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Romuald Siuta

Wielcy ludzie wodoci¹gów
Dr In¿. Pawe³ Dohnalik (1944-2006)

Po ciê¿kiej chorobie, w niedzielê 22
stycznia 2006 roku odszed³ od nas Pawe³
Dohnalik.

Kiedy przegl¹da³em zebrane materia³y
dotycz¹ce Jego kariery zawodowej doszed³em
do wniosku, ¿e nie jestem w stanie na
2 stronach gazety zawrzeæ pe³nej informacji
o cz³owieku, który by³ tak bardzo aktywny
i twórczy.

Chc¹c opisaæ Pañstwu, kim by³ Pawe³
Dohnalik, mogê jedynie postaraæ siê
opowiedzieæ w zarysie o Jego skromnej,
a jak¿e bogatej Osobowoœci.

Pocz¹tkowo by³o to niewielkie mieszkanko
w budynku na ty³ach dzisiejszej wodomie-
rzowni, a nastêpnie du¿e mieszkanie
w budynku g³ównym na II piêtrze (dzisiejsze
pomieszczenia zastêpców dyrektora ds. dystry-
bucji wody i kanalizacji). Mieszkali tam do
roku 1967, w którym to czasie ojciec Paw³a
pe³ni³ kierownicze funkcje w Przedsiêbior-
stwie, a Pawe³ mia³ œwietne warunki, by na
ówczesnym terenie MPWiK (du¿y pracowni-
czy ogród, 2 sadzawki, boisko sportowe,
w zimie zamieniane na lodowisko) w towa-
rzystwie pokoleniowych rówieœników
(przewa¿nie równie¿ dzieci pracowników
Wodoci¹gów) wy³adowywaæ swój tempera-
ment i ch³opiêc¹ fantazjê.

W Krakowie Pawe³ ukoñczy³ szko³ê
podstawow¹ nr 31, II Liceum im. Jana III
Sobieskiego, a w 1969 Wydzia³ Mechaniczny
Politechniki Krakowskiej uzyskuj¹c tytu³

Pawe³ przyszed³ na œwiat 15 grudnia 1944r.
we Lwowie w rodzinie o bogatych tradycjach
in¿ynierskich. Ojciec Paw³a doc. mgr in¿.
Kazimierz Dohnalik by³ absolwentem
Politechniki Lwowskiej i ju¿ od 1933 roku
zajmowa³ siê zawodowo problematyk¹
wodoci¹gow¹.

W 1945 roku rodzina Dohnalików repatrio-
wa³a do Krakowa zaczynaj¹c wszystko od
pocz¹tku, podobnie jak miliony powojennych
emigrantów pragn¹cych pozostaæ w Polsce.

Po przyjeŸdzie do Krakowa ojciec Paw³a
podj¹³ pracê w Krakowskich Wodoci¹gach
i wraz z rodzin¹ zamieszka³ w s³u¿bowym
mieszkaniu na terenie wodoci¹gów.
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magistra in¿yniera mechanika. Trudy edukacji
³agodzi³ umi³owaniem turystyki, zw³aszcza
górskiej, tak latem jak te¿ zim¹, któr¹ to pasjê
otrzyma³, przekazywa³ i ca³e ¿ycie dzieli³ ze
swoj¹ rodzin¹.

Pierwsz¹ pracê podj¹³ w Przedsiêbiorstwie
Budownictwa Wodno-In¿ynierskiego
„Hydro-budowa 2”. Od wrzeœnia 1971 do
kwietnia 2001 roku  pracowa³ w Instytucie
Gospodarki Komunalnej (obecnie Instytut
Rozwoju Miast). W styczniu 1980 roku
sfinalizowa³ swoj¹ pracê doktorsk¹ uzyskuj¹c
na Politechnice stopieñ doktora nauk
technicznych. Przez kolejne lata, poza prac¹

zawodow¹ i naukow¹ z ogromnym
zaanga¿owaniem oddawa³ siê pracy na rzecz
tworzenia i funkcjonowania struktur NSZZ
Solidarnoœæ, zawsze z entuzjazmem ws³u-
chuj¹c siê w nauczanie Jana Paw³a II i reali-
zuj¹c je tak w aspekcie spo³ecznym, jak te¿
indywidualnym.

Pawe³ Dohnalik by³ autorem pionierskich
w skali kraju badañ i wdro¿eñ z zakresu
regulacji pracy pompowni i hydroforowni
wodoci¹gowych (Kraków, Rzeszów, Gdañsk,
Nowy Targ, D¹browa Górnicza). Jego
wielkim osi¹gniêciem by³o opracowanie
i wdro¿enie „Systemu kontroli przecieków
i analiz strat wody w sieciach wodoci¹gowych
Regionu Po³udniowego Polski”, za co
otrzyma³ nagrodê Ministra AGPiB w 1996
roku oraz stworzenie Systemu Kontroli
i Likwidacji Strat Wody w Wodoci¹gach -
STRAWO. Zajmowa³ siê równie¿ dydaktyk¹,
wyk³ada³ na Wydziale In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Krakowskiej.

Napisa³ wiele artyku³ów i publikacji,
wyg³asza³ liczne referaty, które póŸniej by³y
publikowane. By³ Rzeczoznawc¹ i aktywnym
cz³onkiem PZITS oraz Cz³onkiem Rady
Nadzorczej pierwszej kadencji MPWiK SA,
w którym rozpocz¹³ pracê w maju 2001r.

W ci¹gu zaledwie 5 lat pracy w MPWiK
S.A. Pawe³  pozyska³ grono wielu przyjació³,
kole¿anek i kolegów, da³ siê poznaæ jako
cz³owiek wielkiego ducha, cechuj¹cy siê
w swych dzia³aniach rzetelnoœci¹ i dobroci¹.

Mówi siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych,
mo¿e to prawda, ale na pewno s¹ tacy których
bêdzie nam zawsze brakowa³o.

Cokolwiek wiêcej bym nie napisa³ nie
zdo³am nawet w czêœci przedstawiæ sylwetki
cz³owieka o tak wyj¹tkowej osobowoœci.
Mogê tylko stwierdziæ, ¿e jestem dumny, ¿e
mog³em byæ przyjacielem Paw³a.                  

Pawe³ Dohnalik by³ „pierwszym”, naj-
wa¿niejszym Cz³onkiem zespo³u redak-
cyjnego czasopisma „Woda i My”. Jego
odejœcie jest dla nas niezast¹pion¹ strat¹.
Mo¿emy tylko obiecaæ Paw³owi i Pañstwu,
¿e bêdziemy siê staraæ, aby zaintereso-
wanie wydawnictwem wœród polskich
wodoci¹gowców nadal by³o tak du¿e.
Dziêkujemy Ci Pawle. Redakcja



woda i my3 marzec 2006

Tomasz Czapliñski

Kana³y Krakowa
Osady kanalizacyjne                                                                                        cz. 2

W³aœciwoœci mechaniczne i zanieczysz-
czenia zakumulowane w osadzie zale¿¹ od
rodzaju osadu. Wyró¿niamy typy (wg klasy-
fikacji brytyjskiej ) osadu:
A - nieorganiczny gruboziarnisty i luŸny,
B - o szkielecie mineralnym gruboziarnisty,

ale sklejony t³uszczami i ropopochodnymi,
C - organiczny, drobnoziarnisty o najwy¿-

szym stê¿eniu zanieczyszczeñ, ³atwo
transportowany jako osad
denny nie tylko w czasie
deszczu, ale równie¿
podczas pogody
bezdeszczowej,

D -organiczny nalot na œcianach kana³ów,
najczêœciej narasta w czêœciach kana³ów
w których waha siê zwierciad³o œcieków,
pomimo ma³ej gruboœci, czêsto zaledwie
kilkudziesiêciu mm wystêpuj¹ w nim
procesy beztlenowe odpowiedzialne przy
niskich wartoœciach  pH (co najmniej
poni¿ej 8) za redukcje siarki do
siarkowodoru i korozjê kana³ów,

