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Pawe³ Dohnalik, Wojciech Mamak

Planowanie remontów sieci
wodoci¹gowej
W jakim celu? W jakim zakresie? W jaki sposób?                                        czêœæ 4/5

Zgodnie z obietnic¹ w tym odcinku
przedstawimy pokrótce wdro¿ony w naszym
Przedsiêbiorstwie w roku 1998 program
komputerowy obs³uguj¹cy System Oceny
Stanu Przewodów Wodoci¹gowych
(SOSPW) oraz doœwiadczenia wynikaj¹ce
z jego stosowania i wnioski do pierwszej ale
istotnej modyfikacji.

Metoda klasyfikacji
i oprogramowanie SOSPW

Zastosowana w tym systemie oceny
metoda kwalifikacji przewodów do
remontów kapitalnych by³a prekursorem
takiego systemowego podejœcia do tego
zagadnienia w Polsce i jest nieco odmienna
od prezentowanej w poprzedniej publikacji.

Zastosowane kryteria, zakres skali
punktowej oraz wagê poszczególnych
kryteriów przedstawia Tabela 1.

Program „SOSPW” jest aplikacj¹
pracuj¹c¹ w œrodowisku systemu zarz¹dzania
relacyjn¹ baz¹ danych Microsoft Access 97

pod kontrol¹ systemu operacyjnego
Windows. Program "SOSPW" jest przez-
naczony do:
• wprowadzania i aktualizacji danych

w bazie danych opisowych dotycz¹cych
odcinków ruroci¹gów sieci wodo-
ci¹gowej, niezbêdnych do kwalifikacji
tych odcinków do remontów zgodnie
z przyjêtymi kryteriami,

• automatycznej oceny punktowej wg
przyjêtych kryteriów poszczególnych
odcinków wprowadzanych do bazy,

•  sporz¹dzania, uszeregowanego wg iloœci
punktów, zestawienia odcinków,
znajduj¹cych siê w bazie, których ocena
punktowa przekracza zadany próg,

• przeprowadzania wielopoziomowej
selekcji odcinków, dla których jest
sporz¹dzane, uszeregowane wg iloœci
punktów, zestawienie odcinków, których
ocena punktowa przekracza zadany próg.

W zwi¹zku z tak okreœlonymi zadaniami
dla programu na pulpicie startowym
umieszczone s¹ cztery szare przyciski
steruj¹ce. Klikniêcie lewym klawiszem
myszki na ka¿dym z nich powoduje
wykonanie odpowiedniego polecenia:
• wprowadzanie i korekta danych  -

powoduje otwarcie formularza umo¿-
liwiaj¹cego wprowadzanie danych
o nowych odcinkach ruroci¹gów do bazy
danych lub modyfikacjê ju¿ istniej¹cych
danych,

• przeliczenie punktacji odcinków  -
powoduje otwarcie formularza
umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie infor-
macji, dla którego roku maj¹ byæ prze-
prowadzone automatyczne obliczenia
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Tabela 1. Zestawienie kryteriów oceny stanu przewodów i punktacja

(wg propozycji pierwotnej MPWiK - IGPiK - 1998 r.)
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punktacji odcinków ruroci¹gów wg
kryteriów SOSPW, oraz wykonanie tych
obliczeñ,

• zestawienie odcinków zakwalifikowa-
nych do remontu - powoduje otwarcie

formularza umo¿liwiaj¹cego wprowa-
dzenie informacji o progu punktowym
kwalifikacji do remontu oraz wyœwiet-
lenie na ekranie i ewentualne wydruko-
wanie posortowanego zestawienia
odcinków ruroci¹gów z bazy danych,
zakwalifikowanych przez SOSPW do
remontu ,

• wybór odcinków wg zadanych kryteriów
- powoduje otwarcie formularza
umo¿liwiaj¹cego wybór kryterium oraz
sposobu selekcji odcinków z bazy danych
do specjalnego zbioru odcinków wybra-
nych, oraz ewentualne wyœwietlenie
i wydrukowanie posortowanego zesta-
wienia wybranych odcinków ruroci¹gów
zakwalifikowanych przez SOSPW do
remontu.

Uk³ad i wygl¹d wype³nionego formularza
s³u¿¹cego do wprowadzania danych
przedstawia Rys. 1.

W nag³ówku i stopce znajduj¹ siê
przyciski oraz pola steruj¹ce, natomiast w
obszarze danych znajduj¹ siê wszystkie pola
danych zbieranych w bazie danych.
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4 arutrAaregttorG 3291 erazs.le¿ enwytzs yzcleizdzor 5,7 e¿ud 35,7 3 5 01 8 35,33

5 akyrneHazciweikneiS 3291 erazs.le¿ enwytzs yzcleizdzor 682,41 e¿ud 35,7 3 5 01 8 35,33

6
iklomS

jeiksjyrawlaKdo(
)ogeiksjomaZod
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01 azsuiluJaeL 1391 erazs.le¿ enwytzs yzcleizdzor 02 e¿ud 74,6 3 5 01 8 74,23

11 aksramyR 1391 erazs.le¿ enwytzs yzcleizdzor 333,8 e¿ud 74,6 3 5 01 8 74,23

Tabela 2. Zestawienie odcinków ruroci¹gów zakwalifikowanych do remontu ze wzglêdu na punktacjê wg SOSP.

Zestawienie za rok: 2002 próg punktowy do kwalifikacji: 30 pkt.

Rys. 1. Formularz wprowadzania danych programu SOSPW.

dokoñczenie na stronie 6
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Jacek Polewka

Krótkie spojrzenie
Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu

Patrz¹c na historiê Wodoci¹gów
Krakowskich oraz na warunki bytu
mieszkañców Krakowa, do sprzeda¿y wody
w ró¿nych okresach czasu przywi¹zywano
ró¿ne znaczenie. W momencie powstawania
wodoci¹gów na pocz¹tku ubieg³ego wieku
„woda w mieszkaniu” by³a luksusem na
który staæ by³o tylko zamo¿ne organizacje
lub osoby postawione wysoko w hierarchii

spo³ecznej. Z czasem
dostêp do wody stawa³ siê
dobrem dostêpnym
równie¿ zwyk³ym miesz-
kañcom. Pierwszym
Zak³adem Uzdatniania

Wody by³ obiekt na Bielanach który zosta³
uruchomiony 13 lutego 1901 r. W dalszej
kolejnoœci powsta³y nastêpne obiekty
uzdatniaj¹ce wodê. Niestety z czasem nie
by³y one wystarczaj¹ce z powodu znacznej
dynamiki rozwoju Grodu Kraka, a zw³aszcza
przemys³u i id¹cego za tym nap³ywem
ludnoœci do Miasta. Zapotrzebowanie na
czyst¹ wodê ros³o w niewiarygodnym
tempie, co zmusi³o Magistrat i Miejskie
Wodoci¹gi do szukania Ÿróde³ jej dostawy
w coraz bardziej odleg³ych od Krakowa

rejonach. Wybór pad³ na
po³o¿one nad rzek¹ Rab¹
Dobczyce gdzie powsta³o
sztuczne jezioro. W tym czasie
dla zak³adów przemys³owych

obowi¹zywa³y tak zwane „limity”,
polegaj¹ce na tym, ¿e przedsiêbiorstwa mia³y
ustalone miesiêczne zapotrzebowanie na
wodê, a jego przekroczenie powodowa³o
na³o¿enie kar umownych. Dopiero po
wybudowaniu Zak³adu Uzdatniania wody
w Dobczycach zapotrzebowanie na wodê
zosta³o w pe³ni zaspokojone. Dzisiaj
MPWiK S.A. zaopatruje w wodê teren

miasta Krakowa wraz z wiêkszoœci¹
okolicznych Gmin.

