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Piję wodę
z kranu!

„Gloria in exelsis Deo”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim pracownikom i współpracownikom, życzymy pełnych radości i spokoju Świąt oraz dziękujemy za dobry
rok wspólnej pracy.
Zarząd
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X Giełda Promocji Absolwentów

W pierwszych dniach grudnia Stowarzyszenie Wycho- gościem a zarazem absolwentem był prezydent naszego
wanków Politechniki Częstochowskiej tradycyjnie już or- miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Wielu naszych pracowganizowało giełdę promocji absolwentów. Honorowym ników jest absolwentami częstochowskiej politechniki,
co jak najlepiej świadczy o uczelni. W naszym zakładzie
działa także oddział Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej prowadzony przez Krzysztofa
Nowaka. Konwencja imprezy oparta jest na prezentacji
stoisk ﬁrm zarządzanych przez konkretnych absolwentów Alma Mater. Każdego roku prezentuje się szeroki
zestaw ﬁrm, w tym Wodociągi. Giełda licznie odwiedzana jest przez studentów, pracowników politechniki i jej
sympatyków. Wydarzenie cieszy się także dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.

red.

Jeden z dziesięciu!
To naprawdę coś! Prezes Andrzej Babczyński został
norowany najbardziej elitarną nagrodą z zakresu
uhonorowany
ochrony pracy, osobiście przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. W skali kraju wyróżniono jedynie dziesięć osób. Celem nagrody
jest promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy
i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych,
wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik
i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i prawa pracy. Jest to wyróżnienie
szczególne, tak jak wyjątkową, bezkompromisową
i wybitną postacią była Halina Krahelska*. Kandydaturę Prezesa zgłosiło Business Centre Club.
Wręczenie statuetki i dyplomu miało miejsce w pałacu królewskim na Wawelu.
Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski
od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą głównego
inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała
w Wojskowym Biurze Komendy Głównej Armii Krajowej.
Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r.
Halina Krahelska była autorką wielu opracowań dotyczących ochrony
pracy. Tuż przed śmiercią napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II-giej Wojnie Światowej”.
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Inżynier – zawód XXI wieku
W dniach 4, 5 oraz 7 października br. odbyła się II edycja Warsztatów Naukowych – Inżynier - zawód XXI wieku.
Adresatem warsztatów, będących efektem współpracy
Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie,
byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dla Przedsiębiorstwa zorganizowane zajęcia warsztatowe stanowiły
uzupełnienie oferty edukacyjnej dla tej grupy odbiorców.
Gospodarzem warsztatów był Wydział Infrastruktury
i Środowiska. W zajęciach uczestniczyło 102 uczniów
reprezentujących
9
szkół
ponadgimnazjalnych
z Częstochowy oraz okolicznych powiatów. Ideą przyświecającą organizatorom warsztatów było wskazanie
zależności pomiędzy osiągnięciami nauki a rozwojem
technologii, w tym także technologii uzdatniania wody.
Zajęcia trwały 7 godzin, a ich program obejmował wykład
monograﬁczny i zajęcia laboratoryjne oraz terenowe.
Wykład monograﬁczny „Analiza mikrobiologiczna wody”
wygłoszony został przez prof. P.Cz. dr hab. inż. Ewę Stańczyk-Mazanek. Wykład wprowadził uczniów w tematykę
sanitarnego zanieczyszczenia wód i metod ich uzdatniania. Scharakteryzowane zostały organizmy wskaźnikowe, których obecność w wodzie świadczy o jej zanieczyszczeniu i możliwości pojawienia się organizmów
chorobotwórczych. Omówiono również metody wykrywania tych mikroorganizmów oraz dokonano przeglądu
stosowanych metod oczyszczania wód.

