
„Obudź się! Czas się włączyć” - to hasło przyświeca-
ło naszej niedzielnej akcji zorganizowanej w ramach 
Dni Otwartych Funduszy Europejskich w skansenie 
w Tokarni. Częstowaliśmy najzdrowszą kielecką 
kranówką z owocami do wyboru - truskawkami, cy-
trusami lub ogórkiem. Wszyscy przyznali, że smaku-
je wyśmienicie. Przekonywaliśmy również, że war-
to przyłączyć się do nowej kanalizacji i wodociągu. 
Obok wodociągowego namiotu stanęła chluba Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego - samochód specja-
listyczny do badań zanieczyszczeń atmosfery.
Każdy mógł wziąć udział w konkursie na wiersz, 
związany z kielecką wodą. Poniżej trzy najlepsze 
prace, których autorzy otrzymali nagrody. 

MIASTECZKO PRZYŁĄCZENIOWE DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Podczas dorocznych Wytopków Ołowiu 
w Tokarni kilkadziesiąt osób odwiedziło  
Miasteczko Przyłączeniowe Wodociągów 
Kieleckich. Przekonywaliśmy, że warto 
przyłączyć się do nowej kanalizacji 
i wodociągu. Pisaliśmy o tym nawet 
wiersze i rozstrzygnęliśmy też konkurs 
literacki.

Newsletter Projektu KOWPAK
Ilość wydań: 15 065 dla kanilizacji

1 000 dla wodociągu
Wydawca: Wodociągi Kieleckie

Czerwiec 2015 r.

Newsletter, Czerwiec 2015

Zwycięzcy konkursu na wiersz związny  
z kielecką wodą
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W  związku z  realizacją Projektu Wodociągów 
Kieleckich na dzień 29.05.2015 r. Spółka zawarła 
Umowy o sprzedaż wody i odbiór ścieków: 

· do sieci wodociągowej dla 537 osób 
(zawarto 140 umów), 
· do sieci kanalizacji sanitarnej dla 3 585 osób 
(zawarto 955 umów).
- Każda podpisana umowa jest dla nas bardzo 
cenna, bo zbliża nas do efektu, który został 
zaplanowany w Projekcie „Kompleksowej ochrony 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Efektem 
bezpośrednim ma być przyłączenie się do sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej maksymalnej liczby 
mieszkańców, a efektem docelowym jest trwała 
ochrona wód podziemnych w naszym regionie. 
Należą one do najlepszych w Polsce i warto zrobić 
wszystko, by z ich jakości cieszyły się nasze dzieci, 
wnuki i dzieci naszych wnuków. Wystarczy teraz 
podjąć decyzję o podłączeniu, a jej zalety będziemy 
odczuwać przez długie, długie lata.

Dzięki wodociągowi wyśmienity 
smak wody płynie w kranie

WARTO SIĘ PRZYŁĄCZYĆ

Kraniczanka kielecka
Dobra dla każdego dziecka.
Dawać ją również należy
Dorastającej młodzieży.
Dorośli też ją powinni pić
Jeżeli zechcą długo żyć.
Woda z kranu kieleckiego
Jest potrzebna dla każdego.

Marian Orliński

Woda - kiedyś byłam czysta i młoda,
gdzie moja uroda?
Ciągle zbłąkana, w kolorach zieleni 
mienię się na lądach całej tej ziemi.
Chroń mnie człowieku, daj mi żyć,
jeżeli chcesz czystą wodę pić!

Artur Jędrzejewski
Odkryliśmy kolejne oblicze kieleckiej wody ;)

Woda czysta, przezroczysta
- pij ją co dzień, będziesz żył lat trzysta! 

Kinga Jędrzejewska
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Nie poprzestajemy jednak na tym. Budzimy 
naszą akcją kolejnych mieszkańców Kielc, 
Masłowa, Sitkówki-Nowin i Zagnańska. Do 
tego grona będą mogli już za chwilę dołączyć 
mieszkańcy miejscowości Tumlin-Osowa, 
Tumlin-Zacisze i Tumlin-Węgle oraz kolejni 
mieszkańcy Samsonowa – Ciągłe w gminie 
Zagnańsk. Zrealizowana i odebrana sieć 
kanalizacyjna jest gotowa na przyjęcie ścieków. 
Aby było to możliwe najbliższe tygodnie 
upłyną tam pod znakiem budowy przyłączy 
kanalizacyjnych, za które mieszkańcy zapłacą 
1230 zł.  Po odbiorach nowych przyłączy 
kanalizacyjnych mieszkańcom pozostanie 
tylko jedna prosta powinność: podpisanie 
umowy z Wodociągami Kieleckimi. Dzięki 
temu kolejne osoby zyskają dostęp do wygodnej 
i tańszej niż szambo kanalizacji. 

- Mieszkam w Tumlinie i realizowane przez 
Wodociągi Kieleckie przedsięwzięcie jest 
dla mnie oraz wielu moich sąsiadów ważną 
inwestycją oraz wydarzeniem społecznym. Nasza 
miejscowość wraca do cywilizacji. Z naszych 
dróg zniknie tak częsty widok szambiarek, 
a z powietrza unoszący się wokół przykry 
zapach. Cieszę się, że nie tylko moje dzieci, ale 
i ja mogę korzystać z tego komfortowego dla nas, 
a zwyczajnego na całym świecie rozwiązania, 
jakim jest kanalizacja. – powiedział Władysław 
Karol Jacewicz Prokurent, Dyrektor ds. 
ekonomicznych, Główny Księgowy Wodociągów 
Kieleckich

W trakcie pikniku nie zabrakło atrakcji 
dla małych i dużych

Dzieci chętnie brały udział w akcjach przygotowanych 
przez pracowników Wodociągów Kieleckich

A BUDZIK DZIAŁA CORAZ GŁOŚNIEJ

Planowane jest wykonanie:

80 przyłączy 
dla 302 osób w Tumlinie-Osowa, 

71 przyłączy  
dla 218 osób w Tumlinie-Węgle, 

25 przyłączy  
dla 68 osób w Tumlinie – Zacisze. 
W Samsonowie-Ciągłe planowana 
jest w sumie budowa 83 przyłączy 
dla 300 osób.


