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Wiarygodnewyniki
Po długim oczekiwaniu na ostatęczne (pozyĘwne!) wynjki audytu certyfikującego i wypełnieniu
PotsKlE CENTBUM
szeregu formalności - na ścianach
A(BEDYTAcJI
Centralnego Laboratorium Badania
Wody i Ścieków Wodociągów Częstochowskich S.A. zawisłupragniony certyfikat. Oto potwierdzenie, ze
w laboratorium wdrożono i certyAkredytacją objęto 18 metod analtĘcznych obejmufikowano normę PN.EN ISOAEC
AB 739
jących badania chemiczne wody {'zgłoszonych11 me|7025:2005. Jedynię nieliczne latod) oraz ścieków(zgłoszonych7 metod).
boratoriaw naszym regionie mogąposzczycic się taką
renomą. Często sam fakt podjęcia decyĄi o wdrożęniu Podobnie, jak w innych normach ISo wdrożonych
w Przedsiębiorstwie audyty zewnętrzne będą powtanorrny wykorzystywany j estj ako hasłodobrej reklamy,
rzane w rocznych odstępach.Kazdego roku do oceny
a od momentu podjęcia decyzji do uzyskania akredytacji niesteĘ jeszcze długadroga. Jak długaprzekonać zgłaszanebędąnowe metody bada'wcze.Nasze laboratorium świadczyusługi badania wody i Ścieków wielu
moina się jedynie, gdy ceńyfikat zostaje przyznany,
podmiotom. Teraz nasza pozycja na rynku ushng bęLf-ga września2006 roku praeownicy laboratorium
jeszcze silniejsza, aprzy odrobinie reklamy mamy
przeiywa|i chwile chwĄ wraz z Zarządem, choć dzie
SZanSęna nowych klientów. Nie ulega wąĘliwości,że
uroczystośćbyła skromna, a laborantki i tak co rusZ
kolejne trofeum w postaci tegoŻcertyfikatu przyczyniopuszczats zebranych, by dopilnować i kontrolować
ło się do potwierdzenia naszego wizerunku jako firmy
wykon1.wane analtzy i oznaczenia" Panowała jednowoczesnej, ambitnej, podejmującej nowe vtyzw ania
nak podniosła atmosfera' Nię zabrakJo podziękowań,
i nie spoczywającej na laurach.
zarówno ze strony Zarządu. za podjęte wyzwanie
Karolina Kowąlska
i mrówczą pracę' jak i ze strony Kierownika laboratoriurn - zal<redytzaufatia i finansowe wsparcie.

P[A

Dobra firma 2006
2{: puŻdziernika A.D. 2006. Przeglądam
,,R'zeozpospolit{' a pośród ,,wkładek''do
gazeĘ dodatek z trautęataminagrody,,Dobra Firnra - Łista 2000''. Z pewną takE
zapoznaję się z listą najdozq nieśmiałości
1epszychfirm w naszym Waju ażtrrnagle niespodzianka - ,,PlĄ/iK SA, Częstoehowa',. opublikowany ranmoj e doĘchczas owę wy obr ażenie,Że
kin g potwi er dz1ł.
pracuję w dobręi firmie, tyrn bardziej, że nie jesteśmy
typowyrn Frzedsiębiorstwern komercyjnym nastawionym na jak największy zysk lecz staramy sięwtaz ze

ZwiązkiemKomunalnymGrninprowadzićdziała|nośc
z nastawieniem na dobro i zadowolenie mieszkańców
Częstochowy i okolicznych Gmin' { to zadowolenię
jest dla nas największąnagrodą"slyniki finansowe nie
sąjuz iakważne, chociaż cieszą. ,Ą uzyskanie dobrego
wyniku finansowego przryniskich i stabilnych cenach
usfug mozliwe jest przy prawidłowym zarządzatiu
i wspólnym zaangaŻowaniłrpracowników firmy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do takiego wyróżni eni a dl a N aszego P rz eds ięb i or s w^a.
Michał Kostrzyca

T

f)rugie miejsce \y Polsce!

Nasze Przedsiębiorstwo zajęłodrugie miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych zakładów wodocią.
gowych. Tym razem nie chodziło o jakośćwody czy działania proekologiczne (te dziedziny bowiem zostały

już docenione), ale
Ranking przeprowadzono
nazłecenie,,RzeQzyobimesie" - dodatku promocyjnoinformacyjnego do ,,Rzeczpospolitej''. Mieszkańców
Częstochowy plano przede
wszystkim ojakośćobsługi,
podejście do Klienta czy
eĘkę działalności.Nie zabrakło'teŻ pytań o awaryjność
sięci i cenę wody. Praca naszego Przedsiębiorstwa zostata
bardzo wysoko oceniona. Uznanię zyskały podejmowane
przeznas działaniaby zapewtic Klientom komfort obsługi
(przestronne i przyjazne biuro obsfugr) i jęj najwyższą jakość(przestrzeganenonny i procedury). Niebagatelny był
fakt, żePrzedsiębiorstwo już w roku 2004, jako jednaz nie.

