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Jubileusz stulecia krakowskich wodociągów
*Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie

W powszechnej świadomości większość okrągłych dat i rocznic skłania nas do przemyśleń i refleksji nad
tym, co minione, a jednocześnie budzi w nas potrzebę spojrzenia w bliższą lub dalszą przyszłość. W tym
przypadku jest to okazja szczególna — w lutym zeszłego roku obchodziliśmy jubileusz stulecia oddania do
eksploatacji Wodociągu Bielańskiego — pierwszego wodociągu nowoczesnego Krakowa.
Lecz tak naprawdę historia krakowskich wodociągów jest znacznie dłuższa i liczy sobie blisko 700 lat.
Zachowane do dziś dokumenty wskazują, że już w XIII wieku istniał system sztucznych kanałów zaopatrujących
Kraków w wodę, a w niecałe sto lat później na terenie miasta funkcjonowała rozległa sieć wodociągowa,
której utrzymaniem zajmował się specjalny rzemieślnik, zwany rurmistrzem. Wraz z rozwojem Krakowa
wodociąg stale rozbudowywano i unowocześniano. Rozprowadzał on wodę ujmowaną za pomocą rurmusa,
wybudowanego nad jednym ze sztucznych koryt Rudawy do licznych rząpi, łaźni miejskich oraz domów prywatnych. Przez kilkaset lat, do chwili zniszczenia przez wojska szwedzkie, służył nieprzerwanie mieszkańcom
królewskiego grodu świadcząc o zamożności miasta i jego obywateli.
Przez następne ponad dwieście lat ciągłe zmiany władz, przynależności państwowej oraz pogłębiający się
upadek gospodarczy miasta oddalały sprawę odbudowy wodociągu — dopiero w XIX wieku zaczęto poważnie
myśleć o stworzeniu nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę.
Pierwsze plany nowego wodociągu opracowano jeszcze w okresie Wolnego Miasta Krakowa, lecz żaden
z nich nie doczekał się realizacji. Przełomowym dla sprawy wodociągu stało się objęcie urzędu prezydenta
miasta przez Józefa Dietla, który widząc i rozumiejąc wielką potrzebę jego budowy stał się aktywnym inspiratorem konkretnych działań w tym zakresie.
Jednak droga od zamysłu do jego realizacji okazała się długa i skomplikowana. W ciągu następnych
trzydziestu lat powstało kilkadziesiąt różnych koncepcji i projektów zaopatrzenia miasta w wodę. Ostatecznie,
po latach starań i wysiłków, w lutym 1901 r. ukończono realizację jednego z największych i najkosztowniejszych przedsięwzięć, jakie Kraków wówczas podejmował, a data ta do dziś uznawana jest za święto Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. — spadkobiercy tradycji ówczesnego Wodociągu Miejskiego.
Rozwijający się wraz z miastem wodociąg podlegał licznym przeobrażeniom — zmieniała się jego struktura organizacyjna, zasięg działania oraz zakres stawianych przed nim zadań.
Po upływie ponad pół wieku gwałtownie rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającego się miasta, a także
coraz większe zanieczyszczenie Wisły, będącej wówczas podstawowym źródłem wody dla Krakowa, spowodowały konieczność sięgnięcia do nowych, coraz bardziej odległych jej źródeł. Efektem szeregu podjętych wówczas działań było powstanie nowego zakładu uzdatniania wykorzystującego zasoby rzeki Rudawy. Całą inwestycję zrealizowano w niebywale krótkim czasie zaledwie 15 miesięcy i już pod koniec września 1955 roku
ZUW „Rudawa” rozpoczął normalną pracę. Zakład ten jest jednym z trzech pierwszych zakładów wodociągowych w Polsce, w którym zastosowano nową wówczas technologię koagulacji z wykorzystaniem siarczanu
glinu oraz filtracji za pomocą filtrów pospiesznych.
Budowa Nowej Huty pociągnęła za sobą konieczność rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę tej
części miasta. Odpowiedzią było powstanie kolejnego zakładu wodociągowego — ZUW „Dłubnia” oddanego
do eksploatacji na początku 1960 r. Zastosowano w nim tę samą technologię uzdatniania, co w ZUW „Rudawa”, wykorzystując jednocześnie nabyte wcześniej doświadczenia eksploatacyjne.
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Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte były okresem bardzo trudnym dla przedsiębiorstwa. Był to czas
ogromnego deficytu wody, a setki osób zaangażowanych w sprawę poprawy wręcz katastrofalnej sytuacji
dokładało wszelkich starań i wysiłków w celu zapewnienia stałej dostawy wody do miasta. Ten niezwykle
uciążliwy dla mieszkańców Krakowa problem udało się rozwiązać dopiero po uruchomieniu olbrzymiego
kompleksu obiektów wodociągowych ZUW „Raba I” i „Raba II” w Dobczycach. We wrześniu 1974 r. po niecałych czterech latach od rozpoczęcia budowy do Krakowa popłynęła, tak potrzebna miastu woda — początkowo w ilości kilkunastu tys. m3/d, lecz już w niecały rok po uruchomieniu, ZUW „Raba I” osiągnął 70%
projektowanej wydajności.
Po kilku latach przystąpiono do realizacji drugiego etapu prac określanego mianem ZUW „Raba II”.
Równolegle z powstawaniem obiektów technologicznych i docelowego ujęcia wody kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace związane z budową zapory. Pobór wody z ujęcia docelowego rozpoczęto już w czerwcu
1986 r., jeszcze przed osiągnięciem projektowanej wysokości piętrzenia, a uruchomienie w następnym roku
ZUW „Raba II” pozwoliło na zlikwidowanie olbrzymiego deficytu wody, na jaki cierpiał Kraków na przestrzeni niemal całej dekady lat osiemdziesiątych.
Jednak zakres działalności przedsiębiorstwa to nie tylko wodociąg i sprawy związane z zapewnieniem
ciągłej dostawy wody dla mieszkańców Krakowa oraz kilku innych miejscowości, to również skomplikowany
system odprowadzania i oczyszczania ścieków z ponad 750-tysięcznej aglomeracji miejskiej.
Od wielu lat, poza stałą modernizacją i rozbudową systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, priorytetowym zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego, stosowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii zarówno w procesach uzdatniania wody, jak i w oczyszczaniu ścieków. Jednym z szeregu kompleksowych
działań w tym zakresie jest oddana do eksploatacji w 1999 roku nowoczesna oczyszczalnia ścieków „Kujawy”
— niezaprzeczalnie jedna z największych inwestycji w jakich MPWiK S.A. uczestniczyło w ciągu ostatnich lat.
Obecnie realizowany jest drugi etap budowy, który w niedalekiej przyszłości umożliwi doprowadzenie do
oczyszczalni w Kujawach dodatkowej ilości ścieków z części centralnego układu kanalizacyjnego Krakowa.
Pozwoli to na odciążenie oczyszczalni w Płaszowie i jednocześnie na lepszą ochronę wód Wisły na całym jej
odcinku poniżej Krakowa.
W chwili obecnej trwają już przygotowania do przeprowadzenia gruntownej modernizacji, a praktycznie
powstania nowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Płaszowie. Zadanie to jest tym trudniejsze, że
wymagało pozyskania olbrzymich środków finansowych na jego realizację, jak również ze względu na fakt, że
wszystkie związane z tym prace muszą zostać wykonane bez wyłączenia z ruchu obecnej oczyszczalni. Ukończenie realizacji całej inwestycji z pewnością pozwoli na to, że po roku 2004 wszystkie ścieki z terenu Krakowa
będą odprowadzane bez szkody dla środowiska naturalnego.
Zaabsorbowani bieżącymi sprawami rzadko myślimy o tym, że to, co składa się na naszą współczesną
codzienność, już wkrótce będzie historią. Z biegiem czasu, powoli i niezauważalnie zaczną odchodzić w niepamięć nazwiska ludzi, okoliczności i szczegóły zdarzeń — wszystko to, co jeszcze nie tak dawno wydawało się
być znane i oczywiste.
Jubileusz stulecia krakowskich wodociągów, poza świętem pracowników MPWiK S.A. oraz szeregu innych
osób związanych z jego codzienną działalnością jest również doskonałą okazją dla złożenia hołdu tym
wszystkim, którzy w ciągu wielu dziesięcioleci swą codzienną pracą przyczynili się do tego, aby miasto mogło
normalnie funkcjonować zaopatrzone w dostatek wody.
Prezydent Józef Dietl jeden z najbardziej światłych i zasłużonych obywateli naszego miasta; inicjator
i wielki orędownik budowy nowoczesnego wodociągu dla Krakowa pisał niegdyś — Wszyscy, co w tym starym
grodzie zamieszkujemy, zaciągamy względem niego dług i obowiązek szanowania i zachowywania dawnych
jego pamiątek (...), a przecież historia krakowskich wodociągów i kanalizacji to również część wielusetletniej
historii miasta. Jestem przekonany, że ta publikacja, przynajmniej w drobnej części przyczyni się do spełnienia
tego ponadczasowego przesłania i pozwoli uchronić od zapomnienia wiedzę i pamięć o tym, co dla kilku
pokoleń „wodociągowców” było zwykłym, normalnym, choć nie zawsze łatwym dniem pracy.
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Jubileusz 100-lecia krakowskich wodociągów w fotografiach

Fot. 1. Inauguracja Jubileuszu w Kościele
P.P. Norbertanek.

Fot. 2. Uroczystość w najstarszym obiekcie
wodociągów krakowskich na Bielanach.

Fot. 3. Honorowy gość J Eksc. ks. biskup Albin
Matysiak.

Fot. 4. Wizyta w Muzeum na Bielanach.

Fot. 5.Podczas Jubileuszu MPWiK S.A..

Fot. 6.Duszpasterz krakowskich wodociągów ks.
Infułat Jerzy Bryła Proboszcz Parafii
Najświ. Salwatora.
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Fot. 7. W sali obrad Rady Miasta Krakowa.

Fot. 8. Pod pomnikiem pomordowanych przez
hitlerowców pracowników MPWiK.

Fot. 9. Podczas Jubileuszowego Koncertu
w Filcharmonii Krakowskiej.

Fot. 10. Prezydent miasta Krakowa
prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś.

Fot. 11. Piknik Załogi i Gości na Bielanach.
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Dr inż. Stanisław A. Rybicki*

STO LAT WODOCIĄGU
STOŁECZNO–KRÓLEWSKIEGO
MIASTA KRAKOWA
*Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
[Artykuł niniejszy jest w znacznej części skrótem wykładu autora wygłoszonego z inicjatywy Prezesa Zarządu
MPWiK w Krakowie mgr inż. Ryszarda Langera podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 maja
2001 r. poświęconej stuleciu Krakowskiego Wodociągu]
Słowa kluczowe: zaopatrzenie w wodę, wodociągi, historia infrastruktury miejskiej, rozwój zrównoważony

Streszczenie
Od XIII wieku w Krakowie rozwijał się wodociąg. Wodę dostarczano przewodami drewnianymi. Przepływ
odbywał się początkowo grawitacyjnie, od XV w. pod ciśnieniem. Rozwój wodociągu przerwały wojny
szwedzkie. Nowoczesny wodociąg oddano do użytku w roku 1901. Przedstawiono historię, stan aktualny,
problemy oraz perspektywy rozwoju.

