
 

 

 

 

DZIAŁANIA GMINY PIEKOSZÓW 

ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIEM WODY  

W WODOCIĄGU Z UJĘCIA NORDKALK 



 

 

RAPORT 

1. Gmina zleciła firmie Hydrogeotechnika w dniu 28.11.2011 analizę źródła 

zanieczyszczenia wody w ujęciu Nordkalk. (Załącznik nr 1) 

2. 21.XII. 2011 podpisana została umowa określająca zakres badań, które 

zakończą się opracowaniem raportu. (Załącznik nr 2) 

3. Analizowano możliwość zastosowania filtrów w celu uzdatniania wody. 

W tym celu nawiązano rozmowy z dwoma firmami EUROWATER i 

ANCORA. Równocześnie prowadzone są rozmowy i korespondencja z 

prof. Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 

Warszawskiej – Panem Wojciechem Piątkiewiczem w sprawie 

zastosowania filtrów usuwających chloropiryfos. (Załącznik nr 3). 

Pierwsza propozycja to zastosowanie filtrów węglowych. Podczas 

spotkania w Piekoszowie przedstawiciela firmy Ancora z Gdańska, która 

specjalizuje się w uzdatnianiu wody na potrzeby wojska oraz prof. 

Piątkowicza analizowana była dostępna literatura na temat zachowania 

chloropiryfosu na filtrach węglowych. W oparciu o prace naukowe 

stwierdzono, że chloropiryfos może tworzyć na filtrach węglowych 

szkodliwe dla zdrowia konglomeraty. Zaproponowano filtry 

membranowe. Wstępnie wyliczony koszt zastosowania filtrów o 

wydajności 800 m3 na dwóch zestawach zbiorników to około 1 mln PLN.  

4. W dniu 09.01.2012 odbyło się spotkanie Wójta Gminy Piekoszów, 

Burmistrzem Chęcin i Dyrektora Nordkalku. Celem spotkania było 

ustalenie rozwiązania dotyczącego dostawy wody pitnej z ujęcia zakładu 

Nordkalk Miedzianka. W czasie spotkania poruszano wiele propozycji w 

celu rozwiązania kwestii dostarczania wody pitnej do okolicznych 

miejscowości. Jedną z nich zaproponowaną przez Wójta Gminy 

Piekoszów Tadeusza Dąbrowę była propozycja zainstalowania filtrów 

eliminujących zanieczyszczenia chemiczne. Andrzej Jabłoński – Nordkalk 

w celu kompleksowego rozwiązania problemu jakości wody, 

zaproponował odłączenie lokalnej sieci wodociągowej od ujęcia Nordkalk 



Miedzianka i podłączenie jej do ujęcia będącego w gestii gmin Piekoszów, 

Chęciny.  Ujęcie Nordkalk pełniłoby wtedy rolę ujęcia rezerwowego. 

Uczestnicy zgodzili się, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem 

optymalnym. Wójt Gminy Piekoszów Tadeusz Dąbrowa oraz Burmistrz 

Gminy Chęciny Robert Jaworski zobowiązali się do podjęcia działań 

mających na celu ocenę możliwości technicznych oraz oszacowanie 

kosztów takiego rozwiązania . Termin następnego spotkania – marzec 

2012 

5. 13 stycznia 2012 roku wójt Tadeusz Dąbrowa spotkał się z Ministrem 

Rolnictwa Panem Mirosławem Sawickim, który zaoferował pomoc  

w pozyskaniu dofinansowania. W tym samym dniu wójt spotkał się  

w Warszawie z pełnomocnikiem Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ  

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie Panem Ryszardem Ochwatem. Celem spotkania było 

wskazanie możliwości pozyskania pieniędzy na inwestycje związane  

z eliminacją zanieczyszczenia wody oraz organizacją nowego sposobu 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Analizowano możliwość skorzystania 

z programu pod nazwą „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE 

ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA” 

6. 20 stycznia 2012 z-ca wójta Robert Gawryś spotkał się z wiceprezesem 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w sprawie pozyskania pieniędzy na inwestycje. Uzyskano 

wstępną zgodę na umorzenie odsetek i prolongatę w spłacie zadłużenia 

(możliwość pozyskania w tym roku około 600 tys i w roku przyszłym 

podobnej kwoty). 