twardości wody. W badaniach analizowano zarówno
próbki wody surowej, powierzchniowej jak i uzdatnionej. Z kolei zajęcia w Laboratorium Biologii Molekularnej
i Chromatograﬁi rozpoczęły się od nauki obsługi podstawowego sprzętu niezbędnego do analiz (obsługi: pipet
automatycznych, wagi, wortexu, spektrofotometru i nanodrop-u). Główna część badań obejmowała przebieg
procesu izolacji DNA mikroorganizmów, spektrofotometryczne badanie próbek DNA, przygotowanie i przebieg
reakcji real time PCR oraz omówienie uzyskanych wyników.
Zajęcia terenowe w Ujęciu Wody Wierzchowisko – ich celem było przedstawienie uczestnikom warsztatów procesu
uzdatniania wody w najstarszym, eksploatowanym od 88
lat przez Przedsiębiorstwo, ujęciu wody oraz wskazanie
ogromnej roli mikroorganizmów w usuwaniu nadmiernych stężeń azotanów z ujmowanej ze studni głębinowych
wody. Instalacja pracująca w ujęciu wody Wierzchowisko

Zajęcia praktyczne podzielone zostały na trzy części.
W Laboratorium Biologii Sanitarnej, po przypomnieniu zasad obsługi mikroskopów optycznych, uczniowie
obserwowali za ich pomocą mikroorganizmy, wykorzystywane do biologicznych procesów oczyszczania wód.
W Laboratorium Odnowy Wody młodzież wykonywała
podstawowe analizy ﬁzykochemiczne wody, m. im. pomiar pH, oznaczanie stężenia azotanów i azotynów oraz

jest jedyną tego typu instalacją eksploatowaną w Polsce.
Frekwencja młodzieży, ich aktywność podczas warsztatów, uzyskane po ukończonych opinie oraz informacje
od ich opiekunów ponownie potwierdziły trafność zaproponowanej formuły warsztatów. Mobilizuje to organizatorów warsztatów do przygotowania trzeciej edycji
w przyszłym roku.
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Konferencja poświęcona zagadnieniom wody rozpatrywanym w bardzo szerokim zakresie odbyła się w bieżącym roku w dniach 28 sierpnia do 3 września. Nieformalnie okres, w którym odbywa się Konferencja określa
się jako Światowy Tydzień Wody. Coroczna Konferencja
organizowana jest zawsze przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI - Stockholm International Water Institute). Podczas Konferencji przedstawiciele
środowisk naukowych, biznesowych, kultury, organizacji
pozarządowych i rządów debatują na tematy, w których
rolę główną odgrywa oczywiście woda. Jedna z bardzo
wielu debat poświęcona została transgranicznym zasobom wód podziemnych czyli zasobom wód, z których
korzystają mieszkańcy dwóch lub większej ilości państw.
Według UNESCO takich obszarów w skali naszego globu jest blisko 600. Celem debaty było przygotowanie
podstaw tzw. dobrych praktyk w zarządzaniu takimi
wodami. Planuje się określenie takich praktyk do roku
2030. Tematem innej debaty była konieczność zmiany
obecnie przeważającego liniowego modelu funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej (nieodłącznym
elementem tego modelu jest wytwarzanie odpadów)
na model o obiegu zamkniętym (wydłużający tzw.
cykl życia produktów oraz bezodpadowy). Zdaniem
uczestników debaty tylko taki model gospodarowania
zapewni zrównoważoną eksploatację zasobów przyrody, w tym także wody. Więcej informacji o Światowym Tygodniu Wody można uzyskać na stronie domowej Konferencji - http://www.worldwaterweek.org/ .

niowe i każdy z nas w innym stopniu korzysta z dobrodziejstw świata, chociażby z uwagi na posiadane zasoby ﬁnansowe. W celu określenia indywidualnego śladu
wodnego wykorzystano ankietę przygotowaną przez organizację Water Footprint Network i dostępną na stronie
domowej tej organizacji - http://www.waterfootprint.
org. Włączając się w ogólnoświatowy nurt upowszechniania pojęcia „śladu wodnego” Przedsiębiorstwo umożliwiło wszystkim chętnym, którzy w tym czasie odwiedzili siedzibę ﬁrmy, określenie indywidualnego śladu
wodnego. Wyliczenie indywidualnego śladu wodnego
pomagało uzmysłowić ankietowanym jaka ilość wody
jest niezbędna np. do produkcji żywności, którą każdego dnia konsumują i z jaką ilością zużywanej wody wiąże
się realizacja ich przyzwyczajeń. Ślad wodny określano
podczas wspomnianego powyżej Światowego Tygodnia Wody w dniach 30 sierpnia – 1 września 2016r. oraz
w marcu br. podczas obchodów Światowego Dnia Wody.

