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DOddajemy w Wasze ręce nietypowy – ekologiczny komiks. Jego magiczni 
bohaterowie, których nawet może trochę znacie – Harry Kropel i Wodniona 

– zabiorą was w niezwykłą podróż. Dlaczego ich pojazdem jest chmura, 
czyli woda w postaci wodnej mgiełki? I czemu imię superbohaterki 
i nazwisko superbohatera komiksu kojarzą się z wodą? Bo jest to podróż po 
Wodociągach Kieleckich, czyli spółce, której działalność jest nierozerwalnie 
związana z wodą.

Chcieliśmy opowiedzieć w sposób lekki, przystępny i zabawny nawet o tak 
skomplikowanych sprawach jak projekt unijny, dotyczący rozbudowy 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej za 202 miliony złotych czy rozbudowa 
oczyszczalni ścieków za 240 milionów złotych. A cóż lepszego w takiej 
sytuacji mogliśmy wybrać niż komiks? Postacie Harry’ego i Wodniony i ich 
przygody są barwne, a nasze obiekty i pracownicy… hm… w niektórych 
twarzach dostrzegam nawet podobieństwo do znanych mi osób.

Tak więc nasza przygoda rozpoczyna się od prezentacji wielkiego 
projektu budowy nowej kanalizacji i sieci wodociągowej, co oczywiście 
Harry i Wodniona obserwują: tak z góry, jak i z placu robót. Ciężka 
praca, polegająca na kładzeniu kilkudziesięciu kilometrów nowych 
rur, wykonywana jest bez użycia tajemnych zaklęć czy eliksirów. 
Superbohaterowie przekonują się również jak sieć kanalizacyjna 
i wodociągowa ułatwiają życie i jak ważne jest to, aby mieszkańcy 
podłączali się do nowej kanalizacji i do wodociągu. 

Następnie magiczna chmura zabiera ich do oczyszczalni ścieków w Sitkówce, 
najnowocześniejszej takiej instalacji w Polsce i Europie. Harry dowiaduje 
się, że w dzisiejszych czasach nie potrzeba czarodziejskiej różdżki, aby 
oczyścić wszystkie trafiające tu i niezbyt ładnie pachnące ścieki. 

W końcu nasi czarodziejscy bohaterowie przekonują się, że ich moce 
nie są Wodociągom Kieleckim potrzebne, bo nasza wodociągowa spółka 
doskonale radzi sobie z wydobywaniem i dostarczaniem mieszkańcom 
zdrowej wody oraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków. 

Czy warto zobaczyć taką niezwykłą podróż Harry’ego i Wodniony po 
naszym regionie? Jestem przekonany, że tak i gorąco Was do tego zachęcam. 
Zajrzyjcie na następne strony naszego komiksu.

Drodzy Czytelnicy,

Henryk Milcarz 
Prezes Zarządu, 

Dyrektor Naczelny 
Wodociągów 

Kieleckich Sp. z o.o., 
Pełnomocnik 
ds. Realizacji 

Projektów Funduszu 
Spójności, 

MAO (Measure 
Autorising Officer)
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Harry Kropel i Wodniona przemierzają świat w poszukiwaniu 
miejsc, gdzie woda jest szczególnie ważna. Chronią jej czystość, 

pomagają w budowie wodociągów i kanalizacji, popierają 
miejsca, w których dba się o wodę.

Wodniono,
słyszałem 

wiele dobrego 
o kieleckiej 

wodzie!

Sprawdźmy 
to!
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To Kielce, Harry!

Miałeś rację, ta 
woda jest pyszna! 

Można ją pić prosto 
z kranu. Smakiem 

i ceną przebija wodę 
butelkowaną!

Jest też bardzo
zdrowa. Ciekawe,
czy mieszkańcy
wiedzą jak dbać

o to, co mają.
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Studnie i szamba... 
nie podoba mi się 
to! Nieszczelne 
szamba zagrażają 
czystości wody 
pitnej. Brak 
wodociągu to
spora
niedogodność.

Zgadzam się z tobą, 
musimy coś z tym 

zrobić! Zobacz, tam 
pracują robotnicy. 

Może coś nam 
wyjaśnią...
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Budowa kanalizacji 
i wodociągu w ramach 

Projektu „Kompleksowa 
ochrona wód podziemnych 

aglomeracji kieleckiej”

Dzień dobry! Miło nam 
poznać ludzi, którzy 

dbają o ochronę 
i poprawę dostępności 
do zdrowej, kieleckiej 

wody. Czy możemy 
wam jakoś pomóc?