Początki wodociągu miasta Krakowa

w mieście. Zabudowano rury, które mogły wytrzymać

Do tej pory nie jest znana data powstania wo-

ciśnienie wody. Były to odpowiednio przewiercane

dociągu w Krakowie. Najdawniejszy znany zapis,

pnie sosnowe. Materiał ten był bardziej ekologiczny

pochodzący z roku 1286 potwierdza, że istnieje do-

od stosowanych w starożytnym Rzymie rur ołowia-

prowadzenie sztucznym korytem wody, pochodzącej

nych. Zamożni mieszczanie korzystali z wody dopro-

z rzeki Rudawy w Mydlnikach. Przypuszczalnie

wadzonej do środka budynków, nawet do łazienek

najstarsza sieć rozprowadzająca, składała się ze

z bieżącą wodą. Mniej zasobni pobierali wodę ze

sztucznych koryt, głównie otwartych, prowadzących

swych zbiorników (tzw. rząpi) umieszczonych zwykle

wodę grawitacyjnie. Sukcesywnie wprowadzano prze-

w chodniku przy budynku. Były także rząpie ogólno-

wody zamknięte.

dostępne np. w rynku. Znaczne ilości wody dopro-

Wykopaliska archeologiczne potwierdziły wystę-

wadzano do browarów i licznych łaźni miejskich,

powanie w poziomach XIV-wiecznych wielu setek

bogato wyposażonych (w wanny, parówkę, sale wy-

metrów rur drewnianych, dwudzielnych, charaktery-

poczynkowe i kuchnię). Wg szacunkowych danych,

stycznych dla bezciśnieniowych warunków przepływu.

długość sieci wodociągowej wynosiła około 10 km.

Następnym etapem rozwoju było wprowadzenie

Wykorzystywano także studnie – w poszczególnych

wodociągu ciśnieniowego. Wymagało to nowych urzą-

realnościach. Odrębne rurmusy istniały dla zamku

dzeń, nazywanych rurmusem. Początkowo podstawo-

Królewskiego i dla miasta Kazimierza.

we urządzenie było przypuszczalnie kołem wodnym,

Opłaty za korzystanie z tych urządzeń były

następnie pompą tłokową. Podnosiło ono wodę do

zróżnicowane, liczone od osoby. Niemała grupa ko-

drewnianego zbiornika umieszczonego na potrzebnej

rzystających była czasowo lub całkowicie z nich zwol-

wysokości. Na dnie zbiornika była warstwa piasku.

niona. Okresowo występowały zaburzenia i przerwy

Stąd siecią rur następowało rozprowadzenie wody

w pracy wodociągu.
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Odprowadzenie wód opadowych i nieczystości

twem długowieczności tych urządzeń i szacunku

płynnych było przedmiotem różnych rozwiązań –

współczesnych dla wielowiekowej tradycji. Krakow-

równolegle z zaopatrzeniem w wodę. Podstawa układu

ska kanalizacja utrzymuje ciągłość eksploatacyjną nie-

kanalizacji były początkowo otwarte cieki znajdujące

przerwanie od przeszło 750 lat.

się na ogół w ulicach. Do nich doprowadzano z poszczególnych realności kanały otwarte lub przykryte.

Okres starań, budowy i rozwój do 1939 r.

Wszystkie odpływy kierowano do rowów i fos okala-

Istotne znaczenie miał brak dobrej wody. Dążenia

jących miasto, które były połączone z Rudawą i Wisłą.

do wybudowania w Krakowie nowoczesnych wodo-

Dość konsekwentnie były rozdzielone miejskie urzą-

ciągów rozpoczęto w trzecim dziesiątku XIX w. Decy-

dzenia wodociągowe od kanalizacyjnych. Stan sanitar-

dującą rolę w podjęciu konkretnych działań odegrał

ny miasta był dobry – wg ówczesnych kryteriów.

prof. Józef Dietl, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Podczas oblężenia Krakowa przez Szwedów

prezydent Krakowa w latach 1866 – 74. Znamienna

(1655 r.) nastąpiło rozmyślne zniszczenie przez nie-

jest Jego wypowiedź podczas posiedzenia Rady Miej-

przyjacielskich saperów krakowskiego rurmusu i sys-

skiej w sprawie budowy wodociągu: „Nie zrażajcie się

temu doprowadzającego wodę do fos, stanowiących

Panowie wielkimi kosztami jakie pociągnie za sobą

ważny fragment systemu obronnego. Stopień i zakres

urządzenie wodociągowe, bo koszta przeminą, korzyści

zniszczeń były tak duże, że odbudowa wodociągu

zaś będą wieczne!”.

przekroczyła możliwości miasta na 250 lat.

Projekt ukończony w 1870 r. nie zyskał akcep-

Istniejąca kanalizacja miasta nie doznała takich

tacji Komisji Wodociągowej, powołanej przez Radę

uszkodzeń jak wodociąg. Rozbudowywana na miarę

Miejską. W ciągu następnych 10 lat przedstawiono

możliwości, ale bez równolegle działających wodo-

około 30 projektów lub opracowań tak nazywanych.

ciągów nie mogła jednak zapewnić takich warunków

Problem zaopatrzenia Krakowa w wodę budził po-

sanitarnych jak poprzednio. W mieście wybuchały epi-

wszechne zainteresowanie „higienistów” (lekarzy),

demie, powodując wysoką śmiertelność ludności. Pod

techników oraz specjalistów z różnych dziedzin. Do-

koniec XVIII wieku liczba mieszkańców Krakowa

wodem tego może być liczba 600 publikacji, które

wynosiła około 10 tys., tj. połowę stanu przed najaz-

ukazały się na ten temat w latach 1880 – 1905.

dem szwedzkim.

Specyficznym problemem był status Krakowa,

Wiele kanałów przebiegało w obrębie kwartałów

miasta – twierdzy, które powinno mieć ujęcie wody

istniejącej zabudowy, także pod budynkami. Były one

wodociągowej w obszarze pasa fortyfikacyjnego. Ze

zamknięte, wykonywane z kamienia lub cegły, nie-

względu na ograniczone możliwości oczyszczania,

które o znacznych wymiarach (1,80x1,80m). Łączną

szukano wód czystych, ze źródeł lub zasobów pod-

długość tych kanałów nazywanych blokowymi szacuje

ziemnych. Było to przed odkryciami Pasteura, doty-

się na około 12 km.

czącymi bakterii (1895). Duże znaczenie miały intu-

Likwidacja na początku XIX w. murów obron-

icja i doświadczenie. Dość często korzystano z po-

nych i związanego z nimi systemu odprowadzenia wód

mocy ekspertów polskich i zagranicznych. Patrząc po

opadowych i ścieków wywołały konieczność istotnej

przeszło 100 latach „ex post” łatwo zauważyć prze-

modyfikacji układu kanalizacji miejskiej. Niezbędne

wagę różnego rodzaju wypowiedzi i poglądów nad

było wykonanie nowych, krytych kanałów, którymi

pracami określającymi stan faktyczny zasobów wody

odprowadzano wody opadowe i ścieki sanitarne –

proponowanych ujęć.

w dalszym ciągu bez oczyszczania, już nie do fos, ale

W 1888 r. Komisja Wodociągowa opracowała

do Wisły i Rudawy. Trwało to przez resztę XIX wie-

kolejny wniosek proponując doprowadzenie grawita-

ku.

cyjne ze źródeł regulickich, znajdujących się w odleKanały blokowe włączano stopniowo do nowego

głości około 30 km na zachód od Krakowa. Rada

układu. Ukończenie właściwych zabezpieczeń tych ka-

Miejska akceptowała ten projekt (1889 r.), ale jej u-

nałów nastąpiło dopiero w latach dziewięćdziesiątych

chwała nie została wprowadzona w życie.

(XX wieku). Około 1 km zmodernizowanych kanałów

Przez kilka lat wysiłki miasta były skoncentro-

blokowych stanowi sprawny stale eksploatowany frag-

wane na budowie teatru im. Słowackiego. Budowa

ment obecnej kanalizacji miejskiej, będąc świadec-

wodociągu została odłożona, ale już nie na długo.
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Nowa Komisja Wodociągowa doprowadziła do

stylu został (1996 r.) wymieniony przez znanego hi-

wykonania rozpoznawczych prac wiertniczych w kilku

storyka Normana Daviesa jako wybitne dzieło neo-

obszarach dość odległych od Krakowa. Dla wybranego

gotyku, obok takich obiektów jak ratusz w Man-

obszaru przeprowadzono dokładniejsze badania. Ich

chesterze i „bajkowy zamek” króla Ludwika Bawar-

podsumowanie zostało opracowane przez inż. Romana

skiego w Neuschwanstein w Bawarii*

Ingardena. Ze względu na szczególne znaczenie

Zasadnicze rozwiązania techniczne były, jak na

przedstawia się ten fragment historii wodociągu nieco

owe lata, nowoczesne. Kotły parowe napędzały dwie

szerzej.

pompy, każda o mocy 100 KM oraz wydajności 420

Stwierdzono, że dwa położone w obrębie forty-

m3/godz., przy ciśnieniu = 0,60 MPa. Odrębna maszy-

fikacji Krakowa tereny nadają się do ujęcia wody pod-

na napędzała generator prądu stałego (16 KM), który

ziemnej, mianowicie:

wykorzystywano do oświetlenia i napędu maszyn

— teren bielański, o wydajności szacowanej na
3

12 tys. do 16 tys. m /d

w warsztacie. Węgiel dostarczano Wisłą, ze Śląska do
własnej przystani.

— teren budzyński o wydajności szacowanej na

Pompy wprowadzały wodę do rurociągu tłocz-

60 tys. m3/d, woda zawierała tu nadmierne stężenia

nego (dług. 4,5 km) i następnie do zbiornika począt-

żelaza.

kowego o pojemności = 5 tys. m3 położonego pod

Opracowanie przedłożono do oceny specjalistów

Kopcem Kościuszki. Posadowienie zbiornika przyjęto

z Wiednia, Sztutgartu i Berlina. Treść ekspertyzy zna-

wyżej niż wynikało to z zabudowy miasta, uznając za

na jest obecnie tylko we fragmentach. Wynika z nich,

konieczne doprowadzenie wody do położonego na

że jednoznacznie podtrzymano tylko projektowane za-

wzgórzu Wawelu, „którego ze względu na jego wielką

potrzebowanie na wodę. W innej „tonacji” sformuło-

wartość narodową i historyczną z wodociągu wyłączyć

wano sprawy związane z wydajnością ujęcia. Rada

nie można …”. Takie przesłanki mieli na uwadze

Miasta uchwałą z dnia 8.07.1897 r. postanowiła „przy-

twórcy wodociągu bielańskiego, który został obowią-

stąpić jak najprędzej do budowy jednolitego wodo-

zkowo nazwany „Wodociągiem Cesarza Franciszka

ciągu zasilanego wodą gruntową z obydwóch terenów

Józefa I”. Ale był to pierwszy większy wodociąg

wodonośnych”.

zaprojektowany i wybudowany w całości przez Po-

Od tego momentu nastąpiły bardzo szybkie dzia-

laków.

łania. Zorganizowano miejskie biuro wodociągowe,

Pod koniec roku 1901 wodociąg krakowski obej-

dla opracowania projektu i przeprowadzenia budowy.

mował teren zamieszkiwany przez 114 tys. mieszkań-

Kierownikiem został Roman Ingarden „c.k. nadinży-

ców (liczba korzystających była mniejsza) na obszarze

nier”. Projekt ten Rada Miejska zatwierdziła dnia

około 20 km2, w tym miasto Kraków 6,88 km2. Dłu-

26.05.1898 r. Rozpisano następnie przetarg wybierając

gość sieci wynosiła prawie 81 km, średnice 40 – 750

z dwu ofert tańszą. Budowa wodociągu przebiegała

mm, dominowała średnica 100 mm, rury były żeliwne.

szybko i sprawnie. W dniu 15 lutego 1901 r. nastąpiło

Liczba podłączeń domowych sięgała 1228 sztuk, do-

bardzo uroczyste otwarcie. Jego współczesny opis

minowały tu rury ołowiane (1183 połączeń). W pierw-

z wielu względów bardzo interesujący jest zbyt ob-

szym roku eksploatacji dostarcza średnio około 2740

szerny dla przedstawienia w tym miejscu.

m3 wody na dobę. Następne lata przynosiły stały

Ujęcie bielańskie składało się z 20-tu studni,
wielkodymensyjnych (1000 mm) z rurą filtracyjną

wzrost liczby korzystających, ilości dostarczanej wody
i rozbudowę sieci wodociągowej.

miedzianą, ocynkowaną o średnicy 600 mm, otoczona

Eksploatacja szybko nasunęła sporo problemów.

żwirkiem filtracyjnym. Głowica studni – murowana.

