
Kapituła II edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa, organi-
zowanego przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod ho-
norowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wyłoniła 13 laurea-
tów w kilku kategoriach. Statuetki wręczone zostaną wszystkim nagrodzonym dzisiaj  

(5 czerwca) podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Ogrom-
ny postęp technologiczny jaki dokonał się w produkcji broni i sprzętu wojskowego, inteligentnych 
systemów śledzenia i wykrywania celów, wymaga poszukiwania coraz bardziej skomplikowanych  
i skuteczniejszych rozwiązań. 

– Część z nich to są technologie podwójnego przeznaczenia, wykorzystywane dla potrzeb wojskowych i cywilnych 
– informuje Andrzej Ligus, prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. – Kapituła miała nieła-
twe zadanie, żeby spośród zgłoszonych do konkursu innowacyjnych produktów wyłonić najlepsze, bo każde z nich 
zasługuje na szczególne uznanie. 

Wśród laureatów II edycji, uhonorowanych nagrodami diamentowymi i pierwszego stopnia znalazły się m.in. 
firmy, których krótkie wizytówki przedstawiamy poniżej. (j)
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90-lecie przedsiębiorstwa Mesko sa

Wierzyć w sukces

ii edycja konkursu lider bezpieczeństwa państwa 

Statuetki dla najlepszych

MAGAZYN  
INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Rok jubileuszowy nie jest łatwy dla MESKO SA w Skarżysku-
Kamiennej. Przeciągające się oczekiwanie na decyzję MON 
w sprawie dalszej produkcji przeciwpancernych rakiet typu 
SPIKE, stawia zakład w trudnej sytuacji finansowej. Aby nie 
utracić zdolności produkcyjnych, utrzymać wyspecjalizowaną 
kadrę, zachować ważność certyfikatów i kontynuować dostawy 

w 2016 roku, umowa musi być podpisana w 2014 roku. Waldemar Skowron, 
prezes zakładów MESKO SA nie traci nadziei, że tak się stanie.

– Skąd ten optymizm panie prezesie?
– Starania o odpowiedni poziom za-

mówień są na stałe wpisane w podsta-
wową działalność firmy, to nie jest dla 
nas sytuacja nowa. Stan niepewności bu-
dzi coraz większy niepokój wśród naszej 
załogi. Obawiamy się odejścia z zakładu 
najlepszych specjalistów, a takiego ze-
społu nie da się już odbudować. To jest 
nasz największy kapitał w firmie. Nie mo-
żemy już dłużej czekać. Wojsko powinno 
kontynuować zakupy przeciwpancernych 
pocisków kierowanych SPIKE. Sądzę, że 
zapowiedź MON, że nastąpi to dopie-
ro po zintegrowaniu pocisków z wieżą 
kołowego transportera opancerzonego 
Rosomak oraz ze śmigłowcami zostanie 
jednak zweryfikowana.

– Brak deklaracji MON w tej sprawie 
podczas jubileuszowej gali obchodów 
90-lecia zakładu, rozczarował zarząd 
spółki? 

– Podczas jubileuszowych uroczystości  
nie było klimatu do trudnych rozmów, tylko 
do podziękowań i gratulacji. Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni za te wszystkie miłe wystąpie-
nia gości i listy gratulacyjne od najważniej-

ASSECO POLAND S.A.
Asseco Poland S.A. jest największą pol-
ską firmą informatyczną notowaną na 
GPW w Warszawie. Departament Orga-
nizacji Międzynarodowych i Rozwiązań 
dla Sektora Bezpieczeństwa od 12 lat  
realizuje i wytwarza produkty z zakresu 
bezpieczeństwa informatycznego, takie  
jak, „Programowy symulator ataków 
terrorystycznych”. Jego przeznaczeniem 
jest analiza skutków ataków z użyciem 
improwizowanych ładunków wybucho-
wych pod kątem ich minimalizacji oraz 
podejmowania właściwych działań an-
tyterrorystycznych i reagowania kryzy-
sowego.

2,5 km. Ten pocisk możemy już za dwa  
lata dostarczać dla polskiej armii.

– Jaką rolę będzie pełnić Centrum Pa-
liw Rakietowych?

– Mamy już w Skarżysku taką bazę 
i wlewamy paliwa rakietowe do poci-
sków typu GROM i SPIKE. Teraz chcemy 
ją rozbudować i być partnerem oraz wy-
konawcą silników do większych rakiet. 
W naszych strukturach korporacyjnych 
jest m.in. firma Gamrat Jasło, która też 
zajmuje się wlewaniem paliw, tylko 
trochę innymi technologiami. Silnik do 
Błyskawicy i paliwo jest właśnie u nich 
robione. W Skarżysku chcemy natomiast 
stworzyć większą bazę i robić silniki do 
rakiet średniego zasięgu, powyżej 50 km 
oraz do rakiet do programu Homar. Te 
rakiety latają już do 300 km. To są już na-
prawdę duże przedsięwzięcia. Będzie to 
jedna z naszych najważniejszych specja-
lizacji. Pracują u nas chyba najlepsi spe-
cjaliści w kraju, którzy zamienili instytuty 

ENIGMA SYSTEMY OCHRONY  
INFORMACJI Sp. z o.o. 
Opracowanie, produkcja i wdrożenia 
innowacyjnych systemów ochrony in-
formacji są podstawą działalności spółki 
Enigma. Wykorzystując własne rozwiąza-
nia zapewnia najlepszą ochronę danych. 
Dzięki połączeniu z firmą Pacomp, umoc-
niła swoją pozycję na rynku IT w segmen-
cie rozwiązań kryptograficznych. 

