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Happyend!
Dlugo bylo czekaé na
koícowy efekt wl¡te¿onej p¡acy przy wüa¿aniu Zintegrowanego
Syst¿muZarzadzania.
W dniu 8lipca 2004roku oficjaLoiena
zaplanowanejuioczystoÉciwrgczony
zostal przez Auditoru CertyñkujqcegoPolskiegoCentrun Badaí i Cert É}acji - na rece PrezesaWodociagów Czestochowskichcerb¡fikat Zintegrowanego Systemu Za¡zq¿lzania
w obecnoéciprzedstawicieli wladz
lokalnych: Prezydenta miasta Czestochowy,Burmistrzów i Wójtów gmin
zrzeszonychw Zwiazku Komu¡alnmym, Rady Nadzorczej, wspólpracujqcych instjtucji - PPIS, WIOS,
PIR iürych zaprcszonychgoécioraz
Kierowników komórek organizacyjnychi auditorówwewnehznych.
Zanim jednak opowiem cokoheiek
o uroczystoéciwarto prz]?oÍinieé sqdne chwile z auditu cet¡rfrkac¡jnego.
Audit odbyl sie w dniach 12-13maj
20O4r. Rozpoczql sie nadzwycz4inq
naradq Kierowników, gdzie P¡ezes
Spólki przedstawil Auditorów PCBC
po czyñ poddani zostaliémy szczególov'¡ymtestom na zgodloéó systemu z wymaganiami nomJ¿Zaczglo
sip. Lekki dreszczyk emocji i ciqgla
autokontlola: czywszystkozrobilaú,
czy to na pewno wystarczy, czy zdolarn udokumentowaézgodnoéói p¡zekonaóauditorów?Go¡qcalinia telefoniczna i wl¡rriana opinü i wskazówek.
Na pocz4tkuaudit¡wany byl Zatzqd,,
Pehomocnik i jego zastepcy Miny
trcchg niewesole, ale to dopierc
pocz4tek. I(olejno: Dzíat Zaop trzenia, Magázyn, \4ydzial Wodomierry,
Wydzial Utrz1mania Ruchu i V&dzial
Sieci.Ciqeniesigniemilosiemie.Colaz
trudniejsze pfánia i udzielqjqcasie
wszJtstkim delikatna nutka paniki.
W takich s¡tuacjach pa¡ika b].wa
grcára - kaádyzaczJnasie gubiéi t¡ació pewnoÉósiebie.Tak byó nie moá;ep¡z€cie¿ jesteémy dobze plzygot&.
waÍi. Drobn€ niedociqenigciainiezgoonos(I wyKazanepfz€z -mogtoDy sle

wydawaó "czepialskich" auditorów
v,¡ewnetEnychzostalyusrmigtei r:zupehione, a do idealu dopmwa¿lzinas
wlaénie popnwnie realizowany system doskonalenia.P¡acowif dziei
pierwszy auditu koiczy sie dopiem
w godzinachwi€czamych.W gor4cych
komentarzach auditowanych pracowuików wyczuwarnlekkie niezadowolenie- alejetlnoczeénie
thrmaczgsobie,
¿e taki objaw \pystgpuje zawsze
w przypa<lkugdy umie sig duio, a tylko niewielkie braki powoduj4uczucie
zlego przygotowada.
Nerwowa noc, deszczowy¡anek i... ¿l¡ugi
üieí auditu. nozpoczqlsiewizytaqj4Biu¡a ObslugiKlier¡ta.Ib
jeden z wa¿niejszych
elementówwpfwaj4cy na wizerunek
6my. Dobre *ra2enie wywiera tah¿e
audit pr¿ep¡owadzony w naazlm laboratorium badania wody
i écieków. Dygresje
Auüt¡¡ów, ¿e powinniémy juz prrvstqpié
do al<redytacji sq
bardzo pochlebne

i nieile plorokujq. Zacztna Ere wizytaqia w te¡enie. Wierzcho¡,r¡isko:pytanie - odpovi.iedi, nie ma nilczenia - to
bardzo dobze, bo wskazuje na dobrq
znajonoéó ¡nocedul i norm. Kilka cennych wskaáwek Auditorow i... datej.
Oczyszczalnia Écieków w Poczesnej krótka cha¡akterystyka
obiektu,
prze&tawienie dowodów na zgodnoéó
sj.stemu z v,ymaganiami i szybki egzamin placownika obslugi. Wmcamy na
bazg. Po4t¡'wnej energü nam tIoclu
przy-bylo. Jeszczetylko Dzial Organizacji i Dzial 1lansportu. Bez uwag.
I...final. I(olejna nadzwyczajna narada
Kie¡ownikó¡,v, gdzie Auditozy dokonujq podÉumowania. Emoqie coraz
wieksze."Wygtqpimy do Polskiego
Komitetu Nom)á.lüacyjnego z wnioskiem o u¿lzielenie Ce¡tJÉkatu Zint€growanego Systerdu Zanqüatia
dla
WodociqgríwCzgstochowskich".Pierv'
szy egzamü zaliczonJ¿Jestaámy w6ród
nrjleFzych. I po laz kolejny p¡awdq
okazuje sig ostatnio slawne powie-

delko
dzenie,¿e nie waznejak BiQzacztn ,
najwazniejsze-jak koícz¡r A skoíczylo
siepozyb¡wnie.
Zatem bylo wigc co érÁ¡igtowaé.
U¡oczystoíó rozpocz4l Prezes. Se¡decznie powital i Fzedstawil p¡zybylych Goéci. Wymienil po\t¡ody dla
których nap¡awdewarto podjqódecyde o wp¡ov,¡adzeduZintegrowanego
SystemuZarzqdzania.Punltem kul-