W ka¿dym przedsiêbiorstwie jedn¹
z najwa¿niejszych rzeczy jest sprzeda¿
wytworzonych produktów. Nale¿y je
sprzedaæ tak, aby uzyskaæ œrodki finansowe
na dalsz¹ dzia³alnoœæ na rynku. Woda jest
szczególnym towarem, wydaje siê, ¿e jej
sprzeda¿ jest niezagro¿ona a jednak zu¿ycie
nieznacznie, ale ci¹gle spada. Klienci coraz
czêœciej pytaj¹ o jakoœæ wody p³yn¹cej
w kranach. Szereg lat zaniedbañ w zakresie
ochrony wód powierzchniowych znacznie
odbija³o siê na jakoœci wody surowej.
Skutkuje to koniecznoœci¹ nieustannego
unowoczeœnia i usprawnia technologii
uzdatniania wody. Trzeba tu nadmieniæ, ¿e
dziêki tym dzia³aniom woda dostarczana
przez MPWiK S.A spe³nia wszystkie normy
zarówno krajowe jak i unijne.

W MPWiK S.A. w Krakowie sprzeda¿¹
zajmuje siê Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu.
Na przestrzeniu kilku lat dzia³ przechodzi³
ró¿ne transformacje - np. rachunki
wystawiano rêcznie na tak zwanych
„Adremach” (st¹d archaiczne stanowisko
„Adremistka”).

Dzia³ ten liczy trochê ponad piêædziesi¹t
osób. Kierownikiem jest Pan Jan Wyroba.

W obecnej chwili Dzia³ Sprzeda¿y
i Marketingu jest bardzo wszechstronn¹
jednostk¹ organizacyjn¹. Jego rola nie
koñczy siê tylko na wystawieniu faktur
i wys³aniu ich klientowi. Jak ca³y rynek, tak
i te¿ Dzia³ uleg³ przemianom dostosowuj¹c
siê do zmian w otoczeniu.

Inspektorzy i referenci rozpatruj¹ tu ró¿ne
pisma, pocz¹wszy od wniosków o zawarcie
umowy na dostawê wody i odprowadzenie
œcieków, poprzez zmiany w ewidencji
odbiorców, a skoñczywszy na likwidacji

Dopiero po wybudowaniu Zak³adu

Uzdatniania wody w Dobczycach na

Ja³owcowej Górze zapotrzebowanie na

wodê zosta³o w pe³ni zaspokojone

W Krakowie do sprzeda¿y wody

w ró¿nych okresach czasu

przywi¹zywano ró¿ne znaczenie
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po³¹czeñ wodoci¹gowych oraz szereg prac
zwi¹zanych z ca³okszta³tem dzia³alnoœci
firmy, które trudno opisaæ w kilku zdaniach.
Do obowi¹zków dzia³u nale¿y równie¿ pe³na
obs³uga marketingowa Spó³ki.

Najwiêksz¹ grupê pracowników Dzia³u
Sprzeda¿y i Marketingu stanowi¹ panowie
odczytuj¹cy wodomierze. To st¹d wyruszaj¹
w tereni niezale¿nie od panuj¹cych
warunków atmosferycznych. Wbrew
obiegowym opiniom, odczytanie
wodomierza nie jest z regu³y tak¹ prost¹
spraw¹ i nie ogranicza siê jedynie do
odczytania ci¹gu cyfr z tarczy wodomierza.
Podstawow¹ trudnoœci¹ w tej pracy jest
uzyskanie dostêpu do pomieszczenia,
w którym zainstalowany jest licznik, od
mniej przychylnie nastawionych
mieszkañców. W okresie zimowym zmor¹
odczytywaczy s¹ przysypane grub¹ warstw¹
œniegu i przymarzniête pokrywy studzienek

wodomierzowych. Po
powrocie z terenu ksi¹-
¿ki odczytowe s¹
kontrolowane, a odczy-
ty wodomierzy weryfi-

kowane. W przypadku nie uzyskania dostêpu
do urz¹dzenia pomiarowego, odbiorca jest
pisemnie monitowany o udostêpnienie
wodomierza. Po tych operacjach odczyty
wodomierza trafiaj¹ do komputerowego
systemu sprzeda¿y, gdzie na ich podstawie
jest wystawiana faktura.

Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu to tak¿e
Umowy z Odbiorcami. Wejœcie w ¿ycie
nowej ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
œcieków zobligowa³o Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gowe do wprowadzenia nowych
umów.

Do naszej komórki organizacyjnej
trafiaj¹ równie¿ wnioski o rozwi¹zanie
umowy czy te¿ likwidacjê po³¹czenia
wodnego czy kanalizacyjnego lub te¿ o
jego ponowne uruchomienie. Ka¿dy taki
wniosek musi byæ zweryfikowany.
Niejednokrotnie okazuje siê, ¿e ktoœ
wystêpuje z takim wnioskiem nie
informuj¹c MPWiK S.A. o tym, ¿e
budynek zmieni³ w³aœciciela. Zdarzaj¹ siê
tak¿e wypadki, ¿e o rozwi¹zanie umowy

zwracaj¹ siê osoby, które nigdy takiej
umowy nie zawiera³y (np. najemcy
mieszkañ lub lokali u¿ytkowych). Po takim
sprawdzeniu zostaje uruchamiana
procedura likwidacji po³¹czenia
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.

Do zadañ dzia³u nale¿¹ równie¿ dzia³ania
zmierzaj¹ce do sta³ej poprawy wizerunku
wodoci¹gów. Organizowane s¹ imprezy
zewnêtrzne jak np. akcje promocyjne,
edukacyjne i reklamowe. Dzia³ Sprzeda¿y
i Marketingu wspó³pracuje równie¿ z innymi
Dzia³ami Przedsiêbiorstwa. Od pracow-
ników odczytuj¹cych wodomierze oraz
z Dzia³u Dokumentacji i Odbiorów otrzy-
mujemy informacje dotycz¹c¹ podejrzeñ
bezumownego poboru wody czy zrzutu
œcieków. Na podstawie takich infor-
macji wystêpujemy do Zak³adu Sieci
Wodoci¹gowej czy te¿ Zak³adu Sieci
Kanalizacyjnej z proœb¹ o sprawdzenie
wiarygodnoœci uzyskanych informacji.
Opinia wymienionych powy¿ej jednostek
organizacyjnych umo¿liwia podjêcie
dalszych dzia³añ przez nasz Dzia³ i Dzia³
Dokumentacji i  Odbiorów.

Niejednokrotnie zawi³oœæ spraw (spory
w³aœcicieli o prawo w³asnoœci do budynku,
zaleg³oœci w op³atach) wymusza na
pracownikach Dzia³u koniecznoœæ
wspó³pracy z Zespo³em Radców  Prawnych
naszego Przedsiêbiorstwa.

