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Spółka sprawuje stały nadzór nad 
1183 km sieci wodociągowej i 547 km 
sieci kanalizacyjnej, codzienną kontrolę 
jakości wody przez własne, certyfiko-
wane laboratorium, nowoczesne oczysz-
czanie i zagospodarowanie ścieków, 
a także troszczy się o skuteczną ochronę 
środowiska.

Oprócz tego, na majątek Wodo-
ciągów Chrzanowskich Sp. z o.o. składa 
się:

• 6 ujęć wody,
• 3 stacje uzdatniania wody,
• 4 oczyszczalnie ścieków,
• 12 studni głębinowych,
• 31 pompowni ścieków,
• 17 pompowni wody i hydroforni,
• 17 zbiorników wodociągowych 

wyrównawczych i czerpalnych,
a także zaplecze techniczne, składające 
się z warsztatów: remontowego, elek-
trycznego, mechanicznego, sprzętowego 
oraz samochodowego. W ciągu roku 
Wodociągi Chrzanowskie dostarczają 

Wodociągi Chrzanowskie 
– pamiętamy o tradycji, 
inwestujemy w przyszłość
Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. to prężnie działające, cały czas rozwija-

jące się, nowoczesne przedsiębiorstwo, które dostarcza wysokiej jakości 
wodę mieszkańcom trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Z usług 

przedsiębiorstwa korzysta codziennie ok. 100 tys. mieszkańców w ok. 21 tys. 
gospodarstw domowych, a także: firmy, instytucje i obiekty publiczne.

85 lat 
Wodociągów 
Chrzanowskich

ok. 4,6 mln m3 wody i odprowadzają 
ok. 3,8 mln m3 oczyszczonych ścieków.

Jedynym właścicielem Wodociągów 
Chrzanowskich Sp. z o.o. jest Związek 
Międzygminny „Gospodarka Komu-
nalna”, który posiada 100 proc. udziałów 
w spółce.

	 Władze	spółki

Zarząd spółki:
 — Prezes Zarządu – Tadeusz Arkit.

Rada nadzorcza:
 — Przewodniczący – Elżbieta Małgo-
rzata Waśniowska,

 — Zastępca Przewodniczącego – Jan 
Tadeusz Pamuła,

 — Sekretarz – Robert Galos.

Prokurenci:
 — Małgorzata Adamczyk,
 — Ewa Prowalska,
 — Szymon Wyrwik. 
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Tadeuszem Arkitem
– Prezesem Zarządu 
Wodociągów 
Chrzanowskich Sp. z o.o.

Redakcja: Od kiedy zajmuje Pan stanowsiko Prezesa 
Spółki Wodociągi Chrzanowskie?

Tadeusz Arkit: W grudniu tego roku minie 5 lat. 
Wtedy spółka nazywała się jeszcze Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie.

Red.: Co od momentu objęcia tej funkcji było najwięk-
szym wyzwaniem w Pańskiej pracy?

T.A.: Dużych wyzwań było kilka. Po pierwsze zadanie, 
z którym bardzo dobrze sobie poradziliśmy, czyli opty-
malizacja zatrudnienia. Wprowadzając systematyczną 
automatyzację w wielu naszych obiektach technologicz-
nych obniżyliśmy zatrudnienie o 50 etatów, a co za tym 
idzie również koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Oczywiście, staraliśmy się, by redukcja etatyzacji prze-
biegała w sposób łagodny i przyjazny dla pracowników, 
dlatego w większości przypadków była ona związana 
z ich odejściem na emeryturę. Po drugie, modernizacja 
taboru. Posiadamy ponad 50 jednostek transportowych, 
z których w ciągu 5 lat sporo udało się wymienić na 
nowe. Zakupiliśmy m.in. nowoczesny pojazd ssąco-tło-
czący, specjalistyczny samochód do telewizyjnego moni-
toringu i oczyszczania sieci kanalizacyjnej oraz samo-
chód do diagnostyki sieci wodociągowej. Jeśli chodzi 
o nadzór nad stanem technicznym sieci i przyłączy oraz 
szybkie i skuteczne usuwanie awarii są to nieocenione 
narzędzia. Ponadto kupiliśmy kilka minikoparek, które 
doskonale sprawdzają się w trudnym terenie, na bieżąco 
wymieniamy flotę samochodów technicznych i brygado-
wych, zastępując stare „ropniaki” na lepiej wyposażone, 
ekonomiczne i ekologiczne pojazdy z napędem CNG.

Cały czas wdrażamy i rozwijamy wszelkie narzędzia 
informatyczne do oprogramowania całej sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej, dzięki czemu szybciej diagno-
zujemy słabsze punkty czy miejsca awarii. Co za tym 
idzie, możemy sprawniej zareagować i rzeczywiście tych 
awarii zdarza się już coraz mniej. Każda awaria oznacza 
straty wody, a pamiętajmy, że wiele z nich nie ujawnia się 
na zewnątrz i tylko dzięki takim narzędziom jesteśmy 
w stanie je zidentyfikować i naprawić. W tym momencie 
korzystamy m.in. z aplikacji GIS (Geographic Informa-

tion System – System informacji geograficznej), systemu 
SCADA czy UNISOFT, które poza stałym monitorowa-
niem i kontrolą sieci pomagają nam też w planowaniu 
prac remontowych i inwestycyjnych.

Wykonaliśmy też ważne inwestycje w zakresie 
gospodarki energerycznej, np. związane z wykorzysta-
niem biogazu wytwarzanego w chrzanowskiej oczysz-
czalni ścieków oraz z budowaniem instalacji fotowolta-
icznych w naszych obiektach.

Ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, które 
jeszcze stoi przed nami będzie modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Libiążu. Do 2023 roku musimy grun-
townie przebudować ten obiekt. Nazywa się to moder-
nizacją, lecz w gruncie rzeczy będzie to budowa nowej 
oczyszczalni, co będzie się wiązać z ogromnymi, sięga-
jącymi kilkunastu milionów złotych, kosztami i ten pro-
jekt z pewnością zdominuje nasze procesy inwestycyjne 
na najbliższe lata.

Red.: Jak wyglądają Wodociągi Chrzanowskie obecnie? 
Jak dużym obszarem i majątkiem zarządzacie?

T.A.: Zarówno obszar jak i liczba obiektów, którymi 
zarządzamy znacznie poszerzyła się przez te wszystkie 
lata. Odpowiadamy za dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków dla ok. 100 tys. mieszkańców trzech 
gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini – łącznie jest to 
obszar ok. 240 km2. Zarządzamy ok. 1183 km sieci wodo-
ciągowej oraz 547 km sieci kanalizacyjnej, posiadamy 4 
oczyszczalnie ścieków, 6 ujęć wody, 3 stacje uzdatniania 
wody, 31 pompowni ścieków, 17 pompowni wody oraz 
hydrofornię, 12 studni głębinowych oraz certyfikowane 
laboratorium z nowoczesnymi pracowniami badania 
wody i ścieków. Pracy z pewnością nam nie brakuje...

Red.: W tym roku Wodociągi Chrzanowskie obchodzą 
jubileusz 85-lecia istnienia. Na pewno jest to odpo-

Tadeusz arkit – absolwent Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia pody-

plomowe m.in. na kierunkach: „Zarządzanie i gospo-
darowanie odpadami” w SGGW w Warszawie, 
„Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu 
terytorialnego” w SGH w Warszawie, „Zarządzanie 
finansami komunalnymi” w Wyższej Szkole Banko-
wości i Finansów w Katowicach, „Zarządzanie nowo-
czesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną”. W latach 
1998–2007 był Burmistrzem Libiąża. Od 2007 do 
2015 roku był Posłem na Sejm RP VI i VII kadencji. 
Jest współtwórcą tzw. „ustawy śmieciowej” oraz 
„ustawy antysmogowej”. W latach 2007–2015 pełnił 
też funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku 
Międzygminnego Chrzanowa, Libiąża i Trzebini 
„Gospodarka Komunalna”. Od 2018 r. jest radnym 
województwa małopolskiego VI kadencji. Od lat 
zwraca uwagę na problem ochrony środowiska 
i potrzebę działań proekologicznych, które wdraża 

w prowadzonej przez siebie spółce.
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wiedni moment na refleksję i próbę podsumowania 
dotychczasowych osiągnięć. Jak wyglądała droga 
Wodociągów Chrzanowskich od rozpoczęcia działal-
ności do czasów obecnych?

T.A.: Niedawno premierę miała nasza monografia – 
„Historia Wodociągów Chrzanowskich”, którą wydaliśmy 
wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie. 
Jest to bardzo dobry materiał źródłowy, na podstawie 
którego można dokonać porównań przeszłości z teraź-
niejszością. Oczywiście, historia wodociągów jest nie-
rozerwalnie spleciona z kilkusetletnią historią całej 
ziemi chrzanowskiej – choć formalnie wodociągi jako 
przedsiębiorstwo powstały równo 85 lat temu z inicja-
tywy ówczesnego samorządu. Niestety nie ma już z nami 
ludzi, którzy pracowali wtedy i tworzyli podstawy przed-
siębiorstwa, jednak przy okazji zbierania materiału do 
publikacji wiele osób dzieliło się swoimi wspomnie-
niami. Są to np. historie o tym, jak do usuwania awarii 
jeździło się np. na rowerze, z torbą kluczy przewieszoną 
przez ramię. Dziś posiadamy nowoczesny sprzęt, bo 
postęp dokonał się tak naprawdę w każdej dziedzinie 
naszego życia i my jako spółka również z niego korzy-
stamy. Teraz możemy działać na pewno szybciej i bar-
dziej skutecznie, ale pamiętamy o historii i dzięki jej 
znajomości jeszcze bardziej szanujemy tych, którzy 
kiedyś doskonale radzili sobie dysponując mniej nowo-
czesnymi środkami.

Red.: Dziś spółka nie tylko dostarcza mieszkańcom 
wodę i odprowadza ścieki, ale również stara się 
aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu regionu. 
Z jakim odzewem spotykają się te działania i jak Wodo-
ciągi Chrzanowskie są postrzegane wśród mieszkańców?

T.A.: W przypadku firmy o takim profilu usług trudno 
liczyć na pochwały, gdyż zapewnienie wody w kranie 
mieszkańcom jest po prostu naszym obowiązkiem 
i każdy uznaje za naturalne, że gdy odkręci kran to leci 
z niego woda. Paradoksalnie, poziomu naszych działań 
nie da się zatem zmierzyć ilością pozytywnych opinii, 
a raczej skarg i zażaleń. W ostatnich latach – co cieszy 
– było ich raptem kilka. Jeśli chodzi o jakość dostar-
czanej wody, szybkość usuwania awarii i zabezpieczenie 
wody w trakcie prac, to staramy się, aby nasze usługi 
stały na jak najwyższym poziomie. W przypadku awarii, 
które mają to do siebie, że trudno je przewidzieć, udaje 
nam się reagować szybko i skutecznie. Zakupiliśmy 
też niedawno „wodoerkę” – urządzenie, które bardzo 
usprawnia zastępcze zaopatrzenie mieszkańców w wodę, 
dzięki niemu dostarczamy czystą wodę pitną w automa-
tycznie napełnianych jednorazowych workach o pojem-
ności 5 lub 10 litrów. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą 
biec po wodę np. z własnym wiadrem.

Fot. 3 Od kilku lat Wodociągi Chrzanowskie intensywnie promują 
picie wody prosto z kranu. Na fot. prezes T. Arkit

Od kilku lat – m.in. na naszym profilu Facebo-
okowym – prowadzimy też intensywne działania pro-
mujące picie wody z kranu. Nasza woda jest dobrej 
jakości, posiada wiele cennych minerałów i można ją pić 
bez przegotowania, więc cieszy nas, że coraz więcej osób 
przekonuje się do tego, że nie opłaca się kupować wody 
butelkowanej – nie tylko ze względów finansowych, ale 
także zdrowotnych. Zainicjowaliśmy ponadto akcję spo-
łeczną „Lokal z dobrą wodą”, która zrzesza miejscowe 
lokale gastronomiczne, hotele oraz miejsca użyteczności 

Fot. 1 W tym roku Wodociągi Chrzanowskie obchodzą jubileusz 
85 lat istnienia. Tak wygląda jubileuszowe logo

Fot. 2 Historia Wodociągów Chrzanowskich – monografia ukazała 
się w jubileuszowym roku działalności spółki
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zania. Odwiedzający te miejsca mogą liczyć na podaną 
z uśmiechem wodę z kranu w dowolnej ilości. Dzięki 
akcji promujemy ekologiczne i zdrowe rozwiązania, 
a także lokalnych przedsiębiorców i ich inicjatywy.

Zawsze staramy się być blisko mieszkańców, 
chętnie włączając się w różne akcje społeczne organi-
zowane przez stowarzyszenia i samorządy, chociażby 
poprzez serwowanie naszej wody z tradycyjnego satu-
ratora. Pokazujemy tym samym otwartość naszej firmy 
na dialog i na kontakt z odbiorcą naszych usług. Wycho-
dzimy z założenia, że im więcej rozmów, tym lepsza 
obsługa. Możemy o wielu rzeczach nie wiedzieć dopóty, 
dopóki mieszkańcy nie zgłoszą nam jakiegoś problemu, 
niedociągnięcia itp. Dlatego apelujemy o jak najczęstszy 
kontakt telefoniczny czy mailowy (lub w innej formie) 
nawet w pozornie błahych sprawach. Pomaga nam to 
poprawić jakość naszych usług.

Red.: Widoczne są też inne przedsięwzięcia ułatwia-
jące mieszkańcom kontakt ze spółką (np. Elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta – EBOK) czy też dostęp do wody 
(np. poidełka w szkołach czy instytucjach publicznych) 
i inne ułatwienia wprowadzane z myślą o klientach 
wodociągów.

T.A.: Do tej listy można dopisać aktualną inwestycję, 
czyli montaż wodomierzy radiowych. W tej chwili 1/3 
odbiorców posiada tego typu liczniki. Naszym celem 
jest, aby za dwa lata wszyscy mieszkańcy byli w nie 
wyposażeni. To kolejna nowość, która pokazuje nam 
skalę zmian na przestrzeni lat. Zdalne wodomierze to 
ogromna wygoda i oszczędność czasu zarówno dla nas, 
jak i dla mieszkańców, którzy już nie muszą specjalnie 
umawiać się na odczytywanie takiego wodomierza, 
wpuszczać kogoś do domu itp.

Dzięki EBOK-owi nasi klienci mają dostęp online 
do wszystkich faktur i płatności, możliwość podawania 
odczytu wodomierza przez internet, wzory wszystkich 
wniosków itp. Przede wszystkim jednak płacą niższe 
rachunki, bo w tej formie opłata abonamentowa jest 
niższa o ok. połowę. Cieszy nas, że coraz więcej osób 
decyduje się na korzystanie z tego rozwiązania, wzrost 
jest widoczny zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy ludzie 
szczególnie szukają sposobów na załatwienie różnych 
spraw bez wychodzenia z domu.

Red.: Na pewno warto wspomnieć również o prowa-
dzonych, planowanych i zakończonych już przez spółkę 
inwestycjach, o których wspomniał Pan na wstępie. 
W ostatnich latach sporo działo się u Was w tym 
temacie…

T.A.: Poza wymianą sprzętu i taboru, mocno posta-
wiliśmy na inwestycje związane z obniżeniem kosztów 
wynikających z korzystania z energii elektrycznej, 
która, jak wiadomo, znacznie w ostatnim czasie podro-
żała. Baterie fotowoltaiczne zamontowaliśmy na terenie 
oczyszczalni ścieków w Trzebini Sierszy, oczyszczalni 

w Libiążu, w Stacjach Uzdatniania Wody w Bolęcinie 
i w Lgocie. Dzięki energii elektrycznej ze słońca w 2019 r. 
o 11 proc. obniżyliśmy całkowitą ilość zakupionej 
w 2019 r. energii w porównaniu do roku poprzedniego.

Zmodernizowaliśmy także stację biogazu, która 
pozwala nam na produkcję energii z osadów powstałych 
w wyniku procesu oczyszczania ścieków. W ubiegłym 
roku wyprodukowaliśmy 953 392 kWh energii elek-
trycznej z biogazu, co stanowi 48% zapotrzebowania na 
energię elektryczną całej oczyszczalni! Z kolei powsta-
jąca w efekcie spalania biogazu i kogeneracji energia 
cieplna w 100% zaspokaja potrzeby technologiczne oraz 
ogrzewania pomieszczeń całego obiektu.

W niedalekiej przyszłości zamierzamy jeszcze 
zwiększyć ilość wytwarzanej energii, gdyż otrzyma-
liśmy decyzję o możliwości przyjmowania do oczysz-
czalni odpadów organicznych pochodzących m.in. 
z mleczarni lub browarów. Dla nas jest to sytuacja win-
-win, ponieważ firmy płacą za odbiór tych odpadów, 
a przy okazji, poprzez odpowiednie ich przetworzenie, 
będziemy uzyskiwać jeszcze więcej energii z biogazu.

Wspomnę jeszcze, że czerwcu 2020 r. zakończyliśmy 
dużą inwestycję – remont i modernizację Budynku Krat 
na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. Poza 
odnowieniem całego budynku wymieniono stare wyeks-
ploatowane kraty ręczno-mechaniczne, które w oczysz-
czalni pracowały od 1988 roku, na nowoczesne kraty 
taśmowo hakowe niemieckiej firmy Huber.

Red.: Jakie są główne źródła finansowania Waszych 
inwestycji?

