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Prace ziemne w ramach unijnego projektu Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej, o wartości 350 mln zł, 
rozpoczęły się tego lata we wszystkich gminach obsługiwanych 
przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. (Kielce, Sitkówka-Nowiny, 
Masłów i Zagnańsk). Najdalej prace zaszły w Kielcach i gminie 
Sitkówka-Nowiny, gdzie przekroczono już 50% zaawansowania 
realizacyjnego w budowie kanalizacji – wykonano ok. 30 km 
sieci, pozostało 20 km. (Jest to stan na lipiec 2013 r.).

Zgodnie z projektem Kompleksowa ochrona część sieci Wo-
dociągów Kieleckich Sp. z o.o. będzie zmodernizowana. Ten 
kontrakt został podzielony na trzy części, z których dwie już 
zostały zrealizowane i odebrane. W przypadku trzeciej 31 lipca 
2013 r. podpisano umowę z wykonawcami, fi rmami z Kielc – 
Zakładem Instalacji Sanitarnych Świderska & Fałdziński oraz 
PBU Hema.

Budowa pozostałych odcinków jest kwestiąa najbliższych 
miesięcy. W gminie Masłów powstało 17 km sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, co stanowi 18% zaawansowania rzeczo-
wego kontraktu południowego Masłowa, ale niektóre odcinki 
wodociągu wykonano już w całości. W wielu domach latem 
i jesienią po raz pierwszy pojawi się woda w kranach.

Z powodzeniem udało się sfi nalizować przetarg na budowę 
kanalizacji w północnej części gminy Masłów. 26 czerwca br. 
została podpisana umowa z wykonawcą, fi rmą Skanska SA 
z  Warszawy. To zadanie inwestycyjne obejmuje budowę

Wielki projekt budowy kanalizacji i wodociągów 
realizowany przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 
zbliża się do półmetka. Prace ziemne prowa-
dzone są już we wszystkich czterech gminach, 
w  których operuje spółka. W  przetargach wy-
brano wykonawców największych prac ziem-
nych oraz nowoczesnego monitoringu sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej.
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Samsonów, 21 czerwca 2013 r. Prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. 
Henryk Milcarz pod dębem Bartkiem odciskiem kciuka potwierdza podpisa-
nie umowy na budowę kanalizacji w gminie Zagnańsk

Wodociągi Kieleckie –
projekt unijny na półmetku

Zachełmie, 18 lipca 2013 r. Uroczyste wbicie łopaty pod budowę kanalizacji w gminie Zagnańsk

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne   Wrzesień – Październik 2013



Kanalizacja i wodociągi KIeLCe

7,39 km kanalizacji i 4,8 km wodociągów. Zakończenie zapla-
nowano na czerwiec przyszłego roku. „Jestem szczęśliwy, kiedy 
kończymy wymuszoną przepisami papierkową, żmudną robotę 
i podpisujemy umowę” – komentuje Henryk Milcarz, prezes 
Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.

Firma Skanska zwyciężyła również w przetargu na budowę 
kanalizacji w gminie Zagnańsk. 18 lipca br. na placu budowy, 
oprócz przedstawicieli gminy, Wodociągów i wykonawcy, ze-
brały się przedszkolaki ze Świetlicy Środowiskowej „Jaworze”. 
Ubrane w odblaskowe kamizelki i kaski chwyciły za plastikowe 

łopatki i zaczęły energicznie zasypywać kanalizacyjne rury aż 
zgromadzeni zastanawiali się z uśmiechem, czy nie powierzyć 
dzieciom całej budowy. W ramach zagnańskiego kontraktu 
powstanie 29 km nowej kanalizacji. Podpisanie umowy na tę 
część inwestycji także odbyło się w szczególnych warunkach, bo 
pod konarami zabytku przyrody, sędziwego dębu Bartek. Na 
rozpoczęcie budowy czeka jeszcze druga część gminy Zagnańsk.

Po zrealizowaniu projektu znacznie usprawni się zarządzanie 
całą siecią dzięki budowie nowoczesnego monitoringu. Przetarg 
w systemie zaprojektuj i zbuduj wygrała warszawska fi rma 
AquaRD Sp. z o.o.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – jedno z 10 najlepszych przed-
siębiorstw wodociągowych w Polsce w rankingu „Dziennika 
Gazety Prawnej” – są benefi cjantem funduszy europejskich. 
Projekt Kompleksowa ochrona… jest współfi nansowany z Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013.

Projekt Kompleksowa ochrona wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej w liczbach:
wartość – 350 mln zł
długość nowej sieci kanalizacyjnej – 84,5 km
długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – 9,2 km
długość nowego wodociągu – 17,3 km
liczba mieszkańców nowo podłączonych budynków – 15 tys.
termin zakończenia – grudzień 2015 r.

Siedziba Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., 26 czerwca 2013 r. Podpisanie 
umowy na budowę kanalizacji i wodociągu w gminie Masłów. Od lewej: 
Jan Organiściak, dyrektor zespołu projektów Skanska SA, Jadwiga Duda, 
zastępca wójta Masłowa, prezes Henryk Milcarz oraz Lidia Żak, dyrektor ds. 
inwestycji Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.


