18. paŸdziernika w Urzêdzie Miasta podpisano pierwszy kontrakt w ramach
unijnego programu proekologicznego ISPA. Przewiduje on projekt, budowê i uruchomienie
stacji usuwania azotanów na ujêciu wody Wierzchowisko. Kontrakt bêdzie realizowany przez
wybrane w drodze przetargu konsorcjum firm austriackich VA TECH ELIN GmbH&Co
i VA TECH WABAG GmbH oraz czêstochowskiego Przedsiêbiorstwa Budownictwa i Instalacji
ABT Badora i Spó³ka. Inwestycja, której wartoœæ przekracza 4,7 mln euro, bêdzie wspó³finansowana w 65% ze œrodków unijnych projektu ISPA „Oczyszczanie œcieków i uzdatnianie wody pitnej
w Czêstochowie" i ma byæ gotowa do po³owy 2006 r. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dokumentacja
przetargowa zosta³a przygotowana przez powo³any decyzj¹ Zarz¹du zespó³ z³o¿ony z kompetentnych, doœwiadczonych i kreatywnych
pracowników naszej firmy, a praca nad ni¹
wymaga³a du¿ego zaanga¿owania i wiedzy.
Mam nadziejê, ¿e za 520 dni, zgodnie z zapisami kontraktu, bêdê mog³a Pañstwu napisaæ o uroczystym otwarciu Stacji Usuwania
Azotanów Wierzchowisko.

6 miejsce w Polsce! “Pochwa³a gigantów
z listy 2000", "Firmy z osobowoœci¹", "Nagrody za lata
sukcesów" - tak brzmia³y tytu³u artyku³ów towarzysz¹cych
og³oszeniu przez "Rzeczpospolit¹" listy najbardziej dynamicznie i efektywnie rozwijaj¹cych siê firm w Polsce. Na swoje
miejsce w tak presti¿owym zestawieniu "Dobra firma 2004"
za³oga Przedsiêbiorstwa pracowa³a wiele lat. Jesteœmy na
wspólnej liœcie z takimi gigantami gospodarczymi jak PKN
"Orlen" S.A. GK P³ock czy Telekomunikacja Polska S.A. GK
Warszawa. Zajmujemy 1544 miejsce w ogólnym zestawieniu firm reprezentuj¹cych wiele sektorów gospodarczych,
jednak¿e jako przedsiêbiorstwo z bran¿y wodno-kanalizacyjnej jesteœmy na 6 miejscu. Wyprzedzaj¹ nas: MPWiK S.A.
z Krakowa, Aquanet Sp. z o. o. z Poznia, Zak³ad Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o. o. z £odzi, MPWiK Sp. z o. o. z Wroc³awia, MPWiK Lublin Sp. z o.o. Elitarna lista powsta³a na bazie

zebranych przez redakcjê gazety ankiet, skierowanych do
firm, które w roku 2003 lub 2002 osi¹gnê³y przychody na
poziomie co najmniej 50 mln z³., a tak¿e opublikowanych
w Monitorze Polskim B rocznych zweryfikowanych raportów
finansowych. Ka¿dego roku, a jest to trzecia edycja "listy
najlepszych", o swoje miejsce walczy coraz wiêksza iloœæ
firm. Aby znaleŸæ siê w tym presti¿owym gronie konieczne
jest spe³nienie wielu warunków. Kapitu³a kierowa³a siê m.in.
wskaŸnikami dynamiki sprzeda¿y w ostatnich latach, a tak¿e
wskaŸnikami efektywnoœci. Oceniania by³a tak¿e zdolnoœæ
przedsiêbiorstw do rozwoju a jej miar¹ s¹ wskaŸniki inwestycji i zad³u¿enia. Dziêki w³aœciwej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju i dobrej pracy nas wszystkich osi¹gamy ci¹gle nowe sukcesy. Certyfikowany w "pierwszym podejœciu" Zintegrowany System Zarz¹dzania, œcis³a czo³ówka
gospodarcza, có¿ jeszcze przed nami?

N

asza firma znalaz³a siê wœród laureatów konkursu
„Panteon Polskiej Ekologii”. Patronat nad nagrod¹
objêli minister œrodowiska i dyrektor Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji. Zawsze staramy siê ¿yæ w przyjaŸni ze œrodowiskiem, a wiêc: zapobiegaæ jego zanieczyszczaniu, racjonalnie korzystaæ z jego zasobów oraz edukowaæ
i propagowaæ ¿ycie w zgodzie z natur¹. Wdro¿ona w Przedsiêbiorstwie polityka œrodowiskowa, a tak¿e sprawnie funkcjonuj¹cy, certyfikowany system zarz¹dzania œrodowiskiem
(ISO 14001:2000) implikuj¹ koniecznoœæ szczególnej dba³oœci o pierwotne i niezbêdne do ¿ycia dobro naturalne jakim
jest nasza woda. Nasze wysi³ki zosta³y docenione.