T.A.: Finansowanie inwestycji pochodzi ze środków 
własnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, które w części są umarzalne 
(nawet do 40% po uzyskaniu efektu ekologicznego). 
Natomiast, w związku tym, że skończył się jeden okres 
finansowania z Unii Europejskiej i zaczyna się drugi, ale 
jeszcze niedookreślony, to pozyskiwanie innych środków 
jest praktycznie niemożliwe.

Red.: Jak przedsiębiorstwo radzi sobie w dobie pan-
demii?

Fot. 4 Wodociągi Chrzanowski wspierają szczytne inicjatywy. Na 
zdjęciu przygotowania do #Gaszyn Challenge



rOzmOWa ztaDeuszem arkItem 

18 Forum Eksploatatora 5/2020

85
 la

t w
o

d
o

ci
ąg

ó
w

 c
h

rz
a

n
o

w
sk

ic
h T.A.: Sytuacja jest nietypowa i na pewno trudna, ale 

zadbaliśmy o środki ochrony i wypracowaliśmy odpo-
wiednie procedury, które pozwalają spółce efektywnie 
i bezpiecznie funkcjonować. Zdajemy sobie sprawę, że 
od naszej działalności zależy życie ponad 100 tys. miesz-
kańców, dlatego wszyscy pracownicy terenowi wyko-
nują normalnie swoje obowiązki – oczywiście przy 
zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jesteśmy 
co prawda zmuszeni do ograniczenia dostępu osobom 
z zewnątrz do budynku firmy, w którym przyjmowaliśmy 
interesantów, jednak możliwość załatwienia spraw na 
odległość – telefonicznie, mailowo lub listownie – zdała 
u nas egzamin. Jeśli ktoś musi podejść po wzór wniosku 
czy zostawić wypełnione dokumenty może skorzystać 
ze skrzynki ustawionej przed budynkiem. Zauważy-
liśmy jednak, że ludzie starają się to co się da załatwić 
zdalnie i odnotowaliśmy dużo większą aktywność użyt-
kowników EBOK-a, maila czy Facebook’a i jest to dla nas 
ważny sygnał, by jeszcze mocniej postawić na te formy 
kontaktu z mieszkańcami.

Jeśli chodzi o inwestycje część z nich przesunęła się 
w czasie lub spowolniła, ale sukcesywnie wszystko wraca 
do normy i liczę, że wszelkie przedsięwzięcia zamkniemy 
zgodnie z planem.

Red.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych suk-
cesów. 

Fot. 5 Prezes Tadeusz Arkit przekazuje dyrektorowi chrzanow-
skiego szpitala maseczki uszyte przez pracowników Wodo-
ciągów Chrzanowskich

URZĄDZENIE DO SEPARACJI  I ODWADNIANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ MECHANICZNYCH 

Separacja zanieczyszczeń mechanicznych 
w tym części włóknistych z:

•  komunalnych osadów ściekowych 
•  tłuszczy przed fermentacją 
•  yjnego
•  osadów przefermentowanych
•  osadów z hydrolizy

Separacja i odwadnianie mediów pochodzących z :

•  bioodpadów
•  recyklingu
•  przemysłu papierniczego
•  przemysłu obróbki drewna
•  przemysłu biopaliwowego
•  browarnictwa
•  przemysłu chemicznego

STRAINPRESS® - gdzie jest stosowany?  
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1 O początkach Chrzanowa i jak 
niegdyś radzono sobie z dostępem 
do wody

Chrzanów jako jedno z nielicznych 
średniowiecznych, założonych na prawie 
magdeburskim miast, nie posiada zacho-
wanego aktu lokacyjnego, co znacznie 
utrudnia odpowiedź na pytanie jak 
miasto wyglądało na samym początku 
i kiedy dokładnie datowane są jego 
początki.

W okresie średniowiecza i nowo-
żytności liczba mieszkańców sukce-
sywnie rosła, a co za tym idzie rów-
nież i zapotrzebowanie w wodę (do 
początku XVI w. miasto Chrzanów 
liczyło 444 osoby, natomiast w latach 
1530-1600 posiadało 1 065 miesz-
kańców, a w okresie 1600-1655 już 1 251 
mieszkańców). Dostęp do wody pitnej – 

Z kart historii...
Miejski wodociąg w Chrzanowie stał się faktem 31 marca 1935 roku, kiedy 

to uroczyście podpisano akt erekcyjny. Zanim jednak do tego doszło 
potrzeba było 50 lat starań wielu osób i pokonania wielu przeszkód. Tę 

niełatwą, ale ciekawą drogę, a także późniejszą historię spółki – aż do czasów 
współczesnych, opisuje „Historia Wodociągów Chrzanowskich” autorstwa Kamila 
Bogusza, która ukazała się w jubileuszowym 85. roku istnienia chrzanowskiego 
przedsiębiorstwa. W tym tekście chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze fakty 
z historii Wodociągów Chrzanowskich, która naturalnie wpisuje się w dzieje całej 
ziemi chrzanowskiej, jako niezwykły rozdział historii regionu.

zarówno z punktu widzenia sanitarnego 
jak i spożywczo-przemysłowego – był 
więc niezwykle istotny. Wiązało się to 
również ściśle z charakterem gospodar-
czym Chrzanowa: górnictwem i hutnic-
twem.

Wczesne wzmianki w dokumen-
tach – począwszy od 1431 r. – potwier-
dzają istnienie w mieście łaźni miej-
skiej. Łaźnia chrzanowska znajdowała 
się na tyłach Rynku, po południowej 
stronie miasta. Wybór tego miejsca 
zdaje się być nieprzypadkowy, z racji 
optymalnego wykorzystania ukształ-
towania terenu – opada on naturalnie 
w kierunku rzeki Chechło. W roku 1608 
odnotowano, iż w miejscu, w którym 
miała funkcjonować łaźnia znajdował się 
tzw. ogród łaziebny. Jako ciekawostkę 
warto przytoczyć też fakt, że jednym 
z trzech pierwszych budynków żydow-

Fot. 1 Rynek w Chrzanowie z widoczną studnią, ok. 1890 r. [ze zbiorów Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa]

Ryszard Fudała
Wodociągi Chrzanowskie 
Sp. z o.o.
Opracowanie na podstawie: 
Kamil K. Bogusz „Historia 
Wodociągów Chrzanowskich”
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skich w Chrzanowie była mykwa, czyli łaźnia żydowska. 
Wzniesiony pierwotnie jako budynek drewniany, powstał 
pomiędzy 1781 r. a 1787 r.

W XVI w. koszt budowy studni prywatnej na terenie 
własnej parceli wynosił 4 zł i w stosunku do kosztów 
budowy całego domu – 100 zł, był niewielki. Jednak za 
5 zł można było wówczas kupić konia. Mimo, że koszty 
wykonania studni były dość wysokie, każdy z miesz-
kańców dążył, by mieć dostęp do wody pitnej. Niektórzy 
mieszczanie chrzanowscy przy sprzedaży danej parceli, 
zastrzegali sobie prawo poboru wody z danej studni „na 
wieczność”.

W XVIII w., kiedy to sporządzono inwentarz zabu-
dowań dworskich, odnotowano wzmianki o dwóch stud-
niach – pierwszej na terenie późniejszych zabudowań 
i drugiej na terenie folwarku, za browarem folwarcznym. 
Obie studnie posiadały koryto do pojenia koni i bydła. Ze 
względów bezpieczeństwa studnie stały w odległości od 
zabudowań, na głębokość kilkudziesięciu metrów. Sto-
sowano ocembrowanie główne drewniane, a samą wodę 
czerpano za pomocą kołowrotu lub żurawia.

Centrum społeczno-gospodarczo-kulturalnym śre-
dniowiecznego i nowożytnego miasta był rynek. To wła-
śnie tam stała studnia miejska, której dokładną datę 
powstania trudno ustalić. Wiadomo, że wymieniana była 
w XIX w., np. pod datą 1845 r. Naturalnie stała się rów-
nież miejscem spotkań, głównie sprzedających i kupują-

cych w dni handlowe, w późniejszym okresie stały obok 
niej dorożki w oczekiwaniu na klientów. W okresie mię-
dzywojennym, zwana była „wielką” i uznawana przez 
mieszkańców za niezwykle wierną, ponieważ nie wysy-
chała, mimo upalnych dni.

W XIX/XX w. bardzo popularne były tzw. „wspólne 
studnie”, które były wykonywane na koszt kilku właści-
cieli, najczęściej sąsiadów i musiały zaspokoić potrzeby 
kilku lub kilkudziesięciu rodzin. Jednak woda w nich 
miała być na ogół twarda, z silnym wapiennym osadem, 
czasem brudna, a czasem wcale jej nie było.

Kwestia odprowadzania wszelkich nieczystości 
z posesji, w okresie XIV-XVIII w. pozostawała w gestii 
właścicieli danej nieruchomości.

2 XIX wiek i pierwsze starania o budowę wodociągu

Przełom nastąpił dopiero w okresie zaborów 
w XIX w., kiedy to dzięki nowemu i świeżemu podej-
ściu niektórych osób, podejmowano próby rozpoczęcia 
jakichkolwiek działań na rzecz wykonania „miejskiego” 
wodociągu i problemu asenizacji miasta. Udało się je sfi-
nalizować dopiero w XX w.

Ważny okazał się rok 1866, kiedy to na podstawie 
uchwały Sejmu Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim 
Księstwem Krakowskim, zarząd nad miastem objęła 
ponownie Rada Miasta wraz ze Zwierzchnością Gminną. 

Fot. 2 Plan mykwy żydowskiej w Chrzanowie, 1865 r. [ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie]
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W zakresie jej kompetencji znajdowało się m.in. przeciw-
działanie epidemiom na terenie gminy, a dla realizacji 
tego zadania niezbędne było wykonanie pełnospraw-
nego systemu wodno-kanalizacyjnego. Na zgromadzeniu 
Rady notariusz Apolinary Horwath zawnioskował, by 
pod obrady wprowadzić punkt pilnej budowy wodo-
ciągów i kanalizacji w mieście. Początkowo rozmawiano 
na temat wykorzystania do zasilenia wodociągów nad-
miaru wody z kopalni „Matylda” w Kątach (po 14 latach 
pracy zakładu górniczego, w 1866 r. podczas pogłębiania 
jego wyrobisk, nastąpił potężny wypływ wody, w wyniku 
którego kopalnia została unieruchomiona). Prawdopo-
dobnie z racji kosztownego charakteru przedsięwzięcia 
zarzucono ten pomysł. Zlecono jednak specjalistyczne 
badania terenów wokół miasta, w celu znalezienia wła-
ściwej lokalizacji dla wodociągu.

3 XX wiek i początki wodociągu i kanalizacji

Dopiero początki XX wieku przyniosły realny 
postęp działań w kierunku budowy wodociągu z praw-
dziwego zdarzenia. Prace badawcze prowadzone na 

północ od Chrzanowa, w kierunku Szczakowej, wska-
zały, że jest tam ilość wody, która wystarczyłaby dla 
kilku miast wielkości Chrzanowa. Odwierty potwier-
dziły, że studnia jest wysoce wodonośna i wystarczyło 
przeanalizować jakość. Zwierzchność poleciła wskazać 
optymalną lokalizację dla stosownych budynków 
z zaznaczeniem, że muszą się one znaleźć na terenie 
Balina. Koszty inwestycji skalkulowano wstępnie na 
kwotę 100 tys. zł i były to szacunki dość oszczędne.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń przed 
wybuchem I wojny światowej:

 — 9 listopada 1904 r. – Rada miasta upoważniła 
dr Kepplera do przeprowadzenia niezbędnych prac, 
mających na celu szybką realizację przedsięwzięcia 
budowy wodociągów.

 — 6 kwietnia 1905 r. – burmistrz Keppler przed-
stawił rajcom kosztorys oraz plan wykonany przez 
doświadczonego w tej materii, m.in. w budowaniu 
wodociągów krakowskich, inż. Romana Kajetana 
Ingardena. Z powodu wysokich kosztów inwestycję 
odroczono, a temat budowy wodociągu powrócił 
dopiero w 1907 r.

 — 1908 r. – ówczesny student Politechniki Lwowskiej, 
Władysław Sikorski (późniejszy Naczelny Wódz Pol-
skich Sił Zbrojnych i Premier Rządu RP na Uchodźc-
twie), w ramach pracy dyplomowej napisał dyser-
tację „Obliczenie wodociągu dla miasta Chrzanowa”. 
Choć była to praca czysto teoretyczna i nie uwzględ-
niała kosztorysów przedsięwzięcia, pokazywała, że 
Chrzanów ma wszelkie warunki, by aspirować do 
rangi nowoczesnego miasta i prawdopodobnie spo-
wodowała wzrost zainteresowania budową wodo-
ciągu wśród chrzanowskich rajców.

 — 24 marca 1909 r. – podczas posiedzenia Rady 
w Chrzanowie postanowiono wykonać kanał w ciągu 
ul. Mickiewicza. Tymczasowo rozwiązywało to 
problem odprowadzania nieczystości dla najważ-
niejszych instytucji w mieście: magistratu i szkoły. 
Wodę naturalnie odprowadzano kanałami zgodnie 
z ukształtowaniem terenu. Były to jednak doraźne 
próby zapoczątkowania kanalizacji w mieście.

 — 14 września 1910 r. – postanowiono wystąpić do 
C.K. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (K.K. Mini-
sterium des Innern) o udzielenie subwencji pań-
stwowej na realizację wodociągów. Do wniosku 
dołączono wcześniej przygotowane plany i koszto-
rysy. Dokumentacja ta nie przyniosła jednak oczeki-
wanego efektu i po raz kolejny całe przedsięwzięcie 
ustąpiło miejsca innym problemom gminy.

 — 4 grudnia 1912 r. – spośród radnych wybrano 
ośmioosobową komisję, która miała się ponownie 
zająć wstępnymi pracami przy budowie kanalizacji. 
Gmina miała zaciągnąć również pożyczkę na kwotę 
150 tys. koron (ok. 75 tys. zł), aby pokryć wszelkie nie-
zbędne koszty. Kolejny raz inwestycja poniosła fiasko, 
ponieważ uaktualnione kosztorysy, przedstawione 
w 1913/1914 r. opiewały na prawie milion koron.

 — 30 kwietnia 1914 r. – zmieniono skład Komisji 
Wodociągowej. Szczęśliwie dla inwestycji, w jej 

Fot. 4 Zwierzchność Gminna Miasta Chrzanowa [ze zbiorów 
Muzeum w Chrzanowie]

Fot. 5 Kopalnia Matylda ok. 1890 r. [ze zbiorów Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa]

Fot. 3 Lamus dworski, ok. 1890 r. Po prawej widoczna studnia [ze 
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa]
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wielkim orędownikiem powstania instalacji wodo-
ciągowych w mieście.

Niestety wybuch Wielkiej Wojny przerwał wszelkie 
prace nad budową wodociągu w Chrzanowie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zmo-
dernizowano i podjęto decyzję o odtopieniu kopalni 
„Matylda”, uznawanej za najbardziej „zawodniony” 
zakład górniczy na świecie. Wtedy też – w 1921 r. – 
temat wodociągów mógł powrócić pod obrady Rady 
Miejskiej. 26 stycznia 1921 r. dr Samuel Cyfer przypo-
mniał, iż kwestia kanalizacji w mieście jest rozpatry-
wana od okresu przedwojennego i zdaje się nie mieć 
końca. Dlatego też zaapelował o bezzwłoczne podjęcie 
rozmów z kopalnią „Matylda”. Rada Miejska przychy-
liła się do wniosków. Tych planów również nie zrealizo-
wano. Niedługo później nastąpił Black Tuesday i okres 
Wielkiego Kryzysu, który odbijając się szerokim echem, 
dotarł także do Chrzanowa. Kopalnia „Matylda” została 
odtopiona w 1926/1927 r., by 8 sierpnia 1930 r. zostać po 
raz kolejny zatopioną.

Sprawa mogłaby wydawać się znów znacząco odsu-
nięta w czasie, ale 16 marca 1928 r. weszły w życie dwa 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 
o zaopatrywaniu ludności w wodę oraz o usuwaniu nie-
czystości i wód opadowych. Pierwsze z nich nakładało 
na gminy bezpośredni obowiązek zaopatrzenia miesz-
kańców w wodę pitną. Gminy miały czuwać zarówno nad 
prywatnymi, jak i publicznymi urządzeniami do poboru 
i rozprowadzania wody, a w razie ich braku zostały zobli-
gowane do budowy i konserwacji odpowiednich insta-
lacji. W gminach takich jak Chrzanów (poniżej 25 tys. 
mieszkańców), zatwierdzenie projektów i sprawdzanie 
urządzeń wodociągowych należało do wojewódzkich 
władz administracyjnych.

27 czerwca 1931 r. do wojewody krakowskiego udała 
się delegacja z Chrzanowa w celu uzyskania pożyczki na 
budowę wodociągów. Wojewoda zadeklarował poparcie 
tej inicjatywy. W międzyczasie rozpoczęły się prace nad 

miejscowymi przepisami wodociągowo-kanalizacyj-
nymi pod przewodnictwem dra Cyfera. Zarząd Gminny 
w Chrzanowie przyjął je na sesji 28 kwietnia 1933 r. 
Następnie dokument został przekazany do Rady Powia-
towej, która przyjęła go 7 czerwca 1933 r. Przepisy opu-
blikowano w Krakowskim Dzienniku Wojewódzkim jako 
124 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 31 
lipca 1933 r., a weszły w życie dwa miesiące później.