E - osady w zbiornikach retencyjnych,
bardziej drobnoziarniste ni¿ w kana³ach,
o granulacji spadaj¹cej do kilkudziesiêciu
milimetrów,

F - osady t³uszczowe narastaj¹ce na sklepie-
niach kana³ów ciœnieniowych,

G -osady zatrzymane we wpustach
deszczowych, ziarniste i ¿wirowe
o ciemno brunatnym zabarwieniu, czêsto
z domieszk¹ liœci i zwi¹zki organiczne
zazwyczaj przekraczaj¹ w suchej masie
10%.
Z osadów typu  A, B, C  wystêpuj¹cych

w kana³ach ogólnosp³awnych jedynie dwa
pierwsze mog¹ odk³adaæ siê w du¿ych
iloœciach w czasie pogody bezdeszczowej
powoduj¹c znaczne zmniejszenie
przepustowoœci kana³ów. Zbudowany niemal
ca³kowicie ze zwi¹zków organicznych osad
zawieszony C jest w ca³oœci nawet podczas
pogody bezdeszczowej, transportowany
w pobli¿u dna. Jednak stê¿enia zanieczysz-
czeñ mierzone BZT5 ChZT s¹ w tym osadzie
co najmniej dziesiêciokrotnie wiêksze, ni¿
w osadzie A.

W³aœciwoœci fizyczne osadów zale¿¹ od
rodzaju i czasu jego przebywania w kanale.
O zanieczyszczeniu osadów zwi¹zkami
organicznymi, a wiêc o potencjalnym
zagro¿eniu akumulowanymi zanieczyszcze-
niami informuj¹ takie poste do zmierzenia
parametry jak granulacja i masa w³aœciwa
suchego osadu. Drobne cz¹stki akumuluj¹
znacznie wiêcej zanieczyszczeñ organicz-
nych i metali ciê¿kich i maja znacznie
mniejsz¹ masê w³aœciw¹ suchego osadu

W œciekach w wyniku zachodz¹cych
w osadach procesach biochemicznych mog¹
powstawaæ równie¿ substancje zapachowe,
z których jednym z groŸniejszych jest
siarkowodór.

Najczêœciej wykrywalne w kanalizacji
substancje zapachowe zestawione zosta³y
w tabeli 1.

awzaN ynzcimehcrózW uhcapazsipO

ynima HC 3 HN 2 HC( 3)3 ynbyr

kainoma HN 3 ynlakainoma

ynimaid HN 2 HC( 2)4 HN 2 ynling

ródowokrais H2S jajhcy³ingz

eloit HC 3 HS asknuks

ywolytemiddiflus HC 3 HCS 3 ytsupakje³ingz

lodniolytem C8H5 HCHN 3 ynlakef

Tabela 1. Najczêœciej wykrywalne w kanalizacji substancje zapachowe

Siarkowodór w stê¿eniu powy¿ej 1000

ppm  powoduje œmieræ, poprzez

zahamowanie procesu oddychania
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Siarkowodór jest wysoce toksycznym
gazem, ciê¿szym od powietrza, gromadz¹-
cym siê w dolnych czêœciach studzienek
rewizyjnych. Jest on ³atwo wyczuwalny
w niskich stê¿eniach, pocz¹wszy od 0,1-0,2

ppm, dziêki nieprzy-
jemnemu zapachowi
zgni³ych jaj. Jednak
gdy jego stê¿enie
przekroczy 100 ppm
przestaje byæ wyczu-
walny i bywa przyczy-
n¹ groŸnych tragedii.

Wed³ug Agencji Ochrony Œrodowiska
USA siarkowodór w stê¿eniu:
• powy¿ej 10 ppm (stê¿enie w powietrzu

0,001%) - powoduje bóle g³owy, dra¿ni
oczy,

• powy¿ej 50 ppm (stê¿enie w powietrzu
0,005%) - powoduje uszkodzenie ga³ki
ocznej,

• powy¿ej 100 ppm (stê¿enie w powietrzu
0,01%) - atakuje uk³ad oddechowy i mo¿e
ca³kowicie uniemo¿liwiæ oddychanie,

• powy¿ej 300 ppm (stê¿enie w powietrzu
0,03%) - mo¿e spowodowaæ œmieræ
poprze za³amanie funkcji centralnego
uk³adu nerwowego,

• powy¿ej 1000 ppm (stê¿enie w powietrzu
0,1%) - nastêpuje œmieræ, poprzez
zahamowanie procesu oddychania.

Oczywiœcie szkodliwy wp³yw siarko-
wodoru na organizm cz³owieka zale¿y od
czasu ekspozycji. Dopuszczalne jest
przebywanie przez nie wiêcej ni¿ 15 minut
w stê¿eniu siarkowodoru wynosz¹cym do
20 ppm (0,002%), ale tylko chwilê
w stê¿eniu  50 ppm. (0,005%)

G³ównym Ÿród³em siarkowodoru s¹
siarczany. Wystêpowanie siarkowodoru jest
zale¿ne od pH œcieków - przy odczynie pH
poni¿ej 6 wystêpuje sam siarkowodór,
w zakresie pH od 6,5 do 8,5 wystêpuje
zarówno H

2
S jak i HS-, przy czym ich

stê¿enie jest sobie równe dla pH oko³o 7,3.
Od pH równego 8,5 siarkowodór praktycznie
ju¿ nie wystêpuje.

Obecnoœæ siarkowodoru przy odpo-
wiednich warunkach wilgotnoœciowych, jest
przyczyn¹ korozji powierzchni betonu.

Korozja siarczanowa jest szczególnie
niebezpieczna dla kana³ów ¿elbetowych,
gdy¿ po dojœciu do zbrojenia wytrzyma³oœæ
kana³ów gwa³townie spada. Negatywny
wp³yw mo¿na zauwa¿yæ równie¿
w budynkach przepompowni gdzie korozji
mog¹ ulegaæ pompy i inne specjalistyczne
wyposa¿enie.

Aby wyeliminowaæ mo¿liwoœæ
wystêpowania zagro¿enia korozj¹ nale¿y
ograniczyæ emisjê siarkowodoru, poprzez
usuwania go z czêœci powietrznej kana³ów -
przewietrzanie kana³ów, oraz zmniejszenie
wilgotnoœci  œcianek.

Korozja siarczanowa zachodzi, gdy:
1. W p³ytkiej, zewnêtrznej warstwie osadów

œciekowych wystêpuj¹ warunki tlenowe,
a g³êbiej beztlenowe, w których mamy
do czynienia ze œrodowiskiem sprzyjaj¹-
cym rozwojowi bakterii Desulfovibrio.

2. Chocia¿ w ka¿dych osadach w warun-
kach beztlenowych i dopiero po wyczer-
paniu azotanów jako Ÿród³a tlenu,
wytwarzane s¹ produkty redukcji
siarczanów do siarki dwuwartoœciowej,
to jednak nie z ka¿dych osadów trafiaj¹
one do œcieków. Przy dobrym wymiesza-
niu œcieków (ruch burzliwy) i stê¿eniu
tlenu nie mniej niz. 0,2 mg/l produkty
redukcji siarki do postaci dwuwartoœcio-
wej zostaj¹ ca³kowicie utlenione. Przy
ruchu laminarnym sytuacja jest inna
i stê¿enia tlenu 1 mg/l w œciekach nie
gwarantuj¹ ochrony przed korozj¹.

