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 Mija 50 lat od chwili powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie. Jubileusz ten skłania do refleksji, jest okazją do spojrzenia 

wstecz i zachęca do podsumowania dorobku minionego okresu.

Niniejsza kronika powstała w celu uczczenia jubileuszu 50-lecia, który przypada na 

15 stycznia 2018 roku. Jest kontynuacją kroniki opracowanej przez Pana Adolfa Wnęka za okres 

1978-1998 oraz krótkim streszczeniem działalności przedsiębiorstwa na przestrzeni 50 lat 

i pokazaniem najważniejszych wydarzeń i inwestycji wykonanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Kronikę na podstawie udostępnionych materiałów opracowała mgr inż. Monika Adam 

przy współpracy z Prezesem Zarządu mgr Bogdanem Żybura. 

Strzyżów, styczeń 2018 r.

Wstęp
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 Do 1967 roku zagadnieniami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zajmowała się Miejska 

Rada Narodowa. W 1967 roku powołano Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako jednostkę działającą 

przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. 

Kierownikiem Zakładu był Kiczek Antoni, a od listopada Józefiak Henryk. Zakład oprócz działalności 

mieszkaniowej powoli uruchamiał również działalność komunalną, m.in. administrował rzeźnię, 

targowicę, autokarawan, łaźnię miejską, halę i targowisko, szalety, kanalizację, cmentarz, ulice i place 

oraz studnie publiczne. W związku z powyższym, Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 

nr 44/101/68 z dnia 15.01.1968 roku, przemianowano Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jest to początek działalności przedsiębiorstwa. Zakład 

podlegał i rozliczał się z budżetem Miejskiej Rady Narodowej w Strzyżowie. Od 01.12.1968 roku 

został całkowicie wyodrębniony finansowo – nie posiadał jednak osobowości prawnej.

Historia powstania przedsiębiorstwa

Józefiak Henryk – pierwszy Kierownik PGKiM

 Nowo powołana jednostka przejęła 

zadania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

z tym, że niektóre zadania zostały przekazane 

pod administrację innych jednostek np. rzeźnie 

oraz halę i targowiska do MSZiZ, przejmując 

natomiast  wszystkie pozostałe branże 

w  z a k r e s i e  g o s p o d a r k i  k o m u n a l n e j 

i mieszkaniowej jak: zieleń, oczyszczanie, 

wywóz nieczystości, kanalizację itp. Problemy 

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na 

terenie Strzyżowa jak i okolicznych gmin ciągle 

narastały, przybywało nowych terenów zieleni, 

dróg,  wzrasta ła  długość wodociągów 

i kanalizacji, zaostrzyły się wymagania w zakresie oczyszczania miasta i wywozu nieczystości oraz ich 

unieszkodliwiania. Zwiększały się również potrzeby w zakresie remontów budynków mieszkalnych 

i urządzeń komunalnych. 

 Te i inne problemy były podstawą do powołania z dniem 01.01.1976 roku Zarządzeniem 

nr 138/75 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 18.11.1975 roku – Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, na bazie ZGKiM oraz jednostek budżetowych Urzędów Gmin 

w Czudcu, Frysztaku i Niebylcu. Dyrektorem przedsiębiorstwa został mianowany mgr inż. Gliwski 

Stefan, zastępcą Kut Marian, a Głównym Księgowym Włoch Bronisława.

mgr inż. Gliwski Stefan – Dyrektor PGKiM 
od 01.01.1976 roku

Rok 1978 był rokiem rekordowym pod 

względem zatrudnienia i działania. Zmiany 

polityczne w kraju wywarły wpływ na 

organizację gospodarki komunalnej. W roku 

1 9 8 2  z l i k w i d o w a n o  Z j e d n o c z e n i e , 

a  p r z e d s i ę b i o r s t w o  z  p o w r o t e m 

podporządkowano samorządowi gminy. 

W Urzędzie Wojewódzkim funkcjonowała 

komórka doradcza w zakresie planowania, cen 

i analiz. Powstanie silnych gmin spowodowało, 

że  problemy gospodark i  komunalne j 

i mieszkaniowej samorządy przejęły na siebie.
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 W grudniu 1981 roku stanowisko 

Głównego Księgowego objął Wnęk Adolf. 

Od 15 kwietnia 1983 roku funkcję Dyrektora 

pełnił Kut Marian. 

 Od 15 grudnia 1990 roku funkcję 

Dyrektora piastował inż. Godek Stanisław. 

Terenem działania przedsiębiorstwa było 

miasto Strzyżów oraz gminy: Frysztak, 

W i ś n i o w a ,  C z u d e c  i  N i e b y l e c . 

Przedsiębiorstwo jako wyodrębniona jednostka 

organizacyjna pod względem ekonomicznym 

i  prawnym rozliczała się  z  budżetem 

Wojewódzkiej Rady Narodowej poprzez 

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Rzeszowie.

 W 1991 roku przekazano budynek 

mieszkalny w Niebylcu Urzędowi Gminy 

w Niebylcu, a Urząd Gminy we Frysztaku 

przejął oczyszczanie i wywóz nieczystości pod 

własny nadzór. Zasięg terytorialny usług 

komunalnych i mieszkaniowych zawężył się do 

Miasta i  Gminy Strzyżów. Samorządy 

z powodu braku środków drastycznie 

ograniczyły:

- modernizację dróg i ulic (1991 r.)

- remonty budynków mieszkalnych (1993 r.)

- środki na usługi komunalne – cmentarze, 

zieleńce, oczyszczanie.

Kut Marian – Dyrektor PGKiM 
od 15.04.1983 roku

inż. Godek Stanisław – Dyrektor, a później 
Prezes PGKiM od 15.12.1990 roku

Stworzono lepsze warunki prywatnym wykonawcom, szczególnie w zakresie budownictwa, co 

spowodowało utratę przez przedsiębiorstwo frontu robót remontowo-budowlanych, 

a tym samym ograniczyło zatrudnienie dostosowując strukturę organizacyjną do aktualnych potrzeb.

 W dniu 22 listopada 1994 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie prywatyzacji 

przedsiębiorstwa komunalnego. Dnia 2 stycznia 1995 roku w Kancelarii Notarialnej 

w Strzyżowie spisano akt notarialny dotyczący 

p r z e k s z t a ł c e n i a  p r z e d s i ę b i o r s t w a 

komunalnego w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 10 stycznia 1995 roku 

p o s t a n o w i e n i e m  S ą d u  R e j o n o w e g o 

w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Strzyżowie Spółka z o.o. 

została wpisana do rejestru handlowego pod 

numerem 1372. Z tym też dniem spółka 

rozpoczęła swoją działalność. Właścicielem 

spółki została Gmina i Miasto Strzyżów, 

a  w ł a d z a m i  s p ó ł k i :  Z g r o m a d z e n i e 

Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Wnęk Adolf – Główny Księgowy 

od 01.12.1981 roku
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W skład Zarządu Spółki zostali powołani:

- Prezes Zarządu – inż. Godek Stanisław,

- Członek Zarządu, Główny Księgowy – Wnęk Adolf.

 W kolejnych latach przekształcone w spółkę przedsiębiorstwo działało zgodnie 

z Kodeksem Handlowym wykonując usługi komunalne na rzecz mieszkańców gminy Strzyżów 

w oparciu o ceny ustalone przez Radę Miejską w Strzyżowie. Niestety trudności finansowe nie 

pozwalały na inwestycje własne spółki stosownie do potrzeb, a wynik finansowy ograniczał 

możliwości zaciągania kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Z powodu braku środków 

finansowych i rosnącej konkurencji przedsiębiorstwo zmuszone było do ograniczenia zakresu 

wykonywanych usług na rzecz podmiotów prywatnych. Zrezygnowano z prowadzenia usług 

stolarskich i pogrzebowych, ograniczono usługi remontowo-budowlane tylko do własnych potrzeb. 

Zrezygnowano z modernizacji kotłowni osiedlowej przy ul. Zawale – inwestycje wykonał prywatny 

podmiot, wycofano się z produkcji elementów betonowych, budowy dróg oraz remontów chodników. 

