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Pawe³ Dohnalik, Wojciech Mamak

Planowanie remontów sieci
wodoci¹gowej
W jakim celu? W jakim zakresie? W jaki sposób?                                        czêœæ 3/5

System Oceny Stanu Przewodów
Wodoci¹gowych (SOSPW)

Poprzedni odcinek tego cyklu publikacji
zaprezentowa³ pomys³ na okreœlanie
przybli¿onego zakresu iloœciowego
przewodów wodoci¹gowych planowanych
co roku do remontów kapitalnych.

sieci jest znaczna, a œrodki mo¿liwe do
przeznaczenia na remonty kapitalne s¹
ograniczone, podstawowym problemem jest
typowanie przewodów do remontu
kapitalnego na ka¿dy rok kalendarzowy
w taki sposób  aby sukcesywnej odnowie
podlega³y te ruroci¹gi, których stan
techniczny jest najgorszy, a funkcja
w systemie zaopatrzenia w wodê
najwa¿niejsza.

Wychodz¹c naprzeciw temu problemowi
zaproponowaliœmy na Miêdzynarodowej
Konferencji w Szczyrku w roku 2000
systemowe rozwi¹zanie zarówno metody
jak i oprogramowania dla bie¿¹cej,
eksploatacyjnej oceny stanu przewodów,
które spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem
Uczestników.

Kryteria oceny stanu przewodów

Zaproponowana metoda obliczeniowa
SOSPW uwzglêdnia³a cztery kryteria oceny,
zestawione w tabeli 1, którym przypo-
rz¹dkowano jednakow¹ wagê i jednakowy
zakres punktów.

Kryterium 1 – budowa przewodów

Materia³ oraz rok budowy i wynikaj¹cy
st¹d wiek przewodu stanowi¹ w powi¹zaniu
ze sob¹ najistotniejsze cechy przewodu dla
prognozowania jego trwa³oœci technicznej
lub oceny stopnia zu¿ycia.

Kryterium oparte jest o okreœlone przez
Herberta, na podstawie badañ
statystycznych, okresy trwa³oœci rur z
ró¿nych materia³ów. W oparciu o te dane
zaproponowano na rys. 1 przyjmowanie
punktów w 10 stopniowej skali oceny wg

Tabela 1. Zestawienie kryteriów oceny stanu przewodów i punktacja

rN
muiretyrk

awzaN
muiretyrk

ilaksserkaZ
jewotknup

]tkp[

muiretyrkagaW
]%[

1 awoduB 01÷0 0,52

2 æœonjyrawA 01÷0 0,52

3 aineindurtU 01÷0 0,52

4
icœonzcilokO

enlajceps
01÷0 0,52

mezaR 04÷0 0,001

W tak du¿ym systemie dystrybucji wody,
jakiego przyk³adem jest sieæ wodoci¹gowa
Krakowa, w którym  d³ugoœæ przewodów

Rys.1. Wykres punktacji kryterium budowy w zale¿noœci od wieku
i materia³u przewodu
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przebiegu odpowiednich ³amanych dla
poszczególnych materia³ów.

Idea konstrukcji wykresu by³a
nastêpuj¹ca:
• w okresie amortyzacji finansowej, dla

przyjêtej podwy¿szonej stawki
amortyzacyjnej równej 4,8%, to jest dla
wieku przewodów 0 ÷ 21 lat - brak
punktu,

• dla dolnej granicy trwa³oœci technicznej
przewodu, po³owa skali punktowej, czyli
5 punktów,

• dla œrodka rozk³adu statystycznego
okresu trwa³oœci technicznej - 9 punktów,

• dla górnej granicy okresu trwa³oœci
technicznej - 10 punktów.

W przyjêtych
danych, w kontekœ-
cie doœwiadczeñ
polskich, dla prze-
wodów stalowych
wykonanych w Pol-

sce w latach 1970 ÷ 1990 nale¿a³oby
przyjmowaæ okres trwa³oœci technicznej
dwukrotnie ni¿szy od zaproponowanego
w literaturze zachodniej.

Kryterium 2  -  awaryjnoœæ przewodów

Jak wykazuj¹ wszystkie doniesienia
literaturowe oraz wyniki badañ ankietowych
wskaŸnik awaryjnoœci (wskaŸnik
intensywnoœci uszkodzeñ) stanowi z regu³y
g³ówne kryterium oceny stanu przewodów
wodoci¹gowych.

Ide¹, uwzglêdniania tego wskaŸnika w
oprogramowaniu komputerowym SOSPW
jest powi¹zanie punktacji wynikaj¹cej z jego
wartoœci z funkcj¹ przewodów.

Przyk³adowe zró¿nicowanie wskaŸnika
intensywnoœci uszkodzeñ dla ró¿nego
rodzaju przewodów dla du¿ych miast w
Polsce (wg danych za rok 2001) ilustruje
tabela 2.

Ogólna przyjêta zasada punktacji wg

kryterium awaryjnoœci przewodów jest

nastêpuj¹ca:

      C
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-   1 pkt
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2C
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≤ 3 C
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      3C
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- 10 pkt

gdzie:

C
i 
(uszk / km × rok) - wskaŸnik

intensywnoœci uszkodzeñ dla
ocenianego odcinka przewodu
za ostatni rok eksploatacji,

C
œr
 (uszk / km × rok) - œredni

wskaŸnik intensywnoœci
uszkodzeñ dla przewodu
w danej grupie rodzajowej
(T+M, R) na przyk³ad za
ostatnich kilka lat.

Kryterium 3 -  utrudnienia w usuwaniu awarii

Kryterium to jest równoznaczne z ocen¹

uci¹¿liwoœci przy usuwaniu awarii.

W wyniku uwzglêdnienia doœwiadczeñ

wodoci¹gu krakowskiego za najistotniejsze

wskaŸniki okreœlaj¹ce miarê tego kryterium

uznano: g³êbokoœæ u³o¿enia przewodu,

gêstoœæ uzbrojenia podziemnego, po³o¿enie

ruroci¹gu wzglêdem ulicy lub drogi

i warunki gruntowe.