Okazało się, że okresowo woda jest znacznie zażela-

Dopływ do studni zbiorczej – przewodami lewaro-

ziona, a wydajność ujęcia jest niższa od prognozowa-

wymi. Pompownia (odległa od ujęcia o około 800 m)

nej. Doraźnie zwiększano wydajność i usuwano osad,

o konstrukcji żelbetowej, Strop nad halą pomp i kot-

który wypadał z wody w przewodach i zbiorniku.

łownią, stalowo – żelbetowy, odporny na działanie
pocisków artyleryjskich. Okna chronione stalowymi
okiennicami. Jak dla twierdzy.
Cały zespół zabudowy utrzymany w jednolitym

CZASOPISMO TECHNICZNE

Norman Davies: Europa, rozprawa historyka z historią.
Wydawnictwo Znak, Kraków 1998 r.
 Ilustrują to wykresy i schematy umieszczone na kolorowej
wkładce.
*
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Doprowadzono także rurociągi i rozbudowano

światową, liczba mieszkańców przekroczyła 250 tys.

sieć do nowych, wyżej położonych obszarów Krako-

Średnia dobowa ilość dostarczanej wody = 22,8 tys.

wa. Wykonano tunel pod Wisłą, na głębokości około

m3/d, około 50% tej ilości wtłaczano pompami o na-

15 m poniżej dna, i ułożono w nim przewody dopro-

pędzie elektrycznym. Długość sieci wodociągowej wy-

wadzające wodę z Bielan na prawy brzeg Wisły. Licz-

nosiła 250,0 km. W tym okresie zaopatrzenie Krakowa

ba odbiorców wody rosła. Tocząca się pierwsza wojna

w wodę zaliczano do jednego z lepszych w Polsce.

światowa spowodowała gwałtowny przyrost ludności,

Jednostkowy dobowy pobór wody oscylował około

w niektórych latach jej liczba przekraczała 210 tys.

100 dm3/osobę.

osób. Było to znacznie więcej niż prognozowano

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej była prowadzona

w projekcie wodociągu, nawet dla roku 1930. Jednost-

wyprzedzająco w stosunku do rozwoju wodociągu. Od

kowy pobór wody zwiększał się, sięgając 100 l/MK*d

drugiej połowy XIX w. budowano w Krakowie już tyl-

(w projekcie zakładano 75 l/MK*d). Mimo wspomaga-

ko kanały zlokalizowane w ulicach. Wyloty kierowano

nia obiektu bielańskiego tzw. wodociągiem rezerwo-

dalej do Rudawy i do Wisły. W roku 1907 długość

wym wykorzystującym również wody gruntowe, nie

kanałów wynosiła około 48 km. Występujące powo-

zaspokajano w pełni potrzeb. Znów pojawiły się pro-

dzie potwierdziły dobitnie konieczność skoordynowa-

pozycje doprowadzenia wody z Tatr. Koszt tej inwe-

nia budowy i eksploatacji kanalizacji z ochroną

stycji – stanowił jednak nieosiągalną barierę. Znów

Krakowa przed powodzią. Drugi problem był bardzo

rozważano możliwość poboru wody z Budzynia.

trudny i kosztowny, jego rozwiązanie należało do

Bardzo zdecydowane stanowisko zajął wtedy dy-

obowiązków państwa tj. „c.k. monarchii”, która dzia-

rektor wodociągu Krakowskiego inż. Tadeusz Jaszczu-

łała w myśl swej standardowej zasady „festina lente”,

rowski, podając trafnie genezę występujących trud-

czyli „spiesz się powoli”. A problem był szczególnie

ności. Powołany ekspert, prof. Maksymilian Matakie-

złożony, gdyż odcinek Krakowskiej Wisły leżał na

wicz z Politechniki Lwowskiej jednoznacznie rozwiał

trasie projektowanej drogi wodnej Dunaj – Odra –

przypuszczenia dotyczące znacznej wydajności obsza-

Wisła – Dniestr. Nie czekając jednak na ostateczne

ru Budzynia – Cholerzyna, gdyż oszacował ją na po-

rozstrzygnięcie tych spraw, kontynuowano w Krako-

ziomie około 8 razy niższym niż przyjmowano po-

wie intensywną budowę kanalizacji. W ciągu 2 lat wy-

przednio. Badania prowadzone wiele lat później po-

konano około 40 km kanałów.

twierdziły ten fakt. Jako realne źródło poboru wody

Realizację obiektów przeznaczonych do skutecz-

pozostała zatem rzeka Wisła. Konieczne było jednak

nej ochrony przed powodzią i odprowadzenia ścieków

wprowadzenie bardziej złożonych rozwiązań technicz-

rozpoczęto w latach 1911 – 1912. Pierwsza wojna

nych niż dotychczasowe, mianowicie tzw. sztucznej

światowa spowodowała, że budowę głównych kolekto-

wody gruntowej. Woda czerpana wprost z rzeki jest

rów ukończono w roku 1920. Zamknięcia powodziowe

wstępnie oczyszczana a następnie wprowadzana do ba-

wylotów tych kolektorów do Wisły wykonano nieco

senów, z których przesiąka do warstwy wodonośnej.

później. Kolektory stanowią do dziś ważny fragment

Tu przebiega jej zasadnicze oczyszczanie. Pobór tej

infrastruktury technicznej miasta. Długości lewobrzeż-

wody („wtórny”) następuje ze studzien, zarówno wy-

nego kolektora Wisły i kolektora prawobrzeżnego

korzystywanych uprzednio, jak nowych. Przy ciągłej

wynosiły po około 7 km. Przepustowość sumaryczna

eksploatacji istniejącego ujęcia, mimo trudności okre-

kolektorów „brzegowych” wynosiła około 21 m3/s.

su powojennego, w latach 1921 – 1925 przeprowadzo-

Wymiary ich są zróżnicowane, w dolnych odcinkach

no gruntowną modernizację wodociągu w Bielanach.

3,50/3,0 m. Na kolektorach wybudowano szereg prze-

Stosując sposób opisany wyżej uzupełniony (do-

lewów burzowych. Przy określonych stanach wody

piero od 1933 r.) chlorowaniem końcowym wody do-

w Wiśle mogą one zrzucać część wód opadowych

starczano z Wodociągu Bielańskiego do Krakowa wy-

wprost do rzeki. Ustabilizowano także koryto Rudawy,

starczającą ilość wody. Jej jakość była jednak zależna

zapewniono trwałe odwodnienia kilkuset hektarów te-

od jakości wody Wisły oraz temperatury środowiska,

renu, który wykorzystano do rozbudowy miasta.

determinującej przebieg procesów oczyszczających,

W roku 1939 długość kanałów w Krakowie się-

podczas przepływu przez warstwę złoża wodonośnego.

gała 184,2 km tj. 74% długości sieci wodociągowej.

W ostatnim roku budżetowym przed drugą wojną

Stawiało to Kraków w grupie najlepiej wyposażonych

8
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w kanalizację miast polskich. Organizacyjnie, dopiero

Rudawy. Miasto uzyskiwało wodę z drugiego ujęcia,

od roku 1935 kanalizacja miejska stanowiła instytucję

„powracając” po 300 latach do Rudawy.

wspólną z wodociągami.

Sprawa realizacji nowego ujęcia nabrała tempa po
wystąpieniu w lutym 1954 r. na Śląsku awaryjnego

Lata 1939 – 1989

zrzutu ścieków fenolowych do Wisły. Zawartość fe-

Podczas drugiej wojny światowej wielu pracow-

nolu w Wiśle wykorzystywanej w Bielanach sięgała

ników wodociągów było zaangażowanych w działal-

1,60 g/m3, przekraczając przeszło 300 razy tolerowaną

ność konspiracyjną. Tablica pamiątkowa ku czci osób,

zawartość. Odrażający smak wody, spotęgowany po

które straciły życie liczy 36 nazwisk. Są to straty naj-

chlorowaniu wykluczał jej wykorzystanie do kon-

bardziej tragiczne, ale nie jedyne.

sumpcji. Tysiące ludzi oczekujących w kolejkach przy

Sprawy techniczne nie rozwijały się. Powiększo-

nielicznych studniach spowodowało, że sprawa nabra-

no obszar miasta do 168 km . Niemieccy specjaliści

ła tzw. aspektu politycznego. Inż. Mieczysław Duma,

przeprowadzili poszukiwania za wodą. Jednak nie do-

wtedy już w ramach Biura Projektów Budownictwa

szło do wybudowania nowych ujęć. Wydajność wodo-

Komunalnego w Krakowie, zorganizował większy zes-

ciągu zaledwie pokrywała potrzeby, znacznie wyższe

pół, bo projektowanie i realizacja przebiegały niemal

niż przed wojną. Mimo tragicznego losu ludności ży-

równocześnie. We wrześniu 1955 r. 17 miesięcy od

dowskiej, liczba mieszkańców Krakowa powiększyła

rozpoczęcia projektu, popłynęła woda z zakładu, któ-

się bowiem do około 300 tys.

rego projektowa wydajność wynosiła 55000 m3/dobę.

2

Natychmiast po okupacji, przystąpiono do na-

Obok Goczałkowic dla Śląska i Tomaszowa dla Łodzi,

prawy szkód i poszukiwań nowych ujęć. Okazało się

był to jeden z trzech pierwszych obiektów w Polsce,

wkrótce, że jednak najszybciej można uzyskać wodę

wykorzystujących sposób koagulacji wody. Zakład

z rozbudowanego ujęcia bielańskiego. Sprawa nabrała

Uzdatniania „Rudawa” po rozbudowie, przez wiele lat

specjalnego znaczenia po zapadnięciu decyzji (1949 r.)

stanowił podstawowy obiekt wodociągowy Krakowa.

o budowie kombinatu i miasta Nowa Huta. Zaproszeni

Równolegle poszukiwano innych źródeł wody dla

wybitni specjaliści, profesorowie Akademii Górniczej

miasta. Do zakładu bielańskiego skierowano wodę

szybko, zdecydowanie i trafnie stwierdzili, że możliwe

z Sanki (1957 r.). Następnie uruchomiono tu pierwsze

do wykorzystania zasoby wód podziemnych w są-

w Polsce urządzenia do ozonowania wody (1959 r.).

siedztwie nowego miasta nie zaspokoją potrzeb. Real-

Zapewniały one usuwanie fenolu, co umożliwiało po-

nym rozwiązaniem okazało się dostarczenie wody

bór wody wiślanej w ilości do 20 tys. m3/d. W roku

z wodociągu krakowskiego. Wymagało to opracowa-

1960 oddano do użytku zakład pobierający wody

nia odpowiedniego projektu, a w tym czasie nie było

z Dłubni, o wydajności około 30 tys. m3/dobę.

wyspecjalizowanych biur projektowych. Grupa pra-

Miasto korzystało zatem z Wisły i jej trzech

cowników wodociągów krakowskich utworzyła zespół

lewobrzeżnych dopływów. Niestety przepływy wody

projektujący, w skład którego wchodzili m. innymi

w tych rzekach były niskie, co mimo względnie dobrej

inż. Kazimierz Dohnalik dyrektor techniczny wodo-

jakości prowadzonej wody nie dawało optymistycz-

ciągu i mgr inż. Mieczysław Duma, który od tego cza-

nych perspektyw zaspokojenia potrzeb Krakowa. Na

su przez wiele lat działał jako faktyczny generalny

zlecenie władz miejskich wykonano w roku 1961, tak-

projektant rozbudowy wodociągu krakowskiego. Zes-

że pod kierunkiem mgr inż. Mieczysława Dumy, „Stu-

pół ten zaprojektował niebawem zrealizowane, pierw-

dium nad zaopatrzeniem w wodę Krakowa z Karpac-

sze zasilanie Nowej Huty w wodę, mianowicie przez

kich dopływów Wisły”. Ilości wody, które zamierzono

połączenie tzw. magistralą północną, z wodociągiem

dostarczyć do Krakowa szacowano na około 3,5 m3/s

krakowskim. Następnym, bardzo ważnym opracowa-

tj. około 300 tys. m3/dobę. Do decyzji Władz przedsta-

niem zespołu, były założenia projektowe rozbudowy

wiliśmy dwie alternatywy:

wodociągu dla Krakowa. Zostały one zatwierdzone
7.10.1952 r. ale już nie przez Radę Miejską tylko wła-

