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Pawe³ Dohnalik

Planowanie remontów sieci
wodoci¹gowej
W jakim celu? W jakim zakresie? W jaki sposób?                                        czêœæ 1/5

Wprowadzenie
G³ównymi elementami systemów

wodoci¹gowych s¹ urz¹dzenia centralne
i uk³ady sieci.

Typowe urz¹dzenia centralne to: ujêcia
wody, stacje uzdatniania, pompownie
i zbiorniki. Natomiast uk³ady sieciowe to
zespó³ przewodów wraz z uzbrojeniem
i obiektami na sieci s³u¿¹cymi do rozpro-
wadzania (dystrybucji ) wody.

W strukturze wartoœci maj¹tku trwa³ego
wodoci¹gów wg Igielskiego [4] urz¹dzenia
sieciowe z regu³y przewa¿aj¹ nad urz¹dze-
niami centralnymi.

Wg danych za rok 1993, œrednio dla ca³ej
Polski, w miastach o liczbie mieszkañców
200 tys. i wiêcej, struktura ta przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: budowle i urz¹dzenia
wodoci¹gowe centralne - 43%, budowle
i urz¹dzenia wodoci¹gowe sieciowe - 57%.

Tak wiêc pod wzglêdem wartoœciowym
waga uk³adów sieciowych jest znaczna.

Z kolei pod wzglêdem techniczno-
funkcjonalnym uk³ady sieciowe odgrywaj¹
decyduj¹c¹ rolê dla mo¿liwoœci zapew-
nienia dostawy wody:
• ci¹g³ej i niezawodnej,

• w odpowiedniej (potrzebnej) iloœci,
• pod odpowiednim (wymaganym)

ciœnieniem,
• o odpowiedniej (wymaganej) jakoœci.

Budowa i wiek sieci wodoci¹gowej
Podstaw¹ wszystkich powi¹zañ miêdzy

istotnymi elementami systemów dystrybucji
wody s¹ przewody sieci wodoci¹gowej.

Za najistotniejsze parametry chara-
kteryzuj¹ce przewody sieci wodoci¹gowej
nale¿y uznaæ: funkcjê przewodu, d³ugoœæ,
œrednicê, materia³ i wiek.

Aby analizowaæ w jakikolwiek sposób
problematykê gospodarki remontowej dla
konkretnej sieci wodoci¹gowej, na przyk³ad
miasta Krakowa, nale¿y mieæ orientacjê jaka
jest skala problemu.

Otó¿ wg danych na koniec 2000 r.,
okreœlonych przez E. Kozacz [5], g³ówne
parametry charakteryzuj¹ce sieæ wodo-
ci¹gow¹ Krakowa przedstawia tabela 1.

Ta struktura funkcjonalna przewodów
sieci wodoci¹gowej Krakowa jest bardzo
zbli¿ona do danych uœrednionych dla 17 naj-
wiêkszych polskich miast, które wynosz¹:
• przewody tranzytowe 1,7 %
• przewody magistralne 11,1 %
• przewody rozdzielcze 60,4 %
• przy³¹cza wodoci¹gowe 26,8 %

Razem: 100,0 %

Cech¹ charakterystyczn¹ sieci wodo-
ci¹gowej du¿ego miasta jest fakt, ¿e
przewody rozdzielcze stanowi¹ przewa¿nie
odcinki uliczne. Przyjmuj¹c, ¿e w Krakowie
istnieje oko³o 2600 ulic otrzymamy œredni¹
d³ugoœæ odcinka ulicznego:

lodc.u. = 1 023 300 m / 2 600 = 393,6 m

udowezrpajcknuF æœogu³D
]mk[
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ewotyznartydowezrp
)ewo³ysezrpelartsigam( 8,53 0041÷0001

enlartsigamydowezrp 7,542 008÷003

ezcleizdzorydowezrp 3,3201 052÷08

ewog¹icodowazc¹³yzrp 0,834 08÷52

mezaR 8,2471

Tabela 1
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Odcinki uliczne sieci rozdzielczej, zwi¹-
zane s¹ nierozerwalnie z przy³¹czami
wodoci¹gowymi do poszczególnych
nieruchomoœci. Bior¹c pod uwagê, ¿e tych
przy³¹czy na koniec 2000 r. by³o w krakow-
skiej sieci 37 043 sztuk, otrzymamy œredni¹
d³ugoœæ jednego przy³¹cza w mieœcie:

lprzy³.w. = 438 000 m / 37 043 = 11,8 m

Z danych w tabeli 1 mo¿emy otrzymaæ,
jeszcze jeden modny na zachodzie wskaŸnik
charakteryzuj¹cy budowê sieci miejskiej,
a mianowicie liczbê przy³¹czy na 1 km
przewodu rozdzielczego, w naszym przy-
padku jest to :

iprzy³. = 37 043 / 1023,3 = 36,2 szt/km

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przewody sieci
wodoci¹gowej wyposa¿one s¹ w sposób
trwa³y w uzbrojenie  typu : zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, zawory redukcyjne,
nawiertki i nasuwki przy³¹czeniowe oraz
studzienki i komory wodoci¹gowe.

Przybli¿ona struktura materia³owa sieci
wodoci¹gowej Krakowa przedstawiona jest
w tabeli nr 2.

Ta struktura materia³owa odgrywa
kapitaln¹ rolê dla planowania remontów sieci
wodoci¹gowej ale o tym bêdzie mowa
w dalszych czêœciach tego cyklu publikacji.

Równie¿ istotna jak struktura materia-
³owa, jest struktura wiekowa przewodów
sieci, która w przybli¿eniu jest nastêpuj¹ca:
• przewody o wieku do lat 10 24 %
• przewody o wieku 10 ÷ 25 lat 33 %
• przewody o wieku 25 ÷ 50 lat 36 %
• przewody o wieku 50 lat i wiêcej   7 %

Trwa³oœæ techniczna przewodów sieci
Trwa³oœæ techniczna jest rozumiana jako

okres up³ywaj¹cy od chwili oddania ruro-
ci¹gu do u¿ytkowania do chwili wy³¹czenia
go z eksploatacji i wymiany na nowy.

Na Kongresie IWSA w Zurychu w roku
1994 zosta³o przedstawionych kilka
znacz¹cych referatów poœwiêconych
problematyce trwa³oœci technicznej i plano-
wanych remontów sieci wodoci¹gowej. Za
szczególnie wa¿ne nale¿y uznaæ referaty:
• H. Herberta [2] - opracowany na

podstawie doœwiadczeñ i wykonanych
analiz w 25 miastach Austrii (m. in.
Wiedeñ i Insbruck) oraz Niemiec
(Stuttgart)

• W. Hirnera [3] - opracowany na
podstawie doœwiadczeñ z eksploatacji
sieci wodoci¹gowej w 32 przedsiê-
biorstwach wodoci¹gowych, przede
wszystkim z Norymbergii.

