ZWiK gospodarzem warsztatów PURE
28 sierpnia 2012 r. pracownicy Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Szczecinie byli organizatorami
międzynarodowych warsztatów szkoleniowych. Odbyły się one
w ramach realizacji projektu PURE, którego ZWiK jest jednym
z 11 uczestników. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii
Europejskiej. Program pobytu unijnych gości był napięty.
Hannamaria Yliruusi i Sanna Erkko z Turku z Finlandii oraz
Enno Thyen i Jan-Eric Luft z Lubeki rano zwiedzili obiekty
Oczyszczalni Ścieków Pomorzany, korzystając
ze szczegółowych informacji udzielanych przez kierownika
oczyszczalni Jacka Jasiulewicza i jego zastępcę Piotra Miakoto,
a następnie w sali edukacyjnej oczyszczalni wszyscy uczestnicy
wygłosili swoje wystąpienia i odbyła się żywa dyskusja.
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Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w imieniu
całego Zarządu Spółki pragnę złożyć wszystkim Pracownikom
Goście nie ukrywali swojego zaskoczenia wysoką klasą naszej
oczyszczalni. Oto co powiedziała po zwizytowaniu oczyszczalni
H. Yliruusi, koordynatorka projektu PURE, reprezentantka
lidera projektu, uczestnicząca w pracach Komisji Środowiska
Związku Miast Bałtyckich:

„Trudno jest porównać tę oczyszczalnię z innymi obiektami.
Jestem mile zaskoczona tym, co tu zobaczyłam. Włożono
niezmiernie dużo pracy, aby ta oczyszczalnia tak dobrze
wyglądała i spełniała swoja rolę. Ta oczyszczalnia ścieków
może być dobrym przykładem dla innych nowobudowanych
oczyszczalni. Spotkałam tu bardzo doświadczony, kompetentny
i zmotywowany do pracy personel. Serdecznie wam gratuluję
takiego obiektu”. Poza kurtuazją należy zgodzić się z panią
Yliruusi, oczyszczalnia prezentuje się doskonale, a jej
pracownicy to bardzo dobrze wykształceni młodzi ludzie, m. in. absolwenci dawnej Politechniki Szczecińskiej i obecnych
zachodniopomorskich uczelni, posiadający niejednokrotnie studia podyplomowe i władający obcymi językami. Dyskusja była
bardzo żywa i urozmaicona. Omawiano zarówno konstrukcje poszczególnych urządzeń, jak też rachunek ekonomiczny tak
dużych inwestycji miejskich, bez których nie może się dziś obyć żadne miasto aspirujące do miana metropolii. „Ten nowy obiekt
może być dobrym przykładem nowoczesnej oczyszczalni ścieków, takim wzorcem na przyszłość, także dla nas, w świetle
naszych planów modernizacji istniejącej w Lubece oczyszczalni ścieków. Dobrze zaprojektowany, bo skupiający na jednym
terenie niemal obok siebie zarówno suszarnię, jak i spalarnię osadów” - wyjaśnił Enno Thyen, dyrektor Centralnej Oczyszczalni
Ścieków w Lubece.
Po południu goście zwiedzili miasto, a następnie wrócili do obowiązków w swoich krajach. Następna konferencja w ramach
PURE odbędzie się w październiku br. w Gdańsku.

najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.
Proszę przyjąć wyrazy uznania za zaangażowanie i wysiłek
jaki Państwo wkładacie
w wypełnianie ważnej misji Naszego Przedsiębiorstwa.
Życzę wszystkim aby każdy dzień tak wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej pracy
przynosił zadowolenie i satysfakcję oraz był źródłem motywującym do osiągania
wszystkich stawianych sobie celów.

Prowadzącym projekt PURE ze strony ZWiK był inż. Ryszard Rydzyński .

Mam nadzieję, że wykonywana praca będzie dla Państwa prawdziwym
spełnieniem zawodowym a życzliwość społeczności lokalnej doceniającej
Wasz wysiłek i zaangażowanie będzie najlepszym dowodem na to, że jesteśmy
zgranym Zespołem dobrze wykonującym swoją misję.