K

a¿dy z nas zadawa³
sobie to pytanie
„Czy warto siê staraæ
skoro i tak nikt nie dostrze¿e moich wysi³ków?” Okazuje siê, ¿e tak - poniewa¿
Zarz¹d stworzy³ szansê zaspokojenia
potrzeby samorealizacji zawodowej.
Strategia naszej firmy zak³ada, i¿ ludzie stanowi¹ jej najcenniejszy kapita³
– stwarzanie pracownikom mo¿liwoœci rozwoju traktowane jest jako jeden

z priorytetów. Konieczny sta³ siê wiêc
fakt poinformowania wszystkich pracowników o obowi¹zuj¹cych w Przedsiêbiorstwie zasadach udzielania
œwiadczeñ dla podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe i wykszta³cenie.
W kategorii tej mieszcz¹ siê zarówno
szko³y ponadpodstawowe jak i szko³y
wy¿sze oraz studia podyplomowe,
kursy i seminaria.
Zarz¹d Spó³ki motywuj¹c nas do podnoszenia kwalifikacji okreœli³ „Zasa-

N

iedawno skoñczy³y siê wakacje i okres urlopowy,
a wiêkszoœæ z Nas nadal jeszcze wspomina ten czas, na
który czekamy z nadziej¹ ka¿dego roku. Ka¿dy marzy o dalekich podró¿ach, zwiedzaniu egzotycznych krajów, ale
wszyscy z sentymentem wracamy do naszego oœrodka
wczasowego w Jastarni. Dla wielu jest on sta³ym i oczekiwanym punktem w planach wakacyjnych. Nikogo nie
trzeba przekonywaæ o atrakcyjnoœci wczasów w oœrodku
wypoczynkowym, bo ka¿dy przecie¿ wie, ¿e znajduje siê on w najatrakcyjniejszym rejonie wybrze¿a. W tym roku nie
zawsze mogliœmy liczyæ
na pogodê. Atrakcje i mo¿liwoœci, jakie stwarza
Jastarnia, nazywana równie¿ „pere³k¹” Pó³wyspu
Helskiego, by³y gwarancj¹ udanych wakacji. Wœród uczestników organizowanych
od lat wczasów wydzielili siê zwolennicy wyjazdów w ró¿nych okresach sezonu, co pozwala spe³niaæ indywidualne
oczekiwania wypoczynku. Wczasy rozpoczynaj¹ siê wiosn¹
- koñcz¹ jesieni¹ i w zale¿noœci od turnusu zapewniaj¹
mo¿liwoœæ spacerów i odpoczynku w ciszy, k¹pieli, opalania, uprawiania sportów wodnych, zwiedzania, zbierania
grzybów czy obserwowania fauny i flory. Ka¿dy wczasowicz ma swój w³asny sposób na wypoczynek, a Przedsiêbiorstwo dok³ada wszelkich starañ, aby zapewniæ jak najlep-

Ju¿ od wrzeœnia 2004r. dzia³a w Przedsiêbiorstwie elektroniczny system "Ewidencja Czasu Pracy" zwany ECP. System ten ma
na celu u³atwienie pracy w komórkach organizacyjnych oraz
rzetelne i prawid³owe rozliczanie czasu pracy pracowników. Miesiêczne doœwiadczenie pozwala przypuszczaæ, ¿e
jego prawid³owe funkcjonowanie sprawdzi siê w praktyce
i u³atwi naliczanie wynagrodzenia.

dy i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia
ogólnego przez pracowników
Przedsiêbiorstwa”, które w lipcu bie¿¹cego roku wesz³y w ¿ycie. Na ich
podstawach rozpatrywane s¹ podania
pracowników o zawarcie umowy
w celu podniesienia kwalifikacji. Staraæ siê warto poniewa¿ po zakoñczeniu nauki – za dobre wyniki czeka nas
jeszcze nagroda z funduszu Zarz¹du.
Ma³gorzata Zalewska

sze warunki pobytu.
Wczasy w Jastarni ciesz¹
siê wœród naszych pracowników nieustaj¹cym
powodzeniem, a iloœæ
zainteresowanych bardzo
czêsto przekracza mo¿liwoœæ zapewnienia wolnych miejsc. Nawet zorganizowanie dodatkowego turnusu spowodowa³o w tym roku
wykorzystanie wszystkich domków campingowych. W sezonie wypoczynkowym 2004 przyjêliœmy ³¹cznie 554
wczasowiczów, z czego wiêkszoœæ stanowili pracownicy
wraz z cz³onkami rodzin. W sezonie tym rozpocz¹³ pracê
nowy Gospodarz oœrodka. Wnioskuj¹c z uzyskanych opiniispe³ni³ on wszystkie oczekiwania. Po zakoñczeniu ostatniego turnusu przeprowadzone zosta³y prace zabezpieczaj¹ce i konserwacyjne przed zbli¿aj¹c¹ siê zim¹. Przeprowadzono kompleksowy przegl¹d i ocenê stanu technicznego
poszczególnych zabudowañ, który mia³ na celu zaplanowanie prac na sezon 2005, o czym napiszê w nastêpnym
wydaniu róde³ka. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy, kto przyjecha³
do naszego oœrodka wczasowego, wypocz¹³ i nabra³ si³ do
codziennych zajêæ. Postaramy siê, aby w przysz³ym
sezonie nowa szata naszego oœrodka mile zaskoczy³a
wszystkich wczasowiczów.

