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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

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.

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.
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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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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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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
1

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

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.
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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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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 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,

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
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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

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)
2

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

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

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

2

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.

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

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

2

3

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,

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
3

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

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

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

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,

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

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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SEKRETY WODY
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;

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

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.

103