Z obu referatów wynika jednoznacz-
nie, ¿e:
• okres trwa³oœci technicznej przewodów

i uzbrojenia sieci nie powinien byæ
uwa¿any za nieograniczony,

• w zale¿noœci od bardzo wielu czynników
zwi¹zanych z wiekiem, budow¹ sieci, jej
parametrami technicznymi i warunkami
eksploatacji rzeczywista trwa³oœæ
techniczna przewodów mo¿e znacznie
przekroczyæ planowany okres
amortyzacji i równie¿ mo¿e byæ
znacznie krótsza od tego okresu,

• remonty sieci musz¹ byæ dokonywane
systematycznie i w sposób planowy bez
zdawania siê i ograniczania wy³¹cznie do
napraw przypadkowych awarii,

• d³ugofalowe programy remontów,
realizowane zgodnie z ustalonym
harmonogramem, uwzglêdniaj¹ce obok
trwa³oœci technicznej dok³adn¹
znajomoœæ s³abych punktów sieci mog¹
przyczyniæ siê do wyd³u¿enia okresu
eksploatacji o kilka dziesiêcioleci.

Ponadto zarówno Niemieckie jak i Aus-
triackie Stowarzyszenie Przedsiêbiorstw
Gazowniczych i Wodoci¹gowych na pod-
stawie analizy zgromadzonych danych
uzna³o, ¿e ruroci¹gi i armatura instalowane

Tabela 2

³airetaM

]mk[iceiswódowezrpæœogu³D

ydowezrp
ewotyznart
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ydowezrp
ezcleizdzor

azc¹³yzrp
ewog¹icodow

erazsowilē 1,201 2,733

.diorefsowilē - - -

latS 8,551 6,371 8,262

CA - 7,79 -

CVP 0,41 7,673 4,4

EP 6,9 1,83 0,721

mezaR 5,182 3,3201 0,834
dokoñczenie na stronie 14
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Andrzej Soczek, Jan Ziêtara

Oczyszczalnia  "KUJAWY"
Rozpoczêcie II etapu inwestycji

Oczyszczalnia œcieków "Kujawy"
zbudowana jest dla oczyszczania œcieków
dop³ywaj¹cych z niezale¿nego systemu
kanalizacyjnego dzielnicy Nowa Huta, a po
zrealizowaniu II etapu tak¿e z czêœci
Krakowa. Zlokalizowana jest na wschód od
zabudowanych terenów mieszkalnych  i na
po³udnie od Kombinatu HTS na obszarze
nale¿¹cym do dawnej wsi Pleszów
(przysió³ek Kujawy). Dzia³ka oczyszczalni
o powierzchni 32 ha po³o¿ona jest
w odleg³oœci 200 m od obwa³owania rzeki
Wis³y w rejonie stopnia i œluzy w Przewozie.

Z oczyszczalni¹ wspó³pracuje przepom-
pownia na wysokie stany (NWS) po³o¿ona
w odleg³oœci  ok. 2 km. na wschód od oczysz-
czalni (przysió³ek Cha³upki). Pompownia
s³u¿y do przepompowania oczyszczonych
œcieków przy wysokim poziomie Wis³y
i przylega do obwa³owania Wis³y. Projekty
technologiczne tj. czêœci osadowej
i œciekowej a nastêpnie projekt sterowania
i AKP wykona³o Biuro Kruger Sp. z o.o.
z Krakowa  w oparciu o projekty Biprokomu-
Kraków.

Koszty realizacji inwestycji w dniu
oddania do eksploatacji tj. 29 paŸdziernika
1999 roku wynios³y oko³o120 mln z³otych.
W tym 8 mln stanowi¹ wykonane w stanie
surowym roboty budowlane dla drugiego
etapu rozbudowy oczyszczalni zwi¹zanym
z poszerzeniem obecnej zlewni z Nowej
Huty stanowi¹cej  250 000 mieszkañców
odpowiadaj¹cej RLM =330 000 o zlewniê
z pó³nocnej czêœci  Krakowa po wybudo-
waniu nowoplanowego kolektora DTW.
Inwestycja finansowana by³a pocz¹tkowo ze
œrodków miasta i HTS w kwocie ok.
22,3 mln z³otych, a nastêpnie przez MPWiK
S.A. wspomagan¹ po¿yczkami z NFOŒiGW
w wysokoœci ok. 46 mln z³otych, oraz
Funduszu Gminnego i Wojewódzkiego.

Dop³ywaj¹ce do oczyszczalni œcieki
poddawane s¹ oczyszczaniu mechanicznemu
i biogennemu polegaj¹cemu na wytr¹caniu
zawiesiny mineralnej (piasku) i t³uszczu
w napowietrzanym piaskowniku a nastêpnie
oddzielaniu zanieczyszczeñ p³ywaj¹cych na
kratach o przeœwicie 6 mm oraz wytr¹caniu
zawiesiny ³atwo opadaj¹cej poprzez
sedymentacjê w osadnikach wstêpnych.
Œcieki pompowane s¹ do osadników

Schemat blokowy ci¹gu oczyszczania œcieków i gospodarki osadowej

oczyszczalni œcieków “Kujawy” w Krakowie
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z wewnêtrzn¹ recyrkulacj¹. Nastêpnie
œcieki przep³ywaj¹ do osadników
wtórnych, gdzie po oddzieleniu osadu
wtórnego oczyszczone œcieki przep³ywaj¹
poprzez pompowniê Na Wysokie Stany
do rzeki Wis³y, natomiast osad wtórny jest
czêœciowo zawracany pompowni¹
recyrkulacyjn¹ na pocz¹tek komór osadu
czynnego stanowi¹c ¿yw¹ czynn¹
biologicznie kulturê bakteryjn¹ dla której
Ÿród³em po¿ywienia s¹ œwie¿e
nap³ywaj¹ce z osadników wstêpnych
œcieki. Niezbêdny w procesie tlen jest
dostarczany  w czêœci tlenowej komór
urz¹dzeniami napowietrzaj¹cymi.
Nadmiar osadu wtór-nego jest
odprowadzany z czêœci biolo-gicznej i
zagêszczany mechanicznie. Natomiast
osad wstêpny z osadników wstêpnych jest
zagêszczany w zagêszczaczu
grawitacyjnym. Oba osady tj wstêpny
zagêszczony i wtórny zagêszczony do
uwodnienia 95 % oraz t³uszcze
pompowane s¹ do wydzielonych komór
fermentacyjnych zamkniêtych (WKFz) i
poddawane fermentacji  trwaj¹cej œrednio
ok. 22 dni. Przefermentowany osad
poddawany jest koñcowemu odwadnianiu
na prasach taœmowych i wywo¿ony do
dalszego zagospodarowania natomiast
biogaz ujmowany na komorach
fermentacyjnych po odsiarczeniu
gromadzony jest w zbiorniku i u¿ywany
jest do ogrzewania komór w celu
utrzymywania sta³ej niezbêdnej dla
procesu temperatury ok. 34°C, a tak¿e
ogrzewania obiektów socjalnych i
technologicznych. Nadmiar biogazu,
dotychczas spalany w pochodni jest
wykorzystany do produkcji energii
elektrycznej w uruchomionych
generatorach.