3. Wysoki odczyn œcieków zabezpiecza
przed korozj¹ siarczanow¹.

4. Zaleganie osadów jest przyczyn¹
intensywnej produkcji zwi¹zków siarki
dwuwartoœciowej.

5. Siarkowodór dostaje siê do wype³nionej
powietrzem czêœci kana³ów po przekro-
czeniu rozpuszczalnoœci w œciekach.

6. Wysoka temperatura i s³abe przewietrza-
nie przeszkadzaj¹ natlenieniu œcieków
i sprzyjaj¹ rozwojowi korozji.

Obecnoœæ siarkowodoru przy odpowiednich

warunkach wilgotnoœciowych, jest przyczyn¹

korozji powierzchni betonu. Odpornoœæ na

korozjê mo¿e byæ znacznie zwiêkszona, gdy

w betonie zwiêkszymy zawartoœæ kruszywa

wapiennego
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7. Odpornoœæ na korozje mo¿e byæ znacznie
zwiêkszona gdy w betonie zwiêkszymy
zawartoœæ kruszywa wapiennego.

Aby ograniczyæ mo¿liwoœæ powstawania
zjawiska korozji, nale¿y:
1. Projektowaæ kana³y, tak, aby zmniejszyæ

odk³adanie siê osadów przy uwzglêd-
nieniu :
a. naprê¿enia œcinaj¹cego na granicy

osad-œcieki,
b. prêdkoœci granicznej - erozja osadu

(prêdkoœæ graniczna V
C

 - jest to
prêdkoœæ przy której nastêpuje erozja
osadów- rozmywanie osadów.
Prêdkoœæ ta zale¿y zarówno od
wielkoœci i nape³nienia kana³u jak i od
wymiarów i ciê¿aru w³aœciwego
zawieszonych w œciekach ziaren
piasku),

c. prêdkoœci samooczyszczania - osad
jest transportowany kana³em
w postaci zawieszonej i wleczonej
(prêdkoœæ samooczyszczania V

S
 -

prêdkoœæ przy której
w czystym kanale
osad siê nie odk³ada.
Prêdkoœæ ta zale¿y
zarówno od wymiaru
i nape³nienia kana³u
jak i od parametrów
fizycznych przep³y-
waj¹cej zawiesiny,
stê¿enia).

2. Okresowo czyœciæ wszystkie odcinki
kana³ów, tak, aby zapobiegaæ odk³adaniu
siê osadów - szczególnie w miejscu
po³¹czenia kana³ów i przed przelewami
burzowymi.

3. Projektowaæ kana³y tak, aby zwiêkszyæ
aeracjê œcieków, napowietrzaæ okresowo
œcieki.

4. Podwy¿szenie odczynu œcieków w celu
przesuniêcia równowagi  pomiêdzy H

2
S,

HS-, S
2
- w kierunku tych dwóch ostatnich

form wystêpowania siarki w œciekach
5. Usprawnienie wentylacji, co ma nie tylko

obni¿yæ wystêpowanie siarkowodoru

w powietrzu, ale równie¿ przeciwdzia³aæ
skraplaniu pary wodnej. Sprawna
wentylacja wymaga, aby  pod³¹czenia do
budynków zlokalizowane by³y powy¿ej
maksymalnego po³o¿enia zwierciad³a
œcieków w czasie pogody bezdeszczowej
i nie wolno na nich lokalizowaæ syfo-
nów. Korzystaj¹c z wyników pomiarów
mo¿na stwierdziæ, ¿e opory przep³ywu
powietrza przez kolektory œciekowe
s¹ ma³e w porównaniu z oporami prze-
p³ywu przez instalacje kanalizacyjne
w budynkach.

6. Stosowaæ materia³y odporne na korozjê.

Kanalizacja Krakowskiego Zespo³u
Miejskiego charakteryzuje siê ró¿norodnym
zarówno pod wzglêdem wieku jak i materia³u
uk³adem sieci kanalizacyjnych. Zagro¿enie
odk³adanym osadem jest powa¿ne, poniewa¿
na podstawie inspekcji telewizyjnych
stwierdzono, ¿e najczêœciej powtarzaj¹ca siê
nieprawid³owoœci¹ w funkcjonowania jest
nadmierne zamulenie. Odk³adaj¹ siê one
w kana³ach jako osady organiczne  lub
poprzez nieszczelnoœci raz z wod¹ dostaj¹
siê osady mineralne.

Charakterystyka osadów, opracowana
na podstawie badañ przez przedstawicieli
AGH Wydzia³u Geologii, Geofizyki
i Ochrony Œrodowiska, okreœla zawartoœæ
metali ciê¿kich. Badania granulometryczne
osadów wykaza³y, ¿e wiêkszoœæ osadów i to
zarówno w okresie zimy jak i lata stanowi¹
osady  drobne, czyli wg klasyfikacji typu
C i B, to jest takie, które zarówno
akumuluj¹ najwiêcej zanieczyszczeñ, jak
równie¿ w odpowiednich warunkach mog¹
stanowiæ Ÿród³o powstawania siarko-
wodoru. Pomiar wartoœci pH w kilku
wybranych punktach kanalizacji ogólno-
sp³awnej wynosi³a w granicach pH 5-6,
czyli mo¿na stwierdziæ, ¿e istniej¹ po-
tencjalne warunki do powstawania
siarkowodoru.

Zw³aszcza, ¿e iloœæ osadu wydobywana,
a zarazem odk³adana w kana³ach z roku na
rok siê zwiêksza.                                        

Badania granulometryczne osadów

wykaza³y, ¿e wiêkszoœæ osadów i to zarów-

no w okresie zimy jak i lata stanowi¹ osady

drobne, czyli wg klasyfikacji typu C i B, to

jest takie, które zarówno akumuluj¹

najwiêcej zanieczyszczeñ jak równie¿

w odpowiednich warunkach mog¹ stanowiæ

Ÿród³o powstawania siarkowodoru
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Marek Grotkowski

Poprawa bezpieczeñstwa
i organizacji transportu
System pozycjonowania pojazdów

Celem poprawy funkcjonowania
transportu Nasza Firma zdecydowa³a siê na
wprowadzenie systemu Finder On-Line
pozwalaj¹cego na wyœwietlenie bie¿¹cych
pozycji œrodków transportowo-sprzêtowych.
Umo¿liwia on przede wszystkim ich
lokalizacjê, jak równie¿  skuteczne
zabezpieczenie przed kradzie¿¹, pozwala
tak¿e wp³yn¹æ  w znacz¹cy sposób na
redukcjê kosztów utrzymania floty
transportowej poprzez optymalizacjê
procesów ich dzia³ania. Dziêki zapewnieniu
sta³ego dostêpu do precyzyjnej informacji o
lokalizacji i parametrach technicznych
poszczególnych pojazdów, system poprawia
planowanie tras przejazdów a tym samym
dzia³anie s³u¿b w  sytuacjach awaryjnych.

Wyposa¿enie naszego przedsiêbiorstwa
w urz¹dzenia do nawigacji umo¿liwi
osi¹gniêcie wymiernych korzyœci
polegaj¹cych na ograniczeniu d³ugoœci
przejazdu dziêki optymalizacji trasy,

skróceniu czasu przejazdu (np. pomiêdzy
miejscami wyst¹pienia awarii sieci wod.-
kan.) na skutek wyeliminowania problemów
zwi¹zanych z trafieniem do miejsca
przeznaczenia (b³¹dzenie i koszty z nim
zwi¹zane), a w zwi¹zku z tym równie¿ na
wymiernym ograniczeniu kosztów paliwa.

