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Fabryka W O C ly
Edward WIECZOREK
i aza surow cow a, sk o n cen tro 
w a n a na niewielkim stosunko'w o obszarze Wyżyny Katowic
kiej i Garbu Tarnogórskiego, dała
w XIX wieku początek niebywałej in
dustrializacji G órnego Śląska (o p o 
czątkach tego p ro c esu pisaliśm y
w numerze 6 z 2002 r.), a rosnącem u
żywiołowo przemysłowi zaczął towa
rzyszyć gw ałtow ny w z ro st liczby
ludności w miastach, osadach przyfa
brycznych i koloniach robotniczych.
Dość w spom nieć, że w 1781 r. na
obszarze ów czesnego pow iatu by
tom skiego m ieszkało 12,3 tys. osób,
a sto lat później na tym samym te re 
nie (w międzyczasie nastąpił p o 
dział pow iatu bytom skiego) żyło już
405 tys. m ieszkańców . W w yniku
p rocesów m iastotw órczych pow sta
ły lub rozwinęły się takie miejscowo
ści, jak m. in. Katowice, Królew ska
Huta, Huta Laury, Św iętochłow ice,
Godula, Hajduki, Zabrze.
Od samego początku procesow i in
dustrializacji i urbanizacji zagłębia
przemysłowego, które nazwano póź
niej Górnośląskim Okręgiem Przemy
słowym, towarzyszy! niestety niedobór
wody. Położenie na dziale wodnym
Wisły7 i Odry, ucieczka w ód grunto
wych w głąb kopalń, zanieczyszczenie
w ód pow ierzchniow ych ściekam i
przemysłowymi i komunalnymi powo
dowały' sytuację niemalże katastrofal
ną, a jeszcze na początku XIX wieku
ludność czerpała w odę po prostu
z rzek, stawów czy’ studni.
Dopiero na początku lat siedemdzie
siątych XIX w. rząd pruski zaczął do
strzegać problem deficytu wody, za
który obarczono winą przemysł wydo
bywczy. Epidemie cholery w latach
1873 i 1874 spotęgowały7i tak głośne
już protesty ludności i władz miejskich
i wymusiły na rządzie działania na
rzecz budowy sieci wodociągowej na
Górnym Śląsku. Już w 1874 r. zlecono
więc inż. L. A. Veitmeyerowi opraco
wanie bilansu wodnego i koncepcji za- ;
opatrzenia w wodę trzech nowych po
wiatów: bytomskiego, katowickiego
i zabrzańskiego.
Na pierwszy' ogień poszła Królew
ska Huta (dzisiejszy' Chorzów). Szcze

gółowe plany sieci wodociągowej wła
dze Rejencji Opolskiej zleciły inż.
Franzowi Salbachowi z Drezna, który'
przy'gotowal projekt podziemnej stacji
pom p w szybie „Adolf’ (dziś „Sta
szic”) kopalni ołowiu i srebra „Frydery'k” w Tarnowskich Górach. Z tarnogórskich podziemi wypływało na mi
nutę 25 m3 krystalicznie czystej wody,
która pod Ptakowicami zasilała rzekę
Dramę i płynęła sobie w dal. Założone
na szybie „Adolf’ pom py zaczęły w la
tach 1883-1884 przetłaczać wodę ruro
ciągiem do wieży ciśnień w Łagiewni
kach i sieci wodociągowej Królewskiej
Huty' i okolic, dając początek pierwsze
mu państwowem u wodociągowi dla
pruskiego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego.
Budowa wodociągu dla Królew
skiej Huty rozbudziła także nadzieje
mieszkańców Katowic i Zabrza, jednak
wydajność tarnogórskich podziemi
by'ła zbyt mała na zaspokojenie wszyst
kich potrzeb. Wówczas przypomniano
sobie o ujęciu „Zawada”.
W latach 1873-1875 w sąsiedztwie
Zawady koło Pyskowic w trakcie prac
poszukiwawczych węgla kam ienne
go natrafiono na niezwykłe wydajne
źródła wody podziemnej, która z od
w iertów zaczęła wypływać pod wła
snym ciśnieniem. Pracę nad odwierta
mi kontynuowano w ramach progra
mu inż. Salbacha. Wkrótce odwiercono
kolejną studnię, która osiągnęła głębo
kość 205 m, a w 1882 r. - następną,
tzw. Karchowicką Studnię Głębinową
o głębokości 215 m. Jednak prace
wiertnicze nie zostały' sfinalizowane
podłączeniem studni głębinowych do