W kwietniu 1999 roku nast¹pi³ rozruch
oczyszczalni. Zosta³y wówczas zweryfi-
kowane za³o¿enia Projektowe. Okaza³o siê
¿e iloœæ zanieczyszczeñ jest wiêksza ni¿ siê
spodziewano. Osadniki wstêpne nie by³y
w stanie wytr¹ciæ zawiesiny do poziomu

wstêpnych poprzez komorê rozdzielcz¹,
a nastêpnie przep³ywaj¹ do komór osadu
czynnego gdzie prowadzony jest proces

Agregaty do odwadniania osadu

Kot³ownia wykorzystuj¹ca biogaz i ogrzewaj¹ca obiekty

oczyszczalni

Zbiornik biogazu

biologicznego oczyszczania w reaktorze
przep³ywowym z wydzielonymi komorami
beztlenow¹, niskotlenow¹ i tlenow¹
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Generator pr¹du zasilany biogazem

wymaganego na wlocie do bloku
biologicznego tj. komór osadu czynnego.
Poniewa¿ proces jest oparty na wstêpnym
str¹caniu w osadniku wstêpnym nale¿a³o
niezw³ocznie znaleŸæ sposób na wspomo-
¿enie procesu oczyszczania. Dlatego
zaproponowano dozowanie koagulantu
przed osadnikami wstêpnymi.

Dawkê ¿elaza zastosowano aby

zwiêkszyæ redukcjê zanieczyszczeñ
organicznych wyra¿onych jako ChZT i BZT
i aby z³agodziæ deficyt tlenu w komorach
osadu czynnego.

Mimo zainstalowania dwóch
agregatów napowietrzaj¹cych
zanurzeniowych w komorach e, f
napowietrzanie by³o niewystarczaj¹ce.
Poziom stê¿enia tlenu wyniós³ poni¿ej 1
mg O2/dcm3 osi¹gaj¹c wartoœci po¿¹dane
tj. oko³o 2,5 mg O2/dcm3, jedynie gdy
nap³yw œcieków by³ minimalny. Badania
przeprowadzone przez pracow-ników
Politechniki Krakowskiej wskaza³y
równie¿ na niewystarczaj¹ce wymieszanie.
Badania mikrobiologiczne prowadzone na
bie¿¹co w naszym laboratorium wskazywa³y
równie¿ na niedotlenienie osadu. Pocz¹t-
kowo zak³adano symultaniczne str¹canie
koagulantem fosforu na KOCz, dlatego te¿
istnia³a na oczyszczalni instalacja
koagulanta. Instalacjê t¹ rozbudowano
doprowadzaj¹c przewodami koagulant do
komory rozdzielczej przed osadnikami
wstêpnymi. Instalacja wykonana zosta³a
w oparciu o wskazówki konstrukcyjne
przedstawicieli firmy dostarczaj¹cej
koagulant, tak aby zapewniæ w³aœciwy
stopieñ kontaktu koagulantu ze œciekami, ale
tak aby nie nast¹pi³a przedwczesna hydroliza
os³abiaj¹ca wykorzystanie koagulanta.
Stosowanie koagulanta na osadnikach
wstêpnych rozpoczêto 29 paŸdziernika ub.
roku. Pocz¹tkow¹ dawkê 40 g na m3 nap³y-
waj¹cego œcieku ustalono w oparciu o testy
laboratoryjne. Dozowanie  na odp³ywie
z komór osadu czynnego rozpoczê³o siê pod
koniec listopada 1999 roku aby sprostaæ
nowemu pozwoleniu wodnoprawnemu
w roku 2000 ograniczaj¹cemu poziom
stê¿enia fosforu ogólnego na odp³ywie
poni¿ej 1,5mgP/dcm3. Obecnie dozujemy
30 g na m3 œcieków przed osadnikami
wstêpnymi  i 60 g na m3 œcieków do komór
osadu czynnego.  Okresowo zwiêkszano
dawki œrodka do poziomu 60 g na m3

œcieków  przed osadnikami wstêpnymi przy
równoczesnym dozowaniu do komór osadu
czynnego aby utrzymaæ proces podczas
awarii lub znacznie zwiêkszonego nap³ywu.
Osi¹gniêto bardzo dobre wyniki. Otrzymane
rezultaty przedstawiono w tabeli, parametry
którymi mierzy siê dopuszczalny stopieñ

æœotraW aktsondej .zczsupoD
eine¿êts .r0002 .r1002 ainderŒ

TZB 5 gm  O2 md/ 3 51 88,8 58,11 73,01

TZhC gm  O2 md/ 3 021 95,32 92,12 44,22

aniseiwaZ
anlógo md/gm 3 03 66,8 20,7 48,7

rofsoF
ynlógo md/Pgm 3 5,1 34,1 21,1 82,1

Schemat bioreaktora
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zanieczyszczenia s¹  znacznie mniejsze
ni¿ wymaga tego pozwolenie
wodnoprawne.

W 2001 roku eksploatowany by³ I etap
który obejmuje pierwszy blok techno-
logiczny sk³adaj¹cy siê z 2-ch ci¹gów o prze-
pustowoœci nominalnej do 70.000 m3/d.
Dop³ywaj¹ce do oczyszczalni œcieki
komunalne i przemys³owe z Nowej Huty
wraz ze œciekami bytowymi z HTS
poddawane s¹ oczyszczaniu mechanicznemu
i biologicznemu ze wspomaganiem

chemicznym w
zakresie usuwania
fosforu. Celem
g ³ ó w n y m
e k s p l o a t a c j i
o c z y s z c z a l n i
œcieków Kujawy w

Krakowie jest ochrona wód rzeki Wis³y a
przez to ochrona wód Morza Ba³tyckiego
w ramach programu okreœlonego
w Konwencji Helsinskiej. Oczyszczalnia
Ku-jawy znajduje siê na liœcie "gor¹cych
punktów" tego pro-gramu. Przesz³o dwa
lata eksploatacji i funkcjonowania
zak³adu pozwoli³o na realizacjê za³o¿eñ
pozwolenia wodno - prawnego ale
wykaza³o równie¿ koniecznoœæ dalszej
rozbudowy i optymalizacji procesu.