„Ślad wodny mieszkańców regionu
na tle Polski oraz świata”
Ślad wodny w wybranych krajach
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Obchody Światowego Tygodnia Wody
w Przedsiębiorstwie
Już od kilku lat Przedsiębiorstwo aktywnie włącza się
w obchody Światowego Tygodnia Wody np. poprzez
organizację dla społeczności lokalnej Dni Otwartych
w Ujęciu Wody Wierzchowisko, przedstawiając w siedzibie Przedsiębiorstwa w BOK w siedzibie Przedsiębiorstwa
specjalnie przygotowaną prezentację o założeniach i celach tego Tygodnia oraz przeprowadzając badanie ankietowe wśród klientów Przedsiębiorstwa. Na podkreślenie
zasługuje fakt, iż w organizację tych przedsięwzięć aktywnie włączają się osoby z różnych Wydziałów i Działów
powiększając w ten sposób liczbę EKOPOZYTYWNYCH.

Ślad Wodny
Ślad wodny (ang. Water Footprint) określa całkowite zużycie wody, a więc nie tylko bezpośrednie zużycie wody
do przygotowania posiłków, mycia, prania, sprzątania
itp., ale również pośrednie zużycie wody czyli takie, które
służy wytworzeniu dóbr i usług, z których każdego dnia
korzystamy . Każdy z nas ma inny ślad wodny, ponieważ
każdy z nas ma: inne wymagania, preferencje żywie-
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Ankiety określające indywidualny ślad wodny przeprowadziło 12 pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie reprezentujących: Centralne Laboratorium Badania
Wody i Ścieków, Wydział Zbytu, Wydział Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków, Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, Dział Organizacji, Zatrudnienia
i Administracji, Wydział Transportu i Sprzętu oraz Dział
Ochrony Środowiska. Zaangażowanie pracowników
przyniosło zadawalające rezultaty edukacyjne. Większość osób, które zdecydowały się wypełnić ankietę
były zaskoczone uzyskanymi wynikami oraz zszokowane tym, jak duże ilości wody są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz prawidłowego ich
funkcjonowania. Udział w ankiecie wzięło 99 osób, 46
kobiet oraz 53 mężczyzn (75 mieszkańców Częstochowy i 24 mieszkańców okolicznych miejscowości). Zestawienie wartości indywidualnych śladów wodnych
przedstawiono na wykresie 1. Indywidualny ślad wodny
osiągał wartości od 1052 l wody/dobę do 10812 l wody/
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Ślad wodny mieszkańców regionu częstochowskiego - 2016r.
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dobę . Średni ślad wodny mieszkańca naszego regionu
wyniósł 4183 l wody/dobę i był wyższy od średniego
śladu wodnego statystycznego Polaka o 283 litry. Porównując ślad wodny kobiet oraz ślad wodny mężczyzn
stwierdza się, iż ślad wodny kobiet jest niższy zarówno
od średniego śladu wodnego mieszkańca Polski (o 105
litrów/dobę) jak również od średniego śladu wodnego mężczyzny z naszego regionu (o 725 litrów/dobę).
W przypadku ankietowanych mężczyzn ślad wodny
jest większy od średniego śladu wodnego mieszkańca naszego kraju o 620 litrów/dobę - por. wykres 2.
Porównując ślad wodny z danymi statystycznymi Przedsiębiorstwa dotyczącymi średniego bezpośredniego
zużycia wody przez mieszkańca Częstochowy można
Indywidualny ślad wodny mieszkańców regionu częstochowskiego - wg płci - rok 2016

12000

mężczyźni

10000

kobiety

l / dobę

8000

3795 l/dobę

4520 l/dobę

6000

4000

2000

0

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

indywidualny ślad wodny mieszkańców regionu częstochowskiego

średni ślad wodny

średni ślad wodny określony podczas ankietowania to
4183 litry wody/dobę. Zużycie wody bezpośrednie stanowi zatem zaledwie 2,2% wartości śladu wodnego.
Na wykresie 3 przedstawiono dla porównania ślad
wodny w innych wybranych krajach. Analizując wykres zauważa się, że Polacy nie marnotrawią wody.
Dane dotyczące śladu wodnego w odniesieniu
do Polski jak i innych krajów oraz dotyczący produktów uzyskano ze strony domowej Water Footprint Network - http://waterfootprint.org/en/

