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70 lat
wodociagów i kanalizacjiw Skawinie
Miasto Skawina zostalo zalozone na zie-

miach nalezacych do benedyktynów ty-
nieckich w 1364 roku przez Kazimierza Wiel-
kiego,tuz przy ówczesnejgranicy Polskiz ksie-
stwami:oswiecimskim,zatorskim i królestwem
Czech. Przez Skawine bieglo wówczas kilka
szlaków handlowych o znaczeniu europej-
skim. Król ufundowal zamek obronny, a do-
chodów dostarczala grodowi komora celna na
rzece Skawince. Pierwszyokres rozkwitu mia-
sta jest zwiazany z panowaniem Piastów i Ja-
giellonów.Za królów wybieralnych w warun-
kach odsuniecia granicy panstwa miasto stra-
cilo na znaczeniu, a pózniej liczne wojny d0-
prowadzily do jego upadku. Drugi impuls do
rozwoju miasta daly dwie inwestycje,wybudo-
wanie pod koniec XIX wieku kolei na trasie
Kraków - Oswiecim oraz przekopanie kanalu
wodnego Wisla-Laczany. Skawina staje sie
z poczatkiem XXwiekuznaczacym wezlem k0-
munikacyjnym i zaczyna sie na jej terenie roz-
wijacprzemysl: powstajebrowar, rafineria naf-
ty,zakladywyrobówszamotowych,fabryka ka-
wy "Franek i synowie".

Korzystne polozenie miasta wykorzystuja
wladze PRLbudujac w latach 50. elektrownie
i hute aluminium, niestety, skutkiem ubocz-
nym inwestycji jest powazne skazenie srodo-
wiska. Trzeci okres dynamicznego rozwoju
przypada na poczatek lat 90. i trwa do dzisiaj.
Po uporaniu sie z poprawa stanu srodowiska
naturalnego, wladze samorzadowe tworza
atrakcyjne warunki do inwestowania, przy
wjezdzie do gminy powstaje zjazd na auto-
strade A4, dynamicznie rozwija sie port lot-
niczy Balice. W Skawinie lokuja swojezakla-
dy koncerny: Valeo, Vesuvius, Bahlsen, Bio-
gran, CEZ, Benda-Lutz, obecnie trwa budowa
obwodnicy miasta, która pozwoli uruchomic
nowe tereny inwestycyjne. W gminie buduje
sie kanalizacje, korzystajac ze srodków unij-
nych.

Zaklad Wodociagów i Kanalizacji w Ska-
winie musi zatem sprostac coraz wiekszemu
zapotrzebowaniu ludnosci i przemyslu na wo-
de oraz odprowadzanie scieków. Tymczasem
geologicznewarunki gminy Skawinanie sprzy-
jaja takim dzialaniom, gmina nie jest specjal-
nie bogata w podziemne zródla wody.

Pierwszy wodociag w Skawinie urucho-
miono w 1937 roku, do tego czasu przedwo-
jenny samorzad zajety byl sporami politycz-
nymi i dopiero mianowanie na burmistrza mjr.
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Feliksa Puklo zaowocowalo decyzja o budowie
wodociagu. Projektantami i wykonawcami w0-
dociagu bylo krakowskie Biuro Instalacyjno-
-Techniczne Wl. MUller i A Jedrzejewski. Wo-
dociag byl wybudowany dla czterotysiecznego
miasta. Ujecie i pompownia wody zostaly wy-
budowane przy ul. A Mickiewicza nad natu-
ralnym zródlem i zasilaly siec miejska o dlu-
gosci 5,5 km. W miescie istnialo tylko kilka-

nascie przylaczy, dwadziescia hydrantów ppoz.
i dwanascie zdrojów ulicznych. Uruchomiono
kilkanascie przylaczy domowych (szczególnie
do domków pracowników "Kawy"). Stosowa-
no materialy bardzo wysokiej jakosci - rury sta-

lowe kielichowe (niektóre funkcjonuja do
dnia dzisiejszego). Nie pobierano oplat za wo-
de. Kanalizacja wybudowana byla jako lokal-
na ze wstepnym podczyszczeniem (szamba
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trzech referentów; w czasie wojny niemieckie
wladze okupacyjne, a od 1945 do 1957 roku
tzw. referat gospodarki komunalnej Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Skawinie.