 W 2000 roku wydzielono ze spółki administrację domów mieszkalnych i powołano do życia 

uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie Miejsko – Gminny Zarząd Budynkami Mieszkalnymi, jako 

samodzielny zakład budżetowy. Kierownictwo objęła Betleja Maria, która już od 1992 roku była 

kierownikiem ADM. MGZBM przejął od PGKiM sprawy funkcjonowania i zarządzania mieszkaniami 

i lokalami użytkowymi komunalnymi oraz zarząd w imieniu wspólnot mieszkaniowych. Rada Miejska 

w Strzyżowie powierzyła Zarządowi MGZBM utrzymanie i eksploatację oraz remonty zasobów 

mieszkaniowych Gminy i Miasta, natomiast Wspólnoty Mieszkaniowe powierzyły zarządzanie 

nieruchomościami w formie aktów notarialnych każdej Wspólnoty. Pozwoliło to na bardziej czytelną 

i wiarygodną obsługę mieszkańców, większe zainteresowanie lokatorów substancją mieszkaniową, 

a szczególnie zwiększyło zakres remontów budynków i lokali.

 W 2001 roku spółka decyzją Zgromadzenia Wspólników (Akt Notarialny z dnia 

15 lutego 2001 roku) została podzielona na dwa zakłady: 

- Zakład wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

- Zakład oczyszczania miasta, wysypiska śmieci i ciepłownictwa,

funkcjonujące pod jednym Zarządem kierowanym przez Prezesa Spółki oraz dwóch Członków 

Zarządu. 

Stanowisko Prezesa Zarządu piastuje od 

31.03.2001 roku mgr Żybura Bogdan, natomiast 

Członkami Zarządu od 31.03.2001 roku są:

- Kierownik zakładu wodociągów, kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków – mgr  inż. Grodzki 

Jacek,

- Kierownik zakładu oczyszczania miasta, 

wysypiska śmieci i ciepłownictwa – Moskal 

Eugeniusz.

W  t a k i m  s y s t e m i e  o r g a n i z a c y j n y m 

przedsiębiorstwo funkcjonuje do dnia 

dzisiejszego. 

mgr Żybura Bogdan – Prezes Zarządu 
od 31.03.2001 roku
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mgr inż. Grodzki Jacek – Kierownik Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

Moskal Eugeniusz – Kierownik Zakładu 
Oczyszczania Miasta, Wysypiska Śmieci 

i Ciepłownictwa

Stanowisko Głównego Księgowego do czerwca 2017 roku obejmował Wnęk Adolf, 

a po jego odejściu na emeryturę – mgr Dobek Anna.

mgr Dobek Anna – Główna Księgowa 
od czerwca 2017 roku

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze 

Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, 

przedsiębiorstwo zostało wpisane w dniu 

07 .08 .2001 roku pod numerem KRS: 

0000031826. 

Od 10 maja 2002 roku po spełnieniu 

wymogów, spółka posiadała status zakładu 

pracy chronionej na czas określony do dnia 

9 maja 2005 roku. Stawiało to przed Zarządem 

kolejne wyzwanie odbioru spółki jako zakładu 

pracy chronionej. Po szeregu czynnościach 

z tym związanych, decyzją Wojewody 

Podkarpackiego przedsiębiorstwo otrzymało 

ponownie status Zakładu Pracy Chronionej na czas nieokreślony. Decyzja ta wiąże się bezpośrednio 

z pomniejszeniem kosztów płac w postaci dofinansowania do pracowników niepełnosprawnych 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie (SOD) z PFRON, z ulgami finansowymi w płatnościach na 

ubezpieczenia pracowników (ZUS), zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego 

następstwem jest tworzony ZFRON. Preferencje te nakładają jednak na przedsiębiorstwo szereg 

obowiązków związanych z ochroną zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, do których 

między innymi należą:

- utrzymanie wskaźnika zatrudnienia  na odpowiednim poziomie, 

- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej, 

- wydzielenie środków utworzonego ze zwolnień ZFRON na oddzielnym koncie oraz         

wydatkowanie zgodnie z ustawą oraz regulaminem tego funduszu, 

- odprowadzenie 10% środków z funduszu na PFRON,
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- przeznaczenie co najmniej 10% na pomoc indywidualną pracownikom z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, 

- przeznaczenie co najmniej 15% środków funduszu na indywidualne programy rehabilitacyjne 

zgodnie z regulaminem, 

- tworzenie i modernizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 Działalność spółki w ramach ZPCH pozwoliła na podjęcie szeregu działań modernizacyjnych 

oraz w znacznym stopniu ograniczyła koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółka jest 

w 100% własnością Gminy i Miasta Strzyżów, a jej kapitał zakładowy wynosi 2 733 500,00 zł.

38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

tel. 17 276 11 03,  17 276 12 59
fax. 17 276 12 11

strona internetowa: www.pgkim.strzyzow.pl
e-mail: pgkim.strzyzow@wp.pl

Siedziba przedsiębiorstwa
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Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
(Reprezentant właściciela Gminy Strzyżów)
mgr Kawa Mariusz - Burmistrz Strzyżowa

 

Rada Nadzorcza
1. mgr Marczak Mieczysław - Przewodniczący Rady
2. mgr Kut Władysław - Zastępca Przew. Rady
3. mgr Niemiec Tadeusz - Członek Rady 
4. Giera Marian - Członek Rady
5. mgr Gabor Ewa- Członek Rady

 

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.
1. mgr Żybura Bogdan - Prezes Zarządu
2. Moskal Eugeniusz - Członek Zarządu
3. mgr inż. Grodzki Jacek - Członek Zarządu

mgr Kawa Mariusz - Burmistrz Strzyżowa

mgr Marczak Mieczysław 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Preisner Dagmara
Zastępca Burmistrza

mgr Kut Władysław
Z-ca Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej

mgr Góra Waldemar
Zastępca Burmistrza
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Organizacja i zakres działania przedsiębiorstwa

 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa na przestrzeni lat ulegała ciągłym zmianom 

w zależności od potrzeb i sytuacji. Do 1975 roku włącznie (przed reorganizacją) na czele Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stał Kierownik, któremu podlegały jedno i wieloosobowe 

stanowiska pracy. W wyniku reorganizacji tj. powołania od 1 stycznia 1976 roku Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nastąpiły zmiany w systemie organizacji i zarządzania. 

Została zatwierdzona nowa struktura organizacyjna, w której występował podział na trzy piony: 

- pion dyrektora,

- pion zastępcy dyrektora,

- pion głównego księgowego.

 

 Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo prowadziło prace związane z usprawnieniem organizacji 

stanowisk pracy i struktur organizacyjnych. Upływ lat i zmiany polityczne w kraju również wywarły 

wpływ na system organizacji gospodarki komunalnej i zakres jej działania. Kiedy w 1995 roku Rada 

Miejska w Strzyżowie uchwałą nr V/24/94 z dnia 22 listopada 1994 roku przekształciła 

przedsiębiorstwo w spółkę, władzami spółki zostali: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza 

i Zarząd, który tworzył Prezes i Członek Zarządu – Główny Księgowy. W 2001 roku nastąpiła zmiana 

struktury zarządzania w związku z podziałem spółki na dwa zakłady funkcjonujące pod jednym 

Zarządem kierowanym przez Prezesa Zarządu Spółki oraz dwóch Członków Zarządu będących 

kierownikami poszczególnych zakładów. 

 Na przestrzeni lat schemat organizacyjny przedsiębiorstwa bardzo się zmieniał, powstawały 

różne komórki organizacyjne i zakłady, które w miarę rozwoju przedsiębiorstwa ewoluowały. 

Działalność spółki w ramach ZPCH pozwoliła na reaktywację usług wcześniej zaniechanych tj. usługi 

pogrzebowe oraz tworzenie nowych działalności m.in.:

- 2001 r. – powstanie Centrum Ogrodniczego KLON, a w kolejnych latach jego rozbudowa

i modernizacja,

- 2004 r. – utworzenie Zakładu Pogrzebowego wraz z Punktem Kasowym przy ul. Łukasiewicza,

- 2006 r. – powstanie Groty Solnej,

- 2012 r. – powstanie Sklepu Wielobranżowego STOKROTKA,

- 2013 r. – uruchomienie instalacji do aglomeracji i higienizacji odpadów komunalnych na 

oczyszczalni ścieków.

 Od chwili reorganizacji przedsiębiorstwa na dwa zakłady w 2001 roku, podjęto szereg prac 

związanych z rozbudową i modernizacją spółki. Wiele wysiłku włożono w celu prowadzenia 

oszczędnej i prawidłowej gospodarki oraz polepszenia warunków pracy i warunków socjalno-

bytowych.

Strategia działania oparta jest na unowocześnianiu działalności podstawowej, a więc usług 

komunalnych, podnoszenia ich jakości, konkurencyjności cenowej, a także wprowadzaniu nowego 

wachlarza tych usług (rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów, poszerzanie obszaru działalności 

o inne gminy).