Zasada dzia³ania Finder On-Line
Finder On-Line  to system pozwalaj¹cy

na wyœwietlenie bie¿¹cych  pozycji
pojazdów, kontrolê realizacji planowanych
tras i zadañ, przesy³anie komunikatów
tekstowych do kierowców, analizê danych
przesy³anych z pojazdów i tworzenie
raportów logistycznych bez koniecznoœci
instalowania w siedzibie u¿ytkownika
dodatkowego oprogramowania. Wszystkie te
funkcje dostêpne s¹ poprzez przegl¹darkê
internetow¹. Dane zbierane z pojazdów
wyposa¿onych w urz¹dzenia i przesy³ane  do
centralnego serwera gdzie s¹
przechowywane, uœciœlaj¹c, informacje  z
urz¹dzeñ zainstalowanych w
monitorowanych pojazdach, trafiaj¹ na
platformê GPRS operatora sieci GSM, a
stamt¹d przesy³ane s¹ szyfrowanym kana³em
internetowym (IPSec) do serwera danych.
Dziêki transmisji GPRS, dane z pojazdów
przekazywane s¹ w czasie rzeczywistym,
tak, wiêc na serwerze dostêpna jest aktualna
pozycja wszystkich pojazdów. Dostêp do
danych - aktualnych lokalizacji swoich
pojazdów oraz danych archiwalnych - klient
uzyskuje poprzez przegl¹darkê internetow¹.

dokoñczenie na stronie 12
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Tadeusz Bochnia, Romuald Siuta

Ptasia grypa, a systemy
zaopatrzenia w wodê

Informacje ogólne
Wirus grypy towarzyszy cz³owiekowi

od wieków. Pierwsze doniesienia na temat
epidemii wywo³anej gryp¹ pochodz¹
z 412 r. pne. Od tamtej pory, co kilkaset lat
opisywano przypadki œwiatowej inwazji
choroby, której przyczyny nie znano.
Dopiero w 1933 roku po raz pierwszy uda³o
siê wyizolowaæ wirus grypy.

Ptasia grypa znana jest od 1901 r. Po raz
pierwszy odkryta i opisana zosta³a we

W³oszech. W 1955
r. zidentyfikowano
wywo³uj¹cy j¹
patogen. Wirus
ptasiej grypy

nale¿y do rodziny Orthmyxviridae, jest
wirusem grypy typu A.

W latach 1997-98 oraz w 2003 r. ptasia
grypa spowodowa³a ogromne straty w
Hongkongu. W marcu 2003 r. w Holandii

zapobie¿ono epidemii poprzez ubój blisko
20 mln ptaków, natomiast w grudniu 2003 r.
wirus wyst¹pi³ na du¿¹ skalê na obszarze
Korei P³d. Zaatakowa³a tak¿e na obszarach
Wietnamu, Japonii, Tajwanu, Tajlandii,
Kambod¿y, Hongkongu, Chin, Laosu,
Pakistanu i Indonezji.

W sierpniu 2005 r. najbardziej zakaŸny
szczep wirusa wykryto w Rosji. Mimo ubicia
blisko 120 tys. ptaków rozprzestrzeni³a siê
ona na 6 okrêgów administracyjnych. W tym
samym czasie w Kazachstanie z powodu
ptasiej grypy ubito 9 tys. ptaków.

Natomiast w Mongolii stwierdzono
wystêpowanie wirusów influenzy u prze-
lotnych dzikich ptaków. Ptasia grypa w mniej
zakaŸnej postaci pojawi³a siê w kwietniu
2005 r. we W³oszech w Lombardii.

Obecnie mamy do czynienia z kolejn¹
fal¹ ptasiej grypy, której wystêpowanie
stwierdzo o ju¿ w wielu krajach Europy
w tym w Polsce.

Nasz Kraj jest obecnie dobrze
przygotowany do monitorowania
i przeciwdzia³ania zagro¿eniu wirusem
ptasiej grypy. Tematyk¹ t¹ zajmuje siê szereg
instytucji centralnych i regionalnych
powo³ywanych na podstawie licznych aktów
i przepisów zarówno krajowych jak
i unijnych.

25 marca 2005 r. Minister Zdrowia
powo³a³ Krajowy Komitet do Spraw
Pandemii Grypy, w sk³adzie którego znaleŸli
siê przedstawiciele instytucji zaanga¿o-
wanych w realizacjê zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ ludnoœci przed skutkami pandemii
grypy (MZ, MON, MSWiA, MSZ, MRiRW).
Komitet ten opracowa³ „Krajowy Plan
Dzia³añ Polski na wypadek wyst¹pienia

Ptasia grypa znana jest od 1901 r. W sierpniu

2005 r. najbardziej zakaŸny szczep wirusa

wykryto w Rosji. Mimo ubicia blisko 120 tys.

ptaków rozprzestrzeni³a siê ona na 6 okrêgów
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kolejnej pandemii grypy”, który zosta³
aktualizowany w lutym 2006 r.

Rozprzestrzenianie, prze¿ywalnoœæ
wirusa i odpornoœæ na dezynfekcjê

Cz¹steczki wirusa grypy maj¹ wielkoœæ
od 80 - 120 µm i mog¹ infekowaæ ró¿ne
gatunki zwierz¹t, w³¹czaj¹c w to ptaki,
œwinie, konie, foki, wieloryby oraz ludzi. Za
podatne na zaka¿enie uznaje siê wiêkszoœæ
gatunków ptaków: drób, ptaki ozdobne
i dzikie wolno ¿yj¹ce. Szczególnie wra¿liwe
s¹ indyki i kury. Natomiast dziko ¿yj¹ce
ptactwo wodne, a zw³aszcza kaczki
krzy¿ówki s¹ naturalnym rezerwuarem
wirusów influenzy ptaków. Zara¿aj¹ siê, ale
nie wykazuj¹ objawów chorobowych i mog¹
przenosiæ wirusy na du¿e odleg³oœci..

G³ówn¹ drog¹ zaka¿enia jest kontakt
z odchodami zara¿onych ptaków a tak¿e
z wydzielin¹ z ich oczu i nozdrzy. Poœrednio
Ÿród³em zaka¿enia mo¿e byæ zanieczysz-
czony sprzêt, pasze, klatki, œrodki transportu.
Czynnik zakaŸny mo¿e byæ tak¿e przenie-
siony na butach i odzie¿y, a tak¿e przez
gryzonie, rozszerzaj¹c w ten sposób rozmiar

zagro¿enia. Wirusy wystêpuj¹ równie¿
w ¿ó³tku i bia³ku jaja oraz w drobiowych
produktach miêsnych.

Wirus ptasiej grypy sporadycznie
powoduje zaka¿enia u ludzi. Gdy jednak do
tego dojdzie, to choroba przebiega o wiele
ciê¿ej od klasycznej ludzkiej grypy.
W niewielu przypadkach zaka¿enia
zaobserwowano nastêpuj¹cy przebieg
choroby: gor¹czka, ból gard³a, kaszel.
Nastêpnie mo¿e wyst¹piæ wirusowe
zapalenie p³uc, w wyniku którego dochodzi
do ostrej niewydolnoœci oddechowej.

Przy dezynfekcji przedmiotów
i pomieszczeñ do zniszczenia wirusa
potrzebna jest woda z dodatkiem
detergentów lub (i) dezynfektantów. Sama
czysta woda jest dobrym œrodowiskiem dla
wirusa, który pozostaje w niej aktywny przez
d³u¿szy czas.

Wirus mo¿e przetrwaæ w ch³odnych
temperaturach, w zanieczyszczonym
nawozie przez co najmniej 3 miesi¹ce.
W wodzie wirus mo¿e prze¿yæ do 4 dni
w temperaturze 22°C i ponad 30 dni przy 0°C.
W przypadku szczepów o wysokiej jado-
witoœci badania wykaza³y, ¿e pojedynczy
gram zanieczyszczonego nawozu mo¿e
zawieraæ wystarczaj¹c¹ iloœæ wirusa, aby
zaraziæ 1 milion ptaków.

Wirus ginie w temperaturze 56°C w ci¹gu
3 godzin lub 60°C w ci¹gu 30 minut oraz
pod wp³ywem popularnych œrodków
dezynfekcyjnych, takich jak formalina
i preparaty jodu i chloru. Skuteczna jest
równie¿ dezynfekcja promieniowaniem UV.
W przypadku niebezpieczeñstwa pojenia
drobiu hodowlanego wod¹ ska¿on¹ wirusem
ptasiej grypy (kontakt z tak¹ wod¹ dzikiego
zaka¿onego ptactwa) zaleca siê dezynfekcjê
tej wody zwi¹zkami chloru w dawce 1-2 mg
Cl
2
/dm3 przy czasie kontaktu ok. 2 godz.