7. Gmina uzyskała prawomocną decyzję lokalizacyjną na budowę odcinka 

wodociągu łączącego wodociąg zasilany z ujęcia Piekoszów z 

wodociągiem Rykoszyn (Załącznik nr 4). Wszczęto postępowanie o 

uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego na wodociąg łączący 

Micigózd (ujęcie Górki Szczukowskie) z wodociągiem w Łubnej (zasilanym 

ze zbiorników w Rykoszynie – ujęcie Nordkalk). Rozważane jest 

wykonanie również odcinka Łaziska (ujęcie Szczukowice) – Rykoszyn. 



8. Gmina rozpoczęła intensywne kontrole wszystkich gospodarstw 

domowych poczynając od miejscowości Skałka, których celem jest 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w skali całej gminy, celem 

wyeliminowania ewentualnych źródeł skażenia lub zanieczyszczenia 

wody. 

9. Podjęto działania zmierzające do zidentyfikowania drugiej substancji, 

która w badaniach „towarzyszy” chloropiryfosowi. Może to być kluczowe 

do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Badania na zlecenie wójta 

wykonywał Instytut Chemii UJK w Kielcach. W pobranej ze szkoły w 

Łosieniu próby nie wykryto chloropiryfosu i żadnej innej substancji 

(Załącznik nr 5). Kolejna próba ma być wykonana przez Instytut Ochrony 

Roślin w Sośnicowicach k/Gliwic. 

10.  Na bieżąco monitorowany jest stan wody w wodociągu (badania 

kontrolne) 

11.  Odbywają się spotkania z przedstawicielami instytucji, które mogą być 

pomocne w pozyskaniu pieniędzy na inwestycje, m.in. posłem 

Mirosławem Pawlakiem, posłem Arturem Gieradą, posłem Krzysztofem 

Lipcem oraz senatorem Krzysztofem Słoniem. 

12.  Najważniejszą sprawą jest wskazanie możliwości wykorzystania starej, 

nieużywanej studni głębinowej położonej na terenie stacji PKP w 

Piekoszowie. Według materiałów archiwalnych studnia ta ma dużą 

wydajność (największą w Gminie po ujęciu Nordklak) (załącznik nr 6). 

Według badań archiwalnych woda ma dobrą jakość (załącznik 7). Na 

prośbę wójta PKP wyraziło zgodę ustną a w dniu 31.01.2012 pisemną 

(załącznik 8) na wykonanie niezbędnych badań wody z tej studni. 31 

stycznia 2012 gmina zleciła firmie Hydrogeotechnika rozpoczęcie badań 

celem uzyskania wszystkich decyzji na wykorzystanie ujęcia o wydajności 

70 m3na godzinę (załącznik 9). Rozpoczęcie prac już nastąpiło. 

Kontynuacja, czyli kontrolne pompowanie wody celem określenia 

wydajności, rozpocznie się po poprawie warunków atmosferycznych. 

Przygotowywane jest wszczęcie procedury wydania decyzji celu 

publicznego pod ewentualny przyszły wodociąg stacja PKP – zbiorniki 

Rykoszyn (kompletowanie map).  



13.  Gmina przygotowuje zlecenie na opracowanie dokumentacji połączenia 

wodociągów „Rykoszyn” z wodociągiem zakładowym i wodociągiem 

„Zajączków”. Fragment Bławatków – Zajączków – Wierna Rzeka jest na 

etapie projektowania – wykonawca firma Sanit. Przygotowywane jest 

zlecenie na wskazanie miejsca pod studnię głębinową w okolicach 

Zajączkowa (inny zbiornik wód podziemnych – zasoby triasowe- niż ujęcie 

Nordkalk). 

14.  Wójt gminy wystąpił z pismem do Agencji Nieruchomości Rolnych w 

Rzeszowie o dotacje z programu pomocy środowiskom popegeerowskim 

na sfinansowanie prac na zdewastowanych ujęciach „Cielętnik” – 

ewentualne zaopatrzenie zbiorników w Rykoszynie poprzez Łaziska oraz 

na ujęciu Kasprzak w Piekoszowie (załącznik 10). 

15.  W dniu 07.02.2012 wójt Gminy spotkał się z członkiem Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego Panem Kazimierzem Kotowskim w 

sprawie pomocy władz samorządowych województwa. 

16.  Dnia 08.02.2012 wójt Gminy spotkał się z członkiem Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego Panem Piotrem Żołądkiem w sprawie 

skorzystania przez gminę z pieniędzy Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na budowę systemu zaopatrzenia w wodę. Ustalono, że Wójt 

do 13.02.2012, określi zapotrzebowanie na środki finansowe. 