To znaczy, że 
każdy może 

być super-
bohaterem 

i podłączyć się 
do nowej

sieci.

Dziękujemy, 
ale wszystko 
idzie sprawnie 

i gładko. Pierwsi 
mieszkańcy już 
podłączają się 
do kanalizacji 
i wodociągu.



7

Co za
niezwykła 
budowla!

Widziałem już 
podobne, ale ta 
podoba mi się 
szczególnie!

Jest bardzo 
nowoczesna.
Zajrzyjmy do 
środka, żeby 

dowiedzieć się 
czegoś więcej.

Harry Kropel i Wodniona podróżują 
szlakiem wybudowanej kanalizacji 
i przylatują do Oczyszczalni Ścieków 
w Sitkówce. Podróż jest długa, 
bo wybudowanych zostanie 
182 km kanalizacji, a to tak, jakby 
połączyć rurą Kielce i Warszawę.
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Dzień dobry!
Czy mogę w czymś 
pomóc?

Dzień dobry!
Podziwiamy 
właśnie tę 
budowlę. 

Wygląda bardzo 
nowocześnie.

Proszę nas 
oprowadzić. 

Chętnie 
zobaczymy, 
co dzieje się 
w środku.
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Jesteśmy w niezwykłym 
miejscu. Dzięki tym 

urządzeniom i instalacjom 
ścieki, które do nas docie-
rają rurami kanalizacyjnymi, 

są pozbawiane wszelkich 
zanieczyszczeń i mogą 

bezpiecznie trafić do rzeki. 
Dzięki temu możemy cieszyć 

się osiągnięciem efektu 
ekologicznego.

Efekt
ekologiczny?
Brzmi bardzo 
poważnie...

Dzięki modernizacji 
oczyszczalni 
będziemy mogli 
skutecznie oczyścić 
wszystkie ścieki, 
które tu trafią, 
również te 
z rozbudowanej 
kanalizacji.
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Czy to znaczy, że 
dzięki inwestycjom 

wodociągowym pyszna 
i zdrowa woda jest 
bezpieczna i można

ją pić prosto
z kranu?

Dokładnie tak! 
Nasza praca wspiera 
przyrodę i sprawia, 

że możemy się cieszyć 
piękną naturą 
i zdrową wodą.

Fantastycznie!
Lećmy dalej,

zobaczyć efekty 
wszystkich tych 

inwestycji.
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Chyba 
powinniśmy się 

zatrzymać!

Chlap

Chlap

Harry!

Nie ma sprawy, zawsze 
chętnie pomagamy!
Dlaczego korzysta 

pani ze studni?

Dzień dobry! 
Pomogę pani.

Dziękuję, 
chłopcze! 

Mam spore 
problemy, by  

wyciągnąć 
wodę ze 
studni...
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Bez studni nie 
miałabym wody do picia. 
Na szczęście robotnicy 
są już blisko i lada dzień 

przyłączą mój dom 
do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej.

Będę cieszyć się 
czystą wodą 

w kranie i zrezygnuję 
z uciążliwego 

i kosztownego szamba. 
Nie mogę się już 

doczekać!

To świetna 
wiadomość dla 
mieszkańców, 
którzy zyskają 

możliwość 
podłączenia 

swoich domów 
do wodociągu 

i kanalizacji. 
Słyszeliśmy, że we 

wszystkim pomagają 
Wodociągi Kieleckie.
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To prawda. 
Dzięki projektom 

realizowanym przez 
Wodociągi Kieleckie 
mieszkańcy Kielc, 

Masłowa, Sitkówki-
Nowin i Zagnańska 

będą mogli korzystać 
z nowoczesnej 

i monitorowanej 
sieci 

wodociągowej 
i kanalizacyjnej.

Bardzo nas to 
cieszy. Podoba nam 
się piękno regionu 
świętokrzyskiego 

i fakt, że mieszkańcy 
potrafią zadbać 
o jego naturalne 

skarby.
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Wodniono, Patrz!

Jakie piękne, 
ogromne drzewo!

Zobaczmy je 
z bliska!
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Dzień dobry!
Co może nam pan 
opowiedzieć 
o tym pięknym 
drzewie?

Dąb „Bartek” to chluba 
i duma gminy Zagnańsk. 
Rośnie od tysiąca lat, 

czerpiąc tutejszą 
wodę. To również 
pomnik przyrody, więc 
chronimy go i pielęgnujemy, 

by na długo 
pozostał 

żywym 
symbolem 

historii 
i natury.
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To fascynujące! Woda 
w tych rejonach chyba 
kryje w sobie zagadkę 

długowieczności.
Harry, wydaje mi się, że 

Kielce mają jeszcze sporo 
tajemnic. Powinniśmy tu 

wrócić.