Systemy wodoci¹gowe, a mo¿liwoœæ
rozprzestrzeniania wirusa ptasiej
grypy

Jak wynika z dostêpnej literatury
naukowej wirusy ptasiej grypy (w tym

dokoñczenie na stronie 16
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Magdalena Kamiñska, Jerzy Sobczak

Co przed nami
Krótki plan imprez w 2006 roku

Rok 2006, to dla MPWiK SA, kolejny rok
bardzo intensywnego rozwoju, jednak
z pewnoœci¹ jego wyznacznikiem bêdzie
zakoñczenie rozbudowy i modernizacji
Oczyszczalni Œcieków P³aszów II. Pomyœlna
realizacja tego ogromnego przedsiêwziêcia
realizowanego przez Spó³kê, wspó³finan-
sowanego ze œrodków Unii Europejskiej
istotnie poprawi standard ¿ycia mieszkañców
Krakowa. Otwarcie czêœci mechanicznej
Oczyszczalni zosta³o po³¹czone z jubile-
uszem 105-lecia Wodoci¹gu Krakowskiego
i jest planowane na po³owê kwietnia
bie¿¹cego roku. Niew¹tpliwie bêdzie to
bardzo wa¿ne wydarzenie zarówno dla
Spó³ki, jak i dla Krakowa.

Na sta³e, w kalendarz wodoci¹gowy
wpisa³y siê ju¿ Dni Ziemi - organizowane
w tym roku ju¿ po raz szósty. Urz¹d Miasta
Krakowa - Wydzia³ Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska wraz ze spó³kami
komunalnymi i innymi partnerami bêdzie
prezentowa³ mieszkañcom Krakowa
dzia³ania proekologiczne ró¿nych instytucji
i organizacji. Miejskie Przedsiêbiorstwo

Wodoci¹gów i Kanalizacji uczestnicz¹c
w obchodach „Dni Ziemi” ma na celu
kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej
wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez uœwiado-
mienie problemu ochrony œrodowiska
naturalnego, jako kwestii podstawowej dla
funkcjonowania ka¿dego cz³owieka.
Równoczeœnie niebagatelne znaczenie ma
kreowanie wizerunku Spó³ki, upowsze-
chnianie aspektów jej dzia³alnoœci wœród
mieszkañców Krakowa, a tak¿e prezento-
wanie osi¹gniêæ, z których wiele zas³uguje
na uwagê. Patronat nad tegorocznymi
obchodami Dni Ziemi obj¹³ Prezydent
Miasta Krakowa wspólnie z Konsulem
Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Tak, jak w latach poprzednich MPWiK
SA bêdzie tak¿e braæ czynny udzia³ w
obchodach Dni Otwartych Magistratu. Ide¹
przewodni¹ kolejnej edycji tej imprezy jest
zaprezentowanie mieszkañcom Krakowa
pracy samorz¹du, przedstawienie inwestycji
zwi¹zanych z popraw¹ uk³adu komuni-
kacyjnego, inwestycji sportowych, obiektów
firm komunalnych oraz miejsc budowy
najnowoczeœniejszych inwestycji finanso-
wanych z Unii Europejskiej. Na stoisku
MPWiK SA ( które w tym roku, w dniu
4 czerwca zaaran¿owane zostanie w namio-
cie znajduj¹cym siê przed wejœciem do
Magistratu) pracownicy Biura Zarz¹du
i Public Relations bêd¹ udzielaæ wszelkich
informacji na temat Wodoci¹gów
Krakowskich, prowadzonych inwestycji,
udogodnieñ dla Klientów, Programu „Woda
dla Wszystkich”, etc.

Ale na tym nie koniec. W pierwszych
dniach czerwca w Krakowie odbêdzie siê
konferencja pod nazw¹ „Essentiae Urbis -
¯ywio³y Miasta - Urban Elements”, w której
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W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Krystyny Chmieliñskiej
Janiny Lasak

Jana Szewczyka

Gra¿yny Feli
Janiny Szlachty

W³odzimierza Walasa

organizacjê zaanga¿owane jest tak¿e
MPWiK SA. Wiod¹cym tematem ma byæ
finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.
W spotkaniu wezm¹ udzia³ przedstawiciele
instytucji najwy¿szej rangi, miêdzy innymi:
Komisji Wspólnot Europejskich, Euro-
pejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Banku Œwiatowego, a tak¿e przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa
Finansów oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
W gronie uczestników nie zabraknie
reprezentantów samorz¹du gospodarczego
zrzeszaj¹cego beneficjentów dotacji
unijnych. Konferencja, jako miejsce
spotkania decydentów wszystkich instytucji
zaanga¿owanych w realizacjê przedsiêwziêæ
finansowanych z UE z pewnoœci¹ stworzy
mo¿liwoœci dyskusji, wymiany wzajemnych
doœwiadczeñ i nawi¹zania bezpoœrednich
kontaktów, co z kolei mo¿e wywrzeæ
pozytywny wp³yw na poziom absorpcji
œrodków unijnych w Polsce.

Wzorem lat ubieg³ych organizowany
bêdzie w Dobczycach Piknik Wodoci¹-
gowca. Impreza przeznaczona jest dla
pracowników MPWiK SA i ich rodzin.
Z pewnoœci¹ nie zabraknie szeregu atrakcji,
konkursów i niespodzianek. Ju¿ dziœ ser-
decznie zapraszamy do Dobczyc wszystkich
pracowników Spó³ki, gwarantuj¹c dobr¹
zabawê w mi³ym gronie.

Aby zachêciæ Pañstwa tak¿e do
odwiedzenia stoisk wystawienniczych naszej
Spó³ki podczas Dni Ziemi i innych imprez,
poni¿ej zamieszczamy kilka zdjêæ tych
wydarzeñ z lat ubieg³ych.                           
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Jan Smaczny

ISO 9001:2000
Audit kontrolny

Zgodnie z przewidzianym planem
przeprowadzenia auditów kontrolnych
przedstawionych przy certyfikacji systemu
w maju 2004r. w dniu 25-01-2006 odby³ siê
w naszym przedsiêbiorstwie audio kontrolny
przeprowadzony przez BVQI.

Audit kontrolny przeprowadzono
w nastêpuj¹cych jednostkach organizacyj-
nych:
• Pe³nomocnik Zarz¹du ds. SZJ i Zespó³

Zarz¹dzania Jakoœci¹,
• Biuro Obs³ugi Klienta,
• Zespó³ Analiz Rynku,
• Dzia³ Sprzeda¿y,
• ZUW D³ubnia,
• Dzia³ Techniczny,
• Zak³ad Sieci Wodoci¹gowej,
• ZUW Raba (tranzyt).

U Pe³nomocnika  i w Zespole Zarz¹-
dzania Jakoœci¹ weryfikowano Ksiêgê
Jakoœci i procedury oraz program auditów
wewnêtrznych i raporty z auditów
wewnêtrznych. Nastêpnie analizowano
niezgodnoœci i dzia³ania doskonal¹ce.

Audytorzy zapoznali siê z Protoko³em
z przegl¹du zarz¹dzania SZJ
przeprowadzonym w listopadzie 2005r.
Analizie poddano wyniki z oceny
skutecznoœci procesów, oraz z zadaniami
zakoñczonymi i zadaniami nowymi
typowanymi  do wykonania w 2006r i celami
jakoœciowymi na rok 2006.

W Biurze obs³ugi Klienta weryfikowano
zg³oszone do przedsiêbiorstwa reklamacje
i sposób ich za³atwienia i udzielania
odpowiedzi. W procesie obs³ugi korespon-
dencji i procesie weryfikacji danych klientów
weryfikowano wyliczanie wskaŸników

skutecznoœci obu procesów.
W Zespole Analiz Rynku (obecnie nie

istnieje) przeprowadzono analizê badania
satysfakcji Klienta, sposób zbierania
informacji od Klientów, przetwarzanie
informacji i wyci¹ganie wniosków oraz
dalsz¹ postêpowanie z wnioskami z badania.

