech budynków,
natomiast inni mieszkańcy przychodzili po
wodę do zbiornika. W 1912 roku na kilku ulicach Olkusza zaczęła funkcjonować miejska
kanalizacja.
fot. 1.
Wieża ciśnień w Olkuszu, 1934 r.
fot. 2.
Wieża ciśnień w Tarnowie.
fot. 3.
Wieża ciśnień w Brzeszczach, 1922 r.
fot. 4.
Archiwalne projekty wodociągów w Olkuszu, 1902 r.
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W 1891 roku wodociąg miejski powstał
w Myślenicach. Miał on jednak tylko 968 m.
Pod koniec XIX wieku zaczęto również rozważać budowę wodociągu na Sądecczyźnie.
Nowoczesne wodociągi powstały w 1896 roku
w Grybowie. W Nowym Sączu przełom nastąpił
w maju 1904 roku, kiedy to burmistrz, Władysław
Barbacki, zlecił opracowanie koncepcji miejskiego wodociągu. Według sporządzonych
planów i obliczeń, projektowany wodociąg
miał dostarczać wodę dla 22 tys. mieszkańców
Nowego Sącza, a w perspektywie 30 lat – dla
44 tys. Opracowujący projekt inżynier miejski
zakładał, że zużycie wody na cele publiczne
i przemysłowe wyniesie 100 l na głowę w ciągu
doby, co wynikało z norm obowiązujących
w miastach niemieckich. Koszt inwestycji
oszacowano na 1240 tys. koron. Zgodnie
z projektem, woda miała przepływać z 10 ujęć
w Świniarsku do rezerwuaru o głębokości 10 m.
Stąd, rurociągiem, wodę przepompowywano
do zbiornika w Roszkowicach, usytuowanym
na wzgórzu roszkowickim i górującym nad
miastem. Jego zadaniem było magazynowanie
wody oraz wyrównywanie i ujednostajnianie
ciśnienia oraz ustalanie wysokości poziomu
wody, podnoszonej przez pompy. Pojemność
betonowego, dwukomorowego zbiornika
wynosiła 2200 m³. Górna krawędź rurociągu
leżeć miała na głębokości 1,7 m, co zabezpieczało przed przemarzaniem. Na rogach
ulic przewidziano instalację podziemnych
hydrantów, służących do skrapiania ulic
i gaszenia pożarów. Dyskusje nad koncepcją
sądeckiego wodociągu ciągnęły się przez kilka
lat i przenoszone były nawet na forum Sejmu
Krajowego we Lwowie. W rezultacie budowę
wodociągu rozpoczęto dopiero wiosną 1911
roku, ale już w następnym roku inwestycja
została uruchomiona. Wraz z nią, w ratuszu
miasta, otwarto zakład wodociągowy, którego zespół tworzyło ośmiu pracowników
etatowych: monter, maszynista, pomocnik
maszynisty, dozorca sieci, pracownik biurowy,
stróż w Świniarsku oraz stróż w Roszkowicach.
Pierwszym kierownikiem zakładu został inż.
Roman Gdesz. O rzetelności wykonania całej
inwestycji świadczy jej bezawaryjne funkcjonowanie, nawet w warunkach I wojny światowej.
Przełom XIX i XX wieku był dla Zakopanego
okresem bardzo intensywnego rozwoju.
Z małej osady przekształciło się ono w ośrodek
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przemysłowy, uzdrowiskowy i turystyczny.
Właśnie wtedy w Zakopanem powstał pierwszy
wodociąg. Jego plany zostały opracowane
w 1904 roku przez inż. Ignacego Radziszewskiego,
który od maja 1901 roku pracował w przedsiębiorstwie „Drzewiecki i Jeziorański” – Akcyjne
Towarzystwo Budowy Maszyn i Urządzeń
Sanitarnych w Warszawie. Radziszewski dał
się poznać jako wybitny projektant sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych w wielu
rosyjskich miastach, a na ziemiach polskich,
oprócz Zakopanego, przygotował plany wodociągów dla Piotrkowa i Dąbrowy Górniczej.
Był także autorem projektu oczyszczalni
ścieków dla fabryki celulozy we Włocławku.
Z kolei inicjatorem budowy wodociągu
w Zakopanem był wójt, dr Andrzej Chramiec,
który w 1886 roku objął w mieście posadę
lekarza klimatycznego. Ważną rolę w całym
przedsięwzięciu odegrał także Władysław
Zamoyski, wybitny działacz społeczny. We
wrześniu 1912 roku dwudziestotrzyletnią
działalność tego właściciela dóbr zakopiańskich na Podhalu podsumowywała „Gazeta
Narodowa” słowami: Nie było w Zakopanem ani
jednej sprawy, ani inwestycji, w której by hrabia
Władysław Zamoyski nie brał udziału i której
by szczodrze nie poparł. Telefony, rozszerzenie
poczty, szkoły, muzea itp. to w wielkim stopniu
jego zasługa. Oddał gminie ujęte już źródła dla
urządzenia wodociągów i przyznał dla nich
teren ochronny na swoich gruntach; pozwolił
klimatyce na urządzenie parku w swym lesie.
Na początku listopada 1904 roku Rada Gminy
Zakopane, spośród pięciu ofert, wybrała
wykonawcę wodociągu. Została nim firma
Zygmunta Rodakowskiego ze Lwowa, mimo
że faworyzowanym przedsiębiorstwem była
firma „Drzewiecki i Jeziorański”. O przebiegu
postępowania ofertowego tak pisano: Nie było
tajemnicą, że ogół w gminie i większość Rady
gminnej była jak najżyczliwiej uprzedzona do
firmy warszawskiej Drzewiecki & Jeziorański. I nic
dziwnego; firma ta przygotowała szczegółowe
plany i kosztorysy, a nadto Zakopianie są pod
specyalnym urokiem warszawiaków, którym
zresztą mają do zawdzięczenia swój byt jako
uzdrowisko. Bo czem był Kolumb dla Ameryki,
tem jest Warszawa dla Zakopanego. Wszyscy
też byli pewni, iż robotę wodociągu zakopiańskiego otrzyma firma warszawska. Radni gminni
trzeźwo się jednak patrzą na interesa gminy;
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na wodociąg zaciągając pożyczkę, muszą być
w wydatkach oszczędni i mimo najszczerszej
sympatji dla pp. Drzewiecki & Jeziorański, mimo
wyraźnej uwagi, że najmilej byłoby oddać robotę
warszawiakom i w ten sposób jeszcze bardziej
ująć sobie życzliwe im miasto, mimo wszystko
jednomyślnie zatwierdziła Rada gminna ofertę
p. inżyniera Rodakowskiego. Zasadniczymi
argumentami, decydującymi o zwycięstwie
firmy lwowskiej, był zaproponowany przez nią
25,5% upust kosztów wykonania w stosunku
do ceny wyjściowej, jak również doskonała
rekomendacja ze strony Rady miasta Lwowa,
za wykonanie w stolicy Galicji sieci wodociągowej o długości 108 km.
Realizację wodociągu rozpoczęto w 1905
roku. Zaplanowano dwa ujęcia wody. Jedno
w Kuźnicach, na wysokości 1034 m n.p.m., już
wcześniej zorganizowane przez hr. Zamoyskiego,
w celu zaopatrywania w wodę pobliskich
zabudowań dworskich. Od początku było
budowane z myślą o dostarczaniu wody dla
Zakopanego. Drugie ujęcie zlokalizowano „Pod
Capkami”, na wysokości 902 m n.p.m. W 1906
roku gotowa była zasadnicza część sieci oraz
dwa zbiorniki zasilające. Jeden z nich nadal
stoi przy alei Przewodników Tatrzańskich, przy
drodze do Kuźnic. Drugi zbiornik zlokalizowano
na Antałówce. Jego projekt wykonał, w marcu
1906 roku, Emil Mazurski, jeden z kierowników
budowy wodociągu. Zbiorniki zostały wzniesione w tym samym roku, o czym świadczy
data na frontowej elewacji. Oficjalny odbiór
inwestycji przez władze miasta nastąpił dwa
lata później. Rury jedenastokilometrowego
wodociągu poprowadzono głównymi zakopiańskimi ulicami: Zamoyskiego, Krupówkami,
Witkiewicza, Jagiellońską, Chramcówkami,
Nowotarską i Kościeliską. Według projektu
wodociąg mógł zaopatrzyć w wodę około
20 tys. mieszkańców. Na jego budowę gmina zaciągnęła pożyczkę, w wysokości 400
tys. koron, na którą gwarancji udzielił Sejm
Galicyjski. Niestety, ograniczone możliwości
finansowe gminy nie pozwoliły na jednoczesną budowę sieci kanalizacyjnej. Stało się to
pretekstem do ataków na Chramca ze strony
innego zakopiańskiego lekarza, dr. Tomasza
Janiszewskiego. Do ataków przyłączył się
Stanisław Witkiewicz, który w cyklu artykułów,
zatytułowanych „Bagno”, zarzucał Chramcowi
hamowanie tempa rozwoju Zakopanego. Sam
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Chramiec w swoich wspomnieniach napisał:
Przeprowadzenie budowy wodociągu poczytuję
sobie za zasługę, lecz nie ponad miarę. W 1909
roku zrobiono pomiary do opracowania planów i kosztorysu kanalizacji. Niestety wybuch
I wojny światowej oddalił w czasie ich realizację
o blisko 30 lat.
Okres międzywojenny i II wojna światowa
Na początku lat 20. XX wieku w Krakowie
zaczynało brakować wody. Rosła liczba ludności, natomiast poziom Wisły znacznie się
obniżył, a kilka studzien trzeba było zamknąć
z powodu uszkodzenia filtrów i ich zamulenia.
W związku z ograniczoną wydajnością studni
na Bielanach, zaczęto zasilać wody podziemne
wodami rzecznymi, budując pięć basenów
infiltracyjnych. Zakład na Bielanach został
przystosowany do produkcji „sztucznej wody
podziemnej”. Za pomocą pomp, napędzanych
maszyną parową, pobierano z Wisły wodę,
kierując ją do basenów. Po przejściu przez
warstwy filtracyjne, woda była na tyle czysta,
że nie wymagała dodatkowego uzdatniania.
Modernizacja pozwoliła na podniesienie
wydajności ujęcia na Bielanach o około 6%.
W latach 1924-1925 Zakład Wodociągowy
został zmodernizowany, dzięki czemu wydajność wodociągu krakowskiego wynosiła
25 tys. m³ na dobę, a jego długość wzrosła do
168 km. W 1928 roku do wodociągów podłączono obiekty wojskowe w Rakowicach i na
Prądniku Czerwonym, a w dwa lata później
także obiekty wojskowe na Woli Justowskiej
i Bronowicach Wielkich. Na początku lat 30.
XX wieku wodociąg docierał do prawie 65%
budynków miasta.
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fot. 1, 3.
Krakowskie wodociągi powstały 1901 r.
fot. 2.
Budynek zarządu tarnowskich wodociągów
powstał w 1911 r.
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W 1932 roku na Bielanach uruchomiono
laboratorium chemiczne, dokonujące analiz
wody, oraz stację chlorowania i laboratorium biologiczne. Utworzenie laboratorium
było szczególnie ważne w kontekście pogarszania się, od końca lat 20. ubiegłego
stulecia, jakości wody wiślanej, w związku
z rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku
i w okręgu Bielska-Białej. W latach 30. XX
wieku systematycznie modernizowano stację
na Bielanach, m.in. wprowadzając elektryczny napęd pomp. W 1939 roku oddano do
użytku hydrofornię w Podgórzu, zasilającą
w wodę wschodnią cześć Krzemionek.
Dekadę wcześniej utworzono Zakład
Wodociągowy Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa, do którego w 1935 roku
przyłączono oddział kanalizacji, tworząc
tym samym przedsiębiorstwo pod nazwą
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Jego dyrektorem został Tadeusz Orzelski, inicjator
i pierwszy kierownik laboratorium bakteriologicznego, utworzonego w Zakładzie
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Wodociągowym na Bielanach. Tuż przed
wybuchem II wojny światowej, długość
sieci wodociągowej przekroczyła 248 km.
W październiku 1939 roku Niemcy, tworząc Generalne Gubernatorstwo, zajęli na
siedzibę gubernatora Zamek Królewski na
Wawelu. Na Zamku miało stale przebywać
ponad tysiąc osób, co wymagało zmodernizowania systemu zasilania w wodę. W tym
celu zamontowano nową hydrofornię, którą
umieszczono w poaustriackiej bastei, stanowiącej element dawnej Twierdzy Kraków.
Jej grube mury dobrze ochraniały urządzenia na wypadek bombardowania. Zakład
Wodociągowy na Bielanach przemianowano
na StädischesWassewerk in Krakau. Chociaż
nie rozbudowywano sieci wodociągowej,
szybko rosła liczba odbiorców, a tym samym
zapotrzebowanie na wodę. Było to związane
z faktem stacjonowania w Krakowie dużej
ilości wojska, policji oraz kilkudziesięciu
tysięcy Niemców, pracujących w administracji okupanta. Dlatego też rozpoczęto

poszukiwania nowych źródeł wody, ale nie
podjęto żadnych nowych działań inwestycyjnych, poza wybudowaniem na Bielanach
jeszcze jednego basenu infiltracyjnego oraz
zamontowaniem dwóch nowych agregatów
pompowych z napędem elektrycznym.
W przeciwieństwie do sieci wodociągowej,
tempo rozbudowy kanalizacji krakowskiej
było dużo wolniejsze. Co prawda jeszcze
w 1920 roku dokończono budowę kolektora
na lewym brzegu Wisły, ale w 1931 roku do
kanalizacji było podłączonych tylko około
54% budynków. W latach 1920-1935 realizowano plan systematycznego skanalizowania
Krakowa. Kanały budowano wzdłuż ulic,
stosując określone typy i przekroje przewodów. W związku z tym zaczęto nawet stosować określenie „kanały typu krakowskiego”.
Dokończono, rozpoczętą jeszcze przed I wojną
światową, budowę kolektora biegnącego
z Bronowic Małych do Cichego Kącika. Na
lata 1937-1944 przygotowano także projekt
dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Jego

1

w

częściowa realizacja, przerwana wybuchem
II wojny światowej, pozwoliła na osiągnięcie
ponad 184 km sieci kanalizacyjnej. Włączenie,
w 1941 roku, do miasta 30 przyległych gmin
spowodowało potrzebę modernizacji systemu
kanalizacyjnego. Jednak do końca wojny nie
udało się zrealizować planów rozbudowy
sieci, opracowanych przez niemiecką firmę
Kremer-Klärgesellschaft.
W czasie I wojny światowej Tarnów został
zajęty przez wojska rosyjskie i dlatego znalazł
się pod ciężkim ostrzałem armii austriackiej.
W mieście zginęło wielu mieszkańców,
a szereg budynków uległo uszkodzeniu.
Sytuacja miasta, na początku istnienia
II Rzeczpospolitej, była katastrofalna. W mieście panował głód. Pomimo tych trudnych
warunków natychmiast po zakończeniu
I wojny światowej przystąpiono do opracowywania planów budowy sieci kanalizacyjnej
i rozbudowy wodociągów. Już w 1919 roku
zakupiono od rodziny Sanguszków ziemię
w Świerczkowie, z przeznaczeniem na dalszą
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rozbudowę ujęcia wody. W 1927 roku,
w związku z budową Państwowej Fabryki
Związków Azotowych (PFZA) w Mościcach,
nastąpiło ożywienie ruchu budowlanego.
Zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami, tarnowskie wodociągi miały dostarczać do
fabryki wodę do celów przeciwpożarowych
oraz wodę pitną, zarówno dla fabryki, jak
i osiedla zakładowego. Taka sytuacja trwała
aż do 1958 roku, kiedy wybudowano osobne
ujęcie dla zakładów azotowych. Na początku
lat 30. XX wieku liczba mieszkańców miasta
osiągnęła prawie 45 tys. Wzrost zapotrzebowania na wodę zmusił przedsiębiorstwo
wodociągowe do wykonania na Świerczkowie
czterech kolejnych studni. W sprawozdaniu
pokontrolnym, z 1936 roku, zapisano: Sieć
rozdzielcza wodociągów jest rozbudowana
dostatecznie i dalsze rozszerzanie powinno
być prowadzone z ołówkiem w ręku. [...] Jak
się okazuje poza wodociągiem znajdują się
przeważnie słabo zaludnione nieruchomości
na krańcach miasta, rzadko zabudowanych.
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Według tego sprawozdania 86,5% ludności
miasta korzystało z wodociągu. W 1939 roku
długość sieci wodociągowej wynosiła 64 km.
W czasie II wojny światowej tarnowskie
wodociągi funkcjonowały niezwykle sprawnie.
Podniesiono wydajność ujęcia w Świerczkowie
oraz wykonano szereg nowych przyłączeń
wodociągowych. Dzięki zapobiegliwości
pracowników wodociągów, nie udało się
Niemcom wywieźć silników i pomp z ujęcia
w Świerczkowie, dzięki czemu, w kilka dni po
wyzwoleniu, tarnowskie wodociągi zostały
ponownie uruchomione.

