W tym roku Puławy
XIX Ogólnopolska Spartakiada Pracowników
Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego odbyła się w tym roku w mieście Puławy słynącym z pałacowej osady
Książąt Czartoryskich. Pan Janusz Grobel prezydent miasta otworzył dla nas
Wodociągowców ,,Bramy Puław”,
zapewniając jednocześnie niezapomniane wrażenia z pobytu,
a także wspaniałą atmosferę i pogodę. Rok 2009 dla
Wodociągów Puławskich
Sp. z o.o. jest również
szczególny ze względu na XX rocznicę
wydzielenia ze struktury Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zawody sportowe zorganizowane i prowadzone były zgodnie z regulaminami przez
profesjonalne instytucje zajmujące się na
co dzień imprezami sportowymi i rekreacyjnymi. Prawie we wszystkich dwudziestu
jeden dyscyplinach brali udział Nasi wspaniali zawodnicy, którzy dawali z siebie wszystko i bardzo się starali, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Z przyjemnością
informuję, iż nasze Przedsiębiorstwo zajęło 10 miejsce
w rankingu zawodów sportowych oraz pierwsze w historii
spartakiad wyróżnienie dla pana Krzysztofa Czerwika za
szczególnie medialną postać, nagrodę wręczyła p. Ewa
Klekowicka Przewodnicząca Zarządu Związku Zawodowego ,,Forum”. Za rok kolejne zmagania sportowe
serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia
udziału bo jak mówi przysłowie ,,w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Małgorzata Haładus

W szachach najważniejszy jest spokój wewnętrzny a zapewniam go sobie przez bieganie na długich dystansach – tak o swojej pasji życiowej opowiada złoty
medalista tegorocznych rozgrywek szachowych podczas spartakiady wodociągowców w Puławach – Marek Zychowski – od ponad roku pracownik Wydziału
Utrzymania Ruchu, sukcesy szachowe kolekcjonuje już
od
ćwierćwiecza,
czyli tyle, ile gra
w szachy. Regularnie grywa w turniejach mistrzowskich
a ostatnio w bardzo
popularnym turnieju szachów szybkich
P15* w podczęstochowskim Olsztynie
na 70 graczy zdobył 3
miejsce. Ma na swoim
koncie 1800 punktów
rankingowych, (kandydat na mistrza FIDE), czyli sporo. Dla porównania
dodam, że punktacja rankingowa arcymistrza
szachowego to 2.500.
Tytuły i kategorie szachowe są wykładnikiem
maksymalnego wyniku
sportowego, osiągniętego przez szachistę.
Gratulujemy i życzymy
szybkiego zdobycia
kolejnych kategorii i
tytułów!
* Szachy szybkie lub aktywne – termin określający krótką partię
szachową, w której każdy z graczy ma do dyspozycji od 15 do 60
minut (partie z krótszym czasem namysłu nazywane są błyskawicznymi). Partie szachów szybkich rozgrywane są według przepisów
FIDE dla szachów klasycznych, z drobnymi modyfikacjami (np. zawodnicy nie są zobowiązani do prowadzenia zapisów).
Karolina Kowalska

Ten artykuł poświęcamy pamięci P. Jerzego Borończyka
dyrektora do spraw produkcyjno-handlowych Wodociągów Kieleckich.

Uwaga konkurs

Wszyscy, którzy w dniu 22 września br. pozostawią swoje samochody w swoim miejscu
zamieszkania i skorzystają z alternatywnych
źródeł transportu (transport publiczny, rowerowy, pieszy etc.) wezmą udział w losowaniu użytecznych
gadżetów. Warunkiem udziału w losowaniu jest wypełnienie oraz wrzucenie do urny w pokoju 107, zgłoszenia
udziału w konkursie. Termin dokonywania zgłoszeń – 22
wrzesień br., a dla oddziałów zamiejscowych 23 wrzesień br. Losowanie upominków przez Komisję konkursową odbędzie się 24 września br. Lista wylosowanych
osób zostanie przedstawiona na tablicy ogłoszeń w dniu
25 września br.