Równocześnie innym kierunkiem działania jest wprowadzenie i rozwijanie dodatkowych 

branż (m.in. handel materiałami budowlanymi, ogrodniczymi, usługi pogrzebowe, usługi sprzętowe, 

zimowe utrzymanie dróg i chodników, usługi poligraficzne), pozwala to na utrzymanie na 

odpowiednim poziomie kosztów stałych i osiągania przychodów pozwalających na dalszy rozwój 

firmy.
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Schemat Organizacyjny PGKiM Sp. z o.o. 
w Strzyżowie

Spółka obecnie prowadzi działalność w oparciu o funkcjonujące dwa zakłady na podstawie 

umów zawartych z Usługodawcami w zakresie:

- zaopatrzenia ludności w wodę,

- eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

- produkcji i sprzedaży ciepła,

- wywozu nieczystości stałych i płynnych,

- eksploatacji składowiska odpadów stałych,

- sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie u źródła,

- administracji cmentarzy komunalnych,

- kompleksowych usług pogrzebowych,

- sprzedaży materiałów budowlanych,

- handlu artykułami przemysłowo-ogrodniczymi,

- usług budowlanych w zakresie inwestycji liniowych (wodno-kanalizacyjnych), 

- usług transportowo-sprzętowych,

- usług zimowego i letniego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników,

- projektowania i urządzania terenów zielonych,

- usług udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych, 

- usług poligraficznych,

- produkcji nawozów i związków azotowych.

Przedstawione zakresy usług świadczone są na obszarze terytorialnym Miasta i Gminy 

Strzyżów oraz powiatu strzyżowskiego i Gminy Frysztak (wywóz odpadów stałych).
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Zakres działalności Spółki

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW,  KANALIZACJI 
I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 Podstawowym zadaniem zakładu jest dostarczanie mieszkańcom zdatnej do spożycia wody 

pitnej i prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacyjnej. Pierwsze odcinki wodociągu, bo jeszcze przed 

pierwszą wojną światową, posiadał w Strzyżowie „Browar” i obecny Dom Dziecka. Rozbudowa 

wodociągów nastąpiła w latach 1966-1967, kiedy to podłączono do sieci około 75% budynków 

w mieście. Przed włączeniem do sieci wodociągowej mieszkańcy miasta korzystali ze studni 

publicznych i hydrantów znajdujących się w różnych rejonach miasta. Od 1978 roku systematycznie 

budowano nowe odcinki wodociągów miejskich, a od chwili powstania zakładu wykonywanych jest 

wiele inwestycji zarówno własnych, jak i zleconych, związanych z dalszą modernizacją infrastruktury 

wodociągowej.

 Obecnie dostawa wody obejmuje 

wydobycie i przesył wody z ujęć głębinowych 

głównych (Tropie BIS, S-1, S-2), lokalnych 

( Ry n e k ,  P o ł u d n i o w a ,  8 - g o  M a r c a , 

Daszyńskiego) oraz ujęcia infiltracyjnego 

(CR-1, CR-2). Odbiorcami usług są:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa,

- Miejsko-Gminny Zarząd Budynków 

Mieszkalnych,

- Podmioty gospodarcze,

- Gospodarstwa domowe.

 Woda jest cyklicznie badana przez 

sanepid celem potwierdzenia jej przydatności 

do spożycia i spełnia wszystkie normy 

określone prawem, a ilość odbiorców usług 

Odcinek modernizowanej sieci wodociągowej 

na osiedlu Sienkiewicza

dostawy wody z roku na rok wzrasta, co jest spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę 

przez podmioty gospodarcze, a szczególnie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – kryta pływalnia 

w Strzyżowie oraz podłączaniem nowych odbiorców w grupie gospodarstw domowych. 

 

 Jeśli chodzi o pierwsze odcinki kanalizacji w Strzyżowie, to te założono przed I wojną 

światową – był to główny kolektor mający ujście koło mostu na Wisłoku. Pozostałe odcinki budowane 

były w latach 1960-63 i 1977-78. Miasto nie posiadało jednak oczyszczalni ścieków. Na ujściu koło 

Przystani zainstalowano oczyszczalnik ścieków typu „Inhoffa”, a pozostałe ujścia były bezpośrednio 

do rzeki. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1994 roku i oddana do eksploatacji 

30 listopada 1994 roku. Pracownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za jej eksploatację został 

mgr inż. Grodzki Jacek. Obowiązki kierownika zakładu pełnił wówczas Śliwa Henryk. Był to 

zasadniczy zwrot w gospodarce ściekami dla Miasta i Gminy Strzyżów. 
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 Zakład na bieżąco prowadzi konserwację urządzeń oczyszczalni oraz proces oczyszczania 

ścieków do parametrów zgodnych z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Kolektor główny 

zbiera ścieki z czterech kolektorów odprowadzających ścieki z kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 

Długość kanalizacji eksploatowanej przez zakład wynosi około 42 kilometry i cały czas jest 

rozbudowywana. 

Oczyszczalnia ścieków oddana 

do użytku 30 listopada 1994 roku

 W 2010 roku rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.

Wjazd na oczyszczalnię ścieków w Strzyżowie Pompownia ścieków

Budynek sit i stacja dmuchaw Osadniki wtórne
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Zakład wychodząc naprzeciw potrzebom 

klientów nie mających możliwości przyłączenia 

s i ę  do  mie j sk i e j  s i ec i  kana l i zacy jne j

w Strzyżowie, świadczy usługi w zakresie 

wywozu i utylizacji nieczystości płynnych 

z zamkniętych zbiorników bezodpływowych 

z gospodarstw domowych (szamb) oraz 

przyjmowania na oczyszczalnię ścieków 

przemysłowych. Usługi świadczone są dwoma 

pojazdami asenizacyjnymi o pojemności 
35,5 m  oraz beczką asenizacyjną ciągnikową 

3
o pojemności 2,5 m .

Pojazd asenizacyjny marki MERCEDES

Urządzenie wysokociśnieniowe RIONED 

do udrażniania kanalizacji

Zakład dysponuje szerokim wachlarzem 

możliwości konserwacji sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej. Posiada sprzęt umożliwiający 

udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych budynków 

do sieci ogólnej oraz udrażnianie kanalizacji 

w e w n ą t r z  b u d y n k ó w  u r z ą d z e n i e m 

wysokociśnieniowym 120 atm (RIONED), 

urządzeniem spiralowym do 40 m (spirala ø 20 

mm) oraz urządzeniem spiralowym do instalacji 

wewnętrznych do 7 mm (spirala ø 8 mm).

Zakład wodno-kanalizacyjny świadczy również inne usługi wykorzystując wiedzę, 

doświadczenie oraz sprzęt będący w jego posiadaniu. Podstawowym zadaniem zakładu oprócz 

dostarczania wody jest również wykonawstwo przyłączy wodno-kanalizacyjnych do sieci ogólnej. 

Zakład oferuje doradztwo w zakresie projektu, przygotowania potrzebnej dokumentacji oraz 

późniejsze wykonawstwo zarówno prac ziemnych, jak i montażowych. Użycie profesjonalnego 

systemu zgrzewania doczołowego rurociągów wykonywanych z rur PE przy użyciu sprzętu firmy 

Georg Fisher pozwala na wykonywanie połączeń najwyższej jakości. Dzięki restrykcyjnemu 

przestrzeganiu poszczególnych etapów tego procesu oraz używaniu sprzętu najwyższej jakości, 

połączenia te są niezwykle trwałe. Technologia ta pozwala na ograniczenie kosztów budowy 

rurociągów poprzez brak dodatkowych elementów do wykonania połączenia. Zakład dysponuje 

zgrzewarką umożliwiającą zgrzewanie rur PP i PE w zakresie od 75 mm do 250 mm średnicy.

Zgrzewarka firmy 

Georg Fisher
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Obecna sieć obciążonych ruchem dróg 

i przejazdów kolejowych, stwarza problemy 

w bezkolizyjnej budowie rurociągów oraz sieci 

kanalizacyjnych. Dla uniknięcia olbrzymich 

nakładów i utrudnień wynikających z tradycyjnej 

m e t o d y  o d k r y w k o w e j ,  z a k ł a d  p o s i a d a 

w swojej ofercie hydrauliczną wiertnicę poziomą. 

Pozwala ona na wykonanie następujących 

przewiertów w stalowej rurze osłonowej:

- średnica 100 mm o długości przewiertu 30 m, 

- średnica 150 mm o długości przewiertu 26 m, 

- średnica 200 mm o długości przewiertu 20 m, 

- średnica 250 mm o długości przewiertu 20 m, 

- średnica 300 mm o długości przewiertu 10 m.