wodociągu. Przerwano je w 1882 r.,
koncentrując się na wodociągu Tar
nowskie Góry' - Królewska Huta.
Kolejna epidemia cholery' na Gór
nym Śląsku w 1892 r. przyspieszyła de
cyzję o budowie przyłącza wodociągu
Tarnowskie Góry - Królewska Huta
z Bytomia przez Karb do Zabrza.
W 1894 r. położono rurociąg (średni
cy 400 mm) z Karchowic przez Wieszowę, Rokitnicę do Karbia, gdzie
włączono go w przyłącze Bytom - Za
brze. W tyrm samym czasie przystąpio
no też do budowy' całego kompleksu
wodociągowego w Karchowicach. Do
1895 r. powstały' tu wolno stojące bu
dynki stacji pomp, kotłowni parowej
z kominem, budyTnku administracyjno-mieszkalnego, warsztatu z magazy
nem i łaźnia dla załogi. Wzmocniono
też obudowę Karchowickiej Studni
Głębinowej i zbudowano wieżę ci
śnień w Chebziu. Autorem projektu ca
łego założenia był królewski radca
budowlany Haselow z Gliwic.
Z chwilą uruchomienia wodociąg
o wydajności 15,8 tys. m? na dobę do
starczał wodę dla 93 tys. mieszkańców
Zabrza i okolic, dla dw orców kolejo
wych w Bytomiu, Chebziu (Ruda Śląska-Chebzie) i Zabrzu oraz Królewskiej
Kopalni Węgla Kamiennego „Królowa
Luiza” w Zabrzu. W pierwotnym kształ
cie karchowicka fabry'ka wody prze
trwała do modernizacji w latach 19221924. W międzyczasie w wyniku kilku
dodatkowych odwiertów uzyskiwa
no już 60 tys. m3 na dobę.
Prace modernizacyjne objęły' wymia
nę zespołów pom powych na dwa pa
rowe agregaty firmy Ascherslebener
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Maschinenfabrik o wydajności 11,3
np/min., które uzupełniono w 1929 r.
turbozespołem pompowym firmy Borsig z Berlina o wydajności 25 m3/min.
Prace modernizacyjne objęły również
instalację sprężarek tłokowych oraz ko
tłów w kotłowni. Rozbudowano i prze
budowano także budynki stacji pom p
i kotłowni, którym nadano m oderni
styczny wygląd. Tylko budynek admi
nistracyjny, którego parter przypomi
na wygląd zakładu, w 1985 r. nieznacz
nie zmieniono. Taki wygląd całego za
kładu zachował się do naszych cza
sów.

W 1991 r. ten niezwykle cenny
w skali całego kraju zabytek techniki,
pod obecną nazwą Zabytkowa Stacja
Wodociągowa „Zawada”, został wpisa
ny na listę Narodowych Dóbr Kulmry.
Zespół zabytkowy obejmuje m oderni
styczne budynki stacji pom p, kotłow
ni, warsztatu z garażami z połowy lat
20. XX w. oraz pierwotny budynek ad
ministracyjny z 1895 r. Obejmuje
także zespół unikatowych, zabytko
wych maszyn ruchu parowego, ocalo
nych w latach 60. XX w. w czasie elek
tryfikacji zakładu. Należą do nich
dwa tłokow e zespoły pom pow e