O c z y s z c z a l n i a
w  a k t u a l n y m
stanie mimo, ¿e
daje oczekiwane
efekty wykazuje
p e w n e
n i e d o m a g a n i a

procesowe oraz braki pojemnoœci
niektórych obiektów / m.in. komór osadu
czynnego, WKFz / co wynika z innej
jakoœci œcieków ni¿ przewidywane w
projekcie I etapu budowy O.Œ. Kujawy.
W zwi¹zku z po-wy¿szym w roku 2000
przyst¹piono do realizacji II-go etapu
którego ce-lem jest ca³kowite
dokoñczenie obiek-tu aby móg³
oczyszczaæ 80.000 m3  œcieków
œredniodobowo. Ta iloœæ pochodziæ bêdzie

ze zwiêkszenia dop³ywu z dzielnicy Nowa

Huta uzupe³nionego znacznym dop³ywem

z prze³¹czenia kanalizacji czêœci Krakowa

(strefa lewobrze¿na Bia³uchy i kolektor III

obwodnicy) do systemu nowohuckiego

kolektorem Dolnej Trasy Wis³y (DTW).

Poniewa¿ jest to du¿e zadanie i prze-

ci¹gaj¹ce siê w czasie, podzielono go na dwa

podetapy IIa i IIb.

Etap IIa to rozbudowa ci¹gu

oczyszczania o kolejne 25% do stanu 75%

docelowego co oznacza wykonanie i

uruchomienie trzeciej nitki

technologicznej czyli po³owy drugiego

ci¹gu oczyszczania oraz ukoñczenia

w ca³oœci czêœci osadowej. Da to mo¿liwoœæ

przyjêcia dodatkowych iloœci œcieków

z systemu Nowej Huty przez dogêszczenie,

przed³u¿enie kanalizacji na nowe tereny do

56.000 m3/d w porze bezdeszczowej oraz

pozwoli na wyeliminowanie czêœci

niedomagañ na funkcjonuj¹cej czêœci

oczyszczalni.

Na wykonanie etapu IIa odby³ siê przetarg

dwustopniowy. W wyniku rozstrzygniêcia

przetargu w dniu 7.02.2001r zawarta zosta³a

umowa z Instalem Kraków S.A. -

generalnym wykonawc¹ na wykonanie

zadania inwestycyjnego Kujawy IIa pod

nazw¹ "Oczyszczalnia Œcieków Kujawy etap

IIa wraz z opracowaniem dokumentacji

technicznej i dostaw¹ urz¹dzeñ".

Umowa obejmuje oprócz wykonania

poszczególnych obiektów tak¿e okres

przeznaczony na dokonanie niezbêdnych

prób i badañ kontrolnych, rozruchu,

usuniêcia stwierdzonych przy dokonaniu

odbioru technicznego przedmiotu umowy

usterek i wad oraz opracowaniu i uzgod-

nieniu dokumentów niezbêdnych do odbioru

koñcowego.

Wartoœæ zadania Kujawy IIa wynosi

27.924.998 PLN + vat naliczany do faktur

dla danego rodzaju robót.

W dniu 16 lutego 2001r. inwestor

MPWiK S.A. w Krakowie przekaza³

generalnemu wykonawcy - Instal Kraków

S.A. - plac budowy i front robót pod

rozbudowê Oczyszczalni Œcieków Kujawy

Celem g³ównym eksploatacji oczyszczalni

œcieków Kujawy jest ochrona wód rzeki Wis³y,

a przez to ochrona wód Morza Ba³tyckiego

w ramach programu okreœlonego w Konwencji

Helsinskiej

Dop³ywaj¹ce do oczyszczalni œcieki

komunalne i przemys³owe poddawane s¹

oczyszczaniu mechanicznemu i

biologicznemu ze wspomaganiem

chemicznym w zakresie usuwania fosforu
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Katarzyna Cetera, Beata Mazankiewicz, Romuald Siuta

Wodoci¹gi te¿ maj¹ swoje
Baby Jagi
III Samochodowy Rajd Baby Jagi

25 maja odby³ siê III Samochodowy Rajd
Baby Jagi organizowany przez Klub
Soroptimist International i Automobilklub

profesji. Wymogiem uczestnictwa, a
zarazem gwarancj¹ dobrej zabawy i
humoru by³ fakt, ¿e za kierownic¹
samochodu mog³a zasi¹œæ tylko kobieta.
W zwi¹zku z tym Rajd zdominowany by³
przez p³eæ piêkn¹, choæ zdarza³y siê tak¿e
za³ogi mieszane, gdy¿ kilku paniom
dzielnie towarzyszyli mê¿czyŸ-ni jako
piloci. MPWIK S.A. w Krakowie
wystawi³o dwie za³ogi: Katarzyna Cetera
i Hanna Ko³odziej na Peugeot 106, Beata
i Micha³ Mazankiewicz na Oplu Astra II.

Celem organizatorów Rajdu by³o
sprawdzenie umiejêtnoœci kierowców -
amatorów, dlatego ¿aden z uczestników
Rajdu nie móg³ posiadaæ licencji sportowych
samochodowych. Wœród uczestniczek Rajdu
by³y równie¿ Baby Jagi z Wodoci¹gów.
O atrakcyjnoœci i oryginalnoœci Rajdu Baby
Jagi, na równi ze sportowymi emocjami,
stanowi³y przebrania i rekwizyty zwi¹zane
z kultem czarownic. Obok numerów
startowych, logo organizatorów i sponsorów
na samochodach pojawi³y siê tak¿e kuk³y
czarownic, miot³y, kapelusze…

Rajd ze wzglêdu na sw¹ oryginalnoœæ
wzbudzi³ du¿e zainteresowanie Krakowian,
którzy ochoczo zagrzewali do walki. Przy
pisku opon, dopingu i du¿ych brawach
wzmagaj¹cych ducha rywalizacji,
zawodniczki nie zapomnia³y o zasadach fair
play i przepisach ruchu drogowego.

Na starcie pod Centrum Handlowym M1
stanê³o 47 za³óg. Po za³atwieniu spraw
organizacyjnych i mi³ym powitaniu przez
komandor Rajdu, celnych wskazówek i uwag
dotycz¹cych Rajdowych zmagañ udzieli³
kierowca Rajdowy Tomasz Czopik.