W bie¿¹cym roku, na wniosek Zarz¹du, Walne
Zgromadzenie Spó³ki, zdecydowa³o czêœæ
œrodków z zysku za rok 2003 przeznaczyæ na
dzia³alnoœæ socjaln¹. W zwi¹zku z rozpoczêciem roku szkolnego oraz koniecznoœci¹ poniesienia dodatkowych wydatków na zakup artyku³ów szkolnych, uznaj¹c
za zasadne propozycje Przedstawicieli Zwi¹zków Zawodowych, Zarz¹d Spó³ki, czêœæ otrzymanej kwoty tj.
30.000,00 z³. przeznaczy³ na pomoc finansow¹ rodzinom
wielodzietnym, znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej
i materialnej. Wymienion¹ kwotê rozdzielono w formie zapomóg z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
które przyznawa³a Komisja d/s rozpatrywania wniosków
o zapomogi, w oparciu o indywidualne podania osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie œwiadczenia. Wysokoœæ przyznanych kwot ró¿nicowano indywidualnie. Z pomocy skorzysta³y 44 rodziny wielodzietne, posiadaj¹ce dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³.

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka
Pracowników Wodoci¹gów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska na Jasn¹
Górê zorganizowana zosta³a przez
PWiK E³k. Z tego te¿ miasta
przyby³o wielu znamienitych goœci.
Has³o tegorocznej pielgrzymki
brzmia³o: "Jezus Chrystus jest nasz¹
nadziej¹". Do tej tematyki nawi¹zywa³y wyk³ady towarzysz¹ce
wspólnym modlitwom i spotkaniom. W tym roku wyj¹tkowo
liczna grupa pracowników naszych
Wodoci¹gów bra³a udzia³ w dwudniowej pielgrzymce tak¿e ze
swoimi rodzinami. Na pami¹tkê
pielgrzymki, jako tradycyjne ju¿
wota, p¹tnicy z E³ku z³o¿yli ozdobne w³azy, które znalaz³y swe miejsce na placu przez Bazylik¹. Po raz
kolejny ca³e œrodowisko zawodowe
odda³o siê pod opiekê Jasnogórskiej
Pani.

"Œwiêty Franciszku, Biedaczyno Bo¿y,
Wys³anniku Boga, wzorze ¿ycia i wiary,
Któryœ nam g³osi³ Ewangeliê pracy,
Uratuj Ludzkoœæ - módl siê za nami. (...)

Œwiêty Franciszku, stoj¹c wokó³ Ciebie,
My wodoci¹gowcy dziœ pokornie prosimy.
B¹dŸ nam patronem, trudy naszej pracy
Zanieœ przed Pana - módl siê za nami.“

Pamiêtamy
Ka¿dego roku przed 1 listopada, pracownicy naszej firmy odwiedzaj¹ groby zmar³ych Dyrektorów na cmentarzu
"Kule". Nikt nie zapomina o zniczach i kwiatach. Niewielu czêstochowian wie, ¿e na cmentarzu "Kule" znajduje
siê tak¿e grób pierwszego Dyrektora naszego Przedsiêbiorstwa- in¿. Kazimierza Knauera. Kierowa³ on Przedsiêbiorstwem w latach 1929-1948. By³ tak¿e autorem pierwszego kompleksowego opracowania na temat naszej
firmy pt." Wodoci¹gi i Kanalizacja miasta Czêstochowy" wydanego w 1939 roku. Szczegó³owo opisa³ pocz¹tki
polityki wodno-kanalizacyjnej miasta, a tak¿e rozwój wodoci¹gów, zarówno w sensie technicznym, jak i ich
wp³ywu na zmianê urbanistycznego wizerunku Czêstochowy.

Informacja
4 listopada (czwartek) o godz. 16.00, w koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny w "alejach" odbêdzie siê msza
œwiêta w intencji zmar³ych pracowników naszego Przedsiêbiorstwa. Mszê odprawi Duszpasterz Wodoci¹gów
Czêstochowskich S.A. ks. pra³at Jaros³aw Sroka.

Najwy¿szy poziom kompetencji i skutecznoœci dzia³ania to najkrótsza charakterystyka Dyrektora Stanis³awa Nawary.