Ka¿de przedsiêbiorstwo ma ludzi
odpowiedzialnych za sprzeda¿, marketing.
Zapewne wiêkszoœæ z nich tak jak
w MPWIK S.A. stara siê rzetelnie
wykonywaæ swoj¹ pracê . Nie jest to jednak
praca bardzo ³atwa jak z pocz¹tku mog³oby
siê wydawaæ.  Wszystkich rodzajów spraw
z którymi codziennie siê spotykamy nie
sposób wrêcz wymieniæ.  Zdarzaj¹ siê nam
problemy nie tylko trudne, ale i zawi³e.
Zdarzaj¹ siê i sprawy ³atwe a nawet budz¹ce
œmiech. Wszystkie staramy siê rozwi¹zaæ
najlepiej jak potrafimy. Nasi klienci nie
zawsze nam to u³atwiaj¹, mamy jednak
nadzieje, ¿e w przysz³oœci wspó³praca z nimi
bêdzie nam siê uk³ada³a jeszcze lepiej, a i my
wtedy bêdziemy mogli jeszcze sprawniej
i szybciej wykonywaæ swoj¹ pracê. Tego
wszystkim ¿yczymy.                                   

Najwiêksz¹ grupê pracowników Dzia³u

Sprzeda¿y i Marketingu stanowi¹ panowie

odczytuj¹cy wodomierze
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Jerzy Sobczak, Wojciech Wójtowicz

Wodoci¹gi a œrodowisko
IV Wystawa Ekologiczna 25-26 kwietnia 2003 roku

Tradycj¹ sta³ siê ju¿ udzia³ Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w obchodach Dni Ziemi. Po raz czwarty
zaanga¿owaliœmy siê w prezentacjê dzia³añ
maj¹cych na celu ochronê œrodowiska
naturalnego. Wystawa Ekologiczna jest
miejscem, gdzie w sposób bezpoœredni
mo¿emy zaprezentowaæ mieszkañcom
Krakowa zjawiska i procesy wdro¿one
w MPWiK S.A., maj¹ce na celu podniesienie
efektu ekologicznego oraz jakoœci
œwiadczonych us³ug. Z uwagi na fakt
przyst¹pienia do realizacji budowy
nowoczesnej oczyszczalni œcieków P³aszów
II, zdecydowaliœmy siê na prezentacje
obiektu oczyszczalni Kujawy, którego
funkcjonowanie ju¿ przynosi wymierne
efekty w postaci poprawy stanu œrodowiska
naturalnego. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w
wiêkszoœci odbiorcami naszych prezentacji
s¹ najm³odsi krakowianie, staraliœmy siê
dotrzeæ z przekazem istotnych informacji na
temat oczyszczania œcieków prezentuj¹c
makietê kamienicy w przekroju ukazuj¹c¹
system kanalizacji. Dope³nienie naszej
wystawy stanowi³a olbrzymia fotorepro-
dukcja ukazuj¹ca potêgê i nowoczesne
rozwi¹zania zak³adu oczyszczania œcieków
Kujawy. Prezentacja nasza mia³a na celu
pokazaæ istotê i koniecznoœæ funkcjonowania
olbrzymich oczyszczalni œcieków w celu
zachowania równowagi ekologicznej w tak
ogromnym mieœcie, jakim jest Kraków.
Przez dwa dni trwania wystawy
rozdawaliœmy krakowianom materia³y
promuj¹ce MPWiK S.A. w postaci ulotek
zawieraj¹cych informacjê o Ÿród³ach
zaopatrzenia miasta w wodê pitn¹ oraz
o systemie kanalizacyjnym. Wielk¹
popularnoœci¹ cieszy³o siê wydawnictwo
Pana Wierzbickiego, bêd¹ce pe³nym
kompendium wiedzy o krakowskich
wodoci¹gach. Wœród dzieci, tradycyjnie,
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najwiêksze uznanie znalaz³y nasze bia³o-
niebieskie balony. Rozdaliœmy ich, a¿ 2500
sztuk. Uzupe³nienie naszej prezentacji
stanowi³o przenoœne stanowisko labora-
toryjne, gdzie ka¿dy z mieszkañców móg³
dokonaæ bezp³atnego badania wody oraz
pokaz samochodu specjalistycznego do
telewizyjnej inspekcji kana³ów. Ka¿dy dzieñ
wystawy wype³niliœmy szeregiem konkur-
sów adresowanych do przedszkolaków oraz
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych. Najwiêkszy entuzjazm wœród
dzieci wzbudzi³ konkurs zorganizowany na
scenie g³ównej, w którym nale¿a³o w jak
najkrótszym czasie umyæ rêce, oczywiœcie
w wodzie z krakowskich wodoci¹gów.

Nasze dzia³ania przeprowadzone na IV
Wystawie Ekologicznej cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem ze strony mediów, co
znalaz³o swe odbicie na antenie Radia
Region, Radia Plus, Radia Kraków oraz
Radia Alfa.                                                 

Program ponadto umo¿liwia doko-
nywanie zestawieñ odcinków przewodów
wg piêciu ró¿nych kryteriów wyboru:
• rok budowy - wybierane s¹ odcinki

zbudowane w zadanym przedziale lat,
• materia³ - wybierane s¹ odcinki

zbudowane z wybranego materia³u,
• œrednica - wybierane s¹ odcinki

o œrednicy mieszcz¹cej siê miêdzy
zadanymi wartoœciami,

• funkcja - wybierane s¹ odcinki pe³ni¹ce
wybran¹ funkcjê,

• dzielnica - wybierane s¹ odcinki
zlokalizowane w wybranej dzielnicy.

Niezale¿nie od takiego prostego wyboru
odcinków wg jednego z kryteriów, mo¿liwe
jest wykonywanie zestawieñ spe³niaj¹cych
bardziej wyrafinowane warunki selekcji.

Wyniki dzia³ania programu SOSPW
Zgodnie z celem budowy programu dla

Systemu OSPW wynikiem koñcowym jest
tabela zestawiaj¹ca hierarchiczn¹ listê
odcinków ruroci¹gów wraz z wynikami
punktacji wg przyjêtej metody kwalifikacji.

W Tabeli 2 przedstawiono pierwszych 11
ulicznych odcinków ruroci¹gów z listy oko³o

300 dla których zosta³a wype³niona baza
danych niezbêdnych do przeliczeñ
punktowych, wykonanych na rok 2002.

Jest oczywiste, ¿e lista taka nie powinna
byæ automatycznie wprowadzana jako
obowi¹zuj¹ca i nie nale¿y wykluczaæ
dodatkowych przes³anek dla uwzglêdnienia
innych ruroci¹gów w planie remontów
kapitalnych.

Bli¿sze przyjrzenie siê otrzymanemu
zestawieniu sk³ania do refleksji, ¿e bardzo
du¿e zró¿nicowanie wartoœci wspó³czynnika
awaryjnoœci (kryterium 4) nie znajduje
odpowiedniego odzwierciedlenia w wyniku
koñcowej punktacji. St¹d wniosek, ¿e
przyjmuj¹c punkty za awaryjnoœæ nie nale¿y
siê kierowaæ œredni¹ w ca³ej grupie
rodzajowej przewodów, ale œredni¹ w grupie
przewodów pomiêdzy sob¹ porównywa-
nych, wyró¿niaj¹cych siê wysokimi
wartoœciami tego wspó³czynnika.