Więcej informacji o Europejskim Dniu Bez Samochodu można zaczerpnąć na stronach: www.22september.org
i www.mos.gov.pl/kategoria/2415_europejski_tydzien_zrownowazonego_transportu_oraz_europejski_dzien_bez_samochodu/
Dariusz Roszak

ekologii. Pomysłodawcami i założycielami EKOPOZYTYWNYCH byli „główni wodociągowi ekolodzy”:
Beata Kulejewska i Darek Roszak, grupa liczy obecnie
około 10 osób. Ostatnie spotkanie grupy miało miejsce
1 września. Na każdym spotkaniu rodzą się nowe pomysły i idee, każdy może przedstawić swoją wizję działalności grupy i jej misji. Można uczestniczyć we wszystkich akcjach, jak i wybranych. Zapraszamy wszystkich
do udziału w spotkaniach grupy. W najbliższym czasie
EKOPOZYTYWNI będą uczestniczyć w akcji sprzątania świata, oczyszczając teren wzdłuż rzeki Warty i wokół naszego parkingu. Sprzątanie odbędzie się od godziny 1510. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie swojego udziału Darkowi Roszakowi, w celu
przygotowania odpowiednich „pomocy” do sprzątania
(tel. wewn. 145, pok. 301).
Na wniosek kilkunastu pracowników Przedsiębiorstwa powstał zadaszony, bezpieczny parking
rowerowy. Umiejscowiony jest on w garażu nr 46 na terenie bazy, czyli obok wejścia do pomieszczeń legaliza-

Zostaw auto, wsiądź na rower.
Pokaż mięśni swoich power.
Lub Korzeniowskiego śladem
Przyjdź dziś pieszo – nie bądź gadem.
Kupon wrzuć a po fajrancie
Dowiedz się o Twoim fancie,
Nagród czeka dziś bez liku
Dla tych co mają w nawyku
Spalin i silników ryku.
Ale dzisiaj w dzień bez auta
Kluczyk schowali, śladem skauta
Ruszyli naprzód i krok za krokiem
Doszli do pracy … przed nowym rokiem
Nawet jeśli nie wygrałeś
To się nie łam bo sprostałeś.
I pomogłeś środowisku
Dziś smogowi dać po pysku.

Bowling
Przypominamy o planowanym na listopad zakładowym turnieju bowlingu. W tym roku turniej najprawdopodobniej odbędzie się na torach kręgielni w Katowicach. Jak zawsze w turnieju wezmą udział
drużyny z poszczególnych komórek organizacyjnych
jak i tzw. „dzikie” drużyny. Odnośnie tych ostatnich…
nazwy są imponujące! Gratuluję wyobraźni i poczucia
humoru! Do dnia dzisiejszego swój udział zgłosiło aż 41
ekip. Faworyci pozostali w stałych składach osobowych,
ale jest też kilka nowych drużyn. Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych do zgłoszenia swojego uczestnictwa w turnieju, bowling to świetna zabawa a jak uczy
doświadczenie, stawiając pierwsze kroki w tym sporcie
zazwyczaj ma się sporo szczęścia.
Od kilkunastu miesięcy w naszym Przedsiębiorstwie działa zespół do spraw środowiska
EKOPOZYTYWNI. Jest to nieformalna grupa miłośników ochrony środowiska i działań na rzecz

cji wodomierzy. Stojaki na rowery wykonali pracownicy
Wydziału Utrzymania Ruchu. Klucz do pomieszczenia
znajduje się w pokoju 319 i każdy może na własny koszt
wykonać jego kopię.
Na bocznej ścianie biurowca (od strony ul. Jaskrowskiej) umieszczono tablicę informacyjną z wizualizacją umiejscowienia poszczególnych budynków na
terenie bazy.
Przypominamy, że pływalnia w II LO im. H.Sienkiewicza, dla pracowników (posiadających karnety) dostępna jest we wtorek lub piątek o godzinie 1930.
W tym roku dodatkowym dniem wolnym od pracy
będzie już tylko 31 grudnia, można więc spokojnie
rezerwować wyjazdy sylwestrowe!

Razem tworzymy historię
miasta i regionu

Przed 85 laty, jesienią
1924 roku Rada Miasta Częstochowy udzieliła prezydentowi dr. Józefowi Marczewskiemu pełnomocnictw
do zawarcia umowy z amerykańskim przedsiębiorstwem
Ulen & Company w sprawie
realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Rozpoczęła się inwestycja podnosząca poziom cywilizacyjny
miasta, budująca zdrowe warunki jego rozwoju.
W tym roku zakończyliśmy inwestycje o podobnym charakterze i znaczeniu, współfinansowaną przez Unię Europejską. Zmodernizowana została
Oczyszczalnia Ścieków „Warta”, powstał kolektor odprowadzający wodę deszczową ze Śródmieścia, wybudowano 70 km kanalizacji. W ramach tego samego
programu inwestycyjnego wybudowano także stację
uzdatniania wody w Wierzchowisku, oraz – chroniącą
to ujęcie kanalizację i oczyszczalnię ścieków w gminie
Mykanów. Od ujęcia wody w Wierzchowisku rozpoczęła się współczesna historia częstochowskiej sieci
wodociągowej, nasze wspólne, obecne działania są
więc symbolicznym powrotem do źródeł.
Szczycimy się często różnymi osiągnięciami
miasta, podkreślamy, z czego słynie Częstochowa. Zauważyć więc trzeba, że oprócz Jasnej Góry, dwa nasze
walory nie wymagają specjalnej promocji. Częstochowa
kojarzona jest w Polsce z najlepszego chleba i najlepszej
wody pitnej; a więc z dwóch podstawowych produktów
niezbędnych każdemu człowiekowi do życia.