Enigma oferuje autorskie technologie 
programowe, sprzętowe i rozwiązania 
teleinformatyczne budowane na bazie 
światowych dostawców IT. Pod wzglę-
dem bezpieczeństwa produkty Enigmy są 
certyfikowane przez wyspecjalizowane 
komórki Służb Ochrony Państwa.

HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o. 
Hertz Systems, od 20 lat prowadzi działal-
ność w dziedzinie bezpieczeństwa, zintegro-
wanych systemów teleinformatycznych oraz 
urządzeń do nawigacji satelitarnej. W 1994 
roku firma uruchomiła własną stację moni-
torowania budynków i pojazdów. W 2000 
roku rozpoczęła produkcję urządzeń i syste-
mów satelitarnego monitorowania pojaz-
dów w systemie GPS. W 2001 roku zaczęła 
projektować i produkować urządzenia i sy-
stemy satelitarne, dla Sił Zbrojnych RP oraz 
NATO. Specjalnością  firmy 
są urządzenia nawigacji 
satelitarnej GPS i zintegro-
wane systemy teleinforma-
tyczne. 

KONCEPT
Jednym z partnerów stowarzyszenia jest 
firma Koncept-L S.A., wiodący na rynku 
polskim dystrybutor szerokiej gamy urzą-

naukowe na pracę w MESKO SA. Mogą 
tu realizować swoje ambicje zawodowe, 
robić badania i bronić prac doktorskich. 

– Realizacja tych planów wystarczy, 
żeby MESKO SA powtórzyło światowy 
sukces Fabryki Amunicji  z okresu mię-
dzywojennego?

– Bardzo byśmy tego chcieli. To jednak 
zależy od skutecznych i szybkich decyzji 
rządowych oraz dobrego współdziałania 
z przemysłem i środowiskiem nauko-
wym. Jesteśmy spadkobiercą wspaniałej 
tradycji, która nas zobowiązuje do za-
opatrywania polskiej armii w amunicję 
i rakiety najnowszej generacji. Państwo-
wa Fabryka Amunicji była przed II wojną 
światową nazywana przez zagranicznych 
przemysłowców  polskim cudem gospo-
darczym. Powinniśmy dążyć teraz do 
takiego uznania i prestiżu nie tylko dla 
zakładu, ale dla całego przemysłu obron-
nego w Polsce. 

Rozmawiała J. Czudak

dzeń do automatycznego znakowania oraz 
identyfikacji produktów (Auto ID). Oferuje 
innowacyjne rozwiązania w różnych dzie-
dzinach, od wydruku kodów kreskowych 
i ich odczytu, do przetwarzania i prze-
chowywania danych. Jako autoryzowany 
przedstawiciel uznanych w świecie produ-
centów (CipherLab, Datacard, Datalogic, 
Motorola, Zebra) dostarcza służbom mun-
durowym profesjonalny sprzęt, uspraw-
niający m.in. zarządzenie magazynem, 
kontrolę dostępu oraz bezpieczeństwo da-
nych przy wykorzystaniu sieci bezprzewo-
dowych. Zapewnia kompleksową obsługę 
obejmującą m.in. dystrybucję, instalację, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a w 
ramach współpracy z Wojskową Akademią 
Techniczną realizuje różne programy szko-
leniowe.

PRZEMYSŁOWE CENTRUM OPTYKI S.A.  
Przemysłowe Centrum Optyki S.A. jest 
czołowym polskim producentem sprzętu 
optoelektronicznego dla służb munduro-
wych. 

Podstawową działalnością PCO S.A. jest 
produkcja i sprzedaż wyrobów optoelek-
tronicznych, przyrządów obserwacyjnych 
i celowniczych z zastosowaniem techniki 
laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej. 
Oferta firmy zawiera zarówno indywidu-
alne wyposażenie żołnierza jak również 
pojazdów. Spółka świadczy także usługi 
związane z naprawami i utrzymaniem 
sprzętu oraz prowadzi działania badawczo
-rozwojowe i wdrożeniowe.

szych osób w państwie, naszych partnerów 
biznesowych oraz współpracujących z nami 
uczelni i instytutów. Pan prezydent RP  
Bronisław Komorowski, zwierzchnik sił 
zbrojnych, w skierowanym do nas liście 
wyraził uznanie wszystkim, którzy swoją 
pracą i zaangażowaniem tworzą historię 
tego przedsiębiorstwa. Zachęcał, żeby w jak 
największym stopniu wykorzystywać osiąg-
nięcia  polskiej myśli naukowej i technicznej, 
które dają nie tylko impuls dla rozwoju prze-
mysłu obronnego, ale także wielu dziedzin 
polskiej gospodarki. Marszałek Sejmu Ewa 
Kopacz, wspominając w liście gratulacyjnym 
historyczne korzenie firmy, przypomniała, że 
w okresie międzywojennym Fabryka Amu-
nicji w Skarżysku była najnowocześniejszą 
w Europie i do tego zmierzał też model roz-
woju miasta. Niestety wojna przerwała te 
plany. Obchody były  okazją do wspomnień 
o wybitnych postaciach i znamiennych wy-
darzeniach z kart historii fabryki oraz do 
uhonorowania  medalami i odznaczeniami 
zasłużonej grupy pracowników MESKO SA. 

– Było też wiele życzeń pomyślnego 
rozwoju firmy. Co jest dla spółki najważ-
niejsze?