• doprowadzenie wody z Dunajca z regionu Łukanowic (k. Tarnowa)

dzę centralną tj. Państwową Komisję Planowania Gos-

• doprowadzenie wody ze zbiornika zaporowego,

podarczego w Warszawie. Akceptowano propozycję

który należało wybudować na rzece Rabie w Dob-

Autorów tj. wykorzystanie dla Krakowa wody z rzeki

czycach (35 km od centrum Krakowa).
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Wiążąca decyzja została podjęta przez Radę Mi-

zapewnia dezaktywację wirusów Poliomyelitis (cho-

nistrów dnia 16 lipca 1971 r. niemal 10 lat po wyko-

roba Heinego-Mediny). Urządzenie było nowatorskie

naniu „Studium …”. Wybrano ujęcie z Raby. Główne

w skali Polski.
Trwała systematyczna rozbudowa sieci wodocią-

zalety:
• wystarczające zasoby wody – po wybudowaniu

gowej i zbiorników wyrównawczych. W połowie lat
siedemdziesiątych ich pojemność (100 tys. m3) była

zbiornika Dobczyce,
• długość doprowadzenia stanowi mniej niż 50%

dwudziestokrotnie wyższa od przedwojennej.

długości z Dunajca. Przy współczesnych możli-

Rozpoczęto realizację (1973 r.) drugiego etapu

wościach dotyczących produkcji rur w Polsce, był

budowy wodociągu z Raby. Obejmował on potężne

to argument bardzo ważny, wręcz decydujący,

ujęcie wody tzw. „wieżowe” umieszczone w projekto-

• energochłonność dostawy wody jest znacznie niż-

wanym zbiorniku Dobczyce. Jego szczególną cechą
jest możliwość poboru wody na wybranym, jednym

sza,
• cała zlewnia Raby leży na terytorium Polski. Na-

z trzech poziomów. Zakład Wodociągowy w porówna-

tomiast znaczna część zlewni Dunajca należała do

niu z istniejącymi stacjami wodociągowymi miał bar-

Czechosłowacji.

dziej nowoczesne rozwiązania, nie dawały one jednak

W ten sposób na wiele lat ustalono źródło wody

pełnej gwarancji uzyskania wody wysokiej jakości.
Brakowało bowiem tzw. środków dewizowych na za-

dla Krakowa.
Podczas 10-cio letniego okresu między opracowaniem cytowanego „Studium …” a podjęciem de-

kup nowoczesnej aparatury, a przede wszystkim odpowiednio wydajnych, urządzeń do ozonowania wody.

cyzji wybudowano szereg obiektów zwiększających

Dużo uwagi poświęcono od początku projektowa-

wydajność i zasięg wodociągu. Czynnikiem decydu-

nia ujęcia z Raby, sprawie strefy ochronnej ujęcia ze

jącym o wydajności stacji wodociągowych były odtąd

zbiornika w Dobczycach. Podstawą działań były opra-

ilości przepływów wody w rzekach. Zaprojektowano

cowania naukowe kierowane przez doc. Józefa Fiszera

i zrealizowano także zakład o wydajności 1000 dm /s

i Politechnikę Krakowską. Obejmowały one szeroki

nazywany Raba I, z koagulacją wody, oddany do eks-

zakres problemów, łącznie z gospodarką rolną, rekre-

ploatacji 30.09.1974 r., który miał działać przejściowo,

acją i gospodarką ściekową w całej zlewni. Realizacja

do czasu oddania zbiornika w Dobczycach.

przedsięwzięć ochronnych została jednak wtedy bar-

3

Rurociągiem średnicy 1000 mm o długości = 30

dzo ograniczona, w stosunku do potrzeb.

km, połączonym dla zwiększenia niezawodności do-

Jakość wody we wszystkich istniejących ujęciach

stawy wody ze zbiornikami o łącznej pojemności oko-

wodociągu krakowskiego ulegała w tym czasie pogor-

ło 35 tys. m3, woda została doprowadzona do połud-

szeniu. Zainicjowane przez kierownictwo wodociągów

niowych dzielnic Krakowa, a stąd pośrednio istniejącą

(1972 r.) opracowania studialno – koncepcyjne dla 2

siecią do pozostałych części miasta. Przepustowość tej

stacji (Rudawa i Bielany) oparte zostały na techno-

sieci nie była jednak wystarczająca. Występowały

logicznych badaniach pilotowych. Potwierdziły one

wyraźne dysproporcje w stopniu zaspokojenia potrzeb

konieczność poszerzenia istniejącego stopnia oczy-

po obu brzegach Wisły.

szczania wody, między innymi przez wprowadzenie

Przyrost ludności w Krakowie był wtedy naj-

ozonowania i sorpcji na efektywnym węglu ziar-

większy wśród znaczniejszych miast Polski. Stąd cią-

nistym. Obie techniki były wtedy jednak praktycznie

gły wzrost zapotrzebowania na wodę, stymulowany

niedostępne (brak dewiz).

także przez antybodźce ekonomiczne (niska, oderwana

Opracowano (1979) generalną koncepcję zaopa-

od kosztów cena wody). Równolegle z budową

trzenia w wodę Krakowa i przyległych obszarów nazy-

przejściowych urządzeń z Raby zwiększano stopień

wanych Krakowskim Zespołem Miejskim. Wykazała

oczyszczenia wody wiślanej. Oprócz urządzeń do

ona m. innymi potrzebę budowy szeregu wielkośred-

koagulacji zabudowano drugą generację urządzeń do

nicowych przewodów magistralnych, wśród nich pro-

ozonowania wody. Nowoczesne francuskie ozonatory

wadzących wodę z rejonów południowych Krakowa

o wydajności 5 kg ozonu na godzinę zakupiono po

(a więc z Raby)  do północnych. Prognoza zmian ja-

uciążliwych staraniach (1974 r.). Wprowadzenie ozo-

kości ujmowanych wód była bardzo niekorzystna. Ko-

nu do wody zaprojektowaliśmy w taki sposób, który

nieczne były systemowe zmiany w zakresie gospodar-
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ki wodnościekowej, w skali gospodarki państwowej.

średnicy 1400 mm długości 30 km i połączonych

Ich zrealizowanie przekraczało jednak daleko możli-

z nim zbiorników wyrównawczo-asekuracyjnych umo-

wości i kompetencje władz Krakowa i województwa –

żliwiły rozpoczęcie eksploatacji – w roku 1987. Do

wtedy już „małego”.

dyspozycji wodociągu przekazano w zbiorniku Dob-

Intensyfikacja wydobycia węgla z kopalń położo-

czyce pojemność = 80 mln m3 wody.

nych w zlewni rzeki Wisły powodowała ciągły przy-

W 1988 roku następuje wyłączenie poboru z Wis-

rost zawartości w wodzie rzecznej substancji rozpusz-

ły., ujęcie bielańskie zasilane jest wodą z Sanki. Stud-

czonych, a w szczególności chlorków. Wydajne, nowe

nie ujmujące, baseny i niektóre urządzenia niemal

kopalnie miały w tym zasadniczy udział, mianowicie

stuletnie działają do dziś.

67% ładunków. Przyrost tych zanieczyszczeń był

Pozostał otwarty, trudny i rozległy problem upo-

bardzo szybki, np. w okresie 1982/83 wynosił około

rządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ra-

200% i trwał dalej. W roku 1984 średnie stężenie

by powyżej zbiornika „Dobczyce”. Niezbędne obiekty

chlorków sięgało około 700 mg/dm , maksymalne aż

wykonano jedynie w bezpośrednim otoczeniu zbior-

1900 mg/dm . Dopuszczalne stężenie chlorków w wo-

nika. Zapewniono pas ochronny wzdłuż linii zalewu,

dzie do picia sięgało wtedy 300 mg/dm3. W ciągu 90

wybudowano osadniki do oczyszczania wody spływa-

lat stężenia chlorków w Wiśle zwiększyły się 20 do 60

jącej z dróg – przypuszczalnie pierwsze w kraju.

3

3

razy. Dla porównania – w wodzie Sekwany i Marny,

Rozwój kanalizacji w okresie po drugiej wojnie

w rejonie ujęć paryskich wzrost ten jest 4 względnie 5

światowej przebiegał niezależnie dla „starego” Kra-

krotny.

kowa i Nowej Huty. Rozpoczął się od wybudowania

Przeprowadzono specjalną akcję zmniejszania po-

(1953 r.) połączenia istniejących końcówek obu ko-

boru wody z sieci miejskiej przez zakłady przemy-

lektorów biegnących wzdłuż Wisły. Jest to syfon pod

słowe. Uzyskano oszczędności około 7% całej ilości

korytem rzeki, zaliczany do znaczących budowli tego

wody, tyle wynosił 6 miesięczny przyrost zapotrzebo-

typu – nie tylko w Polsce. Jego przepustowość (20,2

wania na wodę w okresie 1970 – 1980.

m3/s) jest tak wielka jak niskie przepływy Wisły. Od

W dniu 11 stycznia 1985 r. przy silnych mrozach

syfonu następuje przepływ kanałem (450 x 400 cm)

wystąpiły najniższe przepływy na 3 rzekach „małych”.

długości 3500 m, a dalej na długości 6200 m specjal-

Ilość dostarczonej wody spadła do 186 tys. m3/d.

nie pogłębioną rzeczką Drwiną do Wisły. W ten spo-

Potrzeby szacowano na 230 – 240 tys. m /d. Władze

sób zrzut ścieków jest poniżej obiektów wodnych

sanitarne uchyliły dla wody pochodzącej z Bielan

przewidzianych dla Kombinatu Nowa Huta. Kanali-

konieczność stosowania przepisów dotyczących wody

zacja tego miasta stanowiła system odrębny.

3

do picia, które obowiązywały na terytorium państwa.

Podstawą techniczną rozbudowy kanalizacji „sta-

Dopuszczone odstępstwa charakteryzuje następujące

rego” Krakowa były opracowania studialno-koncep-

zestawienie:

cyjne wykonane w połowie lat pięćdziesiątych przez
mgr inż. Jana Fiszera i mgr inż. Józefa Fiszera dla

Wskaźniki
jakości wody

Stężenie wymagane Stężenie
przez przepisy
dopuszczone

potrzeb planu zagospodarowania Krakowa i projekto-

chlorki

300 mg/dm3

i ochrona znacznej części obszaru Krakowa przed

azot amonowy 0,5 mg N/dm3
zawiesiny

3

600 mg/dm3
2,0 mg N/dm3
3

5 mg/dm

20 mg/dm

wania. Działanie tego rozległego systemu kanalizacji
powodzią są prowadzone bez pracy pomp. Ta prostota
nie daje pełnej gwarancji odprowadzenia ścieków
i wód opadowych miasta w warunkach ekstremalnych,
została jednak zdeterminowana przez inwestycje wy-

Zwiększono znów pobór wody z Wisły. Mimo

konane w pierwszych dekadach XX wieku. Na skutek

to okresowo było konieczne stosowanie limitowania

wprowadzenia stałego piętrzenia Wisły w obrębie Kra-

wody tj. włączanie dostawy w niektórych godzinach

kowa, okazało się konieczne wybudowanie systemu

w poszczególnych częściach Krakowa.

studzien („bariery”) obniżających poziom wód pod-

Ukończona budowa zbiornika na Rabie w Dob-

ziemnych w określonych obszarach. Z nich jest woda

czycach, ujęcia wieżowego, zakładu uzdatniania wody

przepompowywana do kanalizacji miejskiej. Koniecz-

o wydajności 180 tys. m /d, pompowni, rurociągu

na była także trudna przebudowa istniejących przele-

3
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wów burzowych.

procesy technologiczne.