Według zapisów, właściciele nieruchomości położo-
nych wzdłuż ulic i placów objętych budową wodociągu 
miejskiego mieli obowiązek podłączenia się do instalacji. 
Dotyczyło to budynków mieszkalnych, gospodarczych, 
budynków dla zwierząt hodowlanych, jak i tych prze-
znaczonych na działalność gospodarczą z zakresu prze-
twórstwa produktów spożywczych. W razie rozbudowy 
lub przebudowy danego budynku przed oddaniem go do 
użytku należało nowe części również podłączyć do całej 
sieci. Osoby, które nie zastosowałyby się do powyższych 
przepisów, miały być „ukarane” przymusowym wykona-
niem podłączenia.

Był to niezwykle istotny dokument dla ówczesnego 
miasta, a jak pokazuje historia wyjątkowy dla jego 
dziejów. Regulamin ten sprawiał, że Chrzanów podnosił 
swoją rangę w województwie krakowskim i był powodem 
dumy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II Rzeczypo-
spolitej. Określał dokładnie wszelkie specyfikacje, obli-
czenia, wymiary, a także stawki obowiązujące w Chrza-
nowie.

4 Pięć etapów budowy chrzanowskiego wodociągu

Budowę wodociągu w Chrzanowie można podzielić 
na sześć etapów realizowanych kolejno w latach: 
1933-35 (I etap); 1935-36 (II etap), 1936-39 (III etap); 
1937-38 (IV etap), 1938-39 (V etap) oraz 1939-40 
(VI etap).

Do realizacji projektu potrzeba było ok. 700 tys. zł, 
czyli ponad dwa razy więcej niż wynosił kapitał miasta. 
Dlatego też 20 czerwca 1933 r. Zwierzchność Gminna 
postanowiła zaciągnąć prawie milion złotych kredytu na 
budowę wodociągów. W tym momencie można było roz-
począć prace. Postanowiono nadać podniosły charakter 

Fot. 5 Kopalnia Matylda ok. 1890 r. [ze zbiorów Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa]

Fot. 6 Samuel Cyfer, uważany za jednego z ojców Wodociągów 
Chrzanowskich (na zdj. z siostrą)
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wistniało ono wizję nowoczesnego miasta, do którego 
rangi pretendował Chrzanów.

31 sierpnia 1933 r. ofi cjalnie w dokumentach proto-
kołów Rady Miejskiej użyto sformułowania „Przedsię-
biorstwo Wodociągowe w mieście Chrzanowie”. Postano-
wiono, że pod względem technicznym ten zakład będzie 
się składał z trzech części: ujęcia wody (studni artezyj-
skiej) z halą pomp, zbiornika wodnego oraz głównego 
rurociągu tłocznego. Administracja należała do Zarządu 
Miejskiego w Chrzanowie z siedzibą w budynku magi-
stratu przy ul. Mickiewicza 6. Projekt wszystkich części 
wodociągu dla Chrzanowa został zamówiony przez 
Zarząd Miejski i wykonany w 1933 r. przez autoryzo-
wanego inż. Włodzimierza Dołegę-Dziakiewicza z War-
szawy.

Realizacja inwestycji została podzielona na pięć faz, 
realizowanych oddzielnie przez innego przedsiębiorcę, 
wyłonionego w drodze przetargu. Pierwsza faza, obej-
mowała utworzenie podstawowej infrastruktury, w tym 
wybudowanie dróg dojazdowych oraz zbiornika wody. 
Powstały wówczas trzy drogi dojazdowe. Fazą drugą była 
budowa zbiornika wody, który miał za zadanie maga-
zynować niezużytą, a wydobytą wodę do czasu maksy-
malnej konsumpcji w razie niewystarczającej wydajności 
pomp. Ten wzniesiono poza miastem, na tzw. Łączkowej 
Górze przy ul. Balińskiej. Zbiornik został wzniesiony na 

fundamencie pierścieniowym jako konstrukcja żelazno-
betonowa (ściany zewnętrzne) w kształcie walca piono-
wego o wysokości 5 m i średnicy zewnętrznej 12,30 m, 
a wewnętrznej 11,90 m. Charakterystyczną rzeczą był 
napis w licu betonowym ściany frontowej komory zasuw, 
który brzmiał „Wodociągi Miasta Chrzanowa”.

Kolejną, trzecią fazą, która prowadzona była równo-
legle do budowy zbiornika, był odwiert studni artezyj-
skiej, który miał za zadanie dostarczać wody głębinowe 
zasilające wodociągi. Woda pozyskiwana w tym miejscu 
była „smaczna”, wolna od zanieczyszczeń bakteriologicz-
nych, jej temperatura wahała się między 9 a 10°C oraz 
spełniała wszystkie normy określone w ustawie.

Czwartą fazą (jesień 1934 r.) była budowa nowocze-
snej stacji pomp. Podzielono ją na dwie części: wznie-
sienie budynku oraz jej wyposażenie. Niestety, nie 
zachował się projekt tego budynku, ale istnieją przynaj-
mniej dwie fotografi e lotnicze wykonane przez Luftwaff e 
zimą 1944 r. oraz przez pilotów alianckich z początku 
1945 r., na których widać ten obiekt. Pompy zostały 
zamówione w Stoczni Gdańskiej za kwotę 14 362 zł, 
w którą to cenę wliczony był montaż całej instalacji przez 
fachowców z Gdańska.

Mimo, że budowa sieci kanalizacyjnej była for-
malnie dopiero piątym etapem, to trwała ona równo-
cześnie z poprzednimi – już od 1 września 1933 r. Roz-
poczęto ją od wykonania głównego rurociągu tłocznego 
o średnicy 200 mm i długości 1 350 m, który łączył halę 
pomp ze zbiornikiem wodnym. Jego przebieg wyzna-Fot. 7 Przed zbiornikiem na Łączkowej Górze

Fot. 8 Artykuł prasowy z 1935 roku [ze zbiorów Muzeum w Chrza-
nowie]
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czono granicami poszczególnych parcel oraz ulicami: 
Zieloną, Krakowską, północną stroną Rynku, ul. Sien-
kiewicza (przez Mały Rynek) i Balińską. Tą samą trasą 
została poprowadzona główna nić wodociągowa, która 
docelowo dystrybuowała wodę na poszczególne ulice 
miasta.

W trakcie prac położono w Chrzanowie ponad 10 km 
nowego rurociągu, który wyposażony został w 58 zasuw. 
W mieście zainstalowano przy tej sposobności 21 
hydrantów dla straży pożarnej. Była to armatura o prze-
kroju 80 mm, dzięki której podwyższyło się bezpieczeń-
stwo przeciwpożarowe w mieście. Dzięki tej inwestycji 
Chrzanów zyskał kanały w ok. 1/3 ulic ówczesnego 
miasta oraz podstawową infrastrukturę wodociągową.

Zgoda na użytkowanie wodociągu została wydana 
przez starostę 26 lutego 1935 r. na czas nieograniczony, 
z pewnymi zastrzeżeniami, a oficjalne otwarcie miej-
skiego wodociągu nastąpiło w niedzielę 31 marca 1935 r. 
w nowo wybudowanej hali pomp. Podniosłe uroczystości 
rozpoczęły się wmurowaniem aktu erekcyjnego Chrza-
nowskich Wodociągów. Tym samym Chrzanów, stał się 
jednym z ponad 100 miast w II Rzeczpospolitej, które 
posiadało system wodociągowo-kanalizacyjny.

5 Chrzanów ma już wodociąg. Co dalej?

Władze Chrzanowa planowały, by do 1945 r. 
powstało kolejnych 7 km nowych rurociągów, miejska 
łaźnia oraz miejska oczyszczalnia ścieków. Bezzwłocznie 
przystąpiono też do prac związanych z podłączeniem 
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej głównych części 
Chrzanowa, a co za tym idzie podniesienia bezpieczeń-
stwa sanitarnego w mieście. Prace dawały również wielu 
mieszkańcom szansę na znalezienie dorywczego zatrud-
nienia.

Każda z instytucji działająca w okresie międzywo-
jennym w Chrzanowie, która chciała skorzystać z miej-
skiej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, musiała 
w stosownym czasie przekazać informację do magistratu 
oraz uiścić odpowiednią opłatę adiacencką. Ponadto 
każdy właściciel nieruchomości, przy której był położony 
rurociąg, miał obowiązek podpięcia się do sieci, chyba, 
że zaistniały inne, szczególne okoliczności.

Jeszcze na początku 1936 r. prowadzono ostanie 
prace wykończeniowe, które składały się z: wykonania 
10 studzienek rewizyjnych, 26 studzienek ściekowych, 
58 metrów bieżących kolektora o średnicy 100 mm. 
Zakończenie inwestycji nastąpiło 17 stycznia 1936 r. 
W II etapie (czyli na przełomie 1935/36 r.) powstawania 
chrzanowskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 
firma inż. Krausego wykonała 1 304,2 m podłączeń, 
121 m kolektora o średnicy 1000 mm, 20 studzienek 
rewizyjnych i 5 studzienek ściekowych.

Prace nad trzecim etapem zostały rozpoczęte 
w 1937 r., kiedy to podjęto decyzję o zaciągnięciu kolej-
nych pożyczek, by poprawić sytuację sanitarną w mie-
ście. Dzięki temu, że jednocześnie Posłem na Sejm był 
burmistrz Tadeusz Gdula, zdołał wyjednać kolejną zgodę 
Funduszu Pracy w Warszawie na dalsze subwencje.

Najpilniejszym zadaniem było podpięcie do infra-
struktury południowo-wschodniej części miasta, czyli 
dzielnicy Chrzanów-Kościelec. Szczególnie istotną kwe-
stią było wykonanie wodociągu w otwartym przed pięciu 
laty Szpitalu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Chrzanowie. Do kompletnego wybudowania 

Fot. 9 Akt erekcyjny Wodociągów Chrzanowskich z 31 marca 
1935 r.

Fot. 10 Kazimierz Palka i Julian Palka przy stacji pomp wodociągów 
miasta Chrzanowa. II poł lat 30. XX w. [ze zbiorów Muzeum 
w Chrzanowie]
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ściem” tego rurociągu nad potokiem Chechło, zobowią-
zała się rodzinna firma wyłoniona na podstawie prze-
targu nieograniczonego – zakład instalacji wodociągów 
i centralnego ogrzewania Jana Kawali. Prace rozpoczęły 
się 25 listopada 1937 r.

Odwiert drugiej studni artezyjskiej (o głębokości 
187 m) wykonała ponownie firma M. Łempickiego 
z Sosnowca S.A. Druga hala pomp została wybudowana 
po wschodniej stronie pierwszej, a do jej uruchomienia 
przykładano wielką wagę. Została tam zamontowana 
nowoczesna, dostarczona przez Stocznię Gdańską, 
pompa, która w porównaniu do pierwszej miała nieco 
większą wydajność (1 455 l/min).

Również w roku 1937 Zwierzchność Gminna podjęła 
decyzję o wybudowaniu drugiej komory zbiornika, której 
nie udało się wykonać podczas prac w latach 1933-1935. 
Prace rozpoczęły się na poprzednim miejscu przy istnie-
jącym zbiorniku na tzw. Łączkowej Górze, przy ul. Baliń-
skiej. Zbiornik zachował się do czasów współczesnych 
i posiada dwie komory o pojemności ok. 412 m3 wody 
każda oraz posiada komorę zasuw wraz ze schodami.

W 1938 r. nadszedł czas, by podłączyć do sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej m.in. część po południowej 
stronie miasta, za torami kolejowymi. Zaplanowano 
przebicie wodociągu pod torami kolejowymi na linii 
Bogumin–Karków i na linii Piła–Jaworzno. W wyniku 
tych prac założono rurociąg o łącznej długości 1 323 m, 
14 zasuw i 5 hydrantów. Druga część, przewidziana do 
inwestycji w 1939 r. wymagała odpowiednich przygo-
towań. Dlatego Zwierzchność Gminna przystąpiła do 
uzyskania właściwych pozwoleń na skomplikowaną 
inwestycję budowy wodociągów pod torami kolejowymi. 
Wszelkie prace zostały odebrane przez komisje kolauda-
cyjne protokołem z dn. 23 czerwca 1939 r.

6 Łaźnia Miejska w Chrzanowie (1938-39), która…
nigdy nie powstała

W sierpniu 1937 r. starosta Chrzanowski wysunął 
propozycję budowy kąpieliska w mieście, które pod-
niesie poziom zdrowotności mieszkańców. Determi-
nacja burmistrza Gduli, któremu zależało na łaźni była 
na tyle duża, że dążył do powstania budynku – cho-

ciażby w surowym stanie – jeszcze w roku budżetowym 
1938/39.

W myśl przepisów Łaźnia Miejska w Chrzanowie, 
prócz swej pierwotnej funkcji, miała być również kąpie-
liskiem odkażającym obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej. Dlatego zdecydowano się zmienić pierwszy 
projekt łaźni, a według nowego projektu, budynek łaźni 
usytuowany na linii zachód-wschód, miał posiadać 
modernistyczną, a jednocześnie klasycyzującą, monu-
mentalną i symetryczną bryłę. Budowa miała rozpocząć 
się 2 lipca 1939 r., a trwać miała tylko 21 dni.

Niestety w procedurach administracyjnych w Kra-
kowie przeciągały się zarówno kwestie akceptacji kosz-
torysów łaźni miejskiej i ośrodka zdrowia, jak i decyzje 
co do kategorii, do której miał zostać przyporządko-
wany Ośrodek Zdrowia w Chrzanowie. 28 lipca 1939 r. 
wpłynęło pismo z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego, które nie pozostawiało żadnych złudzeń. Okazało 
się, że subwencja, mimo ustnych zapewnień, nie została 
jeszcze formalnie przyznana przez Ministerstwo Opieki 
Społecznej, a tegoroczny budżet przeznaczony na ten cel 
już został rozdysponowany, głównie na ośrodki zdrowia. 
Ostatecznie łaźni w Chrzanowie nigdy nie zrealizowano, 
gdyż wszelkie przygotowania zniweczył wybuch II Wojny 
Światowej.

7 II wojna światowa

Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Chrza-
nowie chciano kontynuować rozbudowę infrastruktury. 
W 1939 r. Jan Kawala przygotował kosztorys rozbudowy 
istniejącej sieci wodociągowej, która miała być zrealizo-
wana w latach 1939-1940. Choć stan finansowy Chrza-
nowa nie był najlepszy i trzeba było spłacać już zacią-
gnięte na budowę wodociągu pożyczki, włodarze mieli 
świadomość odpowiedzialności za odpowiednie zabez-
pieczenie mieszkańców pod względem sanitarnym 
i przeciwepidemicznym. Do tego inwestycja zaczęła 
przynosić już zyski finansowe, a coraz więcej miesz-
kańców chciało, by rurociąg przechodził przy ich ulicy.

Rok 1939 był okresem wzmożonych przygotowań 
w Polsce do obrony przeciwlotniczej i przeciwga-
zowej, w której odpowiednie zabezpieczenie w bieżącą 
wodę, poprzez wykorzystanie szerokiej sieci wodo-
ciągowej i wybudowanie łaźni wraz ze schronami były 
w mniemaniu rządzących głównym i najlepszym roz-
wiązaniem ochrony ludności cywilnej. Tym bardziej, że 
Chrzanów był wiodącym miastem w regionie, zarówno 
pod względem gospodarczym, jak i społecznym, które 
musiało się przygotować na działania wojenne, jak 
i hospitalizację dużej ilości ludzi. Mając to na uwadze 
włodarze Chrzanowa ponownie zwrócili się do Funduszu 
Pracy o udzielenie pożyczki.

Wojska niemieckie weszły do Chrzanowa w ponie-
działek 4 września 1939 r. Okupant przejął całą doku-
mentację dotyczącą wodociągów chrzanowskich. Zmie-
niono (zniemczono) również ich nazwę, gdyż oficjalną 
nazwą wodociągów używaną na wszelkich pismach i pie-
częciach był „Wasserwerk der Stadt Krenau”. Na prze-

Fot. 11 Projekt łaźni miejskiej w Chrzanowie (1938-1939), która 
nigdy nie powstała
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księgowości dla wodociągów, stosowany w III Rzeszy. 
Dokładnie sprawdzono również wszelkie kredyty zacią-
gnięte na poczet budowy i modernizacji sieci wodocią-
gowej. Władze niemieckie sporządziły specjalny wykaz, 
który ukazywał, że Zwierzchność Gminna zaciągnęła 
w sumie 22 pożyczki na łączną kwotę 495 344,72 RM 
(kwotę przeliczono na reichsmarki).

Niemiecki zarząd nad miastem musiał zmierzyć 
się także z koniecznością zbilansowania kosztów utrzy-
mania wodociągów, gdyż liczba mieszkańców Chrzanowa 
była obliczona na ok. 23 tys. osób. Dwie pompy, zainsta-
lowane w rozbudowanej hali pomp, miały wydajność po 
90 m3 wody każda, co dawało 180 m3 wody na godzinę. 
Natomiast ich średnia wydajność wynosiła 1 276 m3 
wody na dobę, co w okresie od 1 kwietnia 1940 r. do 
31 marca 1941 r. dawało ok. 55 l na dzień, na jednego 
mieszkańca – w sumie 466 077 m3 wody w ciągu roku. 
Takie zużycie było zgodne z wynikami Niemieckiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wodnych, gdyż miasta 
do 50 tys. mieszkańców zużywają dziennie od 50 l do 
100 l na osobę. Jednak zaznaczono, by osiągnąć wynik 
dziennego dostarczenia 100 l na osobę, pompy musia-
łyby mieć wydajność przynajmniej 2 300 m3, czyli dwa 
razy większą.