wyliczenie tu wszystkich efektów pracy Dyrektora
w naszych Wodoci¹gach, bo mówi¹c prawdê nawet nie
by³bym w stanie sprostaæ takiemu wyzwaniu (materia³
do rozprawy doktorskiej). Chodzi mi raczej o cz³oAwansuj¹c w 1967r. na
wieka. Ale te¿ i tu bêdê
stanowisko Dyrektora
mia³ problem bo StaRocznik 1918;
Departamentu Wodonis³aw Nawara nale¿y
Studia na Politechnice Warszawskiej;
ci¹gów i Kanalizacji
do tych ludzi, na któWykszta³cenie: magister in¿ynier;
w Ministerstwie Gosrych nie ma miary.
Adiunkt przy Katedrze Wytrzyma³oœci Materia³ów
podarki Komunalnej,
A jednak podejmê tê
Politechniki Czêstochowskiej;
zostawi³ swojemu dopróbê w tym i nastêpDyrektor biura projektów w Generalnej Dyrekcji PKP
tychczasowemu
nym numerze "¯róde³w Warszawie;
Zastêpcy - Zygmuntowi
ka". Mój bezpoœredni
Wspó³organizator i wyk³adowca na Wydziale Metalurgii
Duszyñskiemu, Przedkontakt z Dyrektorem
Wy¿szej Szko³y In¿ynierii w Czêstochowie;
siêbiorstwo z bardzo
Nawar¹ jako Szefem
Wyk³adowca na Wydziale In¿ynierii Sanitarnej Politechpowa¿nymi ju¿ osi¹nast¹pi³ dopiero gdy
niki Œl¹skiej;
gniêciami technicznozosta³em kierownikiem
Wyk³adowca w Instytucie In¿ynierii L¹dowej Politechniki
ekonomicznymi
klubu „Studnia”. PaCzêstochowskiej;
w zakresie zaopamiêtam, ¿e Dyrektor
Od 15 stycznia 1956r. do 1967r. Dyrektor Miejskiego Przedtrzenia w wodê i odpotrafi³ skutecznie
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Czêstochowie.
prowadzania œcieków
motywowaæ do pracy.
wraz z ich oczyszczaBy³em na pocz¹tku
niem. Odchodzi³ do Warszawy z przekonaniem i ufprzez Niego tak zmotywowany, ¿e zapomnia³em o ponoœci¹, ¿e Jego wizja przysz³oœci Przedsiêbiorstwa
borach. Nie liczy³em czasu pracy, a w ogóle ubywa³o
bêdzie kontynuowana. I tak by³o – powiem wiêcej – tak
mi na wadze z ka¿d¹ dob¹. Dzisiaj myœlê, ¿e akurat taka
jest do dziœ! Dyrektor Nawara zarazi³ twórcz¹ pasj¹
„motywacja” by³a dla mnie ze wszech miar wskazana.
i ró¿norodnoœci¹ w pomys³ach ca³¹, starannie przez
Z reszt¹ cel zosta³ osi¹gniêty - klub „Studnia” zaistnia³!
siebie kierowan¹ kadrê wspó³pracowników. W ten
Nasza wspó³praca nie odbywa³a siê w sztywnych
s³u¿ebny dla spo³eczeñstwa nurt zapocz¹tkowany
relacjach s³u¿bowych: prze³o¿ony-podw³adny. Dyrekprzez Niego wpisywali siê, a jak¿e, z powodzeniem
tor jest cz³owiekiem dostêpnym, ciep³ym, ¿yczliwym,
kolejni Dyrektorzy: Zygmunt Duszyñski, Marian
bezinteresownym ale i niecierpliwym - zw³aszcza, jeœli
Marliñski, Edward Paw³aszek, Marek Wieluniecki, a
chodzi o realizacje Jego pomys³ów. A tych by³o bez
obecnie Andrzej Babczyñski. Z przesz³oœci najlepiej
miary, ledwo nad¹¿y³em! Podobnie i póŸniej, kiedy
zapamiêta³em co, mówi¹c krótko, anga¿owa³o nasze
przypad³o mi urzeczywistniaæ projekt Szefa dotycz¹cy
emocje czyli: kilkakrotnie pierwsze miejsca wœród
organizowania dla pracowników wczasów w domkach
najwiêkszych przedsiêbiorstw wodoci¹gowych w kracampingowych nad morzem, daleko od ¿ony i Przedju, ju¿ wtedy „europejska champions liga” we wdrasiêbiorstwa. Z tego okresu utkwi³a mi w g³owie taka
¿aniu nowatorskich rozwi¹zañ technicznych powstaprzygoda - wracaliœmy z Dyrektorem do Czêstochowy
j¹cych przy czynnym udziale Dyrektora Nawary
Jego prywatnym Wartburgiem. Wiedzia³em, ¿e Dyrekw naukowych instytutach, oœrodkach badawczych,
tor prowadzi bardzo szybko ale rzeczywistoœæ przewy¿szych uczelniach, stowarzyszeniach krajowych
ros³a moje wyobra¿enie o szybkiej jeŸdzie. Trasê
i miêdzynarodowych (m.in. Miêdzynarodowym
Gdynia - Czêstochowa przebyliœmy w rekordowym
Stowarzyszeniu Zaopatrzenia w Wodê IWSA z sieczasie 6,5 godziny w tym: tankowanie w Gdañsku
dzib¹ w Londynie). Wiem, ¿e Dyrektor Stanis³aw
i kolacja w Toruniu. W czasie jazdy doœwiadczy³em
Nawara doskonale zna wodoci¹gi i oczyszczalnie
zjawiska "staj¹cych dêba w³osów". Po tej przygodzie
w prawie wszystkich stolicach europejskich. Jest wynie d¹¿y³em do prze¿ycia jeszcze raz czegoœ podobitnym znawc¹ problematyki wodoci¹gowej. Cieszy
bnego. Z reszt¹ Dyrektor sprzeda³ Wartburga - by³ za
siê autorytetem jako specjalista z zakresu komplewolny!
ksowych rozwi¹zañ stosunków wodnoœciekowych.
By³ m.in. doradc¹ Ministra Resortu Komunalnego
i Ochrony Œrodowiska. Nie jest moim zamiarem