Te wszystkie warunki i okolicznoœci

usuwania awarii wp³ywaj¹ bezpoœrednio na

trudnoœci organizacyjne i techniczne w jej

usuniêciu, zaanga¿owanie niezbêdnego

sprzêtu i sk³adu osobowego brygady

remontowej, czasu trwania robót, op³aty za

zajêcie pasa drogowego i koszt renowacji

nawierzchni. S¹ one mo¿liwe do

sprecyzowania z regu³y dopiero w wyniku

przeprowadzonych napraw poawaryjnych na

podstawie zapisów w protoko³ach z naprawy

uszkodzenia  przewodu.

Tabela 3 zawiera mierniki oceny

w zakresie przyk³adowych rodzajów

utrudnieñ w usuwaniu awarii.

dokoñczenie na stronie 14

wódowezrpejazdoR
icœonjyrawakinzaksW

Ci )kor×mk1/kzsu(

ewotyznartydowezrp
enlartsigam i

72,0

ezcleizdzorydowezrp 28,0

ewog¹icodowazc¹³yzrp 45,1

Tabela 2. Przyk³adowe wartoœci wskaŸnika C
i
 w zale¿noœci od

rodzajów przewodu

Oddzia³ywanie œrodowiska zewnêtrznego,

przep³y-waj¹cego medium i zainstalowanego

uzbrojenia skracaj¹ znacznie okresy rzeczy-

wistej trwa³oœci technicznej przewodów sieci
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Romuald Siuta

PowódŸ w Pradze
PrzyjaŸñ i Pomoc

W po³owie sierpnia 2002 r. Republikê
Czesk¹ nawiedzi³a najstraszliwsza powódŸ
od ponad stu lat. Woda zniszczy³a dziesi¹tki
najcenniejszych zabytków, a tysi¹com ludzi
zabra³a ca³y dobytek. Straty spowodowane
przez ¿ywio³ oceniane s¹ wstêpnie na cztery

ogromnych œrodków, jeszcze d³ugo po
opadniêciu wody nie bêd¹ nadawa³y siê do
zamieszkania.

Podczas wielkiej powodzi w Polsce,
Czesi poœpieszyli nam z pomoc¹. Dziœ
mieliœmy szansê odwdziêczenia siê za tamt¹
pomoc.

Na wniosek Zespo³u Analiz Rynku
i Promocji Zarz¹d Spó³ki podj¹³ decyzjê
o przy³¹czeniu siê do akcji "Szko³a szkole,
uczeñ uczniowi" organizowan¹ wraz
z krakowsk¹ m³odzie¿¹, Polsk¹ Akcj¹
Humanitarn¹ i Ambasad¹ Czesk¹.
Ma³opolskie Kuratorium zorganizowa³o
zbiórkê darów na terenie krakowskich szkó³.
Uczniowie przekazywali farby, pêdzle,
papiery ró¿nego rodzaju, zabawki, klocki,
skakanki, pi³ki oraz przybory szkolne.
Pracownicy prawie wszystkich dzia³ów
MPWiK S.A. w Krakowie przekazali na
rzecz powodzian cukier, herbatê i myd³o. Ze
wzglêdu na krótki czas organizowania
wyjazdu nie wszystkie jednostki organiza-
cyjne zaproszone by³y do wziêcia udzia³u
w zbiórce. £¹cznie zebrano: 410 kg cukru (41
kartonów po 10 kg), 54 kg herbaty (18
kartonów po 3 kg), 100,80 kg myd³a (1008 szt.)

Akcja mia³a na celu pomóc Szkole
Podstawowej w LYCKOWO NAMESTI w
Pradze. Placówka ta zosta³a wyznaczona
przez Ambasadê Czeskiej Republiki
w Warszawie. Woda zala³a tam ca³kowicie
doln¹ czêœæ budynku.

Konwój wyruszy³ z Krakowa w niedzielê
13.10.2002 r o godz. 7:00. Pocz¹tkowo
planowano wys³anie 3 samochodów
prowadzonych przez 3 pracowników
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji S.A., którzy poœwiêcili swój
wolny czas (bez dodatkowego wynagro-
dzenia) na rzecz pomocy powodzianom.Dary przygotowane do transportu

miliardy dolarów, ale z ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹
jeszcze wy¿sze. Po³o¿one nad We³taw¹
najpiêkniejsze dzielnice Pragi, odrestau-
rowane w ostatnich latach nak³adem
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W dniu wyjazdu okaza³o siê, ¿e mo¿na
pomieœciæ wszystkie rzeczy w dwóch
samochodach, co pozwoli³o na jazdê bez
przerwy, gdy¿ by³a mo¿liwoœæ zmiany
kierowców podczas jazdy, bez koniecznoœci
zatrzymywania siê, a z drugiej strony
ograniczyæ koszty wyjazdu. Ostatecznie
pojecha³y dwa Samochody marki LUBLIN.

Akcja zosta³a bardzo dobrze nag³oœniona
w krakowskich mediach, zarówno w prasie,
radiu i telewizji.

Podró¿ do Pragi zajê³a blisko 15 godzin,
ze wzglêdu na trudnoœci panuj¹ce na granicy.
Niestety zabrak³o pewnych niezbêdnych
dokumentów ze strony czeskiej w skutek,
czego konwój musia³ czekaæ 5 godzin na
odprawê. W koñcu jednak uda³o nam siê
dotrzeæ z darami do punktu przeznaczenia.

Podziêkowania dla MPWiK S.A.
przekaza³a Ambasada Czeska w Warszawie
oraz Dyrekcja i dzieci ze szko³y Lyckovo
Namesti w Pradze.

Konwój wróci³ do Krakowa 15.10.2002
o godzinie 4:00 nad ranem.                        