AW.NET POLSKA Sp. z o.o. 
AW.NET Polska Sp. z o.o. to firma dzia-
łająca od 2005 roku, specjalizująca się 
w obsłudze firm oraz Instytucji. Partner 
wiodących producentów sprzętu kom-
puterowego oraz oprogramowania. 
Wyłączny dystrybutor marek Panaso-
nic Toughbook oraz ToughPad w Polsce. 
Rozwiązania Toughbook oraz ToughPad, 
to urządzenia klasy Fully Rugged, Semi 
Rugged oraz Bussines Rugged, przezna-
czone do pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych. Posiadają certyfikaty 
MIL-STD-810G, IP65.Rekomendowane do 
użytku przez służby mundurowe, a także 
medyczne. 

– Rozwój technik rakietowych, który 
jest warunkiem naszego uczestnictwa 
w najważniejszych programach moder-
nizacji sił zbrojnych. W uzbrojeniu pol-
skiej armii najwięcej pieniędzy będzie 
przeznaczonych na rakiety. W programie 
Tarcza Polski ok. 75 proc., a w programie 
Homar, aż 90 proc., oczywiście wydatko-
wanych w dłuższym czasie. W Skarżysku 
i w kilku zakładach, z którymi tworzymy 
korporacyjną grupę mamy do tego od-
powiednie zaplecze. Po jego rozbudowie 
spełnimy wszystkie wymagania do tego, 
żeby w tych kluczowych dla Polski progra-
mach  uczestniczyć wspólnie ze środowi-
skiem naukowym. Trzeba tak mądrze za-
działać, żeby jak najwięcej pieniędzy do 
Polski wróciło, a nie wypłynęło do zagra-
nicznych koncernów. Mamy już spore do-
konania w rozwoju technik rakietowych 
i musimy to dobrze wykorzystać. 

– Na jakim etapie są przygotowania 
rakiety Błyskawica?

– Tę rakietę skonstruowali i wykonali 
nasi inżynierowie wspólnie z naukowcami 
z Politechniki Warszawskiej i Wojskowej 
Akademii Technicznej. To jest pierwszy 
polski pocisk tej klasy. Ta rakieta przeszła 
już testy wstępne na poligonie. Kolejne 
będą teraz w czerwcu. Chcemy z nią wy-
startować  w programie Tarcza Polski w sy-
stemie obrony przeciwrakietowej krótkie-
go  zasięgu do  25 km. Ten zasięg, w mojej 
ocenie, jest osiągalny przez polski prze-
mysł jeśli chodzi o technikę rakietową. 
W Ministerstwie Skarbu Państwa ocenia-
ne są nasze dwa wnioski o dofinansowa-
nie projektów, które będziemy realizować. 
Jeden dotyczy rozbudowy Centrum Paliw 
Rakietowych w naszym zakładzie w Skar-
żysku-Kamiennej, a drugi przeciwpancer-
nej rakiety o kryptonimie Pirat o zasięgu 

CENTRUM NAUKOWO – BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO 
Działalność naukowo-badawcza CNBOP 
ukierunkowana jest na przezwyciężanie 
ewoluujących wciąż zagrożeń oraz przygo-
towanie najlepszych procedur w przypad-
ku ich wystąpienia. Takie właśnie wymaga-
nia spełnia projekt „Zintegrowany system 
budowy planów zarządzania kryzysowego 
w oparciu o nowoczesne technologie in-
formatyczne”, finansowany ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
realizowany w latach 2012-2015. 

Dzięki niemu powstanie, sprawdzone 
w warunkach operacyjnych, 
oprogramowanie. Projekt ten 
realizuje konsorcjum CNBOP
-PIB, AON, SGSP, ZOSP RP  
i ASSECO. 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Żołnierze na poligonie z rakietą przeciwpancerną SPIkE
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WCBKT S.A. – 30 lAT dziAłAń nA poTrzeBy polSKiCh Sił zBrojnyCh 

Nowe perspektywy 
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. podpisało na 
Targach Przemysłu Obronnego KADEX 2014 w Astanie list intencyjny o współ-
pracy z Badawczym Instytutem Kazakhstan Engineering. W ramach tej umowy, 
oprócz wymiany doświadczeń w obszarze współpracy naukowo-technicznej, 
przewiduje się rozpoczęcie wspólnej produkcji różnych urządzeń przeznaczo-
nych zarówno na rynek cywilny jak i wojskowy. Podjęcie takich działań wyma-
ga jednak akceptacji odpowiednich władz tak w Polsce jak i w Kazachstanie. 

Sporo zmieniło się WCBKT S.A. w ostatnim czasie. Doko-
nano wielu pozytywnych zmian. Zakład został zmoderni-
zowany. Hale produkcyjne wyposażono w zaawansowane 
technologicznie maszyny i urządzenia. Tworzone są  nowe 
laboratoria elektryczne, elektroniczne i warsztaty do reali-
zacji wyspecjalizowanych zadań.

Gdyńska Hydromega działa w branży hydrauliki siłowej i automatyki przemysłowej już od 25 
lat. Od początku działalności spółka przeznacza duże środki  na prace badawczo-rozwojowe. 
Każda złotówka zainwestowana na ten cel, zwraca się firmie wielokrotnie. 

Nowoczesne platformy wojskowe są wyposażona w systemy nawigacji 
inercyjnej, które działają autonomicznie w każdych warunkach bez po-
trzeby zapewniania łączności radiowej. Takie systemy od kilku lat pro-
dukują Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce dla odbiorców 
krajowych i zagranicznych. Spółka specjalizuje się w projektowaniu, pro-
dukcji i remontach sprzętu rozpoznania i walki elektronicznej, dowodze-
nia i łączności, obrony powietrznej oraz elektroniki specjalnej.