Czy wiesz że...?
Czy wiesz, że wyprodukowanie:
•

1 kg chleba wymaga 1608 litrów wody,

•

1 kostki masła wymaga 1110 litrów wody,

•

szklanka mleka (250 ml) wymaga 255 litrów wody,

•

1 kg wołowiny wymaga 15415 litrów wody,

•

1 szklanki piwa (250 ml) wymaga 75 litrów wody,

•

tabliczki czekolady wymaga 1719 litrów wody,

•

1 filiżanki kawy (125 ml) wymaga 132 litrów wody,

•

koszulki bawełnianej (T-shirt) wymaga 2400 litrów wody,

•

spodni jeansowych wymaga 6800 litrów wody.

stwierdzić, iż większość stanowi woda zużywana pośrednio czyli zużywana na wyprodukowanie dóbr i usług
z których korzystamy. W roku 2015 mieszkaniec regio- Ewa Bagińska, Aneta Kalemba, Dariusz Roszak,
nu zużył bezpośrednio 97,1 litra wody/dobę, natomiast Katarzyna Walenta
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Mikołaj 2016
I w tym roku do grzecznych wodociągowych dzieci
przyszedł święty Mikołaj w klubie „Studnia”- fotorelacja
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Przedsiębiorca sprawiedliwy
- finał VII edycji konkursu
Firma Dobrze Widziana
Już po raz drugi nasza Spółka została laureatem
konkursu Firma Dobrze Widziana. Organizatorem
konkursu jest Business Centre Club, którego to
klubu członkiem jesteśmy już ponad rok. Celem
konkursu jest promowanie ﬁrm, które prowadzą
biznes społecznie odpowiedzialny, angażują się
w działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej, wspierają instytucje non-proﬁt i organizacje
opiekujące się najsłabszymi. Od lat prowadzimy,
jako Przedsiębiorstwo, politykę odpowiedzialności biznesowej. Nie może być zresztą inaczej w naszej branży, ściśle związanej z usługami na rzecz
społeczności lokalnej, tylko stosunkowo niedawno nazwano to pięknie- CSR- społeczna odpowiedzialność biznesu. Swoim patronatem honorowym
konkurs objęła Elżbieta Rafalska Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. W czasie uroczystości
rozdania dyplomów Marek Goliszewski- prezes BCC
gratulował osiągnięć laureatom. Mówił o swoim
ostatnim spotkaniu z papieżem Franciszkiem, któ-

ry zwracał uwagę na pojęcie „przedsiębiorcy sprawiedliwego”, czyli takiego, który: inwestuje swoje
pomysły, czas, wysiłek i pieniądze, by wciągać ludzi
do działania i powierzać im odpowiedzialne zadania; pobudza do przedsiębiorczości, co nadaje
sens życiu i przynosi nadzieję na przyszłość; kieruje uwagę na życie ludzi zatrudnionych; ponosi
szczególną odpowiedzialność w zmniejszaniu rozmiarów tzw. „gospodarki wykluczenia” i odgrywa
dużą rolę w zapewnieniu dochodów tym, którzy
często nie mają gdzie mieszkać ani co jeść; chroni
naszą planetę przed zanieczyszczeniem i dba o środowisko naturalne. Prosił o przekazanie gratulacji
wszystkim pracownikom co niniejszym czynimy.
red.