fot. 1.
Ujęcie w Dolinie Jaworzynki, Zakopane 1929 r.
fot. 2.
Budowa kanalizacji na Krupówkach w Zakopanem,
1937 r.
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fot. 1, 4.
Pijalnia wody mineralnej w Rabce, 1933 r.
fot. 2.
Dziewczynka pijąca wodę mineralną, Rabka 1933 r.
fot. 3.
Kuracjusze na krynickim deptaku przed Starą Pijalnią, lata 1920-1939.
fot. 5.
Kuracjusze w kolejce po wodę mineralną, Krynica 1935.
fot. 6.
Szyb źródła wody mineralnej, lata 1920-1936.
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Projekt tarnowskiej kanalizacji, opracowany w 1914 roku, nie doczekał się realizacji
z powodu wybuchu I wojny światowej. Tak
więc po jej zakończeniu miasto nadal było
pozbawione kanalizacji, a ścieki spływały
Młynówką, biegnącą przez centrum miasta,
do potoku Wątok. Dlatego budowa kanałów,
a zwłaszcza kolektorów, stała się najpilniejszym zadaniem. Jednak ich budowę musiały
poprzedzić prace związane z regulacją Wątoku
i likwidacją Młynówki. W latach 20. i 30. XX
wieku przeprowadzono regulację potoku,
obudowując jego koryto betonowymi bulwarami. W 1930 roku zasypano Młynówkę,
a ścieki poprowadzono krótszym kanałem
do potoku. Nie rozwiązano jednak problemu
ścieków, o czym świadczy poniższy opis: I tak
się też ku utrapieniu mieszkańców ulicy P. Maryi
stało wpuszczono te nieczystości kanałowe po
prawej stronie mostu na Wątoku. Gdyby jeszcze
otwór kanałowy znajdował się poniżej zwierciadła
wody także by to w samem środku śródmieścia
było niedopuszczalne, ale przynajmniej by tego
nie było widać. Otwór kanałowy znajduje się
2 metry nad poziomem wody, skutkiem czego
nieczystości w pięknym wodospadzie wpadają
do wody. Chociaż już w 1923 roku Rada Miasta
upoważniła magistrat do zaciągnięcia pożyczki
na budowę kolektora, to jednak inwestycję
tę udało się przeprowadzić dopiero 13 lat
później. W latach 1936-1939 zrealizowano
wielki projekt budowy kanalizacji miejskiej.
Inwestycja ta stała się konieczna, gdyż liczba
ludności przekroczyła 52 tys. Przedsięwzięcie
to ujęto w planie czteroletnim, przewidującym
całkowite skanalizowanie miasta. Do końca
1936 roku wykonano około 400 m kolektora
głównego. W kolejnych latach, aż do 1939
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roku, prowadzono kanalizację poszczególnymi ulicami miasta. Pomimo opracowania
planów, ze względu na szczupłość środków
finansowych, nie udało się, do wybuchu wojny,
zbudować oczyszczalni ścieków.
W Oświęcimiu do II wojny światowej
w ogóle nie było wodociągów. Tak jak i w innych miastach, ludność czerpała wodę ze
studni miejskich i prywatnych oraz z rzeki Soły.
Studnie publiczne zlokalizowane były: na Rynku
Głównym, Małym Rynku, Placu Kościuszki,
Placu Kościelnym, w rejonie dworca PKP i baraków mieszkalnych, w których schronienie
znaleźli przesiedleńcy z Zaolzia. Budowę sieci
wodociągowej rozpoczęli Niemcy w czasie
II wojny światowej. Przede wszystkim miała
ona zasilać obóz koncentracyjny AuschwitzBirkenau oraz budowany kombinat chemiczny
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inwestycja realizowana na zlecenie władz
miasta. W tym okresie powstało ok. 6,5 km
sieci kanalizacyjnej, z wylotami do rzeki Soły.
Rozbudowę i przebudowę kanalizacji na system
rozdzielczy, prowadzili Niemcy – w związku
z utworzeniem obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau oraz budową kombinatu
chemicznego „I-G Farben Industrie”. W wyniku
podjętych prac powstało około 18 km sieci
kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym.
Podobnie jak w Oświęcimiu, także w nieodległym Chełmku początek wodociągów
i kanalizacji przypada na pierwszą połowę
XX wieku. Od 1929 do 1932 roku budowano tutaj fabrykę obuwia „Bata”, a wraz z nią
osiedle mieszkaniowe dla jej pracowników,
które wyposażono w instalację wodno-kanalizacyjną. Źródłem wody dla potrzeb fabryki

5

i budynków mieszkalnych było ujęcie wody
głębinowej, znajdujące się nieopodal „Baty”.
Wybudowano sieć kanalizacyjną w systemie
ogólnospławnym, którą odprowadzano ścieki
sanitarne, przemysłowe i opadowe z terenu
zakładu obuwniczego i budynków osiedla.
W latach 20. XX wieku budowę miejskiego
wodociągu rozpoczęły władze Wadowic.
Ujęcie wody stanowić miała studnia pod
Gorzeniem. Wkrótce jednak wstrzymano tę
inwestycję, z powodu niskiej jej wydajności.
W związku z tym zaniechano dalszej budowy,
a opracowanie nowej dokumentacji technicznej na budowę miejskiego wodociągu
zlecono Towarzystwu Budowy i Eksploatacji
Wodociągów i Kanalizacji w Polsce Sp. z o.o.
w Warszawie. Tę dokumentację, autorstwa
inż. Włodzimierza Dziakiewicza, zaprezentowano w 1928 roku. Prace rozpoczęto w 1930
roku, a cztery lata później wodociąg oddano
do eksploatacji.

fot. 1.
Plaża nad Wisłą w Krakowie, 1929 r.
fot. 2.
Basen w Rabce, 1933 r.
fot. 3.
Plaża nad Wisłą w Krakowie, 1931 r.
fot. 4.
Plaża pod Wawelem, 1929 r.
fot. 5.
Plaża w Muszynie nad Popradem, lata 1919-1935 r.
fot. 6-7.
Dom wypoczynkowy w Rabce.
fot. 8.
Krakowskie więzienie dla kobiet, 1933 r.
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„I.G. Farbenindustrie”. W wyniku podjętych prac
powstało około 15 km sieci wodociągowej
oraz stacja wodociągowa „Zaborze”, która
zaopatrywała w wodę do picia i dla potrzeb
socjalnych kombinat chemiczny z przyległymi terenami obozów pracy oraz tzw. stare
Osiedle Chemików i część dzielnicy – centrum
Starego Miasta. W stacji wodociągowej „Zasole”
odwiercono 10 studni. Rozpoczęto budowę
dwóch kolejnych stacji wodociągowych na
terenie wsi Brzezinka i przy obecnej ulicy
Ostatni Etap. Obie stacje przeznaczone były dla
potrzeb obozów koncentracyjnych i terenów
położonych w jego sąsiedztwie. Do końca
wojny nie udało się sfinalizować tej inwestycji.
W latach 1926-1938 firma włoska budowała kanalizację ogólnospławną w centrum
Oświęcimia i w dzielnicy Zasole. Była to

Małopolska

o

p

o

l

s

k

i

e

8

109

110

Małopolska

sekrety wody

sekrety wody
Ujęcie wody i pompownię zlokalizowano
w Jaroszowicach, na lewym brzegu rzeki
Skawy. Stąd, rurociągiem o średnicy 225 mm
i długości 480 km, tłoczno wodę do dwukomorowego, żelbetowego zbiornika na wodę,
znajdującego się w Parku Miejskim. Plan
przewidywał przyłączenie około 400 posesji.
W latach 1936-1937 poszerzono wodociąg
rozdzielczy, a w czasie okupacji niemieckiej,
stosując stalowe ocynkowane rury, rozbudowano sieć wodociągową oraz wykonano
kilkanaście nowych przyłączy do budynków,
zamieszkałych przez niemieckich oficerów
i ich rodziny. Uszkodzona w trakcie działań
wojennych, w styczniu 1945 roku, część sieci
wodociągowej, została naprawiona w ciągu
następnego roku.
Nierozwiązany w okresie galicyjskim problem budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej w Chrzanowie powrócił pod obrady
Rady Miasta w 1921 i 1922 roku. Próbowano
wówczas wykorzystać plany inwestycyjne
kopalni „Matylda”. Na początku 1922 roku
stwierdzono: O ile kopalnia Matylda podejmie
się wybudowania wodociągów we własnym
zakresie, Zwierzchność gminna podjęła z nią
pertraktacje. Zadecydowano także o opracowaniu kosztorysu takiego przedsięwzięcia.
Niestety, także i tym razem, sprawa została
odłożona na kolejne dziesięć lat. W czerwcu
1931 roku starosta chrzanowski wystąpił
przed chrzanowską Radą Miasta, oznajmiając:
iż w dniu 27 czerwca udała się delegacja do
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pana Wojewody w sprawie uzyskania pożyczki na budowę wodociągów w Chrzanowie.
Pan Wojewoda przyrzekł poparcie. Budowa
wodociągów jest konieczna ze względów zdrowotnych a nadto ze względu na silne napięcie
bezrobocia w powiecie. Był to czas wielkiego
kryzysu gospodarczego, a podejmowanie
prac, związanych z budową infrastruktury, było
jednym ze sposobów jego przezwyciężania.
W kwietniu 1933 roku zatwierdzono przepisy
wodociągowo-kanalizacyjne, a w sierpniu tego
roku, po zaciągnięciu pożyczki, w wysokości
około 1 mln zł, rozpoczęto realizację inwestycji: sprawa budowy wodociągów miejskich
z dotychczasowego stadium fantazji przeszła
w stan realizacji. Po raz pierwszy określenie
„Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Chrzanowie”
zostało użyte 31 sierpnia 1933 roku, gdy Rada
Miejska zagwarantowała firmie „Ruropol” zabezpieczenie reszty należności, za zakupione
rury, na przyszłych zyskach Przedsiębiorstwa
Wodociągowego.
Oficjalne otwarcie wodociągu miejskiego
miało miejsce 31 marca 1935 roku. Było połączone z uroczystym śniadaniem i obiadem,
na które wydano ponad 480 zł, natomiast za
wódkę zapłacono aż 210 zł (miesięczna pensja
inżyniera miejskiego wynosiła 450 zł). Instalacja
wodociągowa obejmowała ujęcie wody, na tzw.
Łączkowej Górce, wraz z halą pomp, tłoczących do zbiornika 25 litrów wody na sekundę.
Natomiast rurociąg miał 10 km długości. Do
końca października zaplanowano przyłączenie
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wszystkich budynków, znajdujących się w jego
zasięgu. Jednocześnie zatrudniono w stacji
pomp buchaltera wodociągu miejskiego
„werkmistrza” i jego zastępcę. W styczniu 1937
roku Krakowski Urząd Wojewódzki zatwierdził
projekt rozbudowy wodociągu miejskiego,
obejmujący wykonanie dwóch studni z halą
pomp. Za wodę mieszkańcy płacili, używając
druków, sygnowanych przez Miejski Zakład
Wodociągowo-Kanalizacyjny w Chrzanowie,
z pieczęcią Zarządu Miejskiego w Chrzanowie.
Już w 1934 roku inż. Marek Preinc opracował projekt kanalizacji miasta. Koszt realizacji
tego przedsięwzięcia oszacowano na około
300 tys. złotych. Opracowanie to nie zostało
zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, gdyż, jak stwierdzono: Należy
uzgodnić projekt kanalizacji z projektem planu zabudowania miasta oraz z planem sieci
wodociągowej.

fot. 1-6.
Powodzie w Małopolsce na pocz. XX w.:
Słomniki (1), Mościce (2), Tuchów (3) oraz Kraków (4-6).
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Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Górskim, 1937 r.
fot. 2.
Mecz piłki wodnej w Krakowie, 1938 r.
fot. 3-4, 6.
Zawody pływackie Polska-Węgry w Andrychowie, 1935 r.
fot. 5.
Pływackie mistrzostwa Polski w Krakowie, 1933 r.
fot. 7-8.
Międzynarodowe Zawody
w Łyżwiarstwie Figurowym, Kraków 1933 r.
fot. 9.
Plaża w Krakowie, 1929 r.
fot. 10.
Regaty kajakowe, 1934 r.
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Wskazywano także na konieczność wcześniejszego wykonania odpływu do rzeki
Chechło i rozpoczęcia budowy oczyszczalni
ścieków wraz z uruchomieniem wodociągu,
niezwykle pilna stała się budowa kanalizacji.
Dlatego też, we wrześniu 1935 roku, Wojewoda
Krakowski przesłał do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Warszawie, projekt kanalizacji, prosząc o zgodę na realizację inwestycji.
Pismo kończyło się wezwaniem: Z uwagi
na konieczność budowy sieci kanalizacyjnej
w Chrzanowie wobec już dość daleko posuniętego uruchomienia instalacji domowych
wodociągu miejskiego tamże oraz z uwagi na
konieczność dania przy tej budowie zajęcia
licznym rzeszom tamtejszych bezrobotnych,
Urząd Wojewódzki prosi Ministerstwo o rychłą
decyzję. Rozpoczęto prace nad budową sieci
kanalizacyjnej, stopniowo ją powiększając. 1 maja
1936 roku w Chrzanowie powołano do życia
Miejski Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny.
W Olkuszu w pierwszej połowie lat 20.
XX wieku prowadzono prace, mające na
celu rozprowadzenie na terenie miasta sieci
wodociągowej. Inicjatorem tych działań był
burmistrz inż. Marian Starkiewicz. Wodę czerpano z ujęcia „Witeradów” znajdującego się na
posesji rodziny Kołodziejczyków. W 1932 roku
uruchomiono nowe ujęcie wody na terenie
Fabryki Wentylatorów przy obecnej ulicy
Króla Kazimierza Wielkiego. Wcześniej w tym
miejscu znajdowała się Elektrownia Miejska.
Wodociąg zbudowany w Nowym Sączu,
pod koniec okresu galicyjskiego, był jednym
z najnowocześniejszych w polskich miastach.
To tłumaczy, dlaczego dalsze prace, rozbudowujące sieć wodociągową i kanalizacyjną,
przeprowadzono dopiero pomiędzy 1937
a 1939 rokiem. Na ich wykonanie zaciągnięto
kilka pożyczek w Funduszu Pracy i w Polskim
Banku Komunalnym. W planie uwzględniono
budowę wodociągu i kanalizacji przy ulicy
Bilińskiego, wodociągu w ulicach: Kraszewskiego,
Głowackiego, Zygmuntowskiej i alei Mościckiego
oraz kanalizacji wzdłuż: Matejki, Sienkiewicza,
Reja i Nawojowskiej. O rzetelności wykonania
sądeckiego wodociągu świadczy fakt, że również w czasie II wojny światowej wodociąg
funkcjonował sprawnie, nie prowadzono
też żadnych inwestycji. Jego funkcjonowanie zostało zdezorganizowane dopiero 18
stycznia 1945 roku, po wysadzeniu mostu

