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MPWiK - jubileusz Prezes Zarzàdu

- Pani Prezes, jak rozpocz´∏a si´ Pani wspó∏praca
z Miejskim Przedsi´biorstwem Wodociàgów i Kanali-
zacji?

- Po ukoƒczeniu Liceum Ekonomicznego we W∏o-
c∏awku, w 1976 r. rozpocz´∏am prac´ jako sta˝ystka
w wie˝y ciÊnieƒ. Nast´pnie pe∏ni∏am funkcj´ referenta
ekonomicznego. Aktualnie rozpoczà∏ si´ 38 rok mojej
pracy.

- I 10 lat na stanowisku Prezesa Zarzàdu... Co uda-
∏o si´ Pani zmieniç, ulepszyç w funkcjonowaniu przed-
si´biorstwa odkàd pe∏ni Pani t´ funkcj´ i jakie ma
Pani plany na przysz∏oÊç odnoÊnie MPWiK?

- No có˝… Prezes si´ starzeje i za∏oga tak˝e (Êmiech).
WÊród tych ostatnich 10 lat nale˝a∏oby wymieniç wiele
inwestycji, które mia∏y miejsce. Postaram si´ wspomnieç
o najwa˝niejszych z nich. W 2006 r. wybudowaliÊmy
baz´ warsztatowo-magazynowo-transportowà przy
ul. Sportowej. W 2007 r. w Siarzewie powsta∏ nowy
ciàg technologiczny stacji uzdatniania wody. W 2003 r.
mia∏ miejsce remont wn´trza wie˝y ciÊnieƒ, z kolei
w ubieg∏ym roku remontowaliÊmy jej elewacj´. Na ujÊ-
ciu wody Siarzewo wybudowaliÊmy zbiorniki wody -
100 m³ i 200 m³. Rokrocznie wykonujemy nowe ot-
wory eksploatacyjne - studnie do poboru wody celem
jej uzdatniania i wt∏oczenia. Wa˝nym elementem pra-
cy tzw. podziemnej jest sprz´t. Posiadamy dwie kopar-
ki, najnowszà zakupiliÊmy w 2013 r. W przysz∏oÊci,
w latach 2015-2017 planujemy zakupienie wozu ase-
nizacyjnego Wuko przeznaczonego do udra˝niania
kanalizacji i transportu nieczystoÊci. Natomiast najbar-
dziej korzystne by∏oby dla nas odkupienie ujÊcia Kuczek
od Gminy Aleksandrów Kujawski. To uniezale˝ni∏oby

nasze dostawy wody. Ale to kwestia marzeƒ, bo ra-
czej niemo˝liwe jest odzyskanie ujÊcia po komunali-
zacji. Kolejnym wyzwaniem jest oczyszczalnia odda-
na w 2002 r. do eksploatacji. Min´∏o ju˝ 12 lat od jej
otwarcia, a najwa˝niejsze i jednoczeÊnie najdro˝sze
urzàdzenia wymagajà modernizacji. Sà to koszty kil-
kudziesi´ciu tysi´cy z∏otych za ka˝de takie urzàdzenie
jak na przyk∏ad: dmuchawce, wirówka, prasa, pompy
czy przetworniki. Nied∏ugo b´dziemy musieli zmierzyç
si´ z tym zadaniem.

MPWiK w swojej dzia∏alnoÊci i zamierzeniach in-
westycyjnych opiera si´ g∏ównie na przepisach ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków. Mamy
obowiàzek opracowywania wieloletnich planów roz-
woju, modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kana-
lizacyjnych. Takie plany muszà byç zatwierdzone przez
Gmin´ Miejskà Ciechocinek. Aktualnie obowiàzuje
nas plan na lata 2012-2014. W tym roku planujemy:
modernizacj´ ciàgu technologicznego (uzdatniania
wody) na uj´ciu wody Siarzewo wraz z pod∏àczeniem
nowej studni g∏´binowej i wymian´ cz´Êciowà magis-
trali dosy∏owej z uj´cia wody do wie˝y ciÊnieƒ. Kolejne
zadanie to budowa sieci wodociàgowych wzd∏u˝ ulic:
Jagie∏∏y, Rolnej, Lipnowskiej, Wo∏uszewskiej oraz sie-
ci kanalizacyjnej wzd∏u˝ ulic: ˚ytniej, Ogrodowej,
Widok, Nowej, Jagie∏∏y, Solnej, LeÊnej, Rolnej i Sporto-
wej. W planach jest tak˝e: renowacja studni kanaliza-
cyjnych przy ul. Armii Krajowej, modernizacja kana∏ów
deszczowych przy ul. Wojska Polskiego, Broniewskiego,
Staszica, Kwiatowej oraz remont kana∏ów deszczowych
przy ul. ˚elaznej i Widok.

- Na dzieƒ dzisiejszy ile kilometrów liczy sieç wo-
dociàgowa i kanalizacyjna naszego miasta?

- Sieç wodociàgowa to oko∏o 60,1 km, a kanaliza-
cyjna 60,6 km.

- Jaki jest stan wody w Ciechocinku i w jaki sposób
jest ona oczyszczana?

- Tak jak wspomnia∏am, MPWiK posiada w∏asne uj´-
cie wody w Siarzewie - sà to wody podziemne z otwo-
rów trzeciorz´dowych i czwartorz´dowych. Pozyskana
woda ze studni g∏´binowych (aktualnie czynnych jest
10 takich studni) musi byç dostarczona zgodnie z Roz-
porzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia.
Woda pobrana ze studni g∏´binowych zawiera pier-
wiastki, zwiàzki chemiczne, które muszà byç zreduko-

Wed∏ug postanowienia Sàdu Rejonowego we W∏oc∏awku, 29.IX.1992 r. utworzono Miejskie Przed-
si´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji. W po∏udniowo-wschodnim naro˝niku parku Sosnowego, bez-
poÊrednio przy ul. Nieszawskiej znalaz∏a si´ siedziba spó∏ki. W tym roku mijajà zatem 22 lata jej ist-
nienia, a obecna Prezes Zarzàdu Wanda Buchalska obchodzi∏a w styczniu 10-lecie pracy na tym
stanowisku.
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