Pani dyrektor przyjê³a nas z wielk¹ ¿yczliwoœci¹

PowódŸ dokona³a wielkich zniszczeñ

Szko³a, której pomagaliœmy, wygl¹da bardzo

okazale

Radoœæ dzieci to najpiêkniejsze podziêkowanie dla

organizatorów akcji
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Mariusz Olko, Jan Smaczny

Ocena jakoœci wody
pitnej dostarczanej
mieszkañcom Krakowa
Wrzesieñ - listopad 2002r.

Produkcja wody pitnej dla Krakowa
oparta jest o 4 ujêcia wód powierzchniowych
oraz jedno ujêcie g³êbinowe, z czego oko³o
97% wody pochodzi z wód powierz-
chniowych, a tylko 3% to woda z ujêcia
g³êbinowego Mistrzejowice.

Badania jakoœci wody pitnej prowadzone
przez s³u¿by laboratoryjne MPWiK
obejmuj¹ kontrolê wody opuszczaj¹c¹
poszczególne zak³ady uzdatniania wody oraz
w sieci miejskiej. £¹cznie wykonuje siê
badania 145 wskaŸników wody.

Kontrola sieci wodoci¹gowej miasta
Krakowa obejmuje 150 sta³ych punktów,
w których systematycznie dokonuje siê
pomiarów jakoœci wody.

Punkty zosta³y tak dobrane, aby
stanowi³y przekrój wszystkich stref
zaopatrzenia miasta w wodê.

Jakoœæ wody pitnej jest oceniana
w stosunku do Rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z 4.IX.2000r (Dziennik Ustaw nr
82 poz. 937) w sprawie warunków jakie
powinna spe³niaæ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze. Oceny dokonujemy równie¿ w
oparciu o Dyrektywê - Rady Unii
Europejskiej 98/83/EC o jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczonej
mieszkañcom Krakowa w IV kwartale 2002r.
nale¿y stwierdziæ, ¿e pod wzglêdem fizyko-
chemicznym, woda opuszczaj¹ca zak³ady

uzdatniania wody oraz w sieci wodoci¹gowej
miasta Krakowa, spe³nia wymogi jakoœciowe
zarówno norm polskich jak i Unii
Europejskiej.

Twardoœæ wody zasilaj¹cej aglomeracjê
krakowsk¹ jest zró¿nicowana. Z trzech ujêæ
znajduj¹cych siê w obrêbie  miasta Krakowa
(Rudawa, D³ubnia, Sanka) uzyskujemy wodê
stosunkowo tward¹ o znacznej zawartoœci
kwaœnych wêglanów wapnia i magnezu.

Natomiast ujêcie po³o¿one w Dobczy-
cach, zasilane wod¹ ze Zbiornika
Dobczyckiego dostarcza dla ok. 60%
odbiorców wody w Krakowie wodê miêkk¹,
o twardoœci dwukrotnie ni¿szej od twardoœci
wód z pozosta³ych ujêæ.

Wielokrotnie odbiorcy wody z ujêæ
Rudawy, D³ubni czy Sanki zwracaj¹ uwagê
s³u¿bom wodoci¹gowym na wystêpowanie
na powierzchni zagotowanej wody bia³ego
osadu, uznaj¹c go za rodzaj zanieczysz-
czenia.

Powstaj¹cy na powierzchni wody oraz
œciankach naczynia bia³y osad, jest osadem
z³o¿onym z wêglanów wapnia i magnezu -
zwi¹zków powsta³ych w czasie gotowania -
rozpuszczonych w wodzie kwaœnych
wêglanów wapnia i magnezu.

Nale¿y wyra¿anie podkreœliæ, ¿e nie jest
on szkodliwy dla zdrowia, a iloœæ
wytr¹conego osadu zale¿y od stopnia
twardoœci wody.                                          
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Jan Smaczny

Przygotowania do wdro¿enia
ISO 9001

Wiele Przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych w kraju posiada Certyfikaty
Jakoœci ISO, niektóre ju¿ od kilku lat. Wœród
tych przedsiêbiorstw wodoci¹gowych które
posiadaj¹ Certyfikat ISO s¹ np. wodoci¹gi
w Lublinie, Gdañsku, Wroc³awiu Wodoci¹gi
Górnoœl¹skie i inne. Obecnie Zarz¹d naszego
Przedsiêbiorstwa podj¹³ decyzjê, ¿e

bêdziemy w
naszym Przedsiê-
biorstwie wdra¿aæ
System Zarz¹dza-
nia Jakoœci¹, aby
uzyskaæ Certyfi-
kat ISO.

Poniewa¿ nowa norma ISO 9001 z 2000
r. która ma obowi¹zywaæ w 2003 roku
szczególny nacisk k³adzie na monitorowanie
zadowolenia Klienta, a wiêc dotyczy
w szczególny sposób wiele jednostek
organizacyjnych w naszej Firmie.

Klientem naszej firmy  jest ka¿dy
korzystaj¹cy z wody pitnej, kupuj¹cy wodê,
uzgadniaj¹cy dokumentacjê sieci lub
przy³¹cza, jej inwestor itd..

Tak wiêc wdra¿anie Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ dotyczyæ bêdzie Zak³adów
Uzdatniania Wody, Laboratorium
Centralnego, Dzia³u Sprzeda¿y i Marketingu,
Zak³adu Wodomierzy, Zak³adu Utrzymania
Ruchu, Dzia³u Technicznego, Dzia³u
Dokumentacji i Odbioru Zak³adu Sieci
Wodoci¹gowej, Biura Obs³ugi Klienta,
Dzia³u Zaopatrzenia, Dzia³u Polityki
Personalnej i Specjalisty ds. Technologii
Wody.

SZJ w Zak³adzie Sieci Kana³owej
i Oczyszczalniach bêdzie wdra¿any
w II etapie.

Aby wdro¿yæ system nale¿y wiedzieæ jak
to zrobiæ i po co bêdziemy go wdra¿aæ.