1
fot. 1.
Szkoła dla instruktorów ukraińskich
na temat regulacji rzek, Nowy Targ, 1940 r.
fot. 2.
Regulacja strumyka Brzezianka, Nowy Sącz 1940 r.
fot. 3.
Fragment uregulowanej Przemszy.
fot. 4.
Uregulowany potok górski
w Makowie Podhalańskim, 1926 r.
fot. 5.
Regulacja Wisły w Krakowie, 1938 r.
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drogowego na Dunajcu, przez wycofujących
się z Nowego Sącza Niemców. Wzdłuż mostu
przebiegał rurociąg główny, który tym samym
został zniszczony i wymagał natychmiastowej
naprawy. W marcu 1945 roku odbudowano
most z wykorzystaniem zachowanych części
kratowych starej konstrukcji. Pod mostem
poprowadzono pojedynczy rurociąg wodociągowy, gdyż – z powodu braku odpowiedniej
ilości rur stalowych – nie udało się odtworzyć istniejącego tutaj wcześniej rurociągu
podwójnego.
W 1929 roku, a więc w 20 lat po uruchomieniu zakopiańskich wodociągów, rozpoczął się
kolejny etap ich rozbudowy. Ujęto wówczas
źródła w Jaworzynce. Wydajność ich wynosiła
100l/sek., co wielokrotnie zwiększyło wydajność
wodociągu. W 1931 roku powstały kolejne
4 km linii wodociągowej. Także w 1929 roku
ujęto źródła „Pod Capkami”. Od początku niepodległości debatowano w Zakopanem nad
potrzebą wybudowania sieci kanalizacyjnej. Co
więcej, powstało nawet kilka projektów. Jednak
jej budowę rozpoczęto dopiero w 1935 roku.
Projekt został przygotowany przez inż. Tadeusza
Massalskiego z Oddziału Technicznego Związku
Miast Polskich. Trudności związane z prowadzeniem robót tak opisywał w styczniu 1939
roku dwutygodnik „Zakopane”: Piętrzyły się tu
na wysokość paru metrów całymi tygodniami,
a niekiedy miesiącami, wały wykopanej ziemi
oraz stosy kamieni – bardzo niebezpieczne
dla pracujących w dole robotników, a obok
nich ciągnęły się rowy na 3-6 metrów głębokie. Setki robotników nieraz bez względu na
słotę, deszcz, śnieg i mróz zakładały na dnie
ich rury kamionkowe do kanalizacji. Przy tym
5
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zakładaniu stale trafiano na podziemne źródła
i strumienie wód gruntowych, spływających od
regli, co obok łatwo usuwającego się złożonego
z sypkiego żwiru i kamieni gruntu niepomiernie utrudniało robotę, bo wymagało stałego
szalowania i stemplowania ścian rowu oraz
pompowania wody. Tworzyły się wzdłuż rowów
całe potoki i bagienka. W tych warunkach do
końca 1938 roku ułożono około 10 km rur
kanalizacyjnych i z początkiem następnego
roku miasto otrzymało wreszcie kanalizację.
Jednocześnie uruchomiono, zlokalizowaną
na osiedlu Spyrkówka, oczyszczalnię ścieków,
którą zbudowała zakopiańska firma Mariana
Moniczewskiego. Wojna przerwała dalsze etapy
budowy kanalizacji, zapisane w Programie robót
kanalizacyjnych na lata 1940-1942. W czasie
wojny obie sieci nie uległy uszkodzeniu i dalej
mogły pełnić swoją rolę, chociaż liczba ich
użytkowników była bardzo skromna.
W Limanowej, w pierwszej połowie lat 30.
XX wieku, wielki kryzys gospodarczy zachwiał
działalnością miejscowego przemysłu. Przestała
pracować rafineria ropy naftowej i inne mniejsze
zakłady. Trudną sytuację na rynku pracy starano
się rozwiązać, prowadząc prace publiczne.
Dlatego też w 1936 roku rozpoczęto budowę
kanalizacji i wodociągu. Prace te prowadzono
do 1939 roku. Był to wodociąg grawitacyjny
z ujęciami wody na terenie lasu miejskiego.
Wodę sprowadzano rurociągiem żeliwnym,
wzdłuż drogi leśnej do miasta, gromadząc
wodę w zbiorniku dwukomorowym o pojemności 100 m³. Od zbiornika poprowadzono
rurociąg, pod korytem potoku Mordarka, do
limanowskiego rynku. Z wody wodociągowej
korzystało wówczas tylko 26 nieruchomości.

115

116

Małopolska

sekrety wody

Od połowy XX do przełomu XX i XXI wieku
W czasie II wojny światowej krakowski
wodociąg nie doznał większych zniszczeń.
Szybkie opanowanie miasta przez wojska
sowieckie nie pozwoliło Niemcom na grabież mienia. Jednak wycofujące się wojska
okupacyjne zdołały wysadzić w powietrze
mosty na Wiśle, wraz z przebiegającym tam
rurociągiem. Stosunkowo szybko, bo już
w 1946 roku, zainstalowano nowy rurociąg
wzdłuż prowizorycznie odbudowanego Mostu
Dębnickiego. Założone w 1949 roku Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja zostały dwa lata później
przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie (MPWiK).
Zwierzchni nadzór nad nim sprawował minister
gospodarki komunalnej.

Po zakończeniu wojny rozwój wodociągów
i sieci kanalizacyjnej przebiegał równolegle
z rozwojem Krakowa. Stale rosnące zapotrzebowanie na wodę spowodowało sukcesywną
rozbudowę sieci wodociągowej. Jednak
w pierwszej kolejności należało wyremontować
zakład na Bielanach, mocno wyeksploatowany
w czasie wojny. Remont ukończono w 1949
roku, m.in. zastępując napęd parowy pompami elektrycznymi. Nowe wyzwania wiązały
się z powstaniem Nowej Huty. Na potrzeby
budowanego kombinatu metalurgicznego, na
przedpolach Nowej Huty zbudowano, w 1950
roku, podziemne ujęcie oraz prowizoryczny
zbiornik wody na Wzgórzach Krzesławickich.
Zbiornik ten był także zasilany z ZUW na
Bielanach, przez magistralę długości 11,5 km.
Szybko postępujące zatrucie Wisły, zwłaszcza
związkami fenolu, zmuszało do szukania innych
źródeł wody. W 1955 roku na rzece Rudawie
uruchomiono nowe ujęcie wody, tworząc
Zakład Uzdatniania „Rudawa”. W Polsce był to
jeden z trzech pierwszych zakładów, w którym
zastosowano proces koagulacji z użyciem siarczanu glinu. Dwa lata później, na niewielkiej
rzeczce Sance, sztucznie utworzono niewielki
zalew, z którego 150-metrowym rurociągiem
przepompowywano wodę do ZUW „Bielany”.
Rozwiązanie to, początkowo prowizoryczne,
stało się w niedalekiej przyszłości głównym
źródłem wody dla bielańskiego zakładu.
Obecność fenolu w wodzie wiślanej nie
dawała możliwości jej chlorowania, dlatego
też, od 1959 roku, poddawano ją ozonowaniu
w aparaturze firmy Branund Lübbe, zakupionej
w Niemczech Zachodnich. Była to pierwsza tego
typu instalacja w Polsce. Z czasem montowano
coraz bardziej wydajne urządzenia, służące
do ozonowania wody. W latach 60. XX wieku
prowadzono dalsze prace modernizacyjne
ZUW „Bielany”.
Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w Nowej Hucie spowodował
konieczność budowy nowego ujęcia wody.
W 1960 roku oddano do eksploatacji Zakład
Uzdatniania Wody „Dłubnia”, dostarczający
wodę powierzchniową dla tej dzielnicy Krakowa
z rzeki Dłubni, lewego dopływu Wisły. Z czasem
ujęcie to było stopniowo rozbudowywane. Od
początku lat 60. ubiegłego wieku Nową Hutę
zasilały także ujęcia wody podziemnej w rejonie Mistrzejowic i Raciborowic. W połowie

fot. 1.
Młyn wodny w Zakopanem, 1942 r.
fot. 2.
Źródło zwane świętą wodą w Wieliczce, 1935 r.
fot. 3.
Studenci Legii Akademickiej
myją menażki w potoku, Mszana Dolna 1926 r.
fot. 4.
Studnia na rynku w Tarnowie, 1944 r.
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tej dekady rozbudowano ZUW „Rudawa”,
modernizowany jeszcze wielokrotnie zarówno
w latach 70., 80., jak i 90 XX wieku. Wobec wciąż
pogarszającej się jakości wody wiślanej, na
początku lat 70. minionego stulecia podjęto
działania modernizacyjne, mające na celu
zwiększenie niezawodności zasilania wodą
z Sanki i poprawę warunków sanitarnych
tego ujęcia. Inwestycje były tym ważniejsze,
że woda w Wiśle osiągnęła krytyczny stan
zanieczyszczenia. W opracowaniu z 1975
roku napisano: Ilościowo, zasadnicze źródło
wody województwa krakowskiego, rzeka Wisła
praktycznie nie może być brana pod uwagę, ze
względu na zanieczyszczenia, które w niektórych
parametrach bliższe są ściekom niż wodzie.
Jednocześnie w mieście coraz mocniej odczuwano, szybko powiększający się, deficyt wody.
Aby go częściowo zmniejszyć, interwencyjnie
pobierano wodę z wyrobisk po kopalni żwiru,
w okolicach Kryspinowa.
W 1969 roku zapoczątkowano prace związane z budową tymczasowego ujęcia na
rzece Rabie. W trzy lata później rozpoczęła
się budowa zbiornika zaporowego na Rabie
w Dobczycach. W 1974 roku przeprowadzono
rozruch technologiczny Zakładu Uzdatniania
Wody „Raba I”. Dopiero napełnienie, w 1987
roku, zbiornika na Rabie w Dobczycach oraz
uruchomienie Zakładu Uzdatniania Wody
„Raba II”, zlikwidowało olbrzymi, trwający
ponad dekadę, deficyt wody w Krakowie,
a nadto zahamowało jej pobór z coraz brudniejszej Wisły i ze studni ulokowanych w jej
pobliżu. Woda z ZUW „Raba” przesyłana była
magistralą wodociągową, specjalnym mostem
technologicznym nad Wisłą, do zbiorników
„Kościuszko”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw wody, na trasie tranzytu z Dobczyc do
Krakowa, w Sierczy powstał zespół zbiorników
wodociągowych o sumarycznej pojemności
blisko 160 tys. m³. ZUW „Raba” stał się głównym źródłem zaopatrzenia w wodę Krakowa
i kilku sąsiednich gmin (Dobczyce, Mogilany,
Myślenice, Świątniki Górne, Siepraw, Wieliczka).
W 1945 roku długość sieci kanalizacyjnej
Krakowa wynosiła 210 km. Powstały w 1949
roku zakład Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
dysponowały już 240 km sieci kanalizacyjnej.
Głównym odbiorcom ścieków komunalnych
i wód opadowych była Wisła. System odprowadzania ścieków, zaprojektowany i zbudowany
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na początku XX wieku, nie uległ zmianie do
połowy tego stulecia. Sytuacja taka powodowała
wiele problemów z odprowadzaniem ścieków
przy niskich i zbyt wysokich stanach wody
w rzece. Także decyzja o budowie kombinatu
metalurgicznego w Nowej Hucie, który miał
pobierać wodę z Wisły poniżej aglomeracji,
w miejscu już zanieczyszczonym ściekami,
zmuszała do poszukania rozwiązania tego
narastającego problemu. Uznano, że pożądany skutek przyniesie budowa (1950-1953)
pod dnem Wisły syfonu, doprowadzającego
ścieki do nowo wybudowanego kolektora
o długości 3,5 km, zwanego „płaszowskim”.
To właśnie ten kolektor odprowadzał ścieki
z całego miasta do, planowanej w przyszłości,
oczyszczalni. Następnie, po obróbce, nieczystości miały spływać uregulowaną rzeczką
Drwiną do Wisły, poniżej ujęcia wody dla
nowohuckiego kombinatu. W latach 60. XX
wieku przeprowadzono poważną rozbudowę
sieci kanalizacyjnej w Krakowie, likwidując
kolejne odcinki starych kanałów blokowych.
Wyburzono około 10 km XIX-wiecznych kanałów. Powstawały kolejne kolektory ściekowe,
a w 1969 roku uruchomiono pierwszą w Krakowie
przepompownię ścieków, zlokalizowaną przy
ulicy Sołtysowskiej. Od 1958 roku w Płaszowie
funkcjonowała pierwsza w Polsce oczyszczalnia
doświadczalna. Jej celem było opracowanie
odpowiedniej technologii dla przyszłych
obiektów tego typu. Dopiero w 1966 roku
rozpoczęto tam budowę pierwszej centralnej
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oczyszczalni ścieków. Trwała siedem lat, ale
na oddanie do eksploatacji trzeba było czekać
aż do 1976 roku.
W tym samym czasie MPWiK w Krakowie
przejęło zadania i majątek Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Skawinie i Wieliczce, a także Rejonowego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krzeszowicach, Myślenicach
i Proszowicach. Kryzys lat 80. ubiegłego wieku
zahamował rozwój sieci kanalizacyjnej miasta,
a zasadniczą zmianę w tym względzie przyniosły
dopiero lata 90. XX wieku. W związku z dynamicznym rozwojem osiedli mieszkaniowych,
należało rozwiązać problem włączenia ich do
centralnego systemu kanalizacji miejskiej.
Ponadto oczyszczalnia w Płaszowie nie była
w stanie przyjąć wszystkich ścieków, płynących kolektorem „płaszowskim”. Należało więc
zadbać o jej rozbudowę i modernizację.
Od momentu powstania, Nowa Huta miała
własny system kanalizacyjny, którego główny
kolektor także uchodził do Wisły, przez potok
Suchy Jar. System ten zbierał ścieki zarówno
komunalne z osiedli mieszkaniowych, jak
i gospodarcze oraz sanitarne z kombinatu
metalurgicznego. Pierwszą koncepcję budowy
oczyszczalni ścieków dla Nowej Huty opracowano na początku lat 50. XX wieku. Miała ona
powstać we wsi Branice, jednak przez 20 lat
nie podjęto żadnych działań w tym zakresie.
Problem zaistniał ponownie w latach 70.
ubiegłego stulecia, kiedy na lokalizację obiektu

wskazano przysiółek Kujawy, znajdujący się
w, przyłączonej do Nowej Huty, dawnej wsi
Pleszów. Jednak realizacja tego projektu nastąpiła dopiero na przełomie XX i XXI wieku.
Bezpośrednio po zakończeniu II wojny
światowej następował dynamiczny rozwój
Tarnowa, a wraz z nim rosnący problem
zaopatrzenia w wodę. Do połowy 1953 roku
Zakłady Azotowe zwiększyły pobór o 10%,
a Zakłady Mechaniczne o blisko 100%. Tylko
te dwa przedsiębiorstwa pobierały połowę
dziennej produkcji wodociągu miejskiego.
W 1952 roku utworzono w Tarnowie Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które
po dwóch latach przekształcono w Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
4
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Pilnym zadaniem stała się rozbudowa wodociągu oraz zwiększenie jego wydajności.
W latach 1954-1955 uruchomiono trzy nowe
studnie na ujęciu w Świerczkowie i wprowadzono nawadnianie terenów wodonośnych
poprzez rowy infiltracyjne, zaopatrywane
w wodę z Dunajca, dzięki czemu wydajność
ujęcia wzrosła do 10,5 tys. m³ na dobę. W październiku 1956 roku rozpoczęto budowę
ujęcia wody powierzchniowej na Dunajcu,
w Zbylitowskiej Górze, o zdolności produkcji
18 660 m³ na dobę. Włączenie jej do eksploatacji
nastąpiło dopiero w czerwcu 1963 roku. Stację
tę rozbudowano w latach 1973-1980, uzyskując
wydajność 43 tys. m³ na dobę. W latach 60.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
obejmując w zarząd wodociągi w Tuchowie,
Dąbrowie Tarnowskiej i Brzesku, a później także
w Bochni i Dębicy. Na przełomie lat 70. i 80. XX
wieku wybudowano w Tarnowie oryginalną
wieżę ciśnień, o bardzo charakterystycznej, bo
w całości wykonanej ze stali, konstrukcji. Składa
się ona ze zbiornika na wodę, o pojemności
3 tys. m³, w kształcie torusa, wspartego na 24
słupach. Całkowita wysokość obiektu mierzy
37 m, średnica wewnętrzna torusa wynosi
28 m, zaś jego przekrój poprzeczny 8 m. Ze
względu na swój wygląd zyskała popularną
nazwę – „Bania”. Jej charakterystyczna sylwetka stała się też logiem spółki zarządzającej

1

w Kępie Bogumiłowickiej. Owo trzecie dla
miasta ujęcie wody, o wydajności 11 tys. m³ na
dobę, położyło kres problemowi jej niedoboru.
Przez długi czas zadania kanalizacyjne
schodziły na dalszy plan. W południowej części
aglomeracji korzystano z sieci sprzed 1939 roku.
Tarnów jednak rozbudowywał się w kierunku
północnym. Aż do lat 60. ubiegłego wieku,
czyli do zbudowania kolektora, większość
ścieków z północno-zachodniej części miasta
była odprowadzana odkrytym kanałem ściekowym, zwanym Rowem Chyszowskim. W 1978
roku zakończono budowę I etapu Grupowej
Oczyszczalni Ścieków jako Wydziału Zakładów
Azotowych. Mimo to, dopiero od połowy lat
2