Też tak myślę, 
Wodniono. Już nie 

mogę się doczekać 
kolejnej wizyty!
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Możemy spokojnie lecieć w inne regiony, gdzie nasza pomoc 
będzie bardziej potrzebna. Tutaj wszyscy świetnie sobie radzą, 
a kieleckiej wodzie nic nie grozi!



Wodociągi Kieleckie są beneficjentem unijnego 
Projektu Kompleksowa ochrona wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej.

To dzięki realizacji przez Wodociągi Kieleckie 
tego Projektu woda poprzez sieć dotarła do ulic 
i całych miejscowości w gminach Masłów 
i Sitkówka-Nowiny. To dobra wiadomość. Ale 
jest i gorsza – nie wszyscy mieszkańcy chcą się 
podłączać do nowej sieci, a zegar tyka i czasu jest 
coraz mniej.

Projekt w znacznym stopniu, bo do 85 procent 
wydatków kwalifikowanych, jest dofinansowany 
przez Unię Europejską.

Ale Unia ma w związku z tym wymagania – 
zapłaci, jeśli nowy wodociąg doprowadzi 
wodę do budynków zamieszkałych przez co 
najmniej 1050 osób. Na podpisanie umów 
z Wodociągami Kieleckimi osoby te mają czas 
do czerwca przyszłego roku, tymczasem jak 
na razie zainteresowanie nie jest zbyt duże. 
Do 25 października podpisano 60 takich umów 
dla gospodarstw zamieszkałych przez 190 osób. 
Stanowi to zaledwie 18 procent zakładanego 
planu, czyli tzw. efektu ekologicznego.

W gminie Masłów można już podłączać się 
do wodociągu w miejscowościach Ciekoty, 
Brzezinki, Barcza oraz Masłów I przy ulicach 
Piaskowej i Świerczyńskiej. Nowa sieć ma 
długość 15,9 km i unijny projekt przewiduje, 
że doprowadzi ona wodę do budynków 
zamieszkałych przez co najmniej 950 osób.

W gminie Sitkówka-Nowiny nowy odcinek 
wodociągu o długości 1,4 km zbudowano przy 
ul. Chorzowskiej i będzie on służył 100 osobom.

Dlaczego warto się przyłączyć?
Czerpanie wody ze studni w porównaniu z siecią 
ma wiele wad. Jest to tak zwana woda podskórna, 
podatna na zanieczyszczenia chemiczne 
i biologiczne, między innymi bakteriami E. coli. 

Tymczasem woda w wodociągu jest wodą 
źródlaną, czerpaną z głębokości kilkudziesięciu 
metrów, ze studni głębinowych. Jest ona 
poddawana tysiącom badań laboratoryjnych, 
których zadaniem jest wykrycie ewentualnych 
zagrożeń.

Są jeszcze inne argumenty. Hydrofor zasilany 
jest prądem, za który trzeba płacić, a w razie 
awarii elektryczności w domu nie ma wody. 
Prawdopodobieństwo takiej przerwy w dostawie 
wody w przypadku sieci wodociągowej jest 
zdecydowanie mniejsze.

Jest wodociąg, czas się włączyć!
Wodociągi Kieleckie robią wszystko, aby 
procedura przyłączenia nowych odbiorców 
była jak najprostsza i jak najszybsza. Zegar 
tyka, na podpisanie nowej umowy jest czas do 
30 czerwca 2015 roku.

Najlepiej sytuacja wygląda pod tym 
względem w gminie Sitkówka-Nowiny oraz 
w miejscowościach Brzezinki i Barcza w gminie 
Masłów. Pozostałe rejony pozostają jeszcze 
w tyle.

Efekt ekologiczny

Wspólnie z komiksowymi Superbohaterami ape-
lujemy do mieszkańców, aby nie czekali z załat-
wieniem formalności do ostatniej chwili. Im szy-
bciej podpiszą z nami umowę, tym szybciej będą 
mieli w domach czystą, zdrową wodę. Przecież 
przez całe lata wielu mieszkańców i ich przed-
stawicieli domagało się budowy nowego wodo-
ciągu. Teraz, kiedy on już jest, najwyższy czas 
aby z niego skorzystać.



Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce
tel. +48 41 365 31 00
fax +48 41 345 52 20
wodkiel@wod-kiel.com.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
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