Spotkanie przy dobrej wodzie
Jedęn z naszych emerytowanych pracowników
p.Jerzy Konieczkowicz,
członek Polskiego Stowarzy szenia Diabetyków
w Częstochowie, był pomysłodawcą i organizatorem zw iedzania Wo doc ią'A. pt zez czł'onkówStow arzy szenia.
Gości powitał Zarząd Przedsiębiorstwa. Dyrektor Witold
ociepa opowiedział zebranym o początkach naszej firmy,
a takŻeo wysokiej j akościi walorach dostarczanejptzez nas
wody. Następnie zebrani udali się do Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Kięrownik Laboratorium
p. Barbara Rabęda w bardzo ciekawy sposób przedstawiła
rolę wody w przyrodzie i organizmie człowieka. Tu głos
zabrałarownięż.p.H. Micał - dieteĘczka, opisując ro1ę

Aktuulności

Noury parking

od połowy p aździęrnikanaszePrzedsiębiorstwoj est szczęśliwym posiadaczem gruntów na których m.in. usytuowany
jest obecny parking dla pracowników i Klientów. W wyniku przetargu zakupiliśmy od Gminy Miasta Częstochowy
działki grunfu ołącznejpow. 5512 rrf . Pozwoli to na rozbudowę i modernizację parkingu co zlikwiduje problem zna|ezienia miejsca do zaparkowania pojazdu. W najbliższym
czasie powstanie plan zagospodarowania całego terenu'
Zgodnie z zat'oŻetiami przetargowymi oprocz ogólnodostępnego parkingu powstaną elemenĘ małej architektury
takie jak np. fontanna i wiele innych wządzen służących

o otlsługę Klienta.
Iicznych częstochowskich firm' wdrożyło i cerĘńkowało
System Zarządzania Jakościąwg nolmy ISo 9001:20OI'
W systemie tym najistotniejszym aspektem jest zadowolenie Klienta, zapewnienie
wysokiego standardu obsfugi iprzejrzystości dziatania.
Należypodkreślió'ię norma
ta za|<ładaciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości
usfug, a więc pierwsze miejsce teżjest w naszym zasiegu.
SerdeczniedziękujemynaszymKlientomza tąkaocenęi okaząne
zaufanie.Ze swoiii stionypragniemyzapewnić,żero zaszczytne
jako mobilizacjędo dalszychstarań.
wyróżnienietraktujemy
Karolina Kowalska

wody w kontekściechoroby- cukrzycy. Kolejnym etapem
zwiedzania była stacja Iega|izacji wodomierzy. Po prezentacjivządzeń do pomiaru ilościzuŻytejwody zebrani udali
się na Ujęeie Wody Miróq gdzie zebranymprzedstawiono
i opisano sposób deąmfekcji wody poprzez ozonowanie.
Wodociągi CzęstochowskiebyĘ pierwszą firmą w Polsce,
która wprowadziła ozonowanie wody na tak szeroką skalę.
ostatnim i najważniejszym punktem programu urlcieczki
była stacja uzdatniania wody metodą biologicznej denitryfikacji na Ujęciu Wody Wierzchowisko. Pięknie utrzymane
otoczęnie ujęcia, nowoczesne i zadbanęinstalacje i krystaIiczna czystośćujmowanej wody wzbudzlĘ zachv\"t przede wszystkim u uczestniczek wycieczki.
Uczestnicywycieczkiskładaj
ą podziękowaniaZar:ądolri Przedsiębiorstwaza umożliwienie
poznaniatajnikówprodukcjii uzdat.
nianiąwodya pracownikomzą interesujące
przedstalt.ienie
tematykipracy poszczególnychdziałów.
Karolina

Kottalska

rekreacji, wypoczynkowi na świeżympowietrzu oraz ogólnemu popfawieniu walorów estetycznych otaczającego
nas terenu.
Karolina Kowalska

SOCJALNY INF'ORMUJE:
l. Kwiry Rw na odzieżochronnąi robocząwypisyr,vane
są
następująco: Pn 7.00- 15.00 wt 9.15- l5.00
S r 7 . 0 0 - 1 5 . 0 0C z w 7 . 0 0- 1 5 . 0 0P t 7 . 0 0 - 1 1 . 0 0
3.Paczki Mikołajkowebędąwydawane
od dnia
05.12.2006r.
god2.12.00
w pok.107
4.ImprezaMikołajkowaodbędziesię dnia 09'|2.2006r.
o godz.10.00(Studnia)
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Częstochowabez samochodów

