
66613ilzi-a-M

Organizatorem i koordynatorem projektu była
Gdańska Fundacja Wody, której Prezesem jest
Pan Zbigniew Sobociński. Program pobytu wy-
pełniały wizyty w przedsiębiorstwach wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, spotkania z
przedstawicielami instytucji państwowych od-
powiedzialnych za gospodarkę wodno-ście-

kową, pokazy innowacyjnych technologii,
prezentacja rozwiązań edukacyjnych w zakre-
sie ochrony środowiska na terenie woje-
wództw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego. Organizowane wizyty
studyjne mają przyczynić się do rozwoju
współpracy między specjalistami z Polski i
Ukrainy, skutkującego możliwością transferu
wiedzy, technologii i rozwiązań technologicz-
nych na Ukrainie, co powinno przenieść się
również na rozwój współpracy regionalnej.  Bę-
dąca w trakcie przemian społecznych, gospo-

darczych i politycznych Ukraina, może
czerpać z polskich doświadczeń, a w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej
potrzeba modernizacji i zmian jest bar-
dzo duża. 
30 przedstawicieli ukraińskich przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyj-
nych i administracji związanych
zawodowo z zagadnieniami gospodarki
wodno-ściekowej, odwiedziło Spółkę
Iławskie Wodociągi, gdzie zaprezento-
wane zostały technologie i urządzenia
stosowane na oczyszczalni ścieków,
spełniające nowoczesne wymogi
ochrony środowiska i ekonomii. Na
Oczyszczalni Ścieków w Dziarnach koło
Iławy, Prezes Spółki, Andrzej Kolasiński
i Kierownik oczyszczalni Piotr Kowalski
oprowadzili gości po obiekcie przedsta-
wiając zalety zastosowanych nowo-
czesnych rozwiązań – układu przeróbki
osadu ściekowego wraz z produkcją

biogazu a następnie uzyskiwanie w
procesie kogeneracji energii elek-
trycznej i cieplnej, suszenie osadów
pościekowych w słonecznej suszarni i
ich dalsze wykorzystanie. Warto
zwrócić uwagę, że w dniu wizyty, pro-
dukcja w procesie kogeneracji energii
elektrycznej i cieplnej z biogazu, po-
krywała 100% ogólnego zapotrzebo-
wania oczyszczalni.  Zastosowane

rozwiązania w Iławskich Wodociągach, w opinii
uczestników wizyty studyjnej, mogą być przy-
kładem w procesach modernizacji oczyszczalni

na Ukrainie. W spotkaniu ze specjalistami z
Ukrainy wziął również udział Burmistrz Iławy
Włodzimierz Ptasznik, którego wystąpienie
było przykładem, że dobre rozwiązania organi-
zacyjne sprzyjają współpracy administracji sa-
morządowej z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym.

Goście z Ukrainy byli pod wrażeniem nowoczesnych
technologii Iławskich Wodociągów
Po raz kolejny, w dniach 22-28 września 2013 roku, gościła w Polsce
grupa ukraińskich specjalistów zainteresowanych polskimi rozwiązaniami
w gospodarce wodno-ściekowej.

Goście odwiedzili również oczyszczalnię ścieków w
Dziarnówku. Od lewej Jurij Zherlitzyn, Alicja Loch-
Dzido – koordynator projektu z Gdańskiej Fundacji
Wody, Zbigniew Sobociński. 

Spotkanie w restauracji Smocza Jama w Iławie.
Od lewej: Zbigniew Sobociński – Prezes Gdańskiej
Fundacji Wody, Jurij Zherlitzyn – Dyrektor firmy
Water Point, która była koordynatorem projektu
po stronie ukraińskiej i Włodzimierz Ptasznik –
Burmistrz Miasta Iławy