Woda częstochowska ma walor nieporównywalny z inną.
Czerpana z ujęć głębinowych, z wodonośnych pokładów
jurajskich, zawiera
w swoich składzie
wapień i inne niezbędne dla zdrowia
minerały. Jest to
nasz skarb, który
chronimy i powinniśmy chronić, by
zachować
walor
czystości także dla
przyszłych pokoleń.
Ochrona tej wody była sensem naszego, dużego programu inwestycyjnego, współfinansowanego przez UE. To
jest też przyczyną kontynuowania prac, rozbudowy sieci
i przyłączy kanalizacyjnych w Częstochowie i gminach
położonych w strefie zbiornika podziemnego wód pitnych.
Ciężar ochrony częstochowskiego, naturalnego skarbu
spoczywa na pracownikach Przedsiębiorstwa „Wodociągi Częstochowskie” SA. Z uznaniem dostrzegam ich
trud i zaangażowanie dla dobra wspólnego. Dziękuję
więc za to co zostało już zrobione, za realizację największej w dziejach naszego miasta inwestycji w modernizację gospodarki wodno-ściekowej. Dziękuję za
skuteczną ochronę czystości naszej wody pitnej.
Życzę by wdzięczność mieszkańców, na którą zasłużyli pracownicy i Zarząd komunalnej spółki, motywowała do dalszej, równie dobrej pracy.
Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Częstochowy

Szlak Wodny Warty
Nasze Przedsiębiorstwo wzięło udział w spływie kajakowym rzeką Wartą. Kajakarze wystartowali
na wysokości ulicy Nad Wartą a zakończyli spływ przy
Ognisku TKKF „Pegaz”. Nasze Przedsiębiorstwo godnie
reprezentował Bartosz Szyller, który w strugach deszczu,
który towarzyszył kajakarzom przez całą trasę, dopłynął
na metę pierwszy. Impreza pod nazwą „ZAKOŃCZENIE
WAKACJI” miała na celu promocję Szlaku Wodnego
Warty, integrację środowiska związanego z wykorzystaniem rzeki Warty dla celów rekreacyjnych, propagowanie znaczenia historycznego rzeki Warty i jej wpływu na
rozwój miasta i regionu, popularyzację walorów przyrodniczo-krajobrazowych malowniczej rzeki i promocję aktywnego wypoczynku. Na szlaku na uczestników czekała
też miła niespodzianka zorganizowana przez Oczyszczalnię Ścieków „Warta” SA – poczęstunek oraz krótka prezentacja nowej inwestycji oczyszczalni.

Zaproszenie Wodociągów było wyrazem podziękowania za pomoc w organizowaniu X Międzynarodowego
Spływu Kajakowego Warta Tour 2009, który to miał
swój początek w Częstochowie a koniec w Berlinie.
Dziękujemy Wydziałowi Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Częstochowy za zaproszenie.
Karolina Kowalska