W zwiazku z budowa huty i elektrowni
w Skawinie powstaly trzy nowe osiedla miesz-
kaniowe, wraz z rozbudowa miasta nastapil
rozrost sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.
Dlatego w 1957 roku utworzono Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej,
w którym jednym z zakladów byl Zaklad Wo-
dociagów i Kanalizacji. W 1961 roku urucho-
miono mechaniczno-biologiczna oczysz-
czalnie scieków o wydajnosci 4.200 m3Ido-
be. W tamtych latach pod wzgledem techno-
logicznym byla to oczyszczalnia bardzo
nowoczesna, zaprojektowana przez Biuro Pro-
jektów Budownictwa Komunalnego w Krako-
wie. W 1968 roku powstal nowy zaklad - La-
boratonum Badania Wody i Scieków, któ-
ry wykonywal analizy dla calegowojewództwa
krakowskiego. Od 1953 do 1969 roku braku-
jace ilosci wody do miasta dostarczala huta
aluminium ze swegoujecia wody.Wybudowa-
no wówczas dwa zbiorniki retencyjne na Fal-
bówkachopoj. 3000m3. W 1969 roku dla po-
trzeb zakladu adaptowano nieczynne ujecie
wody huty na czerpnie wody pitnej, ZWIK do

Ujecie powierzchniowei infiltracyjne

przelotowe) z odprowadzeniem do wód po-
wierzchniowych. Kanalizacja miejska o dlu-
gosci ok. 3 km obejmowala okolice rynku
i osiedle domków urzedników "Kawy" na te-
renie obecnego "Starego Osiedla". Scieki po-
przez przelotowe szamba odprowadzane byly
do potoku Wyrwisko. Opróznianiem szamb
zajmowali sie lokalni gospodarze, którzy feka-
liami nawozili tutejsze slabe gleby.Zaloga w0-
dociagów skladala siez 3 pracowników;którzy
obslugiwali pompownie, zbiornik wody, siec
wodociagowaze zdrojami. Pierwszympracow-
nikiem byl Hieronim Rusin, który przepraco-
wal w zakladzie 50 lat, od 1937 do 1987 ro-
ku. Do 1939 roku wodociagami zajmowal sie
Zarzad Miejski w Skawinie, gdzie pracowalo

tej pory mógl wypelniac zapotrzebowanie mia-
sta na wode tylko w 60%.

W 1976 roku dlugosc sieci wynosila: w0-
dociag - 40,7 km, kanalizacja sanitarna
- 14,7 km, opadowa - 5,5 km. W tym samym
roku decyzja wladz naczelnych zostalo zli-
kwidowane Przedsiebiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Skawinie. Zaklad Wodociagów
i Kanalizacji w Skawinie przejelo Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
w Krakowie, które obejmowalo wówczas cale
województwo krakowskie. W 1979 roku przy
ul. Radziszowskiejuruchomiono nowa Stacje
Uzdatniania Wody o zdolnosci produkcji
9000 m3/dobe wraz z ujeciem powierzchnio-
wym na rzece Skawince. Rozpoczeto budowe



nowej bazy wod.-kan. z pomieszczeniami so-
cjalnymi dla zalogi, magazynami i pomiesz-
czeniami biurowymi. Na koniec 1991 roku za-
klad posiadal 126 etatów i w eksploatacji siec
wodociagowa- 58 km, siec kanalizacji sani-
tarnej - 28 km, siec kanalizacji opadowej
- 11 km. Stan zalogi wynosil 70 osób.

Pierwszego kwietnia 1991 roku Zaklad
Wodociagów i Kanalizacji zostal przekazany
przez Kraków wladzom gminy jako miejsko-
-gminny Zaklad Budzetowy.Nastapil wówczas
szybki przyrost siec~ szczególnie wodociago-
wej.W tym czasie:przejeto do eksploatacjisiec
wodociagowa wiosek: Rzozów; Jurczyce, Go-
luchowice, Polanka Hallera i Borek Szlachec-
ki oraz oddano do eksploatacji: baze ZWiK
przyul. Radziszowskiejz zapleczemsocjalnym
dla zalogi sieciwod-kan. i magazynam~ nowe
laboratorium badania wody i scieków, nowy
zaklad uzdatniania wody w Pozowicach,
(przy wspólpracy z niemiecka firma Preus-
sag). Stacja ta nie wymaga stalej obslugi. In-
formacjeo jejpracy przekazywane sa do ZWiI(
za pomoca sygnalizacji radiowej. Inwestycja
pozwolila w latach 90. oddac do eksploatacji
siecwodociagowadla wsi Pozowice,Jaskowice,
Facimiech,Ochodza, Zelczyna, Wielkie Drogi,
Krzecin i Grabie. W 2000 roku oddano do
uzytku rozbudowana i zmodernizowana
Oczyszczalnie Scieków. Procesoczyszczania
scieków przebiega w oczyszczalni mechanicz-
no-biologicznej z usuwaniem zwiazków bio-
gennych azotu i fosforu.