Z początkiem roku 1941 – 30 stycznia, urzędnik 
niemiecki w magistracie przedstawił specjalny raport, 
który dokładnie określał dotychczasowy poziom sys-
temu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście, jak 
i perspektywiczny rozwój na najbliższe lata: „Rücks-
chau auf den Bau und die weitere Entwicklung der städ-
tischen Wasserversorgungsanlage der Stadt Krenau”. 
W raporcie tym zaznaczono, iż cały system wodociągowy 
jest podzielony na trzy części: przepompownię (halę 
pomp), zbiornik wodny oraz sieć rurociągów. Zatem, 
jest to o tyle istotna informacja, że stan na 1941 r. był 
tożsamy z wyglądem całego systemu w Chrzanowie 
w okresie przedwojennym. W ciągu dwóch lat okupacji 
(1939-1941) Niemcy nie rozszerzyli systemu wodociągo-
wego o kolejne części (np. łaźnie miejską). Wybudowali 
ok. 5,4 km nowej sieci, do 1941 r. zwiększono też liczbę 
hydrantów przeciwpożarowych do 46.

8 W powojennej rzeczywistości

8.1 Zakład	Wodociągowo-Kanalizacyjny	(1945-1955)

Po wojnie wodociągi miejskie wróciły pod kura-
telę Magistratu. Infrastruktura miejskich wodociągów 
w Chrzanowie pozostawała podobna do tej z okresu 
przedwojennego. Pomimo ciężkiej sytuacji ekono-
micznej, gospodarczej, sanitarnej, a przede wszystkim 
społecznej, podjęto decyzję o kontynuacji rozbudowy 
całej sieci. W 1949 r. wykonano rurociąg w kierunku 
Chrzanowa-Kątów. W 1954 r. Wodociągi Miejskie prze-
szły pod bezpośrednią kuratelę Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Chrzanowie. Przed 
Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym stało wiele 
zadań, począwszy od inwentaryzacji całej sieci, bieżą-

cych remontów, jak i znaczącego problemu pobierania 
większych ilości wody bez zainstalowanych wodomierzy. 
Kwestia utrzymania czystości w mieście, mimo że bez-
pośrednio związana z tym zakładem, przeszła do zadań 
nowego Zakładu Oczyszczania Miasta.

Niestety, mimo upływu 10 lat od zakończenia 
działań wojennych, nie przeprowadzono pełnej inwen-
taryzacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przez co, 
przykładowo, opóźnił się pilny remont rurociągu wodo-
ciągowego w ul. Stalingradzkiej (ul. Śląska) na odcinku 
150 m, ani też nie dokonano specjalnego oznaczenia 
hydrantów i zasuw w ciągu sieci. Dużym problemem był 
brak zainstalowanych wodomierzy w Zakładzie Cera-
micznym „Stella”, gdzie pobierano duże ilości wody, 
a rozliczano je ryczałtowo bez kontroli faktycznego 
zużycia.

8.2 Powiatowe	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	
i	Kanalizacji	(PPWiK)

1 stycznia 1956 r. zarządzeniem Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Chrzanowie powołano do życia 
przedsiębiorstwo pod nazwą Powiatowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. W zarządzeniu okre-
ślono również obszar objęty działalnością zakładu, który 
poza Chrzanowem obejmował: Trzebinię, Sierszę, Myśla-
chowice, Krzeszowice oraz Libiąż. Głównymi zadaniami 
była administracja, konserwacja, budowa oraz rozbu-
dowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wyżej wymie-
nionych miejscowościach. Na czele przedsiębiorstwa 
stanął dyrektor, mający odpowiednie pełnomocnictwa. 
Strukturalnie zwierzchni nadzór sprawował Minister 
Gospodarki Komunalnej, a bezpośredni Powiatowa 
Rada Narodowa w Chrzanowie.

Organizacyjnie PPWiK dzielił się na dwa główne 
piony: administracyjny oraz zakłady wodociągowe. 
Administracja miała własną siedzibę w budynku przy 
ul. Stara Huta 1. Natomiast ogół zakładów, czyli infra-
struktura wodociągowo-kanalizacyjna in situ, w danych 
miejscowościach: w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu 
wraz z Chełmkiem i Krzeszowicami. Chełmek, który 
pojawił się dopiero w powyższym zestawieniu, został 
przyłączony do PPWiK tuż przed oficjalnym rozpo-
częciem jego działalności. Dodatkowo – dzięki istnie-
jącej infrastrukturze – zaopatrywano w wodę również 
Babcie, Pogorzyce, Myślachowice, Sierszę, Gaj i Wodną. 
1 marca 1961 r. przejęto istniejący wodociąg w Psarach 
wraz z ujęciem, z którego pobierano dla użytkowników 
5 700 m3 wody/dobę, lecz już w 1962 r. przeszedł on pod 
kuratelę miejscowej rady narodowej.

Jak wyglądała sytuacja „wodociągowa” w miejsco-
wościach, które przeszły pod kuratelę PPWiK w 1956 r.? 
W Trzebini do 1935 r. wykonano jedynie 6,5 km wodo-
ciągów, a w kolejnych latach – aż do 1940 r. – tylko 
1,2 km. Woda była pobierana z szybu „Andrzej” oraz 
szybu „Zbyszek”, które to ujęcia dawały kolejno 500 m3 
i 1 500 m3 na dobę. Było to o ponad połowę mniej sieci 
rurociągowej oraz o ok. 800 m3 wody na dobę niż 
w Chrzanowie. W Libiążu sytuacja była podobna, gdyż 
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wodociągowej, która zasilana była z ujęć w kopalni 
„Janina”. W latach 1945-1955 wykonano dodatkowe 
prace wodociągowe, które zwiększyly długość sieci do 
7,76 km oraz położono wodociąg w Moczydle, który miał 
długość 1,81 km. Wydajność ujęcia w miejscowej kopalni 
na cele komunalne wynosiła 330 m3 na dobę.

Po wybudowaniu SUW „Trzebionka” – 3 listo-
pada 1964 r. – główną siedzibę PPWiK przeniesiono 
do nowo wybudowanych pomieszczeń w Trzebionce 
i zmieniono na ten okres nazwę na „Powiatowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie 
z siedzibą w Trzebini”. Była to jednak sytuacja przej-
ściowa, gdyż w międzyczasie Powiatowe Przedsiębior-
stwo Remontowo-Budowlane, przy współfinansowaniu 
PPWiK, wzniosło nowoczesny, dwupiętrowy gmach 
przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie, z przeznacze-
niem na główną siedzibę chrzanowskiego przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Uroczyste otwarcie 
nastąpiło w 1968 r. Chrzanowskie wodociągi zajmują tę 
siedzibę do dziś.

Jedną z pierwszych inwestycji, jakie zdecydowano 
się zrealizować w Chrzanowie, było wykonanie w latach 
1958-1963 nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdat-
niania w zachodniej części miasta. Było to spowodo-
wane ponownym uruchomieniem kopalni „Matylda”, 
a co z tym idzie znacznym zmniejszeniem wydajności 
ujęcia wody w wykonanych przed 25 laty studniach arte-
zyjskich. Dodatkowym aspektem był rokroczny wzrost 
zapotrzebowania na wodę w związku z szybkim roz-
wojem miasta.

Gdy w 1960 r. nastąpił gwałtowny zanik wody 
w studniach, dyrektor Stanisław Szramek wraz z kadrą 
zarządzającą, podjął decyzję o wykorzystywaniu wody 
z ujęcia w kopalni „Matylda” w Chrzanowie-Kątach. 
W trybie doraźnym na szybie zainstalowano dwie pompy 
OS 200, dzięki którym można było pobierać wodę, która 
musiała być uzdatniana w procesie chlorowania. Wybu-
dowano też dwa zbiorniki na wodę oraz dwa rurociągi. 
Jeden o przekroju 400 mm, łączący Stację na Kątach ze 
zbiornikami, a drugi o średnicy 500 mm na trasie od 
zbiorników do śródmieścia Chrzanowa. Otwarcie nowej 
Stacji Uzdatniania Wody w Chrzanowie-Kątach nastą-
piło w 1963 r. i wraz z ujęciem w kopalni „Matylda” 
miała ona zdolność produkcyjną 12 m3 wody/minutę, 
czyli 17 280 m3 wody/dobę.

W 1964 r. wykonano bardzo istotną magistralę, tzw. 
wodociąg grupowy Chrzanów-Trzebinia, która umoż-
liwiła przesył wody pomiędzy tymi dwoma miejsco-
wościami. Przy okazji tej inwestycji wykonano dodat-
kowo 16 km wodociągu w samej Trzebini (m.in. dla 
osiedla ZOK), który uruchomiono w 1965 r. Kolejnym 
etapem było wykonanie w 1965 r. specjalnego rurociągu 
Chrzanów–Libiąż. W 1968 r. wykonano ważny kolektor 
kanalizacji ogólnospławnej w ul. Oświęcimskiej. Nad-
szedł również czas na wybudowanie i uruchomienie 
kolejnej w mieście stacji pomp. W 1968 r. oddano do 
użytkowania bardzo istotną z punktu widzenia prze-
mysłu ziemi chrzanowskiej, stację pomp wody przemy-

słowej z zalewu Chechło. Wybudowana na miejscu starej 
i wyeksploatowanej, nowa stacja miała zdolność produk-
cyjną ok. 8 640 m3 wody/dobę, a połączono ją z oddaną 
do użytku cztery lata wcześniej Stacją Uzdatniania Wody 
„Trzebionka”.

Z prac kanalizacyjnych, w lutym 1975 r. wyko-
nano I etap kanalizacji zbiorczej Chrzanów–Trzebinia, 
co zapoczątkowało powstanie grupowej oczyszczalni 
ścieków dla tych miejscowości. W 1960 r. przystąpiono 
do dużej inwestycji – rozpoczęto budowę nowej Stacji 
Uzdatniania Wody „Trzebionka” przy kopalni „Włodzi-
mierz”, która przeznaczona była do obsługi całej gminy.

W latach 1960-1964, poza SUW „Trzebionka”, 
powstały również zbiorniki w Lasowej Górze oraz ruro-
ciąg łączący wszystkie powyższe elementy. Inwestycja ta 
przyniosła wymierny efekt, gdyż ujęcie to miało wydaj-
ność 33 m3 wody/minutę (47 520 m3 wody/dobę), z któ-
rych 8 m3 (11 520 m3) było uzdatnione i zdatne do picia.

W listopadzie 1971 r. oddano do użytku oczysz-
czalnię ścieków w Sierszy, którą PPWiK wybudowało 
wspólnie z KWK „Siersza” za kwotę 5,6 mln zł. Był to 
pierwszy etap wykonany w części mechanicznej, którą 
następnie rozszerzono o część biologiczną.

W gminie Libiąż inwestycje ruszyły w 1961 r., 
a pierwszą była budowa wodociągu grupowego Libiąż–
Chełmek, dzięki któremu umożliwiono zaopatrzenie 
w wodę zarówno mieszkańców, jak i zakładów przemy-
słowych. Ujęcie wody znajdowało się w szybie kopalni 
„Janina” w Libiążu. Był to dopiero początek inwestycji 
w gminie Libiąż, gdyż kolejnym dużym przedsięwzię-
ciem PPWiK było wzniesienie hydroforni oraz urucho-
mienie nieczynnego zbiornika na terenie KWK „Janina”. 
Prace te sfinalizowano w 1972 r. i dzięki nim w zbior-
nikach magazynowano wodę odpompowaną z kopalni 
w ilości 1 300 m3/dobę. Nie zaniedbywano też sieci kana-
lizacyjnej i w 1972 r. ukończono budowę oczyszczalni 
ścieków dla Libiąża za ok. 10 mln zł. Oczyszczalnia ta 
pozwalała zarówno na mechaniczne, jak i biologiczne 
oczyszczanie nieczystości.

W pierwszym roku działalności (1956) PPWiK 
w Chrzanowie dysponowało 87 km wodociągów oraz 
19 km kanalizacji (w dziesięciu miejscowościach), dzięki 
którym do 4 224 odbiorców dostarczono 3 524 000 m3 
wody. W ciągu pięciu lat zwiększono długość do 147 km 
sieci wodociągowej oraz 38 km sieci kanalizacyjnej 
w trzynastu miejscowościach: Chrzanów, Trzebinia, 
Wodna, Siersza, Libiąż, Chełmek, Nowa Góra, Myślacho-
wice, Pogorzyce, Młoszowa, Babice, Psary i Jeleń (spadek 
długości sieci wodociągowej o 42 km w 1962 r. nie jest 
wynikiem zaniedbania lub zniszczenia rurociągu, lecz 
efektem wynikającym wprost z decyzji PPRN w Chrza-
nowie, na mocy której wodociągi z Babic, Nowej Góry, 
Psar i Pogorzyc zostały scedowane na rzecz Gromadz-
kich Rad Narodowych). Dzięki rozwojowi sieci wodo-
ciągowej i wzrastającemu zapotrzebowaniu na wodę, 
zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w prze-
myśle, spowodowało znaczny skok ilości produkowanej 
i sprzedawanej wody. Na początku działalności było to 
nieco ponad 3,5 mln m3, a po dziesięciu latach (1966 r.) 
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roku działalności PPWiK (1975) stał się siedmiokrot-
nością wyniku, osiągając 23 599 000 m3 wody. Dobowa 
produkcja wody rosła z roku na rok, a PPWiK mocno 
oddziaływał nie tylko na sytuację w powiecie chrza-
nowskim, ale również na sąsiednie powiaty i gminy. Od 
1965 r. PPWiK w Chrzanowie przypadł zaszczyt peł-
nienia funkcji „Przedsiębiorstwa Patronackiego” dla 
trzynastu innych wodociągów, a dokładnie w: Jaworznie, 
Żywcu, Oświęcimiu, Kętach, Brzeszczach, Sułkowicach, 
Krzeszowicach, Olkuszu, Andrychowie, Makowie, Jor-
danowie, Myślenicach i Proszowicach. Była to wielka 
nobilitacja, ale i obowiązek, dlatego też w stosunkowo 
szybkim tempie (3 lipca 1965 r.) otwarto specjalny 
magazyn na materiały dla potrzeb wodociągów, które 
zostały objęte patronatem.

Nowatorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem 
był przez szereg lat wielokrotnie doceniany i nagra-
dzany wieloma nagrodami na szczeblu ogólnopolskim. 
W 1959 r. PPWiK zajęło I miejsce w Polsce w grupie śred-
nich przedsiębiorstw wodociągowych za wybitną działal-
ność w 1958 r. Kolejna nagroda, również w tej kategorii, 
została przyznana za osiągnięcia w 1963 r., lecz tym 
razem było to II miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. 
W 1969 r. za bardzo wysokie wyniki techniczno-eko-
nomiczne PPWiK w Chrzanowie otrzymał I miejsce na 
szczeblu wojewódzkim we współzawodnictwie przed-
siębiorstw wodociągowych województwa krakowskiego. 
Rok 1971 był niezwykle obfity w przyznane nagrody 
i wyróżnienia dla PPWiK, a po piętnastu latach dzia-
łalności zostało 4 czerwca 1971 r. odznaczone Złotą 
Odznaką za zasługi dla Województwa Krakowskiego. 
Kolejne wyróżnienia przyznane w tym roku to nagrody za 
wyniki zakładu w roku 1970. Wówczas PPWiK zajęło dwa 
I miejsca – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i woje-
wódzkiej, a nagrody pieniężne przyznano z Ministerstwa 
Gospodarki Komunalnej oraz Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krakowie. 
W 1972 r. przedsiębiorstwo zostało docenione, choć nieco 
niżej niż w latach wcześniejszych, gdyż zajęło III miejsce 
wśród wojewódzkich przedsiębiorstw wodociągowych. 
W 1973 r., wynik został poprawiony i przedsiębiorstwo 
zajęło II miejsce w skali kraju i I w skali województwa. 
Były to ostatnie wyróżnienia przyznane chrzanowskiemu 
przedsiębiorstwu przed jego likwidacją w 1975 r.

8.3 PWiK	oraz	WPWiK	Zakład	nr	16	w	Chrzanowie

W myśl reformy administracyjnej z 28 maja 1975 r. 
oraz rozporządzenia z 30 maja tegoż roku, Chrzanów, 
Trzebinia oraz Libiąż przeszły pod kuratelę nowo utwo-
rzonego województwa katowickiego. Natomiast Chełmek 
trafił do województwa bielsko-bialskiego, a Krzeszo-
wice pozostały w województwie krakowskim. Wszystkie 
dotychczasowe zadania powiatów, w tym prowadzenie 
różnych przedsiębiorstw, przechodziły na rady miejskie 
lub pod nadzór wojewody.

W tym momencie formalnie przestało również ist-
nieć „Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji w Chrzanowie” i od 1 lipca 1975 r. funkcjonowało 
pod zmienioną nazwą „Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Chrzanowie”, przechodząc spod nadzoru 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Krakowie pod odpowiednik tego zrze-
szenia w Katowicach. Tym samym, wodociągi krzeszo-
wickie przeszły pod zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, a wodociągi cheł-
meckie pod Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Bielsku, Zakład nr 3 w Oświęcimiu. Od 
1 stycznia 1976 r. chrzanowskie wodociągi włączono do 
nowo utworzonego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Chrzanowskie 
wodociągi otrzymały numer 16, a ich pełna nazwa odtąd 
brzmiała: „Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Katowicach, Zakład nr 16 w Chrzanowie”.

Stan infrastrukturalny na koniec 1975 r. przed-
stawiał się następująco: na rzecz innych podmiotów 
przedsiębiorstwo straciło ok. 65 km sieci wodociągowej 
oraz 12 km sieci kanalizacyjnej, posiadając 531 km 
rurociągu doprowadzającego wodę oraz 69 km odpro-
wadzającego nieczystości. Wydajność ujęć wody pitnej 
to ok. 36 642 m3 na dobę, a wody na cele przemysłowe 
42 480 m3/dobę, co jednocześnie przełożyło się na 
sprzedaż 23 599 000 m3 wody.