Liczne imprezy fowerowe' złviedzanielokomotywowni PKP i zajezdni MPK, happeningi, wspólny rowerowy przejazd częstochowian ulicami miasta oraz zan.lknięciedla ruchu samochodbwego główńej arterii
drogowej - Alei Wolności' tak obchodzono między 16 a 24 wrześniaw Częstochowie Eilro|ejski i.ydzień
Zrównoważonęgo Transporhr oraz Europejski Dzień bez Samochodu. obchody te w CzęstocńŃie zórganizował: Ruch InicjaĘw Społeczno Ekologicznych ,,Przytu|ia,, oraz grupa pod nazwąPorózumienię na |zęcz
.
przyjaznego miasta, a takŻęlJrządMiasta Częstochowy.
obchody Europejskiego Tygodnia Zrownoważonego Transportu rózpoczęĘ się w sobotę |6 września.Na początku częstochowscy rowerzyściwybrali się na ',Piknik Krficzny,, do Kamyka..Nóstępnego dnia, I7 wrzęśniaw ńeazlótę łnna
Biernacka zTeatru from Poland zorganizowałahappening aĘsĘczny ,,Zycie 6e' s.-a*ocuodu''.W poniedziałek 18 września pojawił się najnowszy numer ,,Szprychy'' - GazeĘ Częstochowskich Rowerzystów. Magazyn przez caĘ ETZT był
rozdawany w centrum miasta. Tego samego dnia moŻnabyło zwiedzić lokomotywownię i Muz-eumHistorii Koiei. Impreźę
przygotowałoTowarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jednąz największych atrakcji byłprzejazd'.'.o*oczesnym szynobusem ze stacji Częstochowa osobowa do stacji Częstochowa Stradom oraz zwiedzinie lokomoĘwowni.
Kolejnąatrakcjąbyto również z-łviedzanięzajezdniMiejskiego i'rzedśiębiorstwaKomunikacji w Częstochowieprzezgrupy
dzieci i młodzieĘ z częstochowskich szkół.
ETZT w Częstochowie nie mógł odbyć się bez poważnejdebaty nt. idei zrównoważonegotransporh].W czwartek2l wrzęśnia wieczorem w sali sesyjnejUrzędu Miasta odbył się wykład i paneldyskusyjny pt.I,,oby-atele obywatelom,czyli jak
jakośćżycia w mięścię'''Wykład przygotowai nuai óoisti, redaktor Magazynu,,obywatól'',
Yptywać na polepszenie
Dyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich.
22 wrzęśnia,to najważzniejszydzienETZT - F'uropejskiDzieńbez Samochodu. W ramach EDbS zostałazamknięta dla ruchu samochodowego Aleja Wolności.W strefie wolnej od samochodów zostałaustawiona scena i 1icznestoiska,
na których prezentowaĘ się sklepy rowerowe wytonujące bózpłatny sęrwis fowerowy. Wzdfuż zamkniętej ulicy została zaprezentowanakolekcja zabytkowych powozów konnych ie zbiorow Macieja Muiiorskiego. Podczas óałej imprezy
przechodnie i rowerzyści otrzymywali od wolontariuszy najnowszy numer
,,Szprychy,,,pisma slpecjalnieprzygotowanego
z tel okazji. Najmłodsi mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych. U wylótu łtel wotności pizygotówano Scenę' na
której prezentowĄ się częstochowskie kapele. W czasie trwania EDbS dokbnywano pomiarów żunił",y","zenia pońietrza ipoziomu hałasuna głównej ulicy miasta. Tradycyjnie o godz. 17.00 odbyła się Wielka Parada Rowerów. Na Placu
Rady Europy zebrałosię około 200 rowerzystów. Paradę rozpóczęto miĄm akcentem oddania do uĄltkowania stojaków
Wykonane przezPrzedsiębiorstwo Wodociągów iKana|izacji okręgu Częstochowskiego oraz oczyszóza1nię
i"Y:.9*{-"-h.
Scieków Warta stojaki zostaĘ umieszczone przed,Dworcóm Głównym pi<p. rak-więc nasze stojakiz Placu Rały nuropy
sąidentyczne zĘmi,jakie spotkacmożemyw europejskiejstolicy - Brukseli.
Kiedy. oficjalne uroczystościodsłonięcia stojaków dobiegĘ końca wSZyScy uczestnicy
*.
) stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcIa.Ki1ka minui po godz. 1ź.00peleton ro-

ul.
1ve17s't9wwyruszyłzPlacu Rady Europy' RowerzyściprzejechaliAlejąWóhości,
Sobieskiego,ul. Sląską Aleją Najświętszej
Maryi Panny.wsroo rowóizystów jechał
prezydentmiastaoraz dyrektorZarządl Dróg Miejskich,którzy aktywnieóo roku włączająsięw kampanię.
obchody ET7,T zostaty zakończonef4 wrześniazorganizowanąprzez Andrzeja
Siwińskiego,znanęgo
podróznikai rowerzystę'wyprawąrowerowąprzćżC,arncęil<urze|ówdo leśnyeh
bunkrówArmii Kraiowej.

To prawda, ie wyłączenie z ruchu samochodowego Alei wolności w centrum miasta spowodowało zaąócenia
w pĘnności ruchu w śródmieściu,
a szczegó|nie na ulicy Śląskiej i Kościuszki. Prawdą jest rówńiez to, że nasze lokalne
media po raz kolejny oblĄ swoisty egzamin, bo nie wypełniĘ śwojejspołecznejmisji"środków przekazu. Dla dzienniważniejszaod głębszejrefleksji nad istotą
jest pogoń ,i t"iiąi tandótną sensacją.Tat więc ."d' nińoi;
\arzy
lemafu
formowĄ mieszkańców miasta po co wyłącza się z ruótru
3óońą z głównychulic w bniu bez Samochodu. W zamian za
to można było przeczytać jakie to niedogodnościi utrudnienia niesió on zó sobą. Europejski Dzieńbez Samochodu
mógł
nallrtp okazaó dokąd tak naprawd ę zmieruamy stając
się szczęśliwymiposiadaczami cztęrech kółek. Uzywanie samochodów bez opamiętania doprowadzi
nas do miast bez zieleni, pełnych asfalfu szerokich
jezdni permanentnie zakorkowanych.
Paweł Ruksza
Lokalny koordynator Europ ejskiego Tygodnia Zrówno ważonego
ransportu.
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KwąrtalnjkWodocągów
Częstochor,vskich
S.A.