W tym celu ka¿dy pracownik odbêdzie
podstawowe przeszkolenie, natomiast kadra
kierownicza oraz wytypowani przez
kierownika przedstawiciele danej jednostki
organizacyjnej przejd¹ bardzo gruntowne
przeszkolenie w zakresie normy ISO 9000,
wdra¿ania i utrzymywania Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹. Przedstawiciele
niektórych jednostek organizacyjnych
odbêd¹ przeszkolenie w zakresie auditora
wewnêtrznego. Auditor wewnêtrzny pe³ni³
bêdzie bardzo wa¿n¹ funkcjê sprawdzaj¹c¹
jak System jest wype³niany i utrzymywany
w innej komórce organizacyjnej naszego
Przedsiêbiorstwa.

Cykl szkoleñ rozpocznie siê na pocz¹tku
grudnia, a od po³owy stycznia powinny
rozpocz¹æ siê w ka¿dej jednostce
organizacyjnej prace przygotowawcze do
wdro¿enia, które wymagaæ bêd¹ istotnego
zaanga¿owanie siê w pracê Kierownictwa
poszczególnych komórek organizacyjnych
i pozosta³ych pracowników, dotrzymania
terminów, dok³adnoœci i systematycznoœci.
Pierwsze prace bêd¹ polega³y na
zidentyfikowaniu czynnoœci, które koñcz¹
siê powstaniem jakiegokolwiek dokumentu
i zapisu. Nastêpnie nale¿y okreœliæ na jakiej
podstawie czynnoœæ tê wykonano
(rozporz¹dzenie, norma, instrukcja,
zarz¹dzenie, podanie itp.), komu zapis jest
potrzebny (kto jest wewnêtrznym Klientem),
co siê dzieje gdy s¹ odstêpstwa itd. Dalsze
prace sk³adaæ siê bêd¹ z etapów okreœlenia
procesów zwi¹zanych z jakoœci¹,
opracowania procedur i Ksiêgi Jakoœci. Po
zakoñczeniu tych prac nast¹pi etap
wdra¿ania systemu i cykl auditów
wewnêtrznych, celem przygotowania siê do

Z nazewnictwem, którym pos³uguje siê norma

musimy zapoznaæ siê wszyscy, gdy¿ audytorzy

bêd¹ siê pos³ugiwaæ "jêzykiem normy ISO",

a ka¿dy z nas o zagadnienia zwi¹zane

z tematem jakoœci bêdzie zapytany

dokoñczenie na stronie 15
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Romuald Siuta

Certyfikat "Fair Play"
dla MPWiK S.A.
Program dla najlepszych

Idea tego programu ma wieloletni¹
tradycjê. Wywodzi siê od og³oszonego
w 1992 r. przez Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹
konkursu "Business Fair Play Award". Jego
nowe zasady regulaminowe, wprowadzone
przez Instytut Badañ nad Demokracj¹
i Przedsiêbiorstwem Prywatnym KIG,
przyjê³y formu³ê otwart¹ dla wszystkich
sektorów przedsiêbiorstw. Do wspó³pracy

nad programem zaproszono instytucje
wspierania i promocji biznesu, organizacje
pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia
przedsiêbiorców w ca³ym kraju - stanowi¹ce
zespó³ regionalnych administratorów
konkursu. Celem programu jest promocja
etyki w dzia³alnoœci gospodarczej, rozumia-
nej jako zespó³ norm postêpowania we
wzajemnych relacjach przedsiêbiorców
z kontrahentami, klientami, pracownikami,
wspólnikami oraz spo³ecznoœci¹ lokaln¹,
w³adz¹ lokaln¹ i pañstwow¹. Wspiera on te¿
rozwój firm promuj¹c przedsiêbiorstwa
solidne i uczciwe, dzia³aj¹ce zgodnie
z prawem i zasadami etyki.

Firmom, które uzyska³y tytu³
"Przedsiêbiorstwo Fair Play"  umo¿liwia
wykorzystanie przyznanego tytu³u w ich
dzia³alnoœci rynkowej, daj¹c im dodatkowy,
znacz¹cy argument w walce konkurencyjnej.
Uwiarygodnienie przedsiêbiorstwa przez
program, prowadzony przez niezale¿ne
instytucje, poddanie siê badaniom
wiarygodnoœci i rzetelnoœci w otwartym
konkursie, stawia je w pozycji
uprzywilejowanej we wszelkiego typu
przetargach, konkursach ofertowych
i reklamie. Program ma przebieg
dwuetapowy, a oceny firm dokonuj¹
Komisje: Regionalne i Ogólnopolska,
sk³adaj¹ce siê z przedstawicieli administracji
i samorz¹dów (w tym gospodarczych),
banków i instytucji finansowych, uczelni,
organizacji przedsiêbiorców, ZUS, organów
podatkowych.

Nad ca³oœci¹ pieczê sprawuje Kapitu³a.
Kolejne edycje koñczy Wielka Gala

dokoñczenie na stronie 10
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Jan Ziêtara

Oczyszczalnia œcieków "Kujawy"
Zakoñczono realizacjê etapu IIa

Oczyszczalnie Œcieków "Kujawy" w
czêœci œciekowej tworz¹ 4 nitki œciekowe
oczyszczania mechaniczno-biologicznego.
Poprzedni inwestor budowy oczyszczalni,
HTS wykona³ konstrukcje ¿elbetowe
wszystkich czterech nitek œciekowych. W

1999 roku. Ukoñczono budowê 2 z 4
planowanych nitek œciekowych, dziêki
czemu mo¿liwe sta³o siê przyjêcie œcieków
komunalnych bytowych z Nowej Huty -
dzielnicy zamieszkiwanej przez 250 tys.
mieszkañców oraz zak³adów
przemys³owych za wyj¹tkiem HTS. Fakt
oddania do eksploatacji I etapu by³
niezwykle wa¿ny dla œrodowiska
naturalnego i jego ochrony przed degradacj¹,
bowiem wczeœniej wszystkie œcieki z
dzielnicy by³y zrzucane poprzez kolektor
bezpoœrednio do Wis³y. Eksploatacja
Oczyszczalni Œcieków, przy
œredniodobowym przep³ywie na poziomie 52
tys. m3 (przy bezdeszczowej pogodzie) przez
istniej¹ce 2 nitki technologiczne oraz przy
zwiêkszaj¹cym siê stê¿eniu œcieków
surowych wymusi³a uruchomienie
wspomagania chemicznego, dziêki czemu
stê¿enie w osadnikach wstêpnych ulega³o
obni¿eniu, ale powodowa³o podniesienie
kosztów procesu oczyszczania œcieków, gdy¿
niezbêdne by³o stosowanie koagulantu.