Prawdziwe emocje rozpoczê³y siê

Krakowski. Klub Soroptimist (Sióstr
Doskona³ych) jest miêdzynarodow¹
organizacj¹ aktywnych zawodowo kobiet,
zrzeszaj¹c¹ przedstawicielki ró¿nych

Ma³a Baba Jaga

Du¿a Baba Jaga
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sk³ada³ siê Rajd, towarzyszy³y ogromne
emocje, pisk opon, kurz i kamienie
wypadaj¹ce spod kó³. O dobrym wyniku
decydowa³y nie tylko konie schowane pod
mask¹ i szybkoœæ, ale przede wszystkim
umiejêtnoœci zawodniczek, precyzja
i panowanie nad samochodem.

Najwiêkszym wyzwaniem okaza³a siê
próba w Niepo³omicach, gdzie trzeba by³o
siê wykazaæ szybkim i dok³adnym cofaniem.
Pokonanie tej próby okaza³o siê decyduj¹ce
dla ostatecznego uk³adu miejsc w klasy-
fikacji. Najwiêksz¹ frajdê sprawi³a zawod-
niczkom i kibicom próba na lotnisku, która
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rozwiniêcia
najwiêkszej prêdkoœci by³a najbardziej
widowiskowa. Jedynym momentem poz-
walaj¹cym na z³apanie tchu, przy ci¹g³ej
koncentracji, napiêciu i prêdkoœci towarzy-
sz¹cym Rajdowi by³a trasa dojazdu pomiêdzy
próbami sportowymi, licz¹ca ok. 150 km.

Oko³o godz. 18:00 wszyscy zmêczeni, ale
zadowoleni uczestnicy zjechali na metê do
Tomaszowic, gdzie w Krakowskim Centrum
Konferencyjnym odby³o siê og³oszenie
wyników, rozdanie pucharów i nagród. Po
czêœci oficjalnej wszyscy zgromadzeni
w dobrym nastroju udali siê na wspóln¹
biesiadê.                                                      

Hanna Ko³odziej i Katarzyna Cetera odbieraj¹ numery startowe

Za³oga Katarzyna Cetera i Hanna Ko³odziej w Peugeot 106

o godz.12.25, kiedy to pierwsza za³oga
wystartowa³a do próby sportowej, maj¹cej
miejsce siê na terenie klubu sportowego
Hutnik. Wszystkim szeœciu próbom
(3 powtarzanym dwukrotnie), z których
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Joanna Sobkowicz

Dni Ziemi 2002
Trzecia Krakowska Wystawa Ekologiczna

26 i 27 kwietnia w Alei Ró¿ w
Krakowie w Nowej Hucie odby³a siê
trzecia Krakowska Wystawa Ekologiczna.
Wystawa ta jest integraln¹ czêœci¹ imprez
organizowanych w ramach obchodzonych na
ca³ym œwiecie Dni Ziemi, w tym tak¿e
ustanowionego na 22 kwietnia

Udzia³ Krakowa w tym œwiêcie na rzecz
ochrony œrodowiska rozpocz¹³ siê w latach
1998 i 1999 akcj¹ sadzenia drzewek pod
patronatem Konsulatu Generalnego
Stanów Zjednoczonych. Od 2000 r
nieod³¹cznym wydarzeniem w ramach Dni
Ziemi sta³o siê organizowanie wystaw
ekologicznych.

Zainteresowanie wystawami przejawia
siê coraz liczniejszym udzia³em
mieszkañców Krakowa, ale te¿ szerokim
forum bior¹cych czynny udzia³ w wystawach
szkó³, organizacji pozarz¹dowych,
przedsiêbiorstw komunalnych i innych
instytucji.

Patronat nad tegoroczn¹ Wystaw¹
odbywaj¹c¹ siê pod has³em "Czyste Miasto
- Twoje Marzenie" sprawowa³ wice-
prezydent Miasta Krakowa Pawe³ Zorski.

Atutami Wystawy by³y: ciekawy program
artystyczny, liczba odwiedzaj¹cych
wystawê, a tak¿e sprzyjaj¹ca pogoda.

Akcent wodoci¹gowy

Centrum namiotu MPWiK w Krakowie
S.A. stanowi³ na pozór banalnie wygl¹daj¹cy
schemat, który prezentowa³ dwa sposoby
dezynfekcji wody: tradycyjny przez tzw.
chlorowanie i metod¹ z u¿yciem dwutlenku
chloru. Cel - przekazanie jak najwiêkszej
liczbie odbiorców informacji o zmianie
œrodka dezynfekcji wody na Zak³adzie
Uzdatniania Wody D³ubnia mo¿liwe by³o
dziêki "podwójnej kropelce" - ulotce
w zwiêz³y i jasny sposób przedstawiaj¹cy ten
fakt.

Odwiedzaj¹cy nasze stoisko nie tylko
czêstowali siê du¿ymi iloœciami cukierków,

Miêdzynarodowego Dnia Ziemi. Szereg
spotkañ, wystaw, odczytów, konkursów i
manifestacji odbywaj¹cych siê na ca³ym
œwiecie ma na celu uœwiadomiæ i przybli¿yæ
niebezpieczeñstwa bêd¹ce skutkiem
lekcewa¿enia praw natury.

dokoñczenie na stronie 12
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Romuald Siuta

"Bezpieczna Podró¿"
Akcja Policji i MPWiK

W sobotê 6.04.2002 r. policjanci z Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz
pracownicy MPWiK S.A. w Krakowie
przeprowadzili akcjê prewencyjn¹ pod
has³em "Bezpieczna Podró¿", polegaj¹c¹ na

dzia³añ Policji zmierzaj¹cych do poprawy
bezpieczeñstwa na drogach województwa
ma³opolskiego.

Odpowiednie nag³oœnienie akcji w
mediach lokalnych, Gazecie Krakowskiej,
radiu RMF FM, rozg³oœni RAK oraz
telewizyjnej Kronice Krakowskiej, zaowo-
cowa³o ogromnym zainteresowaniem ze
strony mieszkañców naszego miasta.

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

Mimo z³ej pogody akcja zakoñczy³a siê
du¿ym sukcesem, zarówno ze wzglêdu na
iloœæ osób, które wziê³y udzia³ jak i stopieñ
zadowolenia z jakoœci obs³ugi.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
program "bezp³atna us³uga" zwi¹zany
z przegl¹dem rejestracyjnym. Ka¿dy, kto
dokona przegl¹du w naszej stacji mo¿e
wykonaæ bezp³atnie wymianê oleju, klocków
hamulcowych, opon zimowych i inne drobne
us³ugi.

Akcja charakteryzuje siê bardzo niskimi
nak³adami przy du¿ym rozg³osie spo³ecz-
nym, dlatego te¿ bêdzie kontynuowana.
Najbli¿sza odbêdzie siê 22.06.2002 r., kolej-
ne we wrzeœniu i marcu 2003 r.                  

