
„Czysta woda w kaŜdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki” „Nasza 
innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów”. To misja i wizja 
Spółki WiK w Dz-wie. WyraŜam nadzieję, Ŝe dzisiejsze nasze spotkanie  
potwierdzi, Ŝe są one skutecznie realizowane.  

Jako gospodarz dzierŜoniowskiej oczyszczalni  serdecznie witam  
parlamentarzystów ziemi dzierŜoniowskiej Pana senatora Stanisława Jurewicza 
oraz Pana posła Tomasza Smolarza.  
Witam Pana Jerzego Ignaszaka, który jako vice prezes reprezentuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Witam 
Panią Halinę Zarembę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, Delegatura Wałbrzych. Witam Starostę powiatu dzierŜoniowskiego 
Pana Janusza Guzdka. Witam  Przewodniczących, Burmistrzów, Wójtów 
i Radnych lokalnych samorządów. Witam Państwowego  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Witam  komendantów Powiatowej Policji i StraŜy 
PoŜarnej. Witam Pana Dyrektora Banku Zachodniego. Witam przedstawicieli 
gorzowskiej Spółki Inwest Komplet, która to pełniła funkcję inŜyniera kontraktu 
na czele z Panią ElŜbietą ParaŜanowską-Niebój. Witam Pana  Edwarda Rataja, 
którego Przedsiębiorstwo Sanbud z Kalisza było głównym wykonawcą prac 
modernizacyjnych. 

Bardzo się cieszę z obecności prezesów spółek wodociągowych 
sąsiednich powiatów oraz Naczelnych Redaktorów lokalnych mediów. Witam 
przedstawicieli urzędu miasta DzierŜoniowa. Witam Radę Nadzorczą 
i przedstawicieli Spółki WiK w DzierŜoniowie. 

Proszę Państwa,  dzisiejsze nasze spotkanie to uwieńczenie realizacji  
ponad dwu letniego projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w DzierŜoniowie przy ul. Brzegowej”. O najbardziej istotnych jego szczegółach 
usłyszycie Państwo jeszcze dziś podczas krótkiego zwiedzania. Chciałbym tylko 
powiedzieć, Ŝe wszelkie załoŜenia  wspomnianego projektu zostały 
zrealizowane, zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Oczyszczalnia 
spełnia wszelkie obowiązujące normy. Dziś mogę juŜ powiedzieć, Ŝe poza pełną 
automatyzacją procesów technologicznych, z dzierŜoniowskich ścieków 
uzyskujemy biogaz a z niego energię cieplną i elektryczną. Ten efekt to nie 
tylko ochrona środowiska ale równieŜ znaczące zmniejszenie kosztów zakupu 
energii elektrycznej. To po prostu XXI wiek. 

Teraz bardzo proszę o zabranie głosu głównego inwestora Pana Marka 
Pioruna, Burmistrza miasta DzierŜoniowa. Jednocześnie w imieniu Spółki 
chciałbym podziękować Panu, za odwaŜną decyzję, zwłaszcza w zakresie 
finansowym, bo koszt tej inwestycji to kwota prawie 14 milionów złotych oraz 
za bezpośredni udział w pracach nadzorujących. Jeszcze raz bardzo dziękuję. 
 