Tak¿e okresowe braki odpowiedniej
iloœci tlenu w komorach osadu czynnego
(przy wiêkszych przep³ywach),
niewystarczaj¹ca pojemnoœæ wydzielonych
komór fermentacyjnych oraz czêœciowe
wykorzystanie produkowanego w du¿ych
iloœciach biogazu spowodowa³y potrzebê
szybkiej rozbudowy Oczyszczalni Œcieków
"Kujawy". Oczyszczalnia funkcjonowa³a
prawid³owo, ale urz¹dzenia pracowa³y na
prawie 100 % swoich mo¿liwoœci, nie by³o
niezbêdnej rezerwy na wypadek awarii
któregoœ z urz¹dzeñ lub chwilowego
zak³ócenia procesu, a tak¿e zwiêkszaj¹cego
siê przep³ywu z uwagi na nowe pod³¹czenia

1995 roku inwestycjê przejê³o Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
S.A., co zaowocowa³o oddaniem do
eksploatacji I etapu  w dniu 29. paŸdziernika

Komory osadu czynnego

Na dachu WKF-u
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MPWiK S.A. a Narodowym Funduszem
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Pozosta³a do zagospodarowania doœæ
znaczna kwota funduszy, któr¹ nale¿a³o
wykorzystaæ do rozbudowy oczyszczalni w
etapie IIa, tzw. 3 nitki technologicznej. W
wyniku procedur przetargowych prace
rozpoczê³y siê w kwietniu 2001 roku. Roboty
wykonywa³o konsorcjum firm krakowskich,
a ogólna wartoœæ prac osi¹gnê³a wysokoœæ
29 mln. z³.

W ci¹gu 1,5 roku przy czynnym zak³adzie
zrealizowano du¿y zakres robót. Wykonano
prace budowlane i monta¿owe w sposób
profesjonalny nie zak³ócaj¹c pracy zak³adu.
W krótkim okresie czasu, nie
przekraczaj¹cym 5 miesiêcy,
przeprowadzono rozruch obiektów 3 nitki
œciekowej bloku osadowego, a tak¿e rozruch
wydzielonych komór fermentacyjnych, który
by³ najtrudniejszym elementem do
wykonania, gdy¿ oprócz nowych pracowa³y
dotychczasowe WKFy, zsynchronizowanie
silników generatorów zasilanych spalanym
biogazem z istniej¹cej sieci biogazu oraz
odzyskiem i przesy³em ciep³a z generatorów
i kot³owni stanowi³o niema³e wyzwanie.

Zrealizowanie II a etapu rozbudowy
Oczyszczalni Œcieków "Kujawy"
umo¿liwi³o:
1. Poprawê funkcjonowania zak³adu przez

zwiêkszon¹ iloœæ urz¹dzeñ
napowietrzaj¹cych w 3 komorze osadu
czynnego.

2. Poprawê jakoœci odp³ywaj¹cych œcieków,
a tym samym zmniejszy³o, tzw. op³aty
œrodowiskowe.

3. Umo¿liwi³o rezygnacjê z dawkowania
koagulantu we wstêpnym procesie
oczyszczania œcieków (likwidacja
wstêpnego str¹cania).

4. Zwiêkszono iloœæ produkowanego
biogazu i uzyskano prawid³ow¹
fermentacjê poprzez zwiêkszenie iloœci
WKFów.

5. Zaczêto produkowaæ energie elektryczn¹
z biogazu, co umo¿liwi³o obni¿enie
kosztów zu¿ycia energii elektrycznej.

6. Przygotowano siê czêœciowo do odbioru
œcieków z innych dzielnic po
wybudowaniu kolektora DTW.

Uroczyste przeciêcie wstêgi

Symboliczne otwarcie zasuwy

do kanalizacji. Za szybk¹ rozbudow¹
przemawia³ równie¿ fakt, ¿e w niedalekiej
Zakoñczenie I etapu budowy Oczyszczalni
Œcieków "Kujawy" nie wyczerpa³o
warunków umowy zawartej pomiêdzy



woda i my10 grudzieñ 2002

Wyznaczony kontraktem termin 30.
wrzeœnia 2002 roku zakoñczenia robót zosta³
dotrzymany i protokolarnie odebrano roboty
od wykonawców.

W dniu  16 listopada 2002 roku odby³o
siê uroczyste przekazanie i uruchomienie

trzeciej nitki œciekowej. Skromna
uroczystoœæ odby³a siê w obecnoœci Zarz¹du
MPWiK S.A., cz³onków Rady Nadzorczej
MPWiK S.A. , przedstawicieli Zwi¹zków
Zawodowych oraz zaproszonych goœci,
wœród których znalaz³ siê m.in.
Wicedyrektor. Wydzia³u Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UMK
Witold Warzecha,  Prezes Zarz¹du  Instalu
S.A. Kraków Piotr Juszczyk.

Na wstêpie zaprezentowano historiê
budowy Oczyszczalni Œcieków "Kujawy",
nastêpnie wszyscy goœcie zwiedzili now¹
nitkê œciekow¹ oczyszczalni. Zapozna-
wanie siê z 3 nitk¹ rozpoczêto od obiektu
ci¹gu œciekowego, tzw. komory rozdzia³u,
gdzie Prezes Zarz¹du Ryszard Langer wraz
z Wicedyrektorem UMK Witoldem
Warzech¹ oraz pozosta³ym cz³onkami
Zarz¹du symbolicznie odda³ do
eksploatacji 3 nitkê œciekow¹ przecinaj¹c
uroczyœcie wstêgê i otwieraj¹c zasuwê
umo¿liwiaj¹c¹ dop³yw surowych œcieków
na nitkê oczyszczania mechaniczno-
biologicznego.