I miejsce w konkursie „Głośna Woda”
Znany miesięcznik branżowy „Wodociągi-Kanalizacja” prowadzi konkurs „Głośna woda”, na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Celem konkursu jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych
i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami,
krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego
korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie
na nawyki wpływające bezpośrednio na ochronę
wód i środowiska. Konkurs ma być także zachętą do
działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim. Nasze
Przedsiębiorstwo było już raz laureatem tej nagrody ale było to wtedy wyróżnienie specjalne, tym razem zajęliśmy pierwsze miejsce w naszej kategorii
czyli: „Powyżej 100 tys. mieszkańców”. Nagrodą był
bezpłatny udział dla dwóch osób w międzynarodowym kongresie ekologicznym „Envicon” w Poznaniu. Już pracujemy nad tym, żeby w przyszłym
roku były kolejne powody do zdobycia nagrody!
red.
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IV Międzygminny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Prezesa Związku Komunalnego
Za nami IV Międzygminny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa Związku Komunalnego ds. Wodociągów
i Kanalizacji w Częstochowie. Ta dyscyplina sportu cieszy
się coraz większym zainteresowaniem, staje się też coraz
bardziej dostępna. Wrześniowe rozgrywki miały miejsce na terenie miejskich kortów tenisowych. W turnieju

udział wzięli reprezentanci gmin zrzeszonych w Związku.
Nie zabrakło zaciętych meczów i przyjacielskich akcentów. Atmosfera fair-play i sportowe emocje towarzyszyły
meczom a pogoda dopisała. W tym roku wśród zwycięzców nie było naszych pracowników- konkurencja nie śpi!

red.

Zwycięzcy:
w kategorii mężczyzn:
I Kamil Kubis - Blachownia
II Ranko Saczek - Miedźno
III Paweł Korbel - Blachownia
w kategorii kobiet:
I Ewa Bożek - Mykanów
II Elżbieta Jackowska - Blachownia
III Natalia Wieczorek – Poczesna

Oni wiedzą, jak odbić piłeczkę
Jan Banasik z działu inwestycji Wodociągów Częstochowskich
był najlepszym zawodnikiem rozegranego 12 listopada II Zakładowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu
PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Do domu
zabrał puchary wywalczone w obu turniejowych kategoriach,
jeden za pierwsze, drugi – za drugie miejsce.
Turniejowa sobota obﬁtowała w sportowe emocje. Zawodnicy walczyli zaciekle i żywo reagowali na sukcesy i porażki,
ale nikt nie zapominał o dobrej zabawie w duchu fair play. W rozgrywkach udział wzięło 14 osób: Paweł Śliwiński, Krzysztof Czerwik, Mieczysław Szewczyk, Czesław Borycki, Michał Kostrzyca, Jan
Banasik, Rafał Rutkowski, Wojciech Majchrzak, Paweł Trelowski,
Kacper Trelowski, Ryszard Wachelka, dzielnie reprezentująca panie Agnieszka Zyskowska oraz wiceprezydent Częstochowy Jarosław Marszałek i jego nastoletni syn Mikołaj. Warto zaznaczyć, że
Mikołaj Marszałek oraz Kacper Trelowski (syn Pawła Trelowskiego),
choć byli najmłodszymi zawodnikami turnieju, zaprezentowali wysoki kunszt gry, co pozwala przypuszczać, że za rok, w kolejnej edycji rozgrywek, ich przeciwnikom nie będzie łatwo…
Turniej rozegrano w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zawodnicy stawili się na miejscu około godz. 9.30 i od razu rozpoczęli intensywną rozgrzewkę. Chwilę później przedstawiciele
Zarządu Wodociągów Częstochowskich – dyrektorzy Zbigniew
Cierpiał i Michał Król – oﬁcjalnie otworzyli spotkanie, zapraszając zawodników do zajęcia pozycji przy pięciu stołach.
Rozgrywki trwały równolegle w dwóch kategoriach:
open oraz dla pracowników spółki. Swoją obecność w turnieju najsilniej zaznaczył Jan Banasik. To on okazał się najlepszy
wśród pracowników, drugie i trzecie miejsce pozostawia-
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jąc Wojciechowi Majchrzakowi i Krzysztofowi Czerwikowi. W kategorii open zajął natomiast drugą pozycję, ustępując jedynie
Mieczysławowi Szewczykowi. Na trzecim miejscu w tej kategorii uplasował się wiceprezydent miasta Jarosław Marszałek.
Poziom turnieju był w tym roku bardzo wysoki i przyznać
muszę, że wynik kosztował mnie sporo wysiłku – komentował zaraz po meczu ﬁnałowym Jan Banasik. – W ostatnim pojedynku zostałem pokonany przez Mieczysława Szewczyka, któremu szczerze
gratuluję, ale za rok już nie będzie miał ze mną tak lekko. Cieszę się
z wyniku, ale mam też lekki niedosyt, dlatego mam zamiar systematycznie trenować, żeby w kolejnej edycji turnieju było jeszcze lepiej.
Organizatorzy przygotowali drobne upominki i puchary
za uczestnictwo dla wszystkich zawodników, natomiast dla najlepszych tenisistów stołowych wśród pracowników Wodociągów Częstochowskich były także talony do sklepu sportowego.
Katarzyna Wrzalik