Badawczy Instytut Kazakhstan Engine-
ering zainteresowany jest sprzętem do 
naziemnej obsługi wojskowych i cywil-
nych statków powietrznych produkowa-
nym przez WCBKT S.A. oraz symulatorów 
i urządzeń do szkolenia żołnierzy wojsk 
lądowych w obsłudze sprzętu bojowego.  
– Prezentowaliśmy wyroby w formie audio-
wizualnej, bo ich transport do stolicy Ka-
zachstanu, byłby zbyt uciążliwy – informuje 
Roman Fiszer, członek zarządu, dyrektor ds. 
technicznych. – Nie osłabiło to jednak zain-
teresowania naszą ofertą. Odwiedzali nas 
oficerowie reprezentujący Siły Powietrzne 
i szefowie Sztabu Generalnego Armii Ka-

– Wiele rzeczy możemy dzięki temu 
robić we własnym zakresie i przyspie-
szać produkcję gotowych wyrobów 
– wyjaśnia  Artur Kołosowski, prezes 
WCBKT S.A. – Nowoczesna aparatu-
ra pozwala konstruktorom na bardzo 
profesjonalne projektowanie. Pomysły 
można dużo szybciej przekładać na kon-
kretne projekty. Przyszłość jednak zależy 
od wielkości sprzedaży wyrobów, opra-
cowanych i wykonanych w oparciu o naj-
nowocześniejsze technologie oraz  ceny 
mogącej konkurować z ceną odpowied-
ników naszych produktów oferowanych 
na świecie. W tym celu prowadzimy 
między innymi, w określonym obszarze, 
pełny cykl prac B+R+W (badawczo-roz-
wojowych i wdrożeniowych) Powstają 
demonstratory technologii, potem pro-
totypy, prowadzone są kompleksowe 
badania a następnie, poprzez agresywny 
marketing i promocję doprowadzamy 
produkt do komercjalizacji. Przy pro-
stych urządzeniach trwa to bardzo szyb-
ko, natomiast przy nowych i skompliko-

wanych technologicznie rozwiązaniach 
ten czas jest dłuższy.  

W naszej branży trzeba łączyć nie tylko 
naukę z przemysłem, ale i z wojskiem. To 
powinien być jeden spójny system, aby od 
projektu do wdrożenia, skracać maksymal-
nie czas. My staramy się, żeby efekty na-
szych prac badawczo-rozwojowych komer-
cjalizowane były jak najszybciej. Tak stało 
się m.in. z zasilaczami elektroenergetycz-
nymi nowej generacji oraz z urządzeniami 
do osuszania wnętrza statków powietrz-
nych i oświetlających lotniska. 

Duży wysiłek włożyliśmy w tworze-
nie sprzętu podwójnego przeznaczenia, 
szczególnie na potrzeby lotnictwa cywil-
nego. W ubiegłym roku przedstawiliśmy 
ofertę trzech takich urządzeń,  a w tym 
dojdą jeszcze dwa kolejne. Pięć urządzeń 
w ciągu dwóch lat to jest niezły wynik. 
Nasi konstruktorzy opracowują teraz 
nowe rozwiązania urządzeń przeznaczo-
nych do holowania sprzętu naziemnej 
obsługi i mniejszych statków powietrz-
nych. Nowy holownik pokażemy na te-

gorocznych targach zbrojeniowych w 
Kielcach. Zaprezentujemy tam również 
najnowszą wersję lotniskowego zasila-
cza z przeznaczeniem komercyjnym. 

Opracowania zunifikowanych pod-
systemów urządzeń elektroenergetycz-
nych  produkowanych w WCBKT S.A. dla 
wojska i na rynek cywilny są dla spółki 
najbardziej optymalne. Modułowość 
w sferze produkcyjnej przyczynia się do 
redukcji kosztów. Ma także pozytywny 
wpływ na możliwość dotrzymania termi-
nów dostaw nowych urządzeń w krótko 
terminowej i w wieloletniej perspekty-
wie. Promujemy nasze wyroby na róż-
nych wystawach i targach w kraju i za 
granicą. To przynosi dobre efekty. Coraz 
więcej kooperantów się do nas odzywa, 
ponieważ nasze produkty budzą spore 
zainteresowanie. Bardzo mi zależy, żeby 
firma rozwijała się jeszcze dynamiczniej 
dlatego szukamy też partnera strategicz-
nego i prawdopodobnie dojdzie do tego 
w najbliższym czasie. 

Realizowana przez WCBKT S.A. strate-
gia pozwala na ciągłe ulepszenie i uno-
wocześnianie produktów i wzmacnianie 
pozycji konkurencyjnej wśród innych 
producentów i dostawców urządzeń na 
rynek cywilny i wojskowy. Intensywnie 
rozwijamy też współprace z instytutami 
i uczelniami technicznymi, głównie z WAT. 
Dodatkowej szansy dla WCBKT S.A. upa-
trujemy również w naszym wejściu do 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To poszerzy 
jeszcze nasze możliwości i działania bizne-
sowe nie tylko w kraju, ale i za granicą.

(aa)

Posiada własne biuro konstrukcyjno-
technologiczne, w którym zespoły inży-
nierów prowadzą badania i projektują 
nowe urządzenia, wprowadzane konse-
kwentnie na rynek. Zespoły konstrukto-
rów WCBKT S.A., w sposób ciągły pro-
wadzą prace modernizacyjne mające na 
celu poprawę parametrów techniczno-
eksploatacyjnych i niezawodnościowych 

urządzeń elektroenergetycznych prze-
znaczonych do naziemnej obsługi stat-
ków powietrznych (NOSP), które już są 
użytkowane. Jedna z ważniejszych tech-
nologii innowacyjnych jakie Spółka wpro-
wadza w swoich wyrobach są systemy 
zdalnej diagnostyki. 

Anna Asińska

zachstanu, przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, naukowcy i przedsiębiorcy. 
Mieliśmy też dużo spotkań indywidualnych 
z potencjalnymi partnerami.