Centnnn Badai i CertJrfiIaqii oraz
drugi przyznawany gzez Mi,gdzytarodowq Sieé Cert)fikacji - IQNET.
Gratulacje, kwiaty i podzigkowania.
MiIo, ¿e tak wa¿nedla naszej firmy
chwile spgdzaómoáemywtaz z przedstawicielami wspólpracuj4cych
üstJ.tucji. Aby przybliáyó wizerunek
naazej ñ¡my na tg okazje plzygotowany zosta] specjalny ñIm o dzialalnoéci naszego Przedsiebiorstwa.
Wirtualna podróá po obiektach byla
nap¡av¡dg fascJmujqca.Zachecam
k¿dego do jej obejrzenia. Przyjgcie
gromkimi owacjami Swiadczy o dobrjl¡il prztieciu ñlmu, a niekonwendonalny spoeóbprzedstawienia firmy po raz kolejny potwierdzil, ¿e
w zalodze fil:nly ¿lrzemiq skrl¡y¡aüe
talenty, ktfue wa¡to obudzió. Uroczystoéóozdobil tak¿erecital aktorki
czpstochov,¡skiego
Teatru im. A. Mickiewicza.I w ten sposóbzapelniliémy
kolejnq, wa¿D4karte historii naszego
P¡zedsiebiomtwa.
Beata Kulejeúst?d
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Spartaltiada
$v-'inoujíc
dniach 4-6

sciu odbyla sie XfV
OgóIoopolska Spartakiada Pracownüów Wodociqgów i Ka¡alizacji im.
Tadeosza Jakübowskiego. Ta jedlna
w swoim rcdzaju impreza zgromadzila w tym roku 1430 zawodników
reprezentujqcych 48 miast. Nasze
Przedsiebiorstwo godnie reprczentowane bylo p¡zez 23 osobow4 dru¿yne, która w klas¡fikacji koúcowej
zajgla dobre - 21 miejsce, a udzial
w spartakiadzie zapewnil wszystkim naszl,m zawo¿lnikoú doskonalq
zaba¡re i satysfakcje. Sportowcy rywalizowaü w pona¿l20 dyscyplinach
takich jak: pilka üo¿na, bieg przelajowy, bieg na 100 m, skok w <1a1,
strzelanie, tenis stolowy i zienny,
bryd¿, przecieganie liny, konkürencja niespodzia.ha (walka na poduszki na boúie) sztafeta pracow.é

nicza oraz: pilka siatkowa plaáowa,
ewaluacja do t¡atv,y ¡atunkowej,
¡zut kolem ¡atunlrcwym, pbnvanie,
wgdka$two, wioélarstwo. Spartakiada hwala tüy dni. Zawodyrozgrywane byly na éwinouj8kiej plaiy,
na doskonale przygotowanych
obiektach, eportowych SwinoujÉcia oraz s4siedniego niemieckieeo miasta AhIbeck.
Wsrystkie hale
sportowe, boiBka, sale, bie¿nie
byly polo2one
blisko siebie, co
pozwalalo zawo-

dnikom i widzomnaszyb
kie i latwe przemieszcza¡ie sig. Podczascalej
imprezy panowala fantastyczna atmosfe¡a miedzy rywalizujeclmi d¡uZynami. Choó walka
w niektórych konkurencjach byla ostra, zawod'
nicy zawszegrali fair szanujqc rywali, a po zakoÁczonych rozgrl'wkach szli
wspólnie na zabawy biesiadne. Organizator zapewnil zawodnikom nie
tylko doskonale warunki
do rywalizacji, ale ¡ówniei bardzo

atrakcyjny program zajgópozasporpokazalijak
towych.Wodociqgowcy
dob¡ze potrafi4 sie bawié podczas
zabawy integracyjnej pierwszegoi d¡ugiego
dnia. Milym akniej intesracji
byl imponuj4cy
pokaz ogni
Spartakiade
uroczyécie zakoíczyl Prezes
Zarzqdn ZWIK

w Swinoujéciu Pan Adam Makieta,
gratutujqc i dziekuj4c wszystkim
uczestnikom,
PragnQ serd.ecznie pogratulouaé uszrsthin
naszym zauod.nihon
a w szczególnoéci Pa'
níom
í 2yczyé toszysthim holejnlch ud,anyc h wr stepóww imíeníu zauodnihóu d.ziqhu"
jemr Dyrehcji
zú stworzeníe
rnoilüaoéc¿ tl,üúzdü na Sp&rta. hiadQ Swino4jicie 2004.
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scew Mist?zostwach Czgstochowy w kata, póániej na T\¡rD¿IE0
I il ASZV
CU
Pt/,f,fll/
ilIK|W nieju
w Czechowicach zaj4lem pie¡wsze mi€jsce w kata
Artur Szewczykrsyn JerzegoSzewczyka
Z-cy Kiero$nika Wydz. Utrz).rnania Ruchu) pelen pasji i ene¡gii, zaÉia sw]'m pozltywn,'rn
rasta¡Á¡ieniem do ¿ycia. Niektórc z jego licznych zainte¡esowaú (taniec towaüyski, sporty walki, fantastyka, malarstwo) sq tematem naszej dzisiej sz€j rozmowy.
Dowied.ia,am
Big iE dt r utsago eúv
odwiÉ
svheq ú ¿lziedzinie h@tq jdh.@e,a
si9 Tttojd p¿teodo z trm tpoñem?

Ju2 w 11klasie (szkoly podstawowej)mialeú iÉéna kurs
Bamoobrony,ale zlamalem rgke i wszystko Fzeciqgnelo
sip o dwa láta. Mój tato stüerdzil, ZejeÉli w przyszloéci
chceuprawiái szluki walki to najpierwmuszgnauczyó
sie plynniechodziidlategopostanowilemzapise¿sie na
kurs taíca. Po pólroczn¡rmku¡sie tzs¡. taica u¿ytkowego
rozpoezqlemzajQciataí¡caturniejowego. P¡zygodgz taícemzaloóczylemw czerwqr ubieglego¡oku.
nDoja d.roea do hatute brra akc ,@he ohre2tu?