Kwartalnik Wodociągów Częstochowskich SA

Bowling po raz trzynasty
Trzynasty Zakładowy Turniej Bowlingu o Puchar
Prezesa Zarządu już za nami. Nie dla wszystkich
był szczęśliwy jak to trzynastka, ale cóż- wygrali najlepsi. Turniej rozgrywany był jak od kilku lat
w kręgielni w Łodzi- jednej z nielicznych, która
może pomieścić równocześnie tylu graczy. Jest to
największy tego typu turniej w Polsce a w naszej
ﬁrmie cieszy się nieustanną i rosnącą popularnością. By umożliwić grę wszystkim chętnym turniej
musiałby trwać dwa dni. Pamiętajcie w przyszłym
roku zapisać się jak najwcześniej! W tym roku
zwycięzcami byli: I miejsce drużyna Lublin Team
– 816 punktów, II miejsce Redox- 765 punktów,
III miejsce Ich Troje- 753 punkty. Indywidualnymi
mistrzami byli od lat niezwyciężona Beata Kulejewska z wynikiem najwyższym w jednej grze 145
i w tym roku Jerzy Gruszka z wynikiem 195. No i
oczywiście Zarząd, na szczęście poza konkursem,
bo jak zawsze z najwyższym wynikiem tym razem849. Gratulacje!
red.

XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
W grudniu mieliśmy przyjemność gościć na XVII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej
Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji im. Leszka Sorbjana o puchar Burmistrza Miasta
Brodnicy. W tym roku do zawodów przystąpiło 10 drużyn, które podzielono na dwie grupy.
W pierwszym etapie turnieju nasza drużyna zmierzyła się kolejno z Łodzią , Zakopanem
,Katowicami i Brodnicą, odnosząc komplet zwycięstw. W ﬁnale lepsi okazali się jednak
siatkarze ze Szczecina. Dla nas przypadło srebro i dużo dobrych wspomnień po udanym
turnieju. Trzecie miejsce na podium ostatecznie wywalczyła Brodnica, pokonując w ﬁnale
pocieszenia GOS Łódź. Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny, z perspektywy całych
zawodów, był Mateusz Cichoń, co zostało docenione przez organizatora i uhonorowane
nagrodą indywidualną.
Wodociągi Częstochowskie reprezentowali: Emil Kuliński, Paweł Serwiak, Mirosław Grynczewski, Mateusz Cichoń, Jan Banasik, Michał Kwapisz, Michał Ciaszkiewicz, Tomasz Herczyk i Jarosław Plucik.
Emil Kuliński
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Zasłużona Emerytura
W listopadzie 2016r. Zarząd Spółki podziękował Panu
Markowi Szczypiorowi za ponad 38 lat współpracy! W
PWiK Pan Marek pracował od maja 1978r.
Od początku związany był z Wydziałem Produkcji Wody.
Pan Marek pracował jako maszynista stacji pomp i uzdatniania wody na Ujęciu w Wierzchowisku. Dał się poznać jako
sumienny i odpowiedzialny pracownik. Po odejściu na emeryturę najbardziej będzie mu brakowało kolegów z pracy,
a także przyjaznej atmosfery panującej w Przedsiębiorstwie.
Teraz Pan Marek zamierza poświęcić swój czas rodzinie,

spędzając go przede wszystkim z ukochaną, sześcioletnią wnuczką. Wolne chwile planuje wykorzystać aktywnie uprawiając ogródek. Na wiosnę chciałby zorganizować wycieczkę na Ujęcie Wody, by móc pokazać swoim
bliskim miejsce, gdzie przepracował tak długie lata.
Panu Szczypiorowi serdecznie dziękujemy za wieloletnią
współpracę, życzymy przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.
Katarzyna Gawryszewska