Równolegle do realizowanej przez amerykañskie
Towarzystwo Ulen & Company na terenie naszego
miasta sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, wybudowano dla potrzeb przysz³ej administracji wodoci¹gów
i kanalizacji - budynek administracyjny. W latach miêdzywojennych w Czêstochowie wybudowano ogó³em
piêæ budynków mieszkalnych, jednym z nich by³
„budynek wodoci¹gów”.
Jego usytuowanie u zbiegu ulic Katedralnej i Ogrodowej naprzeciw Katedry zapewnia³o dogodny kontakt
administracji z u¿ytkownikami sieci na terenie miasta.
Budynek zrealizowano w latach 1926-27. Jego ciekawa architektura do dziœ zwraca uwagê czêstochowian. Na parterze mieœci³o siê 10 pomieszczeñ
biurowych, na I, II i III piêtrze po dwa 4-pokojowe
mieszkania, na IV piêtrze 2 pojedyncze pokoje
przeznaczone dla pracowników Przedsiêbiorstwa /tzw.
s³u¿bówki/. W piwnicach budynku znajdowa³o siê
mieszkanie dla dozorcy, pomieszczenia gospodarcze
/kot³ownia/ oraz pracownia wodomierzy. Warto tak¿e
wspomnieæ, ¿e na parterze budynku, w gabinecie
Dyrektora, we wnêce œciany zainstalowane by³o
urz¹dzenie dzia³aj¹ce na zasadach elektromagnesu,
wskazuj¹ce stan nape³nienia jedynego w tym czasie
zbiornika wodoci¹gowego wybudowanego na
wzgórzu za Klasztorem Jasnogórskim. Specjalny kabel
przeprowadzono ulicami Kordeckiego i Waszyngtona
oraz pod torami PKP do ulicy Katedralnej. Urz¹dzenie
s³u¿y³o jeszcze przez wiele lat w okresie powojennym.
W latach okupacji w mieszkaniach pracowników
odbywa³y siê tajne wyk³ady z zakresu prawa.

W latach powojennych kolejne restrukturyzacje Przedsiêbiorstwa i zwiêkszony zakres zadañ spowodowa³y
wzrost administracji, w zwi¹zku z czym w 1984 roku
siedzibê Przedsiêbiorstwa przeniesiono do nowych
budynków przy ul. Jaskrowskiej, gdzie jest obecna
siedziba Spó³ki.
Budynek przy ul. Katedralnej przekazano administra-

cji miasta Czêstochowy. Pozosta³ jako interesuj¹ca
bry³a architektoniczna otulona zieleni¹ bluszczow¹,
ciekawym akcentem urbanistycznym w otaczaj¹cej go
star¹ zabudow¹ dzielnicy. Powiêkszone reprodukcje
zdjêæ historycznego budynku zdobi¹ œciany nowej
siedziby administracyjnej Spó³ki.

Pan Marek Tuczapski pracowa³ w naszym Przedsiêbiorstwie 13 lat. Z sentymentem wspomina ten czas, choæ cieszy go perspektywa emerytury.Wreszcie
bêdê mia³ czas, ¿eby wykoñczyæ dom. Papê na moim dachu po³o¿y³em ju¿ osiem
lat temu. Przy remoncie pomog¹ mi przede wszystkim synowie: Dariusz i Piotr.
Mam wnuczka, ju¿ szeœciolatka –Bartusia, bêdê mia³ te¿ dla niego wiêcej
wolnych chwil - dodaje Pan Marek.
Pani Janina Musik, jak zawsze z czaruj¹cym uœmiechem, ¿egna³a Wodoci¹gi.
Pracowa³am tu 36 lat i 7 miesiêcy, ca³¹ moj¹ pracê zawodow¹ zwi¹za³am
z wodoci¹gami wiêc na pewno bêdê odwiedzaæ Przedsiêbiorstwo nie opuszczê
ani paŸdziernikowej pielgrzymki czy "op³atka". Póki co, cieszy mnie perspektywa
wolnego czasu, bêdê typow¹ polsk¹ babci¹. Od pierwszego wolnego dnia zajmê
siê wnuczk¹ - Marysi¹ (7 miesiêcy). Dzieci czekaj¹ na mnie jak na zbawienie.