Hydrauliczna wiertnica pozioma

 Zakład dysponuje również sprzętem pozwalającym na dokładne zlokalizowanie awarii na 

sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych przy użyciu kamery pozwalającej również na ocenę stanu 

technicznego kanalizacji oraz sprzętem dającym możliwość wyznaczania tras urządzeń podziemnych 

tj. kabli/przewodów oraz rurociągów metalicznych i niemetalicznych, szczególnie w obszarach 

dużego zagęszczenia infrastruktury podziemnej.

 Do usług zakładu zalicza się również usługi koparko-ładowarką KOMATSU, umożliwiającą 

wykopy do głębokości 5 m przy użyciu różnych akcesoriów oraz usługi minikoparką Bobcat, która 

jako sprzęt małych gabarytów umożliwia prowadzenie prac na małej przestrzeni do głębokości 2,5 m.

Koparko-ładowarka KOMATSU Minikoparka Bobcat 

We wrześniu 2006 roku została uruchomiona mikroklimatyczna grota solna, w której 

świadczono usługi rehabilitacyjno-relaksacyjne. Inwestycja ta została w całości sfinansowana 

z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po odbiorze przez Państwową 

Inspekcję Pracy została zgłoszona do Wojewody jako nowo utworzone dwa miejsca pracy dla osób 

niepełnosprawnych. Usługi w grocie odbywały się pod bezpośrednim nadzorem i rozliczane były jako 

przychód i koszt zakładu wodociągowego. Działalność prowadzona była do grudnia 2009 roku, 

a następnie po przeprowadzonych negocjacjach wydzierżawiono wyposażenie groty solnej CSTiR 

w Strzyżowie, w którego to budynku grota jest usytuowana, gdyż mimo prowadzenia szerokiej akcji 

marketingowej i ograniczeniu zatrudnienia do 2 osób po ½ etatu, koszty nie bilansowały się 

z przychodami. Na dzień dzisiejszy umowa jest na okres amortyzacji w/w wyposażenia.
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Jedną z największych inwestycji zakładu 

jest wdrożenie w 2013 roku na oczyszczalni 

ścieków linii technologicznej do aglomeracji 

i higienizacji komunalnych osadów ściekowych. 

Układ przeznaczony jest do przetwarzania 

osadów ściekowych przy udziale tlenku wapna 

w stałe aglomeraty. Instalacja składa się z trzech 

węzłów technologicznych:

- węzeł podawania osadu,

- węzeł magazynowania, transportu i dozowania 

wapna,

- węzeł mieszania i ważenia.

S te rowanie  p racą  wszys tk ich  węz łów 

technologicznych linii realizowane jest poprzez 

swobodnie programowalny sterownik PLC. 

Osad ściekowy pobierany jest z prasy i za 

pośrednictwem podajnika transportowany jest 

do mieszalnika. Wapno magazynowane jest 

w silosie. Pod silosem zainstalowany jest 

podajnik ślimakowy,  podający wapno do układu 

mikrodozownika.

Mikrodozownik odpowiada za precyzyjne 

dozowania określonej  i lości  wapna do 

mieszalnika.  Najważniejszym ogniwem 

instalacji jest mieszalnik porcjowy, w którym 

w wyniku reakcji woda znajdująca się w osadzie 

ściekowym reaguje z tlenkiem wapnia, w wyniku 

czego tworzy się jednorodny aglomerat.

Produkt z mieszalnika odbierany jest za pomocą 

p r z e n o ś n i k a  t a ś m o w e g o  i  p o d a w a n y 

bezpośrednio na poletko magazynowe osadu.

Malita Łukasz - brygadzista oczyszczalni przy 
szafie sterowniczej linii technologicznej

Silos do magazynowania wapna Mieszalnik - reaktor procesu
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Przenośnik taśmowy odbierający 

aglomerat z mieszalnika

inż. Kiebała Michał – pracownik oczyszczalni 

dozujący wapno

Powstały aglomerat na poletku magazynowym

 Proces aglomeracji w dużym stopniu wpłynął na ograniczenie uciążliwości i zagrożeń 

związanych z działalnością oczyszczalni ścieków, przede wszystkim poprzez wyeliminowanie odoru 

towarzyszącemu składowaniu komunalnych osadów ściekowych oraz zagrożeń związanych 

z przechowywaniem substancji zawierających związki toksyczne.

 Proces aglomeracji pozwala na przemianę osadów ściekowych z postaci odpadu 

w produkt końcowy: organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą 

„Klonex”, co umożliwia bezpieczne i ekonomiczne zamknięcie cyklu technologicznego związanego 

z oczyszczaniem ścieków prowadzonym przez nasze przedsiębiorstwo. Aglomerat został dopuszczony 

do obrotu na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-463/14 z dnia 28.08.2014 r. 

Dzięki zawartości znacznych ilości wapna, wykazuje działanie odkwaszające na glebę. 

Stanowi również bogate źródło azotu, fosforu i magnezu, przez co wpływa korzystnie na właściwości 

chemiczne i żyzność gleby. Przedsiębiorstwo zapewnia załadunek polepszacza organiczno-

mineralnego „Klonex” oraz możliwość zamówienia usługi rozsiewania środka na polach za pomocą 

rozrzutnika. 

Załadunek aglomeratu 
do rozsiewacza
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ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA, 
WYSYPISKA ŚMIECI I CIEPŁOWNICTWA

Zakład prowadzi jedną z podstawowych rodzajów działalności spółki, jaką jest wywóz 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Do 1974 roku nie było lokalizacji wysypiska. Śmieci 

wysypywane były na „dziko” po skarpach i dołach. Później nieczystości wywożono na wysypisko 

położone niedaleko miasta koło rzeki Wisłok, jednak nie spełniało ono określonych wymogów. W roku 

1995 przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę składowiska odpadów przy ul. 1-go Maja w Strzyżowie, 

które eksploatuje i administruje do dnia dzisiejszego. Właścicielem wysypiska jest Gmina Strzyżów.

Rozpoczęcie budowy wysypiska śmieci 

w 1998 roku

Wysypisko śmieci – rok 2017

Na składowisko przyjmowane są odpady bytowo-komunalne z gospodarstw domowych 

(zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok), zakładów oraz instytucji publicznych (wywóz na 

zgłoszenie) z terenu Gminy i Miasta Strzyżów oraz Gminy Frysztak.  

Funkcjonujący od dnia 1 kwietnia 2004 roku system powszechnego odbioru nieczystości 

stałych i związany z nim system zawierania umów z ustaloną odpłatnością od osoby zamieszkałej 

w gospodarstwie domowym w rozbiciu na teren miasta i sołectw pozwolił w znacznej mierze 

uregulować temat wywozu w/w nieczystości. Zakład poprzez sukcesywne działania posiadał w około 

96% zawarte umowy z mieszkańcami Strzyżowa i w 89% z mieszkańcami sołectw. Do osiągnięcia tego 

wyniku przyczyniło się w znacznym stopniu uchwalenie przez Radę Miejską Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżów, która zakazała mieszkańcom indywidualnego 

Wjazd na składowisko odpadów Kompaktor do zagęszczania odpadów
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wywozu nieczystości na składowisko odpadów. 

Ponadto zakład prowadził nieodpłatne zbiórki nieczystości segregowanych tj. papier, plastik, szkło, 

sprzęt elektryczny AGD i elektroniczny RTV.

 Zakład dysponuje szeroką flotą pojazdów do wywozu nieczystości stałych:

Pojazdy do odbioru nieczystości stałych

W celu usprawnienia procesów sortowania nieczystości w 2009 roku uruchomiono wstępnie 

punkt segregacji odpadów przy wysypisku. W tym celu w 2008 roku została dokonana zamiana działki 

z Gminą Strzyżów pod potrzeby w/w sortowni, a następnie jej adaptacja – wykonanie ogrodzenia, 

utwardzenie placu i drogi dojazdowej. W 2009 roku został przeprowadzony remont budynku 

zlokalizowanego na działce otrzymanej od Gminy i adaptacja pomieszczeń do segregacji odpadów 

oraz pomieszczeń socjalnych, wypożyczono linie sortowniczą od Związku Komunalnego Wisłok do 

segregacji zebranych selektywnie odpadów. Punk ten jednak nie był używany, gdyż wiązało się to 

z uzyskaniem raportu oddziaływania w/w instalacji na środowisko, a z uwagi na planowaną przez 

Gminę inwestycję budowy pełnego kompleksu instalacji do segregacji odpadów zlokalizowanego na 

działce, na której znajduje się w/w punkt do segregacji i związaną z tym koniecznością uzyskania w/w 

raportu, przedsiębiorstwo po uzgodnieniu z Gminą Strzyżów postanowiło się wstrzymać z wnioskiem 

o wydanie raportu o oddziaływanie na środowisko dla samego punktu segregacji odpadów. 