Mimo zmian administracyjnych, rozrastający się 
w szybkim tempie Chrzanów musiał być odpowiednio 
zabezpieczony w dostawę wody. W 1975 r. wykonano 
magistralę wodociągową do powstającego w Chrzanowie 
tzw. „Nowego Szpitala”. W 1981 r. wznowiono prace 
nad wykonaniem głównego rurociągu z połączeniem 
ujęcia wody na terenie kopalni dolomitu „Żelatowa”. 
Już w 1985 r. włączono do stałej eksploatacji studnie 
głębinowe oznaczone Ż1, Ż2 i Ż3 dla pompowania 
wód w kopalni „Żelatowa”. Ujęcia te miały wydolność 
7 440 m3/dobę, która to woda pitna była wprost tłoczona 
do istniejącej już sieci wodociągowej Chrzanów–Libiąż. 
W 1976 r. wykonano II etap budowy kolektorów kana-
lizacji zbiorczej dla Chrzanowa i Trzebini, który zapo-
czątkowano w poprzednim roku. Cała inwestycja, kon-
tynuowana w kolejnym roku, zakończyła się w grudniu 
1978 r. oddaniem do eksploatacji Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków. Tym samym inwestycja rozpoczęta w 1975 r. 
w ciągu trzech lat zabezpieczyła Chrzanów i Trzebinię 
pod względem odprowadzania i oczyszczania nieczy-
stości.

1 października 1978 r. WPWiK Zakład nr 16, 
przyjął pod swą pieczę wodociągi w Bolęcinie i Płazie. 
Poza rurociągiem składały się na nie studnie głębinowe 
w Bolęcinie o łącznej wydajności ok. 1 680 m3/dobę, 
pompownia oraz budynek warsztatu brygady obsługi, 
a w Płazie hydrofornia oraz zbiorniki wyrównawcze. 
Kolejne przejęcia nastąpiły w 1979 r., kiedy to przeka-
zano wodociąg wiejski Pogorzyce-Źrebce wraz z ujęciem 
wody o wydajności ok. 22 m3/dobę.

Jedną z najważniejszych inwestycji w gminie Trze-
binia była studnia głębinowa uruchomiona w 1976 r. 
w Sierszy, co zwiększyło możliwości zakładu w pro-
dukcji wody pitnej o ok. 8 000 m3/dobę. Z kolei w 1979 r. 
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Sieci wodociągów wiejskich w Psarach, Płokach i Lgocie, 
o łącznej długości 16,1 km, zostały przejęte przez zakład 
1 stycznia 1980 r. Przejęto także wodociągi w Pogo-
rzycach, które łącznie miały wydajność 274 m3/dobę. 
Kolejne włączenia do zakładu chrzanowskiego nastą-
piły w 1983 r., kiedy to przejęto sieci wsi Karniowice 
i Dulowa. Dzięki temu możliwe było zagospodarowanie 
źródła w Karniowicach – tzw. „Biały Dół”, z którego 
woda od 1984 r. skierowana została na potrzeby Kar-
niowic i Dulowej. Tym samym rozwiązano palący pro-
blem zapotrzebowania wody dla mieszkańców tych miej-
scowości. Dodatkowo, w 1984 r. uruchomiono ujęcie 
w studniach głębinowych w Bolęcinie o numerach S1 
oraz S2, a także zagospodarowano i włączono do całej 
infrastruktury źródło w Płokach.

Stosunkowo najmniej udało się osiągnąć w gminie 
Libiąż. Najważniejszą inwestycją było wykonanie 
w 1984 r. rurociągu o długości 273 m, który połączył 
kopalnię „Janina II” z siecią wodociągową.

W okresie WPWiK długość sieci wodociągowej suk-
cesywnie wzrastała, choć nie tak szybko, jak w latach 
wcześniejszych. W ciągu dziesięciu lat zwiększyła się 
niemal dwukrotnie – z 467 km do 704 km. Kwestia 
kanalizacji wyglądała podobnie i jej długość zwiększyła 
się z 60 km do 104 km. Jednak nie ilość, a jakość połą-
czeń była tu najważniejsza. W tym czasie wykonano 
główne magistrale wodociągowo-kanalizacyjne na linii 
Chrzanów–Libiąż oraz Chrzanów–Trzebinia, które zna-
cząco polepszały użytkowanie wody, zarówno dla indy-
widualnych odbiorców, jak i dużych zakładów przemy-
słowych.

8.4 Rejonowe	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	
i	Kanalizacji	w	Chrzanowie	(1991-1993)

Decyzją Wojewody Katowickiego z 4 lipca 1991 r. 
dotychczasowe „Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Katowicach” zostało podzielone. 
31 lipca 1991 r. wydzielono dziewiętnaście odrębnych 
przedsiębiorstw państwowych, w tym Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. 
Był to krótki, gdyż jedynie dwuletni, okres w historii, 
jednak nie mniej intensywny w rozwoju działalności, co 
poprzednie.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji w Chrzanowie było i jest utrzymywane z wpłat 
trzech gmin: Chrzanowa, Trzebini i Libiąża oraz opłat 
wnoszonych przez użytkowników wszystkich sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych na ich terenie.

Kolejne decyzje dotyczyły dokończenia rozpoczę-
tych działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury, głównie wodociągowej. Do końca czerwca 
1992 r. wykonano nową magistralę od Stacji Uzdatniania 
Wody w Chrzanowie-Kątach do Oczyszczalni Ścieków. 
Dzięki tej inwestycji udało się zamknąć chrzanowski 
„pierścień” miejskiego rurociągu oraz osiągnąć pełne 
wykorzystanie ujęcia „Żelatowa” kosztem stopniowej rezy-
gnacji z ujęcia „Włodzimierz” (tereny kopalni „Matylda”), 

gdzie miała znajdować się woda gorszej jakości. Zadanie to 
było integralną częścią zamysłu, pozwalającego na współ-
działanie z układem zasilnia w Trzebini i Libiążu. Urucho-
mienie tego odcinka zbiegło się planowo w czasie z otwar-
ciem nowego ujęcia wody na terenie kopalni „Janina” 
w Libiążu – „Janina II”. Libiąskie ujęcie uruchomione pod 
koniec września 1992 r., zabezpieczało w pełni potrzeby 
tej miejscowości, a dzięki temu odciążało ujęcie „Żela-
towa”, które razem z „Włodzimierzem” od 1 października 
1992 r. mogło rozpocząć zaopatrywanie w wodę wyłącznie 
mieszkańców Chrzanowa.

Z rozwiązań stosowanych w RPWiK w Chrzanowie 
dużą inspirację czerpali przedstawiciele zagranicznych 
miast partnerskich. W maju 1993 r. gościł w mieście 
przedstawiciel firmy wodociągowo-kanalizacyjnej na 
północną Francję, Belgię, Anglię oraz Niemcy J. Peroni. 
Bezpośrednio u dyrektora RPWiK Emila Tobolskiego 
dowiadywał się o innowacjach i sposobach efektywnego 
gospodarowania wodą na tak dużym obszarze.

8.5 RPWiK	Spółka	z	o.o.

Kolejny rozdział w dziejach wodociągów chrzanow-
skich formalnie rozpoczął się 14 października 1993 r. 
w Kancelarii Notarialnej w Krzeszowicach. Wówczas to 
powołano do życia „Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”, którego założycielem 
i jednocześnie jedynym udziałowcem jest Związek 
Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą 
w Chrzanowie (dawniej Międzygminny Związek Chrza-
nowa, Libiąża i Trzebini „Gospodarka Komunalna”).

Zarząd Spółki jeszcze w listopadzie 1993 r. poinfor-
mował Związek Międzygminny, że według planów rok 
1994 pod względem sprzedażowym będzie podobny do 
1993, a wielkość sprzedaży wody oszacowana została na 
11,5 mln m3.

W październiku 1993 r. Komisja Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Chrza-
nowie wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do reali-
zacji infrastruktury kanalizacyjnej osiedla Wrzosowa 
oraz o opracowanie projektu kanalizacji zachodniej 
części miasta. W magistracie próbowano znaleźć środki, 
które planowano przeznaczyć głównie na dalszą kana-
lizację miasta. Najpilniejsze było wykonanie kanalizacji 
dla dzielnicy Kościelec, osiedla Wrzosowa, dzielnicy 
Kąty, Starej Huty oraz Kroczymiecha. Dlatego w 1994 r. 
zaplanowano skanalizować ul. Borowcową „A”, jako 
część inwestycji „Kolektor Borowcowa B” do ul. Szpi-
talnej, oraz w tej ulicy wykonać kolektor. Kolektor ten 
został wykonany jako ogólnospławny o łącznej dłu-
gości 1 944,5 m i przekroju 1 400÷1 200 mm za kwotę 
ok. 30 mld zł.

Do powstałej pod koniec lat 80. XX w. Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie sprawiono własnym 
sumptem specjalistyczną prasę do odwadniania osadów 
firmy „Roediger”. Inwestycja była bardzo korzystna dla 
przedsiębiorstwa i mieszkańców, gdyż pozwoliła na zli-
kwidowanie uciążliwej dla środowiska laguny i rozle-
wiska, gdzie osad był odwadniany i suszony.
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Warto też odnotować, że ostatniej dekadzie XX w. 
udało się skomputeryzować wodociągi poprzez wdro-
żenie systemu Net-GRAF, dedykowanego dla służb zaj-
mujących się sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

1 stycznia 1999 r. Chrzanów powrócił pod kura-
telę Krakowa, do województwa małopolskiego. Starania 
o niektóre inwestycje należało rozpocząć od nowa.

W niecały rok później, 30 września 2002 r., sto-
sowną uchwałą przyjęto Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków przez Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrza-
nowie, który obowiązywał na obszarze trzech gmin 
(Chrzanowa, Libiąża i Trzebini).

11 lipca 2002 r. RPWiK Sp. z o.o. wystąpiło z wnio-
skiem do Zarządu Międzygminnego Związku Chrza-
nowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” 
w Chrzanowie, o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-

dzania ścieków. Pozytywna decyzja została udzielona 
w kolejnym kwartale z datą 21 listopada 2002 r. na czas 
nieograniczony.

8.6 Fundusz	Spójności

W 2004 r. chrzanowskie przedsiębiorstwo z suk-
cesem aplikowało o przyznanie środków z Europejskiego 
Funduszu Spójności, dzięki któremu w ramach pro-
jektu „Gospodarka wodna w Chrzanowie”, za kwotę 
134 591 376,63 zł wykonano 164,3 km sieci kanaliza-
cyjnej (151,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
oraz 12,7 km kanalizacji tłocznej), 45,5 km magistral 
wodociągowych, w tym magistralę GPW (zbiornik Dzieć-
kowice–Chrzanów) o długości 14 km, 13 przepompowni 
ścieków, 3 zbiorniki (o pojemności 2 500 m3 każdy) oraz 
zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków 
„Libiąż B”. Było to największe przedsięwzięcie inwesty-
cyjne w historii wodociągów chrzanowskich.

Dzięki tej inwestycji 6 257 gospodarstw domo-
wych otrzymało możliwość włączenia się do kanalizacji. 
W gminie Trzebinia było to 3 615, w gminie Chrzanów 
2 096, a w gminie Libiąż 546. Zadanie zostało wykonane 
również w trosce o ochronę środowiska naturalnego – 
wzmocniono opiekę nad zasobami Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 452, który stanowi jedno ze źródeł 
wody pitnej dla Chrzanowa i okolicznych gmin.

Dużym sukcesem stało się także otrzymanie przez 
Laboratorium Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 2010 r. Certyfikatu 
Akredytacji PCA Nr AB 1191. Dokument ten oznacza 
m.in., że badania przeprowadzane w laboratorium są 
bezstronne i niezwykle wiarygodne.

Więcej o współczesnym rozwoju Wodociągów 
Chrzanowskich w tekście: „Inwestycje i wyzwania”.

Oprac. na podstawie: Kamil K. Bogusz 
„Historia Wodociągów Chrzanowskich, 2020 r.

Fot. 13 Budynek główny 
Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Chrzanowie

Fot. 12 Zbiornik biogazu w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie
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W zakresie infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej Spółka posiada:

 — 1182,62 km sieci i przyłączy wodo-
ciągowych,

 — 6 ujęć wody,
 — 3 stacje uzdatniania wody,
 — 17 hydroforni i pompowni wody,
 — 17 zbiorników wyrównawczych 
i czerpalnych,

 — 546,64 km sieci i przyłączy kanali-
zacyjnych,

 — 4 oczyszczalnie ścieków,
 — 31 przepompowni ścieków.

Głównymi ujęciami wody dla Chrza-
nowa i okolic były do 2010 roku dwa 
ujęcia wody głębinowej „Józef” i „Wło-
dzimierz”. Po wyłączeniu odwadniania 
wyrobisk kopalni rud cynku i ołowiu 
„Trzebionka” w 2010 roku rozpoczął 

Szymon Wyrwik
Wodociągi Chrzanowskie 
Sp. z o.o. 
Dyrektor ds Technicznych

Inwestycje 
i wyzwania
Jedynym właścicielem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. jest powstały 

w 1991 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Jest on two-
rzony przez trzy gminy: Chrzanów, Trzebinia i Libiąż, które zamieszkałe są 

przez ok. 100 tys. mieszkańców.

się proces odbudowy zwierciadła wody 
podziemnej w węglanowych skałach 
triasowych, w których te rudy wystę-
pują. Nieco ponad trzy lata później, 
z powodu degradacji jakości wody 
wyłączono ujęcie „Józef” (szyb dawnej 
kopalni Matylda) i ruszył proces odbu-
dowy zwierciadła całego obszaru leja 
depresji. Zaprzestanie działalności gór-
niczej na terenie Chrzanowa i Trzebini 
doprowadziło do zanieczyszczenia wody 
rozpuszczalnymi uwodnionymi siarcza-
nami, głównie wapnia, magnezu i żelaza 
i degradacji jakości wody podziemnej.

Kilka lat wcześniej, w grudniu 
2004 roku Komisja Europejska podjęła 
decyzję o przyznaniu środków europej-
skich z „Funduszu Spójności” dla pro-
jektu „Gospodarka Wodna w Chrza-
nowie”, przyznając dotację w wysokości 

Fot. 1 Zbiorniki wody pitnej w Chrzanowie
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72% środków kwalifikowanych, w kwocie nieprzekra-
czającej 21 670 560 euro. Rozpoczęła się wówczas naj-
większa inwestycja na terenie działalności Spółki. 
Jednym z kluczowych zadań projektu była budowa magi-
strali wodociągowej Ø 600 o długości 14 km, której zada-
niem było dostarczenie wody pitnej z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego, ze zbiornika Dzieć-
kowice. Dodatkowo wykonano 31 km magistrali oraz 
wybudowano 3 zbiorniki magazynowe wody pitnej.

Te inwestycje były kluczowe, zapewniły bezpieczeń-
stwo dostaw wody dla mieszkańców, w szczególności, 
że kilka lat po zakończeniu inwestycji Spółka zmuszona 
była do zaprzestania pompowania wody z własnych ujęć 
„Józef” i „Włodzimierz”. W chwili obecnej wszystko 
wskazuje na to, że zwierciadła wody w wyrobiskach 
kopalnianych po zaprzestaniu pompowania wróciły 
do stanu sprzed działalności górniczej na tym terenie, 
natomiast woda nie nadaje się do użycia dla zbiorowego 
zaopatrzenia ludności.

W ramach projektu „Gospodarka Wodna w Chrza-
nowie” dodatkowo wykonano i rozliczono do 2009 roku 
151,6 km kanalizacji sanitarnej, 12,7 km kanalizacji 
tłocznej, 13 pompowni i tłoczni ścieków oraz zmoderni-
zowano oczyszczalnię Libiąż „B”.

1 „Zielone inwestycje” w Wodociągach 
Chrzanowskich

1.1 Biogaz

Wodociągi Chrzanowskie od kilku lat sukce-
sywnie stawiają na inwestycje i rozwiązania, które nie 
tylko usprawniają pracę i przynoszą oszczędności, ale 
są również ekologiczne. Jedną z większych inwestycji 
była zakończona w czerwcu w 2018 roku modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Chrzanowie w zakresie instalacji 

biogazowej. Zadanie to było finansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, którego całkowity koszt 
kwalifikowany wyniósł 3 486 629 zł, z tego pożyczka 
2 538 895 zł. W ramach inwestycji wykonano nową sieć 
biogazową obejmującą rurociągi, armaturę, odsiar-
czalnię biogazu, a także zbiornik biogazu i dwa kogene-
ratory gazowe o mocy nominalnej 2 × 100 kW. Inwestycja 
przyczyniła się do efektywniejszego wykorzystania bio-
gazu produkowanego z osadów ściekowych. W 2019 roku 
wyprodukowano łącznie 953 392 kWh energii elek-
trycznej (rok wcześniej 788 613 kWh), co stanowi 47,7% 
zapotrzebowania na energię elektryczną całej oczysz-
czalni. W I półroczu 2020 r. w instalacji wyprodukowano 
501 440 kWh (53,01% zapotrzebowania) energii elek-
trycznej, a energia cieplna powstająca w procesie spa-
lania biogazu i kogeneracji w 100% zaspokaja potrzeby 
technologiczne oraz ogrzewanie pomieszczeń oczysz-
czalni zimą. Do obecnej chwili procesom fermentacji 
metanowej poddawane są wyłącznie osady ściekowe 
oraz osad nadmierny, jednak Spółka uzyskała w lipcu 
2020 roku decyzje na przyjmowanie od zewnętrznych 
dostawców płynnych odpadów z przemysłu spożyw-
czego, browarniczego i mięsnego. Jesienią bieżącego 
roku odpady będą przyjmowane i przetwarzane w insta-
lacji osadowej, co definitywnie przełoży się na wzrost 
produkcji biogazu, a tym samym na ilość produkowanej 
energii elektrycznej i cieplnej.

