
Ciechanowskie firmy 
znalazły pracę przy 
budowie Zakładu 
Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi  
dla Gmin Regionu 
Ciechanowskiego, 
mieszczącego się  
w Woli Pawłowskiej.  
Gdy zostanie on oddany 
do użytku, da zatrudnienie 
80 nowym pracownikom. 
Nadarza się okazja, 
żeby obejrzeć tę bardzo 
już zaawansowaną 
inwestycję, której 
inwestorem jest PUK.

Po wygranym przetargu budowę 
prowadzi Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Budownictwa w 
Olsztynie, jako lider konsorcjum, 
w którego skład wchodzi również 
ABM Solid z Tarnowa. Komplek-
sowym wykonaniem prac projekto-
wych (projekty wykonawcze, powy-
konawcze, projekt budowlany przy-
łącza energetycznego) zajmowała 
się firma Heko z Poznania. 

Choć oba przetargi wygrały fir-
my zewnętrzne, w Woli Pawłowskiej 
pracę znalazło wiele ciechanowskim 
podmiotów gospodarczych. Roboty 
geodezyjne wykonywała firma Geo-
Impex Zbigniewa Gąsiorowskiego i 
Jacka Kraśniewskiego. Także pocho-
dząca z Ciechanowa spółka Plast-
Bud Zofii i Kazimierza Olszewskich 
zbudowała kanalizację odcieków 
technologicznych i przemysłowych 
oraz wód opadowych, a w dalszej 
kolejności - zbiorniki ścieków tech-
nologicznych i deszczowych. Spółka 
ta zajęła się ponadto budową dróg 
wewnętrznych i placów manewro-
wych, a także placu dojrzewania 
odpadów z kompostowni tunelo-
wej oraz remontem istniejącej płyty 
kompostowania. 

Inna ciechanowska firma - Bud-
mark Marka i Zbigniewa Mar-
chlińskich - prowadzi budowę 
kompostowni i wentylatorni, a 
także budynku techniczno-warsz-
tatowego oraz segmentu odpadów 
organicznych. Zajmuje się również 

remontem obecnie funkcjonujących 
obiektów składowiska odpadów. 
Z kolei firma Remirent Cezarego 
Smolińskiego z Ciechanowa wyko-
nała kompleks prac związanych z 
budową sortowni odpadów. 

Spółka Rodana z Chorzel zajęła 
się dostawą i montażem konstrukcji 
stalowej budynku sortowni odpa-
dów. Potrzebne do tego elementy 
wcześniej zostały ocynkowane w 
ciechanowskim Metaltechu. Specja-
listyczny zbiornik wody pożarowej o 
pojemności 135 m sześc. zamonto-
wała firma Dywit z Warszawy.

Instalacje elektryczne w obiekcie 
kompostowni oraz wentylatorow-
ni wykonała kolejna ciechanowska 
spółka - Euro-Dance Wito Tomasza 
Szymczaka. 

- Dostawcami kruszywa, materia-
łów budowlanych i betonu również 
są miejscowe firmy. Z Ciechano-
wa pochodzi także specjalistyczny 
sprzęt budowlany (dźwigi, kopar-
ki), wykorzystywany na tym placu 
budowy. Główni wykonawcy uznali, 
że tak będzie po prostu taniej, niż 
gdyby mieli ściągać do nas własny 
sprzęt – opowiada Wojciech Jago-
dziński, prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Ciechano-
wie. 

Jego zdaniem takie lokalne inwe-
stycje, prowadzone przy dużym 
wsparciu miejscowych firm, przy-
czyniają się do poprawy lokalnej 
koniunktury na rynku firm budow-
lano-montażowych.

Z postępem prac zainteresowani 
mieszkańcy będą mogli zapoznać 

się 8 listopada br. W tym dniu wła-
dze PUK i prezydent Ciechanowa 
zapraszają na dzień otwarty inwe-
stycji prowadzonej w Woli Pawłow-
skiej. Dla chętnych mieszkańców 
Ciechanowa i powiatu ciechanow-
skiego będą podstawione autobusy 
umożliwiające dojazd. Będą czekać 
na parkingu krytej pływalni przy 
ul. 17 Stycznia. Pierwszy wyjazd o 
godz. 10.00, a drugi – o godz. 12.00. 
Na miejsce można też dojechać wła-
snym środkiem lokomocji. 

Choć zakończenie inwestycji pla-
nowane jest za kilka miesięcy, PUK 
od dłuższego czasu przygotowuje 
się już do otwarcia zakładu. Tak 
np. na terenie Ciechanowa dosta-
wiono 30 zestawów pojemników 
na surowce wtórne w zabudowie 

wielorodzinnej. Znacznie przybyło 
też gospodarstw jednorodzinnych, 
które zadeklarowały segregację 
odpadów w powiecie ciechanow-
skim. Wcześniej zajmowało się tym 
1,5 tys. rodzin, a obecnie - już około 
10 tys. rodzin. Da to w przyszłości 
konkretną korzyść dla środowiska i 
samej firmy. W tym ostatnim przy-
padku składowisko w Woli Pawłow-
skiej będzie się zapełniać dużo wol-
niej, bo wiele tysięcy ton surowców 
wtórnych zostanie odzyskanych i 
nie trafi do składowania. 

Składowisko Odpadów Komu-
nalnych w tej miejscowości, pro-
wadzone przez PUK, obecnie 
zatrudnia około 10 osób, ale już po 
oddaniu inwestycji do użytku stanie 
się poważnym pracodawcą. Pracę 
znajdzie tu w sumie 90 osób! 

Dzień otwarty w Woli Pawłowskiej

Praca 
dla ciechanowskich 
podwykonawców

Parkingi i przyszły Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