Prze dsiębiorstwopod stałymnadzorem

ada Nadzorcza PrzedsiębiorstwaWop
I\dociągów
i Kanal izacji okręgu Częstochowskiego S.A. składasię z szeŚciu osób
są to: Bogusław Chatys - Przewodniczący,
Piotr Kose|a - Z-ca Przewodniczącego,Ianusz Połacik * Sekretarz, Krz'llsztof Ptzytuła, Paweł
Ruksza, Krzysztof Kosiński - członkowie Rady. Do
zadań Rady naleŻy przede wszystkim stały nadzor
nad kondycją finansową Przedsiębiorstwa oraz opiniowani. '. ;.:.'..,
..^ ..
dokumentów, składanieSprawozdań Właścicielowi Przedsiębiorstwa' kontrole działalności
Zarządu, sprawdzanie prawidłowości procedur przetargowych
a takżewydatkowanie pieniędzy
z funduszu socjalnego.Ostatnio
inkasentów, wy,,Pod lupę'' wzięto takie działalność
korzystanie samochodów sfuzbowych i samochodów
prywatnych w celach sfużbowych,sposoby roz|iczania
delegacji i godzin nadliczbowych, wydatki na działa|nośóreklamową wywiąrywanie się z zaleceń pokontrolnychzwiązanychkontrolamizewnęttzn'vmi,atakŻe przesttzeganieprzepisów BHP.
od pewnego czasu prowadzona jest także ata|iza
pracy poszczegóInych komórek organiz acyjnych. JuŻ
skontrolow ano dztała|no
ść dzi ewi ęciu komórek.

Zgodnie z \ /ymogami regulaminowvmi Rada powinna
odbywać posiedzeniaraz na kwartał.ale zwiększenie
częstotliwościposiedzeńdo dwóch lub więcej na miesiąc pozwala na stateuczestnictwow biez4cych sprawach.
Podczas dwóch ostatnichkadencji Rada wiz,i,tujetakże obiekty w terenie. SzczegóInym zainteresowaniem
cieszyłasię w ostatnimczasie stacjauzdatnianiawody
gdzie caĘ proces jej budowy
był równieŻ nadzotowany przez
Radę.
Cztonkowie Rady biorą również
udział w najważniejszychwvda.
- urorzeniach Przedsiębiorst\Ą'a
czy-stości ach nadania ceqrfi katów,
otwarciachnowych obiektów czy
spotkaniachopłatkowych.
Rada Nadzorczajako obiektywny organ prowadzący
stałąkontrolę i analizę działań Przedsiębiorstwa, na
stałe zapisany \,v strukfurę organizacyjną Społki jest
takżepośrednikiemmiędzy Właścicielema Zarządem
i Załoga"godzi interesyPrzedsiębiorstwa,jego potrzeby (w Ęm takżefinansowe) i ujmuje je w szerszym
zakręsie potrzeb społecznychi oczekiwań mieszkańców.

Forma zwyżkuje

W promieniachciepłego,wrześniowegosłońca,trochę
schłodzonych przelotnymi opadamt deszczu, już po
raz szesnasty i po razpierwszy w Gliwicach ponad 50
reprezentacji firm wodociągowych i kanalizacyjnych
z catejPolski rywalizowało o tyfuł najbardziejwysportowanej, sprawnej, szybkiej, silnej i zdyscyplinowanej
drużyny.Nasze Przedsiębiorstwo reprezentowanebyło
przez 24 osobowy team. Braliśmy czynny udział ptawie we wszystkich 222 dyscyplin sportowych.W niektórych dyscyplinach startujemy w ocenie konkrnentów jużjako faworyci jaknp' w skokuw dalmęiczyzn
czy siatkówce męŻczyzn.Na taką ocenę trzeba jednak zapracować i potwierdzić ją wysokimi lokatami
w klasyfi ka cjach poprzednich spartakiad. Faktem j est,
że w ostatnich latach notowania Wodociągów Częstochowskich w ogólnych klasyfikacjach są coraz wyższe. W tym roku zajęliśmyjuŻ I0 miejsce i myślę,że
to nie do końca zaspokojone ambicje. Jest dobrze, ale
My ISo-wcy wiemy, Że zawszenaIeĘ się doskonalić.

Bogusław Chary*s

Wspierani akĘwną i duchową postawą Zarządu staramy się godnie repfezęntować,promować wizerunek
nasz ej fi .my t by c coraz bar dziej r ozp oznaw alni.
Trzy dni sportowej rywa|izacji minęły szybko, aktyvr,'nie, wesołoi z sukcesami.Porażeknie było,a dalekie
lokaty w niektórych dyscyplinach byĘ tylko skutkiem
złegodopasowania szczytu fo.*y do kalęndarza Spartakiady.
Firma' w której załogaposiadaducha sportowej rywa|izacjtjest na pewno pręzniejsza i bardziej efektywna.
Cieszy fakt, żehydraulik, inzynier, monter, pracownik
biurowy czy konserwator sieci wod-kan Wodociągów
Częstochowskich posiada także cechy osobowości
spońowca i może je wykazać w pracy na co dztęn
i kolejnych Spartakiadach.

Dziękujeryl koledze Pawłowi TrelowskiemL!:a organizację wyjazdu naszej druzyny i deklarujemy pomoc
w organizacji kolejnych spartakiad'
BeataKuteieu,ska

Kwartaldk
Wodociągów
Często..ehowskich
SA''