90. XX wieku, rozpoczęto porządkowanie gospodarki ściekowej miasta. W latach 1993-1995
poprowadzono kolektor o średnicy 2 tys. mm.
Dzięki temu ścieki z południowej części miasta
były kierowane do oczyszczalni, a nie – przez
koryto Starego Wątoku – do rzeki Białej. W kolejnych latach rozszerzano sieć kanalizacyjną wraz
z przepompowniami, a w 1996 roku oddano
do eksploatacji II etap Grupowej Oczyszczalni
o wydajności 68,7 tys. m³ na dobę, przy pełnej
redukcji biogenów. W czerwcu 1994 roku utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Tarnowskie Wodociągi, która obecnie jest
własnością jednostek samorządowych: miasta
Tarnów, gminy Tarnów, gminy Skrzyszów oraz

Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach
S.A. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. zaopatruje
w wodę trzy gminy, będące współwłaścicielami
spółki, a ponadto: miasto Dąbrowę Tarnowską,
gminę Olesno, częściowo gminę Żabno, Lisią
Górę oraz Pleśną, a perspektywicznie gminę
Ryglice, czyli około 200 tys. mieszkańców.
Woda dostarczana jest z trzech źródeł, tj. SUW
w Świerczkowie, ujęcia infiltracyjnego w Kępie
Bogumiłowickiej oraz z SUW Zbylitowska Góra.
Dopiero w styczniu 1955 roku powołano
w Oświęcimiu Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej, w którego strukturze
funkcjonował Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
W połowie lat 50. XX wieku, zbliżający się
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ujęcia wody „Zasole”, składające się z 13 studni
infiltracyjnych, o łącznej wydajności około
7500 m³ na dobę. Nowe źródło wody pozwoliło na poszerzenie zaopatrzenia w wodę
w dzielnicach podmiejskich i na terenie gminy,
przez rozbudowę sieci wodociągowej. Do 1961
roku w obrębie gminy w ogóle nie było sieci
wodociągowej, oprócz rurociągu biegnącego
do Fabryki Maszyn Górniczych w Brzezince.
W 1965 roku zakończono budowę magistrali wodociągowej o średnicy 400-350 mm
z dzielnicy Zasole do zbiorników wyrównawczych i centralnej hydroforni przy ulicy
Żeromskiego, które włączono do eksploatacji
w kwietniu 1966 roku.
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i 70. XX wieku sukcesywnie powiększano sieć
wodociągową. Jednocześnie, na polecenie
prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wodociągi
przejęły sieć osiedlową o długości około 20 km,
wybudowaną przez Zakłady Azotowe. W latach
1970-1973 powstała nowa magistrala od SUW
Zbylitowska Góra, o długości 5,7 tys. m i średnicy 800 mm, zasilająca wodociągi tarnowskie.
Pierwszą inwestycją, realizowaną poza
Tarnowem z wykorzystaniem wody z ujęć
tarnowskiego wodociągu, był grupowy wodociąg Zbylitowska Góra – Zgłobice. Z czasem do tej sieci przyłączono Koszyce Małe
i Koszyce Wielkie. W związku z utworzeniem
województwa tarnowskiego, MPWiK zostało,
w 1976 roku, przekształcone w Wojewódzkie
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wodociągami. Głównym zadaniem zbiornika
była dostawa wody mieszkańcom, powstającego
wówczas, osiedla Jasna, zwanego popularnie
Falklandami. Jak stwierdza Tadeusz Rzepecki,
prezes spółki Tarnowskie Wodociągi: Wieża
ciśnień ma bardzo śmiałą i unikalną konstrukcję.
Podobny zbiornik powstał w Ciechanowie,
ale już nie jest eksploatowany. W związku
z tym, nasza wieża to jedyna taka budowla
w Polsce. Nie spotkaliśmy podobnej na świecie.
Konstrukcja bardzo odważna, kojarzona oczywiście z Tarnowskimi Wodociągami. Zbiornik
od ponad 30 lat funkcjonuje i na trwale został
wkomponowany w krajobraz Tarnowa. W 1993
roku zostało oddane do eksploatacji, przejęte
od Zakładów Azotowych, ujęcie infiltracyjne
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do 20 tys. mieszkańców, ośrodek zmagał się
z poważnym deficytem wody. Wobec braku
środków i fachowców, jeszcze w 1945 roku, władze miasta przekazały Zakładom Chemicznym
Oświęcim (ZChO) stację wodociągową „Zaborze”.
W stacji „Zasole” czynne były tylko dwie studnie,
z dziesięciu odwierconych w czasie okupacji.
Obiekt stacji był niekompletny w wyposażeniu
technologicznym, technicznym i budowlanym.
Sieć wodociągowa, do której przyłączonych
było 380 budynków mieszkalnych i 55 niemieszkalnych, liczyła 25 km oraz 5 km podłączeń domowych. W związku z postępującą
urbanizacją i rozwojem przemysłu, deficyt
wody pogłębił się na przełomie lat 50. i 60 XX
wieku. Dlatego też, w 1963 roku, uruchomiono

o

p

o

l

s

k

i

e

fot. 1.
Demontaż szyldu firmowego ZChO
po przejęciu SUW Zaborze w Oświęcimiu, 1972 r.
fot. 2.
Czyszczenie kanalizacji,
ul. Zaborska w Oświęcimiu, 1970 r.
fot. 3.
Budowa zbiorników wyrównawczych
w Oświęcimiu, 1963 r.
fot. 4.
Budowa magistrali wodociągowej
w Oświęcimiu, 1964 r.
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Pomimo podejmowanych działań, problem deficytu wody ponownie wystąpił
na początku lat 70. ubiegłego wieku, gdy
liczba ludności miasta zbliżyła się do 40 tys.
Dla jego złagodzenia, w 1971 roku, wybudowano awaryjne ujęcie wody, z drenażem
infiltracyjnym ułożonym w rzece Sole, o wydajności 3,4 tys. m³ na dobę. W następnym
roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji przejął od Zakładów Chemicznych Oświęcim
stację wodociągową „Zaborze” oraz sieci
wodociągowe i kanalizacyjne poza terenami
fabrycznymi o łącznej długości około 17 km.
Obiekty te wymagały generalnego remontu
i modernizacji. Podjęte działania pozwoliły
na dłuższy czas zlikwidować deficyt wody
w mieście. Na koniec 1975 roku zakład posiadał dwie stacje wodociągowe o łącznej
wydajności 18 tys. m³ na dobę i 181 km sieci
wodociągowej z podłączeniami. Dzięki temu
na potrzeby 40 tys. obywateli miasta i gminy
oraz na cele przemysłowe i usługowe można
było dostarczać 16,4 tys. m³ na dobę wody.
W wyniku reformy administracyjnej kraju,
w styczniu 1976 roku, powołano Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Bielsku-Białej, w skład którego weszły firmy
wodno-kanalizacyjne, działające na terenie
byłego województwa katowickiego i krakowskiego, a od lipca 1975 roku znajdujące
się w granicach województwa bielskiego. Od
tego momentu Zakład nr 3 w Oświęcimiu
prowadził działalność na terenie miast i gmin:
Oświęcim, Chełmek i Zator, a od lat 1979-1980
także na terenie Kęt i Wilamowic. W 1987 roku
zakończono budowę magistrali wodociągowej „Krak I”, o długości 15 km, z Wilamowic
do Oświęcimia. Magistrala dostarcza wodę
w układzie grawitacyjnym do Oświęcimia,
wsi Grojec i Osiek, a od początku lat 90. XX
wieku – w ramach wodociągu „Krak II” – do
wsi Bobrek w gminie Chełmek. Powtarzający
się wielokrotnie problem deficytu wody
w Oświęcimiu został rozwiązany. W rezultacie
sieć wodociągowa, z podłączeniami, osiągnęła
blisko 300 km, co umożliwiło korzystanie
z wodociągów wszystkim mieszkańcom miasta i 95% mieszkańców gminy. W połowie lat
90. ubiegłego wieku – w ramach programu
modernizacji urządzeń, ochrony środowiska
wodnego i poprawy jakości wody dostarczanej odbiorcom – zmieniono technologię
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dezynfekcji wody, zastępując chlor gazowy
dwutlenkiem chloru w stacji uzdatniania wody
„Zasole”, a podchloryn sodu promieniami
ultrafioletowymi w stacji „Zaborze”. Dzięki
temu jakość wody znacznie się poprawiła
pod względem smaku, zapachu i walorów
zdrowotnych.

80. ubiegłego wieku nawet 140 km. Jednak
ograniczenia finansowe nie pozwoliły na
rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków
komunalnych. Dopiero w 1994 roku, dzięki
inwestycjom podjętym przez władze miasta,
wybudowano przepompownię ścieków „Stare
Miasto” wraz z kolektorami dopływającymi

1

z rozwojem przemysłu obuwniczego nastąpiło
unowocześnienie całej infrastruktury technicznej i społecznej Chełmka. Rosnąca liczba
mieszkańców, spowodowała wzrost zapotrzebowania na wodę do celów przemysłowych
i socjalno-bytowych. Rozbudowy wymagała
również gospodarka ściekowa w PZPS i mieście. Na potrzeby zakładu wybudowano ujęcie
wody przemysłowej „Na Stawach”, działające
do 1978 roku.
W 1970 roku gospodarkę wodno-ściekową w mieście i gminie Chełmek przejęło
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Chrzanowie. Dzięki prowadzonym inwestycjom, po dwóch latach, przekazano do
eksploatacji: ujęcie wody, składające się
z 4 studni wierconych do głębokości 150-170 m; stację uzdatniania wody przy ulicy
Żeromskiego, o wydajności 2 tys. m³ na dobę;
sieć wodociągową w centrum miasta oraz
dwa zbiorniki wyrównawcze, o pojemności
850 m³ każdy, na górze Grunwald. Niestety,
po dwóch latach nastąpił zanik wody w studniach indywidualnych i głębinowych ujęcia
wody dla Chełmka, co było spowodowane
pracami górniczymi, prowadzonymi w szybie
Kopalni Węgla Kamiennego „Janina II” pod
terenem miasta Chełmek.
Po reformie administracyjnej państwa
w 1975 roku, urządzenia wodno-kanalizacyjne
w Chełmku przejął Zakład Nr 3 w Oświęcimiu
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Bielsku-Białej. Wobec głębokiego

2

deficytu wody w mieście i gminie, niezwykle
ważne stało się znalezienie wyjścia awaryjnego, zwłaszcza wobec rosnącego opóźnienia
w realizacji magistrali wodociągowej „Krak”.
Kierownictwo Zakładu Nr 3 zaproponowało
rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę
miasta i gminy Chełmek, w oparciu o wody
powierzchniowe ze zbiornika Dziećkowice,
z wykorzystaniem ujęcia brzegowego wody
przemysłowej PZPS Chełmek. W latach 1985-1987 wybudowano nowy rurociąg tłoczny
o średnicy 400 mm z ujęcia „Gamrot” do PZPS,
z odgałęzieniem o średnicy 300 mm w kierunku stacji uzdatniania wody w Chełmku.
Podniesiono wydajność stacji uzdatniania
wody z 2 tys. do 5 tys. m³ na dobę.
3

Działania podjęte przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Oświęcimiu pozwoliły w drugiej połowie
lat 50. XX wieku na uzyskanie sieci kanalizacyjnej długości 34 km. Podłączono do niej
315 budynków. W 1965 roku przekazano do
eksploatacji tymczasową przepompownię
ścieków wraz z kolektorem sanitarnym na
osiedlu Błonie. Dziesięć lat później sieć miejskiej
kanalizacji miała już 109 km, a pod koniec lat
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i odpływającymi o wydajności 20 tys. m³ na
dobę. W tym samym roku przekazano do
rozruchu Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię
Ścieków o wydajności 56 tys. m³ na dobę. Była
to inwestycja prowadzona wspólnie przez miasto i ZChO (obecnie Synthos Spółka Akcyjna).
Po II wojnie światowej fabryka obuwia „Bata”
w Chełmku została przejęta przez państwo
i zmieniła nazwę na Państwowe Zakłady
Przemysłu Skórzanego (PZPS) „Chełmek”. Wraz
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4

5

fot. 1.
Budowa ujęcia dla SUW Zasole
w Oświęcimiu, 1970 r.
fot. 2.
Budowa zbiorników wyrównawczych
w Oświęcimiu, 1963 r.
fot. 3.
Laboratorium – SUW Zasole w Oświęcimiu, 1962 r.
fot. 4.
Hala pomp płucznych –
SUW Zasole w Oświęcimiu, 1958 r.
fot. 5.
Studnia ujmująca w Oświęcimiu, 1970 r.
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Obiekty te są nadal w eksploatacji i stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia
w wodę Chełmka. 1 sierpnia 1991 roku majątek
i zakres działalności byłego Rejonu Chełmek
przejął Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmku (MZGKiM), działający
jako zakład budżetowy miasta. Przy MZGKiM
w Chełmku utworzono Wydział Wodociągów
i Kanalizacji. W 1993 roku zakończono budowę sieci wodociągowo-rozdzielczej wraz
z podłączeniami domowymi we wsi Bobrek,
w gminie Chełmek, o łącznej długości około
31 km, a także magistrali wodociągowej
„Krak II”, o długości 2,5 km, wraz z chlorownią
kontenerową dla zasilania wsi. W roku następnym przekazano do eksploatacji około 28 km
sieci wodociągowych (wraz z podłączeniami
domowymi) we wsi Gorzów.
Ciekawie przedstawia się historia budowy
magistrali wodociągowej „Krak”, realizowanej
w dwóch etapach – jako „Krak I” i „Krak II”. Pod
koniec lat 60. XX wieku władze województw
krakowskiego i katowickiego wspólnie zdecydowały o budowie magistrali wodociągowej, biegnącej od Czańca, znajdującego się
dzisiaj w województwie śląskim, do Trzebini
w województwie małopolskim. W latach 1978-1987 zrealizowano pierwszy etap inwestycji,
dzięki czemu powstał piętnastokilometrowy