Nastêpnie zwiedzono wszystkie nowe
obiekty oczyszczalni, aby na  koñcu
procesu zobaczyæ czyst¹, klarown¹ wodê
odp³ywaj¹c¹ do Wis³y. Na zakoñczenie
uroczystoœci odby³a siê prezentacja
sterowania oczyszczalni¹, a tak¿e
przedstawiono wizualizacjê ca³ego
procesu technologicznego Oczyszczalni
Œcieków "Kujawy" na monitorach
zainstalowanych w G³ównej Sterowni
obiektu. Prezentacja OŒ "Kujawy" zrobi³a
du¿e wra¿enie na zgromadzonych
goœciach, a konkluzj¹ uroczystoœci zosta³o
¿yczenie szybkiego spotkania z  okazji
uruchomienia Oczyszczalni Œcieków
"P³aszów"…                                            

Fina³owa z udzia³em przedstawicieli w³adz
pañstwowych i gospodarczych oraz
laureatów, uczestników i organizatorów,
podczas której nastêpuje og³oszenie
wyników, nadanie tytu³ów "Przedsiêbior-
stwo Fair Play" jak równie¿ przyznanie
nagród g³ównych laureatom.

Nagroda
Podczas Wielkiej Gali Fina³owej

programu "Przedsiêbiorstwo Fair Play"
27.11.2002 r. zosta³y wrêczane nagrody
koronuj¹ce ca³oroczne zmagania. Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
S.A. w Krakowie otrzyma³o Certyfikaty
"Przedsiêbiorstwo Fair Play".                    

„Certyfikat Fair Play ...” cd. ze strony 7

Sterownia zak³adu
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Tadeusz Bochnia

Podwodni wodoci¹gowcy
Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dobczyce

Ju¿ od kilku lat grupa pracowników
naszego przedsiêbiorstwa wi¹¿e z wod¹ nie
tylko swoj¹ pracê, ale równie¿ hobby,
spêdzaj¹c czêœæ swojego wolnego czasu pod
wod¹. Wiêkszoœæ wodoci¹gowych
podwodniaków zosta³a cz³onkami Sekcji
Ratownictwa Wodnego przy OSP
w Dobczycach, czyli specjalistycznej grupy

p³etwonurków przeznaczonej do dzia³añ
ratowniczych. Wybrano tak¹ formê
uprawiania nurkowania ze wzglêdu na wiele
udogodnieñ oraz z powodu "wy¿szej
u¿ytecznoœci" dzia³ania w ramach systemu
ratowniczego. Jednym z udogodnieñ sta³a siê
mo¿liwoœæ prowadzenia sta³ych szkoleñ
i æwiczeñ w zakresie nurkowania
i sterowania ³odziami motorowymi na
terenie Zbiornika Dobczyckiego, co znacznie
podnios³o poziom i mo¿liwoœci szkolenia,
oraz pozwoli³o na przygotowanie
ratowników do dzia³añ na tym akwenie
w przypadku ró¿nego rodzaju zagro¿eñ.

Spoœród pracowników naszej firmy
cz³onkami sekcji s¹: Tadeusz Bochnia - szef
sekcji (stermotorzysta, ratownik wody,
p³etwonurek CMAS P3), Jerzy Drobniak

(stermotorzysta, p³etwonurek PADI-
Adv.OWD), Andrzej Guzik (kpt. ¿eglugi
œródl¹dowej, p³etwonurek PADI-
Adv.OWD), Marian Rudzki (stermotorzysta,
ratownik wodny) oraz Leszek Starmach
(m. ¿eglugi œródl¹dowej, p³etwonurek PADI-
Adv.OWD). Ponad to w akcjach
szkoleniowych sporadycznie uczestnicz¹
Tomasz Seitz (p³etwonurek PADI-DM,
CMAS P3) i Maciej Seitz (p³etwonurek
PADI-Adv.OWD) - obaj zwi¹zani z klubami
nurkowymi "Nototenia" i "Litoral".

Sekcja Ratownictwa Wodnego przy OSP
w Dobczycach powo³ana zosta³a w lutym
2000 roku. Potrzeba utworzenia takiej sekcji
w Dobczycach wynika³a z lokalizacji na
terenie powiatu myœlenickiego du¿ego
zbiornika wodnego (ponad 1000 ha), oraz
stosunkowo du¿ej liczby "wypadków
wodnych" na tym akwenie, przy
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równoczesnym braku jakiejkolwiek
jednostki lub grupy wyszkolonej w zakresie
ratownictwa wodnego. Istnienie Sekcji
Ratownictwa Wodnego "na miejscu"
umo¿liwia podejmowanie akcji ratow-
niczych w bardzo krótkim czasie, co
znacznie zwiêksza ich skutecznoœæ.

W marcu 2000 r. podpisano
porozumienie pomiêdzy Sekcj¹ a Komend¹
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Myœlenicach, dotycz¹cego dysponowania
Sekcji do zadañ z zakresu ratownictwa
wodnego i ekologicznego. Pocz¹tkowo
sekcja dysponowa³a prywatnym sprzêtem
jej cz³onków (sprzêt nurkowy i ³odzie
motorowe) nieodp³atnie u¿yczonym na
podstawie podpisanych umów. Kluczowe
dla istnienia i póŸniejszej dzia³alnoœci sekcji
by³o du¿e poparcie ze strony Prezesa
MPWiK S.A. w Krakowie Pana Ryszarda
Langera, oraz wyra¿enie zgody na:
przechowywanie ³odzi ratowniczych na
terenie przystani MPWiK S.A., prowa-
dzenie akcji szkoleniowych na terenie
zbiornika dobczyckiego, zakup sprzêtu do
nurkowania, umo¿liwienie prowadzenia
treningów p³ywackich cz³onków sekcji na
basenie na Górze Ja³owcowej w sezonie
letnim itp.