Dwa reaktory biologiczne osadu czynnego
o wydajnosci hydraulicznej Q = 7.280 m3/d

pracuja w technologii denitryfikacji wstepnej
i nitryfikacji ze straceniem chemicznym fos-
foru. Przeróbka osadu to:

stabilizacja osadów wstepnych i zageszczo-
nych mechanicznie osadów nadmiernych
w dwustopniowym procesie fermentacji
osadów.Pierwszystopien stanowi zamknie-
ta komora fermentacyjna pracujaca w tem-
peraturze 35° z ujeciem gazu. Jest ona
ogrzewana przez kotlownie opalana gazem
fermentacyjnym. Drugi stopien stanowi ist-
niejaca otwarta komora fermentacyjna,
mechaniczne odwadnianie osadów;
higienizacjaosadówna drodze wapnowania
Oczyszczalnia scieków projektowana o pa-

rametrach Q= 7.280m3 Id
sciekisuroweBZTs = 400 mg/l, CHZT
=550 mglI, RLM= 49.500 mk
oczyszcza scieki bytowo-przemyslowe w ilo-
sci Q = 1.654.605 m3/2006 r. o wsk. za-
nieczyszczen:BZTs = 874mglI, ChZT
= 2.082 mg/l, RLM = 66.033 mk.
Chociaz oczyszczalnia jest o 60 % przecia-

zona ladunkiem BZT, to na odplywie zacho-

wuje parametry scieków narzucone w decyzji
pozwolenia wodno-prawnego:

BZT = 15 mglI, CHZT = 125 mglI,
N = 30mg/l, P= 2mg/l.

Oczyszczalnia scieków

Zwlaszcza od 2000 roku ZWiK stara sie in-
tensywnie poprawiacjakoscwodydostarczanej
odbiorcom. W latach 1997-2002 w SUW

unowoczesniono proces dezynfekcji wodypo-
przez zastosowanie ultrafioletu, rozbudowano
UV do skutecznosci l: 1500 oraz ulepszono
proces sterowania i plukania filtrów pospiesz-
nych. Poprawiono parametry pracy filtrów
(zwiekszono intensywnosc plukania, wprowa-
dzono automatyczne stale obciazenie filtrów;
wyflizowano komory), wprowadzono dodat-
kowe napowietrzanie wodyw okresach niedo-
tlenienia wodyw rzece. Zwiekszono czestotli-
wosc usuwania osadów z komór ujecia i osad-
ników wstepnych, polaczono dwa wodociagi
skawinski i pozowicki.

Decydujaca poprawe jakosci wody pit-
nej osiagnieto w wyniku wprowadzenia wody
podziemnej i infiltracyjnej do procesu uzdat-
niania W roku 2003 oddano do eksploatacji
ujecie awaryjne w postaci 2 studni szybowych,
wydajnoscujeciawynosi 97,5 m3/h. Nadal jed-
nak dokonywano zakupu wody podziemnej
z elektrowni w ilosci 30 - 70 m3/h. W 2004 r0-

ku zmodernizowano ujecie drenazowe wybu-
dowane jeszcze w latach 50., a osiagnieta wy-
dajnosc po modernizacji wynosila 220 m3/h.
Uruchomienie tego ujecia w sierpniu 2004 r0-
ku pozwolilo ograniczyc do sytuacji wyjatko-
wych bezposredni pobór wody z rzeki i ogra-
niczyc zakup wody z Elektrowni. Dodatkowo
w Pozowicachwybudowano studnie wiercona
o wydajnosci 22,7 m3/h.

W 2005 roku wybudowanokolejna studnie
wierconana terenieSUW o wydajnosci15m3/h,
dokonano wówczas dalszego rozpoznania hy-
drogeologicznegorejonu SUW W jegowyniku
uzyskano pozwolenia na dalsze prace hydro-
geologiczne w postaci budowy czterech studni
o wydajnosci 130 m3/h, które wybudowano
w 2006 roku. Obecnie ujecie to zostaje podla-
czane do ukladu ogólnego Wodociagów.

W roku biezacym Zaklad dysponuje uje-
ciami:

powierzchniowym o wydajnosci q= 9.600
m3/d

infiltracyjnym q = 220 m3/h
podziemnymi lacznie o wyd. q = 200m3/h.
Ponadto posiada dwie stacje uzdatniania