fot. 1.
Wieś Zalipie, 1976 r.
fot. 2.
Sądecki Park Etnograficzny, 1976 r.
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wodociąg, biegnący od Wilamowic do mostu
Jagiellońskiego w Oświęcimiu. Realizację drugiego etapu rozpoczęto w 1989 roku. W ciągu
dwóch lat rurociąg przedłużono o 3265 m, do
zbiorników wyrównawczych w Oświęcimiu
przy ulicy Żeromskiego. W latach 1991-1994
wybudowano odcinek o długości 2540 m, od
zbiorników w Oświęcimiu do Bobrka, a w latach
1994-1999 wodociąg o długości 3500 m od
Bobrka do Chełmka oraz magistralę od Chełmka
do Budzowej, stanowiącej przedmieścia Libiąża.
Tym samym zbudowano około 30 km rurociągu,
co stanowiło blisko 90% zaplanowanej inwestycji. Wraz z rurociągiem powstawały Zakład
Uzdatniania Wody i Zbiorniki Wyrównawcze
w Grojcu oraz Zakład Uzdatniania Wody
w Budzowej. Do końca 1998 roku inwestycje
wodociągowe pochłonęły ponad 56 mln zł. Na
dokończenie planowanego przedsięwzięcia
zabrakło około 21 mln zł. Wkrótce okazało się,
że możliwości magistrali są wykorzystywane
tylko w kilkunastu procentach, gdyż stopniowo
spadało zapotrzebowanie na wodę. Oświęcim
i Chełmek korzystały z własnych ujęć wody,
a Chrzanów, Trzebinia i Libiąż rozpoczęły
budowę nowego wodociągu do Dziećkowic,
w stronę Śląska. Sytuacja jeszcze bardziej
się skomplikowała na początku XXI wieku,
kiedy zaprzestano finansowania magistrali
z budżetu państwa, przerzucając obowiązki,
związane z jego utrzymaniem i zarządzaniem,
na powiat oświęcimski, ale nie przekazując
mu prawa własności do instalacji. Powiat
przejął także dług dawnego województwa
bielskiego, ponosząc dodatkowe koszty, np.
dotyczące magazynowania zakupionych
i składowanych, ale niewykorzystanych rur
o sumarycznej długości 500 m. Jednocześnie
starzejąca się infrastruktura ulegała destrukcji
i dziś wymaga wymiany. Nie wiadomo jednak,
co stanie się z Krakiem, który do 2016 roku
pochłonął z budżetu państwa 85 mln zł, skoro
– ze względu na wysokie koszty eksploatacji
– coraz mniej miejscowości jest zainteresowanych korzystaniem z wody, przesyłanej za
jego pośrednictwem.
Po II wojnie światowej, dotychczasowe
ujęcie wody dla Wadowic nie zaspokajało
rosnących potrzeb miasta. Z tego powodu
– w celu zwiększenia wydajności ujęcia oraz
dostaw wody mieszkańcom – w 1947 roku
wybudowano nową studnię, a w następnym
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roku poprowadzono żeliwny rurociąg, o średnicy
150 mm, do Zakładu Papierniczego i Druciarni.
W 1951 roku powołano w Wadowicach
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, w skład którego wchodził Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ogólna ilość
sieci tłocznej i rozdzielczej wynosiła wówczas
11,5 km, 350 przyłączy wodociągowych, a zdolność produkcyjna ujęcia to około 1500 m³ na
dobę. Przez ćwierć wieku, aż do połowy lat
70. XX wieku intensywnie rozbudowywano
sieć wodociągową i kanalizacyjną w mieście.
W maju 1977 roku przekazano do eksploatacji
ujęcie wody Jaroszowice II, a cztery miesiące
później przepompownię wody w Barwałdzie
i dwa zbiorniki wyrównawcze (nr l i nr 2).
Kolejne lata to rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. W grudniu 1979
roku w Wadowicach oddano do eksploatacji
mechaniczną oczyszczalnię ścieków.
W grudniu 1992 roku, po dziewięciu latach
od rozpoczęcia inwestycji, dopuszczono do eksploatacji Zakład Uzdatniania Wody Jaroszowice.
Na przełomie XX i XXI wieku kontynuowano
modernizację i rozbudowę inwestycji, w tym
oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z takimi obiektami, jak hydrofornie
i przepompownie ścieków. Zmieniono też sposób dezynfekcji wody. W 1999 roku utworzono
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., zaopatrujące w wodę
miasto i gminę Wadowice, miasto i gminę
Kalwaria Zebrzydowska oraz gminy Tomice
i Lanckorona. Przedsiębiorstwo obsługuje 400
zakładów i podmiotów gospodarczych oraz
7500 odbiorców indywidualnych. Zarządza
siecią wodociągową o długości 280 km i siecią
kanalizacyjną liczącą 156 km, 9 hydroforniami,
5 przepompowniami ścieków i 3 zbiornikami
czystej wody. Dysponuje dwoma źródłami
zaopatrzenia w wodę. Jednym z nich jest
ujęcie brzegowe z rzeki Skawy, o wydajności 17,28 tys. m3 na dobę, a drugim Zakład
Uzdatniania Wody, o wydajności 11 tys. m³
na dobę. Oczyszczalnia ścieków zdolna jest
przyjąć 8400 m³ ścieków na dobę.
Decyzją Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Chrzanowie, z 25 listopada 1955
roku, od początku następnego roku w mieście
zaczęło działać Powiatowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Obszarem jego
działalności były wodociągi nie tylko znajdujące

się w Chrzanowie, ale również w Trzebini,
Sierszy, Myślachowicach, Krzeszowicach
i Libiążu. Przedsiębiorstwo zarządzało siecią
wodociągową o długości 88 km i siecią kanalizacyjną liczącą prawie 80 km. Po zmianie
podziału administracyjnego kraju, w 1975
roku Chrzanów znalazł się w województwie
katowickim, a jego wodociągi pod zarządem
Zakładu Nr 16 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. W lipcu
1991 roku powołano Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie, które
dwa lata później przekształcono w Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Chrzanowie.
Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Olkuszu powstało w styczniu
1956 roku. W obrębie jego działalności znalazła się sieć wodociągowa i kanalizacyjna
w Olkuszu, Bolesławiu, Bukownie, Pilicy
i Ojcowie. W drugiej połowie lat 50. XX wieku
zmodernizowano wodociąg w Pilicy, a nowy
wybudowano w Wolbromiu. Na początku
lat 60. ubiegłego wieku rozbudowano sieć
wodociągową w Bolesławiu i w sąsiednich
miejscowościach, Bukownie i Sławkowie.
Zmodernizowano ujęcia i stację pomp
w Laskach koło Bolesławia, a także przeprowadzono wodociąg w Borze Biskupim
– dzielnicy Bukowna. W 1963 roku podjęto
decyzję o budowie wodociągu grupowego,
pod nazwą „Wodociąg Grupowy OlkuszBukowno-Sławków”, z wykorzystaniem wód
dołowych kopalni. Na instalację składała
się stacja uzdatniania i sieć wodociągowa,
obejmująca pięć gmin o powierzchni około
400 km². Pięć lat później uruchomiono ujęcie
wody i stację pomp „Witeradów II”, likwidując
jednocześnie ujęcie na terenie fabryki wentylatorów. W 1965 roku rozebrano starą wieżę
ciśnień. W pierwszej połowie lat 70. XX wieku
zrealizowano szereg inwestycji, m.in. zbudowano rurociąg magistralny do Kluczy, a w gminie
tej rozpoczęto budowę sieci wodociągowej,
podobnie jak w Bydlinie i Krzywopłotach.
Od połowy lat 70. XX wieku siecią wodociągową i kanalizacyjną zarządzał Zakład Nr 15
w Olkuszu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.
W 1978 roku oddano do eksploatacji nową
stację uzdatniania wody. Cztery lata później
zakład przejął do eksploatacji oczyszczalnię
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ścieków w Olkuszu. Obiekt ten wymagał
ciągłej modernizacji pod względem technologicznym, w celu uzyskania wyższego stopnia
redukcji zanieczyszczeń, a także energetycznego wykorzystania osadów pościekowych.
Wraz z powstaniem Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
(1991 r.) zmniejszył się obszar jego działalności.
Po czterech latach RPWiK zostało podporządkowane burmistrzowi Olkusza, który sprawował
funkcje organu założycielskiego w imieniu
czterech gmin: Olkusza, Bukowna, Kluczy,
Bolesławia. Jednocześnie RPWiK przejęło
wodociągi wiejskie, położone na obszarze
tych gmin, które w 1997 roku, jako właściciele
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
powołały Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. W następnym
roku patronem stacji uzdatniania wody w mieście został inż. Kazimierz Dohnalik, wybitny
znawca przedmiotu. Dzięki jego staraniom
stacja otrzymała instalację do dezynfekcji
wody promieniami ultrafioletowymi, która
zastąpiła dotychczasową metodę, opartą na
chlorowaniu. Te działania wyraźnie poprawiły
jakość wody i jej walory smakowe.
Miejski Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny
w Nowym Sączu, w styczniu 1956 roku,
wszedł w skład utworzonego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
(MPGK), które po kilku latach skupiło wszystkie
jednostki miejskie, od zakładu oczyszczania
miasta, przez służby remontowo-budowlane
i komunikacji samochodowej, po hotele,
cmentarze, rzeźnię, targ i łaźnię. Struktura ta
istniała prawie 20 lat, by w dziewiątej dekadzie
zmienić nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(MPGKiM). W połowie lat 50. XX wieku zlecono opracowanie kompleksowego planu
poszerzenia sieci wodno-kanalizacyjnej.
Wskazywano na konieczność rozbudowy
ujęcia wody i budowę oczyszczalni ścieków.
W 1964 roku długość wodociągu miejskiego
wynosiła 38,6 km, a kanalizacji 28,6 km. Było
to stanowczo za mało wobec szybko postępującego budownictwa bloków mieszkalnych
oraz powstających i rozbudowujących się zakładów przemysłowych. Sytuację zaopatrzenia
w wodę dodatkowo pogarszały powodzie
w 1958 i 1960 roku, które uszkodziły studnie
i urządzenia wodociągowe w Świniarsku.
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Na początku lat 70. XX wieku , wobec
dynamicznego przyrostu ludności, Nowy
Sącz zaczął odczuwać poważny deficyt
wody. Wody brakowało w szpitalu i na
nowych osiedlach, a sytuację próbowano
ratować, dostarczając wodę beczkowozami.
Budowa nowych osiedli wymuszała inwestowanie w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
W 1976 roku na kanalizację osiedla Milenium
wydano 795 tys. zł, na budowę rurociągu
w Biegonicach – 333 tys. zł, na nawodnienie
Świniarska – 52 tys. zł. W wyniku rozbudowy
infrastruktury komunalnej, do 1975 roku sieć
wodociągowa wzrosła do 60,7 km, a kanalizacyjna – do 44,1 km. W styczniu 1977 roku,
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zakład uzdatniania wody. Składał się on z budynku pompowni wysokiego tłoczenia wraz
z filtrami, podziemnych zbiorników wody,
budynku chlorowni, budynku agregatów
prądotwórczych, budynku administracyjnosocjalnego z kotłownią oraz wielorodzinnego
budynku mieszkalnego dla załogi. W 1980 roku
Nowy Sącz dysponował siecią wodociągową
o długości 62,1 km i ogólnospławną siecią
kanalizacyjną o długości 54,7 km.
Gmina miejska w Nowym Sączu, na mocy
ustawy z 8 marca 1990 roku, przejęła Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Jednocześnie majątek RPWiK w Piwnicznej
i Grybowie przeszedł pod władanie tamtejszych
1

zadanie uznano budowę miejskiej oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zwłaszcza na południowych
i północno-wschodnich obrzeżach miasta.
Oczyszczalnię ścieków oddano do użytku
w 1996 roku, co przyczyniło się do znacznej poprawy jakości rzeki Dunajec i Jeziora
Rożnowskiego. Warto także podkreślić, że
na Sądecczyźnie, w latach 60. i 70. XX wieku,
członkowie lokalnych społeczności, często
sami i na własny koszt, rozwijali lokalne
wodociągi.
Do 1939 roku w Zakopanem udało się
zbudować około 40 km sieci wodociągowej,
z której korzystało 800 budynków i tylko 8 km

podłączonych tylko 61,6% mieszkań, a do
kanalizacji 41,7%. Pod koniec tej dekady
liczby te wzrosły odpowiednio do 77,8%
i 47,9%. W 1949 roku w ramach zakopiańskiej
sieci wodociągowej oddano do użytku źródła
„Leśniczanki”, zwane obecnie „Pod Jedlami”
i „Gonciska” oraz wykonano kanalizację sanitarną
na Szymonach. Od 1951 roku zaopatrzenie
w wodę i gospodarka ściekami pozostawały
w gestii Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej. Budowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej przyspieszyło przyznanie
Zakopanemu Narciarskich Mistrzostw Świata
FIS, w 1962 roku. Do połowy lat 60. XX wieku
wybudowano około 23 km sieci wodociągowej

2

w Jaszczurówce. W tym samym miesiącu, po
prawie dwudziestu latach budowy, oddano
do eksploatacji drugą oczyszczalnię ścieków,
„Łęgi”. To jednak nie zakończyło problemów
miasta z utylizacją rynsztokowych nieczystości. W kwietniu 1991 roku powstało Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
które w styczniu 1992 roku przekształciło
się w Spółkę Eksploatacyjną Wodociągów
i Kanalizacji (SEWiK) Sp. z o.o.
Z początkiem roku 90. XX wieku pojawił
się też pomysł budowy nowego ujęcia wody
dla gminy Kościelisko. Po dwóch miesiącach,
dla ujęcia „Kirowa woda” zostało wydane
pozwolenie wodnoprawne na pobór wody
w maksymalnej ilości 90 litrów na sekundę.
Wówczas, na poziomie 932,20 m n.p.m.,
wybudowano powierzchniowe ujęcie oraz
magistralę wodociągową o długości jednego kilometra. „Kirowa woda” znajduje się na
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego,
a wodę z tego ujęcia zalicza się do pierwszej
klasy czystości wód i nadaje się do spożycia
bez uzdatniania.
3

w ramach wielu zmian spowodowanych
niedawną reformą administracji i powstaniem
województwa nowosądeckiego, zostało
wydzielone Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK), obejmujące Nowy i Stary Sącz, Piwniczną i Grybów.
W listopadzie 1979 roku ukończono modernizację ujęcia wody w Świniarsku, a w roku
następnym oddano tam do użytku nowy
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samorządów. Bilans otwarcia RPWiK w Nowym
Sączu zawierał następujące dane, dotyczące
wyposażenia miasta w sieć wodociągowo-kanalizacyjną: wodociągi – 157,5 km, w tym
magistrala – 14,5 km, sieć rozdzielcza – 92,5 km,
przyłącza – 50 km; kanały – 115 km, w tym
sieć ogólnospławna – 40 km, sieć sanitarna –
37 km, przyłącza – 30 km. Długość kanalizacji
opadowej wynosiła 98 km. Za najważniejsze
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sieci kanalizacyjnej, do której podłączono zaledwie 60 posesji. Od 1948 roku rozpoczęto
modernizację sieci wod.-kan., poprzedzoną
dokładną inwentaryzacją. W połowie lat 50.
XX wieku skanalizowanie miasta oceniano na
24%. Stąd też sprawa rozbudowy kanalizacji
stawała się niezwykle pilna. Prace postępowały
jednak bardzo powoli. Jeszcze na początku
lat 70. XX wieku do sieci wodociągowej było
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i prawie 25 km kanalizacji. Rozbudowano
i zmodernizowano także oczyszczalnię ścieków.
W 1968 roku wybudowano zbiornik wody na
Kotelnicy. Osiem lat później powstało Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Targu, w ramach którego działał
Terenowy Oddział nr 4 w Zakopanem. Od
grudnia 1990 roku funkcjonuje nowe ujęcie
wody dla Zakopanego – źródło „Baptyści-Barany”

Małopolska

Brzesko należy do tych miast powiatowych Małopolski, które długo czekały na
swój wodociąg. Nie tylko w XIX, ale do
połowy XX wieku zaopatrzenie w wodę
opierało się na miejskich studniach. Swoje
ujęcie wody, na rzece Uszwicy, miał jedynie
browar, założony w połowie XIX wieku przez
Jana Goetza Okocimskiego. Także w okresie
międzywojennym i po II wojnie światowej
browar korzystał z tego ujęcia, podczas gdy
mieszkańcy Brzeska nadal czerpali wodę ze
studni. Nawet lokatorzy nowych budynków
wielorodzinnych, powstających w latach 50.
XX wieku, zaopatrywali się w wodę w osiedlowych studniach.