Ze wzglêdu na tworzenie g³ównej bazy
danych dla sieci wodoci¹gowej w systemie
GIS przy u¿yciu programu MapTool
i korzystaj¹c  z uruchomionej tam warstwy
„Awarie”, w przysz³oœci przewiduje siê  wy-
konanie  aplikacji SOSPW w ramach w³aœnie
programu MapTool, uwzglêdniaj¹cej uzys-
kane do tej pory doœwiadczenia.                

„Planowanie remontów ...” cd. ze strony 2
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Marek Grotkowski

Nowa myjnia
Dynamiczny rozwój Naszej Firmy

polegaj¹cy na, wzrastaj¹cej d³ugoœæ sieci
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni œcieków oraz
zak³adów uzdatniania wody, wymusza
rozwój zaplecza pomocniczego
pozwalaj¹cego zaspokoiæ wymagania
stawiane przez poszczególne jednostki.

Takim zapleczem skupiaj¹cym
wszelkiego rodzaju zak³ady s³u¿ebne
i pomocnicze, bez którego trudno wyobraziæ
sobie poprawne funkcjonowanie ca³oœci
firmy, jest baza MPWiK przy ul. Lindego.
Zbudowana na prze³omie lat 60 i 70-tych,
a projektowana w 60-tych, obecnie nie
spe³nia wszystkich stawianych przed ni¹
zadañ . Przyczyn¹ najwiêkszych problemów
jest brak miejsca, uniemo¿liwiaj¹cy dalsz¹
bezproblemow¹ rozbudowê. Wysokiej klasy
sprzêt, u¿ywany do usuwania awarii i prac
remontowych , wymaga odpowiedniego
zaplecza umo¿liwiaj¹cego utrzymanie go
w ci¹g³ej sprawnoœci i gotowoœci. Myjnia,
pomieszczenia gara¿owe i serwis to
podstawowe elementy, pozwalaj¹ce spe³niæ
warunek sta³ej gotowoœci do usuwania awarii
przez sprzêt specjalistyczny.

Pierwszy element, czyli myjnia samocho-
dowa, dziêki staraniom z-cy dyrektora Pana
Tadeusza ¯aby i przychylnoœci Zarz¹du

Spó³ki, zosta³a zbudowana w b.r. i wkrótce
po jej wyposa¿eniu w urz¹dzenia zostanie
oddana do u¿ytku (w tym miejscu pragnê
zaprosiæ w przysz³oœci do korzystania z jej
us³ug naszych pracowników - jednoczeœnie
zapewniam o promocyjnych cenach).

Nastêpnym etapem, w którym ulegnie
znacznej zmianie obecne oblicze bazy,
bêdzie przebudowa i remont dróg wew-
nêtrznych porz¹dkuj¹cy jednoczeœnie ruch
na terenie obiektu. Projekt zagospodaro-
wania obejmuje budowê nowej stacji
diagnostycznej (dotychczasowa nie posiada
stanowiska kontrolnego umo¿liwiaj¹cego
ruch przejazdowy i tym samym wkrótce
w zwi¹zku z nowymi przepisami przestanie
spe³niaæ warunki umo¿liwiaj¹ce przeprowa-
dzanie badañ kontrolnych pojazdów)
z pomieszczeniami biurowymi umiejscowio-
nymi na piêtrze budynku, zlokalizowanej na
granicy z ZUW Rudawa. Projekt przewiduje
równie¿ budowê nowych gara¿y dla
samochodów specjalistycznych Sieci
Kana³owej w miejscu dotychczasowego
parkingu przy sk³adzie magazynowym.
W dalszej czêœci planu przewidziana jest
budowa tzw. wstêpnej myjni dla samo-
chodów ciê¿arowych, umo¿liwiaj¹cej mycie
podwozia i skrzyni ³adunkowej pojazdów
powracaj¹cych z awarii. Plan zagospodaro-
wania zawiera równie¿ nowe rozmieszczenie
parkingów zarówno dla samochodów
firmowych i sprzêtu specjalistycznego jak
równie¿ dla samochodów osobowych
pracowników bazy. Wszystkie planowane
dzia³ania powinny rozwi¹zaæ podstawowe
problemy w zakresie serwisu, parkowania
i gara¿owania na terenie bazy na kilka
najbli¿szych lat.

W dobie ogromnych op³at z tytu³u
wieczystego u¿ytkowania gruntu, odpo-
wiednie zagospodarowania i wykorzystanie
ka¿dego metra kwadratowego powierzchni
przyniesie zmniejszenie kosztów funkcjono-
wania obiektu a zarazem ca³oœci firmy.     
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Andrzej Tabiœ, Romuald Siuta

Nowoczesne maszyny
przep³ywowe
Nowe produkty Zak³adu Utrzymania Ruchu

Zak³ad Utrzymania Ruchu realizuje wiele
zadañ zleconych przez komórki organiza-
cyjne Spó³ki, a przede wszystkim wykonuje
dzia³ania wynikaj¹ce z bie¿¹cych potrzeb
przedsiêbiorstwa.

W ostatnim okresie dodatkowo
wykonano (wed³ug w³asnych rozwi¹zañ
konstrukcyjnych) jednostkowe urz¹dzenia
znajduj¹ce zastosowanie w MPWiK S.A.,
ograniczaj¹c w ten sposób kosztowne
zakupy. Poszerzono równie¿ zakres
wykonywania remontów o dmuchawy typu
„ROOTS’A”.

Dmuchawy tego typu produkowane s¹
w wielu odmianach konstrukcyjnych
i dostarczane w postaci agregatów. Podsta-
wowym elementem ka¿dego agregatu jest
stopieñ sprê¿aj¹cy, sk³adaj¹cy siê z korpusu,
w którym umieszczone s¹ dwa wirniki - t³oki
(dwuzêbne lub trójzêbne).

Ruch obrotowy wirników zsynchroni-
zowany jest poprzez ko³a zêbate zamonto-
wane na poszczególnych wirnikach. Podczas
pracy wirniki wykonuj¹ ruch z minimalnymi
szczelinami pomiêdzy sob¹ i korpusem.

Brak styku pomiêdzy elementami
wspó³pracuj¹cymi eliminuje koniecznoœæ
smarowania czêœci roboczych, przez co
otrzymujemy gwarantowan¹ czystoœæ
przet³aczanego powietrza. W czasie jednego
obrotu wirników (t³oków) nastêpuje
czterokrotne lub szeœciokrotne przet³aczanie
powietrza.

Przeprowadzono po raz pierwszy
w Zak³adzie Utrzymania Ruchu remont
kapitalny agregatów dmuchaw typu Roots’a
firmy AERZEN (Niemcy) pracuj¹cych w
Oczyszczalni Œcieków P³aszów.