Jednocześnie podjęto decyzję o przekazaniu w nieodpłatne użyczenie w/w nieruchomości pod 

potrzeby projektowanej instalacji do segregacji odpadów, której inwestorem była Gmina Strzyżów. 

Spółka w ramach prowadzonej inwestycji wykonała remont i adaptację pomieszczeń magazynowo-

socjalnych. Inwestycja została oddana na koniec 2011 roku i przekazana w użyczenie spółki. 

Eksploatacja w/w instalacji rozpoczęła się w dniu 10.02.2012 roku po uzyskaniu wymaganych 

zezwoleń.
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Budynek sortowni odpadów VOLVO do załadunku i transportu odpadów 

na sortowni

Odpady selektywnie zebrane u źródła 
podawane są na podajnik taśmowy w celu 

segregacji. Po prawej Barć Tadeusz – 
brygadzista sortowni od 2017 r., po lewej – 

stażysta Wnęk Daniel

Linia sortownicza. Od lewej: Lepak 
Stanisław, Drogoń Mateusz, Soja Józef

Przesortowane odpady zbierane są 
w boksach, a następnie podawane na 

podajnik taśmowy w celu sprasowania

Sprasowane bloki posegregowanych frakcji 
odpadów, przekazywane do dalszej utylizacji
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 Zmiana ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” spowodowała konieczność 

wprowadzenia nowych zasad rozliczania wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Wiązało się to bezpośrednio z uczestnictwem w przetargach organizowanych przez gminy na usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kolejną zmianą, która w znaczący sposób 

wpłynęła na rentowność tej działalności był wprowadzony od stycznia 2013 roku zakaz składowania 

odpadów zmieszanych na prowadzonym przez przedsiębiorstwo składowisku odpadów. 

Spowodowało to konieczność ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

zmieszanych odbieranych z terenu Gmin Frysztak i Strzyżów. Wyłonionym podmiotem do utylizacji 

tych odpadów została P.H.P.U. Zagroda sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie, która również w kolejnych 

latach wygrywała ogłaszane przez przedsiębiorstwo przetargi. Odpady balastowe pozostające po 

segregacji odpadów zmieszanych w/w podmiot kieruje na składowisko odpadów prowadzone przez 

zakład. Odpady zebrane selektywnie segregowane są w instalacji przekazanej spółce przez Gminę 

Strzyżów w lutym 2012 roku. 

 Przedsiębiorstwo prowadzi również zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami, Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli tzw. PSZOK, znajdujący się przy ul. 1-go Maja 

w Strzyżowie przy składowisku śmieci. 

PSZOK w Strzyżowie Boksy na przyjmowaną makulaturę, 

szkło i plastik

W PSZOK-u można oddawać zarówno posegregowane odpady komunalne zgodnie 

z obowiązującymi zasadami w gminie, jak i inne odpady nie uwzględnione w ogólnej segregacji np.: 

zużyte żarówki, świetlówki, wyczerpane baterie, szyby samochodowe, ceramikę oraz gruz budowlany 

pochodzący z remontów. Wszystkie odpady są przyjmowane nieodpłatnie po wcześniejszym 

samodzielnym dostarczeniu ich do Punktu. Prowadzona jest również zbiórka zużytych opon oraz 

sprzętu AGD/RTV.

Zbiórka zużytych opon Pojemnik na przesortowaną makulaturę
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Zakład oczyszczania miasta świadczy również inne usługi wykorzystując wiedzę, 

doświadczenie oraz sprzęt będący w jego posiadaniu. Na podstawie umów zawartych 

z Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym oraz z podmiotami gospodarczymi i osobami 

fizycznymi, zakład świadczy usługi z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg, ulic, placów 

i chodników. W okresie zimowym usługi z zakresu odśnieżania prowadzone są następującym 

sprzętem:

- 2 ciągniki 4x4 Ursus wraz z pługami,

- 1 piaskarka ciągnikowa,

- 1 ciągnik 4x4 JOHN DEERE wraz z pługiem 

i piaskarką podwieszaną,

- 1 ciągnik Solaris – z pługiem i piaskarką do 

chodników,

- samochód UNIMOG pługopiaskarka, 

- samochód Man pługopiaskarka,

- samochód Star 244 z piaskarką i pługiem.

Pługopiaskarka

W okresie wegetacji roślin zakład 

świadczy us ługi  koszenia  t rawników. 

D y s p o n u j e m y  s z e r o k i m  w a c h l a r z e m 

sprzętowym umożliwiającym koszenie traw 

zarówno na  t rawnikach,  jak  i  pasach 

przydrogowych, pasach zieleni oraz dużych 

obszarach (łąki). Umożliwia nam to posiadany 

sprzęt:

- kosiarka bijakowa na wysięgniku,

- ciągniczek – kosiarka,

- kosiarki ręczne żyłkowe,

- kosiarki ręczne spalinowe.

Kosiarka bijakowa na wysięgniku

Zakład dysponuje również szerokim 

zakresem możliwości zamiatania placów, 

chodników oraz dróg, zarówno przy użyciu 

wody, jak i na sucho. Posiadany sprzęt umożliwia 

sprzątanie piasku, liści oraz drobnych śmieci.

Zamiatarka uliczna marki RAVO 

z operatorem Sołtys Kazimierzem
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W ramach posiadanego sprzętu zakład oferuje również załadunek i transport towarów na 

terenie powiatu strzyżowskiego. Dysponujemy dwoma samochodami – wywrotkami 

o ładowności do 3,5 tony oraz ciągnikami rolniczymi.

Samochód – wywrotka CATERPILLAR do załadunku

Zakład działając jako przedsiębiorstwo 

e n e r g e t y c z n e  p r o w a d z i  d z i a ł a l n o ś ć 

gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło 

w oparciu o prawo energetyczne wyliczając 

taryfy zgodnie z zasadami kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło ujętych w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2006 r. 

Początki ciepłownictwa sięgają roku 

1970, kiedy to rozpoczęły prace pierwsze 

kotłownie (Rynek i 8-go Marca), nad którymi 

administrację przejęła ADM. Spółka posiada 

obecnie cztery kotłownie zlokalizowane przy 

ulicach: Łukasiewicza, Sanockiej, 8-go Marca 

oraz Południowej. Początkowo kotłownie były 

węglowe, następnie olejowe, a obecnie 

wszystkie kotłownie są zasilane gazem 

i całkowicie zautomatyzowane. Głównymi 

odbiorcami usług w zakresie dostawy ciepła są:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa,

-  Miejsko-Gminny Zarząd Budynków 

Mieszkalnych,

- Urząd Skarbowy, 

-  U r z ą d  M i e j s k i  –  b u d y n e k  p r z y 

ul. Słowackiego, 

- Bank PEKAO,

- Biblioteka publiczna.

Kotłownia przy ul. Łukasiewicza

Wnętrze kotłowni przy ul. Łukasiewicza
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 Przedsiębiorstwo zajmuje się eksploatacją oraz utrzymaniem cmentarzy komunalnych 

położonych w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza i ul. 700-lecia.

Cmentarz „Na Krzywuli” przy ul. Łukasiewicza Cmentarz św. Michała przy ul. 700-lecia

Zakład Pogrzebowy

W zakres usług wykonywanych na cmentarzach wchodzi:

- całoroczne utrzymanie w należytym porządku i czystości alejek cmentarnych, kwater wojennych, 

terenów przyległych do bram wjazdowych i parkingów, 

- zakładanie, utrzymanie i odnawianie zieleńców, krzewów, drzewek, elementów małej infrastruktury 

zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, 

- zimowe utrzymanie alejek cmentarnych,

- koszenie trawy, wycinanie konarów drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia,

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów zlokalizowanych na cmentarzach,

- okresowe odnawianie pojemników na śmieci w złym stanie technicznym.

Alejki na cmentarzu św. Michała
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 Ponadto zakład prowadzi księgi cmentarne oraz świadczy organizację pogrzebów. 

Przedsiębiorstwo gwarantuje godną i pełną szacunku obsługę konduktów pogrzebowych przez 

żałobników oraz transport trumny profesjonalnym autokarawanem marki Mercedes. 

W ramach tej działalności zakład wykonuje na zlecenie prokuratury usługi z zakresu przewozu zwłok 

powypadkowych. Prowadzona jest także sprzedaż trumien uznanych światowych i polskich 

producentów.

Karawan marki Mercedes

 Zakład prowadzi usługi pogrzebowe z zakresu wykopania i zasypania grobu, otwarcia 

i zamknięcia grobowca oraz ekshumacji zwłok. Usługi pochówku wykonuje etatowo jeden pracownik, 

a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania do prac cmentarnych angażowana jest dodatkowa ilość 

pracowników.