Policjanci KW podczas kontroli technicznej pojazdu

Nawet padaj¹cy œnieg nie odstraszy³ naszych goœci Kolejkom nie by³o koñca

bezp³atnej kontroli stanu technicznego
samochodów osobowych. Nasze wodoci¹gi
chcia³y siê w ten sposób w³¹czyæ siê do
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Jan Smaczny

Wspó³praca szwedzko-polska
Komunikacja pomiêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowym a spo³eczeñstwem

W ramach podjêtej wspó³pracy
pomiêdzy naszym Przedsiêbiorstwem a
Organizacj¹ szwedzk¹ w bran¿y
wodoci¹gowej odby³o siê w dniu
23.04.2002r. seminarium pt.:
"Komunikacja pomiêdzy
przedsiêbiorstwem w o d o c i ¹ g o w y m
a spo³eczeñstwem"

Seminarium prowadzili eksperci
zatrudnieni przez szwedzk¹ SWD (Swedish
Water Development) - odpowiednik Polskiej
Izby Wodoci¹gowej.

Byli to Panowie Mats Gullers i Tommy
Landgren. Ze strony naszego przed-
siêbiorstwa udzia³ wziê³o 20 pracowników
z I Wiceprezesem Andrzejem Sobczakiem
na czele.

Program seminarium obejmowa³
nastêpuj¹ce tematy :
1. sposoby komunikowania siê zak³adów

wodoci¹gowych w Szwecji z klientami,
politykami, szko³ami itp.,

2. komunikowanie siê ze spo³eczeñstwem
i w³adzami celem uzyskania zezwolenia
na realizacjê inwestycji koniecznych, ale
uci¹¿liwych,

3. planowanie komunikacji ze spo³ecz-
noœci¹ i jej realizacja.

Temat nr 1

W temacie tym przedstawiono:
• grupy do których nale¿y dotrzeæ,
• kana³y i sposoby dotarcia,
• tematykê jak¹ powinno siê przekazaæ.

Szczegó³y przedstawia tabela.

Temat nr 2

W temacie nr 2 przedstawiono kolejnoœæ
dzia³añ konsultacyjnych i uzgodnieniowych
prowadz¹cych do uzyskania zezwolenia na
realizacjê danego projektu i programu.

Kolejne etapy powy¿szych dzia³añ s¹
zbie¿ne z kolejnoœci¹ realizowan¹ w naszym
kraju. Rozwi¹zywanie tematu prowadzone
jest w trzech etapach:
1. • projektowanie wstêpnej koncepcji,

• przeprowadzenie wstêpnej konsultacji
z w³adzami,

• przeprowadzenie wstêpnej konsultacji
z poszkodowanymi,

2. • przygotowanie oceny nastêpstw
ekologicznych,

• sformu³owanie zarysu wniosku
o zezwolenie,

• przeprowadzenie rozszerzonej
konsultacji z w³adzami i spo³e-
czeñstwem,

3. • sformu³owanie wniosku o zezwolenie
i opis nastêpstw ekologicznych,
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• opiniowanie wniosku przez w³adze,
• obwieszczenie wniosku,

• z b i e r a n i e
koñcowych opinii
i  p r o w a - d z e n i e
uzupe³nieñ,

• przeprowadzenie rozprawy g³ównej,
• wydanie postano-wienia lub decyzji.

Temat nr 3

W temacie nr 3 poruszono zagadnienia
zwi¹zane z planowaniem realizacji
komunikacji która obejmuje okreœlenie:
• celu dzia³ania,
• grupy do której chcemy dotrzeæ,
• przes³ania,
• kana³u komunikacji,
• sposobu dzia³ania,
• kosztów,
• przymierza, które trzeba zawrzeæ

z innymi grupami,

• mo¿liwych zagro¿eñ.

Wnioski

Z odbytego seminarium wynika, ¿e
powinniœmy w najbli¿szym czasie
opracowaæ karty informacyjne dotycz¹ce
jakoœci wody i zgodnoœci z wymaganiami
UE oraz karty informuj¹ce czego w ka¿dym
gospodarstwie domowym nie nale¿y
wrzucaæ do kanalizacji sanitarnej oraz jakie
utrudnienia w oczyszczaniu œcieków
powoduje obecnoœæ w œciekach niepo¿¹-
danych przedmiotów.

Informacje te mo¿na przesy³aæ naszym
klientom wraz z fakturami za wodê.

Ponadto powinniœmy opracowaæ
broszury dla m³odzie¿y i grup szkolnych
odwiedzaj¹cych nasze obiekty z informacj¹
jak chroniæ œrodowisko i nie zaœmiecaæ go,
jak chroniæ wodê przed zanieczyszczeniem,
ile trzeba w³o¿yæ wysi³ku i wykonaæ
trudnych zabiegów aby wodê przygotowaæ
do picia i oczyœciæ œcieki.                           

ale te¿ z zainteresowaniem siêgali po
przygotowane foldery, gazetkê wodo-
ci¹gow¹ i drobne upominki: d³ugopisy
i kalendarze. Tradycyjnie ju¿ przygotowany
zosta³ punkt badania jakoœci wody, a tak¿e
zaprezentowane samochody - telewizyjna
inspekcja kana³ów i energetyczne
laboratorium pomiarowe.

Nieoczekiwanie atrakcj¹ stoiska
okaza³y siê bia³e i niebieskie baloniki, po
które ustawia³a siê kolejka chêtnych przez
ca³e dwa dni. Najczêœciej zagl¹daj¹cymi

do naszego namiotu byli uczniowie szkó³
podstawowych i œrednich, dla których
zorganizowane zosta³y dwa konkursy,
w których musieli wykazaæ siê
elementarn¹ wiedz¹ o dzia³alnoœci
Przedsiêbiorstwa.

Zaanga¿owanie MPWiK w Krakowie
S.A. i czynny udzia³ w wystawach
ekologicznych od 2000r. zosta³y nagrodzone
dyplomem przyznanym przez Pana Rafa³a
Serafina Dyrektora Fundacji Partnerstwa Dla
Œrodowiska.