Widok dmuchawy Roots'a firmy AERZEN

Agregat dmuchawy po remoncie w Warsztacie Mechanicznym Zak³adu

Utrzymania Ruchu

Zasada dzia³ania dwuzêbnej dmuchawy  ROOTS’A
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S¹ to urz¹dzenia, które wymagaj¹ od
wykonuj¹cych remont odpowiedniego
wyposa¿enia w narzêdzia i specjalistyczne
oprzyrz¹dowanie, a tak¿e pracowników
posiadaj¹cych odpowiedni¹ wiedzê tech-
niczn¹ dotycz¹c¹ tych dmuchaw.

Agregaty sprê¿arkowe

Znacz¹cym osi¹gniêciem ostatnich
miesiêcy jest wyprodukowanie w Zak³adzie
Utrzymania Ruchu, Agregatów Sprê¿ar-
kowych typu AS6011i AS6075 wyposa¿ony
w nowoczesny œrubowy modu³ sprê¿aj¹cy
znanej niemieckiej firmy „Rotorcamp”.

Sprê¿arki œrubowe dziêki swoim
parametrom eksploatacyjnym niezawod-
noœci i ekonomicznoœci staj¹ siê
bezkonkurencyjnym Ÿród³em sprê¿o-
nego powietrza maj¹ce szerokie zastoso-
wanie w procesach technologicznych
wymagaj¹cych powietrza o wysokiej klasie
czystoœci.

Zwarta konstrukcja, estetyczne wyko-
nanie i umieszczenie agregatu na pod-
k³adkach wibroizolacyjnych pozwala na
ustawienie w dowolnym miejscu bez
koniecznoœci budowy kosztownych
fundamentów.

Obudowa dŸwiêkoch³onna umo¿liwia
ustawienie agregatu w pomieszczeniu gdzie
pracuj¹ ludzie.

Do sterowania prac¹ agregatu
zastosowano sterownik mikroprocesorowy,
który w po³¹czeniu z pozosta³ymi urz¹dze-
niami gwarantuje automatyczn¹ i bez-
obs³ugow¹ pracê.

Dotychczas wykonano osiem sztuk
agregatów, które znajd¹ zastosowanie
w ZUW „Raba”, zastêpuj¹c wyeksploato-
wane i przestarza³ej konstrukcji sprê¿arki
t³okowe.

Oszczêdnoœci wynikaj¹ce z samodzielne-
go wykonywania maszyn przez Zak³ad
Utrzymania Ruchu, pozwalaj¹ prognozowaæ
dalszy rozwój tego typu dzia³alnoœci.

W nastêpnym wydaniu „Wody i My”
przedstawimy kolejne nowoœci wykonywane
w Warsztacie Mechanicznym.                    

Agregat sprê¿arkowy w Warsztacie Mechanicznym

Agregat Sprê¿arkowy typu AS6075

Wnêtrze szafki sterowniczej

Wnêtrze agregatu: 1 - silnik, 2 - elektryczny zespó³ œrubowy
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Romuald Siuta

Bezpieczne wakacje -
„Bezpieczna podró¿”

W sobotê  28.06.2003 r. policjanci
z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz
pracownicy MPWiK S.A. w Krakowie
przeprowadzili akcjê prewencyjn¹ pod
has³em „BEZPIECZNA PODRÓ¯”,
polegaj¹c¹ na bezp³atnej kontroli stanu
technicznego samochodów osobowych.

Okres wakacji jest czasem wzmo¿onego
ruchu na drogach zw³aszcza krajowych
i miêdzynarodowych. Prêdkoœci porusza-
j¹cych siê pojazdów s¹ czêsto du¿o
wiêksze ni¿ w czasie, gdy poruszamy siê po
swoich miastach, miasteczkach i wioskach.
W takiej sytuacji stan techniczny pojazdu
jest spraw¹ najwy¿szej wagi. Nasze wodo-
ci¹gi ju¿ od dwóch lat w³¹czaj¹ siê
w dzia³ania Policji zmierzaj¹ce do poprawy
bezpieczeñstwa na drogach województwa
ma³opolskiego.

Ma³opolska Komenda Policji postara³a
siê o bardzo dobre przygotowanie akcji
w zakresie zarówno informacyjnym jak
i obs³ugi akcji. Czynnie w akcji uczest-
niczy³o 3 funkcjonariuszy policji pod
kierownictwem kom. Mariusza D¹bka,
dwa pojazdy ³¹cznie z samochodem do
badañ technicznych pojazdów.

Odpowiednie nag³oœnienie akcji
w mediach lokalnych, Gazecie Krakowskiej,
Dzienniku Polskim, radiu Wanda, radiu
Region, radiu Plus, rozg³oœni RAK,
telewizyjnej Kronice Krakowskiej oraz
Regionalnej 3, zaowocowa³o ogromnym
zainteresowaniem ze strony mieszkañców
naszego miasta.

Dokonano blisko 100 bezp³atnych
przegl¹dów technicznych, wykonano 4
przegl¹dy rejestracyjne p³atne. Rozdaliœmy
materia³y reklamowe i promocyjne.

Przygotowania i ostatnie ustalenia

Policja równie¿ sprawdza³a stan techniczny pojazdów

Zadowolony klient jest dla nas najwiêksz¹ nagrod¹
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Policja rozdawa³a „Mandaty Zaufania”
dziêki którym mo¿na wylosowaæ cenne
nagrody miêdzy innymi samochód osobowy
Skoda Fabia. Ka¿dy posiadacz ksi¹¿eczki
„Mandat Zaufania” powinien uzyskaæ
4 wpisy potwierdzaj¹ce kontrolê na ulicach
miasta i województwa, nale¿y po prostu
zatrzymaæ siê przy radiowozie policyjnym
oznakowanym ¿ó³t¹ naklejk¹ i poddaæ siê
kontroli. Po dokonaniu tych czynnoœci
nale¿y odes³aæ mandat na wskazany adres
i czekaæ na wylosowane nagrody.

Dotychczasowe doœwiadczenia wska-
zuj¹, ¿e nie bez znaczenia dla sukcesu akcji,
jest pogoda. £adny s³oneczny dzieñ znacznie
ogranicza iloœæ osób odwiedzaj¹cych stacjê
kontroli, tym bardziej cieszy fakt, ¿e przy
piêknej s³onecznej pogodzie tak wiele osób
postanowi³o nas odwiedziæ.

Akcja charakteryzuje siê bardzo niskimi
nak³adami przy du¿ym rozg³osie spo³ecz-
nym, dlatego te¿ bêdzie kontynuowana,
zak³adaj¹c dalsz¹ przychylnoœæ Ma³opolskiej
Komendy Wojewódzkiej. w tym miejscy
chcia³em szczególnie podziêkowaæ
inspektorowi Bogdanowi Klimkowi i Z-cy
Ma³opolskiego Komendanta Wojewódzkiej
Policji za osobisty wk³ad w organizacjê
akcji.

Najbli¿sza odbêdzie siê 6 wrzeœnia,
kolejne w listopadzie 2003 i marcu 2004 r.  

Redaktor Jacek P³aza i kom. Mariusz D¹bekNa kanale

Kolejkom nie by³o koñca

...ale porz¹dek by³ zachowany
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Redakcja

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zak³adowe Ko³o PZITS przy MPWiK S.A. w Krakowie

1. Zak³adowe Ko³o Polskiego Zrzeszenia
In¿ynierów i Techników Sanitarnych
przy MPWiK S.A. w Krakowie
oznaczone szczêœliw¹ liczb¹ „13” jest
niew¹tpliwie najwiêkszym w Krakow-
skim Oddziale PZiTS i liczy  96 osób.