Nasza firma zatrudnia nieco ponad 500 osób w 26
jednostkach organizacyjnych - wydzia³ach i dzia³ach.
Czy ka¿dy z nas potrafi³by szybko wymieniæ ich
nazwy? Mam mieszane uczucia. A przecie¿ znaj¹c
miêdzywydzia³owe powi¹zania i zale¿noœci ³atwiej,
szybciej i na pewno sprawniej mo¿na dzia³aæ w zakresie prowadzonej przez nasze Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoœci. A tylko takie dzia³anie daje nam gwarancjê w³asnej satysfakcji, prê¿noœci firmy i zadowolenia Klienta - na czym chyba najbardziej nam zale¿y.
Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e to co piszê to bardzo
tendencyjne - ale zapewniam, ¿e na pewno prawdziwe.
Aby pomóc w zawarciu znajomoœci z ka¿dym
wydzia³em od tego numeru zamierzamy przedstawiaæ
krótk¹ ich prezentacjê. Na pierwszy ogieñ - Wydzia³
Produkcji Wody i Oczyszczalni Œcieków - podstawowe
ogniwo dzia³alnoœci firmy. Tu za³¹cza siê agregaty
pompowe t³ocz¹ce wodê ze studni g³êbinowych,
eliminuje niepo¿¹dane iloœci zwi¹zków chemicznych,
zabezpiecza wodê przed ska¿eniem biologicznym,
tymczasowo gromadzi wodê w zbiornikach, oczyszcza

Jeszcze mamy w pamiêci
gruntown¹ modernizacjê
ujêcia polegaj¹c¹ na wybudowaniu stacji ozonowania
oraz przebudowê i wymianê pomp w pompowni
g³ównej II stopnia, a ju¿
czeka nas kolejna rewolucja w technologii tego ujêcia. Najpierw jednak kilka
s³ów z przesz³oœci. Otó¿, ujêcie wody Wierzchowisko
da³o pocz¹tek obecnemu systemowi wodoci¹gowemu
obejmuj¹cemu sam¹ Czêstochowê oraz przylegaj¹ce
do niej gminy. Wybudowane w latach 1925-28 przez
amerykañskie towarzystwo Ulen&Company z Nowego
Jorku ujêcie, wykorzystuj¹ce wówczas naturalny
wyp³yw wody w postaci Ÿród³a zosta³o w nastêpnych
latach powiêkszone o nowe otwory studzienne (obecnie
5 otworów) i w obecnym kszta³cie stanowi jedno z czterech podstawowych ujêæ wody obok takich jak Mirów,
£obodno i Olsztyn. Mo¿liwoœci produkcyjne ujêcia
dziasiaj to 1000 m3/h wody która od czasu ostatniej
modernizacji ujêcia w latach 1992-96 jest ozonowana.
Jeszcze do niedawna woda z tego ujêcia nie budzi³a
zastrze¿eñ pod wzglêdem jej jakoœci, choæ obserwowano sta³y powolny wzrost zawartoœci w niej azotanów. Azotany to koñcowy produkt rozk³adu zanieczyszczeñ organicznych, które przedosta³y siê do wód

mechanicznie i biologicznie œcieki i zarazem nadzoruje, by wszystko odbywa³o siê zgodnie z wymogami
formalno-prawnymi i w przyjaŸni ze œrodowiskiem.
Wydzia³ prowadzi sta³y monitoring pracy 2 ujêæ podstawowych: Wierzchowisk i Mirowa,7 ujêæ lokalnych
w tym 4 stacji uzdatniania, 12 pompowni wody, 3
zespo³ów zbiorników wyrównawczych wody o ³¹cznej
pojemnoœci 56 000 m3, 33 pompowni œcieków i 4
mechaniczno-biologicznych oczyszczalni œcieków.
Wydzia³ to 71 osobowa dru¿yna z du¿¹ przewag¹
Panów - tylko 4 Panie. Œrednia wieku dru¿yny to 47 lat.
Kapitanem dru¿yny jest mgr in¿. Roman Bartoszek.
Staramy siê, by pracê wykonywaæ rzetelnie i odpowiedzialnie. Choæ mo¿e pracownicy naszego wydzia³u
nie s¹ na co dzieñ widoczni ze wzglêdu na pracê
w terenie, ale ka¿dego ranka podczas porannej toalety
- kiedy korzystamy z wody - potwierdzamy ich pracê.
Zapraszam i zachêcam wszystkich do obejrzenia naszych obiektów. Chêtnie podzielimy siê swoj¹ wiedz¹,
oprowadzimy, zaznajomimy z technologi¹. A wtedy
znaj¹c dok³adnie specyfikê dzia³alnoœci naszej firmy
³atwiej nam bêdzie nawi¹zaæ niæ porozumienia i szybciej rozwi¹zywaæ problemy eksploatacyjne.

wg³êbnych (œcieki) oraz nieorganicznych pochodz¹cych z nawo¿enia gruntów. O azotanach coraz g³oœniej
mówi siê w wodoci¹gowych (i nie tylko) gremiach, ale
w praktyce w Polsce nie zbudowano instalacji usuwaj¹cej azotany o du¿ej wydajnoœci. A przed takim zadaniem w³aœnie stoimy, gdy¿ zawartoœæ azotanów w wodzie z tego ujêcia niebezpiecznie zbli¿a siê do normy
ustanowionej przez Ministra Zdrowia. Ró¿ne s¹ sposoby usuwania azotanów (denitryfikacji). W naszych
warunkach najkorzystniejsza bêdzie denitryfikacja
biologiczna polegaj¹ca na rozk³adzie azotanów przez
specyficzny rodzaj bakterii denitryfikacyjnych na wodê i azot gazowy. Proces prowadzony jest w urz¹dzeniach podobnych do filtrów ciœnieniowych przy od¿elazianiu wody. Z uwagi na wysoki koszt inwestycja bêdzie realizowana z udzia³em funduszy unijnych ISPA.
Inwestycja ta ze wzglêdu na innowacyjnoœæ na pewno
bêdzie przedmiotem zainteresowania nie tylko fachowców ale mamy nadziejê wszystkich czytelników. O stanie zaawansowania prac i ciekawostek z nimi zwi¹zanych bêdê informowa³
czytelników na ³amach kolejnych numerów róde³ka.