1.2 Fotowoltaika

W ostatnich trzech latach, przeprowadzono szereg 
inwestycji w zakresie budowy ogniw fotowoltaicznych. 
Pierwszą instalację fotowoltaiczną uruchomiono we 
wrześniu 2017 roku na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Trzebini–Sierszy. Jest to jednostka o mocy nominalnej 

Fot. 2 Kogeneratory biogazowe 
– Oczyszczalnia Ścieków 
w Chrzanowie
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40 kW. W Oczyszczalni Ścieków Libiąż „B”, zbudowano 
i w styczniu 2019 roku uruchomiono wolnostojącą farmę 
fotowoltaiczną o mocy nominalnej również 40 kWh. Z tej 
drugiej instalacji za cały okres 2019 roku wyproduko-
wane zostało łącznie 38 113 kWh energii, co stanowi 
8,8% udziału własnego energii zużytej w oczyszczalni. 
W 2019 roku panele fotowoltaiczne zainstalowano rów-
nież na dachach budynków Stacji Uzdatniania Wody 
w Bolęcinie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Lgocie, 
o mocach odpowiednio 5,4 kWh oraz 6,6 kWh.

Wszystkie powyższe inwestycje przyczyniają się do 
konkretnych oszczędności w zakupie energii elektrycznej 
dla całej Spółki. Całkowita ilość zakupionej energii elek-
trycznej w 2019 roku jest mniejsza o 11% w stosunku 
do roku 2018. Szacuje się, że w bieżącym roku współ-
czynnik ten będzie znacznie wyższy, a Chrzanowskie 
Wodociągi rozważają w następnych latach kolejne inwe-
stycje w obszarze zielonej energii.

1.3 Odzysk	ścieków	oczyszczonych

W oczyszczaniu ścieków, woda stanowi medium nie-
zbędne do właściwego prowadzenia szeregu procesów 
technologicznych. Zużywana jest na każdym etapie 
oczyszczania, zarówno do wypłukiwania z odpadów 
(piasek, skratki) substancji organicznych, tworzenia 
roztworów polielektrolitowych w procesie zagęszczania 
i odwadniania osadów, do płukania taśm filtracyjnych 
urządzeń odwadniających i zagęszczających, a także do 
płukania filtrów i skruberów. Wodociągi Chrzanowskie 
przeprowadziły inwestycje mające na celu maksymalne 
ograniczenie stosowania wody pitnej do celów techno-
logicznych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrza-
nowie. Pierwszą inwestycją było doprowadzenie ścieku 
oczyszczonego do procesu odwadniania osadu na pra-
sach filtracyjnych.

Ściek oczyszczony po osadnikach wtórnych pobie-
rany jest wprost z koryta wypływowego pompą zanu-
rzeniową i tłoczony do zbiornika wody technologicznej 
w hali pras. Praca pompy uzależniona jest od poziomu 

wody technologicznej w zbiorniku, uruchamiana jest 
automatycznie w momencie osiągnięcia poziomu mini-
malnego i wyłącza się gdy poziom w zbiorniku osiągnie 
wartość maksymalną. Cały proces odwadniania jest 
zasilany wodą technologiczną, a woda pitna może być 
zastosowana wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

W połowie 2019 roku zakończona została kolejna 
inwestycja w tym obszarze. Zbudowany został zestaw 
hydroforowy oraz wybudowano sieć „wody technolo-
gicznej” na potrzeby oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. 
W ramach inwestycji wykonane zostało ujęcie ścieków 
oczyszczonych w korycie technologicznym, filtr czą-
stek stałych, sieć rozprowadzająca o długości ok. 150 m 
wykonana z rur PE 160, zestaw hydroforowy składający 
się z 3 pomp oraz 3 nadziemne hydraty.

Ściek oczyszczony pod ciśnieniem dostarczany jest 
do budynku krat do płuczki skratek oraz bezpośrednio 
do separatora piasku z płuczką piasku. Na sieci zostały 
zamontowane również hydranty „wody technolo-
gicznej”, które służą do poboru „wody technologicznej” 
na potrzeby płukania i mycia zbiorników oczyszczalni 
po ich wyłączeniu z eksploatacji: osadniki, komory 
biologiczne, piaskowniki, komory zbiorcze osadu itp. 
Z hydrantu czerpalnego „woda–ściek oczyszczony” tan-
kowana jest również na potrzeby samochodów specja-
listycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, zamiast 
wody pitnej. Wykorzystanie oczyszczonego ścieku zde-
cydowanie zmniejsza zużycie wody pitnej, co ma bezpre-
cedensowy wpływ na ochronę środowiska naturalnego. 
Zastosowanie ścieku oczyszczonego do procesów tech-
nologicznych oczyszczalni ogranicza zużycie pitnej wody 
o około 4 000÷5 000 m3 miesięcznie.

2 Wzrost niezawodności systemu dystrybucji wody, 
wzrost jakości wody oraz ograniczanie strat

Celem racjonalnej i wydajnej gospodarki wodnej 
jest prowadzenie procesu produkcji i dystrybucji wody 
w sposób umożliwiający minimalizację kosztów z tym 
związanych. W Wodociągach Chrzanowskich sporym 

Fot. 3 Instalacja fotowoltaiczna 
– Oczyszczalnia Ścieków 
w Trzebini–Sierszy
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urządzeń wodociągowych, w tym sieci magistralnych 
oraz rozdzielczych, jest przestarzałe i wykonana ze słabej 
jakości materiału. Pomimo systematycznej wymiany naj-
bardziej awaryjnych odcinków, nie ma finansowej moż-
liwości, by na tak rozległym terenie zmodernizować ją 
w całości w najbliższych latach. Straty wody stanowią 
spory udział w kosztach, a ich ograniczanie stanowi 
jedno z głównych wyzwań Spółki. W I półroczu 2020 r. 
straty wody kształtują się na poziomie 17,7%, lecz jeszcze 
3 lata temu straty rzeczywiste wynosiły sporo ponad 
33%. Wprowadzone zostały rozwiązania, mające za cel 
dalsze ich ograniczanie:

 — Przeprowadzono zewnętrzny audyt sieci, który 
wskazał słabe punkty jej działania. Na bieżąco reali-
zowane są prace mające na celu obniżanie ciśnienia 
w sieci, by uchronić ją przed nagłymi wzrostami 
ciśnienia, a tym samym awaryjnością. Wypracowano 
model monitoringu i sterowania siecią do ciśnienia.

 — Od ponad 2 lat wymieniane są wodomierze 
u odbiorców na najwyższej klasy wodomierze sta-
tyczne z odczytem radiowym. Dotychczas wymie-
nionych zostało około 7 000 wodomierzy.

 — Wykonano kilkanaście studni pomiarowych na 
sieci rozdzielczej, rozpoczęto strefowanie sieci oraz 
doposażanie poszczególnych stref w tzw. punkty 
zakupowe oparte na pomiarze przepływu on-line. 
Rozbudowując narzędzia informatyczne mamy 
możliwość dokładniejszego monitoringu całej sieci. 
Wprowadzane zostają programy bilansowe wody 
wtłoczonej w daną strefę w odniesieniu do ilości 
wody sprzedanej w danej strefie. Takie rozwiązanie 
pozwala na szybką ocenę i identyfikację strat wody 
w wydzielonej strefie, dają również możliwość szyb-
szej reakcji w momencie wystąpienia awarii (często 
niezauważalnej w terenie).

 — Likwidacja potencjalnych miejsc kradzieży wody.

Dla zapewnienia ciągłości i niezawodności zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę, a także zapewnienia nale-
żytej jakości dostarczanej wody, stosowany jest w Przed-
siębiorstwie Plan Bezpieczeństwa Wody oraz procedury 
na wypadek zdarzeń losowych dotyczących zaopatrzenia 
w wodę. Plan Bezpieczeństwa Wody jest narzędziem 
przygotowywanym po głębokiej analizie zdarzeń i ocenie 
ryzyka, kładzie szczególny nacisk na działania prewen-
cyjne, wprowadza szereg procedur w Przedsiębior-
stwie, których zadaniem jest minimalizowanie przyczyn 
i skutków ewentualnego zagrożenia w obszarze dystry-
bucji wody pitnej.

3 Gospodarka ściekowa

We wrześniu 2019 roku Wodociągi Chrzanow-
skie Spółka z o.o., zawarły z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie umowę pożyczki na realizację zadania pod nazwą 
„Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat 
i płuczki skratek”. Planowany koszt kwalifikowany 
zadania wynosi 4 017 349,80 zł brutto, kwota pożyczki 
to 2 500 000,00 zł. Inwestycja została zakończona 
w maju 2020 roku i miała na celu wymianę wyeksplo-
atowanych urządzeń oczyszczania wstępnego na nowo-
czesne kraty hakowo-taśmowe. Dodatkowo instalacja 
została doposażona w urządzenia służące do płukania 
skratek z zawiesin i związków organicznych. Inwestycja 
przyczyniła się znacząco do polepszenia efektywności 
oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń największych 
rozmiarów, także z kamieni i materiałów włóknistych. 
Proces stał się bardziej bezpieczny dla pracowników 
obsługujących, został zhermetyzowany, jakość fizykoche-
miczna pozyskanych odpadów (skratek) spełnia wszelkie 

Fot. 4 Kraty taśmowo-hakowe 
wraz z płuczką skratek 
– oczyszczalnia 
w  Chrzanowie
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wymagania prawne w tym zakresie, a efektywność 
procesu została zwiększona, przy zminimalizowaniu 
kosztów eksploatacyjnych. Modernizacją został objęty 
również cały budynek krat, gdzie wymieniona została 
wentylacja, instalacja elektryczna i system ostrzegania 
przed niebezpiecznymi gazami, które wraz z dopływają-
cymi ściekami, przedostają się do budynku. Inwestycję 
zrealizowała firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk  Górnych.

W 2019 roku został również zakupiony samochód 
specjalistyczny do telewizyjnej inspekcji sieci kanaliza-
cyjnej. Samochód wyposażony jest w najnowszy system 
monitoringu i wizualizacji, a poprzez zastosowanie 
dwóch kamer jezdnych umożliwia prowadzenie kontroli 
technicznej sieci kanalizacyjnej o średnicach od 80 do 
1200. Urządzenie daje również możliwość bezwykopo-
wych napraw kanalizacji poprzez zastosowanie rękawa 
z tworzywa sztucznego. Zastosowanie inspekcji wizyjnej 
systemu kanalizacyjnego umożliwia identyfikowanie 
miejsc nielegalnego zrzutu ścieków do kanalizacji oraz 
wprowadzania wód deszczowych i roztopowych do kana-

Fot. 5 Wiercenie studni wody 
w miejscowości  Czyżówka

Fot. 6 Hydrofornia w Płazie. 
Jedna z nowoczesnych, 
w pełni zautomatyzowa-
nych hydroforni, z ciągłym 
monitoringiem parametrów 
zapewniającym stabilną 
i efektywną pracę zestawu 
oraz różnicowanie ciśnienia 
wody w zależności od roz-
biorów na sieci

lizacji sanitarnej. Poprzez zastosowanie kamerowozu, 
od 2019 roku zidentyfikowane zostało prawie 200 przy-
padków bezumownego wprowadzania ścieków do urzą-
dzeń kanalizacyjnych stanowiących własność spółki.

4 Wyzwania na przyszłość

Potencjalnym zagrożeniem dla dwóch naszych naj-
większych ujęć wody, tj. dla ujęcia wody pitnej „Lech” 
oraz dla ujęcia „Żelatowa”, mogą być poszerzane wyro-
biska Kopalni Piasku w rejonie Sierszy oraz poszerzanie 
rejonu eksploatacyjnego Zakładu Górniczego „Janina” 
w Libiążu. Wpływ działalności górniczej na naszym 
terenie może doprowadzić w przyszłości do trwałej 
degradacji czynnych ujęć. Oczywiście, są to daleko idące 
hipotezy, natomiast ważnym wyzwaniem jest poszu-
kiwanie dalszych rozwiązań na wypadek takich mało 
optymistycznych scenariuszy.

W gminie Trzebinia w miejscowości Czyżówka pro-
wadzone były w 2019 roku prace geologiczne, których 
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Fot. 7 Nowoczesny pojazd 
ssąco-płuczący MULLER 
Canalmaster

Fot. 8 Kamerowóz podczas 
inspekcji kanalizacji

efektem było wywiercenie dwóch studni (podstawowej 
i awaryjnej) ujmujących triasowe piętro wodonośne. Po 
wstępnych analizach i próbnych pompowaniach stwier-
dzono, że ujęcie posiada znacznie większe zasoby niż 
początkowo zakładano. Łączne zasoby eksploatacyjne 
ujęcia określono na 39,80 m3/h. Zasoby te mogą w przy-
szłości umożliwić zaopatrzenie w wodę nie tylko miejsco-
wości Czyżówka, ale również innych obszarów Trzebini.

Chrzanowskie Wodociągi uzyskały pozwolenie wod-
noprawne na pobór wody z ujęcia – dopuszczalnie w ilości 
112 420 m3 na rok, czyli 308,0 m3/dobę, a także wykonały 
koncepcję budowy ujęcia wody w Czyżówce. W chwili 
obecnej prowadzone są prace projektowo dokumentacyjne, 
po zakończeniu których i uzyskaniu prawomocnego pozwo-
lenia na budowę, możliwa będzie realizacja inwestycji.

W dalszej kolejności prowadzone są działania 
mające za zadanie zwiększenie wydajności istnieją-
cych ujęć wody, jak również poszukiwania dodatko-
wych źródeł wody dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zmniejszenia poboru wody kupowanej z GPW.

Innym istotnym wyzwaniem dla Spółki jest prze-
prowadzenie kompleksowej modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Libiążu „A”. Obiekt jest już mocno wyeks-
ploatowany, urządzenia przestarzałe, energochłonne 
i awaryjne. Istnieje konieczność całkowitej przebudowy 
obiektu, którego technologia w chwili obecnej jest oparta 
na systemie SBR. W 2018 roku została opracowana kon-
cepcja oraz projekt modernizacji oczyszczalni, który 
zakłada budowę nowego obiektu, w zasadzie bez wyko-
rzystania istniejących elementów oczyszczalni. Inwe-
stycja rozpocznie się w 2021 roku, a szacowany koszt 
zadania wynosi ok 16 mln zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w przedsiębior-
stwie, które dysponuje tak rozległą infrastrukturą tech-
niczną w terenie i wieloma obiektami gospodarki wod-
no-ściekowej, nie jest zadaniem łatwym. Kluczowym 
tematem na najbliższe lata jest opracowanie komplek-
sowej koncepcji zagospodarowania osadów ściekowych 
powstających w oczyszczalniach i wybór optymalnego 
kierunku rozwoju Spółki. 
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W Wodociągach Chrzanowskich funk-
cjonują systemy bazodanowe:

 — aplikacja GIS (Geographic Infor-
mation System – System Infor-
macji Geograficznej) – powiązanie 
informacji przestrzennych z bazami 
danych o obiektach;

 — aplikacja SCADA (Supervisory Con-
trol and Data Acquisition – Kon-
trola Nadzorcza i Zbieranie Danych) 
– bieżący monitoring obiektów sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej;

 — Zintegrowany System Informacyjny 
(ZSI) – przetwarzanie informacji 
o klientach, odczytach, gospodarka 
materiałowa oraz wodomierzowa.

Systemy bazodanowe są podstawą 
do rozwoju:

 — systemów monitorowania i bilanso-
wania strat wody,

 — systemów monitorowania i bilanso-
wania przepływu ścieków,

 — aplikacji do modelowania sieci 
wodociągowej,

 — aplikacji do modelowania sieci 
kanalizacyjnej.

1 Dane o pracy systemu zaopatrzenia 
w wodę

Systemem SCADA objęte są stacje 
uzdatniania wody, ujęcia wody, pom-
pownie wody, hydrofornie oraz dodat-
kowo dokonywany jest pomiar rozpływu 
wody i ciśnienia w komorach wodomie-
rzowych funkcjonujących na obszarze 

działalności Przedsiębiorstwa. System 
SCADA obejmuje również urządzenia 
gospodarki ściekowej, takie jak tłocznie 
i przepompownie oraz oczyszczalnie 
ścieków.

Zarządzanie obiektami przy wyko-
rzystaniu danych pomiarowych rejestro-
wanych w sposób automatyczny poprzez 
system SCADA pozwala na skrócenie 
czasu podejmowania decyzji w zakresie 
zarządzania infrastrukturą wodociągo-
wo-kanalizacyjną.

Dane z systemu SCADA pochodzące 
z urządzeń pomiarowych pozwalają na 
ciągły nadzór nad bezpieczeństwem 
dostaw wody i są podstawowym narzę-
dziem dyspozytorskim służącym do bie-
żącej oceny pracy urządzeń i obiektów 
gospodarki wodociągowej i kanaliza-
cyjnej.

