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Rze szów to mia sto czy ste, za dba -
ne, przy ja zne lu dziom i do brze
za rzą dza ne. Po nad 260-oso bo wa
za ło ga Miej skie go Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w
Rze szo wie czy ni wszyst ko, aby tej
opi nii nikt nie nad wy rę żył.

- Na szych lu dzi każ de go dnia moż na spo -
tkać na uli cach Rze szo wa. Zma ga ją się z od -
pa da mi, śnie giem i go ło le dzią. Co dzien nie
wy wo żą dzie siąt ki ton śmie ci. Uczest ni czą
w se lek tyw nej zbiór ce su row ców wtór nych.
Mo bi li zo wa ni wzglę da mi na tu ry eko no -
micz nej na rzu ca ny mi przez UE oraz co raz
wyż szy mi ry go ra mi ochro ny na tu ral ne go
śro do wi ska, wpro wa dza my no wą me to dę
se gre ga cji od pa dów z po dzia łem na su che i
mo kre – pod kre śla Ju liusz Siecz kow ski, pre -
zes MPGK W Rze szo wie.

Ona wa run ku je mak sy mal ne wy ko rzy sta -
nie no wej sor tow ni od pa dów, uru cho mio -
nej w czerw cu 2008 r. przy ul Cie płow ni czej.
MPGK chce prze ko nać i po zy skać do tych
dzia łań jak naj licz niej szą gru pę rze szo wian
oraz part ne rów go spo dar czych. - Wszyst -
kim po win no za le żeć na tym, aby od zy ski -
wać jak naj wię cej su row ców wtór nych, zaś
na wy sy pi ska tra fia ła jak naj mniej sza ma sa
zbęd nych od pa dów – prze ko nu je pre zes.

Zwra ca jed no cze śnie uwa gę, że efek ty
sta rań, za rów no przy wy wo zie od pa dów
jak i na rzecz utrzy ma nia w czy sto ści miej -
skich ulic, chod ni ków, pla ców i zie le ni, w
de cy du ją cym stop niu za le żą od har mo nij -

ne go współ dzia ła nia z miesz kań ca mi mia -
sta i oko lic.

Na po cząt ku 28 mio tla rzy
Po cząt ki fir my nie by ły ła twe. W 1955 o

czy stość, po rzą dek na uli cach i pla cach
Rze szo wa dba ło 28 mio tla rzy. Do pie ro dwa
la ta póź niej mio tla rze otrzy ma li ręcz ne
wóz ki KO LI BY, a do wy wo zu śmie ci słu ży ło
12 za przę gów kon nych. W 1960 po ja wi ły się
sa mo cho dy bez pyl ne SKO DA z me cha nicz -
nym za ła dun kiem śmie ci gro ma dzo nych
wcze śniej w ku błach.

Je de na ście lat póź niej na rze szow skich
uli cach po ja wi ła się ulicz na za mia tar ka sa -
mo bież na pro duk cji ZSRR, a już 1974 za ku -
pio no w Au strii trzy za mia tar ki chod ni ko -
we. W 1973 - MPGK sta ło się za rząd cą no -
we go Cmen ta rza Ko mu nal ne go na Wil ko -
wyi. A dwa la ta póź niej Rze szów dys po no -
wał 8 sza le ta mi pu blicz ny mi ob słu gi wa ny -

mi przez MPGK, a tak że łaź nią miej ską przy
ul. Szo pe na.

Dzia ła du ża sor tow nia od pa dów
Skła do wi sko od pa dów w Ko zo drzy ru szy ło

w 1990 r., po wy sy pi skach przy Lwow skiej,
Rej ta na, w Ro goź ni cy i Wo li Zgło bień skiej.
Skła do wi sko w Ko zo drzy to już chy ba ostat -
nie wy sy pi sko dla wo je wódz kie go mia sta.
Jest już za peł nio ne w 3/5,  ale ma moż li wość
dal szej roz bu do wy . - Ko lej nym eta pem za go -
spo da ro wa nia rze szow skich śmie ci po win na
być uty li za cja ter micz na z od zy skiem ener gii
z od pa dów ko mu nal nych – za uwa ża pre zes.
Trzy la ta te mu uru cho mio no du żą sor tow nię
od pa dów przy ul. Cie płow ni czej. To jed no -
cze śnie pierw szy etap roz bu do wy Za kła du
Uty li za cji Od pa dów MPGK.