A schersiebener M aschinenfabrik
z 1925 r., turbozespół pom powy Borsiga z 1929 r., dwie sprężarki parow e
i m nóstwo pom ocniczych urządzeń
z łat 20. XX wieku.
Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Za
wada” wpisana także została w 2006 r.
na Szlak Zabytków Techniki Woje
wództwa Śląskiego. Można ją zwiedzać
bezpłatnie i w dodatku z fachowym
przewodnikiem. Czynna jest od ponie
działku do piątku w godz. 8-16 , a w so
boty i niedziele po uzgodnieniu; tel.
032 233 78 34, e-mail:gpw@gpw.katow ice.pl.
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Mowa usługa Rent @ Port dla m ałych i średnich przedsiębiorstw
snych aplikacji - powiedział Konrad Napieralski z fir

Firma GTS Energis uruchomiła nową ustugę
Rent <s> Port, realizowaną z wykorzystaniem wyso

kiej klasy przełączników sieciowych Cisco Catalyst
2960. Nowa usługa polega na udostępnieniu ma
łym i średnim firmom przełączników LAN z pełnym
wsparciem technicznym. Miesięczny koszt usługi
jest zależny od liczby wykorzystanych portów prze
łącznika. Dzięki temu klienci Rent @ Port mogą bu
dować nowoczesne sieci lokalne nie ponosząc wy

sokich nakładów inwestycyjnych na zakup urządzeń
sieciowych.
- Koszt wdrożenia nowoczesnych rozwiązań in
formatycznych jest jedną z najpoważniejszych ba
rier hamujących rozwój małych i średnich firm
w Polsce. CTS Energis i Cisco wychodzą im naprze
ciw zasadniczo zmniejszając nakłady inwestycyjne
potrzebne do zbudowania niezawodnej sieci lokal
nej, która jest podstawą do wdrażania nowocze-

PONAD 500 NOW OCZESNYCH UŻYWANYCH

OBRABIAREK
www. kirchgeorg. de

Tel.: 0 0 49-6 103 -990 9-0, Fax: 0 0 4 9 -6 1 0 3 -9 9 0 9 -5 0

my Cisco Polska.
Rent @ Port jest pionierską usługą w ofercie GTS
Energis. Usługa, świadczona już na terenie całego
kraju, polega na wypożyczaniu klientom przełącz
ników sieciowych Cisco na rok, dwa lub trzy lata.
Jak zapewnia Krzysztof Kossykowski, kierownik ds.
produktu w GTS Energis, w ramach umowy klient
ma zagwarantowany czas usunięcia awarii, gdyż
usługa objęta jest SLA (Service Level Agreement).
Opłata abonamentowa jest naliczana w rytmie mie
sięcznym, już od 6 zł netto za każdy aktywny port
wykorzystywany do podłączenia komputera, dru
karki sieciowej lub innych urządzeń sieciowych np.
telefonów IP. Klient płaci więc tylko za tę część infrastuktury, którą rzeczywiście wykorzystuje.
a C isco Syste m s P o la n d

ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Tel. 022/572 27 00
Fax: 022/572 27 01
www.cisco.pl

Nowoczesne używane narzędzia i maszyny
do obróbki kół zębatych - ze składu!
P osiad am y ponad 750
przeróżnych niem ieckich
i szw ajcarskich, m arkow ych
produktów w m agazynach o pow. 7500 m?.

GŁOWICE
KĄTOWE

PRECYZYJNE IMADŁA
MASZYNOWE -

Światowy producent z 30-letnia tradycją

PRECYZYJNYCH IMADEŁ MASZYNOWYCH I GŁOWIC KĄTOWYCH

AGENT i / lub DYSTRYBUTOR POSZUKIW ANY
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HANS-JURGEN GEIGER

Gutenbergstrasse 31; P.O. Box 1120; D-72555 Metzingen

M aschinen-V ertrieb G m bH

Tel. 0 71 23/1 80 40 Fax 0 71 23/1 8384 • geiger@ geiger-germany.com

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.geiger-germany.com

esm m i s.p.A.
Tel. +39.0331.303911
Fax +39.0331.301534

Je ste śm y dostaw cą narzędzi i obrabiarek dla motoryzacji! P rosim y o kontakt!

M aszyny do obróbki blachy
nowe i używane

www.gerardi.it

Wykaz maszyn na skfadzie pod

gerardi@gerardispa.com

www.hesse-maschinen.com
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