fot. 1-3.
Wypoczynek nad jeziorem Czchowskim, 1976 r.
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Dopiero pod koniec dekady, w związku
z rozwojem przemysłu i budownictwa mieszkalnego, podjęto decyzję o powołaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
zajmującego się szeroko rozumianą gospodarką komunalną. Decydujące znaczenie dla
rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
miało utworzenie, w lipcu 1963 roku, Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Głównym
jego zadaniem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W połowie lat 60. XX
wieku w mieście działało około 15 studni,
mimo, że część miasta była już zasilana z ujęcia
na Uszwicy. Z czasem uruchomiono również
wodociąg doprowadzający wodę ze stawu
w Brzesku-Słotwinie. Okazało się jednak, że to
zbyt małe źródło dla dynamicznie rozwijającego się w tamtym czasie miasta. Po długich
dyskusjach i czteroletniej budowie, w 1973 roku,
powstało ujęcie wody na Dunajcu w miejscowości Isep, skąd wodę pompuje się do SUW
w Łukanowicach. Jej początkowa zdolność
produkcyjna wynosiła około 11 tys. m³ na dobę,
a obecnie wzrosła do 12 tys.
W 1975 roku Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie zostało
przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie. W jego
skład obok zakładów z innych miast wszedł
również zakład z Brzeska. W chwili uruchomienia stacji w Łukanowicach sieć wodociągowa
w Brzesku miała długość 25 km. Powstanie ujęcia
przyspieszyło jej rozwój nie tylko w Brzesku, ale
w Dębnie i Wojniczu. Na przełomie lat 70. i 80.
XX wieku zakład w Brzesku przejął kilkanaście
inwestycji wodociągowych, budowanych przez
Wiejskie Komitety ds. Budowy Wodociągów.
Niejednokrotnie powstające wówczas inwestycje były realizowane w ramach czynów
społecznych przez lokalne społeczności. Tak
właśnie zbudowano wodociąg w Łysej Górze.
W kolejnych latach wodociągiem objęto całą
starówkę oraz osiedle domów jednorodzinnych. W latach 80. i 90. XX wieku sieć wodociągowa rozszerzała się na inne miejscowości
gminy Brzesko (Jadowniki, Mokrzyska, Jasień,
Szczepanów). Część tych prac można było
przeprowadzić dzięki wsparciu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Najpóźniej
woda dotarła do Bucza i Poręby Spytkowskiej.
Ponadto, zbudowano nową magistralę wodną,
biegnącą z ujęcia nad Dunajcem w Bochni
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do Brzeska. Jest to alternatywne źródło wody
na wypadek awarii stacji w Łukanowicach.
Dodatkowo, w latach 90. ubiegłego wieku
od stacji w Łukanowicach poprowadzono do
miast drugą nitkę magistrali wodnej.
Do początku lat 60. XX wieku, czyli do
momentu powstania Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku miasto było pozbawione kanalizacji. Zarówno wody deszczowe, jak
i ścieki domowe odprowadzano wprost do
rzeki Uszwicy ziemnym kanałem, całkowicie
odkrytym i tylko miejscami wybetonowanym. Z kolei w nowo powstającym osiedlu
domów jednorodzinnych budowano szamba,
zazwyczaj nieszczelne. Punktem wyjścia dla
rozwoju sieci kanalizacyjnej była budowa
oczyszczalni ścieków. W 1966 roku oddano do
użytku oczyszczalnię browaru okocimskiego,
która miała przyjmować zarówno ścieki przemysłowe, jak i komunalne. Sieć kanalizacyjna
była systematycznie rozbudowywana, w miarę
posiadanych środków finansowych. W 1993
roku z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji wydzielono sześć
samodzielnych podmiotów gospodarczych,
w tym Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku. W latach 1993-1999
Rejonowe Przedsiębiorstwo działało jako
przedsiębiorstwo państwowe, a w 1999
roku powołano Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.
W Proszowicach, które mogły się pochwalić
wodociągiem już w XVI wieku, przez kolejne
stulecia ludność zaopatrywała się w wodę
w miejskich studniach. Dopiero na początku
lat 60. XX wieku, podjęto budowę wodociągu
w oparciu o ujęcie wody na Ścieklcu. Niestety,
do dzisiaj miasto zmaga się z brakiem kanalizacji i niedostatecznym zaopatrzeniem
w wodę, która jest bardzo złej jakości. Pierwszy
wodociąg w gminie Michałowice, w powiecie
krakowskim, o długości 16,5 km, powstał w 1968
roku i poprowadzono go z ujęcia „Garlica”.
W kolejnych latach sieć wodociągowa była
sukcesywnie rozbudowywana. Wodociąg
miejski w Nowym Targu uruchomiono w 1960
roku, a wodę z niego mieszkańcy mogli czerpać
od następnego roku. Obecnie Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu
zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Nowy
Targ oraz zapewnia odbiór i oczyszczanie
ścieków z aglomeracji, w skład której wchodzą
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miasto i gmina Nowy Targ oraz sąsiednie gminy: Szaflary, Biały Dunajec i Poronin. Woda na
terenie Nowego Targu dostarczana jest z 20
studni głębinowych. Zakład posiada również
rezerwowe ujęcie wody powierzchniowej
na rzece Biały Dunajec. W 1995 roku uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków
o przepustowości 21 tys. m³ na dobę, opartą
na technologii oczyszczania SBR (Biologiczny
Reaktor Sekwencyjny).
W Suchej Beskidzkiej wodociąg powstał
jeszcze później. Jego budowę rozpoczęto
dopiero w 1970 roku, a uruchomienie nastąpiło
pięć lat później. Wykonano wówczas ujęcie
wody, stację uzdatniania, sieć wodociągową
o długości 8 km oraz zbiornik wyrównawczy
o pojemności 2x500 m³. Ujęcie wody (powierzchniowe brzegowo-denne) zlokalizowano
na rzece Stryszawce. W odległości 100 m od
ujęcia zlokalizowano stację uzdatniania wody.
W tym samym czasie, na odcinku 500 m, wzdłuż
ulicy Kościelnej, przeprowadzono pierwszą
nitkę kanalizacji ściekowej. Użytkownikiem
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych było
Miejskie, a potem Powiatowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Suchej Beskidzkiej,
w skład którego wchodził Zakład Wodociągów
i Kanalizacji. W 1976 roku, w ramach reorganizacji
administracyjnej kraju, Sucha Beskidzka, jako
rejon wodociągów i kanalizacji (Zakład Nr 2),
weszła w skład Wojewódzkich Przedsiębiorstw
Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu. W 1992
roku powołano Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Suchej Beskidzkiej, który w 2000
roku przejął oczyszczalnię ścieków będącą
w zarządzie spółki EKOINSTAL.
Niejednokrotnie, zwłaszcza w małych społecznościach, powstanie sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej było efektem własnej, prywatnej
inicjatywy mieszkańców. Przykładem takich
właśnie działań są m.in. wsie Cieniawa i Kąclowa
w powiecie grybowskim. W tej drugiej miejscowości sami mieszkańcy stopniowo budowali
wodociągi. Najpierw powstał on po prawej
stronie rzeki Białej. W celu przeprowadzenia
tej inwestycji na lewym brzegu mieszkańcy
Kąclowej założyli spółkę i – na pisemną prośbę,
urodzonego w Kąclowej, biskupa tarnowskiego
Józefa Gucwy, przy pomocy finansowej Fundacji
Zaopatrzenia Wsi w Wodę przy Konferencji
Episkopatu Polski – wybudowali w latach
1989-1992 własny wodociąg.
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W trzecie tysiąclecie
W 1994 roku MPWiK w Krakowie zostało
przekształcone w jednoosobową spółkę pod
nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna, a poszczególne
gminy przejęły na powrót nieruchomości, które
będąc składową majątku MPWiK w Krakowie
znajdowały się na ich terenie. Założycielem
spółki była gmina Kraków, posiadająca 100%
jego udziałów. W 1996 roku MPWiK weszło
w skład podatkowej grupy kapitałowej, w której
spółką dominującą jest Krakowski Holding
Komunalny S.A.

w Polsce, właśnie w krakowskich wodociągach
w ZUW „Rudawa”. Zainstalowano tam generatory syntezujące ClO2 z chlorynu sodu i kwasu
solnego. W styczniu 2002 roku nastąpił rozruch
podobnej instalacji do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru w ZUW „Dłubnia”. W 2011 roku
zmodernizowano chlorownię w ZUW „Bielany”,
a używany wcześniej do dezynfekcji chlor
gazowy zastąpiono elektrolitycznie generowanym podchlorynem sodu. MPWiK działa na
terenie gminy miejskiej Kraków, a dodatkowo
dostarcza wodę do jedenastu gmin ościennych
(Dobczyce, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki,
1

Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne,
Wieliczka, Zabierzów i Zielonki) oraz odbiera
i oczyszcza ścieki z czterech gmin sąsiednich.
Obie sieci są nieustannie rozbudowywane.
W latach 2004-2006 prowadzona była budowa sieci wodociągowej w ramach programu
„Woda dla wszystkich”. Dzięki temu udało się
zrealizować prawie 300 zadań inwestycyjnych
o łącznej długości 80 km sieci. Taki zakres prac
umożliwił, niemal stuprocentowe, pokrycie
terenu gminy miejskiej Kraków infrastrukturą
wodociągową.
Do 2022 roku planowane jest wybudowanie
blisko 270 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
Ogromnym sukcesem przedsiębiorstwa było
wybudowanie oczyszczalni Płaszów II. Oddanie
obiektu do użytku nastąpiło w październiku 2007
roku. Zakład przyjmujący ponad 650 tys. m³ ścieków na dobę pozwala na skuteczne oczyszczanie
wszystkich ścieków komunalnych. W drugim
etapie projektu płaszowskiego wybudowano
ponad 6 km wielkiego kolektora ściekowego,
łączącego systemy kanalizacyjne Krakowa
i Nowej Huty. Projekt o nazwie „Rozbudowa
i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Płaszów II
w Krakowie”, był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej, w ramach przedakcesyjnego
instrumentu finansowego ISPA (Instrument for
Structural Policies for Pre-Accesion – Instrument
Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej).

fot. 1.
Fontanna w Krakowie.
fot. 2.
Wisła w Krakowie.

Obecnie MPWiK obejmuje cztery zakłady
uzdatniania wody (ZUW „Bielany”, ZUW „Rudawa”,
ZUW „Dłubnia” i ZUW „Raba”), dwie centralne
oczyszczalnie ścieków (OŚ „Kujawy” i OŚ
„Płaszów”), pięć oczyszczalni lokalnych i ponad
3500 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Instalacje te zapewniają nieprzerwaną
dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Wszystkie procesy technologiczne, stosowane
w krakowskich wodociągach, a w szczególności
sposoby dezynfekcji wody, były udoskonalane i unowocześniane. Nowoczesną i bardzo
sprawną metodę dezynfekcji wody, za pomocą
dwutlenku chloru zamiast chloru gazowego,
zastosowano w 1993 roku po raz pierwszy
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fot.
Z całego świata przyjeżdżają turyści,
aby podziwiać krakowskie zabytki.
W 2018 r. miasto odwiedziło ponad 13 mln osób.
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Oczyszczalnia ta nie jest jedynym projektem
realizowanym przez Wodociągi Krakowskie
przy wsparciu funduszy europejskich W 2010
roku spółka zakończyła projekt „Gospodarka
wodno-ściekowa miasta Krakowa etap I”, który
pozwolił na przeprowadzenie renowacji blisko
60 km sieci kanalizacyjnej oraz umożliwił rozpoczęcie doprowadzania systemu kanalizacji
sanitarnej do wschodnich obszarów Krakowa.
W styczniu 1991 roku rozpoczęła się
budowa oczyszczalni ścieków dla Nowej
Huty, która miała być współfinansowana
przez kombinat metalurgiczny i miasto
Kraków. Cztery lata później MPWiK przejęło
od huty funkcję inwestora oraz nadzór na
budową oczyszczalni. Ostatecznie, w październiku 1999 roku, po upływie ponad

40 lat od powstania koncepcji, uruchomiono Oczyszczalnię Ścieków „Kujawy”. Dzięki
temu zlikwidowano wieloletnie zaniedbania
w zakresie gospodarki ściekami w Krakowie
oraz w znaczącym stopniu nastąpiła poprawa
jakości wody w Wiśle. W latach 2001-2002
zrealizowano drugi etap rozbudowy oczyszczalni „Kujawy”, znacznie podnosząc jej
wydajność. Zmodernizowana oczyszczalnia
„Płaszów”, wraz z nowoczesnymi „Kujawami”
oraz lokalnymi oczyszczalniami, pozwalają
na przyjęcie 100% ścieków z terenu miasta.
W 2003 roku Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
zostały beneficjentem projektu „Zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków w Tarnowie”,
w ramach europejskiego programu przedakcesyjnego ISPA. Projekt ten został zaakceptowany

przez odpowiednie komisje Unii Europejskiej,
w wyniku czego Tarnowskie Wodociągi mogły
zrealizować inwestycje o wartości 38 mln
euro (dotacja 25 mln euro). Oprócz gminy
miejskiej Tarnów do projektu przystąpiły gminy
wiejskie – Tarnów i Skrzyszów. W ramach tej
koncepcji wykonano około 280 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano ponad 6 km sieci
wodociągowej i SUW Zbylitowska Góra oraz
wybudowano suszarnię osadów ściekowych
w oczyszczalni ścieków. Projekt był największym
przedsięwzięciem w Tarnowie w ostatnich latach. Dzięki realizowanym inwestycjom, Tarnów
został w całości skanalizowany. Rozbudowano
także sieć wodociągową i kanalizacyjną
w sąsiednich gminach powiatu. Na początku
drugiej dekady XXI wieku tarnowska spółka
przejęła podziemne ujęcia wody w Porębie
Radlnej i Łękawicy. Obecnie przedsiębiorstwo
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. zaopatruje
w wodę 10 gmin: miasto Tarnów, miasto
i gminę Dąbrowa Tarnowska, miasto i gminę
Żabno, miasto i gminę Ryglice, miasto i gminę
Pilzno oraz gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia
Góra, Olesno i Pleśna.
W 2005 roku doszło do połączenia spółek
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. i Tarnowska
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni pozwalają na odbiór ścieków
z 9, a w bliskiej perspektywie z 10 gmin, zlokalizowanych wokół Tarnowa. Obecnie Tarnowskie
Wodociągi Sp. z o.o. oczyszczają ścieki z terenu
następujących gmin: miasta Tarnowa, miasta
i gminy Wojnicz, miasta i gminy Żabno, miasta
i gminy Ryglice oraz gmin: Tarnów, Skrzyszów,
Lisia Góra, Wierzchosławice i Pleśna.

2

fot. 1.
Fontanna w krakowskim parku.
fot. 2.
Fontanna na krakowskim rynku.
fot. 3.
Studnia na tarnowskim rynku.
fot. 4.
Mauzoleum generała Józefa Bema w Tarnowie.
fot. 5.
Ratusz w Tarnowie.
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fot. 1.
Fontanna w Chrzanowie.
fot. 2.
Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach.
fot. 3.
Stańczyk na zamku w Niepołomicach.
fot. 4.
Pijalnia wody w Piwnicznej.
fot. 5.
Piwniczna.
fot. 6.
Rynek w Oświęcimiu.
fot. 7.
Kalwaria Zebrzydowska.
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przez Komisję Europejską w ramach projektu
PHARE (Poland and Hungary: Assistance for
Restructuringtheir Economies). Rozbudowano
sieć kanalizacyjną i opadową dla użytkowników
indywidualnych, a także dla strefy aktywności
gospodarczej na Pomianowskim Stoku, gdzie
wkrótce powstało szereg firm. W marcu 2001
roku oddano do użytku drugą oczyszczalnię
ścieków w Sterkowcu-Zajaziu. Od 2006 roku
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku eksploatuje przepompownię ścieków w Zakrzowie, do której
doprowadzane są ścieki z miasta i gminy
Wojnicz. Z przepompowni ścieki kierowane
są do oczyszczalni tarnowskich wodociągów.
W 2008 roku firma Carlsberg Polska, właściciel okocimskiego browaru, zakończyła
modernizację oczyszczalni ścieków w Brzesku.
Obiekt ten jest doskonałym przykładem współpracy gospodarki komunalnej z przemysłem,
w zakresie ochrony środowiska. W 2012 roku
zakończono budowę progu spiętrzającego wodę
na Dunajcu. Dzięki tej inwestycji zapewniono
mieszkańcom całego regionu bezpieczeństwo
poboru wody. W latach 2010-2015 wykonany
został projekt, współfinansowany ze środków
Funduszu Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
rozbudowy o blisko 30 km sieci kanalizacyjnej. W zakresie zaopatrzenia w wodę RPWiK
świadczy usługi w gminach Brzesko, Dębno,
Wojnicz i Zakliczyn. Działa na obszarze, na którym mieszka ponad 70 tys. osób i działa około
4 tys. podmiotów gospodarczych. W zakresie
odbioru ścieków RPWiK obsługuje mieszkańców
gminy Brzesko i Wojnicz. Eksploatacja urządzeń
kanalizacyjnych obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej o długości dochodzącej do 190 km.
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Od chwili swojego powstania, w 1999 roku,
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji (RPWiK) w Brzesku Sp. z o.o. podjęło
realizację inwestycji o kluczowym znaczeniu
dla miasta i regionu. Na początku obecnego
stulecia przełomowe znaczenie dla tych działań
miał program „Rozwój gospodarczy Gminy
Brzesko”, którego realizacja była możliwa dzięki
dotacji, w kwocie 10 mln euro, udzielonej