17.  Wszczęto procedury wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na odcinki: 

a. Studnia PKP – Zbiorniki Rykoszyn 

b. Micigózd (ujęcie Górki Szczukowskie) – Łubno (zbiornik Rykoszyn) 

c. Zajączków (droga powiatowa – wodociąg zakładowy) – Zajączków 

(część zasilana ze zbiorników w Zajączkowie).(załącznik 11) 

18.  Zlecono opracowanie  alternatywnych koncepcji zaopatrzenia w wodę 

miejscowości zasilanych ze zbiornika w Zajączkowie (Firma PPUH BASZ 

BARTOSZ SZYMUSIK) 

19.  W oparciu o wcześniejsze uzgodnienia, w dniu 07.02.2012 wystosowano 

pismo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 



Wodnej w Warszawie w sprawie prolongaty w spłacie pożyczki, 

zaoszczędzone pieniądze będą przeznaczone na rozwiązanie problemów 

zaopatrzenia w wodę części zachodniej gminy. 

20.  10.02.2012 Wójt odbył spotkanie w Warszawie (Politechnika 

Warszawska) z prof. Piątkiewiczem celem doprecyzowania sprawy 

montażu filtrów. 

21.  10.02.2012 ekspert z firmy Hydrogeotechnika ustalał w Urzędzie Gminy 

harmonogram badań wody i badań studni przy stacji PKP. 

22.  15.02.2012 W Urzędzie Gminy Piekoszów powołany został specjalny 

zespół, którego jedynym celem jest przyśpieszenie prac 

dokumentacyjnych i przetargowych ( skład Krzysztof Bera – inspektor ds. 

inwestycji, Wiesław Snoch – przedstawiciel ZUK, Władysław Paciura – 

geodeta gminny, Piotr Smardzewski, zaproszony z głosem doradczym 

przedstawiciel Rady Gminy – Danuta Kotwica) nadzór nad pracą zespołu 

bezpośrednio wójt i prezes ZUK. W miarę potrzeb zespół będzie 

uzupełniany o kolejnych pracowników np. specjalistę od zamówień 

publicznych. Częstotliwość spotkań zespołu przynajmniej raz w tygodniu. 

Pierwsze spotkanie 16.02.2012 godz 12.00. 

23.  16.02.2012 Spotkanie w Urzędzie Gminy z doktorem Kaselą w sprawie 

projektu prac geologicznych w obrębie studni PKP, uzgodnionego przez 

Geologa Wojewódzkiego, przygotowana została oferta i umowa. ZE 

względu na długotrwałe procedury administracyjne (konieczność 

uzgodnień dokumentacji) czas niezbędny na wykonanie badań to okres 

10 tygodni ( z tego same badania do tylko tydzień). Wystosowane zostało 

nowe pismo do Biura Nieruchomości Kolejowych w sprawie zgody na 

rozpoczęcie prac geologicznych. Pan doktor poinformował, że może 

nieodpłatnie wskazać miejsce pod potencjalną nowa studnię w okolicach 

Zajączkowa. 

24.  16.02.2012 Pismo do Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej 

Politechniki Warszawskiej akceptujące ustalone w czasie rozmów w 

Warszawie warunki opracowania dokumentacji na filtry, ewentualnie 

stacji uzdatniania wody przy studni PKP. 



25.  Odbyło się posiedzenie zespołu powołanego przez Wójta. Pracownik ZUK 

Wiesław Snoch przedstawił propozycje rozwiązań przyszłej sieci. 

Stwierdził, że Bławatków może być bez większych problemów 

„przepięty” do wodociągu zasilanego ze zbiorników w Rykoszynie. 

Poinformował również, że rozszerzony został zakres prac Firmy Sanit o 

połączenie (i ewentualne wykonanie przepompowni) wodociągów 

Zajączków – Bławatków. 

26.  21.02.2012 Pobrane zostały kolejne próby ze szkoły w Rykoszynie i 

Łosieniu oraz  5 l wody celem oznaczenia substancji pojawiającej się w 

wodzie. Próba zostanie dowieziona do Instytutu Ochrony Roślin w 

Sośnicowicach. 

27.  22.02.2012 odbyło się spotkanie z grupą ekspertów z Politechniki 

Warszawskiej i SGGW w Warszawie na terenie Rykoszyna i Zajączkowa 

(wizja terenowa) poświęcone montażowi filtrów. 