KADEX to wystawa skupiająca firmy pre-
zentujące systemy uzbrojenia, sprzęt woj-
skowy, broń i wysoce zaawansowane tech-
nologie IT oraz systemy komunikacji (C2). 

– Strona kazachstańska zaproponowała 
nam  współpracę w dziedzinie energii odna-
wialnej na potrzeby wojska i rynku cywilne-
go – dodaje dyrektor. – Instytut zajmuje się 
takimi technologiami i ma w tym zakresie 
spore osiągnięcia. W jednym z naszych mo-
bilnych urządzeń STELLA – 100, do oświet-

lania lotnisk i lądowisk w warunkach niedo-
statecznej widoczności, możemy wspólnie 
z Badawczym Instytutem w Kazachstanie 
wprowadzić zasilanie energią słoneczną. 
Propozycja jest interesująca i będziemy pra-
cować nad takim rozwiązaniem.

WCBKT S.A. od 1980 roku  zajmuje się 
opracowywaniem i produkcją nowoczes-
nych urządzeń na potrzeby obronności. 
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WojSKoWe zAKłAdy eleKTroniCzne S.A.

Gotowi na wyzwania

– Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest wiedza 
i kreatywność załogi – mówi Zbigniew Zienowicz, 
prezes zarządu. – Silną stroną naszej firmy jest umie-
jętność budowania pozytywnych relacji z klientami, 
instytucjami badawczo-rozwojowymi i uczelniami 
technicznymi. Pierwsze wyroby wpisywały się w in-
nowacyjne pomysły naszych klientów, którzy wdra-
żając zaawansowane technologie prowadzą dziś duże 
prężnie działające firmy. W latach 90-tych szybko 
zdobyliśmy stabilny rynek zbytu, pozyskując środki fi-
nansowe na realizację bardzo nowatorskich wówczas 
projektów innowacyjnych. Wyroby innowacyjne mają 
tę zaletę, że ich efektywne wdrożenie w warunkach 
polskich trwa 2-3 lata. Można powiedzieć, że dziś 
oprócz produkcji seryjnej zasilaczy hydraulicznych, 
żyjemy z produkcji, którą uruchomiliśmy w 2012 roku. 
Rozwój firmy generował możliwość realizowania coraz 
większych projektów między innymi dzięki współpra-
cy z Centrum Innowacji NOT. Współpraca ta pozwoliła 
na realizację wielu ciekawych pomysłów, które wdro-
żone do produkcji przekładają się na wzrost przycho-
dów oraz nowe miejsca pracy. Ktoś ładnie powiedział, 
że Centrum Innowacji NOT stanowi „siłę szybkiego 
reagowania” w procesie budowania polskiej gospo-
darki rynkowej. Dużym sukcesem tej instytucji jest 

Inercyjne nawigacje zliczeniowe odgrywają za-
sadniczą rolę w zintegrowanych układach pozycjo-
nowania. W różnych wersjach, wykonywanych przez 
WZE S.A., montowane są w sprzęcie wojskowym 
produkowanym m.in. przez Hutę Stalowa Wola, PHO 
Elektronika i WZM Siemianowice Śląskie w transpor-
terach opancerzonych Rosomak. 

– Mamy wielu odbiorców z uwagi na możliwość ich 
wszechstronnego zastosowania – zapewnia Edward 
Żak, prezes WZE S.A. – Produkujemy je od 2005 roku 
we współpracy z jedną z amerykańskich firm. Inten-
sywnie pracujemy też nad wieloma innymi rozwiąza-
niami. Jesteśmy członkami kilku konsorcjów, które za-
biegają o pozyskanie zamówień na programy kluczowe, 
które ogłoszono w Siłach Zbrojnych. 

Programy te dotyczą m.in. budowy bojowego 
wozu piechoty,  bezpilotowych statków powietrz-
nych oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakie-
towej Tarcza Polski. W każdym z nich WZE S.A. ma 
wyznaczone do realizacji ważne zadania. W Tarczy 
Polski dla głównego integratora systemu spółka 
oprócz inercyjnej nawigacji i podzespołów do rada-
rów może wykonywać stacje komunikacji z rakietami 
up link i down link.

– Wojskowe Zakład Elektroniczne S.A. są niewiel-
ką firmą, ale mamy kompetencje do tego, żeby w  
takich programach uczestniczyć jako  partner spraw-
dzony, o znaczących osiągnięciach – podkreśla pre-
zes Edward Żak. - W ubiegłym roku na tragach zbro-
jeniowych w Kielcach zaprezentowaliśmy   konsolę 
kabiny dowodzenia i naprowadzania do przeciwlot-
niczego systemu rakietowego NEWA S.C. Jest to ko-
lejny etap modyfikacji tego sprzętu, który pozwala 
przygotować się technologicznie na nowe wyzwania. 

wymuszanie zmian organizacyjnych w wielu firmach 
oraz Instytutach B + R, co wynika z krótkiego, często 
kilkunasto miesięcznego czasu, na realizację bardzo 
trudnych projektów innowacyjnych. 

Szczególną uwagę chciałbym tu zwrócić na trzy 
takie projekty: filtracyjny zespół pompowy i zasto-
sowanie tworzywa sztucznego do wykonania pompy 
ciśnieniowej, pojazdy specjalistyczne z napędem hy-
drostatycznym, z których wyrosła cała rodzina pojaz-
dów o zastosowaniu cywilnym, system parkingowy 
wdrożony do produkcji w 2013 roku, którego projekt 
staje się absolutnym przebojem rynkowym, za który 
wspólnie z Centrum Innowacji NOT oraz PIMR otrzy-
maliśmy wyróżnienie PARP w konkursie Polski Pro-
dukt Przyszłości.