W Dziale Sprzeda¿y weryfikowano
zgodnoœæ dzia³añ przy zawieraniu umowy na
dostawê wody i odbiór œcieków
z postêpowaniem opisanym w karcie
procesu.

W ZUW D³ubnia weryfikowano proces
nadzoru nad obiektami budowlanymi oraz
proces nadzoru nad infrastruktur¹
techniczn¹, analizowano harmonogramy
przegl¹dów i wybrane protoko³y z przegl¹du
oraz wyrywkowo kilka ksi¹¿ek budow-
lanych. Sprawdzano równie¿ sposób
zabezpieczenia ujêcia wody, znajomoœæ tego
tematu oraz kilka instrukcji stanowiskowych.

W Dziale Technicznym weryfikowano
przebieg kilku za³atwianych spraw
zwi¹zanych z udzielaniem informacji
i wydaniem oœwiadczeñ dla klientów
maj¹cych zamiar korzystania z dostawy
wody i odprowadzenia œcieków.

Koncentrowano siê na przebiegu
za³atwiania sprawy, czasu za³atwiania
i wyliczaniu wskaŸnika skutecznoœci
procesów.

W Zak³adzie Sieci Wodoci¹gowej ze
wzglêdu na brak czasu audit trwa³
stosunkowo krótko i koncentrowa³ siê na
procesie obs³ugi bie¿¹cej sieci i dystrybucji
wody w tym na sposobie wyliczania
wskaŸnika skutecznoœci procesu.

W ZUW Raba audit odby³ siê w Sierczy
i obj¹³ zagadnienia zwi¹zane z obs³ug¹
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tranzytu, usuwaniem awarii na tranzycie,
obs³ug¹ zbiorników i chlorowni. Weryfi-
kowano zapisy zwi¹zane z nape³nianiem
zbiorników i ich opró¿nianiem, chloro-
waniem wody, zg³aszaniem i usuwaniem
awarii. Przedmiotem auditu by³y te¿ sposoby
ustalania wskaŸników skutecznoœci
procesów i ich obliczanie oraz zabezpie-
czanie ci¹g³oœci dostawy wody i odpo-
wiedniego stopnia dezynfekcji.

Sprawdzono równie¿ instrukcje zwi¹zan¹
z obs³uga chlorowni  i wynikaj¹cym z tym
zagro¿eniem.

Na zakoñczenie audytorzy z BVQI
w obecnoœci Pana Prezesa Zarz¹du podsu-
mowali pozytywnie rezultaty  z auditu,
przedstawili swoje uwagi i ¿yczyli

wszystkim naszym pracownikom dalszego
trwa³ego anga¿owania siê w zagadnienia
jakoœciowe i jak najwiêcej nowych tematów
do prowadzenia doskonalenia.

Ze swojej strony chcia³bym prosiæ
wszystkich pracowników o jeszcze g³êbsze
zaanga¿owanie siê w tematy jakoœci,
szczególnie dotyczy to znajomoœci Ksiêgi
Jakoœci i procedur P1 do P6 oraz w³asnych
procesów i tych procesów przebiegaj¹cych
przez wszystkie jednostki organizacyjne,
poniewa¿ w tym temacie niestety zauwa¿a
siê czêsto przera¿aj¹ce braki a w temacie
jakoœci nie mo¿e byæ ¿adnej dzia³alnoœci
akcyjnej lecz wy³¹cznie dzia³anie na sta³ym
wysokim i stabilnym poziomie.                  

U¿ytkownik, po zalogowaniu siê do systemu,
otrzymuje dostêp do przydzielonych mu
pojazdów - mog¹ to byæ wszystkie pojazdy
danego klienta, b¹dŸ te¿ grupa pojazdów
okreœlona przez administratora. W obrêbie
jednego klienta tworzonych mo¿e byæ wiele
kont dostêpowych z ró¿nymi uprawnieniami.
U¿ytkownik, z pojazdów, do których
otrzyma³ dostêp, mo¿e wybraæ te, które
bêdzie chcia³ obserwowaæ na bie¿¹co. Dane
z aktualnym po³o¿eniem pojazdów (opis
tekstowy pozycji), stanem zap³onu,
prêdkoœci¹, itp., wyœwietlane s¹ w postaci
tabelarycznej. Poniewa¿ dane z pojazdów
przesy³ane s¹ automatycznie z okreœlon¹
czêstotliwoœci¹, u¿ytkownik nie ma potrzeby
aktywnego odpytywania o pozycjê
pojazdów. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ (dla
u¿ytkowników z wy¿szymi uprawnieniami)
przesy³ania zapytañ do urz¹dzeñ o aktualn¹
pozycjê wybranego pojazdu. System sam
wtedy nadzoruje proces komunikacji (wybór
odpowiedniego medium, poprawnoœæ trans-
misji danych, itp.). W przypadku niedostêp-
noœci urz¹dzenia w trybie GPRS, system daje
mo¿liwoœæ wys³ania zapytania SMS-em,
b¹dŸ te¿ nawi¹zania po³¹czenia CSD.

Dla ka¿dego pojazdu mo¿na równie¿
wyœwietliæ historiê dnia - oprócz bie¿¹cej
pozycji widoczna jest lista pozycji
przes³anych przez pojazd w danym dniu. Na
mapie widoczna jest trasa pokonana przez
pojazd, po wybraniu pozycji z listy b¹dŸ
wskazaniu jej na mapie wyœwietlane s¹
szczegó³owe informacje dotycz¹cej
wskazanej pozycji.

Podsumowuj¹c wprowadzenie systemu
przyniesie wiele korzyœci dla samej firmy jak
równie¿ zapewni wiêksze bezpieczeñstwo
dla u¿ytkowników pojazdów:
• 24 godzinna ochrona pojazdów - wzrost

bezpieczeñstwa ³adunków, pojazdów i
kierowców,

• lokalizacja po³o¿enia pojazdów w
sytuacjach awaryjnych (wypadek
drogowy, kolizja drogowa, awaria),

• wzrost efektywnoœci wykorzystania
taboru o 15-25%.

• zwiêkszenie efektywnoœci pracy, lepsze
wykorzystanie zasobów

• umo¿liwia znaczn¹ redukcjê kosztów
zarz¹dzania i eksploatacji

• u³atwia zarz¹dzanie flot¹ pojazdów
• umo¿liwia uzyskanie zni¿ek z tytu³u

ubezpieczenia AC (do 20%).                

„Poprawa bezpieczeñstwa...” cd. ze strony 6
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Grzegorz Wojas

Projekt „Gospodarka wodno -
œciekowa w Krakowie”
Pierwszy Etap

Przeprowadzony w roku 2003 przegl¹d
inwestycji planowanych do wykonania w
Planie Wieloletnim MPWiK S.A. wykaza³,
i¿ jest grupa zadañ przygotowanych
technicznie w stopniu kwalifikuj¹cym je do
ubiegania siê o wspó³finansowanie z Fun-
duszu Spójnoœci. Wybrano 17 zadañ, które
podzielone zosta³y na dwie grupy -
przedsiêwziêcia wodoci¹gowe i kana-
lizacyjne.

Wnioski wstêpne - tzw. Karty Potencjal-
nego Przedsiêwziêcia (KPP) zosta³y z³o¿one
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w grudniu 2003r. Wtedy by³y
to jeszcze dwa osobne wnioski:
1. Poprawa jakoœci i niezawodnoœci

zaopatrzenia w wodê Miasta Krakowa.
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

kanalizacyjnej miasta Krakowa.

W czerwcu 2004r. Minister Œrodowiska
zatwierdzi³ projekt „kanalizacyjny” do
przygotowania wniosku aplikacyjnego do
Funduszu Spójnoœci, co otworzy³o procedurê
opracowania Studium Wykonalnoœci

i Wniosku Aplikacyj-
nego. Na prze³omie
lipca i sierpnia
sp³ynê³y oferty od
firm konsultingo-

wych i ostatecznie we wrzeœniu krakowska
firma Lemtech Consulting rozpoczê³a pracê
nad Studium i Wnioskiem.