 

Opracował: 

Tadeusz Dąbrowa 

22.02.2012 



 

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAOPATRZENIEM W WODĘ 

  

Lp Nazwa działania Termin Odpowiedzialny Uwagi 
1. Badanie studni głębinowej przy stacji PKP w Piekoszowie 
 1. Analiza 

przydatności studni PKP 
02.2012-03.2012 

 
  

2. Podpisanie umowy 
z firmą Hydrogeotechnika 

02.2012 
 

  

3. Opracowanie i 
uzgodnienie przez 
Geologa Wojewódzkiego 
projektu prac 
geologicznych 

02/03.2012 
 
 
 
 

  

4. Pompowania 
próbne mające na celu 
ustalenie wydajności – 
zakładana 70 m3 na 
godzinę 

03.2012 
 
 
 

  

5. Badania 
przydatności wody. 

03.2012 
 

  

6. Uzyskanie 
pozwolenia 
wodnoprawnego od 
Marszałka Województwa 

04 2012 
 
 

  

7. Projekt stacji 
uzdatniania 

04/05 2012   

8. Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
nowej studni, uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

 
06.2012 
 
 

  

9. Przejęcie 
nieruchomości 

07.2012   

10. Wykonanie prac 
budowlanych -
uruchomienie nowego 
ujęcia 

08.2012   

2. Budowa wodociągu tłocznego Studnia PKP – Zbiorniki Rykoszyn 
 1. Wydanie decyzji 

lokalizacji celu 
publicznego 

02/03.2012 
 
 

  

2. Zlecenie prac 
projektowych. 

03.2012 
 

  

3. Uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

 

05.2012 
 

  



4. Wybór 
wykonawcy i wykonanie i 
robót budowlanych 

 
06-07.2012 

  

3. Analiza innych możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości zasilanych 
obecnie ze zbiorników w Zajączkowie i wodociągu zakładowego 

 1. Podpisanie umowy 
z firmą PPHU Basz 

02.2012 

 
  

2. Wykonanie 
niezbędnych badań i 
analiz 

03.2012 
 

  

3. Sporządzenie 
studium wykonalności 
wraz ze wstępnym 
szacunkiem kosztów 

03/04. 2012 
 
 
 

  

4. Poszukiwanie 
lokalizacji nowej studni 
głębinowej w okolicach 
Zajączkowa – firma 
Hydrogeotechnika 

02-04.2012 
 
 
 

  

5. Wykonanie 
dokumentacji technicznej 
na połączenie 
wodociągów: Micigózd – 
Łubno, Skałka – 
Bławatków, Bławatków – 
Zajączków 

03-05.2012 
 
 
 
 
 

  

6. Uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń. 

06.2012 
 

  

7. Wykonanie 
inwestycji 

07-08.2012 
 
 
 

  

4. Poszukiwanie możliwości sfinansowania inwestycji 
 1. Wizyta u Ministra 

Rolnictwa i dyr. Ochwata 
w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska w 
sprawie możliwości 
pozyskania pomocy 
finansowej  na 
inwestycje. Kolejna 
wizyta u Prezesa NFOŚi 
GW. Pismo do NFOŚ i 
GW. Decyzja o przyznaniu 
prolongaty w spłacie 
kredytu z przeznaczeniem 
na inwestycje. 

01-02.2012   

 2. Stałe kontakty z 
członkami Zarządu 

02-03.2012   



Województwa 
Świętokrzyskiego: 
Marszałkiem Kotowskim i 
Żołądkiem. 
Przygotowanie na prośbę 
Pana Piotra Żołądka 
harmonogramu i 
zapotrzebowania na 
środki finansowe z PROW 
– Podstawowe Usługi dla 
Ludności i Gospodarki 
Wiejskiej. 
Planowane kolejne 
spotkania w tym z 
Marszałkiem 
Województwa Panem 
Adamem Jarubasem. 

 3. Stałe kontakty z 
politykami m.in. posłami 
Arturem Gieradą, 
Krzysztofem Lipcem, 
Mirosławem Pawlakiem, 
Markiem Gosem, 
senatorem Krzysztofem 
Słoniem. 

01-03.2012   

 4. Przygotowywane 
działania celem 
pozyskania pomocy ze 
strony Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

02-03.2012   

 5. Wystąpienie do 
ANR w Rzeszowie o 
udzielenie pomocy 
finansowej z Programu 
Pomocy Środowiskom 
Popegeerowskim na 
remont ujęć wody. 
Pozyskanie 
dofinansowania 

02.2012 
 
 
 
 
 
 
03.2012 

  

5. Stałe monitorowanie jakości wody w wodociągu 
 1. Pobór prób co 

najmniej raz w miesiącu. 
Przez cały okres   

 2. Korzystanie z 
wyników uzyskanych 
przez Sanepid i Nordkalk 

Przez cały okres   

 3. Kontynuowanie 
umowy z 
Hydrogeotechniką 

Przez cały okres   

     



 