 Dodatkową działalnością zakładu jest budowa gotowych grobów podziemnych (piwniczek) 

1- i 2-osobowych ze zbrojonego betonu, które przedsiębiorstwo oferuje w ciągłej sprzedaży.

Tablica informacyjna 

na cmentarzu św. Michała

Piwniczki podziemne 
ze zbrojonego betonu
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CENTRUM OGRODNICZE KLON

Centrum ogrodnicze zostało utworzone w 2001 roku na bazie niewykorzystanego placu 

składowego znajdującego się bezpośrednio w siedzibie spółki przy ul. Południowej. Początkowo 

handel odbywał się w oparciu o utworzone i refundowane przez PFRON stanowisko pracy sprzedawca 

– magazynier. W ramach rozbudowy i rozwoju w/w działalności powstały trzy kolejne stanowiska 

finansowane z ZFRON oraz znacznie został poszerzony asortyment sprzedaży. Dodatkowo 

wprowadzono usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych – projektowaniem, 

urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, rabat, ogródków przydomowych. 

W 2009 roku rozpoczęto inwestycję rozbudowy lokalu handlowego na bazie istniejących 

magazynów pod potrzeby sklepu ogrodniczego. Działalność handlowa została przeniesiona do 

nowego, przebudowanego obiektu pod nazwą Centrum Ogrodnicze KLON w lipcu 2010 roku.

Centrum Ogrodnicze w 2001 roku 

Nowy budynek Centrum Ogrodniczego KLON 

Wnętrze Centrum Ogrodniczego

26



W Centrum Ogrodniczym prowadzona 

jest ciągła sprzedaż artykułów ogrodniczych 

oraz materiałów budowlanych:

- drzewa, krzewy owocowe i ozdobne, iglaki, 

tuje,

- gazony, płytki chodnikowe, obrzeża, 

krawężniki,

- żwir, piasek, wapno, cement,

- środki ochrony roślin i nawozy mineralne, 

środki na szkodniki,

- folie ogrodnicze, siatki, agrowłókniny, ziemia 

ogrodnicza, kora,

- nasiona roślin ozdobnych i warzywnych, 

cebulki roślin,

- urządzenia nawadniające i natryskowe, sprzęt 

ogrodniczy, meble ogrodowe,

- ubrania i buty robocze,

- rury i armatura wodno-kanalizacyjna z PCV,

- kamienie i kruszywo ozdobne.
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Z chwilą powstania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tj. z dniem 

01.01.1968 r. – zakład dysponował bardzo skromnymi środkami trwałymi. Nie posiadał również 

zaplecza magazynowego, zaplecza na środki transportowe czy też sprzęt budowlany. W miarę upływu 

lat zakład rozbudowywał się. Otrzymywano bądź zakupywano nowe środki transportowe, sprzęt, 

wyposażenie, utwardzano nowe prace. Wielobranżowość przedsiębiorstwa zmuszała kierownictwo do 

wielooperacyjności. Działalność rozwijała się w kilku kierunkach po linii gospodarki komunalnej 

i mieszkaniowej. Przedsiębiorstwo z roku na rok posiadało coraz więcej elektronarzędzi oraz sprzętu 

zarówno drobnego, jak i specjalnego, celem zwiększenia wydajności pracy oraz uczynienia jej lżejszej 

i bezpieczniejszej. Na przestrzeni lat wykonano wiele ważnych inwestycji i przedsięwzięć 

finansowanych przez przedsiębiorstwo i inwestorów zewnętrznych. Obecnie przedsiębiorstwo 

posiada bogate zaplecze techniczne i usprzętowienie, a wiele inwestycji własnych, remontów 

i modernizacji wykonywanych jest dzięki dużemu zaangażowaniu załogi.

Ważniejsze inwestycje wykonane na przestrzeni lat 2008-2017 przedstawiają się następująco:

Rok 2008

1. Wykonanie we własnym zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody w siedzibie spółki. Koszt 

rozbudowy zamknął się w koszcie zakupionych materiałów, natomiast całą modernizację wykonali 

pracownicy zakładu wodociągów. Inwestycja ta dała szerokie możliwości rozbudowy sieci 

i pozyskania nowych klientów. 

2. Zakup klucza hydraulicznego oraz urządzenia do wykonywania przewiertów poziomych, gdzie do 

tej pory zakład musiał korzystać z usług firmy zewnętrznej.

3. Modernizacja wodociągu na osiedlu 1000-lecia.

4. Doposażenie zakładu w urządzenia i maszyny niezbędne do wykonywania prac związanych 

z budową sieci pozwoliło efektywniej wykorzystać zatrudnionych w spółce pracowników 

i dało możliwości przyjęcia i wykonania usług zewnętrznych w zakresie budowy odcinków sieci 

kanalizacyjnych przy ulicy Działy i Sobieskiego – zlecenie Gminy Strzyżów i przebudowy wodociągu 

dla Dyskontu LIDL. Wykonanie tych zleceń miało również znaczący wpływ na osiągnięty wynik 

finansowy.

5. Montaż stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków, co pozwala na dokładne mierzenie ilości zrzucanych 

ładunków z pojazdów asenizacyjnych.

6. Zakup urządzenia do letniego utrzymania ulic i placów – zamiatarki marki RAVO, które pozwoliło 

na systematyczne zwiększanie zakresu usług.

7. Zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług i piaskarka) do zimowego utrzymania chodników.

8. Zakup prasy hydraulicznej, wiertarki i przenośnika taśmowego do transportu osadu na 

oczyszczalnię ścieków oszczędzającego czas i ułatwiającego pracę zatrudnionym tam pracownikom.

9. Zakup kosiarek, kompresora, pługa odśnieżającego, łyżki do koparki, komputera 

i drukarki.

10. Adaptacja przekazanej przez Gminę działki pod potrzeby punktu segregacji odpadów (wykonanie 

ogrodzenia, utwardzenie placu i drogi dojazdowej).

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa na 
przestrzeni ostatnich 10 lat

28



11. Zakup samochodu ciężarowego z HDS do wywozu nieczystości segregowanych z dzwonów.

12. Zakup samochodu i garażu pod potrzeby pogotowia wodociągowego.

Rok 2009

1. Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu 8-go Marca.

2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Południowej i ul. Kombatantów.

3. Wymiana urządzenia sterującego (falownika) na ujęciu wody ul. Rynek.

4. Zakup kamery inspekcyjnej pozwalającej na bardzo dokładną diagnozę budowanej kanalizacji 

prawobrzeżnej części miasta, co dało wymierny efekt w jakości odbieranych robót.

5. Montaż urządzeń do monitoringu przepompowni na inwestycji kanalizacji prawobrzeżnej części 

Strzyżowa.

6. Budowa połączenia wodociągów Sportowa-Kombatantów.

7. Zakup urządzenia do zgrzewania rur PE pozwalającego zastosować nową technologię, co przekłada 

się na jakość wykonywanych inwestycji i mniejsze ryzyko awaryjności sieci.

8. Przebudowa magazynów i adaptacja pomieszczeń wiaty pod potrzeby handlowe sklepu 

ogrodniczego.

9. Zakup serwera i programów oraz wymiana sprzętu komputerowego pod potrzeby modernizacji 

programu do zarządzania (fakturowanie, finansowo-księgowy, analityka), 

10. Zakup samochodu dostawczego Iveco oraz samochodu służbowego Skoda. 

11. Zakup spawarki, kos spalinowych, wiertarki.

12. Dalsza adaptacja przekazanej przez Gminę działki pod potrzeby punktu segregacji odpadów 

(dokończenie budowy ogrodzenia, wykonanie przyłącza elektrycznego, remont i adaptacja budynku 

pod potrzeby segregacji – dach, pomieszczenia socjalne, elewacja itp.).

IVECO z HDS do wywozu 

nieczystości z dzwonów

Samochód pogotowia 

wodociągowego
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Rok 2010

1. Przebudowa magazynów pod potrzeby sklepu ogrodniczego, zakup regałów sklepowych, plandeki 

na tunel ogrodniczy z przeznaczeniem na magazyn, drukarki oraz ciągnika JOHN DEERE wraz 

z pługiem.

2. Budowa nowej sieci wodociągowej przy ul. Południowej, Sportowej i Żarnowskiej.

3. Zakup przenośnego komputera wraz z drukarką i oprogramowaniem (PSION).

4. Zakup małego walca drogowego, garażu blaszanego trzystanowiskowego, zbiornika na paliwo 

i wykrywacza metali.