ilI T[rniej bowlingu

I Ęlko jedno pflanię? Do kogo na|eŻałbędziePuchar Prezesa tych zawodów? DIadruĘny, która,,wykula'' najwiękKoncentracją dobry technicznie rzu! odrobina wysiłku, szą ilośćstrików i sparków - rzeczjasna. GesĘ gratulacji
i powodzenia w finale składalisobie rywale ztorów - pfawszłrypta szczęściai ......hurrrrrraaa _ strike!
dziwie sportowa walka. Juz po pierwszej grze klasyfikacja
Takie okrzyki radościmoŻna było usĘszeć na III Zakłaukładałasię korzystnie dla Wydziału Eksploatacji z KJobudowym Turnieju Bowlingu o Puchar Prezesa Zarządl
cka' w drugiej potwierdzili tylko swojąwysoką formę. Ale
PWiK o. Cz. S.A. Wszys cy, ktorzy lubią dobrą zabawę, rykaŻdy zakończył'turniej z dobrymwynikiem. ZatemPuchar
walizację i sport spotkali się w kręgielni w Sosnowcu.
III Zal<ładowegoTurnieju Bowlingu wrócił do Kłobucka.
Powitanię uczestników przezPrezesa, losowanie grupy i toII miejsce zajęła druĘnaDziŃu
organizacji, Zatrudnięnia
rów i... kule poszty w ruch. Kiedy kazdadruirynazakończyła i Administracji, III - Wydziału Produkcji Wody i oczyszpierwsząturęwyłoniono czalni" Najlepszym zawodnikiem turnieju z wynlkiem I7Z
8 półfinalistów.Pożom punkĘ w jednej grze został'Paweł Mięsowski.
byłdośćwyrównany,co Radość,grafulacje, puchary upominki i... koniec dobrej
tym bardziej budowało zabawy.Ale zegarkami, które otrzymaliśmyjako upominki
nastrój większego na- już zaczę|iśmyodmierzać czas do następnegofurnieju.
pięcia.Wśróddruzyn są Acha, jeszcze jedno. Podczas trwania zawodów Zarząd rówjuf |iderry,któlzy przez niez grał,na szczęś2 lata nie schodzili cie poza turniejem.
zpudła.Bycie fawory- Na szczęściedlatetem jednych mobilizuje, innym przeszkadza. Wydaje się, że go, bo gdyby wynik
faworytów z Kłobucka chyba zdrowo mobilizuje' IndyrvidruŻrynyZarządu |idualne wyniki też sąambicjonalnym bodźcem.Każdy chce
czył się w klasyfikaswoją zyciówkę zwiększyć. Koleżanka Karolina i kolega
cji finałowej byłby
Paweł w pierwsz.vch grach wysoko podnieśli poptzeczkę najwyższy. Po raz
na najlepszy indywidualny wynik. W rozgrywce finałowej kolejny Mistrzowię
spotkaĘ się 4 druĘny: DziaŁu Oryanizacji, Zatrudnienia
zostali niedoścignieni.Ale staramy się być pilnymi uczniaiAdministracji, Wydziału Eksploatacji w Kłobucku, Wymi.
Beata Kulejewska
działuProdukcji Wody i oczyszcza|ni i Drink Dręam Team.

Pierwszedni emerytury
Pan Tadeusz Kowal ostatnio pracował w Wydziale Produkcji Wody i Oczyszczalni ale zna dobrze pracę również
w innych komórkach organizacyjnych.
Urodziłem się **Nowyn
Targu. Karierę w Wodociągach rozpocząłem
w maju ]964r, jako ślusarz narzędziowy w łłfudziale Głównego Mechanika. Po skończeniu technikum w 1968 r awąnsowclłemna
mistrzaw Wydziale Głównego Mechanika' Dwa latapóźniej
kolejny awans ną kierowniką oddziąłu Remontów i kłJlmiany Wodomierzy a następnie kierownika oddziału Sprzętu,
zastępcękierownika WydziałuGłównego Mechanika. Po j akimśczasie nuolniłem się z Wodociągów Po dwóch jednak
lątach Dyrektor M. Mąrliński nąmówił mnie do powrotu
na stanowisko fuIistrza w Ędziale Głównego Mechąnika.
Za Dyrektora M. Wielunieckiego czekałamnie już ostatnia
zmiana, tj. Dział Produkcji WoĄ, i oczyszczalni ną stanowisko starszego mistrza. Przejście do tego działu miało być
",odpoczynkiem',.Nie było to jedntłk do końca prawdą bo
p r a c v-ni e br a kolł,ało,

Pamiętam, żew poczqtkowych latach - które najmilej wspominam-było bardzo dużopracy przy doświadczalnej oczyszczalni ścieków oŚ Wartą. Trzy świaĘ byłyz częściamitakimi jak łozyska,pręty i innymi niezbędnymi w pracy. Z racji
ciężkich cząsów często musieliśmystosować w praktyce nasze pomysły racjonalizatorskie dzięki którym zdarzało się
zajmować I miejsce w konkursach techniki.
Na emeryturze zajmę się stolarkq która jest moim hobby
oraz budowądomu.
Pani Maria Szałapska pracowaław Dzia|e Technicznym.
Pożegnanie Pani Mańa zaczęła od słów: Batdzo dziękuję
p. Dyrektorze, zaprzeniesienie mnie z księgowości.
Dlaczego? Do Wodociągów trafiłam z Mimtoprojektu jako lcreślarz.
Przypadkiem jednak dostałam się
do księgowościldórej do dzisiaj nie
mogępojąć. AIe po jakimśczasie na
szczęście
przeszłam do Dziąłu kch* nicmego, wtedypowiedziałam sobie
''będę Ąła,,. Ifaktycznie w Dziale Technicznympracowało
mi się dobrze i w miłej atmosferze.
Jakie plany na emeryturę?Nie mampojęcia. Na razie o tym

Pamięci pptk Zyg^unta Żywockiego

,,A jeśIikomu Droga otwurta Do I,{iebu,Tym, Co słażąojczyźnie...,,
Te słowaJana Kochanowskiego wypisane są na
pomniku Ku Czci Armii Krajowej w Makowcu k/Radomia, pamięci ppłk ZygmuntaŻywockiegoi jego bohaterskim żołnierzomwa|czącymz niemieckim i sowieckim
okupantem.

wienia. Odczytanopismo Prezydentai list PrezesaInstytutu Pamięci Narodowej.Wymownym akcentembyłoto,
żepomnik zostaŁpowierzony pod opiekę młodzieŻy,d|a
której ta uroczystośćbyła,j ak sądzę,obrazowąlekcją pattioĘzmu.
PatronatobjęłaSzkołaim. Prymasa StefanaWyszyńskiego w Makowcu. Pod pomnikiem złożonokwiaĘ równieżod naszęgoPrzedsiębiorstwa.
Kompania honorowa W.P. oddała salwy karabinowe.
odbył się apel polegĘch. W częściaĘstycznej wystąplŁa młodziei. Po zakończeniuoficjalnych uroczystości,
wszyscy uczestnicy i zaproszeni gościepodejmowani
byli obiadem - a jakże ,
z wojskowągrochówką.