2. W dniu 20 lutego 2003 r. w œwietlicy
MPWiK S.A. przy ul. Senatorskiej
odby³o siê zebranie sprawozdawczo-
wyborcze w którym wziê³o udzia³ 53
cz³onków Ko³a oraz zaproszeni
Przedstawiciele Zarz¹du Oddzia³u
PZITS, Zarz¹du Przedsiêbiorstwa oraz
Zak³adowego ko³a SEP.

3. Sprawny przebieg zebrania zapewni³
wybrany jednomyœlnie na Przewod-
nicz¹cego kol. Tadeusz Bochnia.

4. Na pocz¹tku zebrania w zwyczajowo
uroczystej formie przyjêto nowych
cz³onków Ko³a w osobach kol.kol.:
Ryszard Langer, Marcin Kurowski,
Mieczys³awa Langer, Piotr Malota,
Andrzej Marchaj, Lucyna Opach, Pawe³
Burliga, Mariusz Grabowski, Miros³aw
Kobuz.

5. W kolejnoœci wybrano niezbêdne
Komisje: Mandatow¹, Skrutacyjn¹ oraz
Wniosków i Uchwa³ a protoko³owaniem
obarczono kol. Ewê Darochê.

6. Obszerne sprawozdanie Zarz¹du Ko³a
z dzia³alnoœci w okresie : 25.11.1997 do
20.02.2002 z³o¿y³ Prezes Zarz¹du Ko³a
kol. Mariusz Olko. Trzeba przyznaæ, ¿e
dzia³alnoœæ Ko³a w ubieg³ej kadencji

by³a i bardzo aktywna i efektywna
a mianowicie :
• zorganizowano 5 wyjazdów szkole-

niowych do wodoci¹gów du¿ych
miast (Wroc³aw, Gdañsk, Lublin,
Warszawa, N. S¹cz) oraz 1 wyjazd
zagraniczny do fabryki Hawle
w Austrii,

• odby³o siê 8 wyjazdów szkoleniowych
na obiekty naszego Przedsiêbiorstwa,

• wyg³oszono 8 prelekcji (oznaczanie
toksyn sinicowych, dezynfekcja wody
i chloraminowanie, koagulacja wody,
woda w krakowskich kranach,
Bielany 100 letnia historia, stacja
pilotowa dla doboru technologii,
wodomierze g³ówne a mieszkaniowe)

• zorganizowano 15 prezentacji nowo-
czesnej armatury i nowoczesnych
technologii z udzia³em wiod¹cych
œwiatowych firm,

• odby³o siê 28 zebrañ Zarz¹du Ko³a
oraz 4 zebrania sprawozdawcze.

Nale¿y odnotowaæ, ¿e w roku 1999
w zwi¹zku z Jubileuszem 80 lecia PZITS,
Zarz¹d G³ówny przyzna³ naszym kole-
¿ankom i kolegom odznaczenia honorowe.
Z³ote odznaki PZITS otrzymali: kol. Stefan
Wilkosz, kol. Wojciech Studnicki, kol.
Mariusz Olko, natomiast srebrne odznaki
PZITS: kol. Ma³gorzata Duma-Michalik oraz
kol. Maria Warza³a.

7. Kolejne sprawozdania z³o¿yli:
• sprawozdanie finansowe Skarbnik

Ko³a - kol. Ma³gorzata Chachlowska
• sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

zakoñczone wnioskiem o udzielenie
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absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹-
dowi - kol. Jan Krzemiñski

8. Absolutorium oczywiœcie zosta³o
udzielone ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi
a dowodem wysokiej oceny dzia³alnoœci
Ko³a by³ bezdyskusyjny i jednomyœlny
wybór na Prezesa Ko³a, na now¹
kadencjê po raz kolejny kol. Mariusza
Olko.

9. Vice Prezes Oddzia³u PZITS kol.
Krystyna Korniak-Figa podziêkowa³a za
pracê w Zarz¹dzie Oddzia³u nastêpu-
j¹cym cz³onkom naszego Ko³a:
Ma³gorzacie Dumie-Michalik, Marii
Dumie, Mariuszowi Olko, Stefanowi
Wilkoszowi.

10. W efekcie przeprowadzonych wyborów
oraz w wyniku póŸniejszego zebrania
(w dn. 27.02.2003 r.) Zarz¹d Ko³a przez
nastêpn¹  kadencjê bêdzie pracowa³
w nastêpuj¹cym sk³adzie:
kol. Mariusz Olko - Prezes
kol. Ma³gorzata Duma-Michalik - V-ce

Prezes ds. organizacyjnych
kol. Pawe³ Dohnalik - V-ce Prezes ds.

naukowo-badawczych
kol. Ewa Darocha - Sekretarz
kol. Ma³gorzata Chachlowska - Skarbnik
kol. Jerzy Szyd³owski - Cz³onek Zarz¹du
kol. Jacek Kaszowski - Cz³onek Zarz¹du

Komisja Rewizyjna podczas tej kadencji
bêdzie pracowa³a w sk³adzie:
kol. Jan Smaczny - Przewodnicz¹cy
kol. Jacek Sanecki - Cz³onek Komisji
kol. Janusz Kucharski - Cz³onek Komisji

11. W g³osowaniu jawnym wybrano równie¿
16 Delegatów na Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Oddzia³u
Krakowskiego PZITS. Obok osób
wymienionych w punkcie 10, delegatami
zostali: Dorota Ryzner, Maria Duma,
Mariusz Grabowski, Maciej Seitz, Stefan
Wilkosz, Adam Korzeniak.

12. Na tym pierwszym zebraniu Zarz¹du
Ko³a PZiTS, które odby³o siê  w dniu
27.02.2003 r., ustalono wstêpnie ramowy
plan pracy na rok 2003:
• wyjazd do Wodoci¹gów we Lwowie

- wrzesieñ
• wyjazdy szkoleniowe:

Wadów, Kujawy - II etap - czerwiec
ZUW Raba - wrzesieñ/paŸdziernik

• prelekcje "naukowe":
- jakoœæ wód ujmowanych i ich

ochrona
- korozyjnoœæ wody i jej skutki
- modelowanie sieci wodoci¹gowej

i kanalizacyjnej
- udzia³ w cyklicznej konferencji nt.

Ochrony jakoœci wód - Zakopane
• prezentacje firmowe we wspó³pracy

z Dzia³em Jakoœci (z uwzglêdnie-
niem te¿ modernizacji filtrów
poœpiesznych)

Dziêkujemy  Zarz¹dowi poprzedniej
kadencji za wielki wysi³ek uczyniony dla
dobra wszystkich Cz³onków Ko³a i naszej
organizacji i nowo powo³anemu Zarz¹dowi
¿yczymy  wytrwa³oœci w pracy i równie
efektywnej Kadencji.