Tat, gdy bylem w IV klasie w mojej szkole odbyl sie pokaz
karate, przyjechal KrzysztofNeugebauerüak sie okazalo
pó¿njej - mdj przyszly Fenerr.jeden z uczni¡iwzaczepnie
zapytal útedy senseja Neugebauera: ,,co by pan zrobil,
gdyby napadlo pana trzydzieshr facetów" - hener odpowiedzialkrótko:,,ucieklb¡'rn". Opowiedzialemtg s¡4uadg
ojcu podczaskolacji. Badzo mu sig spodobalopodejécie
Neugebauera i zaproponowal ab¡.rn poszedl do niego na
zajgcia.Itak sigsralo.
A tuóje Euhcdr, ai.m 2ejes¡ tch úiel¿?

Moje pierwsze zawody miab miejsce po ¡ocznym trcningu, byly to Mistrzostwa Czestochowy w kumite, kt&e
wygralem. W ¡oku 2000 na olimpiadzie m)odzie¿y w Opolu, które byly jednoczeénie Mishzostwami Polski Juniorów nlodszych dru¿Jmowo dotarliémy do ówie¡ó6¡alu.
W mku 2003 jako jedlrry zawodnik z województwa 314skiego bralem udzial w MistrzoBtwach Polski Juniorów
$ Pda\aach. W st)crniu lego roku zajqlem pierwszemiej-

i czwarte w kumite. co dalo mi Drawo u(üialu w Mist¡zostwach Polski we Woclawku. Tám razem z moimi kolesami wl.walczylismy czwane miejsce.przegrywajqcmeáal
jed¡ym punktem. Dwa tygodnie temu w otwartych
Mistrzostwach B}4omia zajqlem tzecie miejBcew kata.
Kwate to ba¡dzo Bpec!ficznt
jedttie
Bpo.t, nie chod.i
o éúiczenid
ale
frzrczne,
í o htunie
rduchea,

Tah, to nie jeBt zwylJy
spo¡t. Karateke mo¿na
pokonaó silq fizycznq, ale
zlamaó go psychicznie jest
prawie niemo¿liwe, na
tym polega hart ducha
w karate - prawilziwa silakarateki. Cwiczeniaa zfn€fzalq
zmierzaia do

tego aby "wyciszy¿"tJryoweodr¡¡chy ludzkie, takie jak strach czy lr@i- útÍ ttnl¡oyytads
chgó ucieczki. Najwa¿niejszejest
l0[ib.{,clqlh¡ff ¡e{oürnre
d)
pokonaósiebie.
ld 4¡€1,r*l8hr.á

Ca fibning .híalí .iQ na jdhieÉ c4É.L
óui¿anía.tuc
ha i cidla?

¡-¿atnlhni

sam trcnine ma swoi scenaliusz.ss¡s€i.rist¿
Cala etvkieia iesu sci¡jle ok¡eslona sorpdsbr4¡trurlrrarea

i zwnÁna
zi srora
d,"h;q J; ffiiJl#ilffHffi,

rcreleana,
Czr Buojeplañr 2rciow uiqteez z h@te?

Raczej tak. W I¡dzi jest Eu¡opejskie Centru]n Karate
myélg o licencji t¡eneÉkiej. ZyczgCi powodzeniai dzigR ozñdu ial a Katu li ú S tcpieí1

Sedeczn¡G
Czybln¡*ów:
Dnstuyus¡ysl¡lctllaszych
¡lQ
mdztetcte
Sw0lml
l¡la aml,0ochwalctG
sigla|lio hle anl swolchlrzlcc¡.
ZIr¿ylonlosc¡{
0llszeoy
lci !asre.lrcú,|

p Vieñ naszych milusirlskich.

okazji Dnia Dzieckazorganizowaliámy<tlanaszychmilusiískich fest]'n na iotnisku w Rudnikach
fil
/¡Z ¡kolo Czestochowy.Dzieciaki bawüJ sig na olbzyniej dmuchanejzjeid¿alni, wirowaly na karuzeli,
!J
kqpaly sig w baseniew)?elnionlal $rmowymi pileczkami, écigalysie autkami.Wszystkimumilala
czasorkiestra. Duiq at¡akcj4 byly tak¿e pzeja¿d¿ki na konikach i r4jdy po lotnisku zabltkowq bryczk4.

Prawdziwq Íiajdq szczególrrie dla chlopców, byla mo¿liwoéó spenetrcwania wnetrza wozu st¡a¿y po¿amej oraz samochodu naszego pogotowia wodociqgowego.Zabawy nie zaklócil nawet wiosenny deszczyk.Wszystkie dzieci obdarowane
zostaly slodyczami oraz tlrobnymi upominlami.O tym, ie impreza byla uda¡a é\¡¡iadczyb¡uémiechdete buzie i w}?owiedzi jej najnüodszych luczestr\tków.Podaba Ci si4 tutaj? Ac}ls.-z.oÁmiechemodpowiada Weronü ^Pyda (lat 5). A co nqibard2iej?"ptturrkolejlrq üíewcztrke-Zjei,üa1rna! Iylko jest du¿a kolejka, a wszyscy chcq zjech ai- z enbtzjazmem odpowiada Justgüa Cierpial (Iat8) Tobie te! sie podoóo? Te¿,a najbardziej wóz stra¿acki, jest bardzo fajny-odpowiada Adaé
Jakubowski (lat 7). lYudno sig dziwió nasz¡.m milusií,skim - tyle at¡akcji naraz! I oto cho¿lziloorganizatorom t€j imprezy.
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Jastarniczar

¡l'-.|h.uba hazcy pracownrk .todocragow
\JCzestochorvskich $ic. ¿F w samwn
--l
centrum Pólwyspu Helskiego, w jednej
'
z najpiekniejszych nadmorskich mi€jILl
scowoéci w¡,pocz¡nkowych znajduje sig nasz Zakladowy
Oérodek Wczasowy. Sezon wczasoviT trwa w nim okolo 4
miesiecf Rozpoczyna sie ka¿dego mku w polo\rie maja,
a koíczy