Podziękowania
„Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”

Św. Jan Paweł II

Pragnę z całego serca podziękować za każde otrzymane dobre słowo, słowo otuchy, wsparcia. Za
to, że wierzyliście w poprawę mojego stanu zdrowia często bardziej niż ja sama. Dzięki Waszemu
wsparciu znacznie prościej było znosić trud codziennej egzystencji. Poprzedni rok był jak dotąd
najgorszym w moim życiu, choroba aż za bardzo pokazała, że ma nade mną władzę. Nawet sobie
nie wyobrażacie jakie to szczęście w tym całym nieszczęściu, że w chwili kiedy dotyka ciężka choroba można liczyć na tak wspaniałych ludzi jak Wy.
Dziękuję również wszystkim, którzy okazując swoje serce przekazali mi 1% podatku. Każdy otrzymany grosz będzie bardzo pomocny przy dalszym kosztownym leczeniu oraz rehabilitacji.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję. To zaszczyt pracować z takimi ludźmi.
Z wyrazami wdzięczności
Anna Swołek
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Kwartalnik Wodociągów Częstochowskich SA

EKOSTRATEG 2016
Przedsiębiorstwo zostało uhonorowane tytułem „EKOSTRATEG 2016”. Tytuł ten przyznawany jest tylko trzem
ﬁrmom rocznie w całej Polsce przez „FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dodatek do „DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ”. Kapituła przyznaje tytuł nie na wniosek przedsiębiorcy czy organizacji, ale na bazie własnych badań
rynku, ankiet i wywiadów. Wyróżnienie odebrał podczas IV kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie Dyrektor
Techniczny Zbigniew Cierpiał.

red.

Zaszczytne I miejsce
Reprezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie brała udział
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Częstochowa Futsal
CUP 2016 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Częstochowa.
Turniej odbył się w dniu 10 grudnia br. w Hali Sportowo-Widowiskowej „ Polonia”. W rywalizacji piłkarskich
drużyn zaprezentowaliśmy się znakomicie ,zajmując zaszczytne I miejsce.
Godnie reprezentowali nas: Piotr Niestrój, Przemysław
Zakrzewski,Michał Banasiak, Marek Drzazga, Mariusz Siedlanowski, Piotr Ściebura, Przemysław Krzyczmanik, Paweł Trelowski oraz Marek Skupień”Jastrząb”.

Według zgodnej opinii wszystkich uczestników , organizacja turnieju była bardzo trafną inicjatywą. Reprezentowane w zmaganiach instytucje, w której na co dzień się
pracuje, w sposób szczególny integruje pracowników i
jest doskonałą okazją do poznania się z przedstawicielami innych miejskich jednostek.
Paweł Trelowski
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Z kranów płynie Jurajski Produkt Roku!