„Nie taki diabeł straszny...”, czyli nie boimy się spraw związanych z obronnością, część 3
W moim pierwszym artykule przybliżyłem Państwu problematykę dotyczącą obronności z uwzględnieniem zadań wykonywanych przez Przedsiębiorstwo. W artykule drugim zapoznałem Państwa dokładnie z realizowanym przez Przedsiębiorstwo
zadaniem obronnym w zakresie świadczeń rzeczowych. Dzisiaj
postaram się przybliżyć kolejne zadanie obronne, które zobligowani jesteśmy realizować. Zadanie to dotyczy ochrony szczególnej
obiektów. Podkreślam, iż jest to ochrona szczególna i ma niewiele
wspólnego z ochroną fizyczną realizowaną na podstawie ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997r.o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114
z 1997r., poz. 740 z późn. zm.). W art. 5 ust. 1 przywołana ustawa
mówi „Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne”. Ten sam art. ust. 2
mówi „Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust.
1, należą w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla
funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub
uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia
wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,...” Zgodnie z tą ustawą
wymienione wyżej obszary, obiekty i urządzenia winny zostać
umieszczone w szczegółowym wykazie sporządzonym przez Wojewodę Śląskiego w drodze decyzji administracyjnej. Konsekwencją umieszczenia w tym wykazie jest opracowanie i uzgadnianie
z Komendantem Wojewódzkim Policji planu ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń, o czym mówi ar. 7 ust. 1 tejże ustawy.
Nie posiadaliśmy i nie posiadamy takiego planu ochrony, ponieważ
nie jesteśmy umieszczeni w wykazie wojewody (sprawdzałem
to w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim). Czy to znaczy, że się nie
chronimy? Otóż nie. Chronimy się bez posiadania planu ochrony.
Ochrona naszych obiektów oparta jest głównie na wykorzystaniu
odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Ponadto ochraniają
nasze obiekty dwie firmy ochroniarskie, z czego jedna ochrania
bezpośrednio teren bazy przy ul. Jaskrowskiej, a druga na zasadzie wysyłania interwencyjnych grup (patroli) szybkiego reagowania w przypadku otrzymania sygnału o napadzie lub wtargnięciu
intruza. Czy taki sposób ochrony gwarantuje prowadzenie ochrony
naszych obszarów, obiektów i urządzeń w przypadku zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny? Zapewniam,
że nie gwarantuje. W przypadku ogłoszenia powszechnej mobilizacji, żadna z firm, ochroniarskich nie będąc jednostką zmilitaryzowaną
nie będzie miała racji bytu, ponieważ zatrudnieni w nich pracownicy
zdolni do pełnienia służby wojskowej zasilą potrzeby Sił Zbrojnych,
jednostek militaryzowanych oraz formacji obrony cywilnej.
Dlatego uważam, iż dobrze się stało, że Rada Ministrów ustalając
wykaz obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ujęła cztery obiekty, określone jako
kategorii II będące w zarządzaniu Przedsiębiorstwa, którymi są
główne ujęcia wody.
W ramach przygotowań obronnych wykonaliśmy niezbędną dokumentację na każdy obiekt, zorganizowaliśmy służbę
stałego dyżuru dla potrzeb, której również wykonaliśmy wymaganą dokumentację. Zgodnie z przyjętą koncepcją i opracowaną
dokumentacją do ochrony każdego z tych obiektów przewidziane

zostały specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane, których
bazą formowania jest nasze przedsiębiorstwo, a uzupełnienie ich
stanów osobowych należy do kompetencji Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Częstochowie. Nie podaję ilościowo stanów osobowych oraz niezbędnego wyposażenia w uzbrojenie i sprzęt tych
jednostek, ponieważ są to informacje niejawne. W konsekwencji
wszystkich opisanych wyżej przygotowań szczególnej ochrony
obiektów nasze Przedsiębiorstwo umieszczone zostało przez Radę
Ministrów w „Zbiorczym zestawieniu zadań jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych” jako jednostka organizacyjna
stanowiąca bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek
zmilitaryzowanych. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia
2001r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn.
zm.) wojewoda organizuje oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań
na rzecz obronności państwa wykonywanych przez przedsiębiorców
mających swoją siedzibę na obszarze województwa, w których Skarb
Państwa nie posiada 50% akcji lub udziałów, a także tych, którzy
nie są w rozumieniu ustawy przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym (Dz. U. Nr 124, poz. 1571). Zgodnie
z powyższym Wojewoda Śląski nałożył na Wodociągi, Decyzją nr
ZK/V/5257/14/09 z dnia 27 lutego, obowiązek realizacji zadań na
rzecz obronności państwa w zakresie:
- militaryzacji, obejmujące przygotowanie do militaryzacji specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych dla potrzeb
prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
- planowania operacyjnego, obejmującego przedsięwzięcia planistyczne związane z przygotowaniem kierowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, w tym w szczególności związane z przygotowaniem stałego dyżuru i stanowiska kierowania;
- szkolenia obronnego obejmujące organizowanie i prowadzenie
szkoleń obronnych oraz ćwiczeń w celu przygotowania osób planowanych na uzupełnienie specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych do wykonania zadań w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zgodnie z tą decyzją szczegółowy zakres zadań na rzecz
obronności państwa, o których mowa wyżej, sposób ich realizacji
oraz zasady finansowania określi umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Śląskim a Wodociągami.
Z całą pewnością będziemy musieli wykonać pozostałe prace planistyczne (część już posiadamy), które zgodnie
z art. 7 ust. 3 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122,
poz. 1320 z późn. zm.) są finansowane ze środków własnych
przedsiębiorcy. Zapewniam, że wykonanie prac planistycznych
nie jest ani straszne ani wysoce kosztowne.
Tobie drogi czytelniku pozostawiam do oceny, czy warto zapewnić ochronę naszych obiektów w każdych warunkach. Ja
uważam, iż nie tylko warto, ale należy bezwzględnie taką ochronę
sobie zagwarantować i ciągle ją doskonalić, bowiem ciąży na nas
ogromna odpowiedzialność za dostawę bezpiecznej wody i sprawne
funkcjonowanie kanalizacji w każdym czasie.
Zbigniew Jaworski