Rozwój zabudowy powodował konieczność roz-

Warunki rynkowe, między innymi cena wody

budowy sieci kanalizacyjnej, wśród niej kolektorów

związana z kosztami, są jednym z czynników, które

o znacznych wymiarach. W Nowej Hucie realizowano

doprowadziły do racjonalizacji poboru wody przez

układ kanalizacji niezależny od pozostałych dzielnic

ludność i przez przemysł. Jest to zjawisko powszechne

Krakowa. Dla ochrony przed wodami powodziowymi,

w Polsce znane dobrze na zachodzie Europy szczegól-

oprócz obwałowania istnieje tu specjalna pompownia

nie w tzw. nowych landach niemieckich. Obniżenie

(NWS).

tego poboru ma wiele aspektów.

Oczyszczalnię ścieków dla starych dzielnic wy-

Korzystnym jest zakończenie działania urządzeń

budowano w Płaszowie (1976 r.) Dla uzyskania pod-

do oczyszczania wody i oczyszczania ścieków w

staw do projektu działała tu stacja badawcza (1958 –

przeciążeniu.

1960), przypuszczalnie jedna z pierwszych w kraju.

sprzedanej wody i tym samym obniżenie przepływów

Na podstawie jej wyników zrealizowano oczyszczalnię

kanalizacyjnych

o przepustowości = 130 tys. m /d. Możliwości techno-

niekorzystne pod względem technicznym. Po osiągnię-

logiczne tego obiektu zostały z konieczności ograni-

ciu pewnych progów przepływów pojawiają się bo-

czone do eliminowania najłatwiej usuwalnych zanie-

wiem zaburzenia w działaniu sieci wodociągowej. Zni-

czyszczeń (zawiesiny). Ścieki z Nowej Huty dopły-

koma wymiana wody w rurociągu stymuluje rozwój

wały do Wisły – bez oczyszczenia.

bakterii i sedymentację zanieczyszczeń. W kanałach

3

Dziesięciolecie 1990 – 2000

Występujące
mają

zmniejszenie
także

ilości

oddziaływania

zbyt mała prędkość, powoduje wypadanie zawiesin
i konieczność częstszego ich czyszczenia.

Zmiana systemu polityczno – gospodarczego Pol-

Istniejące stacje oczyszczania wody mogą tylko

ski spowodowała sukcesywnie zasadnicze zmiany

w części sprostać nowym, wyższym zadaniom. Także

warunków działania przedsiębiorstw eksploatujących

sieć wodociągowa i pompownie wymagają unowo-

obiekty wodociągowe i kanalizacyjne. Organizacyjnie

cześnienia. Rozpoczyna się okres systematycznych

firmy te mają znaczną samodzielność, zależną jednak

modernizacji obiektów wodociągowych. Kolejność re-

od formy prawnej w jakiej egzystują. Warunki ryn-

alizacji tych zamierzeń jest nastawiona na możliwie

kowe spowodowały, że dużą rolę odgrywają problemy

szybkie uzyskiwanie wyraźnie odczuwalnych efektów,

ekonomiczne.

ale nie jest to oczywiście podstawowy cel.

Bardzo ważne znaczenie mają dochody firmy,

Dla wielu obiektów wodociągu krakowskiego za-

które – jak wiadomo, zależą w znacznym stopniu od

kupiono i zamontowano nowoczesne, dawniej niedo-

ilości i ceny sprzedanej wody i przyjętych ścieków.

stępne elementy wyposażenia technicznego w istot-

Ale są jeszcze inne ważne uwarunkowania. Należą do

nym stopniu ułatwiając eksploatację i usprawniając

nich wymagania dotyczące zarówno jakości wody, jak

działanie wodociągu. Wymienić tu należy urządzenia

i składu ścieków odprowadzanych do odbiorników.

do precyzyjnego pomiaru przepływu wody, niezawod-

W dniu 4 maja 1990 r. wprowadzono w Polsce

ne zasuwy, przepustnice, zawory zwrotne a także wy-

nowe przepisy dotyczące jakości wody do picia. Ich

posażenie ułatwiające przebieg prac awaryjnych i kon-

wymagania były wyraźnie wyższe od dotychczaso-

trolnych. Równolegle wprowadza się inne ważne

wych. Kolejna, jeszcze dalej idąca zmiana przepisów

przedsięwzięcia. Obniża się energochłonność istnieją-

(4.09.2000 r.) wynika z konieczności dostosowania ich

cych obiektów.

wymagań do zaleceń wprowadzonych w Unii Europej-

Dla ilustracji podać można zmniejszenie energo-

skiej. Następstwem tego jest konieczność zwiększenia

chłonności pompowni wody z Sanki, na skutek wy-

stopnia oczyszczania wody. Wymaga to określonych

miany 3 starych zespołów pompowych o mocy 3 x 45

nakładów na inwestycje i eksploatowanie stacji uzdat-

= 135 kW na 2 zespoły o łącznej mocy równej 73 kW.

niania i sieci wodociągowych.

Jeszcze większe korzyści energetyczne przyniosła

Wydano także nowe rozporządzenie (5.XI.1991)

gruntowna modernizacja pompowni wody czystej Ru-

określające warunki odprowadzania ścieków. Są one

dawa. Moc zainstalowaną wynoszącą 6 x 200 = 1200

bardzo rygorystyczne, konieczny jest wysoki stopień

kW obniżono przez zabudowanie nowych zespołów

oczyszczenia ścieków, a zatem złożone i kosztowne

pompowych do 840 kW.
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Rys. 1. System dystrybucji wody

Rys. 2. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Kraków

Rys. 3. Schemat sieci wodociągowej na terenie gminy Kraków

Rys. 4. Wskaźniki jednostkowe zapotrzebowania
na wodę w największych miastach Polski

Rys. 5. Rozwój wydajności wodociągu
krakowskiego

Rys. 6. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kraków

Rys. 3. Schemat sieci wodociągowej na terenie gminy Kraków

Rozszerza się sukcesywnie możliwości technolo-

mować ma 750 km kanałów, 85 przepompowni ście-

giczne zakładów wodociągowych. W ZUW Rudawa,

ków, około 20 oczyszczalni dla wsi oraz rozbudowę

w latach 1992 – 1994 wykonano trudną adaptację

względnie budowę 3 oczyszczalni w miastach. Prze-

6. komór piaskowych filtrów pospiesznych na filtry

widuje się także urządzenia do oczyszczania wód

z węglem aktywnym. Wprowadzona w identycznym

opadowych spływających ze zmodernizowanych dróg

okresie końcowa dezynfekcja dwutlenkiem chloru była

(w tym „Zakopianki”).

jednym z pierwszych większych obiektów w Polsce.

Dużym osiągnięciem Związku jest doprowadze-

Zrealizowano baseny wody surowej oraz urządzenia

nie do uruchomienia (czerwiec 1999) nowoczesnej

do odwadniania osadu technologicznego. Prowadzone

oczyszczalni ścieków dla rejonu Rabki. Oddany obiekt

są także wstępne prace nad wprowadzeniem tu ozo-

(rozpoczęty w 1975 r.) jest wersją zmodyfikowaną,

nowania, stanowiącego skuteczny, powszechny środek

dostosowaną do spełnienia wymagań Unii Europej-

technologiczny w nowoczesnych obiektach oczyszcza-

skiej. Niemal w całości zrealizowano kanalizację wo-

nia, korzystających z wody powierzchniowej.

kół zbiornika „Dobczyce”, chroniąc go przed niebez-

W rezultacie daru narodu amerykańskiego uzys-

piecznymi bezpośrednimi zanieczyszczeniami.

kano szereg nowoczesnych urządzeń. Należy do nich

W Krakowie wykonano szereg nowych kolek-

aparatura do wykonywania oznaczeń „on line” na uję-

torów i wiele kilometrów sieci. W coraz większym

ciach z Raby i Rudawy, a także wyposażenie labo-

zakresie stosuje się bezwykopowe sposoby renowacji

ratorium centralnego MPWiK. W eksploatacji stacji

starych kanałów, ostatnio 8 km w ciągu roku, Tech-

wodociągowej Raby bardzo ważną i korzystną rolę

nika ta jest bardzo korzystna ze względu na minimalne

spełniają dostarczone na tej drodze 3 generatory ozonu

zaburzenia komunikacji podczas prowadzenia prac.

o łącznej wydajności 30 kg/godzinę, przeznaczone do

Długość kanałów w mieście wynosiła w 2000 r. 1246

wstępnego utleniania. Uzyskano wyraźną poprawę

km, istniało 11 przepompowni kanalizacyjnych.

efektów oczyszczania wody. Duże znaczenie mają

Konwencja Helsińska stwierdza, że dla ochrony

także nowoczesne urządzenia do biologicznego oczy-

morza Bałtyckiego konieczne jest wykonanie w Kra-

szczania ścieków i chemicznego strącania fosforu

kowie 2 dużych oczyszczalni ścieków, o odpowiednio

w oczyszczalni myślenickiej, bardzo ważne dla ochro-

wysokim stopniu oczyszczania. W pierwszej kolej-

ny jakości wody zbiornika Dobczyckiego, zakupione

ności, mianowicie w roku 1999 oddano do użytku

także z tego funduszu.

oczyszczalnię „Kujawy: dla systemu kanalizacyjnego

Rozpoczęto modernizację ZUW Dłubnia od za-

Nowej Huty. Wydajność I etapu oczyszczalni wynosi

stąpienia stosowanej do tej pory dezynfekcji przy po-

średnio 56 tys. m3/d, docelowo 110 tys. m3/d w okresie

mocy chloru – dwutlenkiem chloru. Prowadzi się robo-

bezdeszczowym. Przepływ maksymalny obliczono na

ty przy modernizacji urządzeń do koagulowania wody

9200 m3/godz. Jest to nowoczesny obiekt, zapewnia-

oraz osadnika pokoagulacyjnego.

jący wysoki stopień oczyszczania, łącznie ze strąca-

Intensywne starania władz państwowych, miej-

niem fosforu. Inwestorem obiektu było MPWiK

skich, samorządu wojewódzkiego i gminnych do-

w Krakowie, korzystając z pomocy funduszy ochrony

prowadziły do rozpoczęcia systematycznej realizacji

środowiska. Prócz tego istnieje 6 oczyszczalni lokal-

obiektów niezbędnych dla ochrony zbiornika Dob-

nych o łącznej przepustowości = 790 m3/dobę.

czyckiego. Powstał (1994 r.) Związek Gmin Dorzecza

Przygotowana do realizacji jest modernizacja

Górnej Raby i Miasta Krakowa, który koordynuje

oczyszczalni ścieków w Płaszowie. Jej układ techno-

i prowadzi sprawy organizacyjne (w tym uzyskanie

logiczny oczywiście będzie dostosowany do wysokich

środków finansowych) i inwestycyjne. Obszar działa-

wymagań Unii Europejskiej. Przewiduje się także no-

nia Związku obejmuje 770 km , przy liczbie stałych

woczesną gospodarkę osadem ściekowym. Przy rea-

mieszkańców = 150 tys. W 18 gminach, opierając się

lizacji będzie wykorzystywana pomoc finansowa Unii.

2

na generalnym opracowaniu dotyczącym rozwiązań
technicznych, ma być wybudowana kanalizacja i oczy-

Podsumowanie

szczalnie ścieków. Tempo prac zależy od posiadanych

Patrząc retrospektywnie, można zauważyć kilka

środków finansowych, duży wkład ma tu Wodociąg

nurtów, które trwają w Krakowskich Wodociągach

Krakowski. Zakres inwestycji jest bardzo duży. Obej-

przez cały okres stu lat. Wymienia się niektóre:
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• ciągły rozwój, aczkolwiek o zróżnicowanym tem-

wowe,

pie uzależnionym zarówno od potrzeb jak czynni-

• jak wiadomo, zbiornik Dobczycki ma zaporę typu

ków zewnętrznych, w tym politycznych i ekono-

narzutowego. Przy takich obiektach, po 20 – 30 la-

micznych,

tach eksploatacji (którą rozpoczęto w 1987 r.)