I
E
-

niu. 06¡0dek Wczas t a r n i
pierwszy
raz goÉci]
c z ó w

w 1964
roku. Od
tego czasu
wiele srg
wrele
sie
Fokarium
zmienilo... Obecnie do dyspozycji p¡acowników
Przedsigbiorctwa,posiadamy 20 dobrze wyposa¿onych
domków campingowych.
Mamy wlasnq kuchnig i stolówke. Wczasy w naszym
Oé¡odku cieszq €ie bardzo
duiym powodzeniem.W kaidym sezonie letnim ko_rzysta
z nich ponad 600 osób.Smialo
mo¿emypowiedzieó,¿e posiadamy jeden z piekniejszych
Jastarniabardzo Oérodków Wczasowych na
dawnotemu
Pólwyspie Helskim. Ka¿dy,
kto wybie¡a sie na wczasy do tego pigknego rDiejscama
nadziejp na pigknq, slo¡ecznq pogodg. Niestety, aura
czasami bfva kapryéna. Co zrobió, kiedy pogoda nie
sprzJ'ja pla¿owaniu?...Jastarnia, to miejsce, w którIn
o ka¿dej poüe roku mo¿na znaleáó coé dla siebie.
P¡zeglqdajqc przewodniki, mo¿na dowiedzieé sig r.ielu
ciekawych rzeczy o téj miejscowoéci.Po ¡az

Wielkiego Postu. Obecne centrum miasta sklada sie z 2
kiedyé oddzielnychmiejscowoéci:Jasta¡ni i Boru. Dzisiejsza Jastarnia, jak wszystkie miejBcowo6ciPólwyspu,j est
nowoczesnl¡m letniskiem, dostosov,¡anymdo potrzeb i wygody letników. Pod4Zajecz naszegoOÉro¿lkawczasowego
$ kierunkLrcentrum miasra. nie cposóbnre zauwaiyc
pigknego, neobarokowego koéciola, wybudowanego
w okresie migdzy*o.¡cnn]'m. Ze znajdujqcej si9 pr¿y
wej6ciu do koÉciola
tablicy, mo¿na siQ
dowiedzieó, kto
jest pat¡onem ¡ybaków, Jastarni,
Boru, a tak¿e Pomoüa. KoÉciólposiada czworokQtn4
bialq wie¿9, widocznq z bardzo
du¿ej odlegloéci.
Specyficzny nastrój tworzq lódki,
lat temu
Jastarniak¡lkanaÉcie
lampy nawigacyjne, witra¿e o tematyce moIskiej. Szczególna uwage
zw¡aca ambona wykonana w ksztalcie lodzi na
spienionych falach, a tak¿e o¡gany. Jastarnia, choéjest
malq miejscowoéci4, posiada dwa muzea rybackie.
Pie¡wszez nich znajduje sigw centrum miasta przy ulicy
Rynkowej 10. Jest to "chata rybacka z wyposazenieíI
z koúca XIX-tego wieku. W lamach ekspozycjip¡ezentowane sq sprzety rybackie stosowane na Póh,v'yspie
w okrcsie od Xv-tego do polowy )o(-tego wieku.
Ciekawostka \rykonstrukcji chaty jest wykoüystanie do
z rozbitych okretów Drubudowy d¡ewna pochodzqcego
gim, oryginaln].rn obiektem rnuzealnym jest prywatne
Müzeüm Rybackie, w któ¡ym mo¿na ob€jrzeé
zrekonstruowanq izbp ¡ybackq z pocz4tków )C( tego
wieku. Znajduje si9 tam u¿J'wanykiedyé sp¡zet gospodarctwa domowego,jak ¡ównie¿ naüedzia do polowa¡ia
m.in. na wrony i mewy. Muzeum to mieéci sie p¡zy ulicy
Mickiewirza 115 W jego .4sredzrwie.przy scie¿ce
rowerowej do Juraty znajduje Cmenta¡zowa Góranajstarsze miejsce pochówku ludzi z Boru ,¡¿schodniej
czgéci dzisiejszej Jasiami. Z górq tq wiq¿e Bi9,¡/iele

Jasta¡nia pojawila sig w dokumentach u¡zpdowych w II polowie X\alI w Nazwa ta, we¿¡lug
legendy, wywo-

Jastarniakilkalattemu
dzisieodpogaóskiegobo¿kaJastzeboga,którcmu oddawanoczesana

poczqtku wiosny, palqc ognie na wzniesieniach i taiczec
wokóljego posqgu. Zgodnie z legendq, najedn}]n z takich
obrzgdowych pagórków powstala pó¿niej osada. Od
wieków glówn),m áródem uhz)'mania mieszkalcó,r
Jastarni bylo rybolóstwo - polawiano lososie, flqdry,
wggoüe. W czasach, kiedy foki byly w wodach Baltyku,
úieszkaicy polowali ¡óv,niei na nre. Nie ka¿dy wie, ie
poza owocami morza, ludnoéó Póh*yspu lowila rówlie¿
wrony. Lapano je w si¿lla p¡zede wszystkim w okr$ie

Jastarniadzié
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niesamowitych
opowieéci.
W ká¿dym przewodniku odnaIe¿ómo¿¡a inforp o c h o d zq c e j
z 18?3r. kapliczhi wybudowanej
ku czci 6w Rozalii. Kapliczka
znaj duj e sie

w dawnyn Bo¡ze, w rejonie ulic Szkolnej i Ceynowy.
Miejsce to jest wyrazem pamieci o ofiarach epidemii
d¿umy, która zdziesiqtkowala mieszkaóców Bom i Jastarni w latach 1707 - 1?11. PólwJ€ep HelBki jako caloéó
nie ma konkurencji na polskiñ wybrze¿u. Jego atutem
je8t dostpp zarówno do pelnego moza, jak i do Zatoki,
a tal¿e klimat, stwa¡zajqcy idealne wa¡unki do uprawiania windsurfingu, ieglarstwa omz innych sportów wodnych. W Jastarni znajdujq sig dwie pla-¿e:nad pelo)m
Ílorzem oraz nad Zatok4 Pück4. Obie s4 pia8zczyste.