Z pamiętnika Brunona Szewczyka

Dzisiaj kilka słów o naszym Klubie „STUDNIA”, a ściślej o jego początkach i działalności jaką
w tym słynnym klubie prowadzono.
Sięgam więc wspomnieniami do roku 1959,
bo wtedy to ówczesne kierownictwo przedsiębiorstwa zdecydowało o budowie dużej sali nad budowanymi
garażami, która służyłaby Załodze na różne zgromadzenia,
a między innymi i walne zebrania. Dotychczas w razie potrzeby korzystano z uprzejmości pokrewnego przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjnych, Drogowych i Wodociągowych, które
dysponowało dużą salą w barakach po byłej formacji OSP
(Ochotnicza Służba Polsce) przy ulicy Nadrzecznej i terenie
obecnego naszego parkingu.
Budowa sali była trochę utajniona. Oficjalnie budowano
nowe garaże dla powiększającego się transportu. Budowę prowadził doskonały praktyk budowlany, serdeczny, wspaniały
człowiek, kierownik Wydziału Sieci inż. Władysław Buksiński
– zwany potocznie „Buksa”, bezgranicznie oddany przedsiębiorstwu. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje się, że inż. Buksiński był również autorem projektu technicznego tej budowli.
Było to zadanie dobrze rozumiane przez pracowników.
Budowaliśmy sami i dla siebie, na własny użytek!
Pamiętam na budowie mistrza murarskiego Stanisława
Ożarowskiego, który z kielnią i poziomicą w rękach rozpoczynał pracę godzinę wcześniej i kończył co najmniej godzinę
później. Dzisiaj Stanisław jest sędziwym emerytem. Nie był
to przypadek odosobniony, takich było
wielu. Nawet panie z biura (wtedy przy
ulicy Katedralnej) w czynie społecznym
porządkowały teren budowy.
Oczywiście miały też miejsce różne
komplikacje przeważnie natury zaopatrzenia w materiały budowlane. Tak bywało wszędzie w tym okresie „socjalizmu
realnego”. Przezwyciężano te trudności
i prace szły naprzód. Materializowały się
myśli dyrektora Stanisława Nawary. Każdy robił swoje i to najlepiej jak potrafił.
Nie oszczędzano sił i często, co już wspomniałem pracowano społecznie po godzinach ustawowych.
I trochę „czarnego” humoru.
Technologiczny proces budowlany
wymagał nasączenia olejem transformatorowym lastryka, którym wzorzyście
pokryta była podłoga sali. Tak więc na
całej powierzchni zalegała cienka warstwa oleju dając efekt połysku. O zgrozo!
Przypadek zrządził, że pracownik banku
wizytujący budowę wszedł na śliską posadzkę i „przywitał się z podłogą”.

Nie byłoby w tym nic dziwnego i tym bardziej śmiesznego gdyby nie to, że ta bardzo śliska podłoga nie chciała się
z nim rozstać. Ilekroć usiłował wstać przewracał się ponownie. Był dokładnie naoliwiony. Przedsiębiorstwo odkupiło nieszczęśnikowi garnitur i komplet bielizny. W protokole pokontrolnym tego wydarzenia nie odnotowano.
W miarę jedzenia apetyt rośnie. Jest przyzwoita sala,
trzeba więc ją przyzwoicie urządzić. Tak więc projekt wystroju i wykonanie zlecono znanym częstochowskim plastykom,
panom: Barylskiemu, Strzyżewskiemu i Hajdasowi.
Na wzór, tak myślę, Piwnicy krakowskiej „Pod Baranami” ustalono dla sali nazwę „STUDNIA”. Nie wiem kto był
pomysłodawcą tej nazwy. Fantastycznie trafiona!
W roku 1960, wrześniowego późnego popołudnia zostałem (przez gońca, o telefonie mi się nie śniło) wezwany do
dyrektora Nawary do Studni, wtedy jeszcze w surowym stanie.
Było to dla mnie ogromne zaskoczenie i niesamowite przeżycie. Nigdy wcześniej nie miałem, bo skąd, bezpośredniego
kontaktu z Naczelnym Dyrektorem. W obecności kilku osób
ze ścisłego kierownictwa i mojego przełożonego inż. Buksińskiego, bo byłem pracownikiem Sieci, odbyła się rozmowa
kwalifikacyjna, tak bym ją dzisiaj nazwał. Dyrektor Nawara
przedstawił swoją wizję ustroju Studni i zadań dla kierownika, którym to zostałem od następnego dnia.
Brunon Szewczyk