Ź ródełko

Jest smaczna, zdrowa i można ją pić prosto z kranu. Taka NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH KATEGOwłaśnie jest woda, dostarczana przez Wodociągi Często- RIACH JPR 2016’:
chowskie mieszkańcom miasta i ośmiu okolicznych gmin.
Produkt bądź usługa budowlana:
To, co odbiorcy z regionu doceniają od dawna, teraz do- pierwsza nagroda: Kompleksowa Obsługa Budowceniło jury konkursu JURAJSKI PRODUKT ROKU.
nictwa „KOBNEXT” Sp. z o.o. – „Rozbudowa
istniejącej Przychodni Centrum Małgorzata
9 grudnia prezes zarządu Wodociągów Częstoo Szpital Jurajski Ośrodek Onkologii w Częchowskich Andrzej Babczyński odebrał pierwstochowie”
szą nagrodę w kategorii „Produkt w dziedzinie
- wyróżnienia: Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A.
ekologii, ochrony środowiska i odnawialnych
– „Budowa obiektu badawczo-laboratoryjneźródeł energii”. Od tamtej chwili „Zdrowa woda
go Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
z kranu” jest już oﬁcjalnie JURAJSKIM PRODUKŚrodowiska Politechniki Łódzkiej”; Gmina
TEM ROKU 2016’.
Mykanów, PHU SZYMBUD, WPI WUDIMEKS
Sp. z o.o. – „Budowa hali sportowej wraz
Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali ﬁz niezbędną infrastrukturą techniczną w Mynałowej, przygotowanej w Klubie Politechnik
kanowie”;
przez organizatora konkursu – Regionalną
Izbę Przemysłowo-Handlową w CzęstochoProdukt inny:
wie. W tym roku o statuetki rywalizowano
- wyróżnienia: Urząd Gminy Rędziny –
w sześciu kategoriach: produkt bądź usługa
„Impreza sportowa ROCK Rędziny PUCHAR
budowlana, produkt inny, produkt w dziedziPUMPTRACK BATTLE na specjalnie do tego
nie ekologii, ochrony środowiska i odnawialnych
wykonanym torze dualowo-pumptracźródeł energii; usługa; społeczna odpowiedzialkowym”; Akademia im. Jana Długosza
ność biznesu – etyka w biznesie oraz za zasługi
w Częstochowie, Gmina Rędziny, Cemex Sp.
dla rozwoju gospodarczego i promocji regionu.
z o.o. – „Edukacyjno-rekreacyjne wydarzenie
Uroczystość prowadził dyrektor Muzeum CzęstoDzień Różnorodności nie tylko Biologicznej
w kamieniołomie Lipówka w Rudnikach”;
chowskiego Janusz Jadczyk, któremu na scenie
Urząd Gminy Rędziny – „Festiwal Rędzińtowarzyszył zespół jazzowy Five O’Clock Orcheskiej Ciżemki”;
stra pod przewodnictwem Tadeusza Erhardta-Orgielewskiego. Partnerem i patronem konkursu
– podobnie jak w ubiegłych latach – była Fundacji
Godła Promocyjnego Teraz Polska. (kwr)

O KONKURSIE „JURAJSKI PRODUKT ROKU”
Konkurs „Jurajski Produkt Roku” organizowany jest
od szesnastu lat. To największe wydarzenie gospodarcze
północnego subregionu województwa śląskiego, w którym o tytuł najlepszych walczą lokalne usługi i produkty, wyróżniające się wysoką jakością, innowacyjnością,
nowoczesną technologią, estetyką, funkcjonalnością
itp., ściśle powiązane ze specyﬁką regionu, stanowiące
jego znak promocyjny, przyczyniające się do aktywizacji mieszkańców oraz łączące lokalną społeczność. Jury
konkursu przyznaje również nagrody w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku”, by wyłonić najlepszą jednostkę w zakresie współpracy z przedsiębiorcami
z ukierunkowaniem na rozwój gospodarczy regionu.

Redaktor naczelny: Karolina Kowalska
Zespół redakcyjny: Katarzyna Walenta, Katarzyna
Wrzalik, Ewa Bagińska, Aneta Kalemba, Edyta Szczepanik, Katarzyna Gawryszewska, Michał Kostrzyca,
Dariusz Roszak, Emil Kiliński, Paweł Trelowski
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Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony
środowiska, odnawialnych źródeł energii:
- nagroda: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
w Częstochowie – „Zdrowa woda z kranu”;
- wyróżnienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. – „Proekologiczny hat-trick
(pozyskanie nieodpłatnie 40 autobusów hybrydowych, wykonanie specjalistycznej hali do serwisowania autobusów,
budowa największej stacji do tankowania gazu CNG w subregionie północnym województwa śląskiego)”; Eco-Team
Sp. z o.o. Sp.k. – „Instalacja systemów energii odnawialnej na
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”;
Usługa:
- nagroda: HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp.k. – „Budowa sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
wraz z kompletną infrastrukturą gazową tj. stacje gazowe I i II stopnia redukcji oraz stacje pomiarowe gazu”;
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie:
- Nagroda: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)”;
Za zasługi dla rozwoju gospodarczego i promocji regionu:
- wyróżnienie: Urząd Gminy Rędziny.
Katarzyna Wrzalik