Plaáa nad peljest szemza,ale
wodar,rniej jeBt
chlodriejsza od
wody w Zatoce.
Wodaw Zatoce,
nej odlegloéci
od brzegu, jest
bardzo plytka w p¡omieniu 1
km ma do 1,5m
glpbokoéci. Na
katdel z plai, latem odb,'wajq sie koncerty zespolów
muzycznych i folklorystycznych o¡az dyskoteki.
Szczególn4 uwagg przyciqga malowniczo polo¿ony port
w Jastarni. CzgÉézachodnia portu wykor¿y8tywana jest
przez lodzíe, kutry rybackie oruz statki ¿eglugi plzyb"ze¿nej. W czeéci wscho&riej portu mieéci sie oÉrodek
¿egla¡stwa sportowego i baza pletwonurków. Oprócz
zwiedzaniapori u, isl niejc moiliwosé udania sie w rejs po
Baltyku. St4d mo¿na poplywaó po zatoce tzw. pome¡ankami
starj'mi, tradycyjnymi lodziami kaszubskimi.
Warto odwiedzic te¿ boBma¡at portu, w którym znajdujq
sig dwie sale \rystawiennicze z unüato¡r].m sp¡zetem
W razie niepogody lub zbyt
aluiego sloíca mo¿na wybraó
sie na spacer po przepigkn]'m
lasku iglastym ciqgn4clm sip
wzdlui brzegu. Ciekawym
obiekt€m w Jastarni jest latamia mo¡ska. Nie je8t ona
udoskpniona dla zwiedzajqcych. Latarnia morska w Jastami to Btalowy walec, pomalowány w czeiwone i biale
pasy, uBtawiony na betonowyln cokole. Stercwaná jest
autoriatycznie. Calkowit¿ jej
wysoko6é w]'nosi 13,3 metrY.
Na uwage zaslugujq takie
bu¡kry, kt¡¡e sq pozostalo-

6ciq polskieh
umocnten
z wrzeénia1939
¡okü. Warto ich
poszukaó. Jeden z pigciu
obiektów znajduje sip nad samyrn morzem,
dwa kolejne na
wydmach mie¿lzy mo¡zem
!y - na \r'y6oKoéci kempingu "Maszoperia" nad zatokq, a ostatni zlokalizowa¡y jeBt we wschodniej cz96ci Jastarni, w lesie, na
wysokoéci Oérodka Telekomunikacji Polskiej. W Jastarni,
coá dla siebie, znajdq miloénicy Fz)'rody. Mo¿na tu záobserwowa¿ wiele gatu¡ków przelatujqcych ptaków W 1996
rcku Grupa Bads¡rcza Ptáków Wodrych "Kuling" q'ty'
czyla úcie¿k9dydaktycznq o nazwie "Lqki kolo Jastami'.
Wzdh¡i écie¿ki ustawiono tablice zawie¡aj4ce zdjecia,
kolorowe rysunki i informacje o najwa¿niejszych elementach flory i fau¡y. Na atralcyjnoéó terenu wp\'wa rcwrieá
krajobraz bagienny i pobagiennyoraz zroinicowana roslinÍoéó. Mo¿na spotkaó bardzo rzadkiego niejadoivitego