Co raz wię cej za dań dla MPGK
- Pod sta wo wą po win no ścią lu dzi w po ma -

rań czo wych kom bi ne zo nach by ła za wsze
dba łość o czy stość mia sta i wy gląd je go ulic
oraz par ków, wspól na tro ska o pięk ny, przy -
ja zny miesz kań com i przy jezd nym Rze szów
– twier dzi Ju liusz Siecz kow ski. - Za dań tych z
cza sem przy by wa ło, w mia rę roz wo ju wo je -
wódz kie go mia sta. Od 29 ty się cy miesz kań -
ców tuż po II woj nie, do 116 ty się cy pod ko -
niec lat sie dem dzie sią tych i po nad 180 ty się -
cy za mel do wa nych miesz kań ców, a 220 tys.
rze czy wi ście miesz ka ją cych w li sto pa dzie
2011 ro ku.  Po więk szy ła sie rów nież po -
wierzch nia z 53 kmkw. w 1975 r.  do 116 
km kw. obec nie. Z dzie się cio le cia mi ro sły no -
we osie dla, urzą dza no no we par ki, wy ty cza -
no ko lej ne ar te rie ko mu ni ka cyj ne. Wszę dzie
tam na tych miast po ja wia li się lu dzie MPGK,
by sprzą tać, ukwie cać, gwa ran to wać prze -
jezd ność ulic – pod kre śla pre zes.

Mał go rza ta Mo tor

GO SPO DAR KA KO MU NAL NA – PRO FE SJO NAL NA ES TE TY KA I USŁU GI DLA MIA STA

Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej w Rze szo wie

Fir ma z 60-let nią tra dy cją

260-oso bo wa za ło -
ga MPGK w Rze -
szo wie dys po nu je
od po wied nim
sprzę tem do dba -
nia o czy stość 
w mie ście.

KRY STY NA BA RA NOW SKA

Kom plek so wa ob słu ga w od bio -
rze od pa dów ko mu nal nych,
usłu gi wod no -ka na li za cyj ne -
wszyst ko pod ha słem „Bądź eko.
Bądź lo gicz ny” – to wi zy tów ka
dzia łań fir my.

- Dba jąc o zrów no wa żo ny roz wój w go spo -
dar ce od pa da mi szcze gól ny na cisk kła dzie -
my na dzia ła nia eko lo gicz ne. Z ro ku na rok
wzra sta ilość pro du ko wa nych bu te lek pla sti -
ko wych, szkła, wor ków fo lio wych i in nych te -
go ty pu od pa dów, któ re nie umie jęt nie za go -
spo da ro wa ne za śmie ca ją śro do wi sko. Tyl ko
od nas za le ży, czy znaj dą one swo je po wtór -
ne wy ko rzy sta nie czy mo że tra fią na wy sy pi -
sko i prze le żą tam kil ka dzie siąt lat – pod kre -
śla Mar ta Zyg munt, pre zes spół ki Sta re Mia -
sto -Park.

Po jem ni ki i kon te ne ry 
pod wy na jem
Spół ka ofe ru je wy wóz od pa dów ko mu nal -

nych spe cjal ny mi sa mo cho da mi przy sto so -
wa ny mi do opróż nia nia po jem ni ków o po -
jem no ści 120 l, 240 l, 1100 l oraz kon te ne rów
KP -7 i KP -15 z go spo darstw do mo wych, firm
oraz in sty tu cji. Sta re Mia sto – Park pro wa dzi
nie tyl ko sprze daż po jem ni ków, ale rów nież
ich wy na jem. Moż li wy jest też wy na jem kon -
te ne rów.