Piszącwspomnieniao Zygmuncie Żywoc|<lm(zamieszczone w iródełku Nr 8) absolutnienie
myślałem,Że rok późodsłonięciepomnika ufundowanegopIzęz mieszkańców
niej będę uczestniczył
Makowca tŚzŻnl<oddziałw Radomiu, odbyłosię urow doniosłejuroczystości
czyściez honoramiwojskowymiw dniu 22puŹdziemika
historycmego spehienia
2006 roku. o randze uroczystościniech świadczyfakt,
odstonięcia pomnika
ze obecni byli PrezydentRP i Minister Obrony Narodopamięcimojegostarszego
wej, Postowie i Senatorowie'WładzeAdministracji Wojkolegi. Pamięci Żoh.ierza,
skowej' Attache Wojskowy Ambasady Królestwa Wielbohaterawakza wolność
kiej Brytanii, Hierarchowie Kościoła,CentralneWładze
Ojczymy, skromnegokieSwiatowego Zw iązku'ŻołnierzyArmii Kraj owej, r odzidyśpracownika Przedsięny: ppłk Zygmunta Żywockiego i kpt. Franciszka ChojbiorstwaWodociągówi Kana|izacjiw Częstochowie, który
nackiego, zaproszeni goście'równiez kombatanci z zaprzezwie|e lat współistniałtu zIudźmicodziennejpracy
granicy.
i trudu, jak przedtem współistniałze swoimi bohaterImiennie zaproszeni zostali i brali ldział w uroczysto- skimi żołnierzami
w walce na śmierći iycie o wolność
ściemerytowanipracownicy naszego Przedsiębiorstwa: i suwerenność
Po|ski.
Jerzy Hartliński, Stanisław Szelecki i Brunon SzewUroczystośó,w której uczestniczyŁemz kolegami: Jurczyk współpracownicypułkownikaz okresujego pracy
kiem Hartlińskim, Staszkiem Szeleckim i Darkiem Tarw CzęstochowskichWodociągachw latach 1950-1963.
nowskim, uświadomiła
mi, Że trud walki i poświęcenie
Na miejscu zbiórki, po uformowaniu szyku ponadtrzy- pułkownika Zygmunta Zyrvockiego jemu podobnych
i
dziestu sztandarów,w tym pocztu zę sztandaremnaszego nie poszedłna mame.Choć
sam tegonie doczekał,mamy
Przedsiębiorstwaz chorĘym tego sztandaruDariuszem wolną ojczyznęl
Tarnowskim, nastąpiłuroczysĘ przęmarszdo miejscoZięmska rzeczywi stość wp i sałap. pułkownikaZy gmunta
wego kościota.CzoŁowkę stanowiłaformacja kawalerii
Żywockiego takżęw historię naszegoPrzedsiębiorstwa.
na koniach, orkiestra wojskowa i kompania honorowa
Wojska Polskiego. Podczas mszy św.poświęconyzostał Pamiętamy o nim dzisiaj, będziemy pamiętaójutro, będziemy pamiętaćzawsze'
sztandar3 pp Armi i Krajowej.
W imieniu moich kolegów i swoim, dziękuję Dyrekcji
Po uroczystościachkościelnychnastąpiłooficjalne odPrzedsiębiorstwa
za umożliwieniu nam uczestnictwa
słonięciepomnikai jego poświecenie
przezBp.Diecezji
Radomskiej ' ŻoŁnierze,harcerze i uczniowie zacirynę\i w uroczystości,
Brunon Szewczyk
honorowąwartę.Wygłoszonookolicznościoweprzemó-

*x S*lrn
.fi

/

Z pamiętnikaBrunona Szewczyka
-I'Ś*

Dzisiaj mam przyjemnośćprzybtiżyć P anstwupostaćdyrektoraZaĘaduWodociągów
i Kana|Izacjiw Częstochowiez tat |948 -

195|, a tym samym !\Tjśćna przeciw
Ęm
wszystkim osobom i pracownikom, których interesuie hi-

storianaszegoPrzedsiębiorstwa.
Rozdziałwprawdziekrótki' alejakżeciekawy i wymowny'tej historii' którąwspóŁ
Bvorzyt mgr inż, Eugeniusz Sabin Górecki. Eugeniusz
Górecki urodziłsię w 1898roku w Warszawie.Tam ukoń-