w9za-gmewoszs
gla¿lkiego.Bogat4 p¡zFode Pólwyspu lworzq
kormorany, pekozy, biegusy,
czajki, p€trele,
mewy, rybitwy,
a tak¿e sa¡ny,
zajqce, dziki,
lisy, je¿e i v¡iele
innych zwielzqt.
Wielu wczaso\,{.ij4cych na wczasach we wrzeéniu, mialo okazjg zobaczyé dziki. pod.chodz4ce pod bramg naszego Oérodlka Wczasowego.
W wo¿lach otaczajqcych Póhrysep wyst4pujq flqdry
éleilzie, szproty, dorsze, lososie, szczupaki, plocie, okonie.
Czesto spotkaó mo¿na meduzy.Na turystów, w c€ntrum
Jastami, niest€ty, tylko w sezonie letnim, czekajq cztero'
osobowe ekorowery, którj.lni mo¿na zwiedzaó miasto
i okolice. Przeb,.w4tqc w Jasta¡ni warto wybmé si9 na
spacer pla¿q lub wycieczke rowerowq do pobltukiej Juraty,
czy te¿ w kierü¡ku Chalup. wwoczywaj4c na wczasach
nie sposób nie odwiedzió fokarium w Helu, w któryn
naukowcy z Uniwers''tetu Cdaískiego, podjgli sie ambitnego zadaria, przywrócenia populacji foki sza¡ej na poludniow].m Bahyku. O ka¿dej polze roku, w Jastarni turysta
rno¿e zíaleaé wszystko, czego pragni€ - pi9kn4, czyst4
pla¿e, czyste powietrze, goscinnych ludzi, pi9kn4 kulturp,
boeatq tradycje, mo¿liwoéé ieglowania i windsurfingu,
zabltki i liczne at¡akcje.Jedna}, kiedy milknie letni gwar,
wfie¿d¿ajq tury6ci, Jastamia wydaje sie byó jeszcze
piekniejBza. Piekna plzl'Ioda, cicha, pusta pla¿a, szum fal,
mevry,leniwie kolyszqce si9 w porcie kutry rybackie,
cudowne wschody i zachody eloica wt'woluj4 niezapomniane wspomnienia. Nie sposób nie zauroczyé si9 i nie
zat€sknic za takim widokiem...
. fd!tu Szc.eP¿nih
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Moie bylem w tym wszystkim smiesznyjal
Szwejk, ale cieszylem sig w duchu, ze t9
,tjE
rozmow€, któ¡a tak mocno niepotzebnie
-"
prze¿ywalemmam juá za sobq. Oclnosilem
wraienie, ¿e jestem l¿ejszy, jak po spowiedzi podczas
którcj z¡zuca sie brzeúie grzechów. Na koniec kierownik
Buksiiski w:razil przekonanie, ¿e bede z obowiqzków
wywiqzywal sig dobrze, a skoro tak bpdzie, to moge
niep¡aw¿la¿ liczyó na podwyákg! Slowo "nieprawda¿" bylo
Ir]áyniera przyz.l,.{"czajeniem. Bezwaru¡kowo potwierdzalem to ruchem glovry, ¿e tak bedzie, ¿e na pewno b9d9
si? staral! Dalej jed¡ak nie wiedzialem,r co b9d9 robil.
Wiedzialem natomiast, ¿e ta moja autop¡ezentacja w}?adla nienajgorzej bo to sie rvyczuwalo. Nastgpnie z p. Aniolem - zastepc4 p. Buksiískiego udaliémy sig do miejsca,
gdzie mialem pracowai. Ani p. Aniol, anija nie ujawnialiémy nawet przed sob4, ie kiedyé jeszcze w czasach
szkotnych chodzili6my razem na wagary On byl wtedy
uczniem Tbcb¡rikr¡m Budowlanego, a ja Liceum im.
R.taugutta. Brygada "pomiamwych znaków sieci" miala
swoj4 siedzibg w tej czgécibudynku, którq dzisiaj w caloéci zajmuje dzial naprawy wodomierzy i stacja legalizacji,
czj¡ü gospoda$two Zbyszka Rozakowskiego. Bylo tojedno
pomieszczenie. Staly w nim dwa du¿e stare stoly
z brutl¡t'mi od farb blatami. bardzo gruby drewniany pien
z rozklepanq sztabq olowiu, szafki na ubrania, ktzywy
regal, drabina (ze vi'szystkimi szczeblami), klucz do
zasuw, kilofr, szpaille i érodek lokomocji - radziecki rower
ma¡ki Ural wyl4cznie do u¿ytkr¡ slu¿bowego. CaloÉci
dopelnial nieznoény, cha¡akterystyczny smrodek z lakie¡ów nitrocelulozoe/ych.Brygadzislq byl srars?y j.di panAntoni Tbrka, kiedyÁ oEobisty kamerd]'ne¡ hrabiego
Lubomi¡skiego w Kruszl-nie VCz?stochowy, wtedy ahtywhta partyjny, czlonek egzekutywy PO.P w Przedsigbiorstr¡¡ie. Co by nie mó¡¡¡ié "szycha". Ow pan, jak pamigtam, przyj4l mnie dosi ¿yczüwie, a nawet z pewnq dozq
uprzejmoéci japoiskiej. Póániej dorÁ¡iedzialem sig, ¿e
niekiedy rytlo ujawnial doskonale maniery. z czasow
znajomoéci z hmbiq. Pnwie cal4 'dniówke" , nie liczqc
drobnych przerw, w:pelnila mi nauha. Poznawalem
w teorü i Faktyce prcc$y produkcji tabliczek. W tj'm
l

temacie oéwiecali" mnie: P Terka i bardziej od niego wymowny -drwi czlonek brygady- Jeüy Majo¡.Jü¡ek, trochg starszy ode mnie, byl czlowiekiem oczt¡tanym o rozleglej wiedzy hunadstycznej. SlaboÉciqjego byly kobietJ¿Wino teá! Inter$owal Bip imp¡esjonizmem, a wlaéciwie znakomitym tego kierunku Fzedstawiciel€m Vincent,.ú van Goghiem. Wydawalo mi si€, ¿e bardziej od
malarstwa imponowala mu sama postaé artysty. Na swój
sposób p¡óbowal go naéladowaó. Nie mialem problemów
z p¡zyswojeniem, jak¿e p¡]mitJ.wnej technologii produkcji labliczek - znalów Bieci.Bylo wiec trocheczasuna inne
t€maty. Z opo\.iadai moich w8pólp¡acowników "poznalem" d)Tektora mgr in¿. Stanislawa Nawa¡e, Naczelnego
In¿yniera mgr in¿. Zygmunta Duszyúskiego,czlowieka
podobno w]'magaj4cego, ale sp¡awiealliwego, a tali;e
ZastepcA ds. adminishac¡{no - handlowych Jana Kweóko
i wielu innych pracownüów. Wszystkich, których w ten
sposdbpoznalem niejestem w slanie tu wymienic i Do¿e
uczynie to p¡zy innej okazji. Jak paúigtam podczas rozmowy.zwrócilemuwaggna osobgpana Zygmurta Z¡vockiego. Przed wojnq zastepcp dowódcy 27 pulku w Czpstochowie, w czasie okupacji szefa sztabu AK ok¡ggu Kie'
lecko-Radomskiego, a w P¡zedsigbio¡stwie- robotnüa.
Z ciekawostek poznalem historlike pewnego p¿edwojennego incydentu, w któ¡J'm uczestniczyl wtedy Kiercwnik
Dzialu Technicznego in¿. Tadeusz Smiecióski i wiele innych do których bedg jeszcze\¡'racal. Opisano mi szczególowo w jaki sposób w]"zuca sie z szeregów partü ludzi
"obcych ideowo" i kogo to spotkalo w Wodociqgach. No i, ¿e
jest lainia w Wodociqgach,gdzie mo¿na sie wykqpaó
w ka¿dq Bobote.Z perspektywy latba¡dzo cieplowspominam ten mój pierwszy dzieí pracy i ludzi, któ¡ych *4edy
poznalem. DziÁ jestem pe1\,Ily, ie byl to dla m¡ie dzieÁ
szczgéliwy. Od niego si9 wszystko zacz9lo. Praca w Wodociagach okazala sig niekoícz4cq lekcjq zycia. Tu
nauczylern sig zasad poszanowaniakazdej pracy i szacunku dla ludzi. Dlatego moje wBpomnienia chcialb)'rn
zmienié w trwalq pamieé o wszystkich wspanialych
ludziach, któ¡ych ¿ycie i pÉca wplecione zostaly w historie naszegoPrzedsipbiorstwa.