Ciągła analiza pracy urządzeń sie-
ciowych służy zapewnieniu dostaw 
wody o określonych parametrach tech-
nicznych i jakościowych. Pojawienie się 
awarii jest momentalnie sygnalizowane 
i podejmowane są natychmiastowe 
działania zmierzające do przywrócenia 
prawidłowej pracy systemu wodociągo-
wego lub kanalizacyjnego. Zdarzające się 
awarie systemu wodociągowego, to nie 
tylko pęknięcia rurociągów, ale także 
awarie pompowni, których usunięcie 
trwa niejednokrotnie dłużej niż usu-
nięcie punktowej awarii na rurociągu 
i wymaga wprowadzenia rozwiązań, 
które zapewnią ciągłość dostaw wody 
dla odbiorców. W przypadku pierście-

Zarządzanie systemem 
dystrybucji wody 
z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych

Funkcjonujące narzędzia informatyczne w przedsiębiorstwach wodociągowych 
w większości przypadków stanowią oddzielne niepowiązane ze sobą systemy 
działające indywidualnie. Wprowadzenie powiązań pomiędzy nimi pozwala 

na zebranie danych rozproszonych do jednej aplikacji poprzez utworzenie relacji 
pomiędzy nimi. W przedsiębiorstwie może funkcjonować kilka aplikacji analitycz-
nych korzystających z istniejących rozproszonych baz danych źródłowych. Jedne 
aplikacje mogą być wykorzystywane do monitoringu pracy systemu wodociągo-
wego, kolejne do zarządzania majątkiem, czy też monitorowania ruchem pojazdów.

Szymon Wyrwik 
Dariusz Zdebik
Wodociągi Chrzanowskie 
Sp. z o.o.
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niowej sieci wodociągowej następuje zmiana kierunków 
zasilania systemu, natomiast w przypadku sieci niepołą-
czonej w pierścień, stosowane są rozwiązania indywidu-
alne.

Monitorowanie pracy obiektów w systemie 
SCADA dostarcza danych w różnych interwałach cza-
sowych (m.in.: minutowe, godzinowe, dobowe, mie-
sięczne i roczne), które są archiwizowane i gromadzone 
w bazach danych. Najczęściej do zestawień bilansowania 
pracy obiektów w danej strefie wykorzystywane są dane 
miesięczne. Pomiary minutowe, godzinowe i dobowe 
w większości przypadków wykorzystywane są do analiz 
chwilowych, które mają znaczenie przy bieżącej ocenie 
pracy systemu wodociągowego w danym obiekcie.

Na rys. 1 przedstawiono panel systemu SCADA wraz 
z obiektami gospodarki wodnej funkcjonujący w Wodo-
ciągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

Wszystkie studnie głębinowe eksploatowane przez 
przedsiębiorstwo są opomiarowane w czujniki poziomu 
zwierciadła wody oraz urządzenia pomiarowe ilości 
wody pobranej z ujęcia. W wyniku rejestracji on-line 
przez system SCADA, prowadzone są bieżące raporty 
oraz szczegółowe analizy na potrzeby bilansowania 
poboru wody przez spółkę.

Większość obiektów monitorowanych w systemie 
SCADA posiada zabezpieczenia na wypadek niepożą-
danego wejścia osób postronnych na teren obiektu, 
lub zagrożenia wynikającego z ewentualnego zalania 
pomieszczeń lub wystąpienia pożaru. Informacje 
o takich sytuacjach są natychmiastowo przekazywane do 
pracującej całodobowo dyspozytorni. Wszystkie cztery 
oczyszczalnie eksploatowane przez Spółkę oraz część 
stacji uzdatniania wody wyposażone są w wewnętrzny 
system monitoringu i wizualizacji pracy obiektów. 
System oparty jest na rozbudowanych, indywidualnych 
programach SCADA, przystosowanych do monitoringu 
i kontroli pracy urządzeń danego obiektu. Każda oczysz-
czalnia ścieków lub stacja uzdatniania wody dodatkowo 
posiada własną dyspozytornię, wyposażoną w kompu-
tery wizualizacyjne oraz tablice synoptyczne.

2 Dane o systemie zaopatrzenia w wodę – 
aplikacja 7GIS

Budowa systemu GIS jest procesem długotrwałym, 
niekiedy kilkuletnim. Wprowadzenie do systemu GIS 
danych wektorowych obrazujących przebieg sieci wodocią-
gowej czy sieci kanalizacyjnej wraz z przypisaniem infor-
macji bazowanych jest zadaniem wymagającym analizy 
zasobów archiwalnych zgromadzonych w Spółce. System 
GIS obejmuje również dane o obiektach punktowych, 
takich jak zasuwy, hydranty, studzienki kanalizacyjne.

Wprowadzone do systemu GIS informacje opisowe 
wykorzystywane są do sporządzania zestawień dotyczą-
cych m.in. struktury materiałowej, wiekowej, funkcji 
sieci (np. sieć magistralna, rozdzielcza, przyłącza, 
tłoczna, grawitacyjna) itd., zarówno dla systemu wodo-
ciągowego, jak i kanalizacyjnego.

Wprowadzone dane do systemu GIS wykorzysty-
wane są przez Działy Przedsiębiorstwa przy pracach bie-
żących, np. wydawanie warunków technicznych, prace 
remontowo-inwestycyjne na sieci, czy też usuwanie 
awarii.

Aplikacja 7GIS posiada rozbudowany interfejs 
pozwalający na dostęp do bieżących i archiwalnych 
warunków technicznych, czynności odbiorowych, zgło-
szeń o awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, który 
ułatwia prowadzenie czynności obsługowych realizowa-
nych przez działy techniczne i utrzymania ruchu Wodo-
ciągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Na rys. 2 przedstawiono interfejs aplikacji 7GIS opi-
sujący lokalizację rury wodociągowej i zgłoszone awarie.

3 Dane bilingowe – Zintegrowany System 
Informatyczny

System ZSI wdrożony w Spółce, posiada budowę 
modułową, w której gromadzone są informacje m.in. 
o odbiorcach, rozliczeniach, fakturach, zarządzaniu 
odczytami, księgowości, majątku, obrocie towarowo-ma-
teriałowym, a także informacje kadrowe czy też płacowe.

Rys. 1 Panel systemu SCADA wraz 
z obiektami gospodarki 
wodnej funkcjonujący 
w Wodociągach 
Chrzanowskich Sp. z o.o. 
[źródło: strona www 
aplikacji SCADA]
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Odnosząc się do zarządzania systemem wodocią-
gowym, najistotniejszym modułem w systemie ZSI 
są dane dotyczące odbiorców (głównie dane adresowe 
punktu) oraz zużycie wody (dane rozliczeniowe). Dane 
te wykorzystywane są na potrzeby prowadzenia analiz 
w aplikacjach SmartFlow czy też 7GIS.

Dzięki integracji systemu 7GIS z systemem ZSI, 
działy techniczne oraz rozliczeniowe mogą na bieżąco 
w trybie on-line sprawdzać podmioty, z którymi są 
zawarte umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

4 Zarządzanie systemem dystrybucji wody – 
aplikacja SmartFlow

Aplikacja SmartFlow (system do inteligent-
nego zarządzania siecią wodociągową autorstwa firm 
Future Processing S.A. i MPWiK Sp. z o.o. Wrocław) 
jest nowym systemem wprowadzonym w Wodociągach 
Chrzanowskich w ostatnim roku. Wykorzystywana jest 
ona do wspomagania zarządzania siecią wodociągową 
w podziale na strefy DMA (District Metered Area), Apli-
kacja umożliwia bilansowanie wody w danej strefie oraz 
jej analizę pod kątem wystąpienia strat wody.

System SmartFlow integruje i analizuje informacje 
zgromadzone w zasobach informatycznych funkcjonują-
cych w Przedsiębiorstwie, tj. systemu SCADA (odczyty 
z urządzeń pomiarowych, dane bilingowe, dane systemu 
GIS), systemu ZSI (dane o zużyciu wody) i systemu GIS 
(dane o obiektach sieci wodociągowej).

Analizy z wykorzystaniem systemu SmartFlow pre-
zentują w sposób graficzny i tabelaryczny wybrane wskaź-
niki, np. średnie miesięczne zużycie wody, rzeczywistą 
stratę wody, teoretyczną stratę wody, infrastrukturalny 
wskaźnik wycieków, rozbiory w godzinach nocnych, 
dziennych, minimalne nocne przepływy, jednostkowe 
zużycie wody przez mieszkańców, ilość wody dopływa-
jącej i wypływającej ze strefy, czy też przepływy i ciśnienie 
wody rejestrowane przez urządzania  pomiarowe.

Aplikacja pozwala na ocenę jednej lub kilku stref 
DMA poprzez analizę m.in.: wykresów trendu dziennego 
zużycia w całej strefie; wykresów trendu minimalnego 
przepływu nocnego; wykresów przepływu i ciśnienia 
wody monitorowanych w urządzeniach pomiarowych.

System SmartFlow generuje informacje powiado-
mienia i alerty związane z sytuacjami występującymi 
w danej strefie, np.: spadek/wzrost dziennego/nocnego 

Rys. 2 Interfejs aplikacji 7GIS 
opisujący lokalizację rury 
wodociągowej i zgłoszone 
awarie

Rys. 3 Widoki z systemu 
SmartFlow pozwalające 
na analizę stref DMA
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zużycia wody, zwiększone rozbiory w strefie, obniżenie 
ciśnienia w strefie.

Na rys. 3 przedstawiono widoki z systemu Smart-
Flow, pozwalające na analizę stref DMA.

Wyniki analiz z aplikacji SmartFlow są pomocne 
w ocenie stanu systemu wodociągowego w danej strefie 
DMA przez służby Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Powiązanie danych analitycznych z aplikacji Smart-
Flow z pomiarami ciśnienia za pomocą rejestratorów 
ciśnienia, pozwala na identyfikację odcinków wodocią-
gowych, na których występują wycieki wody. Identyfi-
kacja miejsc wycieków wody, a następnie ich usuwanie 
mają wpływ na ograniczanie strat wody w systemie 
wodociągowym.

5 Podsumowanie

Informacje gromadzone w systemach SCADA, ZSI, 
GIS stanowią źródło danych, które może być wyko-
rzystane w innych systemach, pozwalających na ana-
lizę pracy obiektów sieci wodociągowej, podejmowanie 

Rys. 4 Integracja systemów 
SCADA, ZSI 
i GIS funkcjonujących 
w Wodociągach 
Chrzanowskich Sp. z o.o.

Rys. 5 Stanowisko monitoringu 
w Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Chrzanowie

decyzji w zakresie remontów czy też wymian urządzeń. 
Systemy te są zintegrowane ze sobą i stanowią aplikacje 
pozwalające na bieżące monitorowanie pracy systemu 
wodociągowego i kanalizacyjnego.

Na rys. 4 przedstawiono integracje systemów 
SCADA, ZSI i GIS funkcjonujących w Wodociągach 
Chrzanowskich Sp. z o.o.

Systemy informatyczne wykorzystywane do moni-
torowania pracy urządzeń na sieci wodociągowej stoso-
wane w przedsiębiorstwach wodociągowych są podsta-
wowym narzędziem dyspozytora, służącym do oceny 
bieżącej pracy urządzeń/obiektów sieci wodociągowej.

Wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorstwem, 
jest integracja danych pochodzących z systemu 7GIS 
(baza danych o obiektach, awarie), bilingowego w celu 
przygotowania modelu sieci wodociągowej w podziale 
na strefy DMA. Model hydrauliczny sieci wodociągowej 
zostanie wykorzystany do określania warunków tech-
nicznych podłączeń do sieci wodociągowej nowych 
odbiorców, zwłaszcza obszarów objętych zabudową 
deweloperską, czy też obiektów przemysłowych. 
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– Podczas tych 85 lat naszej działalności 
mieliśmy mnóstwo czasu, aby w natu-
ralny sposób wpisać się w historię ziemi 
chrzanowskiej i jej mieszkańców, którzy 
każdego dnia korzystają z efektów 
naszej pracy. To ogromna odpowiedzial-
ność. Ale mamy pewność, potwierdzaną 
regularnymi badaniami, że nasza woda 
to produkt najwyższej jakości. Dlatego 
staramy się przekonać innych, że picie 
kranówki przynosi same korzyści: jest 
zdrowe, tanie i ma pozytywny aspekt 
ekologiczny, bo nie przyczyniamy się do 
zużywania kolejnych plastikowych opa-
kowań – podkreśla Tadeusz Arkit, prezes 
zarządu Wodociągów Chrza nowskich.

1 Tu serwują dobrą wodę

Sztandarową inicjatywą promu-
jącą picie kranówki, która swoim zasię-
giem obejmuje coraz większe grono 
partnerów, jest akcja społeczna Wodo-
ciągów Chrzanowskich „Lokal z dobrą 

wodą”. W jej ramach na terenie gmin: 
Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, czyli 
tych, do których wodę dostarcza chrza-
nowska spółka, tworzona jest sieć lokali 
gastronomicznych i innych miejsc, któ-
rych goście mogą bezpłatnie otrzymać 
dowolną ilość kranówki.

Akcja wystartowała pod koniec 
listopada 2018 r. Jako pierwsze certyfi-
katy „Lokalu z dobrą wodą” otrzymały: 
Pizzeria Enzo z Trzebini, chrzanowska 
restauracja Nova Przestrzeń oraz 
Zajazd Nawsie z Bolęcina. Na początku 
2019 roku dołączyły do nich kolejne 
trzy restauracje z Małopolski Zachod-
niej: Ambasada Kreatywności i Zapach 
Kawy z Chrzanowa oraz libiąska Nata. 
O ile początkowo zakładano, że udziałem 
w akcji będą zainteresowane głównie 
lokale i punkty gastronomiczne, to sze-
roki odzew zmusił do weryfikacji tych 
założeń. Bezpłatną kranówkę swoim 
odwiedzającym zaczęła serwować też 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrza-

Wodociągi Chrzanowskie 
– codziennie 
blisko mieszkańców

Przez 85 lat swojej działalności Wodociągi Chrzanowskie na dobre wpisały się 
w krajobraz ziemi chrzanowskiej. Nie tylko jako przedsiębiorstwo dostarcza-
jące wodę dla ponad 100 tys. mieszkańców w przeszło 21 tysiącach gospo-

darstw domowych na terenie trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini oraz zaj-
mujące się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W ciągu tych lat Wodociągi 
wielokrotnie były inicjatorem i nieodłącznym partnerem wielu inicjatyw społecz-
nych, kulturalnych czy ekologicznych. Prowadzą także własną, prężną działalność 
edukacyjną i promocyjną.

Ryszard Fudała
Wodociągi Chrzanowskie 
Sp. z o.o.

Fot. 1 Lokal z dobrą wodą – Zapach Kawy Fot. 2 Lokal z dobrą wodą – Hostel33
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nowie oraz Hostel 33 w Trzebini, a ostatnio: Hotel LIR 
Trzebinia, Sala Bankietowo Weselna LIR Trzebinia oraz 
Hotel Restauracja Dwór Zieleniewskich w Trzebini.

– Zainteresowanie akcją niezwykle nas cieszy. Na 
początku właściciele lokali podchodzili do tego pomysłu 
z pewną nieufnością, obecnie chętni do dołączenia do 
akcji zgłaszają się już do nas sami. Bardzo cieszy nas 
ta tendencja, bo każda szklanka wypitej kranówki 
oznacza mniejsze zużycie plastiku, a każdy kolejny 
uczestnik akcji to potwierdzenie faktu, że picie wody 
z kranu jest zdrowe i bezpieczne – mówi prezes wodo-
ciągów Tadeusz Arkit.

Każdy „Lokal z dobrą wodą” otrzymuje od wodo-
ciągów specjalny certyfikat oraz naklejki na drzwi 
i okna, które są wskazówką dla klientów, że właśnie 
tu mogą poprosić o szklankę kranówki. Jakie jeszcze 
korzyści – poza wizerunkowymi – czekają na lokale? 
W ramach „podziękowania” za włączenie się w akcję 
Wodociągi zapewniają bezpłatne badania próbek wody 
z lokalu w swoim certyfikowanym laboratorium.

2 Pij kranówkę…  z poidełka

Nie tylko w lokalach w Małopolsce Zachodniej 
można napić się dobrej kranówki. Jest ona dostępna 
w wielu innych miejscach. Wodociągi Chrzanowskie 
zadbały bowiem o to, aby każdy miał wodę dosłownie na 
wyciągnięcie ręki, gdy niespodziewanie dopadnie go pra-
gnienie. Aby je ugasić wystarczy rozejrzeć się za… ulicz-
nymi poidełkami. Wodę z takich urządzeń pije się bezpo-
średnio ze strumienia, który przypomina małą fontannę. 
Taki sposób dystrybuowania wody jest całkowicie bez-
pieczny i higieniczny.

Trzy pierwsze tego typu instalacje stanęły w naj-
bardziej uczęszczanych punktach Chrzanowa, Libiąża 
i Trzebini. W pierwszym z tych miast poidła należy 
szukać na Placu 1000-lecia, w Libiążu ustawiono go na 
starym targowisku, a w Trzebini na rynku.

Eleganckie i ergonomiczne uliczne zdroje służą każ-
demu: dorosłym, dzieciom i ich czworonożnym przyja-
ciołom. Umożliwiają bowiem dostęp do wody z trzech 

różnych poziomów: najwyższy jest przeznaczony dla 
osób dorosłych, niższy dla dzieci, a dla zwierząt przewi-
dziano stanowisko przy samej ziemi.