wody,5 zbiorników wyrównawczych o pojem-
nosci 4.500 m3wody pitnej, kilkanascie pom-
powni wody i scieków i oczyszczalnie scieków;
eksploatuje 247,3 km sieci:- w tym rurociagi:
magistralne i rozdzielcze w ilosci 172,9 km,
których stan rzutuje bezposrednio na jakosc
wody i wtórne zanieczyszczenie.Najczestszym
materialem uzytym do jej budowy jest PCV
- 77%, stal i zeliwo - 17%,PE- 5% i inne
- l %. Materialy te, a zwlaszcza PCV i PE sa
stosowane do budowy przewodów od 15 lat.
Struktura wiekowaprzewodów sieci wodocia-
gowej przedstawia sie nastepujaco: 5-15 lat
- 61%,16-30 lat- 28%,31-60 lat- 3%, do
75 lat - 8%. Poziom strat wody rzedu 8-12%
mozna uznac za zadowalajacyi ekonomicznie
uzasadniony. W latach 2000-2005 wymienio-
no ponad 15 km sieci glównej, dzieki temu
awaryjnosc sieci rozdzielczej i magistrali wy-
raznie spadla, o okolo 45%. Pozostaje nadal
jeszcze do wymiany 10 km rurociagów zeliw-
nych, stalowych. Samodzielnosc ZWiK w pro-
dukcji wody zaowocowala równiez dostarcza-
niem jej do gmin osciennych, w gminie Mogi-
lany do skawinskiego wodociagu jest podla-
czonych 1719 gospodarstw domowych, to jest
okolo 6880 mieszkanców; co stanowi ok. 63%
mieszkanców gminy. Produkcja wody obecnie
jest na poziomie 7700 m3/d.

W latach 2006-2007 przystapiono do
przebudowy filtrów pospiesznych w SUW po-
legajacej na zwiekszeniu o 100% drogi filtra-
cji przy zastosowaniu drobniejszych frakcji
piasku filtracyjnego i nowej warstwy ~tracy-
tu. Zakonczenie w biezacym roku remontu fil-
trów i podlaczenie ujecia podziemnego 4 stud-
ni jeszcze bardziej poprawi jakosc wody d0-
starczanej odbiorcom.

Dokonczenie na str. 19
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Dokonczenie ze sir. 17

W roku 2008 planujesiebudowekolejne-
go zbiornika wyrównawczegowodyczystejdla
II strefy cisnienia w Skawinie-Korabnikach.

Obecnie jakosc wody dostarczana odbior-
com wodociagiem skawinskim i pozowickim
miesci sie w granicach norm jakosci wody do
picia i dla potrzeb gospodarczych, co po-
twierdzaja badania zwiazane z okresowa oce-
na jakosci wody, prowadzone systematycznie
przez PowiatowyInspektorat Sanitarny. Gmi-
na liczaca 45 tysiecy mieszkanców zaopatry-
wana jest w wode glównie z ujecia progowo-
-drenazowego (pod dnem koryta) oraz dre-
nazu w brzegu rzeki Skawinka oraz ujec pod-
ziemnych. Ze SUW woda tloczna jest dwoma
rurociagami do miasta, a nadmiar odpro-
wadzany jest do zbiornika o pojemnosci
3000 m3. Z uwagi na zróznicowanie terenu,
obszar zaopatrzenia w wode zostal podzielo-
ny na cztery strefy cisnienia Wodociag w Po-
zowicach, zasilany jest w wode podziemna
z trzech studni wierconych, moze produko-
wac ok. 1750 m3/d wody. W okresie od
1998 do 2004 Zaklad notowal systematyczny
wzrost produkcji wody o ok. 12%. Podzial zu-
zycia wynosi 73% przez ludnosc i 27% przez
przemysl.

Zaklad Wodociagów i Kanalizacji w Ska-
winie jako Zaklad Budzetowy posiadajacy
w eksploatacji cala game technologii klasycz-
nej wodociagówi kanalizacji i z uwagi na swo-
ja specyfike musi rozwiazywac szereg proble-
mów,które nie wystepuja w innych przedsie-
biorstwach.

Rokrocznie w Zakladzie odbywaja prakty-
ki zawodowe uczniowie szkól srednich i stu-

denci uczelni. Na bazie Zakladu powstalo kil-
kanascie prac inzynierskich, magisterskich
i doktorskich.

Rozwój i funkcjonowanie Wodociagów
i Kanalizacji nalezy przypisac ludziom, bezi-
miennym pracownikom,którzy w ciezkichwa-
runkach, czesto nie liczac godzin pracy, za-
pewniaja ciaglosc dostawy wody i odbiór
scieków. Zaklad zatrudnia obecnie 96 osób.

Nalezy podkreslic równiez przychylnosc
i zrozumienie wladz miejsko-gminnych do
problemów wodociagowychi dobra wspólpra-
ce. Wszystkim osobom naleza sie wyrazy sza-
cunku i podziekowania

Oprócz wykonywanych i planowanych dlu-
gofalowych inwestycji obecnie Zaklad czeka
zmiana struktury organizacji. Gmina Skawina
starajac sie o dotacje z funduszy unijnych za-
mierza wskazac podmiot gospodarczy, który
bedzie otrzymywal dofinansowanie na skana-
lizowanie calej gminy. ZWIK jako zaklad bu-
dzetowy proponowany jest do przeksztalcenia
w spólke prawa handlowego.Jubileusz 70-lecia
Wodociagów zbiega sie zatem z powaznym
wysilkiem organizacyjnym Zakladu.

JerzySioma
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