W podziękowaniu za przekazaną wiedzę i doświadczenie – Panu Andrzejowi Wójcickiemu

Przychodzi
taki
dzień w życiu człowieka, o którym na pewno
się myśli wielokrotnie w
czasie aktywnego życia
zawodowego – odejścia
na emeryturę. Człowiek
wtedy może powiedzieć
„zasłużyłem na odpoczynek”, i może poświęcić
się w całości swoim pasjom, rodzinie, hobby i korzystać w pełni z czasu, którego wcześniej wielokrotnie brakowało na zrobienie tylu lubianych rzeczy.
Taką osobą z pewnością jest Pan Andrzej, którego wieloletnia praca w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
przyczyniła się do rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA.
Historia Związku Komunalnego to również historia człowieka zaangażowanego w jego tworzenie, kierowanie i planowanie
przyszłości. Karty które zostały podpisane nazwiskiem Wójcicki
tworzą również historię całego regionu częstochowskiego, ponieważ czasy kiedy piastował funkcję burmistrza Kłobucka i jednocześnie Prezesa Związku to okres intensywnego rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze działania Związku.
Pan Andrzej Wójcicki okazał się również wspaniałym współpracownikiem i nauczycielem jednocześnie. Wiedzę i ogromne
doświadczenie zawodowe, które posiadł jako inżynier, Burmistrz,

Prezes a następnie Dyrektor biura Związku Komunalnego w sposób
profesjonalny, rzeczowy i szczery starał się przekazać mojej osobie,
a jednocześnie swojemu następcy w Związku. Pan Andrzej Wójcicki jest dla mnie osobą , która pozostanie wzorem pracy, postępowania oraz przykładem rozwagi, którą trzeba przekazywać młodemu
pokoleniu.
Praca
Pana
Andrzeja
Wójcickiego
została
doceniona
przez
Zarząd Związku,
Radę
Nadzorczą
oraz Zarząd Przedsiębiorstwa. Na Posiedzeniu Zarządu
Związku w dniu 19
czerwca 2009 Prezes Związku Komunalnego Pan Krzysztof Smela, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Chatys oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Andrzej
Babczyński uroczyście pogratulowali osiągniętych sukcesów w życiu zawodowym, podziękowali za jego pracę dla dobra Związku
i Przedsiębiorstwa oraz za zaangażowanie w rozwój gospodarki
wodo-ściekowej regionu, życząc spokojnego czasu emerytury i odpoczynku.
Panie Andrzeju zawsze będzie Pan mile widzianym gościem
w Związku jak również w Przedsiębiorstwie.
Piotr Kosela

O Andrzeju Wójcickim słów kilka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadziło gospodarkę zaopatrzenia w wodę
z Centralnego Wodociągu Częstochowskiego, jako niepodzielnego systemu wodociągowego.
Andrzej Wójcicki został przewodniczącym grupy inicjatywnej tworzącej Związek, a następnie został wybrany prezesem Zarządu Związku. Funkcję tą społecznie
pełnił w latach 1992-1999 będąc burmistrzem Kłobucka. Utworzony Związek był
jednym z pierwszych w kraju w branży wodociągowo-kanalizacyjnej po 1990r.
Andrzej Wójcicki był współtwórcą modelu funkcjonowania Związku oraz perspektywicznego programu zaopatrzenia w wodę aglomeracji częstochowskiej i okolicznych gmin. Z jego inicjatywy w 1993r opracowany został program zaopatrzenia
w wodę gmin północno-zachodniej części Województwa Częstochowskiego. Z jego
inicjatywy zrodziła się „idea solidaryzmu ekologicznego” polegająca na uznaniu
niepodzielności dla systemu gospodarki ściekowej na obszarze działania Związku
w celu zahamowania postępującej degradacji wód Górnojurajskiego Zbiornika Wód
Podziemnych 326 – aby dla przyszłych pokoleń zachować zasoby wody dobrej ja-