Dla zapewnienia efektywnego zarządzania
sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
od 2001 roku rozbudowywany jest system
monitoringu i sterowania obiektami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. świadczy usługi
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
ponad 35 tys. mieszkańców Bochni oraz zaopatruje w wodę miejscowości: Łapczyca, Gawłów,
Ostrów Szlachecki, Słomka i Krzyżanowice.
MPWiK w Bochni eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 122 km oraz
sieć kanalizacji sanitarnej o ponad 150 km.
W ciągu stu lat działalności, bocheńskie wodociągi systematycznie rozwijały zarówno sieć
wodociągową, jak i kanalizacyjną. W rezultacie,
na początku drugiej dekady XXI wieku, 98%
mieszkańców miało dostęp do sieci wodociągowej, a 95% do sieci kanalizacyjnej. Stało się
to możliwe dzięki realizacji inwestycji unijnej
pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni”. Równocześnie zadbano o jakość
wody dostarczanej mieszkańcom. Z uwagi na
pogarszający się stan sanitarny wody w Rabie,
zmodernizowano Zakład Uzdatniania Wody.
Obecnie dostarczana woda spełnia wszystkie
wymogi surowych dyrektyw unijnych. MPWiK
odbiera ścieki sanitarne z miasta oraz gmin
Rzezawa i Bochnia. Za pomocą kolektorów
i przepompowni, ścieki kierowane są do
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, z redukcją związków biogennych, o wydajności
9100 m³ na dobę.
Uchwałą Rady Gminy, z marca 1997 roku,
utworzony został Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Bochni, którego przedmiotem
działalności jest świadczenie usług w zakresie
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fot. 1.
Brzesko.
fot. 2.
Biecz.
fot. 3.
Wadowice.
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zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Zakład obsługuje
26 sołectw – w zakresie dostawy wody do
gospodarstw domowych i zakładów usługowych – oraz 19 sołectw – w zakresie odbioru
i oczyszczania ścieków. Północna część gminy
Bochnia zaopatrywana jest w wodę z MPWiK
Bochnia, natomiast południowa z ujęcia wody
w Siedlcu, z wyłączeniem Woli Nieszkowskiej
zaopatrywanej z wodociągu gminy Łapanów.
Pod koniec 2014 roku, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), dofinansowanie otrzymały podtarnowskie gminy
Gręboszów, Bochnia, Szczurowa i Żegocina.
Z funduszy tych finansuje się budowę systemów wodociągowych, sieci kanalizacyjne
i oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie
przyznano także Zakładowi Eksploatacji Stacji
Uzdatniania Wody Niwka oraz Zakładowi
Usług Komunalnych w Szczucinie. Ten ostatni zmodernizował stację uzdatniania wody
w Suchym Gruncie. W pracach wykorzystywane
były najnowocześniejsze technologie, które
chronią środowisko. W ramach przedsięwzięcia
został zakupiony nowy sprzęt, dzięki któremu
poprawiła się efektywność odprowadzania
ścieków. Całkowita wartość projektów to
prawie 15 mln zł. Największą dotację z PROW
przyznano na budowę kanalizacji w Radłowie
i Niwce. Zaplanowano budowę oczyszczalni
ścieków w gminie Gręboszów, budowę kanalizacji w gminie Bochnia, budowę wodociągu
w gminie Szczurowa, rozbudowę wodociągu

w Żegocinie i budowę kanalizacji w Łąkcie Górnej
i Żegocinie. Przewidziano także modernizację
stacji uzdatniania wody w Suchym Gruncie.
Obecnie w Gorlicach z sieci kanalizacyjnej
korzysta 90%, a z publicznego wodociągu 84%
ogółu ludności miasta. W 2014 roku, w każdej
miejscowości gminy Gorlice, prowadzono
zadania inwestycyjne albo przygotowywano
projekty z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. We wsi Kobylanka
zbudowano wodociąg o długości około 29 km,
z którego korzysta ponad 320 gospodarstw
domowych. Całkowita wartość projektu
wyniosła 2 mln 370 tys. zł. Gmina otrzymała
dotację w wysokości 1 mln 350 tys. zł z projektu „Budowa wodociągu we wsi Kobylanka
– gmina Gorlice”, w ramach programu
„Oś Priorytetowa, Gospodarka wodno-ściekowa. Infrastruktura ochrony środowiska
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Główny wodociąg ma w przyszłości zaopatrzyć także gminy Biecz i Lipinki.
W miejscowości Dominikowice do sieci
kanalizacyjnej przyłączono 157 budynków
zamieszkałych przez 731 osób. W ramach
realizacji projektu powstało 28 km sieci kanalizacji sanitarnej, a koszt tego zadania wyniósł
3 mln 333 tys. zł.
W 2014 roku władze powiatu gorlickiego
zgłosiły do Banku Projektów Regionalnych
(BPR), w ramach Subregionalnego Programu
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Rozwoju 2014-2020 piętnaście propozycji
projektów z terenu powiatu gorlickiego. Wśród
zgłoszonych projektów, obejmujących 9 gmin,
szczególne miejsca zajęły te, które uwzględniały
rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W efekcie ich realizacji ma powstać 472,66 km
sieci kanalizacyjnej, 602,88 km sieci wodociągowej, 304 oczyszczalnie ścieków (w tym
przydomowe), 5 stacji uzdatniania wody oraz
zbiorniki retencyjne.
W latach 2004-2010 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
zrealizowało, w ramach Funduszu Spójności,
projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na
terenie aglomeracji wadowickiej”. W wyniku inwestycji zmodernizowano Zakład
Uzdatniania Wody i Oczyszczalnię Ścieków
w Wadowicach, wykonano 53 km kanalizacji
sanitarnej oraz 16 km sieci wodociągowej,
zbudowano dwie przepompownie ścieków
oraz cztery hydrofornie. Celem tych inwestycji
była poprawa jakości wody i dostosowanie
jej do aktualnych wymogów norm polskich
oraz unijnych, a także osiągnięcie unijnych
standardów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wadowice. W przyjętych
rozwiązaniach wykorzystano nowoczesne
i bardzo efektywne technologie. Ich zastosowanie pozwoliło osiągnąć bardzo wysokie
parametry jakości wody uzdatnionej, przy
dużych wahaniach jakości surowej wody,
ujmowanej z ujęcia powierzchniowego
rzeki Skawy.
3

136

Małopolska

sekrety wody

sekrety wody

Małopolska

4

fot. 1.
XIV-wieczny zamek w Wiśniczu.
fot. 2.
Fontanna w Krzeszowicach.
fot. 3.
Pałac Leśniowskich i Ankwiczów w ryglicach.
fot. 4.
Kobieta z dzbanem – fontanna w Szczawnicy.
fot. 5.
Promenada nad Dunajcem w Szczawnicy.
fot. 6.
Rynek w Oświęcimiu.
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Na przełomie pierwszej i drugiej dekady
XXI wieku, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Olkuszu obejmowało swoim zasięgiem gminy: Olkusz,
Bukowno, Bolesław i Klucze. Zajmowało
się uzdatnianiem i dostarczaniem wody do
ponad 83 tys. odbiorców oraz oczyszczaniem ścieków, odbieranych od blisko 40 tys.
mieszkańców. Eksploatowało ponad 666,3 km
sieci wodociągowej oraz 145,3 km sieci kanalizacyjnej. W 2009 roku przedsiębiorstwo
otrzymało koncesję na produkcję „zielonej
energii” z biogazu, wytwarzanego w procesie
oczyszczania ścieków w elektrowni biogazowej oczyszczalni ścieków. Wyprodukowaną
energię zużywa się na potrzeby własne
oczyszczalni. Rozprowadzana woda należy do wód o najlepszej jakości w Polsce
i charakteryzuje się dobrym smakiem, jest
bezwonna, o dobrej przejrzystości i składzie
mikro- i makroelementów, na poziomie określanym przez Światową Organizację Zdrowia
jako optymalny. Woda z własnego ujęcia nie
jest poddawana uzdatnianiu, natomiast woda
pochodząca z drugiego źródła, którym była
kopalnia cynku i ołowiu, podlega uzdatnianiu
w SUW w Olkuszu.
Na początku drugiej dekady XXI wieku,
w Olkuszu i jego okolicach sytuacja zaopatrzenia w wodę mieszkańców i zakładów
przemysłowych zaczęła się komplikować.
Na 2016 rok zaplanowano likwidację kopalni
cynku i ołowiu, eksploatowanych przez
Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.
Planowane ich zamknięcie wymusiło działania, w wyniku których, w kwietniu 2011
roku, rozpoczęto realizację alternatywnego
sposobu zaopatrywania w wodę – z wykorzystaniem ujęć własnych. W związku z tym
należało w pierwszym etapie wybudować
ponad 18 km magistrali wodociągowych, dwa
nowe ujęcia wód głębinowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Głównym źródłem
wody, w nowym systemie wodociągowym,
stały się ujęcia wód głębinowych, znajdujące się na terenach miejscowości: Kolbark,
Bydlin, Cieślin, Kwaśniów Górny oraz Olewin.
Dziennie nowymi rurociągami ma popłynąć do
22 tys. m³ wody. Jednocześnie zaplanowano
budowę nowoczesnego systemu kanalizacyjnego, pozwalającego na przyłączenie blisko
9 tys. nowych użytkowników. Cały projekt
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jest współfinansowany ze środków unijnych
przeznaczonych na: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na
terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław,
Klucze – etap I”. Jego realizacja pozwoli na
stworzenie systemu, który na wiele dziesięcioleci zagwarantuje ciągłe dostawy wody.
W 2010 roku gminie Myślenice udało się
pozyskać jedną z największych unijnych dotacji w Małopolsce, pochodzącą z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ponad 112 mln zł zostało przeznaczonych
na realizację projektu „Czysta woda dla
Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”.
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków.
Zaplanowano budowę blisko 240 km sieci
kanalizacyjnej, pozwalającej na odprowadzanie ścieków od 13,5 tys. mieszkańców,
87 km sieci wodociągowej oraz oczyszczalnię ścieków w Krzyszkowicach. W wyniku
realizacji projektu nastąpiła istotna poprawa
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie.
Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI
wieku, z pomocy środków unijnych, przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, skorzystało wiele małopolskich gmin, włącznie z takimi, w których
dotąd nie było infrastruktury sanitarnej (np.
w Biskupicach). I tak w powiecie wielickim,
na budowę kanalizacji i wodociągów, gmina
Niepołomice uzyskała z Funduszu Spójności
79,2 mln zł, Wieliczka – 84 mln zł, Kłaj –
8,7 mln zł, Biskupice – ponad 1,7 mln zł,
Gdów – 5 mln zł.
W grudniu 1997 roku, radni Nowego Sącza
podjęli uchwałę o powołaniu Sądeckich
Wodociągów Sp. z o.o., przekształcając tym
samym RPWiK w spółkę prawa handlowego,
która dwa miesiące później podjęła działalność. W 2005 roku do spółki przystąpiły
gminy: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka
Wielka, a w 2010 roku gmina Korzenna. Tym
samym obszar działania spółki rozciąga się
na obszarze pięciu gmin, od Korzennej na
północy do Barcic na południu.
W pierwszych latach funkcjonowania
spółki wodociągowej skoncentrowano się
na usprawnieniu przesyłu wody i poprawie
jej jakości. W 1999 roku rozpoczęto budowę
magistrali wodociągowej (o średnicy 500 mm),
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pomiędzy Nowym i Starym Sączem, co miało
zapewnić poprawę układu hydraulicznego sieci
w Nowym Sączu i zmniejszyć koszty energii
elektrycznej na ujęciach wody w Świniarsku
i Starym Sączu, gdzie utworzono laboratorium
technologiczne. Rozpoczęto też budowę
drugiego zbiornika wyrównawczego wraz
z magistralą dosyłową, mającą zwiększyć
rezerwę dobowego zapotrzebowania miasta na wodę i umożliwić rozbudowę sieci
w południowej części aglomeracji. Znacznie
unowocześniono również proces uzdatniania wody, zgodnie ze standardami Unii
Europejskiej. Dbały o to laboratoria technologiczne przy obu ujęciach i, zastosowane
do uzdatniania wody, filtry antybakteryjne
oraz lampy UV. Radykalnej poprawie uległa
też gospodarka ściekowa. Uszczelniono wiele
odcinków sieci kanalizacyjnej. W 2005 roku
przeprowadzono modernizację oczyszczalni
ścieków, zbudowano kolektory sanitarne oraz
sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
20 km. W tym czasie sieć wodociągowa
pokrywała około 70% powierzchni miasta,
a z sieci kanalizacyjnej korzystało około 85%
mieszkańców Nowego Sącza.
Za początek wspólnych, międzygminnych
inwestycji na terenie Sądecczyzny można
uznać porozumienie, podpisane 18 czerwca 1998 roku, włodarzy miasta Nowy Sącz
oraz gmin Kamionka Wielka i Nawojowa.
Dotyczyło ono wspólnej realizacji inwestycji
kanalizacyjnych. Natomiast sześć lat później
podpisano porozumienie, dotyczące przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia
inwestycyjnego, pod nazwą „Modernizacja
i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi
terenami gmin sąsiednich”, zmierzającego do
kompleksowego uporządkowania kwestii dostawy wody i odbioru ścieków na tym terenie.
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie
byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia
finansowego. W grudniu 2008 roku, decyzją
Komisji Europejskiej przyznano Polsce ponad
171 mln zł na realizację sądeckiego projektu
ze środków Funduszu Spójności, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Zakres rzeczowy inwestycji
obejmował: budowę około 70 km sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami,
trzema hydroforniami, dwoma zbiornikami
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wyrównawczymi; budowę 174 km kanalizacji
sanitarnej z infrastrukturą; modernizację
i rozbudowę Zakładu Uzdatniania Wody
w Starym Sączu; modernizację 2 km sieci
wodociągowej; modernizację 8 km sieci
kanalizacyjnej; wyłączenie z eksploatacji
oczyszczalni ścieków Biegonice oraz budowę
na jej terenie punktu zlewnego. W ramach
zrealizowanej inwestycji zmodernizowano
Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu,
tworząc nowe, większe możliwości poboru
wody powierzchniowej poprzez przebudowę
istniejącego ujęcia brzegowego na rzece
Dunajec i budowę trzech nowych kompleksów basenów infiltracyjnych. Wprowadzono
też nową technologię uzdatniania wody.
Do poprzednio funkcjonującej technologii,
opartej na wstępnym oczyszczaniu, dobudowano układ ozonowania wody i sorpcję
na węglu aktywnym. Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom woda powierzchniowa, poddawana podstawowej dezynfekcji lampą
UV, a ostatecznie chlorem gazowym, nie
wykazuje tendencji do tworzenia się chlorowych pochodnych związków organicznych,
czyli związków potencjalnie szkodliwych
dla zdrowia. Węgiel aktywny usuwa z wody
niektóre metale ciężkie, jak: żelazo, chrom,
ołów i inne substancje. Zastosowanie nowych technologii poboru i uzdatniania wody
umożliwiło zakładowi zwiększenie nominalnej produkcji wody do 12 tys. m³ na dobę.
Zastosowane w Stacji Uzdatniania Wody
w Starym Sączu innowacyjne rozwiązania
stawiają ją wśród najlepszych obiektów tego
typu w Polsce. W wyniku realizacji projektu

19 tys. mieszkańców Sądecczyzny uzyskało
dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej, a 8 tys. nowych użytkowników
korzysta z wodociągu, dostarczającego
wody pitnej o najwyższych parametrach
jakościowych.
Przed realizacją projektu w Nowym Sączu
skanalizowane było centrum miasta, duże osiedla i domy jednorodzinne na obrzeżach tych
osiedli. Obecnie kanalizacja weszła na dalsze
dzielnice z bardziej rozproszoną zabudową. Po
całkowitym ukończeniu projektu, około 98%
mieszkańców Nowego Sącza zostało objętych
siecią kanalizacyjną. Również sąsiednie gminy: Stary Sącz, Nawojowa i Kamionka Wielka
otrzymały wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Oznacza to skokową
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poprawę sytuacji w zakresie zaopatrzenia
mieszkańców w podstawowe udogodnienia
cywilizacyjne. Inwestycja ma także ogromny
wpływ na ochronę środowiska, gdyż nieuregulowane wcześniej kwestie kanalizacyjne
powodowały wzrost zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i gleby. W 2015 roku, na
terenie gminy Stary Sącz wykonano 51 km
kanalizacji sanitarnej, 10 km wodociągu oraz
zmodernizowano stację uzdatniania wody.
Łączny koszt tego zadania to blisko 72 mln zł,
a do nowo wybudowanej sieci podłączyło
się 1280 mieszkańców Łazów Biegonickich,
Barcic Dolnych, Barcic, a także Osiedla
Cyganowice. Kosztem 2,7 mln zł zakończono
pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej
i wodociągu w Przysietnicy. Spółka Sądeckie
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Wodociągi realizuje za blisko 15 mln zł drugą
część projektu, obejmującą budowę 15 km
kanalizacji i 20 km wodociągu. Na 2016 rok
gmina zaplanowała rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej za prawie 11 mln zł.

fot. 1.
Fontanna na rynku w Nowym Sączu.
fot. 2.
Nowy Sącz.
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fot. 1.
Potok Roztoka w Dolinie Pięciu Stawów.
fot. 2-3.
Oscypki to górskie sery wyrabiane m.in. z owczego mleka.
fot. 4-6, 8.
Zalipie – zwyczaj ozdabiania wiejskich izb kwiecistymi malunkami wywodzi się z końca XIX w.
fot. 7.
Dolina Chochołowska wiosną.
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fot. 1.
Potok Kościeliski – Dolina Kościeliska.
fot. 2.
Cyrhla – panorama Tatr.
fot. 3.
Kolejka na Kasprowy Wierch.