5. Remont kanału najazdowego do naprawy pojazdów zlokalizowany w siedzibie spółki.

6. Wykonanie dokumentacji technicznej pod planowaną inwestycję budowy pomieszczenia socjalnego 

wraz z magazynem na materiały przy budynku ZWK na ul. Kombatantów.

7. Przygotowanie placu wraz z przepompownią ścieków pod kontenery mieszkalne przy 

ul. Południowej.

8. Przebudowa kanalizacji przy ul. Słowackiego.

9. Naprawa kanalizacji sanitarnej ul. Kombatantów.

10. Naprawa kanalizacji deszczowej ul. Przekopna.

11. Czyszczenie kanalizacji po powodzi.

12. Naprawa wodociągu do szkoły w Żyznowie.

13. Wodociąg ul. Słowackiego – WENTA Frysztak.

14. Naprawa przyłącza wody sklep Żyznów – GS Strzyżów.

15. Czyszczenie kanalizacji sanitarnej (nowa inwestycja) INTEGRAL Rzeszów.

16. Realizacja prac związanych z urządzaniem terenu i nasadzeniami, które jako podwykonawca firmy 

TAMEX Warszawa były wykonywane na ogródku jordanowskim w Strzyżowie przez Centrum 

Ogrodnicze KLON.

Rabaty na ogródku jordanowskim wykonane przez pracowników Centrum Ogrodniczego KLON

Ciągnik JOHN DEERE
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Rok 2011

1. Zakup urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych.

2. Zakup kserokopiarki.

3. Przebudowa budynku socjalnego wraz z wykonaniem odcinka drogi zjazdowej inwestycji instalacji 

do segregacji odpadów.

4. Rozbudowa budynku technicznego zakładu wodociągów przy ul. Kombatantów (tylko prace 

murarsko-konstrukcyjne były zlecone firmie zewnętrznej natomiast pozostała część robót została 

wykonana przez pracowników własnych).

5. Remont i ocieplenie budynku administracyjnego w siedzibie spółki.

6. Wykonanie boksów na piasek i sól do zimowego utrzymania dróg.

7. Budowa nowej sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Przekopnej i Sienkiewicza.

8. Budowa kanalizacji przy ul. Kombatantów.

9. Budowa myjni na pojazdy ciężarowe wraz z zakupem urządzenia ciśnieniowego na bazie 

przedsiębiorstwa. 

10. Zakup myjki ciśnieniowej na oczyszczalnię ścieków.

11. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką. 

12. Zakup rozsiewacza piasku i soli oraz kosiarki żyłkowej.

13. Budowa wodociągu ul. 1-go Maja dla ARiMR.

14. Budowa przyłącza wody dla BEN-MED (Dobrzechów).

Rok 2012

1. Zakup gwintownicy elektrycznej i spalinowej pompy szlamowej.

2. Zakup kamery i programu do monitoringu sieci wodociągowej.

3. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Przekopnej i ul. 1-go Maja.

4. Budowa kanalizacji przy ul. Sobieskiego i ul. Kombatantów.

5. Rozpoczęcie budowy placu składowego na osad i skratki przy oczyszczalni ścieków.

6. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sienkiewicza.

7. Wykonanie odwodnienia przy ul. Niemcewicza – zlecenie Gminy Strzyżów.

8. Budowa odwodnienia placu targowego – zlecenie Gminy Strzyżów.

9. Dalszy ciąg rozbudowy i remontu pomieszczeń ZWK przy ul. Kombatantów zgodnie 

z przygotowanym projektem.

10. Zakup samochodu hakowego wraz z pługiem i piaskarką, pługa zimowego do ładowarki Volvo.

Budynek techniczny Zakładu Wodociągów 

przy ul. Kombatantów
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11. Uruchomienie instalacji do segregacji nieczystości zebranych selektywnie u źródła przy 

składowisku nieczystości komunalnych (inwestycja Gminy Strzyżów).

12. Przebudowa magazynu paliw obok kotłowni przy ul. Łukasiewicza pod potrzeby modernizacji 

zakładu pogrzebowego.

13. Uruchomienie nowej działalności handlowej – sklepu wielobranżowego pod nazwą 

„STOKROTKA” w budynku przy ul. Łukasiewicza bezpośrednio przy funkcjonującej Kasie, zakup 

regałów oraz wyposażenia do sklepu (komputer wraz z oprogramowaniem do sprzedaży, drukarka).

14. Budowa parkingu przy sklepie „STOKROTKA” i kotłowni przy ul. Łukasiewicza.

W sklepie w ciągłej sprzedaży oferowane są m.in. materiały biurowe, chemia domowa, środki 

czystości, artykuły gospodarstwa domowego, sztuczne kwiaty, wkłady i znicze.

Sklep wielobranżowy „STOKROTKA” przy ul. Łukasiewicza 16

Wnętrze sklepu STOKROTKA

Rok 2013

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Rędziny i ul. Sportowej.

2. Zakup urządzenia do lokalizacji infrastruktury podziemnej (traser przewodów).

3. Zakup komputera przenośnego i samochodu dla potrzeb kierownika zakładu wodociągów 

i kanalizacji.

4. Zakup rębaka do gałęzi.

5. Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych.

6. Wymiana infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Rynek oraz budowa przyłącza 

wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku wiejskiego w Godowej (inwestycje zewnętrzne).
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7. Instalacja linii technologicznej do aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni 

ścieków.

Linia technologiczna do aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych

8. Dokończenie budowy placu składowego na osad i skratki przy oczyszczalni ścieków – inwestycja 

w całości wykonana przez pracowników ZWK.

Plac składowy przy oczyszczalni ścieków

9. Modernizacja szatni w budynku socjalnym na składowisku odpadów i w siedzibie przedsiębiorstwa.

Aneks kuchenny w pomieszczeniu 

socjalnym na składowisku odpadów

Aneks śniadaniowy na terenie 

Bazy PGKiM
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Szatnia przepustowa na terenie Bazy PGKiM

Rok 2014

1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Grunwaldzka, Przekopna, 

Bieszczadzka i Rędziny.

2. Remont szatni i pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni ścieków.

3. Wykup gruntów od Gminy Strzyżów przy ul. Sportowej – zbiorniki wody pitnej.

4. Zakup samochodu technicznego IVECO do 3,5 t.

Samochód IVECO

5. Zakup ładowarki teleskopowej MANITOU.

Ładowarka teleskopowa MANITOU

6. Zakup wyposażenia BHP na oczyszczalni ścieków: sprzętu ratunkowego, aparatów oddechowych, 

systemu detekcji gazów.

7. Wprowadzenie do obrotu gospodarczego aglomeratu pod nazwą „Klonex”.
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8. Montaż pochodni do spalania gazu na składowisku odpadów komunalnych.

Pochodnia do spalania nadmiaru 
gazu na składowisku odpadów

Rok 2015

1. Uruchomienie działalności poligraficznej w budynku przy ul. Łukasiewicza bezpośrednio przy 

funkcjonującej Kasie i Zakładzie Pogrzebowym – zakup urządzeń poligraficznych i utworzenie 

stanowiska pracy z uzyskanej dotacji z PUP.

2. Modernizacja i budowa sieci wodociągowych przy ul. Sobieskiego, Przekopnej, Słonecznej 

i Południowej w kierunku ul. Zielonej.

3. Budowa nowego odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Działy i ul. Przekopnej.

4. Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej – zakup przepływomierza.

5. Zakup samochodu asenizacyjnego marki Mercedes.

6. Zakup rozsiewacza nawozów w celu poprawy zbytu środka Klonex.

7. Zakup rozsiewacza piasku i soli.

8. Zakup spychacza na składowisko odpadów.

9. Zakup garażu na cmentarz oraz kosiarki wózkowej na oczyszczalnię ścieków. 

10. Zakup koparki podwieszanej do ciągnika w ramach IPR.

Rozsiewacz nawozów
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Rok 2016

1. Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. 8-go Marca i ul. Szczerbińskiego.

2. Zakup działki pod budowę nowego ujęcia wody.

3. Budowa nowego ujęcia wody dla miasta przy ul. Polnej – prace geologiczne i wiertnicze.

4. Zakup urządzenia technicznego do wykonywania przewiertów przy budowie i remontach sieci.

5. Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej.

6. Budowa ogrodzenia zbiorników wody przy ul. Sportowej.

7. Zakup samochodu do 3,5 t do Centrum Ogrodniczego i samochodu wywrotka – sortownia odpadów.

8. Zakup pługu do odśnieżania sterowanego z kabiny kierowcy do ciągnika w ramach IPR.

9. Wyposażenie elektryczne bramy na oczyszczalni ścieków.

10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dobrzechowie – inwestor Gmina Strzyżów.

11. Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Działy.

12. Zakup wyposażenia do zabezpieczenia wykopów podczas usuwania awarii sieci wodociągowej – 

szalunki i urządzenie przyciskowe.

13. Wyasfaltowanie placu przy siedzibie spółki na ul. Południowej.

Plac przy siedzibie przedsiębiorstwa

Rok 2017

1. Zakończenie pierwszego etapu budowy ujęcia wody przy ul. Polnej.

2. Kompleksowa modernizacja wodociągu przy ul. Sienkiewicza. 

3. Rozbudowa wodociągu przy ul. Mariackiej.

4. Dalsza rozbudowa kanalizacji przy ul. Działy.

5. Przejęcie i modernizacja ujęcia wody przy ul. Modrzewiowej.

6. Zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych.

7. Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby akcji zimowej.
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Załoga

 Poziom zatrudnienia pracowników w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. od chwili podziału spółki na dwa zakłady w 2001 roku przedstawia się 

następująco:

Rok Zatrudnienie ogółem Pracownicy umysłowi Pracownicy fizyczni 

2001 48 14 34 

2002 50 11 39 

2003 50 11 39 

2004 50 11 39 

2005 50 11 39 

2006 51 12 39 

2007 53 12 41 

2008 56 13 43 

2009 56 12 44 

2010 58 13 45 

2011 61 14 47 

2012 68 14 54 

2013 67 14 54 

2014 68 14 54 

2015 66 12 54 

2016 68 13 54 

2017 71 16 55 

 

Tabela nr 1. Średnie zatrudnienie w latach 2001-2017

 W miarę potrzeb na bieżąco odbywają się szkolenia dla pracowników, które finansowane są dla 

pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności częściowo z ZFRON, a dla pozostałych 

pracowników z kosztów działalności poszczególnych zakładów. Spółka zapewnia pracownikom 

podstawową opiekę lekarską (gabinet pielęgniarski – funkcję pielęgniarki pełni Pani Śmiałowska 

Elżbieta) oraz specjalistyczną (umowa podpisana z Przychodnią „Eskulap”). 

 Załoga co roku obchodzi „Święto Pracownika Komunalnego”, które jest okazją do wspólnych 

spotkań integracyjnych. Z tej okazji wypłacane są nagrody pieniężne dla wszystkich pracowników 

(bez członków zarządu i głównego księgowego).
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 Od chwili powołania Rady Nadzorczej w 1995 roku, w jej skład wchodzi dwóch Członków 

będących przedstawicielami Załogi. Skład Rady Nadzorczej na przestrzeni lat przedstawia się 

następująco:

Tabela nr 2. Skład Rady Nadzorczej w latach 1995-2017

Rok Przewodniczący RN Członkowie RN 
Członkowie RN 

reprezentujący Załogę 

1995 

- mgr inż. Marek 

Śliwiński (do 11.1998) 

- mgr Władysław Kut 

(od 11.1998) 

- mgr inż. Jan Półzięć (do 

09.1998) 

- mgr inż. Adam Chowaniec 

(do 09.1998) 

- inż. Tadeusz Pacana 

- inż. Andrzej Maźnicki (od 

09.1998) 

- Emilian Wilusz (od 

09.1998) 

- mgr Władysław Kut (od 

09.1998) 

- Maria Betleja 

- Eugeniusz Moskal 

1996 
- Maria Betleja 

- mgr inż. Jacek Grodzki 

1997 

- Marian Giera 

- Bożena Margańska 1998 

1999 

mgr Władysław Kut 

- inż. Andrzej Maźnicki 

- inż. Tadeusz Pacana 

- Emilian Wilusz (do 

04.1999) 

- mgr Wiesław Złotek (od 

04.1999) 

- Marian Giera 

- Bożena Margańska (do 

04.1999) 

- Adam Nowak (od 

04.1999) 

2000 

- inż. Andrzej Maźnicki (do 

07.2000) 

- inż. Tadeusz Pacana  

- mgr Wiesław Złotek 

- mgr Tadeusz Marek (od 

07.2000) 

- Marian Giera 

- Adam Nowak (do 

07.2000) 

- Eugeniusz Moskal (od 

07.2000) 

 

 

2001 

mgr Władysław Kut 

- mgr Wiesław Złotek 

- mgr Tadeusz Marek 

- inż. Tadeusz Pacana  

- Marian Giera 

- Eugeniusz Moskal (do 

09.2001) 

- Halina Świszcz (od 

09.2001) 

2002 

- inż. Tadeusz Pacana  

- mgr Tadeusz Marek (do 

12.2002) 

- mgr Wiesław Złotek (do 

12.2002) 

- Zygmunt Stodolak (od 

12.2002) 

- mgr Mariusz Kawa (od 

12.2002) 

- Marian Giera 

- Halina Świszcz (do 

12.2002) 

- Henryk Śliwa (od 

12.2002) 
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2003 

mgr Mariusz Kawa 

- mgr Władysław Kut 

- inż. Tadeusz Pacana 

- Zygmunt Stodolak 

- Marian Giera 

- Henryk Śliwa 
2004 

2005 

- mgr Władysław Kut 

- mgr Mieczysław Marczak  

- mgr Tadeusz Niemiec 

2006 

- Marian Giera 

- Henryk Śliwa (do 

10.2006) 

- Krzysztof Stefanik (od 

10.2016) 

2007 
- Marian Giera 

- Krzysztof Stefanik 
2008 

2009 

2010 

- Marian Giera 

- Krzysztof Stefanik (do 

06.2010) 

- mgr inż. Bernadeta Leja 

(od 06.2010) 

2011 

- Marian Giera 

- mgr inż. Bernadeta Leja 

 

2012 

mgr Mariusz Kawa 

- mgr Władysław Kut 

- mgr Mieczysław Marczak  

- mgr Tadeusz Niemiec 
- Marian Giera 

- mgr inż. Bernadeta Leja 

2013 

2014 

mgr Władysław Kut -  

P.O. Przewodniczącego 

Rady 

- mgr Mieczysław Marczak 

- mgr Tadeusz Niemiec 

2015 

mgr Mieczysław 

Marczak 

- mgr Władysław Kut 

- mgr Tadeusz Niemiec 

2016 

- Marian Giera 

- mgr inż. Bernadeta Leja 

(do 06.2016) 

- mgr Ewa Gabor (od 

06.2016) 

2017 
- Marian Giera 

- mgr Ewa Gabor 

 

 W 2009 roku przestała działać Organizacja Związkowa, która nie podjęła działań prawnych 

zmierzających do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym niezbędnych do dalszego jej 

funkcjonowania. Na skutek zaniechania w/w czynności organizacja związkowa uległa rozwiązaniu. 

Brak reprezentatywnej organizacji związkowej był bezpośrednią przyczyną podjętego przez Zarząd 

wypowiedzenia pracownikom zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego i zastąpienia go 

Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.
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Ludzie dnia wczorajszego i dzisiejszego

Świszcz Halina – 

kadry i płace

Giera Marian – st. mistrz ds. oczyszczania 

miasta, wysypiska śmieci 

i cmentarzy

Przystaś Krystyna – 

transport do października 2017 roku
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mgr Delikat Anna – 

sekretarka

Stefanik Krzysztof – 

kierownik Centrum Ogrodniczego KLON

Lipka Marek – 

kierownik składowiska odpadów
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Margańska Bożena – 

pracownik księgowości

mgr Gabor Ewa – 

pracownik księgowości i kasy

mgr Cynar-Dudek Małgorzata – 

pracownik sklepu Stokrotka, 

a od 2017 roku pracownik księgowości

mgr Koczot Jerzy – 

długoletni Radca Prawny przedsiębiorstwa
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Pracownicy ZWK. Od lewej: Piskadło Piotr, 

inż. Wieszczek Andrzej – brygadzista, 

Dudek Daniel

Warchoł Adam – pracownik ZWK

Wieszczek Krzysztof – pracownik ZWK
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Poznański Krzysztof – 

operator kompaktora 

na składowisku odpadów

Moskal Andrzej – 

operator spychacza 

na składowisku odpadów

Pracownicy ZOM 

przed rozpoczęciem pracy
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 Wielu pracowników, którzy pracowali w tut. przedsiębiorstwie i włożyli wiele wysiłku w jego 

rozbudowę i rozwój, odeszło na zasłużoną emeryturę. Wielu z nich pracuje nadal i wciąż tworzą 

historię tego zakładu. Zdjęcia większości pracowników umieszczono na stronach niniejszej kroniki.
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