Jak zwra ca uwa gę pre zes M. Zyg munt, spo -
so bem na od zy ska nie przy dat nych do re cy -
klin gu od pa dów jest ich se lek tyw ne zbie ra -
nie, czy li gro ma dze nie w od dziel nych wor -
kach oraz po jem ni kach po szcze gól nych ro -

dza jów od pa dów. Spół ka świad czy więc usłu -
gi od bio ru su row ców wtór nych ty pu szkło
ko lo ro we i bia łe, pla stik oraz ma ku la tu ra. Or -
ga ni zu je też zbiór kę elek tro śmie ci, czy li
wszel kie go zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i
elek tro nicz ne go (np. że laz ko, kom pu ter, te le -
fon, wier tar ka, pral ka czy lo dów ka), któ ry nie
po wi nien tra fiać do po jem ni ków na od pa dy.
Sta re Mia sto – Park przyj mu je nie od płat nie
od swo ich klien tów elek tro śmie ci w gmin -
nym punk cie zbiór ki opa dów nie bez piecz -
nych przy skła do wi sku od pa dów w Gie dla ro -
wej. To jed nak nie wszyst ko, bo spół ka do dat -
ko wo zaj mu je się wy wo zem nie czy sto ści
płyn nych ze zbior ni ków bez od pły wo wych
wo zem ase ni za cyj nym o po jem no ści 4,5 m
sześc.

No wo cze sna sor tow nia od pa dów
Naj now szą in we sty cją spół ki jest sor tow nia

od pa dów ko mu nal nych w Gie dla ro wej, któ ra
od dru giej po ło wy te go ro ku wspo ma ga pra -
cę dzia łu go spo dar ki od pa da mi spół ki Sta re
Mia sto – Park.

- Jej głów nym ce lem jest mi ni ma li za cja od -
pa dów uniesz ko dli wia nych przez skła do wa -
nie, czy li prze ka za nie wy sor to wa nych od pa -
dów do dal sze go prze two rze nia oraz za po -
bie ga nie de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne go
– tłu ma czy Mar ta Zyg munt.

Ok. 50 proc. od pa dów do tych czas skła do -
wa nych, tzw. ener ge tycz nych, zo sta nie wy -
ko rzy sta nych do pro duk cji pa li wa al ter na -
tyw ne go. Spół ka już pro wa dzi roz mo wy z po -
ten cjal ny mi od bior ca mi su row ca. W no wo
po wsta łym za kła dzie bę dzie znaj do wa ła się
sta cja de mon ta żu od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych oraz punkt od pa dów nie bez piecz nych.

Od pa dy z trzech po wia tów
- Lo ka li za cja in we sty cji w bez po śred nim

są siedz twie skła do wi ska od pa dów, z da la od
za bu do wy miesz kal nej, w stre fie zgod nie z
pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
prze my sło wej dla prze my słu oko łood pa do -
we go, sta no wi o wła ści wo ści je go wy bo ru.
Po ło że nie ma zna czą cy wpływ na ogra ni cze -
nie kosz tów trans por tu od pa dów. Do star cza -
ne bę dą tu od pa dy z te re nu po wia tów le żaj -
skie go, łań cuc kie go i prze wor skie go – wy li cza
pre zes spół ki.

Czte ry uję cia wo dy 
i dwie oczysz czal nie
W ra mach spół ki dzia ła też dział wo do cią -

gów i ka na li za cji, któ re go głów nym ce lem
jest po bór, uzdat nia nie i do star cza nie wo dy
do od bior ców w gmi nie Le żajsk. Na jej te re -

nie wo da po bie ra na jest obec nie z czte rech
ujęć głę bi no wych, w Gie dla ro wej, Przy choj -
cu, Brzó zie Kró lew skiej i Dęb nie. – Wo da do -
star cza na na szym od bior com speł nia wszel -
kie nor my przy dat no ści do spo ży cia, a jej ja -
kość jest sta le mo ni to ro wa na przez od po -
wied nie służ by – do da je pre zes.

W gmi nie funk cjo nu ją też dwie oczysz czal -
nie ście ków ko mu nal nych. W Dęb nie oczysz -
cza ście ki z go spo darstw tej miej sco wo ści.
Dru ga no wo cze sna w Wie rza wi cach, któ rą
od da no do użyt ku w 2005 r., od bie ra ście ki od
miesz kań ców Wie rza wic i Gie dla ro wej, a do -
ce lo wo z po zo sta łych miej sco wo ści gmi ny
Le żajsk.

Mał go rza ta Mo tor

GO SPO DAR KA KO MU NAL NA – SE GRE GA CJA OD PA DÓW KO MU NAL NYCH

Sta re Mia sto -Park w gmi nie Le żajsk

Od pa dy nie mu szą nisz czyć śro do wi ska

Naj now szą in we sty cją spół ki jest sor tow nia od pa dów ko mu nal nych w Gie dla ro wej.
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