czył Gimnazjum Realne. odbył czynnąsfużbę wojskową.
Zaldział w wojnie |9I8 - 22 (adziałw powstaniu śląskimj
został odznaczony Srebrnym Krzyżem ZasŁugi. Ptacę za,wodową podjąłjń w okresie studiów w chatakterzetechnika w ŁomĘ, następnie kontynuował ją przy budowie
mostu Poniatowskiego oraz jako konstruktor w jednym
z większych przedsiębiorstw budowlanych w Warszawie.
Ukoirczył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze stopniem mgr inŻ.dróg i mostów, specjalizując
się w budowńictwię miejskim wodociągów ikana|izacji'
w 1926 roku objął stanowisko inspektora robót wodociągowo -kanalizacy jnych wykonywan y ch ptzez amerykańską
firmę Henry Ulen & Company w Lublinie. Po zakończeniu
robót awansował'z czasem na stanowisko dyrektora.
Pod Jego kierownictw em ZatJad Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie stałsię jednym z przodujących, w Polscę.
9 września1939 roku na mocy polecenia Prezydenta Lublinawraz z catymZarządem Miejskim Eugeniusz Górecki
został.ewakuowanY do Rumunii. Tam w polskiej placówce dyploma\lcznej zostawił za pokwitowaniem służbową
limuzynę i udał się do Paryża na punkt Zbony dta Żołnieruy Polskich. W stopniu porucznikaArmii polskiej pod_
jął sfuzbę wojskową w Grawford (Wielka Brytania)
Jako
kierownik budowy ,,foĄrfikacji w Zgrupowaniu Saperów
I Korpusu. Szybko awansował do stopnia kapitana, a po
przeszkoleniu budował lotniska dla RAF-u tj. Królewskich
Sił Powietrznych. Równolegle pogłębiałwiedzę z dziedziny inĘnierii sanitarnej. Cieszył się nienagannąopiniąjako
Polak i patriota. Był cenionym fachowcem o dogłębnej
i rzetelnej wiedzy, biegle władałkilkoma językami- *.długmateriałów z Archiwum Polisch Institute and Sikorski
Museum w Londynie .w |947 roku wrócił do kraju i podjąt
pracę w ówczesnym Ministerstwie odbudowy. Rok później przeniósł się do Częstochowy i objął stanowisko dy.
rektora Za\<ładtlWodociągówiKana|izacji na ściśle
z góry
ustalony okres. Z drugąŻonąp. Henryką i córką z pierwszego małieństwa Marią E|żbietą (obecnie architektem,
pro fe sorem i ki erownik ięm ZaŁJadu Architektury Po l ski
ej
P olitechniki Warszawski ej) zajmow ali Iokal mi eszkalny na
piętrze biurowca wodociągów przy u|.Katedra|nej2.
Pani Wiesława Margas Dfubała zapamiętałaDyrektora,

j ako mężczyznę przy stojnego, zaw sze taktownego'
wys okiego (ponad 180 cm wzrostu), starannie ubranego w gar_
nitur i krawat.
Zastępcądyrektora Góreckiego był w owym czasieTadeusz Śmięciński, gł.księgowyń - WładysławWaczyński'
sekretariat prowadziła konfliktowa pani Natalia Bon, kierownikiem Zbytu był StanisławWójciak, kierowcą dyspozycyjnego samochodu dyrektora (Mercedes_Benz po pre_
mięrze Stanisławie Mikołajczyku) był Stanisław Wisztort
a kierownikiem DziaŁu Technicznego był młody mgr inŻ.
Stanistaw Nawara - powiernik inicjatyw Dyrektora. Dy_
ręktor Góręcki kontynuował rozpoczęte wcześniej prace
hydro g eol ogic zne. P rzy gotow1rvał Z ahJad do p oważnych
inwestycji mających zapewnic dobrą wodę mieszkańcom
miasta' dla szybko rozbudowującego się przemysfu i HutyMedy im. B olesławaB ieruta. Zębr anewyniki b adan umożliwiły opracowanie projektu budowy nowych ujęć. Eugeniusz Górecki i Stanisław Nawara są autorami wstępnego
projektu kompleksowego ujęcia wody ze sfudniami gtębinowymi, stacją pomp i magistralą przesyłową w Mirowię.
Dyrektor Górecki batdzo zabiegałtez o odpowiednie wypo sażenie zap|eczatechnicznego - b azy Przedsiębiorstwa.
Był dobrym i skutecznym organizatoręmpracy, mimo
trudnych, niekorzystnych uwarunkowań społeczno.poliĘcztlych i gospodarczych,w których przyszło mu w Częstochowie rea|izowaćswoje inżynierskie wizje dla rozwoju
Przedsiębiorstwa. Miał doskonałą pamięć, Był człowiekiem wnikliwym o dużejinfuicji. Był taktowny w stosunku
do ludzi. Interesowałsię warunkami życia pracowników,
szczegolnie robotników . Był zasadniczy, ale miał zrozumienie dla potrzeb i zachowań'podwładnych.Sam był zdyscy.
plinowany. Znał się na ludziach. Cenił pracowników Samodzielnych w działaniu i z inicjaĘwąhłlórczą, Był uczynny
dla pr zyj acioł i |udzi p okrzyw dzonych (przykład pułkowni
ka Z. Żywockiego - patrz Żrodełkon. 8;. Ni.li. zni jeszcze
żyjący emerytowani pracownicy Wodociągow z tamĘch
|at wyrażajązgodnąopinie, że poza ptac% ktora zaspakajała jego ambicje zawodowe, nie kierowaĘ dyrektorem
Góreckim Żadnenamiętnościi nierealne poglądy. Cechował go natomiast zdrowy rozsądek itrzeźwe spojrzenie na
wszystko z cTym się sĘkał. Nigdy jednak nie zauwaŻono
uśmiechuna jego twaruy. oczywiście optóczw większości
przychylnych sobie ludzi - pracowników, miał teżdyrektor
oponentów swojej osoby na tym stanowisku. To możeteż
u człowieka honoru jakim był, przyczyniło się do podjęcia
stanowczej decyĄi o powrocie do Warszawy. W 1951 roku
mgt inż. Eugeniusz Górecki podjąłponownie pracę w Warszawie w Centralnym Biurze Studiów i Proiektów Budownictwa Komunalnego na stanowisku szefa dziatuTechni_
ki Sanitarnej. Pracował naukowo, zajmując się głównie

