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Wydarzenia branżowe

Czysta woda to zdrowy świat
relacja z otwarcia stacji uzdatniania wody Sobików,
gm. Góra Kalwaria
Rozmowa z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii,
Jerzym Pełką
z jasno określonym kierunkiem działania i sukcesywną realizacją założonych celów. Dla mnie
ważne jest, żeby mądrze eksploatować istniejące obiekty i infrastrukturę wod-kan na terenie
gminy oraz racjonalnie planować i przeprowadzać nowe inwestycje.

Podziękowanie za
pomoc w realizacji
inwestycji
„Modernizacja
SUW Sobików”,
składane przez
Prezesa Spółki,
Jerzego Pełkę
na ręce Dariusza
Zielińskiego,
Burmistrza
Miasta i Gminy
Góra Kalwaria

Redakcja: Panie Prezesie, na jakim obszarze
działa Spółka i jakie są jej zadania?
Jerzy Pełka: Spółka, którą kieruję ma jasno
sprecyzowaną misję, związaną z szeroko pojętą
gospodarką wodno-ściekową. Przede wszystkim odpowiada za zaopatrzenie mieszkańców
w wodę o dobrej jakości i odpowiedniej ilości,
za odbiór i oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych, za eksploatację sieci. Dodatkowo, zapewnia dostawę ciepła do budynków i mieszkań. Co
do obszaru, na którym działa… to miasto i cała
gmina Góra Kalwaria. Tu warto przypomnieć,
że gmina położona jest w woj. mazowieckim,
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły, ok.
30 km (na południe) od Warszawy. Obszar gminy, to 145 km2, na którym zameldowanych jest
blisko 26 tys. mieszkańców.
Red.: A dokładniej, z czym wiąże się… jak Pan
to nazwał, taka ‘misja’?
JP: Przede wszystkim z działaniem Spółki na
rzecz lokalnej społeczności. Mam tu na myśli
dążenie do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, która w dużym stopniu wpływa
na atrakcyjność gminy, stan środowiska naturalnego na danym obszarze, a co za tym idzie
– jakość życia mieszkańców. Misja ta wiąże się

Uroczystym przecięciem wstęgi rozpoczęło się
wydarzenie związane z ukończeniem kolejnej inwestycji w Górze Kalwarii. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w dniu 17 kwietnia 2015 roku
oddał do użytku nowoczesną stację uzdatniania
wody (SUW) Sobików w miejscowości Cendrowice
(Q = 3300 m3/dobę). Przecięcia wstęgi dokonali
V-ce Burmistrz Marek Rutowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Nadstawny oraz Prezes
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jerzy
Pełka. W wydarzeniu oprócz władz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przedstawicieli Rady Miejskiej,
pracowników Spółki ZGK uczestniczyli również
przedstawiciele firmy wykonawczej, firm dostarczających urządzenia technologiczne oraz osoby
kierujące Przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi z innych miast.

Po uroczystym otwarciu obiektu wszyscy wzięli
udział w konferencji poświęconej wymianie doświadczeń nie tylko z prowadzenia podobnych inwestycji, ale także z eksploatacji urządzeń, technologii oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wprowadzeniem do rozmów były przewodnie
dwa referaty. Pierwszy, wygłoszony przez Jerzego
Pełkę – Prezesa Spółki ZGK, na temat doświadczeń z okresu rozbudowy SUW Sobików oraz drugi,
prezentowany przez Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, dotyczący
planów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy.
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Red.: Zakończona inwestycja SUW Sobików robi wra
żenie. Ale to nie pierwsza oddana przez Pana do użytku
SUW w ostatnim czasie. Jak Pan sobie radzi zarów
no z rzeczową realizacją takich inwestycji jak i z ich
finansowaniem?
JP: Jak wcześniej wspomniałem, nie jest mi obojętny
rozwój naszej gminy i jeśli mogę coś zrobić w tym kierunku… to robię. Decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu
dotyczącego modernizacji SUW Sobików podyktowana
była okresowymi problemami wydajnościowymi i jakościowymi wody uzdatnionej. Wobec perspektywy rozwoju
danego obszaru, taka decyzja była niezbędna. Badania
pilotażowe przeprowadzone w pełnej skali technologicznej, dokumentacja projektowa i wykonawstwo, to rzeczowe elementy inwestycji, a co z finansowaniem…? Od
lat współpracuję z WFOŚiGW w Warszawie i przy jego
wsparciu finansowym realizuję założone projekty. Jeśli
chodzi o SUW Sobików (Q = 3300 m3/dobę) Spółka przeznaczyła na realizację inwestycji kwotę 6,4 mln zł, z czego 4,8 mln zł uzyskała w ramach preferencyjnej pożyczki z gwarantowanym 20% umorzeniem. Podobnie było
przy poprzednim projekcie, tj. modernizacji SUW Kąty
(Q = 2800 m3/dobę). Na terenie gminy mamy 10 stacji
uzdatniania wody, w tym dwie nowoczesne o dużej wydajności i wysokiej (w odniesieniu do norm) jakości wody.
Nie jestem osobą, która ‘spoczywa na laurach’ i w obecnej
chwili wraz z pracownikami Spółki pracuję nad planowaniem etapów kolejnej inwestycji, jaką będzie rozbudowa
SUW Kalwaryjska w mieście Góra Kalwaria.
Red.: No pięknie. Dużo Pan mówi o wodociągach… a co
z infrastrukturą kanalizacyjną, czy też są jakieś plany?
JP: O tak. Sukcesywnie budujemy sieci kanalizacyjne oraz
jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków Moczydłów. Przed
nami ciężka praca, odpowiedzialne zadania i decyzje związane z usprawnieniem obiektu. Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację poszczególnych elementów OŚ, m.in.
wstępnego oczyszczania mechanicznego, technologii biologicznego oczyszczania, odwadniania i zagospodarowania
osadów ściekowych. Planuję, że dopełnieniem tego projektu będzie rozbudowa akredytowanego laboratorium badania wody i ścieków. Reasumując, ja obserwuję, i jeśli wła-
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dze Miasta i Gminy Góra Kalwaria kładą nacisk na rozwój
sieci kanalizacyjnej i w porozumieniu ze Spółką je chętnie
budują, to ja muszę być przygotowany nie tylko na odbiór
ścieków, ale przede wszystkim zawodowe ich oczyszczanie.
Red.: Panie Prezesie, lekko i przyjemnie się z Panem
rozmawia. Gratuluję ambitnych planów, wierzę w ich
realizację i życzę dalszych sukcesów.
JP: Dziękuję. Dziękuję również władzom Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Radzie Miejskiej, pracownikom naszej Spółki i innym życzliwym instytucjom za zaufanie
i wsparcie, dzięki którym mogę te plany realizować.
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