Wa¿nym i niezbêdnym elementem sta³o
siê uzyskanie zgody Wojewódzkiego
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska w Krakowie
na prowadzenie akcji szkoleniowych
i æwiczeñ z zakresu ratownictwa wodnego
na obszarze Zbiornika Dobczyckiego, które
by³o przed³u¿one na rok 2001, a obecnie
zezwolenie zosta³o udzielone na 3 kolejne
lata do roku 2004.

G³ówne cele Sekcji Ratownictwa
Wodnego OSP Dobczyce to:
• akcje ratownicze i poszukiwawcze

(poszukiwania zw³ok, wydobywanie
zatopionych samochodów itp.).

• ratownictwo ekologiczne (usuwanie
zanieczyszczeñ z powierzchni wody,
dezaktywacja ska¿eñ, stawianie zapór
itp.)

• walka z klêskami ¿ywio³owymi,
• prace podwodne,
• dzia³alnoœæ edukacyjna i prewencyjna,
• wspó³praca z policj¹, PSP i innymi

s³u¿bami ratowniczymi.
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Obecnie Sekcja Ratownictwa Wodnego
OSP Dobczyce jest grup¹ specjalistyczn¹
sk³adaj¹c¹ siê z 15 osób posiadaj¹cych liczne
uprawnienia zwi¹zane z ratownictwem
(patent ¿eglarski stermotorzysty lub wy¿szy
- 12 osób, miêdzynarodowe uprawnienia
p³etwonurków CMAS i PADI - 11 osób,
ratownik wodny WOPR - 6 osób), i jest
w³¹czona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego. W chwili obecnej
Sekcja dysponuje ju¿ sprzêtem
umo¿liwiaj¹cym prowadzenie skutecznych
akcji ratowniczych poza sezonem zimowym
takim jak: ponton 4-osobowy z silnikiem
(ufundowany przez firmê Unimil S.A.),
kompletne wyposa¿enie dla 3 p³etwonurków
i niepe³ne dla 2 p³etwonurków oraz 2 ³odzie
motorowe wymagaj¹ce remontów, jednak
z powodu braku sprzêtu do nurkowañ
podlodowych sekcja mo¿e prowadziæ akcje
w zimie tylko w ograniczonym zakresie
z zachowaniem wymogów bezpieczeñstwa.
W b.r. Sekcja otrzyma³a od Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP w Warszawie
6-osobowy ponton z nowoczesnym silnikiem
4-suwowym 30 KM, co zobowi¹zuje nas do
uczestnictwa w akcjach ratowniczych na
terenie ca³ej Ma³opolski a nawet kraju.
Siedzib¹ sekcji s¹ 2 pomieszczenia na terenie
przystani w Brz¹cowicach, które u¿ytkujemy
dziêki ¿yczliwoœci Prezesa wodoci¹gów.
Tam równie¿ przechowywany jest sprzêt do
nurkowania oraz ³odzie motorowe.
Podstawowa dzia³alnoœæ sekcji to szkolenia,
akcje ratownicze i prace podwodne oraz
udzia³ w ró¿nego rodzaju imprezach.

Szkolenia:
• kilkadziesi¹t akcji na zbiorniku

dobczyckim i zbiorniku "Zakrzówek"
(nurkowania p³ytkie i g³êbokie do 30 m,
p³ywania ³odziami motorowymi itp.),

• kurs na patent zawodowy stermotorzysty
zakoñczony egzaminem dla 12 cz³onków
sekcji oraz dodatkowych 10 osób,
zorganizowanie kursu dla p³etwonurków
na stopieñ "Open Water" PADI dla 7 i na
stopieñ "Advanced" PADI dla 5 osób

• udzia³ w akcji "Wrak" zorganizowanej na
Zbiorniku Dobczyckim przez PSP
Myœlenice oraz udzia³ w akcji
szkoleniowej zorganizowanej przez PSP
Wieliczka



woda i my14 grudzieñ 2002

Kryterium 4  -  okolicznoœci specjalne

Kryterium to zosta³o wprowadzone
specjalnie, jako furtka dla u¿ytkownika, do
wprowadzenia arbitralnie przez eksperta
innych, do tej pory nie uwzglêdnianych
okolicznoœci, dla podniesienia pozycji
danego odcinka ruroci¹gu w rankingu
odcinków przeznaczonych do remontu
kapitalnego.

Przewiduje siê mo¿liwoœæ przyznania
dowolnej liczby punktów w zakresie  od
0 do 10.

W oprogramowaniu SOSPW
zaproponowano pewne ramowe
okolicznoœci, które uzasadniaj¹
uwzglêdnienie tego kryterium w punktacji.

S¹ to mianowicie :
1. Planowane remonty miejskie

a) wymiana nawierzchni
b) wymiana torowiska
c) wymiana kana³u

2. Odbiorcy du¿ej wagi przy zasilaniu
jednostronnym

a) liczba mieszkañców
b) obiekty szczególnego znaczenia

3. Wyniki badañ diagnostycznych
a) przepustowoœæ
b) szczelnoœæ
c) zanieczyszczenia wody

Geneza i wdro¿enie SOSPW
Geneza Systemu Oceny Stanu

Przewodów Wodoci¹gowych ma swoje
Ÿród³o w Wodoci¹gu Krakowskim, który w
roku 1997 zleci³ Krakowskiemu Oddzia³owi
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej opracowanie zarówno metody
obliczeniowej jak i oprogramowania
SOSPW.  Trzeba przyznaæ, ¿e opracowany
przez Instytut dla Przedsiêbiorstwa SYS-
TEM opiera³ siê w zakresie przyjêtych
kryteriów oceny na zasadach
sformu³owanych wczeœniej w MPWiK. Sam
program komputerowy, sposób jego obs³ugi
oraz przyk³ady otrzymywanych wyników
zostan¹ zaprezentowane w kolejnym
odcinku  tego cyklu publikacji.                  