Tegoroczna Wystawa Ekologiczna
bêd¹ca wspóln¹ manifestacj¹ mieszkañców
Krakowa i czynnie bior¹cych udzia³ w
wystawie o stan œrodowiska naturalnego
przebiega³a w przyjaznej atmosferze, pe³nej
nastroju dobrej zabawy. Na zakoñczenie
pozostaje ¿yczenie, aby w œwiadomoœci
mieszkañców Krakowa pozosta³y nie tylko
zabawne konkursy, foldery, drobne
upominki, ale przede wszystkim informacje
dotycz¹ce problematyki ochrony œrodowiska
i dzia³añ podejmowanych na rzecz jego
ochrony.                                                         

„Dni Ziemi 2002” cd. ze strony 9

W najbli¿szym czasie powinniœmy

opracowaæ karty informacyjne dotycz¹ce

jakoœci wody i zgodnoœci z wymaganiami UE
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Piotr Ziêtara

Mo¿e jestem trochê pracoholikiem
Rozmowa z wiceprezesem ds. ekonomicznych - El¿biet¹ Kucharuk

Piotr Ziêtara: Jak Pani odebra³a firmê
przychodz¹c do niej, a jakie s¹ pani
wra¿enia obecnie po roku pracy, czy
zmiana miejsca pracy wi¹za³a siê z du¿ym
stresem?
El¿bieta Kucharuk: To jest moja druga praca.
Prawdê powiedziawszy zmiana miejsca
pracy zawsze zwi¹zana jest ze stresem.
Pracowa³am wczeœniej w WSK w Krakowie,
by³a to moja pierwsza praca. Zaczyna³am od
stanowiska w ksiêgowoœci, nastêpnie
zajê³am siê zinformatyzowaniem firmy.
Kolejnym zadaniem przed którym stanê³am
by³y zagadnienia ekonomiczne, co jest
zgodne z moim wykszta³ceniem. Przez
ostatnie 9 lat pracowa³am na stanowisku
Dyrektora Finansowego. Rozstanie z WSK
by³o dla mnie sporym prze¿yciem.
Przychodz¹c do Wodoci¹gów obawia³am siê
jak zostanê tutaj przyjêta. Muszê jednak
powiedzieæ, zupe³nie szczerze, ¿e zosta³am
bardzo dobrze przyjêta.

PZ: Pierwszym Pani celem w MPWiK
by³o stworzenie dzia³u controllingu?
EK: Tak, poniewa¿ w poprzedniej firmie
zbudowa³am taki dzia³, który pracowa³
i osi¹ga³ efekty, dosz³am do wniosku, ¿e jest
to interesuj¹ce. Potem jednak sprawy

potoczy³y siê troszkê
inaczej, postawiono
przede mn¹ nowe

wyzwanie i podjê³am je. Nie mniej jednak
postanowi³am nadal sterowaæ controllingiem
i pomagaæ, poniewa¿ uwa¿am, ¿e taki dzia³
jest niezbêdny, szczególnie w tak du¿ej
firmie jak nasza. Byæ mo¿e bêdzie to trwa³o
trochê d³u¿ej, bo muszê poœwiêcaæ swój czas
wielu ró¿nym zagadnieniom, ale pracujemy
ca³y czas, ¿eby dzia³ controllingu siê
rozwija³. Na razie jest tam grono mo¿e
niewielu, ale m³odych i bardzo chêtnych

osób, w zwi¹zku z tym myœlê, ¿e trzeba
im pomóc w osi¹gniêciu celu i zaistnieniu
w firmie.

PZ: Ze s³owem controlling wi¹¿e siê
obawa, potocznie zwi¹zana z kontrol¹…
EK: Zupe³nie bez potrzeby to czêsto kojarzy
siê z kontrol¹. Owszem, jest to jakiœ rodzaj
kontroli, jednak controlling ma na celu
natychmiastow¹ reakcjê, natomiast jeœli my
zrobimy plan roczny, a nie rozbijemy go na
czêœci, to po roku sprawdzanie tego
rzeczywiœcie przyjmuje formê kontroli, a nie
o to nam chodzi. Oczywiœcie dzia³
controllingu nie pracuje jeszcze tak, jak ja
to sobie wyobra¿am, ale wynika to z wielu
zupe³nie obiektywnych przyczyn;
mianowicie musimy zmieniæ sposób
planowania, musimy zmieniæ system
informatyczny w firmie. W ten sposób
przechodzimy do dzia³u planowania. W 2002
roku zak³adaliœmy ju¿ planowanie w rozbiciu
na pewne okresy czasowe, ¿eby mo¿na to
by³o powi¹zaæ z controllingiem. Nie uda³o
nam siê tego w pe³ni zrealizowaæ z uwagi na
zmianê rozporz¹dzenia o op³atach za
korzystanie ze œrodowiska , ale mimo i¿
miasto zatwierdzi plan roczny, wewnêtrznie
wykonamy go dla poszczególnych komórek
byæ mo¿e w rozbiciu na miesi¹ce, a na pewno
na kwarta³y. Bêdzie to i tak lepsza sytuacja
ni¿ poprzednio, bo i kierownik bêdzie
bardziej zorientowany co siê u niego dzieje
i my bêdziemy mogli jako controlling
spojrzeæ na poszczególne odcinki. W efekcie
tego bêdziemy mogli przewidywaæ co siê
mo¿e staæ do koñca roku.

PZ: W Pani pionie jest jeszcze dzia³
informatyki i administracji.
EK: Informatyka by³a mi zawsze bardzo
bliska, w zwi¹zku z tym jestem bardzo

Dzia³ controllingu jest niezbêdny,

szczególnie w tak du¿ej firmie jak nasza
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w przewa¿aj¹cej iloœci przed 1970 rokiem
nie s¹ w stanie sprostaæ w pe³ni obowi¹-
zuj¹cym obecnie wymaganiom i musz¹ byæ
poddane remontowi.

Piœmiennictwo
1. Czechowicz M.: "Zasady gospodaro-

wania maj¹tkiem trwa³ym miejskich
wodoci¹gów i kanalizacji" - Wyd. IGPiK
W-wa 1993.

2. Herbert H.: "Technical and Economic
Criteria determining the Rehabilitation

and for Renewal of Drinking Water
Pipelines", Mat. Konf. IWSA - Zurich -
1994.

3. Hirner W.: "Erneuerungs methoden von
Wasserleitungen ein nationaler uberblick
Deutschland" - Der Rohrsanierer - Heft
2/1991.

4. Igielski D., Tkaczukowa B.:" Stan i cha-
rakterystyka systemu eksploatacji maj¹-
tku trwa³ego w zakresie wodoci¹gów
i kanalizacji miejskich (komunalnych) -
IKŒ, W-wa 1985.

5. Kozacz E.,: Dane do ankiety na potrzeby
Forum Du¿ych Wodoci¹gów na temat
strat wody.                                              

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

zadowolona, ¿e mam wp³yw na ten dzia³.
W firmie jest bardzo du¿o rzeczy do
zrobienia na tym odcinku. Przyznam siê ,¿e
dozna³am pewnego zaskoczenia tym co
zasta³am. Trudno by³oby dzisiaj znaleŸæ w
Krakowie firmy, które posiada³yby w³aœnie
takie rozwi¹zania. Tu w³aœciwie nie by³o
dzia³u informatycznego. Obecnie ju¿ prace
siê rozpoczê³y, próbujemy zaj¹æ siê
zintegrowanym systemem, a jest to wielkie
przedsiêwziêcie dla firmy. Przygotowaliœmy
specyfikacjê, og³osiliœmy przetarg, ale
w efekcie, po chyba pó³rocznej obróbce
danych dosz³o do uniewa¿nienia tego
przetargu, z ró¿nych przyczyn. Okaza³o siê,

¿e tak naprawdê na rynku
nie ma takich wdro¿eñ,
które by³yby sprawdzone.