Najwiêkszy obieg wodny œwiata, czyli parowanie
mórz i oceanów, tworzenia siê chmur, opady, wsi¹kanie
w glebê i powrót wody do morza znajduje siê w ci¹g³ym
ruchu dziêki energii s³onecznej.
Kiedy promienie s³oneczne padaj¹ na powierzchniê
morza, wzrasta jej temperatura. Woda paruje, a wilgotne
powietrze unosi siê nad powierzchni¹ wody, sk¹d
porywa je wiatr. Nastêpnie ponownie siê och³adza. Para
wodna kondensuje siê i powstaj¹ chmury. Podgrzane na
krawêdziach chmur powietrze mo¿e ponownie nasyciæ
siê par¹ wodn¹ tak, ¿e chmury mog¹ d³ugo pozostawaæ
w stanie równowagi. Dopiero kiedy kropelki stan¹ siê
wiêksze i ciê¿sze wystêpuje opad wody w postaci
deszczu, œniegu lub gradu. Jest to olbrzymi proces
destylacji: obieg ten staje siê najwiêkszym urz¹dzeniem
do oczyszczania wody na œwiecie.
Wiêkszoœæ wody opadowej trafia z powrotem do morza.
Na l¹dach pozostaje tylko 10%. Czêœæ z niej nasyca
glebê i jest poch³aniana przez roœliny a¿ do jej
wyczerpania. Czêœæ przesi¹ka do g³êbszych warstw
ziemi, filtruj¹c siê jednoczeœnie. Jest to woda gruntowa.
Gromadzona w korzystnych warstwach geologicznych
stanowi rezerwuar dla ujêæ wody. Reszta gromadzi siê w
strumieniach i rzekach, sp³ywa z ich nurtem do najbli¿szego morza nastêpnie do wszechoceanu. Proces
rozpoczyna siê ponownie. W morzach i oceanach
3
znajduje siê najwiêksza iloœæ wody - 1,3 miliarda km .
Tylko 0,3% ogólnej iloœci wody œwiata, tzn. 4,2 milionów km3 jest do dyspozycji cz³owieka w strumieniach,
rzekach, jeziorach oraz jako woda gruntowa. Z wody
s³odkiej nadaj¹cej siê do u¿ytku cz³owiek powinien
korzystaæ rozs¹dnie, trzeba j¹ mo¿liwie najd³u¿ej za-

trzymaæ na l¹dzie, bowiem na ca³y obieg, sk³adaj¹cy siê
z parowania, opadów i powrotne-go sp³ywu cz³owiek
nie mo¿e oddzia³ywaæ.
Przemys³ i rolnictwo zu¿ywaj¹ce du¿e iloœci wody,
odprowadzanie ciep³a odpadowego, urbanizacja coraz
to nowych terenów, osuszanie terenów podmok³ych - to
czynniki które odczuwalnie zmieni³y w ci¹gu ostatnich
50 lat bilans wody na Ziemi. Wyliczono, ¿e Europa
zachodnia zu¿ywa trzykrotnie wiêcej wody, ni¿ mo¿na
uzyskaæ z naturalnego obiegu. W zachowaniu równowagi mo¿e pomóc tylko zwiêkszona recyrkulacja oraz
opóŸnianie sp³ywu wody do morza. W niektórych
ga³êziach przemys³u ta sama woda wykorzystywana jest
szeœciokrotnie, a nawet i wiêcej. Naruszona równowaga
pomiêdzy sp³ywem wody do morza a jej dop³ywem
z opadów atmosferycznych powoduje, ¿e w rezultacie
coraz mniej wody mamy do dyspozycji. Woda gruntowa
po pewnym czasie sp³ywa g³êbiej, a niedobór wody
pitnej, stepowienie i powstawanie pustyñ to kolejne
skutki tego procesu.
Wszystkie zjawiska towarzysz¹ce globalnemu obiegowi wody, jak tornada, tr¹by powietrzne czy huragany,
maj¹ znaczenie klimatyczne. Zmagazynowana w nich
olbrzymia iloœæ energii cieplnej pobierana jest przede
wszystkim z oceanów przez przejêcie pary wodnej.
Tornada i huragany s¹ rodzajem "wentyli" przez które
spiêtrzona energia cieplna regionów tropikalnych jest
odprowadzana do zimniejszych regionów Ziemi.

