
Oprócz zakończonych robót budowlanych zwią-
zanych z wykonaniem nowych odcinków sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej Wodociągi Kieleckie 
prowadzą akcję informacyjną „Obudź się! Czas 
się włączyć”. Dzięki niej mieszkańcy poszczegól-
nych obszarów dowiadują się o możliwościach 
przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej czy 
wodociągowej. Przyszedł czas, by do tego grona 
dołączyli mieszkańcy Wiśniówki, Woli Kopcowej 
w Masłowie oraz Samsonowa – Ciągłe i Gole-
niaw w Zagnańsku. Wystarczy, że wykonają jedną, 
bardzo prostą czynność – podpiszą umowę z Wo-
dociągami Kieleckimi. Zyskają nie tylko wygodę 
i spokój o odprowadzenie ścieków, ale zaczną też 
liczyć oszczędności. Wynikają one z faktu, że ko-
rzystanie z sieci kanalizacyjnej jest zdecydowanie 
tańcze niż eksploatacja szamba.
Już niebawem z takiej wygody i finansowych 
oszczędności będą mogli także skorzystać miesz-
kańcy miejscowości: Tumlin-Osowa, Tumlin-
-Węgle, Tumlin-Zacisze w gminie Zagnańsk 
oraz Dąbrowy-Łąki w gminie Masłów.

JEST DOBRZE – BĘDZIE LEPIEJ
Wodociągi Kieleckie do 16 kwietnia 2015 roku zawarły w ramach Projektu 
„Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej” 115 nowych umów 
na sprzedaż wody dla 400 osób i 819 umów na odprowadzanie ścieków od 2890 osób.
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W ramach akcji „Obudź się! Czas się włączyć” zachęcamy 
mieszkańców do korzystania z nowej infrastruktury

osób na podłączenie się do kanalizacji

osób aby podłączyć się do wodociągu

okazja dla

szansa dla



Szanowni mieszkańcy
• Barczy,
• Brzezinek,
• Ciekot,
• ul. Piaskowej i Świerczyńskiej 
w Masłowie
• ul. Chorzowskiej w Sitkówce-
Nowinach 

Tylko 15 minut dzieli Państwa od możliwości 
podłączenia się do wybudowanego w ramach 
Projektu wodociągu.
 
Wystarczy TYLKO decyzja o podłączeniu do 
wodociągu, a w kwadrans załatwicie Państwo 
wszystkie formalności.
 
Przewaga wodociągu nad studnią jest jasna:

• wodociąg to łatwość korzystania,
• stały dostęp,
• gwarancja smaku,
• czystość i bezpieczeństwo.

 
Czy TY skorzystasz z tej okazji?

Czy Chcesz znaleźć się w gronie tysiąca osób, 
które mogą wreszcie skorzystać ze normalnych 
osiągnięć współczesnej cywilizacji?
 

Zapewniamy, że warto!
Wodociągi Kieleckie

Kwadrans do wodociągu

Nie zawsze woda płynęła prosto z kranu. Nie zawsze 
też ścieki spłukiwane były „z siłą wodospadu”. Jak 
zmieniło się życie ludzi i w jak ekskluzywnych 
warunkach przyszło nam żyć w przeciwieństwie 
do naszych pradziadów dowiemy się już 
w najbliższą niedzielę 10 maja br w skansenie 
Tokarnia koło Kielc. Z inicjatywy Wodociągów 
Kieleckich i w ramach akcji pod hasłem „Obudź 
się! Czas się włączyć” wszyscy zainteresowani 
poznają się wiele ciekawych informacji z historii 
wodociągów i kanalizacji.
 
Miasteczko Przyłączeniowe Akcji „Obudź się! Czas 
się włączyć” to pomysł Wodociągów Kieleckich, 
by zachęcić mieszkańców regionu do przyłączania 
się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
zrealizowanej dzięki Projektowi „Kompleksowa 
Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji 
Kieleckiej”. Akcja szczególnie adresowana 
jest do osób zamieszkujących Kielce, Masłów, 
Sitkówkę Nowiny i Zagnańsk z obszarów, na 
których w ostatnim czasie wybudowana została 
nowa sieć kanalizacyjna lub wodociągowa. Jednak 
w spotkaniu z historią udział wziąć może każdy, 
kto chce dowiedzieć, w jaki sposób w dawnych 
czasach czerpano wodę i jak się pozbywano 
nieczystości.
 