Poüziqkowanie
zawspólne
lata
W tym miesiqcu wieloletni pracownik Wydzialu Sieci Wod.-Ka¡. Pa¡
Mieezyslaw Jurecki odszedl na emeryturp. Pa¡ Mieczyslaw z nostalgiq ¿egnal
Wodoci4g| Cztowieh siq czuje, jakbr mu tlen odciQli, to przecie¿ tyle lat.usponína. Zaptta'Jy o plany na €merytu? odpov/iada: Mam wnuczkaSzymona Qat 4), htory jest piechurcñ tctk,jah ja.. Uwíelbiarny spacerX.Cale 2ycíe
prnciz2 chodzilem na pizchote z ul. Sobieshi¿go d.o praq, mdl! ma to po
dziadku. Bqdzipmy spgdzaé wiele czasu uspólníe spacerujqc. Nie planuje
dnlekich utyjozdów,jestem ra.a:zejtlpem d.onatora.
Razmduidla Kdrclind St?pi¿i
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Ulspa HenryqAsrqtr
FvqH,
Rolá i znaczenie wody wskazuja, ic
groába jej niedostatku bylaby dla czlowieka znaczniedotkliwszani2 brakjakiegokolwiek innego sklaillika. Los wody to
rów¡ieá nasz los,bo przecie¿ organizm czlowieka
i wszystkich gatunków sklada sig w glównej mierze
z wody. Jest ona nieodlqcznq czeáci4 r.aszego zycia.
Jeéüporównaérolg wody !f naszymorganiámiez ¡olq,
jakq odgrywaw przyrodzie,zauwaáymyzdumiewajqce
podobieistwo. Czl'rn dla przyrody sq takie zjawiska
jak pogoda,opadyi powodzie,tlan dla czlowiekajest
proces trawienia i pocenia sig. Mgly, opary, chmury,
calq pulsujqcqal,moslergmoina odnaleáiw znacznym
pomniejszeniu w naszym oddechu. Kiedy zaburzony
jest regularny, harmonüny ¡,'tm pr4rody, zalamuje
sig tak¿e nasz wewnetrzny klimat, nasze samopoczucie. Sieó ¡zek na Ziemi przrTomina ludzki k¡wiobieg. Obydwa Ea,zagroior\e zatruciem i mo¿liwo6ciq
zaklóceí. Woda gruntowa znajduje swój odpowiednik
w wodziekomórek ludzkiego cialE. Obni¿eniejej zawartoécijest w obu przypadkach émiertelne. Filhacje,
oczyszczaÍ\ie i wykorzystanie pozostaloéci, od¡ajduj emy w organiámie ludzkim w pracy nerek. A to w wielkim obiegu wody w prz¡aodzie regulowanejest poprzez
szatg roélinna, wlDromieniowanie, prqdy morskie,
wislr.\ Jsokiei niskjecisnienie,w nalemperalu-re.
sz].rn ukladzie wewnetrznJ.m dokonuje skompliko-
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Otwartesercu

wana regulacja hormonów tarczycy, p¡zysadki mózgo¡¡¡ej i nadnercza. Równie¿ lingwistycznie istnieje
écisla wi9á migdzy tlimatem Ziemi, a nastrojem czlowieka: przyjazny, pogodny,posgpny,"kwaény", wylewny, suchy lub burzliwy. Ludzie mogq byó tacy jah
pogoda. Nawet slowo "humor" majqce sv¡e korzenie
w jgzyku laciiskim oznacza"wilgoé", której daremnie
by szukaé u czlowieka "oschlego".Wode, któ¡a jest
niezaslqpion).mskladnikiem naszegopo¿yrvienia.
nale¿y dokladnie poznaé,och¡ania¿i postepowaóz niq
i powinodpowiedziaJnie.
Olo naszapilna powinnos¿.
noéóprzyszlychpokoleí. Je6li bowien wodajestzanieczyszczona,to zagroione jest ¿ycie organizmów na
Ziemi, a wigc i ¿ycie czlowieka. wszyscy przeto musimy sie przycz¡miódo tego, aby wodzie ijej obiegomna
naszej planecie okazaó szczeg6lr\4 troskg, aby ta
najwa¿niejsza skladowa wszelakiego istnienia nie
byla bezmyslnieniszczona.Chodzi l,u zardw.noo nas,
jak i o pokolenia,które przyjd4 po nas i bgd4 zamieszkiwaly pigkllq planetgludzi - Ziemig.
Aby uéwiadomiósobiejak wielkie znaczeniema woda
¿llanas i ¿llaérodowiskaw któr¡'rn 2yjemy,w kolejnych
odcinl<ach przedstaq.ione bgdq obiegi wody w przy¡oilzie.

wóithi

Opracovano na podstawi€ ksi*ki wODA=iYClE áú¿r Fedéric V€ste.
li¡iq¿ka s ydaná przézPolski Klub Ekolosiczny w K¡alowie w 1992r