kości. W tym celu z jego inicjatywy opracowany został w 2000r program działania
Związku w zakresie ochrony wód GZWP 326 poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin uczestników Związku Komunalnego. Efektem tego
było opracowanie studium rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarze działania
Związku. W oparciu o przedstawione w studium rozwiązania systemów kanalizacyjnych, w gminach uczestnikach Związku, realizowany jest, z wykorzystaniem
środków UE, program budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Andrzej Wójcicki jako prezes Zarządu Związku aktywnie współuczestniczył
w działaniach związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa komunalnego jakim było WPWiK w spółkę prawa handlowego.
Jest pomysłodawcą utworzenia specjalnego systemu opłat za ścieki mającego
na celu intensyfikację budowy systemów gospodarki ściekowej.
Jest autorem kilku artykułów w czasopiśmie „Źródełko”.

Posiadane odznaczenia

Przebieg pracy zawodowej

Osiągnięcia zawodowe

Działalność społeczna

- Brązowy Krzyż Zasługi – 1976r
- Srebrny Krzyż Zasługi – 1981r
- Złoty Krzyż Zasługi – 1985r
- Brązowa Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Częstochowskiego – 1982r
- Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Częstochowskiego – 1989r
- Odznaka Honorowa Zasłużony dla rozwoju
Województwa Częstochowskiego – 1998r
- Srebrna Odznaka Honorowa NOT – 1986r
- Złota Odznaka Honorowa NOT – 1987r
- Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów
RP i byłych więźniów politycznych – 1997r
- Odznaka zasłużony działacz Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa – 1982r
- Odznaka honorowa 50-lecia Ligi Obrony Kraju – 1995r
- Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa – 1996r
- Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa –
1998r i 2000r
- Złoty Medal Za Długoletnią Służbę.

W 1965r ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.
W latach 1980-81 studia podyplomowe na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
z zakresu górniczych urządzeń wyciągowych.
W latach 1965-1968 pracuje w Fabryce
Urządzeń Mechanicznych „PORĘBA” na
stanowisku konstruktora, a następnie starszego konstruktora.
W latach 1968-1991 pracuje w Biurze
Projektów Kopalnictwa Rud Żelaza, późniejsza nazwa Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego i Kopalnictwa
Rud „BIPRORUD” w Częstochowie kolejno na stanowiskach: projektant, starszy
projektant, kierownik pracowni projektowej i główny projektant.
W latach 1991-1993 – Zastępca Burmistrza Kłobucka.
W latach 1993-1999 – Burmistrz Kłobucka.
Od 1999r pracuje w Związku Komunalnym
Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie kolejno na stanowiskach: główny
specjalista i dyrektor biura Związku.

- autor opatentowanego wynalazku –
przenośnik członowy półkowy – 1975r,
- współautor 8 opatentowanych wynalazków z zakresu górniczych urządzeń wyciągowych 1986 – 1993r,
- współautor wzoru użytkowego – prasa
do kształtowania końców rur – 1981r,
- współautor patentu europejskiego z zakresu
górniczych urządzeń wyciągowych – 1984r,
- Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki – 1984r,
- Tytuł Wicemistrza Techniki NOT – 1986r,
- Nagroda NOT za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie techniki – 1986r.

- radny Rady Miejskiej w Kłobucku
w kolejnych kadencjach w latach 19902002 i w kadencji 2006-2010,
- delegat do Sejmiku Samorządowego
Woj. Częstochowskiego w kadencjach
1990-1998r,
- prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Kłobucka od 2003r,
- przewodniczący lub członek zarządu rożnych organizacji społecznych i zawodowych.
Andrzej Wójcicki był jednym z kilku
inicjatorów utworzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, który w imieniu
gmin zarządzałby sprawami wodociągów
i zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki
ściekowej na obszarze 10 gmin, gdzie
ówczesne Wojewódzkie.

Już emeryci
Pan Zbigniew Razakowski rozpoczął pracę w Wodociągach Częstochowskich 3 września 1963 roku
w Dziale Głównego Mechanika następnie przeszedł
do Wydziału Wodomierzy na stanowisko zastępcy
kierownika. Podczas pożegnalnego spotkania z sentymentem wspominał pracę i ludzi z którymi miał okazję
przez cały ten czas pracować. Na emeryturze planuje budowę domku letniskowego i zagospodarowanie
działki rekreacyjnej nieopodal Miedźna Starego. Jednocześnie planuje czynnie spędzać wolny czas pielęgnując swoje hobby, którym jest turystyka górska.
Pan Stanisław Szczypiór w Wodociągach Częstochowskich przepracował ponad 37 lat, rozpoczął pracę
3 lutego 1972 roku w Dziale Głównego Mechanika na
stanowisku ślusarz. Po 7 latach został przeniesiony do
Wydziału Produkcji na ujęcie wody Wierzchowisko
i tam pracował do emerytury na stanowisku starszego maszynisty stacji pomp i uzdatniania wody. Pytany o plany na emeryturę odpowiada: Planuję hodowlę
pszczół Cztery ule już posiadam i chcę powiększyć
moją hodowlę do większej pasieki.
Naszym emerytom życzymy spełnienia marzeń oraz
realizacji planów i przede wszystkim długich lat życia
w spokoju i zdrowiu.
Bartosz Szyller
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„Pomagajmy Ziemi – codziennie”