• aktywne działania przy usuwaniu trudności i pro-

trzeba zbiornik opróżnić. Ilość wody, którą będzie

blemów powstających w trakcie eksploatacji, i to

można stąd dostarczyć do wodociągu krakow-

na wszystkich szczeblach firmy. Ma to miejsce od

skiego będzie wtedy mała. Jest to problem wręcz

pierwszych przedstawionych powyżej trudności

strategiczny, rozwiązaniem może być wodociąg

z ujęciem bielańskim do obecnych starań o pomoc

rezerwowy. Istniejące pojemności w zbiornikach

Unii Europejskiej przy budowie oczyszczalni ścieków,

wyrównawczych zawierają zapas na 2 – 3 dni,
• poziom stężeń chlorków i innych zanieczyszczeń

• korzystanie z pomocy środowisk naukowych. Po-

Wisły już się nie zwiększa, prócz tego od pewnego

cząwszy od prof. Dietla, prof. Bujwida, prof. Ol-

okresu będzie musiał odpowiadać rygorystycznym

szewskiego, prof. Matakiewicza, prof. Rosłońskie-

wymaganiom UE. Jest prawdopodobne, że 100 lat

go, prof. Krajewskiego – do czynnych obecnie

od zdecydowania się na ciągły pobór wody dla

wielu wybitnych ludzi nauki. Równolegle wyko-

Krakowa z zasobów Wisły, znów nastąpi taka

rzystuje się wiedzę i doświadczenie praktyków

możliwość, a może i konieczność. Oczywiści z za-

własnych i spoza Przedsiębiorstwa,

stosowaniem współczesnej techniki. Na przykład

• racjonalne wprowadzanie rozwiązań i urządzeń

urządzeń membranowych.

nowoczesnych i nowatorskich. W niniejszym ar-

Dorobek stulecia wodociągów krakowskich, sta-

tykule kilkakrotnie pojawiają się sformułowania

nowiących jedną całość z kanalizacją, można ocenić

„pierwsze w Polsce” czy „jedno z pierwszych

jako wręcz wzorową służbę dla Stołeczno-Królew-

w Polsce”,

skiego Krakowa i regionu.

• rozwój wodociągu stymulował rozwój środowiska
technicznego Krakowa. Dotyczy to Wyższych

Autor dziękuje wszystkim Osobom, które pomogły

Uczelni, a także organizacji inżynierskich wśród

mu przy zebraniu danych i informacji potrzebnych

nich Krakowskiego Towarzystwa Technicznego

do opracowania niniejszego artykułu niniejszego refe-

i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników

ratu, a Pani mgr Joannie Sas z Miejskiego Przed-

Sanitarnych. Ma to miejsce także obecnie.

siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie za

Zadania na następne lata to ( między innymi):

pomoc w ich edycji.

• dostosowanie działalności MPWiK do wymagań
UE w zakresie ochrony środowiska wodnego tj.
dokończenia budowy oczyszczalni w Płaszowie

Podstawy opracowania:

i wszystkich małych oczyszczalni na obrzeżu gmi-

1. J. Banaś: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

ny oraz wybudowanie nowych kolektorów odcią-

ścieków w Płaszowie oraz problemy końcowej

żających istniejące,

przeróbki osadami. Czasopismo Techniczne. Rok

• spełnienie wymagań Unii Europejskiej dotyczą-
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120 Nr 64 – 65. Listopad-grudzień 2000, ss. 1 – 5.

cych zaopatrzenia w wodę ludności. Zgodność

2. A.K. Bielański: Materiały do historii powodzi

wyników badań kontrolnych z przepisami Unii

w dorzeczu górnej Wisły. Przygotował i uzupełnił

występująca w znacznym stopniu już obecnie, jest

J. Fiszer. Monografie 217 Politechnika Krakowska,

tylko jednym z warunków. Do realizacji są po-

wyd. 2, 1997 r.

zostałe, dotyczące spraw technicznych i organi-

3. C. Cun, G. Bousquet, R. Vilagines: 1997. A. 90-

zacyjnych, w tym innej płaszczyzny kontaktów

year record of water quality data of Paris Seine and

z władzami i mieszkańcami. Niezawodność do-

Marine rivers. J. Water SRT – Aqua, Vol 46 Nr 3,

starczania wody mieszkańcom jest traktowana

ss. 150 – 164.

również w krajach UE za obligatoryjny obowiązek

4. K. Dohnalik: Geneza i rozwój wodociągów i kana-

nawet w warunkach nadzwyczajnych. Jednym

lizacji miasta Krakowa 1882 – 1982. Wyd. Miej-

z następstw tego podejścia są tzw. obiekty rezer-

skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
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w Krakowie. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Te-

nictwem naukowym prof. Mieczysława Tobiasza.

chników Sanitarnych, Oddział w Krakowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Kra-

5. Studium nad zaopatrzeniem w wodę Krakowa
z karpackich dopływów Wisły, Biuro Projektów

kowie. Zespół badawczo-wdrożeniowy. Kraków
1974.

Budownictwa Komunalnego, Autorzy: mgr inż.

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo-

M. Duma, mgr inż. J. Migała, mgr inż. S. Rybicki,

łecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające roz-

1962 r.

porządzenie w sprawie warunków, jakim powinna

6. J. Fiszer: Wpływ zmian gospodarczych w kraju
w latach 1990 – 1999 na zasolenie wód górnej

odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Dz.U. Nr 35, poz. 209.

Wisły. Materiały IX Krajowej i II Międzynarodo-

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo-

wej Konferencji Naukowo – Technicznej „Ochrona

łecznej z dnia 31 maja 1977 r. w sprawie warun-

jakości i zasobów wód”. Wyd. PZiTS Nr 780/2000

ków, jakim powinna odpowiadać woda do picia

ss. 73 – 82.

i na potrzeby gospodarcze. Dz.U. Nr 18, poz. 72.

7. E. Ligęza: Wodociąg dawnego Krakowa do poło-

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrześ-

wy XVII wieku. Towarzystwo Miłośników Historii

nia 2000 r. w sprawie warunków jakim powinna

i Zabytków Krakowa, Kraków 1971 r.

odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospo-

8. M. Olko, T. Bochnia: Woda w krakowskich

darcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawo-

kranach w świetle przepisów Unii Europejskiej

wania kontroli jakości wody przez organy Inspek-

i Światowej Organizacji Zdrowia w latach 1998 –

cji Sanitarnej. Dz.U. Nr 82 poz. 937.

1999. Materiały IX Krajowej i II Międzynarodowej

19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Za-

Konferencji Naukowo – Technicznej „Ochrona ja-

sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada

kości i zasobów wód”. Wyd. PZiTS Nr 780/2000

1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków

ss. 141 – 154.

jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane

9. S. Panglisch, R. Gimbel: Die Membranfiltration

do wód lub do ziemi, Dz. U. Nr 116 poz.503.

bei der Trinkwasseraufbereitung in Deutschland.

20. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-

Stand der Technik und Perspektiven. GWF Wasser

zacji S.A. w Krakowie. Plan działalności i rozwoju

– Abwasser 2001 H.13 ss. 78 – 87.

MPWiK S.A. na lata 2001 – 2010.

10. M. Roman: Zmiana polskich przepisów dotyczą-

21. Amtsblatt

der

Europäischen

Gemeinschaften

cych jakości wody do picia. G.W.TS Nr 4, 2000 r.

L 327. 43 Jahrgang 22 Dezember 2000. Richtlinie

ss. 121 – 127.

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des

11. S. A. Rybicki: Aktualny stan zaopatrzenia w wodę

Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines

Krakowa. Niektóre problemy i ich geneza. Mate-

Ordnungsrahmens für Massenahmen der Gemein-

riały na XVI Seminarium Projektantów Wodocią-

schaft in Bereich der Wasserpolitik.

gów, Wyd. PZiTS Nr 478/85, Łańcut 1985 r. ss.
155 – 175.
12. Koncepcja zaopatrzenia w wodę Krakowskiego
Zespołu Miejskiego, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie, Autor: mgr inż.
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FIRST CENTURY OF WATER UTILITIES OF ROYAL CAPITAL CITY
OF KRAKOW
Key words: water supply, water utilities, infrastructure history, sustainable development

Abstract
Since 13th century a water supply system has been developed in Krakow. At the beginning water was delivered
with the use of wooden pipes. Initially flow was caused by gravity but since 15 th century pressure flow has been
applied. Stable development of water supply system was hated by Swedish Wars in 17 th century. Next, modern
water supply system was started-up in 1901. Concise history, present status, problems and predicted development of the water utilities has been presented in the paper.

RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI

Zakład Wodociągowy Bielany
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Dr inż. Robert Wierzbicki*
Mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik**

STO LAT ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
W BIELANACH
*Krakowskie Towarzystwo Techniczne
**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Słowa kluczowe: ujęcie i uzdatnianie wody, woda gruntowa i sztuczna woda gruntowa, ozonowanie, woda
powierzchniowa

Streszczenie
Opisano: urządzenia pierwszego wodociągu miasta Krakowa 1901, modernizację 1921 polegającą na metodzie
sztucznej wody gruntowej, ozonowanie wody — 1957, ujęcie wody z Sanki 1988.

To właśnie na Bielanach, u stóp malowniczej
Srebrnej Góry i Klasztoru Kamedułów, rozpoczęła się
historia krakowskich wodociągów.

Nieco później rozpoczęto układanie rurociągów na
Zwierzyńcu i w samym Krakowie.
Po dwóch latach prace budowlane dobiegły koń-

26 maja 1898 r., po ponad trzydziestu latach od

ca. W dniu 13 lutego 1901 r. na nadzwyczajnym po-

rozpoczęcia starań o założenie wodociągów w Kra-

siedzeniu Rady Miasta prezydent Józef Friedlein po-

kowie, rozpatrzeniu szeregu równie śmiałych, co nie-

wiadomił zebranych, że Wodociąg Miejski — wynik

realnych projektów, Rada Miasta podjęła niezwykle

trzydziestoletnich zabiegów władz miasta, zainicjowa-

ważną uchwałę — Postanawia się budowę wodociągu

nych przez prezydenta Dietla — zostały ukończone.

miejskiego pompowego o wydajności 16 000 m naj-

Jedno z największych i najkosztowniejszych przedsię-

większej dziennej dostawy (...), zasilanego wodą grun-

wzięć, jakie Kraków kiedykolwiek podejmował, a jed-

tową z terenów wodonośnych w Bielanach (...).

nocześnie najbardziej potrzebne ze wszystkich, uwień-

3

Kompleksowy projekt wodociągu został opraco-

czone zostało pomyślnym skutkiem. Zgromadzonym

wany przez zespół inż. Romana Ingardena. Od tego

przedstawiono historię budowy, po czym podjęto uch-

czasu sprawy związane z budową potoczyły się bardzo

wałę, mocą której otwarcie i oddanie wodociągu do

szybko. 14 lipca 1898 r. uchwalono regulaminy dla

użytku publicznego miało nastąpić 14 lutego 1901 r.

Komitetu Budowy Wodociągu i kierownika Miej-

Rankiem tego dnia na Rynku Głównym, ozdobio-

skiego Biura Wodociągowego, a w sierpniu rozpisano

nym chorągwiami w barwach narodowych z herbami

przetarg na budowę, który został rozstrzygnięty 13

Rzeczpospolitej i miasta, wśród licznie zgromadzo-

października 1898 r. na korzyść oferty złożonej przez

nych tłumów dokonano uroczystego uruchomienia wo-

firmę Rumpel & Waldeck.

dociągu. Przebieg uroczystości sprzed stu lat tak re-

Równolegle z działaniami mającymi na celu za-

lacjonował krakowski „CZAS”:

bezpieczenie finansowe budowy, kontynuowano pra-

Akt otwarcia rozpoczął się nabożeństwem w ko-

ce nad jej przygotowaniem od strony organizacyjnej

ściele N. Maryi Panny (...), Po nabożeństwie (...),

i technicznej.