W tym te¿ okresie z inicjatywy
NFOŒiGW powsta³a propozycja po³¹cze-

nia obu KPP w jeden zintegrowany pro-
gram zawieraj¹cy wszystkie inwestycje
MPWiK SA. W wyniku tych zmian powsta³o
jedno przedsiêwziêcie pn. „Program
poprawy jakoœci i niezawodnoœci infra-
struktury wodoci¹gowo - kanalizacyjnej
miasta Krakowa”, przy czym zadania
„kanalizacyjne” sta³y siê Faz¹ I, a zadania
„wodoci¹gowe” uzupe³nione o zadania
kanalizacyjne Faz¹ II. Podzia³ na fazy mia³
tak¿e swoje uzasadnienie ró¿nym stopniem
zaawansowania poszczególnych zadañ
w aspekcie przygotowania przedinwe-
stycyjnego.

Ostatecznie w wyniku uwag i tendencji
Komisji Wspólnot Europejskich do uprasz-
czania nazewnictwa projektów - nadano
projektowi w Brukseli ostatecznie nazwê
”Gospodarka wodno - œciekowa w Kra-
kowie”, przy czym faza I sta³a siê etapem I.

Na przedsiêwziêcie sk³adaj¹ siê nastê-
puj¹ce zadania:
1. Uporz¹dkowanie kanalizacji w rejonie

Borku Fa³êckiego poprzez od³¹czenie
potoku „Urwisko”.

2. Budowa kana³u odci¹¿aj¹cego Kole-
ktor B w Nowej Hucie.

3. Renowacja systemu kanalizacyjnego
Miasta Krakowa.

4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
we wschodnich rejonach Miasta Krakowa
(dzielnica Nowa Huta).

Poni¿ej przedstawiamy szczegó³y
techniczne, finansowe i czasowe wykonania
zadañ.

Ca³kowity zak³adany koszt kwalifikowany

realizacji zadañ wynosi ponad 36 mln euro,

z czego 59 % czyli ponad 21 mln euro jest

wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹
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Zadanie 1

Uporz¹dkowanie kanalizacji w rejonie
Borku Fa³êckiego poprzez od³¹czenie potoku
„Urwisko”.

Zakres rzeczowy obejmuje budowê:
wlotu kana³u (koryta kieruj¹cego o d³ugoœci
18,5 m, komory kraty, kana³u 2550×1200
mm o d³ugoœci 13,9 m),  kolektora DN 1400
-1600 mm o d³ugoœci 366 m, studni
kaskadowej i przelotowych oraz wylotu
brzegowego.
• Wartoœæ przedsiêwziêcia (szacunkowa):

ok. 600 tys. ;
• Czas realizacji: 6 miesiêcy, licz¹c od dnia

zawarcia umowy;
• Przewidywany termin og³oszenia o

przetargu: marzec 2007r.
• Przewidywany termin sk³adania

wniosków przez Wykonawców: kwiecieñ
2007r.

• Przewidywany termin podpisania
umowy: maj 2007r.

• Rodzaj umowy z Wykonawc¹: FIDIC
Czerwony

Zadanie 2

Budowa kana³u odci¹¿aj¹cego Kole-
ktor B w Nowej Hucie.

Zakres rzeczowy obejmuje budowê:
kolektora ogólnosp³awnego DN 1400 mm
o d³ugoœci 906,6 m, komór przelotowych,
komory po³¹czeniowej oraz przebudowê
istniej¹cej komory przelewowej zlokalizo-
wanej przy osiedlu Centrum E.
• Wartoœæ przedsiêwziêcia (szacunkowa):

ok. 2.5 mln ;
• Czas realizacji: 6 miesiêcy, licz¹c od dnia

zawarcia umowy;
• Przewidywany termin og³oszenia

o przetargu: marzec 2007r.
• Przewidywany termin sk³adania wnio-

sków przez Wykonawców: kwiecieñ
2007r.

• Przewidywany termin podpisania
umowy: maj 2007r.

• Umowa z Wykonawc¹: FIDIC Czerwony

Zadania 1 i 2 bêd¹ wykonane w ramach
jednego kontraktu na roboty.

Zadanie 3

Renowacja systemu kanalizacyjnego
Miasta Krakowa.

Zakres rzeczowy obejmuje: renowacjê
kana³ów nieprze³azowych i prze³azowych
(ko³owych i o innych kszta³tach) o ³¹cznej
d³ugoœci 55.7km za pomoc¹ „rêkawa
termoutwardzalnego” lub za pomoc¹
wyk³adziny termoplastycznej (rura ciasno
pasowana) oraz modu³ów i ok³adzin.
• Wartoœæ przedsiêwziêcia: ok. 26.5 mln ;
• Czas realizacji: 23 miesi¹ce, licz¹c od

dnia zawarcia umowy;
• Przewidywany termin og³oszenia o

przetargów:
- 1 kwietnia 2007r.
- 15 kwietnia 2007r.
- 28 kwietnia 2007r.

• Przewidywany termin sk³adania
wniosków przez Wykonawców:
- 8 czerwca 2007r.
- 22 czerwca 2007r.
- 5 lipca 2007r.

• Przewidywany termin podpisania
umowy:
- 17 lipca 2007r.
- 31 lipca 2007r.
- 13 sierpnia 2007r.

• Rodzaj umowy z Wykonawc¹: FIDIC
¯ó³ty

Ze wzglêdu na zakres i koszt zadania
bêdzie ono wykonane w ramach trzech
kontraktów na roboty, tj. Kontraktu na
renowacjê kana³ów prze³azowych,
Kontraktu na renowacjê kana³ów
nieprze³azowych w Krakowie i Kontraktu na
renowacjê kana³ów nieprze³azowych
w Nowej Hucie.

Zadanie 4

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
we wschodnich rejonach Miasta Krakowa
(Dzielnica Nowa Huta).

Zakres rzeczowy obejmuje budowê:
5 przepompowni strategicznych, ruroci¹gów
t³ocznych De 90÷110 mm - 742 m, t³ocznych
tranzytowych De 200mm - 17.160 m (jako
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ruroci¹g podwójny o d³. 8580 m) oraz
kana³ów grawitacyjnych DN 300÷400 mm -
8.210 m. Elementy te stanowiæ bêd¹
stanowiæ bazê do rozbudowy systemu
kanalizacyjnego tego rejonu miasta.
• Wartoœæ przedsiêwziêcia: ok. 5.5 mln ;
• Czas realizacji: 25 miesi¹ce, licz¹c od

dnia zawarcia umowy;
• Przewidywany termin og³oszenia

o przetargu: luty 2007r.
• Przewidywany termin sk³adania

wniosków przez Wykonawców: kwiecieñ
2007r.

• Przewidywany termin podpisania
umowy: maj 2007r.

• Rodzaj umowy z Wykonawc¹: FIDIC
¯ó³ty

C a ³ k o w i t y
zak³adany koszt
kwalifiko-wany
realizacji zadañ
wynosi 36 405
900 Euro, z czego
59 % czyli 21 479
481 Euro jest
wspó³finansowane

przez Uniê Euro-pejsk¹ w ramach Funduszu
Spójnoœci. Pozosta³e 41%, czyli 14 926 419
Euro bêdzie sfinansowane przez MPWiK
S.A. w Krakowie Projekt ten przyczynia siê
do zmniejszenia ró¿nic spo³ecznych i gospo-
darczych pomiêdzy obywatelami Unii
Europejskiej. Zadania bêd¹ realizowane
w latach 2007 - 2009.