Przy Miejskim Przedszkolu
Nr 17 ¡¡¡ Czestochowie (ul.
Kozia - nieopodal Wodociqgów
Czgstochowskich) dziala SrodoÍ¡iskowe Ognisko Wychowawcze Nr3 "Otwarte tlrzwi".
Codziennie wsparcie i opiekg
znájduje tam okolo 70 dzieci
i mlodzieáy.Dzieci mogq liczyó
na pomoc w rozwiqzlnvaniu
problenów osobistych, szkolnych i ¡odzinnych a tak¿e pomoc w zadaniach szkolnych.
Mog4 liczyé takáe na talerz
gor4cej zupy i kanapkg.Aby pomóc nauczycielom i wolontariuszom w stworzeniu wychowankom oé¡odka warunków do rozwijania swoich zainteresowai, poLt"teczl]ego
¡r]?elnienia wolnego czasu, Zarz4d Przedsiebiorstwa
ptzekazal \\a rzecz ogt\iska stól do tenisa stolo$ego. StóI
oraz niezbgdny do gry splzgt sportowy byly ju¿ od dlu¿szego czasu marzeniem dzieci odwiedzajqcych "Otwarte
a¡rzwi".P¡ezert zostalprzekazanyw Dniu Dziecka.
Kdrolind Steoi¿i

Andej

Nowepilki do nowej
saligimnustyczne

P os i a da n i e
p¡ofesjonalnej
i komfortowej sali giú¡astycznej
jest przedmiotem staraí ka¿dego dyrektora
szkoly. Od niedawna Zespól
Szkól nr 3 przy
ul. Rozdolnej
w Czestochowieod niedawna rnoze poszczyciésig
nowq sal4. Nasze Przedsiebiorctwo pzycz).nilo sie do
wyposaZenia sali w sprzgt sportoqy. P¡ezenteú od
Wodociqówbyly pilki. Mlodzie2 wspaniale przygotowala sie do uroczystego otwarcia sali. Inscenizacja
igrzysk olimpijskich, wystepy mlodszych i sterszych
uczniów stanowily ciekawq oprawg artystycznq tej
szkolneju¡oczystoÉci
Kdrctina
stebie

Znaki specjalne...
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f / zwiqzku z certflkacjq Zintesrowanego Systemu Zarzqdzania
l/f¡f

'¿T::",;;ili;
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Centrum Badañ i Certyfikacji S.A. púyznalo nam
uprawnienia do poslugiwania sie graiczn]'mi znakami
certyñkowsnego systemtl. Sq to: Znak Cert]dkowanego
p¡zez PCBC S.A. Systemu Zarz1dzar:ia przyzr'awarly
organizacji w imieniu Miedzynamdowej Sieci Cedyfikacji IQNet oraz Znak PCBC Certyfikowanego Zintegro\ anego Systemu Zarzqdzania zgodnegoz normami
PN-EN ISO 9001:2001,PN-ENISO 14001:1998.Znaki t€
sq dowodem, i,e zarówr,o system zarz4dzania jakoéciq
o¡áz Érodowiskiemtunkcjonujq w Püedsigbiorstwie bez
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d miesiqcap¡zed budyüiem WodociAgówCzpstochowskicb przy ui. Jaskrowskiej ñlnkcjonuje
parking dla rowerów. Powstal dzieki sugestiom
na8zych Klientów. W Biuúe Obslugi Klienci odwiedzajqcy kilkak¡otnie zwracali uwage na t9 niedogodnosó.
Badzo wiele osóbprzyjezd¿ado nas ¡owelami, szczególnie temz-latem. Najczgéciejwprowadzali rowery do biura, ale portierzy zwracali im uwage, inniplzr?inali ¡owery do porgczy przy schodach. To bylo dla Klientów utrudni€nie.-w¡aénia AgnieszkaKolodziej-st.insp.ds.windykacji. Parking dla ¡owerów cieszy sie du¿]Tr zainte¡esowaniem. Pan Krzysztof byl mile zaskoczony, ¿e püygotowaliémy tak komfortowe miejsce dla rowerówt Ja.l.tc tu
zastanauialem siQgdzíe zostaloiC rcwe¡; nie sqd.zilem, 2e
macie taki parhing. Bylem naprawdq zdziwiory.Od razu
wid.aé, 2e to porzqd.na firma, przecie2 d,u¿oosóbje¿d.zi na
rou¡eroah
Kdrclina steDieí¿
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a remontów i legalizacji wodomiezy w koncesjonowanej stacji wodomie¡zowej nadzorowanej
przezCJównyUrz4d Miar
a wymiany i remontów podwodnych agregatów
pompowych
a przegl4dóÍ' serwisorych i napraw pomp fi:rmy
Hydrovacumi KSBwauroryzowanej
stacji
a ciórrieniowegoczyszczeniakanalów
. inspekcji teleüzyjnej p¡zewo¿lówkanalowych
i studni glebinowych
a usuwania awarii na sieci wodociqgoweji kanalizacn'¡ei
q4)u: ¿uraw
a nqimu sp¡z9tu specjalstycznego
samochodowy,agregaty prqdotwórcze,agregaty
hydrau.licznez mlot€m hydraulicznym lub pompq hydraulicznq,mlot spalinowy
a kompleksoweanalizy wodyi éciekéw
ZAWSZE DO USI,UG

pnzt¡oL

- ZAFYTA;I - wy.rASMJ

Dolo¿ymywszelkich staraí aby ka¿dy Klient byl
za¿lowolonyz naszychushrg.
Gwarantujenyprofesjonaüzm,
noevoczesnorj¿
i sta¡annoéé.

Ptuki,czne inÍotmacje dlo Rlientów

B¡utu obstuai Ktíüta cvane jést co.lzienai¿ w Eodz,7 .0O-l5.00; we *torki 7,00,17.00
Kas, .4mn¿ @dziü,i¿ w Codz. ?.30- 14.30; we storki 7,30 ¡ 7.00
Wotne t¿l¿forr: Pogorowie wod kár. 994 czlme cal4 <toba.
PWiK cenrralat l. 37-73,I99, selaeieiar tel. 37-73,101,f4 36-51-182
Su z.aó,o w i 6Ío, ñ acj e : w.p\9
ik.czesr.pl
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