problemem usuwania Zanieczyszczeńpromieniotwórczych
z wody i ścieków.Publikował prace w czasopismach naukowo-technicznych, takŻe w miesięczniku ,,Gaz" Woda
i Technika Sanitarna''. Dokonyrvał tfumaczeń z zachodniej
i rosyjskiej literatury fachowej. Czynnie angażował się
w różnych ot ganizacjach społeczno-politycznych pełniąc
odpowiedzialne funkcje . Zmarł'nagle w pełni sił twórczych
mając przeĘte 57 |at, W uroczystościachpogrzebowych
na cmentarzu na Powązkach wzięta takię ldział |iczna
delegacjapracowników Miejskiego PrzedsiębiorstwaWodociągów iKana|izacji z Częstochowy.Dla realizacji swoich dążeń życiowych, jedni ludzie mają zaprogramowane
więcej CzaslJ,inni mniej. Dyrektor Górecki na|eżałpewnie
do tych drugich. Jednak dorobek żzycia,życia które srodze
czasem go doświadczat.o,zostawiłpo sobie między innymi
Szeregprac i dysertacji z dziedziny będącejJego profesją
i jak sądzępasją. Był człowiekiem skromnym. Nie zabiegał'o zaszczyty. Za pracę i odwagę przyzrLano mu rł'iele
odznaczen wojskowych i państwowych. osobiście nie

znał.emDyrektora Góreckiego. Wiedzę o nim pozyskałeirr
z nrateriałórvzebranych przez jego dwójkę dzieci {a miał
ich trojel - córkę. prof. Marię Brvkowską z \ł.arszawy-,
a udostęprrionychrni przez syna-pafia Tomasza Góreckie.
go mgr archeologii chrześcijańskiej- kustosza lv{uzeum
Narodowe-qorv \ł-arszarł'ie,
za co obojgu Państwu serdecz.
nie dziękuję'Wspomnieniami o mężupodzieiiła,się Ze niną
miła pani Henryka Górecka. Charakter,r'zującw skromnvm
stopniupostacmgr inż.Eugeniusza Góreckiego - dyrektora
Zakładusbdociagów i Kanalizac1i v'Częstochowie rv latach i 94B - 51 wykorzystałemteżwspomnienia nielicznei
już grupy byłvch pr.acowników.wodociągorłych Z tarmtego. odległegoo 55 lat okresu, Też im serdeczniedziękuję.
Czuję się ponieka$ u:yróżniony,że tą publikacją mogłern
przypomnieć u,szystkim bez wfiatku pracorvnikomFrzedsiębiorstrva\Ąbdociagórvi Kanalizacj i rł'Częstochowie.że
był taki ci-vrektor.
który nazvu,ałslę Eugeniusz Górecki.
Bl.tttoł,i Szeł''rłi.

Przedsiębiorstwo Hydrowod il _ wspomnienie
gorącego
lata
Lipiec.
W tv* roku lipiec był niesamowicie gorący.
Zar lejący się z nieba był nieposkromiony.
Dostosowując się do powszechnych zmian
klimaĘcznych ochoczo porzuciliśmy nasze
firmowe uniformy: garnitury koszule i zakr}te obuwie. Stroje' które je zastryIĘ, czryIi
krótkie spodenki, bluzki na ramiączkach, zwiewne sukięnki
i klapki, wpĘnęły wprawdzie na okresowązmianę image
naszej firmy,lecz nie zatiżyty wydajnościpracy. Zmiany
dotknęły nie tylko naszych okryć. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, których męczyĘ duszne. zamknięte pomieszczenia, Biuro obsfugi przeniosło swoje usfugi
na werandę. W cieniu parasoli z |ogo firmy, ze szk|aneczką wody mineralnej, komfort pracy byt nieporównywalnie
lepszy od poprzednich, standardowych warunków. Ta pozyĘwna zmiana, została zau,ważonanie Ęlko przez klien.
tów, ale i zrob1łaolbrzymie wrażenie na jurorach konkursu
,'SrebrnyUśmiechdo Klienta''. Zdobyliśmydrugąnagrodę.
Wyptzedzlło nas jedynie przedsiębiorstwo Hydroząb z Zę
bek Wielkich.
Atmosfera ztoblła się tak m1ła,ii pracownicy zaczę|i zastanawiać się nad jakimśwspólnym wakacyjnym ąvjazdern.
Sierpień
Nasz wspólny wyjazd doszedt do skutku i udał się znakomicie. Pojechaliśmydo Gdańska. Pęwnie zastanawiaciesię
jak udałosię nam to zorganizować? Zaczęło się pod koniec
lipca od rozmowy Klaudiusza z Franiem:
- Tego upatu nie da się znieść,wyjedźmy gdzieś!
- A klienci? - spytałFranio.
- Hmm. ' . mozna ich zna|eźcwszędzie. . .
I to byłpoczątek...
Pewnie myślicie,żeto proste.Bierz brachu urlop i po sprawie. Ale nie. My chcieliśmy wyjechać wSZyScy razern,
w dodatku częścz nas urlop już wykorzystała.
Ale co to dla nas, Iudzi z inicjatywą za problem? Nasz kre-

aĘ.rł,'nvzespół zabrał się do pra;y. Debatowaliśmy długo
- całe3 dni. Upał i świadomość.
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