Centrum Innowacji NOT oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju wspierają rozwój polskiej myśli 
technicznej, który w skuteczny sposób tworzy nowo-
czesny wizerunek polskiego przemysłu, co w przy-
padku naszej firmy przekłada się na systematyczny 
wzrost eksportu. (zz)

To co oferujemy obecnie dla NEWy, nie odbiega 
poziomem technologicznym od rozwiązań stosowa-
nych w różnego rodzaju systemach rakietowych. 

Jest to rozwiązanie w stu procentach polskie, rea-
lizowane przez WZE S.A. we współpracy z instytuta-
mi i uczelniami. Załoga jest dobrze przygotowana do 
płynnego przejęcia technologii produkcji tego rodza-
ju wyrobów na potrzeby nowego systemu obrony 
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Tarcza Polski.

WZE S.A. wykonuje kolejny, przeciwlotniczy zestaw 
rakietowy NEWA S.C. dla Sił Zbrojnych. Część z nich 
jest już w eksploatacji. W najnowszej, zmodyfikowa-
nej wersji wprowadzona została zintegrowana głowi-
ca optoelektroniczna, również polskiej produkcji. 

– Po zakończeniu testów ostrego strzelania na 
poligonie, przekonamy się czy rodzime rozwiązanie 
przyniosło oczekiwane przez nas rezultaty – konty-
nuuje prezes WZE S.A. – Mamy szansę na eksport 
tych zestawów do wielu państw m.in. w Azji i w Afry-
ce, które nadal korzystają z poradzieckiego sprzętu, 
ponieważ jest to jedyny profesjonalnie przeprowa-
dzony program modernizacyjny tego systemu. Do-
stosowany jest w pełni do współczesnych wymagań 
armii.  

Współpraca biznesowa z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi przynosi spółce zyski, które  prze-
znaczane są na badania i rozwój. Firma bardzo 
intensywnie współpracuje z wieloma instytutami 
naukowymi i uczelniami, m.in. z WAT przy realizacji 
projektu  budowy radaru szumowego, finansowa-
nego przez NCBiR. Spółka produkuje specjalistyczne 
wyroby nie tylko dla MON, ale również dla innych 
służb mundurowych, odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo państwa. (lz)

PROF. JÓZEF SUCHY WICEPREZES NOT 
Centrum Innowacji NOT po 12 latach intensywnej realizacji programu wspierającego projekty celowe dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, zakończyło te działania w 2013 roku. Wykorzystaliśmy wszystkie środki przyznane nam 
na ten cel przez MNiSW. Staramy się ponownie o wznowienie tego programu, ale będzie to odbywało już na innych 
zasadach. Środki będą obsługiwane przez NCBR. Trudno nam powiedzieć kiedy ten program zostanie uruchomiony. 
My chcielibyśmy te działania kontynuować jak najszybciej, bo to przynosi dobre efekty. Zrealizowane przez te 12 lat 
projekty dały wzrost sprzedaży liczony grubo ponad 1,5 mld zł. Każdy projekt musiał zakończyć się wdrożeniem i uru-
chomieniem produkcji. Hydromega jest najlepszym przykładem bardzo efektywnych wdrożeń. To spółka o wielkim 
potencjale innowacyjnym, wielokrotnie nagradzana za nowatorskie i zaawansowane technologicznie produkty. 

łąCzą nAuKę z przemySłem i WojSKiem

Pomysły to projekty
Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Urządzenia na rynek cywilny powstałe w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technolo-
gicznym S.A. (od lewej) LOP – lotniskowy osuszacz powietrza, STELLA – 100 – urządzenie do oświet-
lania lotnisk i lądowisk, placów budowy, hal itp.(urządzenie oświetleniowe Stella – 100 otrzymała sta-
tuetkę II stopnia na VIII Międzynarodowej Wystawie AIR FAIR 2014 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCI), 
TAURUS GPU-7/90 i ATHOS GPU-8/16 – urządzenia do elektroenergetycznego zasilania statków 
powietrznych.
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Tony odpadów zamiasT na składowisko Trafią do pieca

Generacja czystej energii w Bydgoszczy

uporządkowanie gospodarki odpadami na Terenie subregionu konińskiego

W Koninie dopięli swego 

Po zakończeniu  budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskie-
go Obszaru Metropolitalnego,  pierwsze tony odpadów zamiast trafiać na składowisko, staną się źródłem ekolo-
gicznej energii cieplnej i elektrycznej.  Bydgoszcz jest w elitarnym  gronie 6 polskich miast, które budują spalarnie 
odpadów i zaledwie 5 miast, które rozwiązały dotychczas problem unieszkodliwiania osadów ściekowych. 

Postęp prac przy budowie spalarni odpadów komunalnych w Koninie jest 
imponujący. Roboty zaawansowane są w znacznym stopniu.  Wykonane 
zostały główne obiekty betonowe i przystąpiono do  montażu elementów 
stalowych pod urządzenia. Gotowy płaszcz absorbera pyłów ze spalin zo-
stał posadowiony na konstrukcji, a na finiszu jest zbiornik na mleko wa-
pienne. Powstaje już solidna konstrukcja pod kocioł rusztowy, który będzie 
sercem Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