W dniach 16-18 wrzeœnia 2004 roku
w Krakowie odby³a siê konferencja „OCHRONA
I IN¯YNIERIA ŒRODOWISKA – ZRÓWNOWA¯ONY ROZWÓJ” w ramach obchodów 115 rocznicy urodzin prof. Walerego Goetla z myœl¹ przewodni¹:
prekursorskie dokonania Walerego Geotla a zrównowa¿ony rozwój jako aktualne priorytety integracji
europejskiej. Konferencja zorganizowana zosta³a przez
Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie oraz Szko³ê Ochrony i In¿ynierii Œrodowiska im. Walerego Goetla. W trakcie obrad przedstawiony zosta³ m.in.: referat pod tytu³em „Zastosowanie
procesu ozonowania w uzdatnianiu wody – analiza doœwiadczeñ Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
Okrêgu Czêstochowskiego” autorstwa U. Kêpa, J. Bieñ,
L. Stêpniak; pracowników Politechniki Czêstochowskiej, Wydzia³u In¿ynierii i Ochrony Œrodowiska.
Artyku³ opublikowany zosta³ równie¿ w jêzyku angielskim na ³amach czasopisma Polish Journal of
Environmental Studies, odnotowywanego na tzw. “liœcie

filadelfijskiej”. W referacie omówiono wykorzystanie
procesu ozonowania do oczyszczania i dezynfekcji
wody na ujêciu wody „Wierzchowisko”. Scharakteryzowano tak¿e czêstochowsk¹ sieæ wodoci¹gow¹. Opisano technologiê uzdatniania wody, sposób wytwarzania ozonu oraz metodê wprowadzania gazu do wody.
W artykule zamieszczono schemat technologiczny uk³adu oczyszczania wody oraz przedstawiono dane dotycz¹ce wielkoœci produkcji, jakoœci wody surowej i uzdatnionej. Omówiono efekty wynikaj¹ce z zastosowania
procesu ozonowania, pozwalaj¹ce na rezygnacjê z koñcowej dezynfekcji wody – procesu chlorowania. Autorzy artyku³u pragn¹ z³o¿yæ podziêkowania panu Prezesowi Andrzejowi Babczyñskiemu, za udostêpnienie
materia³ów umo¿liwiaj¹cych powstanie referatu oraz
wszystkim pracownikom Przedsiêbiorstwa, którzy
przyczynili siê do powstania niniejszej pracy.

W „numerze specjalnym” róde³ka opisaliœmy
ufundowany przez nasze Przedsiêbiorstwo ozdobny
w³az, kontynuuj¹c ten cykl przedstawiamy kolejne
wota wodoci¹gowców.
Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia w formie ozdobnego
detalu przestrzeni jasnogórskiej by³ Ojciec dr Jan
Golonka – Kurator Zbiorów Sztuki Wotywnej, a wodoci¹gowcy ze spó³ki wodnej AQUA z Bielska Bia³ej w
1996 roku organizuj¹c VI Ogólnopolsk¹ Piel-grzymkê
Wodoci¹gowców jako pierwsi z³o¿yli takie wotum.
By³o to szeœæ jednakowych, (poniewa¿ VI pielgrzymka), nakryw wykonanych z mosi¹dzu i br¹zu. Materia³ pochodzi³
ze z³omu zu¿ytych domowych
wodomierzy. Chcieliœmy zostawiæ po sobie coœ trwa³ego
– mówi Pan Piotr Witkowski-G³owny specjalista ds.
technicznych – sami te¿
montowaliœmy w³azy.
Model wykona³ Pan Jaros³aw Maczko z bielskich
zak³adów „Bomet”. Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia, projektem, wykonaniem i monta¿em na studzienkach dziedziñca jasnogórskiego czuwa³ Pan
Kazimierz Oboza – Z-ca Dyrektora ds.
Utrzymania Ruchu.

WODOCI¥GI
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W Sanktuarium dzia³a Jasnogórska Fundacja Pro Patria
– „dla Ojczyzny”, kierowana przez Ojca Jana Golonkê.
Jej celem jest miêdzy innymi troska o zachowanie dla
przysz³ych pokoleñ dziedzictwa wotywnego. Zespó³
ludzi w ramach Studium nad wotami, ci¹gle rozbudowuje katalog sztuki wotywnej. My, jako Wodoci¹gi
mamy równie¿ zapisan¹ swoj¹ kartê historii.
Wszystkie nasze w³azy s¹ dok³adnie ewidencjonowane, opisywane i fotografowane. Ka¿dy w³az ma
swoj¹ kartê katalogow¹, w której opisana jest jego
historia, rodzaj materia³u, wymiary itp. Wszystko jest
dla nas wa¿ne, a ka¿da informacja cenna. Tym zajmuje
siê Pan Marek Sobczyk. W³azy wodoci¹gowe
stworzy³y na historycznym dziedziñcu przed
Kaplic¹ swoist¹ Alejê. Pielgrzymi wchodz¹c
i wychodz¹c ogl¹daj¹ w³azy, pytaj¹ o szczegó³y – mówi Ojciec Jan Golonka – Jestem
bardzo zadowolony ze wspó³pracy ze œrodowiskiem wodoci¹gowców, ludzie s¹
otwarci, pytaj¹, co mog¹ jeszcze zrobiæ.
Jesteœmy w sta³ym kontakcie i serdecznie
zapraszamy do dalszej, tak owocnej
wspó³pracy na chwa³ê Pani Jasnogórskiej
i ku pozostawieniu trwa³ego œladu naszym
przysz³ym pokoleniom. Bogu niech bêd¹
dziêki.