Wydawca: Biuro Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie,
tel.4426205, fax 4426170, e-mail: h.kwiatkowska@zwik.szczecin.pl, t.makowski@zwik.szczecin.pl,
skład: k.nowakowski@zwikszczecin.pl

ZWiK–owi fachowcy to zrobili
Pompa na Warszewie

ZWiK-owcy w Teatrze Pleciuga
Gratulacje i podziękowania

- Oddanie do użytku tej pompy jest kolejnym
przykładem naszej dbałości o obiekty historyczne
tego miasta – wyjaśnił Prezes Dyrektor Generalny
ZWiK Beniamin Chochulski podczas uroczystości
przy ul. Poznańskiej, jaka odbyła się 8 września
w Szczecinie, zorganizowanej w ramach imprez Dni
Warszewa. Pompa została ustawiona na miejscu
starej kiedyś istniejącej. Fachowcy ze ZWiK,
pracownicy warsztatów, wykonali całość prac
związanych z przygotowaniem studni,
zamocowaniem korpusu pompy oraz uruchomieniem
urządzenia. Pompa otrzymała drewnianą obudowę
w kolorystyce biało – niebieskiej. Nowej pompie przyglądali
się bardzo zainteresowani mieszkańcy dzielnicy,
a prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek, który brał
udział w obchodach Dni Warszewa uroczyście pompę
uruchomił. Woda
popłynęła strumieniem
ku uciesze mieszkańców,
a zwłaszcza dzieci, które
w ciepłe popołudnie
z radością opłukały
dłonie i twarze. Pompa
stoi wśród
dziewiętnastowiecznych
zabudowań i jest
swojskim elementem krajobrazu.

27 września w sali Teatru Pleciuga odbyły się doroczne uroczystości
z okazji Dnia Pracownika Komunalnego. Wzięli w nich udział pracownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Szczecinie oraz
przedstawiciele władz miasta. Naszymi gośćmi byli m.in. wiceprezydent
Szczecina Mariusz Kądziołka, szczecińscy radni oraz naukowcy
- przedstawiciele Rady Naukowo – Technicznej, działającej przy ZWiK.
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZWiK Beniamin Chochulski wyraził
uznanie i podziękowanie pracownikom ZWiK za wspólną pracę
i dotychczasowe osiągnięcia , podkreślali ich profesjonalizm , pracowitość
i zaangażowanie oraz wskazał, że firma posiada bardzo pozytywny
wizerunek ciesząc się zaufaniem i uznaniem mieszkańców miasta. Następnie
złożył gratulacje wyróżnionym. Wielu z nich pracuje w naszej spółce
kilkanaście i więcej lat.
Prezes wraz z gośćmi uhonorował 12 naszych pracowników tytułami
„Zasłużony Pracownik ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”: Barbarę
Bocheńską, Ewę Kolasińską, Dionizego Hinca, Zbigniewa Lewczuka,
Krystynę Cyruk, Krzysztofa Łąckiego, Waldemara Machowicza, Bogdana
Mordzaka, Julitę Gabryluk, Jana Pieńkowskiego, Tomasza Rabińskiego
i Arnolda Rode.
Natomiast uroczystym wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych
dla ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie” wyróżnionych zostało 8 pracowników:
Grażyna Wątroba, Tomasz Baszuro, Bogdan Burzyński, Mariusz Cichocki,
Stefan Cieciera, Waldemar Kamiński, Mieczysław Majchrzak i Krzysztof
Szczygieł.
Uroczystość zakończono lampką wina w teatralnym foyer i obejrzeniem
spektaklu w wykonaniu Teatru BROADWAY – prywatnego Teatru
Muzycznego Małgorzaty Obłój.

Oczyszczalnia jak najlepsza ekspozycja
Edukacja ekologiczna młodzieży
Już od samego rana do bramy Oczyszczalni Pomorzany
podjeżdżał co godzinę autobus, a gdy zatrzymał się
wybiegała z jego wnętrza młodzież, która przyjechała
poznawać tajniki procesu oczyszczania ścieków. 10 września
od 8.00 rano do15 .00 po południu 8 grup młodzieży
ze szczecińskich szkół w ramach programu edukacji
ekologicznej zwiedzało naszą oczyszczalnię. Tak więc gościła
u nas młodzież z Zespołu Szkół nr 8, Gimnazjum 23,37,6,3
i 20 , Szkoły Podstawowej nr 46 i szczecińskiego V Liceum
Ogólnokształcącego. Młodzież oprowadzały i na wszystkie
nawet najbłahsze, ale i najtrudniejsze pytania odpowiadały:
technolog
oczyszczalni
Mirosława Dominowska i gł. specjalista d.s. promocji
Helena Kwiatkowska. Uczniowie niezwykle dociekliwie
dopytywali o tajemnice nocnej pracy wszystkich urządzeń
kwitując to, (gdy dowiedzieli się, że oczyszczalnia pracuje
przez cała dobę) pytaniem : - To te agregaty nie śpią?
Z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się i dotykali
bryłek brykietu jaki powstaje po utylizacji osadów
pościekowych. Wyobraźnia licealistów podpowiedziała im
możliwość budowy samodzielnej elektrowni nad śluzą, którą
wypuszcza się w 96 procentach oczyszczone ścieki do
Odry Zachodniej.