X. infułat archipresbyter Krzemieński udał się do stud-

Budowę wodociągu rozpoczęto w roku 1899.

ni wodociągowej stojącej na Rynku; za nim podążyli

W pierwszej kolejności przystąpiono do budowy stu-

uczestnicy nabożeństwa. (...) Naokoło zebrała się licz-

dzien ujmujących wodę i Zakładu Pomp w Bielanach.

na publiczność. Tu X. Krzemieński dopełnił aktu po-
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święcenia studni (...). W tej chwili puszczono w górę

ki, skąd woda grawitacyjnie spływała do miasta.

prąd wody z hydrantów przed Sukiennicami od strony

Po kilkunastu latach eksploatacji rosnące zapo-

ulicy Siennej i utworzono w ten sposób dwie wielkie

trzebowanie na wodę, przekraczające wydajność te-

fontanny, z których tryskająca woda przenosiła szczyty

renu wodonośnego, przyczyniło się do podjęcia decyz-

Sukiennic. (...)

ji o przebudowie ujęcia i przystosowaniu zakładu do

O g. 10 wyruszyli zebrani uczestnicy uroczystości

produkcji tzw. sztucznej wody gruntowej. Ta stosun-

kilkunastu powozami do Bielan. (...) Na podwórzu

kowo nowa wówczas technologia polegała na wyko-

zakładu tryskał ogromny wodotrysk. Goście udali się

rzystaniu szeregu basenów infiltracyjnych, zasilanych

najpierw do ogromnej hali maszyn, przyozdobionej

wodą wiślaną do wzbogacania zasobów wód podziem-

herbami, festonami i chorągwiami, gdzie był już ze-

nych w rejonie ujęcia — woda przepompowywana

brany personel biura wodociągowego. Radca miejski

z rzeki przesączała się przez piaszczyste dno basenów,

X. Kan. Spis dokonał poświęcenia wszystkich budyn-

osadzając na jego powierzchni zawiesiny i inne za-

ków, poczem w krótkich słowach podniósł, że przy po-

nieczyszczenia. Oczyszczona w ten sposób przenikała

mocy Bożej dokonano wielkiego dzieła. (...)

następnie do przepuszczalnych warstw gruntu, skąd

Z kolei zabrał głos radca budownictwa p. Ingar-

była ujmowana za pomocą studzien wierconych. Pierw-

den i podniósł, iż z trwogą podjął się kierownictwa

szy basen infiltracyjny uruchomiono w lutym 1921 r.,

tego dzieła, które udało mu się pomyślnie do skutku

w następnych latach powstawały kolejne, a ich bu-

doprowadzić.

dowę ukończono ostatecznie w roku 1940. Równoleg-

Wielkie zasługi około budowy wodociągu położył

le rozbudowywano także system studni ujmujących,

komitet budowy, który razem z nim pracował, całe

w efekcie ich liczba wzrosła z początkowych 20 do

biuro wodociągowe — złożone z samych Polaków

około 100 w chwili obecnej.

i wszyscy przedsiębiorcy — wszyscy starali się dokonać dzieła jak najlepiej.

Sam zakład, jak i związane z nim obiekty oraz
urządzenia wodociągowe były również sukcesywnie

Następnie wręczył p. Ingarden prezydentowi mia-

modernizowane — w latach międzywojennych prze-

sta dwa złote klucze od zakładów wodociągowych,

budowano między innymi system lewarów, unowo-

prosząc, by pozwolił maszyny w ruch puścić.

cześniono kotłownię, wprowadzono pierwsze pompy

Prezydent miasta p. Friedlein przyjmując klucze

z napędem elektrycznym, ułożono drugą nitkę rurocią-

— wyrażał wszystkim podziękowanie za dokładne i su-

gu tłocznego do zbiornika początkowego oraz nowy

mienne, a przytem oszczędne wykonanie planów. Po-

rurociąg grawitacyjny do miasta, powstała też nowa

czem wypowiadając słowa: „Bogu na chwałę, ludziom

studnia zbiorcza na terenie zakładu.

na pożytek” przeciął biało–niebieską szarfę, przewią-

W związku z pogarszającą się jakością wody uj-

zaną około koła maszynowego. Dano sygnał dzwon-

mowanej z Wisły, już w 1932 r. na terenie zakładu

kiem — i wszystkie maszyny stanęły w ruchu.

utworzono laboratorium chemiczne, a w następnym

Wodociągowi nadano imię cesarza Franciszka
Józefa I, a na dyrektora tej niezwykle ważnej instytu-

roku powstało również laboratorium bakteriologiczne
oraz stacja chlorowania wody.

cji powołano inż. Tadeusza Jaszczurowskiego. Załogę

W czasie II wojny światowej zakład w Bielanach

wodociągu w ciągu pierwszych lat jego działania sta-

nie odniósł bezpośrednich zniszczeń, lecz powszechny

nowiło: 7 pracowników biurowych Zarządu, 12 niż-

brak urządzeń, części zmiennych oraz odpowiednich

szych funkcjonariuszy i kilkunastu robotników.

materiałów przyczynił się do poważnego pogorszenia

Początkowo zakład wodociągowy w Bielanach

jego stanu technicznego. W wyniku przeprowadzonej

czerpał wodę podziemną ze złóż wodonośnych w re-

w latach 1946–1949 kompleksowej modernizacji pod

jonie Bielan i Przegorzał, za pomocą zespołu 20 stu-

koniec lat czterdziestych zakład osiągnął średnią zdol-

dzien wierconych, zlokalizowanych na lewym brzegu

ność produkcyjną na poziomie 42 tys. m3/d. Tymcza-

Wisły. Ujętą wodę transportowano za pomocą lewara

sem już w 1950 r. nastąpił niespodziewany wzrost

do studni zbiorczej na terenie zakładu. Stąd, pompy

zapotrzebowania, który nasilał się w latach następ-

tłokowe napędzane za pomocą maszyn parowych, tło-

nych. Jednocześnie dało się zauważyć dalszy wzrost

czyły ją dalej do zbiornika początkowego na górze św.

zanieczyszczenia Wisły — 29 sierpnia 1951 r. po raz

Bronisławy, poniżej twierdzy wokół kopca Kościusz-

pierwszy zaobserwowano przepływającą ławicę mart-
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wych ryb, a poziom zatrucia rzeki był tak wysoki,

nie na wodzie z Sanki. Od tego czasu woda dostar-

że na dwie doby zupełnie przerwano pobór wody.

czana do odbiorców z ZUW „Bielany” należy do ja-

W styczniu 1954 roku po zamarznięciu Wisły wy-

kościowo najlepszych wśród wszystkich ujęć wód po-

korzystanie wody do celów spożywczych stało się

wierzchniowych na terenie Krakowa. Jest to w dużej

praktycznie niemożliwe ze względu na występowanie

mierze efektem stosowanej od kilkudziesięciu lat tech-

w wodzie związków fenolowych, które reagując z chlo-

nologii filtracji powolnej oraz czystości wód Sanki,

rem używanym do dezynfekcji nadawały jej bardzo

z której pobierana jest woda surowa.

nieprzyjemny zapach. Jedynym rozwiązaniem w tej

Obecnie, po stu latach od jego uruchomienia,

sytuacji była zmiana sposobu dezynfekcji i zastąpienie

zakład wodociągowy w Bielanach pracuje nadal do-

procesu chlorowania ozonowaniem wody oraz znale-

starczając wodę mieszkańcom Krakowa. Przez ponad

zienie innego nie zanieczyszczonego źródła wody su-

pięćdziesiąt lat był podstawowym źródłem wody pitnej

rowej. Efektem szeregu podjętych wówczas działań

dla miasta, a w późniejszym czasie jednym z głów-

było uruchomienie w 1957 r. dodatkowego ujęcia wo-

nych filarów zaopatrzenia w wodę. Dziś dzięki posia-

dy na pobliskiej Sance oraz instalacja w 1959 r. pierw-

danej rezerwie wydajności jest nadal ważnym ogni-

szych w Polsce urządzeń do ozonowania wody.

wem w pracy całego systemu wodociągowego pełniąc

W następnych latach, aby pokryć stale rosnące
zapotrzebowanie, zakład produkował nawet 50–60 tys.

strategiczną funkcję awaryjnego źródła zasilania miasta.

m /d i dopiero uruchomienie ZUW „Raba” pozwoliło

Jest jednocześnie żywym świadectwem dawnych

na zmniejszenie wydajności i bardziej racjonalną eks-

technik inżynierskich i zmian jakim one podlegały na

ploatację zakładu.

przestrzeni mijającego wieku — ZUW „Bielany” to je-

3

W 1988 r. zrezygnowano całkowicie z poboru
wody z zanieczyszczonej Wisły opierając się wyłącz-

dyny zakład wodociągowy w Krakowie, gdzie historia
techniki tak mocno przeplata się ze współczesnością.

CENTENARY OF WATERWORKS IN BIELANY
Key words: water intake and water purification, ground water and artificial ground water, ozoning, surface water

Abstract
Equipment of the first waterworks in Cracow 1901, modernization 1921 consisting in method of artificial
ground water, water ozoning — 1957, water intake from Sanka river 1988.
RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI
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Dr inż. Jerzy Banaś*

„SPRAWA WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKOWA”
W KRAKOWSKIM TOWARZYSTWIE
TECHNICZNYM
*Krakowskie Towarzystwo Techniczne
Słowa kluczowe: wodociąg miasta Krakowa, poszukiwania zasobów wody, Krakowskie Towarzystwo Techniczne
— KTT

Streszczenie:
Utworzone w roku 1877 KTT uznało budowę nowoczesnego wodociągu dla Krakowa za sprawę kluczową.
Mobilizowano do tej inwestycji i do prowadzania badań za wodą Zarząd i Radę Miasta. „Sprawa” ciągnęła się
przez 25 lat a stanowisko Towarzystwa opisano w referacie przy pomocy cytatów z Księgi Pamiątkowej KTT
wydanej w roku 1902.

Burzliwe losy Krakowskiego Towarzystwa Tech-

o tyle, o ile do zajmowania się niemi było dopuszczo-

nicznego tak typowe dla przejawów życia społeczeń-

nem, lub o ile sobie udział w nich wywalczyło swą

stwa polskiego w ciągu ostatnich 124 lat spowo-

pracą....

dowały, że zasób pamiątek i dokumentów świadczą-

Wodociągi są już w programie pierwszych

cych o pracy KTT jest nadzwyczaj skromny. Wyjąt-

wielkich inwestycji Krakowa w dobie autonomicznej

kiem jest egzemplarz „Księgi pamiątkowej jubileuszu

i stanowią główną rubrykę pożyczki z r. 1872. Choć

KTT 1877 – 1902” opracowanej przez inżyniera Mie-

główna, była jednak ta pozycja na wodociągi bar-

czysława Dąbrowskiego dyrektora gazowni miejskiej.

dzo małą (600 000 zł reńskich) i jak się pokazało na

Z tej doskonale napisanej pracy pochodzą przytoczone

żaden wodociąg wystarczyć ona nie mogła. Kredyt ten

w niniejszym artykule cytaty dotyczące „sprawy wo-

zjadły inne naglejsze potrzeby miasta, szybko się

dociągowej”.

rozwijającego, a ten powód obok braku kanalizacji

Rok 1879
W rok po założeniu Towarzystwa sprawą nr 1
była potrzeba wydawnictwa własnego Czasopisma.

i szczupłych dochodów miejskich sprawiał, że choć
potrzebę wodociągu w Krakowie przeważnie odczuwano, nie spieszono z wykonaniem, zajmując się
natomiast przez parę dziesiątków lat poszukiwaniami

Drugą sprawą, która przez ćwierć wieku nie

wody, a mianowicie głównie źródlanej. Czas schodził

schodziła z porządku dziennego prac Towarzystwa

na komisjach, badaniach dość powierzchownych,

i którą się w roku 1879 żywo zajmowano, była sprawa

projektach mniej lub więcej wykonalnych — ale wody

wodociągów miasta Krakowa, której nie zasypiano

nie było, a raczej była w miarę rozrostu miasta coraz

a raczej zasnąć nie pozwolono. Wodociąg i pomnik

gorsza woda studzienna, bynajmniej już nie ta, „ którą

Mickiewicza w Krakowie, to dwie sprawy, któreśmy

ojcowie pijali”.

popychali albo nawet inicjowali jako młodzi, a których

Trudno w tym miejscu nie skorzystać z możli-

urzeczywistnienia doczekaliśmy się w wieku dobrze

wości komentarza na temat wyważonej opinii autora

dojrzałym — już na przełomie stulecia. Zajmowało się

kronik o losach pożyczki wodociągowej, której część

niemi gorliwie i Towarzystwo techniczne, oczywiście

przeznaczono na budowę nowego gmachu teatru co —
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jak piszą Bieniarzówna i Małecki (Dzieje Krakowa,

kowa.... Po żywych rozprawach zapada uchwała, że

tom 3) — było efektem „paradoksalnych dyskusji na

„Towarzystwo dopóty tej sprawy rozbierać nie może,

temat, czy ważniejszy jest dla Krakowa wodociąg czy

dopóki operat techniczny wodociągowy nie będzie

teatr”.

skończonym”.