Nie jeżdżę samochodem do kiosku

to tegoroczne hasło akcji

Europejski Dzień Bez Samochodu (EDBS) obchodzony jest każdego
roku w dniu 22 września. Celem obchodów tego dnia jest promowanie:
• proekologicznych rozwiązań w transporcie,
• alternatywnych paliw,
• komunikacji zbiorowej,
• komunikacji pieszej, rowerowej.

„Sprzątanie Świata”
która to akcja już po raz szesnasty zostanie zorganizowana w naszym kraju. Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest budowanie świadomości ekologicznej
oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska
– poczynając od uprzątnięcia śmieci (likwidację „dzikich wysypisk śmieci”, poprzez promocję i stosowanie
selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
Nie możemy też zapominać, iż wszystkie decyzje,
jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko!
Tak więc:

POMÓŻMY ZIEMI!
Dariusz Roszak

Idea obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu (EDBS) narodziła
się we Francji w 1998r.; w Polsce Dzień ten obchodzony jest od 2002r.
Kampania EDBS ma na celu uświadomienie społeczeństwom, że hałas
komunikacyjny i spaliny wytwarzane przez samochody znacznie przyczyniają się obniżenia jakości życia oraz do powstawania różnych chorób, w tym chorób serca, nadciśnienia.
Jakie są fakty (przykłady):
• z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że
liczba ofiar śmiertelnych spalin samochodowych wyraźnie przekracza liczbę ofiar wypadków,
• w ciągu godziny średnie drzewo liściaste wytwarza ok. 1200 litrów tlenu, człowiek zużywa ok. 30 litrów, a samochód 6000 litrów
zamienia w spaliny,
• ponad 30% ludności w krajach Unii Europejskiej jest narażone na
hałas, który powoduje zaburzenia zdrowotne,
• masowa motoryzacja przyczynia się do m.in. otyłości, chorób nowotworowych, alergii, nerwic i stresu.
Na przykładzie Wielkiej Brytania wywnioskować można, iż kampania
EDBS przynosi wymierne efekty. Sprzedaż rowerów w ciągu ostatniego
roku wzrosła tam o niemal 20%, a dystans pokonany przez rowerzystów
wyniósł w ubiegłym roku około 4,7 mld km. Specjaliści szacują także, że
w stolicy Wielkiej Brytanii – Londynie – liczba rowerzystów w okresie
ostatnich 10 lat wzrosła o 100% Jest to dowód na to, iż Brytyjczycy docenili wreszcie dwa kółka. Moda na rowery stała się tam zjawiskiem ogólnonarodowym – dobrym dla kraju, zdrowia i środowiska. (Na marginesie
dodać trzeba, iż w Wielkiej Brytanie istnieje system zachęt – specjalne
ulgi podatkowe – dla właścicieli nowych rowerów) *
* zaczerpnięte ze strony www.miastowruchu.pl

W Polsce, w bieżącym roku, Kampania obchodzona będzie pod hasłem
„Popraw klimat swojego miasta” w 82 miastach Polski, w tym także
w Częstochowie. Program obchodów tego dnia w naszym mieście przedstawiono (obok, poniżej).
Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w obchody tego Dnia.
		

Dariusz Roszak

Serdecznie dziękuję Beacie Kulejewskiej za
redagowanie kilku ostatnich numerów Źródełka.
Świeża perspektywa, wiedza fachowa, wyczucie estetyczne, lekkie pióro i elokwencja spowodowały, że
Źródełko nabrało nowego szlifu, a zakres tematyczny
został wzbogacony i stał się zdecydowanie ciekawszy. Pozostaje mi postarać się utrzymać gazetę na
tym poziomie, cóż, nowe spojrzenie zawsze korzystnie
wpływa na wszystkie sprawy. Jeszcze raz dziękuję za
pomoc.
Karolina Kowalska
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