Zdecydowano, ¿e dokonany zostanie
wybór jednego In¿yniera Kontraktu dla
wszystkich czterech zadañ, rol¹ jego bêdzie
przygotowanie materia³ów przetargowych na
roboty dla wszystkich zadañ, ponadto bêdzie
wspó³uczestniczy³ w procesie przetargo-
wym, a po wyborze wykonawców bêdzie
pe³ni³ funkcjê Inspektora Nadzoru
nadzoruj¹c i zarz¹dzaj¹c robotami w sensie
fizycznym, ekonomicznym, finansowym,
logistycznym i ich rozliczaniem w trakcie
trwania i po zakoñczeniu inwestycji.
Prowadzi³ bêdzie tak¿e w imieniu

Zamawiaj¹cego dzia³ania informacyjne
i promocyjne zgodnie z wymaganiami
Dyrektyw i Rozporz¹dzeñ Komisji
Europejskiej oraz Wytycznymi Instytucji
Krajowych, opracowanie SIWZ dla kontra-
któw na Roboty, a nastêpnie zarz¹dzanie
robotami.

Aktualnie opracowywana zosta³a
Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia na wybór tego¿ In¿yniera.
Materia³y te s¹ w weryfikacji w NFOŒiGW.

Przewiduje siê, ¿e przetarg na In¿yniera
bêdzie rozstrzygniêty do wrzeœnia br., zaœ
Materia³y Przetargowe na poszczególne
zadania zostan¹ przygotowane do koñca
I kwarta³u 2007r.

Po otrzymaniu oficjaln¹ drog¹ kopii
decyzji Komisji Wspólnot Europejskich
o dofinansowaniu Zarz¹d MPWiK S.A.
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ powo³a³
Jednostkê Realizuj¹c¹ Projekt „Gospodarka
wodno - œciekowa w Krakowie” (JRP-G).
Ponadto zosta³a wyznaczona osoba repre-
zentuj¹ca w strukturach finansowania
Funduszu Spójnoœci Beneficjenta, czyli tzw.
Pe³nomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
wraz z jego zastêpc¹. W dniu 7 marca 2006r.
przes³ano do Ministerstwa Œrodowiska do
Sektorowego Urzêdnika Zatwierdzaj¹cego
(SUZ) do zatwierdzenia dokumenty
zwi¹zane z nominacj¹ na stanowisko MAO
i Vice MAO.

Jednostka prowadzi dzia³ania
organizacyjne maj¹ce na celu opracowanie
wszystkich wymaganych procedur oraz
przygotowuje siê do kontroli przed-
realizacyjnej projektu.

Równoczeœnie prowadzone s¹ prace nad
przygotowaniem materia³ów wymaganych
do podpisania z NFOŒiGW umowy
finansowania projektu tzn. projekt umowy
oraz za³¹czniki (Wykaz Przetargów, harmono-
gram Procedur Przetargowych, Plan P³atnoœ-
ci, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
Wyliczenie Efektu Ekologicz-nego). W dniu
15 marca 2006r. przes³ano do NFOŒiGW
czêœæ zweryfikowanych i parafowanych
dokumentów formalno - prawnych.           

Zdecydowano, ¿e dokonany zostanie wybór

In¿yniera Kontraktu dla wszystkich zadañ - rol¹

jego bêdzie przygotowanie materia³ów przetar-

gowych, ponadto bêdzie wspó³uczestniczy³

w procesie przetargowym, a po wyborze

wykonawców bêdzie pe³ni³ funkcjê Inspektora

Nadzoru
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H5N1) charakteryzuj¹ siê nisk¹ odpor-
noœci¹ na promieniowanie UV i œrodki
dezynfekcyjne powszechnie stosowane
w procesach technologicznych uzdatniania

wody takie jak chlor
czy dwutlenek chloru.
Równie¿ wirusy te
podobnie jak inne
zawieszone cz¹stki
o takich rozmiarach
(80 - 120 µm) usuwa-

ne s¹ w procesie koagulacji po³¹czonej
z flokulacj¹ wspomagan¹ polielektrolitami
i filtracj¹ na filtrach piaskowych, piaskowo-
antracytowych i (lub) wêglowych. Takie
procesy jednostkowe s¹ stosowane
we wszystkich zak³adach uzdatniania wody
w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹-
gów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
Dodatkow¹ barier¹ przeciwko wirusom
ptasiej grypy jest utlenianie wstêpne
prowadzone w 3 naszych zak³adach -
ozonowanie w ZUW Raba i oksydacja
nadmanganianem sodu w ZUW D³ubnia
i Rudawa. Równie¿ proces stosowany w
ZUW Bielany sk³adaj¹cy siê z filtracji
powolnej i dezynfekcji chlorem skutecznie

eliminuje tego typu wirusy. MPWiK S.A.
Kraków dysponuje literatur¹ naukow¹
potwierdzaj¹cych skutecznoœæ naszych
systemów uzdatniania wody stosuj¹cych
uk³ad „multi bariery” w usuwaniu
i inaktywacji wirusów ptasiej grypy.

Brak zagro¿enia dla systemów
wodoci¹gowych jako formy rozprze-
strzeniania wirusa ptasiej grypy poœrednio
potwierdzaj¹ zarówno zalecenia Œwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie
ptasiej grypy jak i Dyrektywê Rady UE 92/
40/EEC z dnia 19 maja 1992 wprowadzaj¹ce
zarz¹dzenia w celu zwalczania grypy
ptaków, które pomimo szczegó³owych
regulacji oraz precyzyjnych wymagañ
i zaleceñ zawartych w tych aktach, nie
nakazuj¹ ¿adnych dzia³añ zwi¹zanych
z systemami zaopatrzenie w wodê.

Dodatkowe potwierdzenie bezpieczeñ-
stwa krakowskiego systemu wodoci¹gowego
stanowi dokument wydany przez Pañstwowy
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Krakowie informuj¹cy, ¿e standardowo
stosowane w Zak³adach Wodoci¹gowych
œrodki do uzdatniania wody s¹ wystar-
czaj¹cym zabezpieczeniem na wypadek
wyst¹pienia bezpoœredniego zagro¿enia
wirusem ptasiej grypy.                               

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

Prezes Zarz¹du: Ryszard Langer
Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem Romualda Siuty, w sk³adzie: Tadeusz Bochnia,

Pawe³ Dohnalik , Marek Grotkowski, Jerzy Sobczak, Piotr Ziêtara, Anna ¯urek
Fotografie: Romuald Siuta, archiwum MPWiK S.A.

Opracowanie graficzne: Romuald Siuta, Pracownia Grafiki Komputerowej INNET
Skanowanie i ³amanie: Pracownia Grafiki Komputerowej INNET (www.innet.com.pl)

Standardowo stosowane w Zak³adach

Wodoci¹gowych œrodki do uzdatniania wody

s¹ wystarczaj¹cym zabezpieczeniem na

wypadek wyst¹pienia bezpoœredniego

zagro¿enia wirusem ptasiej grypy

„Ptasia grypa...” cd. ze strony 8



KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

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

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

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Redakcji: tel. 42-42-433, fax. 42-42-439, email: romuald.siuta@mpwik.krakow.pl lub osobiœcie:

Senatorska 1, Budynek B, pok. 15. Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 30 kwietnia 2006 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

którzy rozpoznaj¹ poszukiwanego, rozlosujemy nagrodê. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³
w 1 klasie szko³y podstawowej,

tak jako licealista, a jak wygl¹da dzisiaj?

Osob¹, któr¹ poszukiwaliœmy w numerze 36 naszego czasopisma by³a Pani mgr Ma³gorzata Kuraœ, pe³ni¹ca obecnie funkcjê Kierownika
Dzia³u Finansowego. Wœród wszystkich osób, które prawid³owo odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê, Komisja pod przewodnictwem
Prezesa MPWiK SA Ryszarda Langera rozlosowa³a nastêpuj¹ce nagrody: nagroda g³ówna (zegarek) otrzymuje Pani Urszula Kowalczyk,

nagrody dodatkowe (zestaw upominków) otrzymuj¹: Pani Magdalena Leszczyñska oraz  Pan Andrzej Rozpond.  Gratulujemy!

?



Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W I KWARTALE 2006

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 I kwartale 2006 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.
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