Od początku 2018 roku Wodociągi Chrzanowskie 
postanowiły przekonać do picia wody także najmłodsze 
pokolenie mieszkańców. W myśl powiedzenia: Czym 

Fot. 3 Lokal z dobrą wodą – Miejska Biblioteka Publiczna 
w  Chrzanowie

Fot. 4 Poidło na rynku w Trzebini

Fot. 5 Poidełko na starym targowisku w Libiążu

Fot. 6 Poidło w szkole
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poidła zaczęto montować również w szkołach z regionu.
– Dzięki nowym poidełkom mieszkańcy, zarówno 

w szkole, jak i na spacerze czy podczas załatwiania róż-
nych spraw, będą mieli szansę szybko ugasić pragnienie. 
I co najważniejsze – w ten sposób, zamiast np. koloro-
wych napojów w plastikowych butelkach, wybiorą wodę 
– podkreślał wówczas prezes Tadeusz Arkit.

Oczywiście podobnego rozwiązania nie mogło 
zabraknąć w siedzibie Wodociągów Chrzanowskich przy 
ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie. Z kilku dystrybu-
torów, które tam zamontowano, korzystają zarówno pra-
cownicy, jak i petenci. Swój zdrój mają też pracownicy 
oraz klienci Urzędu Miasta w Trzebini. Zamontowano go 
w głównym budynku urzędu, przy ul. Marszałka Piłsud-
skiego. Dzięki temu, przy okazji załatwiania urzędowych 
spraw, można na moment przysiąść i za darmo napić się 
wody. Wystarczy podłożyć kubek czy szklankę i nalać 
sobie schłodzonej wody gazowanej lub bez bąbelków.

Na podobną ochłodę można też liczyć nad najpopu-
larniejszymi w okolicy akwenami – trzebińskim Bala-
tonem, zalewem Chechło oraz na otwartym basenie 
w Libiążu. Tamtejsze zdroje funkcjonują od ubiegłorocz-
nych wakacji. Jak bardzo się przydają, można przekonać 
się szczególnie w najbardziej upalne dni. Co więcej, 
woda z tych poidełek jest bezpłatna i dostępna w nie-
ograniczonych ilościach.

Na tym jednak Wodociągi Chrzanowskie nie 
poprzestają. Od ponad roku spółka doradza również 
prywatnym firmom w wyborze i montażu dystrybu-
torów i poidełek, przekonując, że wybór takiego roz-
wiązania niesie za sobą szereg korzyści: brak pla-
stikowych butli i stosu kubków, zero dostaw wody 
butelkowanej i kłopotów logistycznych, za to zawsze 
świeża i czysta woda pod ręką, podłączana bezpośrednio 
z sieci wodociągowej. A do tego konkretne korzyści 
finansowe: 1 m3 (1000 litrów) wody dostarczanej przez 
wodociągi w Chrzanowie kosztuje 7,70 zł brutto, podczas 
gdy za taką ilość wody butelkowanej zapłacić trzeba od 
kilkuset do nawet kilku tysięcy zł.

3 Woda najlepsza na imprezę plenerową

Początek roku zdecydowaną większość z nas 
zamknął w domach, niemal całkowicie eliminując jakie-
kolwiek aktywności w przestrzeni publicznej, więc tym 
chętniej wracamy do wspomnień z ubiegłych lat. I wielu 
plenerowych imprez kulturalnych na terenie ziemi 
chrzanowskiej, na których obecne były Chrzanowskie 
Wodociągi, oferując spragnionym uczestnikom wodę 
z tradycyjnego saturatora.

O tym, że woda z kranu jest nie tylko smaczna, ale 
też zdrowa mogli przekonać się chociażby mieszkańcy 
i goście biorący udział w Dniach Miast w Chrzanowie, 
Libiążu i Trzebini. Na specjalnie zaaranżowanych sto-
iskach można było spróbować różnych rodzajów wody 
– schłodzonej, niegazowanej, gazowanej lub w tem-
peraturze pokojowej, a także z dodatkiem cytryny lub 
soku owocowego. Po degustacji wielu mieszkańców było 

Fot. 7 Poidełko w Urzędzie Miasta w Trzebini

 Fot. 8 Poidełko nad Balatonem w Trzebini

Fot. 9 Zdrój na basenie w Libiążu

Fot. 10 Poidło na placu 1000-lecia w Chrzanowie
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zaskoczonych, gdy dowiadywali się, że smaczna woda, 
którą piją, jest wodą wprost… z hydrantu!

Stoiska wodociągów z zimną kranówką nie mogło 
zabraknąć także podczas otwarcia miejskiej plaży na 
Placu 1000-lecia w Chrzanowie, podczas znanej w Mało-
polsce tradycyjnej imprezy – „Ziemniaczyska pod Lipo-
wcem” w Muzeum – Skansenie w Wygiełzowie, a także 
podczas dorocznej „Herbatki u Zieleniewskich”, czyli 
klimatycznego pikniku w stylu retro, podczas którego 
można przenieść się do lat 20. ubiegłego wieku.

4 Uczyć przez zabawę

– Edukacja i zabawa – to podstawowe cele, które 
realizujemy poprzez naszą obecność w życiu lokalnej 
społeczności. Mieszkańców zachęcamy do picia kra-
nówki najwyższej jakości i idących za tym oszczędności, 
do tego pokazujemy wyniki badań i udzielamy porad 
technicznych. A dzieciom poprzez zabawę i konkursy 
od najmłodszych lat uświadamiamy, jak ważna jest dla 
naszego życia woda i zachęcamy ich do sięgania po nią 
każdego dnia – wyjaśnia Tadeusz Arkit.

Spośród wielu akcji edukacyjnych i ekologicznych, 
w które regularnie włączają się Wodociągi Chrzanowskie, 
wyróżnić trzeba te skierowane głównie do najmłodszych 
mieszkańców. Jednym z takich wydarzeń był Uliczny 
Raut Zrównoważony, który we wrześniu 2018 r. odbył 
się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, któremu przyświecał wspólny cel – pokazać 
jak działania proekologiczne włączać w nasze codzienne 
życie. Podczas plenerowej imprezy nie zabrakło kon-
kursów, zabaw edukacyjnych, zajęć plastycznych oraz… 
stoiska Chrzanowskich Wodociągów, a na nim najwięk-
szej atrakcji – saturatora, z którego popłynęła pyszna 
i zdrowa woda, serwowana z sokiem, cytryną bądź 
czysta… wszystko według uznania gości. Wiele osób z sen-
tymentem wspominało czasy, kiedy to woda z sokiem była 
jednym z ich ulubionych smaków dzieciństwa. Efekt? 
W ciągu 4 godzin rozdano ok. 600 kubków wody!

Dla najmłodszych wyzwaniem był konkurs „butel-
kowy”, czyli łamigłówka do oszacowania – jak długi będzie 
„wąż” utworzony z 200 pięciolitrowych butelek, w których 

Fot. 11 Saturator w plenerze – Herbatka u Zieleniewskich Fot. 12 Saturator na Herbatce u Zieleniewskich

Fot. 13 Saturator w plenerze – Dni Libiąża 2019

Fot. 14 Saturator w plenerze – Dni Chrzanowa 2019
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zmieściłby się 1 m3 wody? To zadanie z silnym przesła-
niem ekologicznym, bo pokazało mieszkańcom, jak wiele 
plastiku potrzeba, by zapakować metr sześcienny wody.

Światowy Dzień Ziemi i Światowy Dzień Wody rów-
nież stanowią idealną okazję do przeprowadzenia plene-
rowych akcji edukacyjnych, czy innych form aktywności. 
W kwietniu 2018 r. Wodociągi Chrzanowskie połączyły swe 
siły ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komu-
nalna”, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Gminą Chrzanów 
i zaprosiły uczniów 10 lokalnych szkół podstawowych na 
ekologiczny happening „NATURALnie w Chrzanowie”.

Na czas happeningu centrum miasta zostało opano-
wane przez barwny korowód, jakiego nie powstydziłyby 
się studenckie juwenalia. A to było dopiero preludium 
do prawdziwej rywalizacji w wielkim konkursie eko-
logicznym, w którym, aby zawalczyć o cenne nagrody, 
należało wykazać się wszechstronnymi umiejętno-
ściami – aktorskimi, muzycznymi oraz wiedzą ekolo-
giczną. O to, aby dzieciom nie zabrakło energii, zadbały 
wodociągi, częstując uczestników swoją wodą kranową, 
a kolejka do saturatora zdawała się nie mieć końca. 
W końcu całej akcji przyświecało hasło „Chcesz być 
zdrowy, piękny, młody, napij się kranowej wody!”.

Lokalną tradycją stały się też wycieczki dzieci ze 
szkół podstawowych oraz średnich i zwiedzanie oczysz-
czalni ścieków i laboratorium należących do Wodo-
ciągów Chrzanowskich. Okazją do zobaczenia miejsc na 

co dzień niedostępnych do zwiedzania jest przypadający 
22 marca Światowy Dzień Wody.

Chętnych do tego, aby od środka zobaczyć na czym 
polega codzienna praca tych nowoczesnych obiektów nigdy 
nie brakuje. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem chłoną 
przekazywaną wiedzę i ciekawostki o urządzeniach, które 
są bardzo ważnym elementem walki o czyste środowisko 
i dbałości o nieuchronnie kurczące się zasoby wodne.

5 EkoEdukacja dla każdego

Przedszkolaki i uczniowie, seniorzy i ludzie pracu-
jący – edukacja ekologiczna nigdy się nie kończy, dotyczy 
każdego z nas, bo im większa świadomość tym czystsze 
nasze środowisko. Wychodząc z tego założenia Wodo-
ciągi Chrzanowskie wraz ze Związkiem Międzygminnym 
„Gospodarka Komunalna” z Chrzanowa oraz firmą 
Abrys realizowały projekt edukacyjny „(Eko)edukacja od 
przedszkola do seniora” realizowany od listopada 2017 r.

Przedszkolaki z gmin: Chrzanów, Libiąż i Trze-
binia uczestniczyły w prelekcjach poświęconych segre-
gacji odpadów i niespalaniu ich w piecach oraz dbaniu 
o wodę. Seniorów zaproszono do udziału w warsztatach 
recyklingowych, a wszystkich do udziału we wspólnych 
piknikach ekologicznych, grach miejskich oraz warszta-
tach kreatywnych. Zorganizowano też specjalne szko-
lenia dla EkoLiderów, głównie przedstawicieli samo-
rządów i nauczycieli, po to aby przekazywali wiedzę 
ekologiczną w ciekawy i przystępny sposób swoim 
uczniom. Wyposażono ich też w niezbędne i pomocne 
w ich pracy materiały, gadżety i publikacje.

Projekt „(Eko)edukacja od przedszkola do 
seniora” zaowocował również kilkoma publikacjami, 
które mieszkańcy otrzymywali bezpłatnie bądź mogli 
pobrać z internetu: „Ekoporadnika dla mieszkańców”, 
komiksów: „Brawurowy występ”, „Dymski kontra 
dymony” i poradnika dla dzieci w formie bajeczki 
„O Tymku i jego mamie”. Powstały również trzy ekolo-
giczne spoty. Pierwszy poruszał problem niskiej emisji, 
drugi dotyczył segregacji odpadów, a trzecia z produkcji 
– racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. Filmiki emi-
towane były m.in. na telebimie przy Placu Tysiąclecia 
w Chrzanowie.

Fot. 15 Saturator na Ulicznym Raucie Zrównoważonym

Fot. 16 NATuralnie w Chrzanowie – plenerowy happening Fot. 17 Dzień otwarty Oczyszczalni 2019
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Natomiast w tym roku dla wszystkich dzieci mniej-
szych i większych, a także dla wszystkich, którzy czują się 
dziećmi bez względu na wiek, przygotowano kolejną ksią-
żeczkę pt. „Eko Edukacja atrakcyjna jak zabawa”. Znalazło 
się w niej wiele zagadek, szarad, łamigłówek, propozycji 
eksperymentów i innych ciekawych pomysłów na spę-
dzenie czasu – a wszystko w ekologicznym duchu. Ksią-
żeczkę nadal można pobrać ze strony Wodociągów Chrza-
nowskich: https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wp-content/
uploads/2020/05/Eko-edukacja-atrakcyjna-jak-zabawa.pdf.

6 Picie kranówki to same korzyści

Co do słuszności tej tezy Wodociągi Chrzanow-
skie nie mają żadnych wątpliwości. Regularne badania 
jakości i składu potwierdzają, że pod względem zawar-
tości składników mineralnych woda, którą dostar-
czają do kranów, ma często lepszy skład niż wody nisko 
i średnio zmineralizowane, które można znaleźć na 
sklepowych półkach. Jest też zdecydowanie tańsza i nie 
generuje ogromnych ilości plastiku.

Systematyczna i przemyślana akcja promująca 
chrzanowską kranówkę trwa już od lat, także za pośred-
nictwem mediów społecznościowych. Oficjalny fanpage 
Wodociągów na Facebooku, to nie tylko źródło infor-
macji o aktualnych inwestycjach i sprawach firmy, ale 
przede wszystkim sposób dotarcia do znacznie szerszego 
grona odbiorców, wykraczającego poza obszar działal-
ności spółki, a także źródło inspiracji dla wielu innych 
przedsiębiorstw z branży wod-kan.

Wykorzystując ten kanał komunikacji, Wodociągi 
Chrzanowskie przekonują, że kranówka jest najlepszym 
wyborem na każdą okazję. W upalne dni znakomicie 
smakuje schłodzona z dodatkiem owoców lub mięty, 
zimą rozgrzeje, gdy dodamy do niej imbir i miód. Jest 
też najlepszym wyborem dla kobiet w ciąży, dzieci, osób 
starszych i wszystkich tych, którzy muszą przykładać 
szczególną wagę do odpowiedniego nawodnienia orga-
nizmu. Nie bez znaczenia jest też pora i sposób picia 
wody. Nie warto np. pić jej w zbyt dużej ilości na raz, bo 
w ten sposób można wypłukać sole mineralne z orga-
nizmu ani w trakcie posiłku, bo wówczas rozcieńcza się 
enzymy trawienne i spowalnia trawienie. Zbawiennie 
wpływa też na kondycję całego ciała. Więcej ciekawo-
stek o wodzie można znaleźć na fanpage’u Wodociągów 
Chrzanowskich na Facebooku.

Kilkanaście najciekawszych przepisów na smaczne, 
zdrowe i naturalne wody z dodatkiem owoców znalazło 
się też w specjalnej, kieszonkowej publikacji – książeczce, 

Fot. 18 Dzień otwarty w Laboratorium

Fot. 20 EkoEdukacja – Gra terenowa

Fot. 19 Zwiedzanie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

Fot. 21 EkoEdukacja – Warsztaty Kreatywne
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Fot. 22 Wodociągi na Facebooku – Promujemy kranówkę

którą zawsze można mieć pod ręką i korzystać z inspiracji 
na zdrowe zamienniki kolorowych i słodzonych napojów.

7 Wrażliwi na potrzeby innych

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Epi-
demia koronawirusa w wielu sytuacjach pokazała na 
kogo można liczyć w trudnej sytuacji. Wodociągi Chrza-
nowskie nie pozostały obojętne na apele o pomoc dla 
medyków walczących z epidemią. Najpierw, jeszcze 
w marcu, dzięki zaangażowaniu spółki do chrzanow-
skiego szpitala trafiły darowizny finansowe oraz sprzęt 
ochronny. Kolejnym krokiem była realizowana przez 
pracowników akcja szycia maseczek, która przerosła 
najśmielsze oczekiwania. W najtrudniejszym czasie, 
w kwietniu, do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 
przekazano 1000 sztuk własnoręcznie wykonanych przez 
ochotników maseczek, którzy do ich przygotowania nie-
rzadko poświęcali swój wolny czas.

– Naszym pracownikom należą się słowa uznania 
i wdzięczności, bo mają na uwadze nie tylko swoje bez-
pieczeństwo, ale przede wszystkim pomoc innym. Po 
raz kolejny udowodnili, że są świetną i zgraną drużyną, 
a przede wszystkim wspaniałymi, wrażliwymi ludźmi – 
podkreślał prezes Tadeusz Arkit, nawiązując w ten sposób 
do kolejnej akcji, w którą włączyli się pracownicy spółki.

To charytatywna akcja #GaszynChallenge, której 
celem jest zbiórka funduszy na leczenie dzieci choru-
jących na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Zasady były 

proste – nominowani musieli wykonać 10 pompek lub 
przysiadów w ciągu trzech dni od otrzymania wyzwania, 
dodatkowo wpłacając darowiznę na konto chorego 
dziecka. Następnie nominuje się kolejnych uczestników, 
dzięki czemu akcja zatacza coraz szersze kręgi i w ciągu 
zaledwie kilku tygodni objęła całą Polskę i pomogła 
uzbierać środki na leczenie kilku maluchów.

Wodociągi Chrzanowskie zostały nominowane do 
#GaszynChallenge przez Zakład Lecznictwa Ambula-
toryjnego w Chrzanowie, Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Chrzanowie, Gminę Libiąż i Drużynę Tosi! A że spor-
towa rywalizacja nie jest im straszna, więc z chęcią 
podjęli wyzwanie. Ekipa wodociągów pompowała spe-
cjalnie dla Tosi – małej dziewczynki, która również 
walczy z SMA. Zadanie zostało zrealizowane. A drużyna 
Wodociągów Chrzanowskich może mieć satysfakcję, że 
dołożyła swoją cegiełkę do tego, aby Tosia wróciła do 
zdrowia.

Wodociągi Chrzanowskie na przestrzeni lat udo-
wodniły i wciąż udowadniają, że są partnerem lokalnej 
społeczności. I to właśnie ta działalność, wykraczająca 
daleko poza ramy branży wodociągowo-kanalizacyjnej, 
zapewnia chrzanowskiej spółce sympatię i uśmiech 
mieszkańców. 

Fot. 23 Wodociągi na Facebooku – Edukacja ekologiczna

Fot. 24 Szycie maseczek przez pracowników spółki


