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Budowa naturalnej oczyszczalni roślinnoBudowa naturalnej oczyszczalni roślinno--stawowej stawowej 
dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu 
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Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech Halicki
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Dom Pomocy Społecznej „Lili” jest
ośrodkiem opiekującym się ludźmi
w podeszłym wieku jak również
osobami psychicznie chorymi.
Ośrodek tworzą dwa obiekty „dwór”
oraz „pałac”, w których to łącznie
przebywa kilkudziesięciu pensjona-
riuszy oraz kilkunastoosobowy perso-
nel. Docelowo planuje się tu pobyt
blisko 200 osób.
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DPS “LiLi” zlokalizowany jest w płn.-wsch. części Polski w bezpośrednim sąsiedztwie
lasów, jezior i miast takich jak Ełk i Augustów. Jedną z większych atrakcji tego
regionu jest XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy. Miejsce niegdyś słynęło
z leczniczej wody i specyficznego mikroklimatu. Obecnie nazywane Żabim Rajem.
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Prezes Prezes DPSuDPSu Przetańczyć 
z Tobą chcę 

całą noc.
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OD POMYSŁU DO REALIZACJIOD POMYSŁU DO REALIZACJI

W 2010 r. Prezes DPS-u zwrócił się do Instytutu Ekologii
Stosowanej z prośbą zaprojektowania oraz wykonania
oczyszczalni roślinno-stawowej dla „dworu”.

W tym samym roku wykonano projekt oraz wizualizację.

W związku z zaawansowanymi planami rozbudowy ośrodka o tzw.
część „pałacową” ostatecznie ustalono zaprojektowanie
i wykonanie 2 oczyszczalni roślinno-stawowych - dla „dworu” oraz
„pałacu”.

Termin budowy ustalono na lipiec 2012 r.
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KONCEPCJA OCZYSZCZALNI DLA „DWORU”KONCEPCJA OCZYSZCZALNI DLA „DWORU”
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WIZUALIZACJA WIZUALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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ZESPÓŁ ZESPÓŁ UCZESTNICZĄCY W BUDOWIEUCZESTNICZĄCY W BUDOWIE
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Studentki UKSW
Olga                                            Anna

Kierownik Instytutu
Dagmara
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Studenci UKSW
Franciszek                                Adam                                  Michał
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Dyrektor Instytutu
Wojciech Halicki

Stażysta Instytutu
Segun
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WYKONYWALIŚMY:WYKONYWALIŚMY:
1. Prace geodezyjne1. Prace geodezyjne
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WYKONYWALIŚMY:WYKONYWALIŚMY:
2. Prace ziemne2. Prace ziemne

Sprzęt pokazuje 
poziom, ale 

jeszcze sprawdzę 
sam.
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i … prace ziemnei … prace ziemne

Końca nie widać, 
nie widać…
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WYKONYWALIŚMY:WYKONYWALIŚMY:
3. Prace instalacyjne3. Prace instalacyjne Hmm w projekcie 

wyglądało to na 
mniej 

skomplikowane …
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WYKONYWALIŚMY:WYKONYWALIŚMY:
4. Prace murarskie4. Prace murarskie

„Fajna” fucha 
he he …
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Czy było ciężko i bywaliśmy zmęczeni?Czy było ciężko i bywaliśmy zmęczeni?

…ależ skąd…
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…bo po każdej 
burzy...



19

Czy się poddaliśmy?Czy się poddaliśmy?
…a czy te ręce 

Pudziana
mogą…
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Pracowaliśmy ciężko, wytrwale i nieustannie…Pracowaliśmy ciężko, wytrwale i nieustannie…
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A co na to szef?A co na to szef?

…kontrola 
musi być!
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Każdego dnia z anielską cierpliwością i uśmiechem naKażdego dnia z anielską cierpliwością i uśmiechem na
twarzy tłumaczył oraz ciężko pracował razem z nami.twarzy tłumaczył oraz ciężko pracował razem z nami.
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….efekty  naszej pracy….efekty  naszej pracy

…najpierw  
był wykop.

…mozolne 
rozkładanie 

foli.

…wypełnianie 
warstwami.

…gotowy filtr 
roślinny.
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….efekty  naszej pracy….efekty  naszej pracy

…prawie gotowe 
denitryfikacyjne 
złoże korzeniowe

…jak to było

…poczekaj, 
poczekaj muszę 
wypoziomować
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GOTOWE!!!
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A po pracy szaleństwa A po pracy szaleństwa -- oczywiście zawsze z umiarem.oczywiście zawsze z umiarem.
…oraz wzajemna 
pomoc i wsparcie 

w chwilach 
zwątpienia.
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….oczywiście zawsze razem.….oczywiście zawsze razem.
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…żeby dobrym 
inżynierem być 

trzeba na 
budowie być.