1

Tradycję zakopiańskich wodociągów kontynuuje, założona w 1992 roku, Spółka Eksploatacyjna
Wodociągów i Kanalizacji (SEWIK) Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Już
pod koniec 2010 roku rozpoczęła remont starej
oczyszczalni na Spyrkówce. Odbiór techniczny
nastąpił cztery lata później, a oczyszczalnia
uzyskała przepustowość 14 tys. m³ na dobę
i pełny efekt ekologiczny. Pomiędzy 1997
a 2000 rokiem przeprowadzono modernizację drugiej oczyszczalni, „Łęgi”. W tym czasie
rozbudowywano również sieć kanalizacyjną
w północno-wschodniej części Zakopanego.
Obecnie SEWIK dostarcza wodę i odbiera
ścieki z terenu niemalże całego Zakopanego
i części gminy Kościelisko. Woda, dostarczana
przez spółkę, pochodzi z ujęć zlokalizowanych
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Pięć z nich to ujęcia powierzchniowe, o łącznej
zdolności produkcyjnej 1100 m³/h. Pozostałe
sześć to ujęcia wody źródlanej, których łączna
zdolność produkcyjna wynosi 370 m³/h. Woda
dostarczana jest grawitacyjnie przez sieć
w układzie rozgałęzieniowo-pierścieniowym,
o łącznej długości ponad 220 km. Największa jej
ilość pochodzi z kompleksu ujęć w Kuźnicach,
które nie wymaga zaawansowanych technik
uzdatniania, gdyż dostarcza wodę bardzo dobrej jakości, porównywalnej z wodą źródlaną.
Od 2004 roku rozbudowywany jest system
automatyzacji i monitoringu. Działania takie, jak
instalowanie systemów alarmowych i urządzeń
pomiarowych na ujęciach wody oraz w zbiornikach, a także monitoring ciśnień, mają na celu
zwiększenie niezawodności funkcjonowania
sieci oraz urządzeń wodociągowych.
2
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Do sieci kanalizacyjnej Zakopanego,
o długości ponad 250 km, przyłączonych jest
ponad 5100 budynków. Realizacja inwestycji
–rozbudowa sieci i prace modernizacyjne,
polegające na uszczelnianiu kolektorów.
wpływa na poprawność procesu oczyszczania
ścieków, a także na stan środowiska naturalnego.
W obrębie Zakopanego działają dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków
z pełnym usuwaniem biogenów: Spyrkówka
i Łęgi. Ich łączna przepustowość to 29 tys. m³
na dobę. Osady ściekowe wykorzystuje się
w rolnictwie lub do rekultywacji terenu.
W październiku 2014 roku zakończono prace
nad „Rozbudową oczyszczalni ścieków Łęgi
i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”. Zadanie
to było kluczowym elementem projektu,
współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności, pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Miasta Zakopane”. Wartość przeprowadzonych
prac wyniosła blisko 19 mln zł.
Niestety, w zimowej stolicy Polski okresowo
pojawiają się bardzo poważne problemy z wodą
dostarczaną siecią. W przypadku Zakopanego
nie tyle susza stanowi poważny problem,
ile niedoinwestowana infrastruktura, która
w dniach szczytowego ruchu turystycznego
nie jest w stanie obsłużyć wszystkich posesji.
Tak np. było na przełomie lat 2015-2016, kiedy
do miasta zjechało około 300 tys. turystów
i w rezultacie, w dzielnicach Olcza, Pardałówka
i Antałówka, zabrakło wody w kranach. Dlatego
też strategia spółki przewiduje m.in. budowę
sieci wodociągowej na osiedlach: Cyrhla,
Pardałówka, Topory, Strążyska, Sobczakówka,
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Skibówki, Gubałówka, Króle i Zwijacze, a także
modernizację ujęć wody Jaworzynka, Potok
Olczyski i Kotelnica, zbiornika Murowaniec
oraz budowę rurociągu przesyłowego
z Kuźnic. Do wykonania pozostaje także
30 km kanalizacji z przyłączami do około 700
budynków. Rozwiązaniem sytuacji, zwłaszcza
dla dzielnic Olcza, Pardałówka i Antałówka,
ma być wybudowanie nowego zbiornika
retencyjnego. Zbiornik na Antałówce ma
pomieścić 3200 m³ wody i wyrównywać
ciśnienie w sytuacji zwiększonego poboru. Dodatkowy zbiornik powstanie też na
Gubałówce, zasilając w wodę Gubałówkę
i Furmanową.
W powiecie tatrzańskim, na koniec 2014
roku, z sieci wodociągowej korzystało około
73% mieszkańców, a z kanalizacyjnej około 62%.
Jednak stosunki hydrologiczne na Podhalu są
bardzo trudne. W 2012 roku brak wody dotkliwie
dał się we znaki mieszkańcom całego Podhala,
co było spowodowane wyjątkowo suchym
latem i jesienią, w wyniku czego wyschły
ujęcia wody. Jej deficyt w Białym Dunajcu,
Kościelisku, Witowie, Małem Cichem, Suchem
czy Szczawnicy okazał się katastrofalny. Dla
części mieszkańców gminy Biały Dunajec wodę
dowożono beczkowozami. Chcąc zapobiec
w przyszłości podobnym sytuacjom, niemal
natychmiast zainwestowano około 40 tys. zł
i wykopano studnię głębinową. Jednakże
poprawa sytuacji była tylko chwilowa,
gdyż przy większej liczbie turystów, wody
znów zaczęło brakować. Podobne działania
podjęto w gminie Poronin. We wsi Suche
odwiercono studnię głębinową, która została
podłączona do lokalnego wodociągu. Dzięki

porozumieniu z przedsiębiorstwem „Polskie
Tatry” S.A. wodociąg poprowadzono również
do centrum Małego Cichego.
W związku z problemami w zaopatrzeniu
w wodę ludności Podhala, wyjątkowego
znaczenia nabrała, prowadzona przez gminę
Kościelisko, inwestycja pod nazwą „Budowa
magistrali wodociągowej <Kirowa Woda> wraz
z obiektami towarzyszącymi w miejscowości
Kościelisko”. Zadanie to, ukończone w pierwszym kwartale 2013 roku, było realizowane
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa
inwestująca w obszary wiejskie i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji
wynosił około 7,3 mln zł, przy 4 mln zł pomocy
z zewnątrz. W sierpniu 2010 roku rozpoczęto
budowę stacji uzdatniania wody, magistrali
wodociągowej oraz dwóch zbiorników
magazynowych o objętości 1000 m³ każdy.
Stację uzdatniania zlokalizowano w Kirach,
około 500 m poniżej ujęcia wody. Stacja
odbiera surową wodę, która poddawana jest
procesowi odseparowania zanieczyszczeń
mechanicznych i procesowi dezynfekcji.
Przepustowość stacji wynosi 150 m³/h. Po
uzdatnieniu woda za pomocą pomp jest
doprowadzana do dwóch zbiorników magazynowych, usytuowanych na Kierpcówce,
około 1052 m n.p.m. Takie usytuowanie
zbiorników daje duże możliwości dostarczenia wody systemem grawitacyjnym do
95% odbiorców wsi Kościelisko.
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fot. 1.
Morskie Oko – największe jezioro w Tatrach, położone
w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich
Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m.
fot. 2.
Dolina Pięciu Stawów – Nazwa doliny pochodzi od
znajdujących się tam jezior (w Tatrach zwanych
stawami). W dolinie jest nie pięć, ale sześć stawów.
Najmniejszy z nich (Wole Oko) uznano za niegodny
nazwy stawu.
fot. 3.
Wodospad Wielka Siklawa – największy wodospad
w Polsce. Spada z progu ściany stawiarskiej
oddzielającej doliny: Pięciu Stawów Polskich i
Roztoki dwiema lub trzema strugami (w zależności
od wysokości poziomu wody w Wielkim Stawie).
Nachylenie ściany wynosi około 35°, wysokość progu
około 65-70 m.
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W Nowym Targu, na początku XXI wieku, w ramach Funduszu Spójności szybko
rozwijano sieć kanalizacyjną, co w dużej
mierze wymuszał, coraz intensywniejszy,
ruch turystyczny, a także rozwój zakładów
przetwórstwa skórzanego, mięsnego i mleczarskiego. Rozwój kanalizacji spowodował
konieczność rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni. W wyniku realizacji projektu
„Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”, w ramach programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”
wykonano 15,78 km i zmodernizowano 10,1 km
sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowano
i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków,
a także wykonano 3,4 km i zmodernizowano
3,95 km sieci wodociągowej oraz zbudowano
dwa ujęcia wody głębinowej. Dzięki realizacji kolejnych zadań w ramach projektu, do
końca 2015 roku ponad 95% mieszkańców
Nowego Targu zyskała dostęp do gminnej
infrastruktury ściekowej.
W 2002 roku Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Suchej Beskidzkiej przeprowadził pierwszą, poważną modernizację
sieci wodociągowej. Z myślą o polepszeniu
jakości wody pitnej i zwiększeniu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, zmieniono system dezynfekcji

sekrety wody

wody i przebudowano ujęcie wody na
Stryszawce, w przysiółku Role. W miejsce
tradycyjnego chlorowania chlorem gazowym wprowadzono dwutlenek chloru. Na
przełomie 2005 i 2006 roku przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody.
Uruchomiono tam instalację membranową,
pozwalającą na separację zanieczyszczeń na
poziomie molekularnym lub jonowym. Było
to pierwsze w Polsce zastosowanie procesów membranowych, a całością procesu
uzdatniania steruje komputer z odpowiednim oprogramowaniem. W październiku
2014 roku zakończono modernizację Stacji
Uzdatniania Wody. Realizacja tego zadania
była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
„Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Obecnie
z wodociągów miejskich korzysta 85% mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Utrudnieniem
w rozbudowie sieci wodociągowej jest
peryferyjne położenie, nieobjętych siecią
wodociągową, zespołów zabudowy na
stokach gór otaczających Suchą. Różnica
położenia między tymi obszarami a ujęciem
wody, wymusza budowę przepompowni
podnoszących ciśnienie w sieci. Dlatego
też w zabudowie rozproszonej zaopatrzenie
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w wodę pochodzi ze źródeł i ujęć indywidualnych i lokalnych. Długość sieci kanalizacyjnej wzrosła z 9 km w 1992 roku do prawie
35 km w pierwszych latach XXI wieku. Sieć
obsługuje blisko 67% domów. Zadaniem
priorytetowym gminy Sucha Beskidzka
jest powstrzymanie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i degradacji środowiska
gruntowo-wodnego na terenie miasta,
które leży w strefie ochronnej budowanego
zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz ujęć
wody pitnej dla wodociągów grupowych.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Limanowej zarządza 123 km sieci wodociągowych, z której korzysta około 11 tys.
mieszkańców miasta. Na system wodociągowy
składają się: ujęcie powierzchniowe na rzece
Łososinie i ujęcia podziemne na zboczach
Łysej Góry, stacja uzdatniania wody, kilka
przepompowni oraz cztery zbiorniki wyrównawcze. Zakład dysponuje stukilometrową
siecią kanalizacji sanitarnej, z której korzysta
około 10 tys. mieszkańców. Infrastruktura
kanalizacyjna obejmuje: sieci i przyłącza
kanalizacyjne, dwie przepompownie, punkt
zrzutu ścieków oraz oczyszczalnię. W gminie
Limanowa wodociąg jest rozprowadzony
w 16 wsiach i korzysta z niego ponad 40%
gospodarstw, podczas gdy z kanalizacji niecałe 9%. Pozostała część gminy zaopatruje
się w wodę z wodociągów zagrodowych lub
studni kopalnych i wierconych.
W gminie Żegocina – dzięki środkom
uzyskanym z Programu Unii Europejskiej
SAPARD (Specjalny Przedakcesyjny Program
na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Special Accession Programme for
Agriculture and Rural Development) – w 2004
roku zrealizowano kilka dużych inwestycji,
w tym: budowę wodociągu w Łąkcie Górnej,
modernizację sieci wodociągowej i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Żegocinie.
W 2010 roku, z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, skorzystały również gminy powiatu
miechowskiego. Z tego źródła finansowano
także gospodarkę wodno-ściekową innych
miejscowości województwa małopolskiego.
I tak gmina Charsznica otrzymała 3,8 mln zł,
Kozłów – 3,1 mln zł, Racławice – 2,6 mln zł,
Książ Wielki – 2 mln zł, Gołcza – 1,5 mln zł,
a Słaboszów – 1 mln zł.
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Zakończenie
Wodociągi i kanalizacje małopolskie mają
wielowiekową historię. Istotny postęp w rozwoju
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej widoczny
był w XIX wieku, ale w wielu miastach województwa małopolskiego systemy wodno-kanalizacyjne powstały dopiero w wieku XX.
Dla małych ośrodków, w tym gmin wiejskich,
wyjątkową szansą na sfinansowanie budowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej było pozyskanie na ten cel funduszy europejskich.
Wielu gminom się to udało i dlatego nie
należy do wyjątków stwierdzenie dotyczące
Sądecczyzny, gdzie w ciągu 4 lat osiągnięto
taki poziom rozwoju infrastruktury wodno
-kanalizacyjnej, na który, przy użyciu jedynie
własnych środków trzeba by było czekać 70-80 lat. Oczywiście, na terenie województwa
nadal odnajdujemy obszary, do których nie
dotarły jeszcze tego typu udogodnienia.
W połowie drugiej dekady XXI wieku długość
wodociągowej sieci rozdzielczej województwa małopolskiego przekroczyła 19 tys. km,
z czego na miasta przypadło 4467 km, a na
regiony wiejskie 14 539 km, natomiast długość
sieci rozdzielczej kanalizacji przekroczyła
13,5 tys. km, z czego w miastach 4860 km,
a na wsiach 8650 km. Niejednokrotnie ich
budowa jest bardzo utrudniona, z uwagi na
bardzo górzysty teren oraz duże rozproszenie
domostw i gospodarstw. W miejscach, gdzie
budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona
ekonomicznie lub niemożliwa z technicznego
punktu widzenia, niejednokrotnie buduje się
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Duża

część województwa małopolskiego jest objęta
ochroną prawną, ze względu na parki narodowe
i krajobrazowe o niepowtarzalnych walorach
przyrodniczych. Z tego powodu, niezwykle
ważnym zadaniem, nie tylko władz lokalnych,
jest uporządkowanie gospodarki ściekowej,
w szczególności w górskich częściach zlewni
rzek karpackich. Jednym z przykładów takich
działań jest rozpoczęty w 2011 roku projekt
pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na
obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”. W ramach
tej największej – w historii gminy Gródek – inwestycji nad Dunajcem zbudowano m.in. trzy
nowe oczyszczalnie ścieków, zmodernizowano
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dwie już istniejące i pociągnięto kanalizację
sanitarną o długości około 44,8 km. Ponadto
zainstalowano 88,8 km sieci wodociągowej
i zmodernizowano dziewięć istniejących ujęć
wody. Takich inicjatyw w województwie małopolskim jest znacznie więcej. Rozwój sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, obok budowy
dróg i systemów energetycznych, decyduje o poziomie modernizacji gospodarczej
i społecznej, nie tylko określonego regionu,
ale całego kraju. Dlatego działania podejmowane przez gminy małopolskie ze wszech
miar zasługują na uznanie i mogą stanowić
wzorzec skutecznego wdrażania ambitnych
programów dla innych regionów Polski.
2

3

fot. 1.
Fontanna przed ratuszem w Nowym Targu.
fot. 2.
Spływ Dunajcem.
fot. 3.
Pieniny.
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fot.
Małopolska oferuje dużo atrakcji dla
turystów preferujących sporty zimowe.
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