Nie ma rewelacyjnych rozwi¹zañ, a my
postawiliœmy bardzo wysokie wymagania.
Musi to byæ system supernowoczesny,
zapewniaj¹cy komunikacjê wewnêtrzn¹,
umo¿liwiaj¹cy korzystanie z internetu,
poczty elektronicznej, ¿eby wszystko
u³atwiæ, ¿eby nam siê jeszcze lepiej i przyje-
mniej pracowa³o. Zorientowaliœmy siê
w sytuacji na rynku i doszliœmy do wniosku,
¿e trzeba trochê zweryfikowaæ nasze
za³o¿enia. Og³oszony zostanie nowy
przetarg. Poniewa¿ to siê przeci¹ga staramy
siê trochê poprawiæ to co jest, bo mo¿na
lepiej dzia³aæ przy obecnym systemie.

PZ: Jak wygl¹da Pani wspó³praca
z personelem?

EK: Jestem przyzwyczajona do pracy
z kierownikami. W moim pionie w ka¿dy
pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
spotykam siê z moj¹ kadr¹, omawiamy
wszystkie zadania i przedsiêwziêcia, to co
wydarzy³o siê w ci¹gu dwóch tygodni od
ostatniego zebrania, ró¿ne problemy, które
rodz¹ siê na poszczególnych odcinkach
i staramy siê wspólnie szukaæ rozwi¹zañ, aby
to wszystko sz³o w miarê sprawnie. Jest to
jakaœ forma dialogu miêdzy pracownikami
a mn¹.

PZ: Zajmuje Pani bardzo stresuj¹ce
stanowisko. Jak Pani sobie z tym radzi?
EK: Myœlê, ¿e któryœ z rzêdu rok pracy
w tych zagadnieniach, trochê mnie
zahartowa³, wyrobi³am sobie pewien dystans
do tych problemów i jakoœ sobie z tym radzê.
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jakoœ to siê odbija
na zdrowiu, choæ na razie nic mi nie dolega,
mo¿e od³o¿yæ siê na póŸniej. Staram siê
oczywiœcie roz³adowywaæ stres, czasami jest
to trudne, mo¿e jestem trochê pracoholikiem.
Gdy nie muszê pracowaæ po 12 godzin
próbujê siê zrelaksowaæ, czytam, ogl¹dam
telewizjê, wybieram siê gdzieœ w plener.
Kocham morze, wiêc najczêœciej na urlopie
mo¿na mnie spotkaæ gdzieœ na wydmach, ale
bywam te¿ w górach, choæ nie jestem
wytrawnym turyst¹. Przyznam siê , ¿e
brakuje mi czasu, aby œledziæ na bie¿¹co co
siê dzieje w teatrze, czy kinie; wybieram siê
tylko od czasu do czasu i muszê przyznaæ,
¿e ubolewam nad tym...                              

Musimy zmieniæ sposób planowania,

musimy zmieniæ system informatyczny
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Romuald Siuta

Zawody strzeleckie o Puchar
Prezesa MPWiK S.A.

W sobotê 15.04.2002 w Dobczycach
zo-sta³y wrêczone nagrody Prezesa
MPWiK S.A. w Krakowie Ryszarda
Langera za osi¹gniê-cie wybitnych

rzata Maj (57 pkt), Joanna £ukasik (56
pkt).

W strzelaniu z pistoletu sportowego
w kategorii indywidualnej mê¿czyzn
nalepszymi okazali siê: Wac³aw Frydman (86
pkt), Tomasz Cichoñ (84 pkt), Stanis³aw
Lampart  (79 pkt).

Natomiast w kategorii indywidualnej
mê¿czyzn w strzelaniu z karabinka sporto-
wego w czo³ówce uplasowali siê: Jacek Ka-
szowski (87 pkt), Tomasz Cichoñ (81 pkt),
Wac³aw Frydman (73 pkt).

W kategorii dru¿ynowej: pierwsze miejsce
- ZUW Rudawa w sk³adzie: Wac³aw Fryd-
man, Alicja Solska, Wac³aw Grenda, W³ady-
s³aw Marczewski, drugie miejsce - ZUW
D³ubnia w sk³adzie: Jacek Kaszowski, Jacek
Wierniak, Bogdan Sza³owski, Janusz Wójcik,
trzecie miejsce - Zak³ad Sieci Kana³owej
w sk³adzie:Stanis³aw Lampart, Dominik
Studnicki, Maciej Seitz, Marcin Myœliwiec.

Zwyciêzcom zawodów redakcja sk³ada
serdeczne gratulacje.                                   

Wiceprezes Andrzej Sobczak wrêcza nagrody. Na podium od lewej:

Tomasz Cichoñ, Jacek Kaszowski, Wac³aw Frydman

wyników w strzelaniu.
W kategorii indywidualnej Pañ w strze-

laniu z pistoletu sportowego: pierwsze
miejsce zajê³a Joanna Sobkowicz (63 pkt),
drugie miejsce - Monika Walczyk (61 pkt),
a trzecie miejsce - Joanna Sas (59 pkt).

W kategorii indywidualnej Pañ w strze-
laniu z karabinka sportowego na podium
stanê³y: Barbara Stawiarz (62 pkt), Ma³go-

Na podium od lewej: Monika Walczyk, Joanna

Sobkowicz

Pan Mieczys³aw Ropa wita wszystkich goœci
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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 I KWARTA£ ROKU 2002

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

)Hp(nyzcdO 9,7 6,7 9,7 6,7 5,9-5,6 5,9-5,6

anlógoæœodrawT °n 7,6 1,61 5,51 2,61 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 7,73 9,98 5,501 0,78 - -

zengaM md/gm 3 3,4 6,21 0,21 1,11 05 -

enlógoozale¯ md/gm 3 20,0 10,0 11,0 30,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 60,0 50,0 30,0 500,0< 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 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 5,3 1,0< 2,2 8,2 001 001

mroforolhC md/gµ 3 0,2 1,0< 7,0 4,1 03 -

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

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 3600,0 5610,0 8410,0 1910,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0< 200,0 100,0< 300,0 10,0 10,0

rolhcatpeH 5 md/gµ 3 3000,0 9120,0 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
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