W niedzielę 10 maja br w godzinach od 12.00 do 
16.00 na osoby przybyłe do skansenu w Tokarnii 
czekać będzie wiele niespodzianek i atrakcji. 
Między innymi będzie można zapoznać się 
z zasadami działania ambulansu badawczego, 
który monitoruje środowisko i strzeże nas przed 
jego zanieczyszczeniem. Każdy będzie miał także 
okazję dokonać degustacji jednej z najczystszych 
w Polsce wód zwanych „kranówka”. Odwiedzający 
Tokarnię będą mogli także wykonać sobie 
pamiątkowy tatuaż i zapoznać się z materiałami 
multimedialnymi przygotowanymi przez 
Wodociągi Kieleckie, a dotyczącymi realizacji 
Projektu „Kompleksowa Ochrona Wód 
Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej”, który 
realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.

Jak to drzewiej bywało...

Kiedyś czerpanie wody  
nie było tak łatwe i wygodne jak może być dziś

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów 
Kieleckich ul. Krakowska 64 i pod 
numerami telefonu: 41 365 31 01 - 06

Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy. 



Wodociągi Kieleckie zamknęły 
etap zawierania dużych kontraktów 
realizacyjnych w ramach Projektu 
Kompleksowej ochrony wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej. Ostatni taki 
kontrakt na budowę Odcinków Należących 
do Sieci (tzw. ONS-y) w gminie Masłów 
został podpisany 10 kwietnia 2015 roku. 
Jego wykonaniem zajmie się kieleckie 
konsorcjum.

Umowę na realizację Kontraktu Vb 
„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Masłowie – część 
północna – ONS-y” Wodociągi Kieleckie 
podpisały z kieleckimi firmami ZIS 
G. Świderska & H. Fałdziński Sp. J. (lider 
konsorcjum), PB „BUDIN” Marcin Świderski 
i PBU „HEMA” Mariusz Klimek. Wartość 
kontraktu wynosi 207 tys. 402 zł. Termin 
umowny jego zakończenia upływa 
30 czerwca 2015

- Ten kontrakt umożliwi podłączenie do 
nowej kanalizacji domów zamieszkałych 
przez 115 osób. To może niewiele, ale 
w ten sposób zamykamy ważny fragment 
inwestycji w Masłowie i całego projektu 
unijnego – powiedział prezes zarządu 
Wodociągów Kieleckich, Henryk Milcarz  

Mieszkańcy Ciekot mogą cieszyć 
się nowym wodociągiem

ONS-y na deser.

Wodociągi Kieleckie wywiązują się ze swojej części tej wielkiej 
inwestycji, ale duża część odpowiedzialności spoczywa też na 
mieszkańcach. To oni muszą dopełnić formalności i pokryć część 
kosztów wykonania przyłączy.  Dzięki korzystnemu dofinansowaniu 
płacą za to tylko 1230 zł. Aby zachęcić mieszkańców do aktywności, 
Wodociągi Kieleckie prowadzą akcję „Obudź się! Czas się włączyć”. 
Nie chodzi o to, aby nowe rury bezczynnie leżały pod ziemią, ale aby 
płynęły nimi ścieki do oczyszczalni.

Po odbiorze przyłącza kanalizacyjnego od korzystania z wygodnej 
i oszczędnej kanalizacji dzieli Państwa już tylko przysłowiowy 
kwadrans prostej formalności: otrzymując dofinansowanie do 
budowy przyłącza mieszkańcy zobowiązali się do podpisania umowy 
na odprowadzanie ścieków w ciągu 14 dni od odbioru przyłącza. 
Dopiero wtedy uzyskują pełne prawo do korzyści, jakie wiążą się 
z realizacją Projektu. Mieszkańcy pomagają również współtworzyć 
efekt ekologiczny, z którego rozliczy nas Unia Europejska.

Henryk Milcarz Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich

Odcinki Należące do Sieci kanalizacyjnej 
(w skrócie ONS-y) są to wyprowadzenia 
przewodów kanalizacji sanitarnej przez pas 
drogowy do granic nieruchomości, z których 
mają być odbierane ścieki. Wodociągi Kieleckie  
zdecydowały się na wybór takich miejsc, 
które pozwalają na ograniczenie ingerencji 
w pas drogowy i rozkopywania drogi, co 
pozwoli zmniejszyć koszty podłączenia się do 
kanalizacji. Jest to ukłon Spółki w kierunku 
mieszkańców chcących podłączyć się do 
kanalizacji sanitarnej.

Czym są i do czego służą ONS-y?