P.S. Nale¿y te¿ odnotowaæ, ¿e w dniu 7 maja
odby³o siê Walne Zebranie Delegatów
Oddzia³u Krakowskiego PZITS podczas
którego Zarz¹d Oddzia³u z³o¿y³
sprawozdanie z dzia³alnoœci za okres
minionej kadencji to jest za lata 1998-
2003 r. Jest ono dostêpne w formie
atrakcyjnej, bogato ilustrowanej
fotografiami ksi¹¿eczki w Bibliotece.
Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e wiêkszoœæ
podziêkowañ za dotychczasow¹ pracê
i wiêkszoœæ odznaczeñ zebrali
cz³onkowie naszego Ko³a.
Równie¿ do w³adz Oddzia³u nastêpnej
kadencji uda³o siê nam wprowadziæ
7 osobow¹ reprezentacjê.                    
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ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
24 naszego czasopisma by³ pan

Krzysztof £uszczek, zwi¹zany
z Wodoci¹gami od lat, pe³ni¹cy obecnie

funkcjê Kierownika ZUW Rudawa. Dla
autentycznoœci zamieszczamy aktualne

zdjêcie "poszukiwanego".

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê,
Komisja pod przewodnictwem Prezesa
MPWiK S.A. Ryszarda Langera rozlosowa³a
nastêpuj¹ce nagrody: nagroda g³ówna
(zestaw bi¿uterii) otrzymuje Pani
W³adys³awa GRIGORJEW, nagrody
dodatkowe (zegarki z logo MPWiK S.A.)
otrzymuj¹: Pani Magdalena LESZCZYÑSKA
oraz Pan Wies³aw JELONEK.
 Gratulujemy szczêœliwcom!

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Jana Krzemiñskiego
Józefa Kwieciñskiego

Andrzeja Mazura
El¿biety Mierzwy
Barbary Nazim

Franciszka Palonka
Haliny Seidl

Stanis³awa Soból
Ireny Szlósarczyk

Alicji Urban
Stanis³awa Wêgrzyna

Stanis³awa Wilka
Antoniego Wojtana

KONKURS NA NAJCIEKAWSZ¥,
NAJLEPSZ¥ FOTOGRAFIÊ

Z WAKACJI
Szanowni czytelnicy og³aszamy konkurs na najciekawsz¹,

naj³adniejsz¹ po prostu najlepsz¹ fotografiê z wakacji.

Wybrane zdjêcia zostan¹ nagrodzone i opublikowane w kolejnym

wydaniu czasopisma "Woda i My", a kto wie mo¿e przy odrobinie

szczêœcia trafi¹ na ok³adkê.

Fotografie nale¿y sk³adaæ w terminie do 22 wrzeœnia 2003 r. u Romualda Siuty,

Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu, tel. 42-42-433, fax. 42-42-439,

email: Romuald.Siuta@mpwik.krakow.pl

lub osobiœcie: Senatorska 1, Budynek B, pok. 15
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Romuald Siuta, Piotr Ziêtara

Sukces osi¹gniêty
Rozpoczêto modernizacjê oczyszczalni œcieków P³aszów II

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji S.A. od ponad 100-tu lat
zaspokaja potrzeby mieszkañców
Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa
w zakresie dostarczania wody i odprowa-
dzania œcieków, aby firma mog³a dalej
prê¿nie rozwijaæ siê, a tak¿e uzyskiwaæ
wysoki poziom zadowolenia wœród swoich,
jak¿e wymagaj¹cych klientów, niezbêdne s¹

du¿e nak³ady inwestycyjne.
W obszarze zaopatrzenia
w wodê od kilku lat
MPWiK S.A. przejawia
znacz¹c¹ aktywnoœæ. Dru-
g¹ p³aszczyzn¹ dzia³ania

Spó³ki jest odprowadzanie œcieków. W tym
zakresie poczyniono ostatnio wiele inwes-
tycji. System kanalizacyjny Nowej Huty
doczeka³ siê kompleksowych rozwi¹zañ. Na
obrze¿ach dzielnicy powsta³a nowoczesna
Oczyszczalnia Œcieków „Kujawy”.

Porównuj¹c sytuacjê starej czêœci miasta
Krakowa do osiedli powsta³ych wokó³
kombinatu metalurgicznego nie mo¿na by³o
byæ zadowolonym i dlatego w 1999 roku
Zarz¹d Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. po wielu

wczeœniejszych pracach
studialnych podj¹³ decyzjê
o rozbudowie Oczysz-
czalni Œcieków „P³aszów
II”, która po zakoñczeniu
inwestycji zast¹pi obecnie

funkcjonuj¹cy zak³ad, bêd¹cy jedynie
mechaniczn¹ oczyszczalni¹. Doprowadzenie
do rozpoczêcia inwestycji wymaga³o wiele
pracy i dlatego dzieñ 19 maja 2003 roku,
w którym uroczyœcie rozpoczêto inwestycjê
zapisa³ siê w historii Wodoci¹gów
Krakowskich, otwieraj¹c nowy rozdzia³,
charakteryzuj¹cy siê szczególn¹ dba³oœci¹
o œrodowisko naturalne. Inwestycja bêdzie
mia³a znaczenie nie tylko Krakowa, ale tak¿e

dla znacznej czêœci Polski. Podkreœla siê, ¿e
poprawa jakoœci wody w Wiœle wp³ynie
tak¿e na czystoœæ wód Ba³tyku.

Po zakoñczeniu wszystkich niezbêdnych
procedur w dniu 5 maja mo¿na by³o
oficjalnie przekazaæ teren pod budowê
wykonawcy, wy³onionemu w drodze
przetargu, czyli Konsorcjum Firm Budow-
lanych Maxer S.A. oraz Hydrobudowy Œl¹sk
S.A. W obecnoœci Z-cy Prezydenta Miasta
Krakowa Tadeusza Trzmiela przekazano
dzienniki budów, czyli formalnie rozpoczê³a
siê jedna z najwiêkszych inwestycji
z zakresu oczyszczania œcieków w Polsce.
Dzieñ 5 maja 2003 roku mo¿na uznaæ za
oficjalne rozpoczêcie inwestycji, ale ka¿da
budowa tej rangi wymaga równie¿
symbolicznego otwarcia, czyli wmurowania
aktu erekcyjnego

19 maja 2003 r. po z gór¹ dwutygodnio-
wych przygotowaniach, punktualnie w samo
po³udnie rozpoczê³a siê uroczystoœæ
wmurowania aktu erekcyjnego oraz
poœwiêcenia terenu budowy pod przysz³¹
oczyszczalniê œcieków.

Uroczystoœæ rozpoczêto tradycyjnymi
krakowskimi akcentami, w samo po³udnie
odegrano hejna³, a Lajkonik wraz ze swoj¹
œwit¹ odtañczy³ taniec przed zgromadzonymi
goœæmi. Gospodarzem ceremonii by³
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek
Majchrowski, a uroczystoœæ zaszczycili
swoja obecnoœci¹ m.in.: ksi¹dz Infu³at Jerzy
Bry³a - Kapelan Wodoci¹gów, Minister
Œrodowiska Czes³aw Œleziak, Radca z Misji
ISPA przy Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Polsce Giovanni Capellino,
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Jerzy
Swatoñ, Prezes Maxer S.A. Jerzy
Ciechanowski, parlamentarzyœci, w³adze
wojewódzkie i samorz¹dowe, przedsta-
wiciele œwiata nauki.