– Odpady to surowiec, z którego może 
być wytwarzana energia cieplna i elektrycz-
na – powiedziała dr Grażyna Ciemniak, za-
stępca prezydenta Bydgoszczy. – W mieście 
dzięki wybudowaniu ZTPOK, system gospo-
darowania odpadami komunalnymi będzie 
na najwyższym europejskim poziomie. 
ZTPOK stanowić będzie istotne ogniwo 
nowoczesnego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi, w którym stawiamy na 
selektywną zbiórkę i zwiększenie poziomu 
odzysku. Budowie ekologicznej elektrocie-
płowni towarzyszy szeroka kampania edu-
kacyjna i popularyzacja segregacji odpa-
dów, z uwzględnieniem racjonalnego nimi 
gospodarowania, prowadzona zarówno 
przez Urząd Miejski („Czysta Bydgoszcz”), 
jak i przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. 
(„dalEKOwzroczni” oraz „Generacja Czystej 
Energii”). Warto podkreślić, że w 2013 roku 
osiągnęliśmy recykling papieru, metali, 
tworzyw i szkła na poziomie ponad 16 proc. 
wobec 12 proc. wymaganych Rozporządze-
niem Ministra Środowiska, a w zakresie 
recyklingu materiałów budowlanych i roz-
biórkowych – prawie 95 proc., wobec 36 
proc. wymaganych.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
zakłada, że spalanie będzie preferowaną 
metodą utylizacji również osadów ście-
kowych. W te cele doskonale wpisuje się 
Bydgoszcz. Mamy Instalację Termicznego 
Przekształcania Osadów (ITPO) wybu-
dowaną w ramach projektu „Bydgoski 
System Wodny i Kanalizacyjny II” dofi-
nansowanego z Funduszu Spójności UE, 
a zrealizowanego przez spółkę Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. 

Niewiele brakowało, żeby nie doszło 
do realizacji tej inwestycji. Jej losy się 
wahały. Z listy podstawowej przeniesiona 
została do rezerwowej, aż w końcu znala-
zła się w grupie sześciu zadań skierowa-
nych do realizacji.

– Poważnym problemem było kryterium 
co do liczby ludności, wymaganej przy bu-
dowie spalarni – wspomina Jan Skalski, 
prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koni-
nie. – Ten wymóg to 300 tys. mieszkańców, 
a Konin ma ich zaledwie 80 tys. Musieliśmy 
znaleźć partnerów do wspólnego przedsię-
wzięcia. Musieliśmy prawnie udowodnić, 

niższe. Kolejną trwałą korzyścią płynącą 
z inwestycji będzie zatrudnienie 65 osób.

W budowanym obiekcie zainstalowa-
ne zostaną maszyny i urządzenia ener-
getyczne, które pozwolą na maksymal-
ne wykorzystanie energii odzyskiwanej 
w wyniku pracy 2 linii termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych. Spe-
cjalna turbina upustowo-kondensacyjna 
oraz wymienniki ciepła pozwolą na jed-
noczesną produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej w trybie kogeneracji, a także 
wyłącznie energii elektrycznej przy cza-
sowym braku odbioru ciepła. W wymien-
niku ciepła będzie podgrzewana woda 
dla miejskiego sytemu ogrzewania.

– Jednym z ważniejszych elementów 
budowanego ZTPOK będzie dyspozytor-
nia, czyli swoiste centrum dowodzenia i 
monitorowania funkcjonowania zakładu 
– wyjaśnia prezes Konrad Mikołajski – Pro-
ces termicznego przekształcania odpa-
dów, ze względu na zastosowanie najno-
wocześniejszych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, będzie bezpieczny dla 
środowiska, gdyż podlegać będzie całko-
witej kontroli i nieustannemu monitorin-
gowi jego parametrów. Wyniki pomiarów 

na składowiskach nadal powyżej 50 proc. 
odpadu.

– Trzeba koniecznie skończyć z budo-
wą takich inwestycji, bo nie zredukujemy 
w Polsce wymaganej prawem ilości odpa-
dów i Komisja Europejska nas za to rozliczy 
– przestrzega prezes spółki. – Najlepsze 
efekty środowiskowe i ekonomiczne przy-
nosi ich spalanie metodą rusztową. 

W wyniku termicznej obróbki w koniń-
skiej spalarni powstanie tylko 5 proc. od-
padów z oczyszczania spalin. Ze spalanych 
tu odpadów będziemy odzyskiwać energię 
elektryczną i cieplną. Zainstalowane urzą-
dzenia będą miały moc 6.75 MWe i 15,4 
MWc.  

– Produkowana w spalarni energia po-
winna być w większym stopniu zaliczona 
do odnawialnej – uważa prezes Jan Skal-
ski. – Propozycja ustawodawcy przewiduje 

zaliczenie do OZE tylko 42 proc. Z naszej 
MZGOK Sp. z o.o. inicjatywy powołaliśmy 
forum beneficjentów projektów spalar-
niowych i będziemy wspólnie zabiegać 
o tworzenie dobrego i spójnego prawa. 
Do rozwiązania jest wiele problemów. Dla 
przykładu w ustawie musi być  rozszerzony 
wachlarz frakcji do spalania z których odzy-
skana energia zaliczana będzie do energii 
odnawialnej. Warto też zadbać o uprosz-
czenie i skrócenie badań poszczególnych 
frakcji. Spalanie odpadów organicznych 
jest takim samym odzyskiem jak kompo-
stowanie. Trzeba przeanalizować wszelkie 
zapisy ustawowe w zakresie gospodarki od-
padami i dostosować je do obecnej sytuacji 
w kontekście budowanych spalarni.

Czasu na zmiany i nowelizację prawa jest 
niewiele. Sześć budowanych w Polsce spa-
larni ruszy już pod koniec 2015 roku. (ic)

Nasze miasto już w 2013 roku wypełni-
ło zobowiązania w zakresie ograniczenia 
składowania osadów ściekowych, dorów-
nując innym europejskim krajom. 