Towarzystwo Techniczne nie spuszcza z oka tej
ważnej dla miasta kwestii, zajmuje się nią od początku,

Rok 1888

a co więcej staje się rzecznikiem nowszych w tej mie-

Kwestia wodociągów zajmuje parę posiedzeń.

rze poglądów, przełamuje z czasem uprzedzenia i za-

W odczycie „o wodociągach” delegat Bortnik robi

patrywania swoje w końcu w życie wprowadza.... Prof.

wyłom w dotychczasowych pojęciach ogółu, wyraża

Julian Grabowski (podczas dyskusji nad lokalizacją

bez ogródek wątpliwość co do regulickiego wodo-

ujęć wody) zaleca wprowadzenie kilku techników,

ciągu, o niestałej, przytem niedostatecznej ilości wody,

członków Towarzystwa, do Komisji wodociągowej

a wysokich nad możność finansową Krakowa kosz-

miejskiej. Czyż nie były to nasiona rzucane w glebę,

tach; wykazuje konieczność dalszych badań geologicz-

którą po wielu latach dopiero uprawili skutecznie inni

nych, biologiczno-hygienicznych, chemicznych, tech-

i plonu się doczekali?

nicznych (trasy), oraz kosztorysu. Radzi równocześnie

Dr Brzeziński... twierdził słusznie, że bez kana-

poszukiwania nad żródłami czatkowickiemi i za wodą

lizacji cel wodociągów byłby w połowie chybionym —

gruntową — sprawa się klaruje ale po omacku kro-

domagał się też w Radzie jako jej członek... i stawiał

czymy naprzód.

za przykład „Kanalizację miast zachodnich” (Odczyt).
Prócz tego był też odczyt W. Kołodziejskiego „o Wodociągach”.

Rok 1880
Ponieważ badania Moraczewskiego za wodą pod

Rok 1889
Minęło 10 lat dyskusji i pomimo optymistycznego wydźwięku protokołów z ubiegłego roku „sprawa..” obrabiana na kilku posiedzeniach przybiera zły
obrót.

Bielanami wprost zasystowano (uchwalono zaprzestać

Z powodu nieporozumień, wywołanych odmien-

w Radzie Miasta) Towarzystwo wysadza ze swego

nymi zapatrywaniami, nie co do zasady samej lecz

grona Komisję Wodociągową (pięcioosobową).

co do szczegółów (pomiarów wody regulickiej przez

Rok 1881

niektórych członków objawionymi (Dąbr.), prof.
Bortnik składa mandat delegata do komisji wodo-

Sprawa wodociągowa jest przygotowywaną: Mo-

ciągowej: Towarzystwo przeważną większością gło-

raczewski i Lutostański mówią (odczyt) „o studniach

sów oświadcza się za zdaniem Bortnika w ogólności

(w mieście) i ich zanieczyszczeniu”

i w szczegółach, uważa sprawę wodociągową za nie-

Rok 1882

dojrzałą do powzięcia sądu, doradza zbadanie ...za
wpływem J. Tuszyńskiego wód gruntowych doliny

Sprawa wodociągowa wchodzi w nową fazę: Ra-

Wisły i Sanki, użycie ewentualne tychże do wo-

da poleca... zbadanie wód gruntowych w okolicy Kra-

dociągów, choćby z użyciem pomp (zbiornik pod

kowa.

Bielanami), zaznaczając, że nieprawdą jest że za

Rok 1883

prezydentury ś. p. Zyblikiewicza czynione poszukiwania za wodą pod Bielanami dały wynik ujem-

Leon Kurkiewicz odczyt „o filtrowaniu wody

ny, albowiem badania dyr. Moraczewskiego zastały

rzecznej dla wodociągów„ dyskusja o wodociągu

przerwane zanim się do wody dobrał. Gdy jednak

i kanałach.

Rada nie uwzględnia zdania Towarzystwa tech-

Rok 1886

nicznego i opinii Bortnika i uchwala w jesieni 1889
budowę wodociągu regulickiego, Towarzystwo przy-

Sprawa wodociągowa odzywa się znowu w To-

jmuje rezygnację Bortnika i nowego delegata nie

warzystwie głośnym echem. J. Tuszyński krytykuje do-

wybiera. Prof. Bortnikowi złożyło Towarzystwo po-

tychczasowe prace... wykazuje, że należało by prowa-

dziękowanie na piśmie.

dzić ścisłe badania wód gruntowych w okolicach Kra-
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Rok 1891

Rok 1895

Kołodziejski uderza znowu w dzwon i zapytuje

W wykładzie „o wodociągach” Ingarden zaleca

(odczyt) „ Dlaczego Kraków nie ma dotąd wodocią-

dobrą wodę gruntową z Budzynia i z Bielan i pro-

gów?” Dowodzi przytem, że sprawa nie pójdzie na-

jektuje wodociąg grawitacyjno pompowy.

przód dopóki jej ster nie przejdzie w ręce techników.
Na wezwanie prezydenta Dra Szlachtowskiego Towa-

Rok 1896

rzystwo wysyła Romana Ingardena jako delegata do

Odbyto wraz lekarzami wycieczkę do wodocią-

miejskiej Komisji wodociągowej.

gów w Bielanach.

Rok 1892

Rok 1897

Sprawa wodociągowa posuwa się naprzód dzięki

R. Ingarden przedstawia projekt wodociągu bie-

poparciu prezesa Rottera, który wszedł w skład Ko-

lańskiego zgromadzonym lekarzom i technikom, ob-

misji wodociągowej i pracy Ingardena — rezultaty tej

jaśnia geologiczny układ warstw wodonośnych i stre-

pracy zestawione są w obszernym dziele drukowane

szcza dotychczasowe badania jakości i ilości wody.

w czasopiśmie. W myśl elaboratu Ingardena Towarzystwo uchwala przedstawić Radzie miasta petycję

Rok 1901 !

zalecającą badanie wód wgłębnych w dolinie Wisły

R. Ingarden wykończył i oddał miastu wodocią-

i Sanki, a Ingardenowi wyraża na wniosek Matuli po-

gi — powraca do służby rządowej przy Namiestni-

dziękowanie solenne za znakomite opracowanie kwe-

ctwie we Lwowie jako radca, a potem nadradca bu-

stii wodociągowej.

downictwa. Towarzystwo żegna go ucztą, a w uznaniu
zasług składa mu w ofierze pamiątkowy puchar i mia-

Rok 1893

nuje reprezentantem w Stałej Delegacji IV Zjazdu

Sprawa wodociągowa wprowadzona w nowe tory

Techników Polskich.

w roku ubiegłym nie nastręcza Towarzystwu sposobności do zajmowania się nią.

THE CRACOW WATER SUPPLY SYSTEM ISSUE ON THE FORUM
OF THE CRACOW TECHNICAL SOCIETY
Key words: City of Cracow water supply system, water resources examination, Cracow Technical Society (KTT)

Abstract
Cracow Technical Society was founded in 1877. Since then it promoted the idea of construction of a new water
supply system for the City of Cracow. The Society recommended it construction and encouraged The City
Council to start the water quality research. This “topic” was on the agenda for over 25 years, and the position
of the Society in this matter was described in the paper using the original quotations from the “Memorial Book
of the KTT” published in 1902.

RECENZENT: Prof. dr hab. inż. Nikodem Marian NOWAKOWSKI
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KRAKOWSKIE WODOCIĄGI W TROSCE O JAKOŚĆ WODY
Kraków zasilany jest z czterech niezależnych ujęć wodociągowych o łącznej zdolności produkcyjnej
ok. 320 000 m3/dobę.
Źródła zasilania tworzą pierścień otaczający miasto, co znacznie podnosi niezawodność funkcjonowania systemu, a w przypadku przerwy w dostawie wody daje możliwość awaryjnego zasilania
określonej części Krakowa z wykorzystaniem pozostałych ujęć, ograniczając w ten sposób negatywne
skutki awarii.
Woda dostarczana jest do odbiorców za pomocą złożonego układu rurociągów tranzytowych magistralnych sieci rozdzielczej i przyłączy domowych. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi ponad 1 740 km.
Stare powiedzenie mówi „służby wodociągowe pracują najlepiej, gdy ich nie widać”. Dopiero wtedy,
gdy zabraknie wody przypominamy sobie o ich istnieniu. Dlatego bardzo istotnym elementem w pracy
całego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jest właściwa eksploatacja i stały monitoring w zakresie jakości wody i wczesnego wykrywania uszkodzeń sieci.
Właściwa eksploatacja to utrzymanie przewodów i uzbrojenia w stałej sprawności dla zapewnienia
prawidłowej dostawy wody o odpowiednich parametrach. Wiąże się to ze starannym nadzorem i kontrolą przewodów sieciowych.
W MPWiK S.A. w Krakowie zostały powołane odpowiednie służby wyposażone w nowoczesny
sprzęt diagnostyczny, wdrażany jest również system informacji przestrzennej GIS, który jest jednym
z elementów poprawy jakości świadczonych usług i niezawodności dostawy wody.
Efektywna polityka ekonomiczna firmy pozwala realizować nie tylko doraźne, ale i długoterminowe
programy inwestycyjne.
Dążąc do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków,
MPWiK regularnie unowocześnia i rozbudowuje zarówno samą infrastrukturę wod-kan jak również
zaplecze techniczne i badawcze.
Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju Krakowa sukcesywnie prowadzona jest rozbudowa sieci
magistralnej i rozdzielczej, przykładowo w 2001 roku wykonano 10 718 mb nowej sieci wodociągowej
za kwotę 4 595 100 zł, wyremontowano w tym czasie 10 949 mb za kwotę 4 603 000 zł. MPWiK realizuje
obecnie kolejny kompleksowy program w ramach poprawy jakości wody dla Krakowa. Jednym z jego
elementów jest program czyszczenia i cementowania sieci rurociągów magistralnych. W 2002 roku
planujemy wykonanie modernizacji 2 km sieci magistralnej tą metodą. W maju zakończyliśmy uruchomianie w kolejnym Zakładzie Uzdatniania Wody nowej instalacji do dezynfekcji, zrezygnujemy
z dodawania chloru zastępując go, bezwonnym, bezzapachowym dwutlenkiem chloru. Dzięki niej
mieszkańcy Nowej Huty zyskają wodę o lepszych parametrach jakościowych.
Spółka podejmuje wiele inwestycji korzystając z tzw. zewnętrznych źródeł finansowania, czyli,
innymi słowy, pożyczek bądź dotacji. Uzyskanie środków jest możliwe tylko, jeżeli przedsiębiorstwo
wykazuje dobre wyniki finansowe. Dziś MPWiK jest firmą, która zdobyła pełne zaufanie takich wielkich organizacji finansowych, jak: Bank Światowy, Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju czy
europejskie fundusze pomocowe np. ISPA.
W końcu 2002 roku oddane będzie do użytku Centralne Laboratorium, które dzięki nowoczesnemu
wyposażeniu poprawi kontrolę jakości wody na całej długości jej przepływu (poczynając od źródeł
wody surowej, poprzez cały cykl uzdatniania, a kończąc na odbiorze). W skłąd kompleksu wejdą
pracownie: mikrobiologii, hydrobiologii, chromatografii oraz oznaczeń metali ciężkich. Łącznie Laboratorium wykonywało będzie oznaczenia około 140 pojedynczych wskaźników wody, a więc znacznie
więcej niż wymagają na dziś przepisy polskie oraz Dyrektywa Unii Europejskiej.
mgr Romuald Siuta
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