Po zakoñczeniu inwestycji,

oczyszczalnia „P³aszów II” zast¹pi

obecnie funkcjonuj¹cy zak³ad, bêd¹cy

jedynie mechaniczn¹ oczyszczalni¹

19 maja 2003 r., punktualnie w samo

po³udnie rozpoczê³a siê uroczystoœæ

wmurowania aktu erekcyjnego oraz

poœwiêcenia terenu budowy
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Inwestycja p³aszowska jest œciœle
zwi¹zana z funduszami pochodz¹cymi
z Unii Europejskiej, funduszem ISPA,
kredytem pochodz¹cym z Banku Odbudowy
i Rozwoju oraz z udzia³em œrodków
w³asnych MPWiK S.A.. Ca³y teren zak³adu
zosta³ udekorowany flagami Unii
Europejskiej, Polski i Miasta Krakowa.

Niepewnoœæ co do pogody wymusi³a od
organizatorów szereg dzia³añ, których celem
by³o zorganizowanie uroczystoœci, tak aby
wyeliminowaæ jakiekolwiek zak³ócenia.

Ceremonie prowadzi³o dwoje mode-
ratorów: Magdalena Drohomirecka oraz

Piotr Ziêtara, którzy dbali
o harmonijny przebieg
uroczystoœci. Po krótkich
przemówieniach goœcie zostali
poproszeni o z³o¿enie

podpisów na pami¹tkowym akcie
erekcyjnym. Dokument podpisano w dwóch
egzemplarzach, z których jeden zosta³
w³o¿ony do ozdobnej tuby. Prezes Zarz¹du
MPWiK S.A. Ryszard Langer poprosi³
oficjalnie Prezydenta Miasta Krakowa prof.
Jacka Majchrowskiego o wmurowanie tuby
we wczeœniej przygotowanym miejscu. Po
dokonaniu wmurowania ks. Infu³at Jerzy
Bry³a poœwiêci³ teren budowy pod
oczyszczalniê œcieków "P³aszów II".

Tym akcentem zakoñczy³a siê czêœæ
oficjalna uroczystoœci, po której odby³a siê
konferencja prasowa. W czasie konferencji
przedstawiciele mediów uzyskali
wyczerpuj¹ce odpowiedzi na wszelkie
pytania zwi¹zane z inwestycja p³aszowsk¹.
Po zakoñczeniu konferencji goœcie zostali
zaproszeni na symboliczny poczêstunek na
Wawel, gdzie Prezydent Miasta Krakowa
wzniós³ oficjalny toast za pomyœlnoœæ

inwestycji. Krótki program artystyczny
zaprezentowali znani krakowscy artyœci
Leszek Mazan i Mieczys³aw Czuma.

Uroczyste rozpoczêcie budowy,
a dok³adniej rozbudowy i modernizacji
Zak³adu Oczyszczania Œcieków "P³aszów II"
zapocz¹tkowa³a tak bardzo oczekiwan¹
inwestycjê, która pozwoli Krakowowi zaj¹æ
nale¿ne miejsce w rodzinie miasta
europejskich, nie tylko pod wzglêdem
dziedzictwa kulturowego, ale tak¿e pod
wzglêdem dba³oœci o œrodowisko naturalne,
co ma tak ogromne znaczenie w przeddzieñ
akcesji Rzeczpospolitej do struktur Unii
Europejskiej.                                                

Inwestycja p³aszowska jest œciœle

zwi¹zana z funduszami

pochodz¹cymi z Unii Europejskiej

Fotoreporta¿ z uroczystoœci
na stronie obok

Taki akt podpisywano

Wydawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, tel. (0 12) 42-42-300

Prezez Zarz¹du: Ryszard Langer
Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem Romualda Siuty, w sk³adzie: Tadeusz Bochnia,
Pawe³ Dohnalik, Jacek Polewka, Jerzy Sobczak, Piotr Ziêtara, Joanna ¯ak, Anna ¯urek

Fotografie: Romuald Siuta, Jerzy Sobczak
Opracowanie graficzne: Romuald Siuta, Pracownia Grafiki Komputerowej INNET

Skanowanie i ³amanie: Pracownia Grafiki Komputerowej INNET (www.innet.com.pl)
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Prezydent Jacek Majchrowski otwiera uroczystoœci

Przemawia minister ochrony œrodowiska Czes³aw Œleziak...

oraz przedsatwiciel ISPA Giovanni Capellino

Podpisanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego przez Ministra Czes³awa
Œleziaka, Prezydenta Jacka Majchrowskiego...

...i Prezesa Ryszarda Langera

Ks. Infu³at poœwiêca budowlê

Uroczystoœci na Wawelu



H2O

Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A.

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W II KWARTALE 2003

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

awraB md/tPgm 3 2 3 2 5 51 .tpecka

æœontêM UTN 3,0 3,0 2,0 2,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 09,7 27,7 09,7 35,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 3,2 5,1 4,1 1,2 5 5

ikrolhC md/gm 3 6,31 7,82 5,71 7,03 052 052

kainomA md/gm 3 620,0 220,0< 220,0< 220,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 300,0 110,0 410,0 420,0 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 2,6 9,31 6,71 0,31 05 05

anlógoæœodrawT °n 2,6 4,51 4,61 3,61 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 1,63 2,78 7,89 0,09 - -

zengaM md/gm 3 9,5 8,11 2,21 6,11 -

enlógoozale¯ md/gm 3 010,0 610,0 020,0 920,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 471,0 460,0 860,0 500,0< 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 10,0

morhC md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 50,0

æêtR md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 100,0 100,0

mdaK md/gm 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0< 300,0 500,0

3MHT4AMUS md/gµ 3 9,3 0,0 0,0 9,6 051 001

mroforolhC md/gµ 3 5,3 1,0< 1,0< 6,4 03 -

4AWW4AMUS md/gµ 3 900,0 300,0 400,0 100,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0 10,0 10,0

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ogewo³akupytilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

73wiiretkababzcilanlógO °C mc/li 3 1 1 3 1 02 02

02wiiretkababzcilanlógO °C mc/li 3 2 2 01 3 001 001

Objaœnienia do tabeli:
1) NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych

wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 203 poz. 1718).
2) NSD UE - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Dyrektywy Unii Europejskiej  nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakoœci wody przeznaczonej

do spo¿ycia przez ludzi.
3) SUMA 4 THM - Suma stê¿enia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu i chlorodibromometanu.
4) SUMA 4 WWA - Suma stê¿enia 4 wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,

benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu.

Ocena MPWiK S.A. o jakoœci wody
S³u¿by laboratoryjne MPWiK S.A. kontroluj¹ codziennie jakoœæ wody pitnej dostarczanej mieszkañcom Krakowa z 4 zak³adów uzdatniania

wody, wykonuj¹c miesiêcznie 4 tysi¹ce analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wody.
Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczanej mieszkañcom Krakowa w II kwartale 2003 roku nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wszystkich parametrów

spe³nia ona wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.XI.2002r (Dz. Ustaw nr 203 poz.1718) w sprawie wymagañ dotycz¹cej wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Jakoœæ wody spe³nia równie¿ wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3.XI.1998r o jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.