„Planowanie remontów ...” cd. ze strony 2
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Tabela 3. Mierniki oceny w zakresie przyk³adowych rodzajów utrudnieñ

w usuwaniu awarii

Ogólna zasada punktacji   jest taka, ¿e
ca³e kryterium uzyskuje ocenê najwy¿sz¹,
zarejestrowan¹ dla któregokolwiek z
rodzajów utrudnienia.

Akcje ratownicze i prace podwodne
• prace podwodne na rzecz MPWiK S.A.

w Krakowie oraz Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Krakowie
(czyszczenie okien wlotowych na
wie¿owym ujêciu wody na g³êbokoœci do
20 m, czyszczenie krat wlotowych do
elektrowni wodnej w Dobczycach - g³êb.
17 m, naprawa i wymiana lin mocuj¹cych
boje, ocena podwodnej czêœci osuwiska
w Brz¹czowicach, itp.)

• wydobycie zatopionego wraku samocho-

du pod mostem w Zakliczynie oraz
okresowe sprawdzanie dna pod mostami.

• Akcja poszukiwania zatopionej broni
(pistolet Vis) na zlecenie Komendy
Powiatowej Policji w Myœlenicach.

• szybkie i skuteczne akcje poszukiwawcze
zw³ok topielców w zbiorniku
dobczyckim (w br. dwie takie akcje)
Inna dzia³alnoœæ

• kilkanaœcie pokazów nurkowania oraz
sprzêtu ratownictwa wodnego w ramach
ró¿nych imprez i uroczystoœci.                   
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KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy przygl¹dajcie siê uwa¿nie, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego swym wspó³pracownikom. Gdzieœ wœród Was

ukrywa siê osoba, której szukamy. Jeœli znacie personalia osoby poszukiwanej, to nie zwlekajcie z podaniem odpowiedzi.

Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Zespo³u Marketingu: tel. 42-42-480, fax. 42-42-439,

email: marketing@mpwik.krakow.pl lub osobiœcie: Senatorska 1, Budynek C, pok. 1

Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 30 paŸdziernika. Wœród wszystkich uczestników zabawy

rozlosujemy trzy atrakcyjne nagrody. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³ na
swoim pierwszym rowerze,

tak, gdy przystêpowa³
do matury

a jak wygl¹da dzisiaj?

?

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze
wrzeœniowym naszego czasopisma by³ pan

Mieczys³aw Ropa, zwi¹zany
z Wodoci¹gami od lat, pe³ni¹cy obecnie

funkcjê Specjalisty ds. BHP. Dla
autentycznoœci zamieszczamy aktualne

zdjêcie "poszukiwanego".

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê
rozlosowano nagrody. Nagrodê g³ówn¹
(rower górski) wylosowa³a pani Józefa
FRAŒ. Dodatkowe nagrody w postaci
zegarków wylosowali Urszula IDZI i Marek
GROTKOWSKI. Po odbiór nagród nale¿y
siê zg³aszaæ osobiœcie do Zespo³u Analiz
Rynku i Promocji przy ulicy Senatorskiej 1.
Gratulujemy szczêœliwcom!

auditu koñcowego tzn. auditu certyfik-
uj¹cego.

Nastêpne wydanie gazetki "Woda i My"
poœwiêcone bêdzie prawie w ca³oœci
zagadnieniom zwi¹zanym z wdra¿aniem
ISO, a w szczególnoœci bêdzie zawiera³o
objaœnienie nazewnictwa, którym pos³uguje

siê norma. Z nazewnictwem tym musimy
zapoznaæ siê wszyscy, a nawet nauczyæ siê
jego, gdy¿ audytorzy bêd¹ siê pos³ugiwaæ
"jêzykiem normy ISO", a ka¿dy z nas
o zagadnienia zwi¹zane z tematem jakoœci
bêdzie zapytany. Przys³owie mówi, ¿e
wszystko jest dla ludzi, a wiêc wierzê ¿e
z wdro¿eniem ISO równie¿ damy sobie
radê.                                                            

„Przygotowania do ...” cd. ze strony 6
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H2O

Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A. w Krakowie

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA - WARTOŒCI ŒREDNIE ZA IX, X, XI 2002

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

)Hp(nyzcdO 06,7 07,7 02,8 44,7 5,9-5,6 5,9-5,6

anlógoæœodrawT °n 4,6 2,71 9,61 5,71 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 8,53 6,201 1,301 9,59 - -

zengaM md/gm 3 7,5 6,21 3,21 7,11 05 -

enlógoozale¯ md/gm 3 20,0 10,0 10,0 30,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 620,0 60,0 50,0 500,0< 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 300,0< 300,0< 300,0< 500,0 10,0 10,0

morhC md/gm 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0< 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

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 0,7 1,0< 1,0< 2,4 001 001

mroforolhC md/gµ 3 4,5 1,0< 1,0< 6,2 03 -

loneF md/gm 3 5,0< 5,0< 5,0< 5,0< 5,0 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 5800,0 120,0 4710,0 520,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0< 200,0 100,0 800,0 10,0 10,0

rolhcatpeH 5 md/gµ 3 2000,0< 2000,0< 2000,0< 2000,0< - 30,0

Objaœnienia do tabeli:
1)  NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 4.X.2000 w sprawie warunków

jakim powinna odpowiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dziennik Ustaw nr 82 poz. 937).
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.
5) Heptachlor - pestycyd



Œwiêty Miko³aj

w MPWiK S.A.

I kto tak naprawdê jest œw. Miko³ajem? - prawdê ustali³o
Radio Alfa

W tym dniu, ka¿dy chcia³ byæ œw. Miko³ajem

Obdarowana telewizorem pani nie mia³a w¹tpliwoœci,
¿e œw. Miko³aj istnieje

Radoœæ z dawania prezentów jest wiêksza ni¿ ich
otrzymywania - wie o tym doskonale prezes Ryszard Langer

Nasz œw. Miko³aj zamieni³ renifery na piêkne konie Audycja „na ¿ywo” na antenie radia wprost
z gabinetu prezesa




