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Relacja z IV spotkania Mazowieckiej Grupy Terenowej SEOGWŚ  
 

W dniu 21 października br. eksploatatorzy z Mazowsza spotkali się po raz czwarty  w ramach 
działań Mazowieckiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki 
Wodno–Ściekowej, miejscem spotkania była Oczyszczalnia Ścieków w Dębem Wielkim i 
Oczyszczalnia Ścieków w Sulejówku. Operatorem pierwszej oczyszczalni jest Zakład 
Komunalny w Dębem Wielkim z Panią Dyrektor Grażyną Pechcin na czele, natomiast 
operatorem drugiej oczyszczalni jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku z 
Panią Dyrektor Katarzyną Samburską na czele. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli 
kadry technicznej, technologicznej oraz kierowniczej i zarządzającej z Warszawy, Mińska 
Mazowieckiego, Wołomina, Radzymina, Dębego Wielkiego, Raciąża, Sulejówka oraz 
Halinowa. Spotkanie zainaugurowała Pani Grażyna Pechcin witając przybyłych gości w 
imieniu gospodarza obiektu, następnie w imieniu Stowarzyszenia przywitała uczestników 
spotkania Pani Małgorzata Komuda-Ołowska. Liderka Grupy Mazowieckiej przedstawiła 
program spotkania oraz prezentację, której tematem była strategia działania Grup 
Terenowych Stowarzyszenia .  
Kolejnym punktem spotkania było prezentacja Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w 
ramach wygłoszonego referatu z „Doświadczeń w eksploatacji Oczyszczalni w Dębem 
Wielkim”. Uczestnicy bardzo byli zainteresowani referatem co przejawiało się w dyskusji i 
wymianie doświadczeń w tym zakresie. Po przerwie kawowej uczestnicy spotkania udali się 
na „spacer eksploatacyjny” po obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim. Podczas 
zwiedzania można było zapoznać się w sposób praktyczny z procesem oczyszczania ścieków 
oraz gospodarki osadowej. Grupa eksploatatorów obejrzała ciąg technologiczny ściekowy i 
osadowy. 
 Następnie grupa przyjechała na teren Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku gdzie uczestnicy 
spotkania zapoznali się z nowo rozbudowanym i zmodernizowanym obiektem oczyszczania 
ścieków, który powstał w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów”.  
 
Rozbudowę i modernizację przeprowadziła Spółka powołana przez dwa samorządy pod 
nazwą EKO-INWESTYCJA. Środki na sfinansowanie ww. inwestycji pozyskane były z 
Funduszy Unijnych POIŚ.  
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Nasze czwarte spotkanie grupy pozwoliło na zapoznanie się z dwiema oczyszczalniami dla 
małej wiejskiej aglomeracji oraz dla większej aglomeracji miejskiej. Osoby prezentujące 
obiekty z zaangażowaniem mówiły o obiektach gospodarki wodno-ściekowej i odpowiadały na 
pytania gości.  
Po zwiedzeniu Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku uczestnicy spotkania wysłuchali referatu 
Pani Katarzyny Samburskiej na temat „Gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sulejówek” oraz 
referatu Pani Małgorzaty Komuda-Ołowskiej na temat problematyki odprowadzania ścieków 
przemysłowych do sanitarnej sieci kanalizacyjnej. Obydwu referatom towarzyszyła dyskusja z 
wymianą doświadczeń. 
Kolejne spotkanie grupy planujemy zrealizować w październiku 2017 roku i mam nadzieję, że 
nasza grupa systematycznie będzie się powiększać. Wszystkim osobom obecnym na 
spotkaniu, gospodarzom spotkania, w szczególności Dyrektor Pani Grażynie Pechcin oraz 
Dyrektor Pani Katarzynie Samburskiej oraz osobom wspierającym organizację spotkania i 
uczestniczącym w spotkaniu jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Paniom Dyrektorkom 
gratuluję obiektów oczyszczania ścieków utrzymanych w sposób zapewniający oczyszczanie 
ścieków zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz czystości i porządku na 
obiektach, a także dbałości o środowisko naturalne.      
Zapraszam do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach GTS, GES. Zaproszenia  
będziemy rozsyłać e-mailem oraz będzie informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.eksploatator.org z  podaniem daty i miejsca spotkania. 
Głównym celem spotkań Grup Terenowych Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń z 
eksploatacji pośród eksploatatorów Oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w województwie 
mazowieckim oraz nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich pomiędzy eksploatatorami obiektów 
gospodarki wodno-ściekowej. 
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji ze spotkania, którą przedstawiam poniżej na kolejnych 
stronach.  
 
Małgorzata Komuda-Ołowska  
Lider Mazowieckiej Grupy Terenowej 
 
 
 
 
 


