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W tym miesiącu rozstrzygnie się 
przetarg na budowę nowoczesnej 
kotłowni, która do końca września 
tego roku stanąć ma na działce, 
przy ul. Południowej - blisko bu-
dynku Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. Wójt Ryszard Nowakowski 
pozytywnie zakończył rozmo-
wy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Gmina otrzymała prawie 
2 miliony dotacji na inwestycję. 
Oprócz kotłowni, zaplanowano 
również inne przedsięwzięcia.

Kotłownia, to w tej chwili oczko 
w głowie lokalnej władzy.

- Bardzo się cieszę, że udało się 
przekonać WFOŚiGW do przeka-
zania dotacji gminie na budowę 
kotłowni. Z kasy gminy będziemy 
musieli dołożyć jedynie około 600 
tysięcy złotych – mówi wójt R. No-

wakowski. - Inwestycja jest bardzo 
potrzebna. Stara kotłownia niestety 
dość często ulega awarii, co negatyw-
nie wpływa na proces związany z 
dostarczaniem ciepła. Ponadto rosną 
w związku z tym koszty. 

NOWOCZESNA I EKOLOGICZNA 
KOTŁOWNIA 

O kwestiach związanych z tech-
nologią mówi Robert Małolepszy, 

dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Parzęczewie. 

- Przy awariach, które wystę-
pują podczas dostarczania do 
kotłów biomasy, trzeba załączać 
kotłownię olejową. Wiadomo, że 
olej jest droższym materiałem 
opałowym niż zrębki drzewne. 
Wydajemy wówczas więcej pie-
niędzy na grzanie. Chcemy tego 
uniknąć, a przy okazji zatroszczyć 
się o nasze środowisko. Nowa 
kotłownia będzie również ekolo-
giczna – zapewnia R. Małolepszy. 
- Ogrzewać będzie trzy budynki 
wielorodzinne, budynek szkoły 
podstawowej i gimnazjum, urząd 
gminy, ośrodek zdrowia a także 
budynek ZGK. 

Szef „komunalki” w Parzę-
czewie twierdzi, że mieszkańcy 
mogą być spokojni o cenę za 
ogrzewanie. Nie będzie pod-

wyżek. Być może w dalszej 
perspektywie ceny nawet się 
zmniejszą. 

Warto wspomnieć, że istniejąca 
kotłownia na zrębki zlokalizo-
wana jest w piwnicy gimna-
zjum oraz szkoły podstawowej 
w Parzęczewie. To dodatkowy 
problem.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
podejmuje ostatnio wiele przedsię-
wzięć. Dyrektor Małolepszy, który 

przejął stery w firmie rok temu, 
zapoczątkował wiele pozytywnych 
zmian. 

- Chciałem, aby ZGK był przed-
siębiorstwem bardziej przejrzy-
stym i nowoczesnym. Idącym z 
duchem czasu. Dlatego jedna z 
pierwszych moich decyzji dotyczy-
ła stworzenia strony internetowej 
zakładu.

KOMUNALKA W „SIECI”

Klikając w adres www.zgkpa-
rzeczew.pl petenci mogą za po-
średnictwem internetu załatwić 
sporo spraw bez wychodzenia z 
domu. Zakładka e-biuro daje na 
przykład możliwość skorzystania 
z e-faktury. 

- Usługa e-faktura umożliwia 
otrzymanie pocztą elektroniczną 
(mailem) faktur w formie elek-
tronicznej – informuje dyrektor 
ZGK. - Istnieje również możli-
wość zgłaszania zużycia wody 
przez odbiorców w dowolnym 
momencie poza planowanymi 
odczytami wykonywanymi przez 
inkasenta oraz zgłaszania drogą 
elektroniczną usługi w zakresie 
wywozu nieczystości płynnych 
ze zbiorników bezodpływowych 
oraz oczyszczalni przydomo-
wych. Internetowa strona zakładu 
komunalnego umożliwia także 
pobranie szeregu urzędowych 
wniosków. Można zapoznać 
się też z aktualnymi cennikami 

usług, m.in. z taryfą za wodę, 
ścieki i ciepło. 

NOWY SPRZĘT W ZGK 

Gmina Parzęczew kupiła nowo-
czesny sprzęt komunalny -  cią-
gnik Ursus wraz z wozem aseni-
zacyjnym o pojemności 6,5 m3. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
wzbogacił się również o samochód 
ciężarowy vw transporter. Wyko-
rzystywany jest do obsługi bieżącej 
sieci wodno-kanalizacyjnej. Kupio-
na też została przyczepa rolnicza 
Autosan o ładowności 4,5 tony 
z wyposażeniem dodatkowym. 
Przyczepa wykorzystywana jest 
przede wszystkim do usług zwią-
zanych z pozyskiwaniem biomasy 
dla potrzeb kotłowni. 

- Na wyposażeniu mamy tak-
że nowe pompy: głębinowa na 

stacji uzdatniania wody w miej-
scowości Ignacew Folwarczny. 
Poprzednią, starą i wyeksplo-
atowaną pompę wymieniono 
na pompę nowoczesną i bardziej 
energooszczędną. Natomiast 
pompa szlamowa kupiona zo-
stała w celu usprawnienia robót 
naprawczych sieci wod-kan. 
Urządzenie umożliwia szybkie 
wypompowanie wody z wykopu 
podczas awarii – mówi Robert 
Małolepszy. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej zdradza, że w planach 
jest  montaż agregatów prądo-
twórczych w stacjach uzdatniania 
wody w Ignacewie Folwarcznym, 
Chrząstkowie Wielkim i w miej-
scowości Orła. Wszystko po to, aby 
zniwelować przerwy w dostawach 
wody spowodowane energetycz-
nymi awariami. 

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, przy ul. Kątnej

Miliony na inwestycje 
w Parzęczewie

Dyrektor ZGK stawia na nowoczesność 

Nowy nabytek - Ursus wraz z przyczepą