Projekt budowy Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów dla Bydgosko
-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 
współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wy-
nosi ponad 522 mln zł. (brutto), w tym 
kwota unijnego wsparcia przekracza 
255 mln zł. (netto). Projekt finansowany 
jest również z NFOŚiGW – wartość po-
życzki wynosi ponad 163 mln zł. (netto).

Projekt realizuje MKUO ProNatura 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Projektowanie 
i budowę instalacji powierzono wyło-
nionym w przetargu włoskim firmom 
Astaldi S.p.A. oraz Termomeccanica  
Ecologia S.p.A. Wykonawcy mają wielolet-
nie doświadczenie w budowie instalacji do 
odzysku energii z odpadów, a bydgoski za-
kład będzie 21. tego typu obiektem. 

– Elektrociepłownia zasilana odpada-
mi ograniczy przede wszystkim ich skła-
dowanie – informuje Konrad Mikołajski, 
prezes zarządu MKUO ProNatura Sp. z o.o. 
– Oprócz ZTPOK o zdolności przerobowej 
180 tys. Mg/rok, w ramach projektu po-
wstanie również kompostownia o wydaj-
ności 4 tys. Mg/rok oraz stacja przeładun-
kowa odpadów w Toruniu o wydajności 
60 tys. Mg/ rok. Bydgoski zakład będzie pra-
cować 24 godziny na dobę, siedem dni w ty-
godniu, przekształcając w prąd i ciepło odpa-
dy z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin. 

że jesteśmy na to przygotowani. Zawarcie 
porozumienia z tak wieloma gminami na-
stręczało sporo trudności. 

  Przekształcenie zakładu budżetowego 
o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Od-
padami Komunalnymi w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością pozwoliło in-
westorowi zawrzeć umowę wykonawczą 
aż z 35 gminami subregionu zamieszkały-
mi przez ponad 370 tysięcy mieszkańców. 
Tak więc wszystkie warunki zostały speł-
nione, do ubiegania się o unijne dofinan-
sowanie inwestycji. Umowy z gminami 
gwarantują MZGOK Sp. z o.o. dostawę do 
regionalnej instalacji całego strumienia 

Dzięki inwestycji samorządy objęte 
projektem spełnią wymagania w zakre-
sie ograniczenia składowania odpadów 
biodegradowalnych, unikając wielomilio-
nowych kar za niedostosowanie systemu 
gospodarki odpadami do norm unijnych. 
Spalarnia, redukując ilość składowanych 
odpadów, przyczyni się także do ograni-
czenia efektu cieplarnianego. Mniejsza 
powierzchnia składowisk oznacza bowiem 
mniejszą emisję metanu, a dwutlenek 
węgla powstający w procesie spalania 
jest gazem 21-krotnie mniej potęgującym 
efekt cieplarniany niż metan. 

– W procesie przekształcania odpadów 
komunalnych wyprodukowanych zosta-
nie 54 000 MWh/rok energii elektrycz-
nej i 648 000 GJ/rok ciepła – kontynuuje 
prezes. – Tyle wynosi zapotrzebowanie 
mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego 
bydgoskiego osiedla. Dzięki przychodom 
ze sprzedaży wyprodukowanej energii, 
koszty unieszkodliwiania odpadów będą 

odpadów zbieranych w czterech powia-
tach: konińskim, kolskim, słupeckim i tu-
reckim. To był najważniejszy cel zawartych 
umów, bo zaangażowanie finansowe tych 
podmiotów w budowę spalarni wpraw-
dzie nie było wymagane ale z uznaniem 
przyjęliśmy fakt poręczenia pożyczki przez 
niektórych udziałowców. 

– Z szóstki inwestorów budujących 
w Polsce spalarnie jesteśmy jedynym zakła-
dem, w którym wszystkie obiekty gospo-
darki odpadami zlokalizowane są w tym 
samym  miejscu – mówi z dumą prezes Jan 
Skalski. – Na tym przemysłowym terenie 
między Elektrownią „Konin” i Hutą Alumi-
nium powstał nowoczesny kompleks z sor-
townią, kompostownią i składowiskiem 
spełniającym wszystkie standardy środowi-
skowe, wyposażonym w instalację  odzysku 
gazu do produkcji zielonej energii. Przed 
kilkunastu laty byliśmy jednym z pierw-
szych zakładów w kraju, który wybudował 
tu instalację mechaniczno-biologicznego 
przekształcenia odpadów (MBP). 

Kiedyś była to najlepsza technologia 
do rozwiązywania problemów gospo-
darki odpadami. Od tego czasu znacznie 
zmieniły się jednak zasady postępowania 
z odpadami i ta metoda przestaje być 
efektywna. W instalacjach MBP po pro-
cesie obróbki pozostaje do deponowania 

emisji będą na bieżąco przesyłane do 
instytucji czuwających nad spełnianiem 
przez zakład wyśrubowanych norm środo-
wiskowych. Będą one również dostępne 
dla mieszkańców miasta.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęto 
we wrześniu 2013 roku. Z dnia na dzień 
efekty prac są coraz bardziej widoczne. Ścia-
ny budynku bunkra mają już ok. 19 m, do-
celowa wysokość to 36 m. Kolejny etap to 
wykonywanie konstrukcji wsporczej i mon-
taż kotłów stanowiących kluczowy element 
instalacji do pozyskiwania energii z odpa-
dów. Jednocześnie wykonywane są funda-
menty i ściany budynku magazynowania 
i sezonowania żużla, fundamenty pod 
konstrukcję ścian budynku procesu spala-
nia oraz fundamenty budynku stabilizacji 
popiołów lotnych. Dotychczas zrealizowano 
już fundamenty kondensatora chłodzonego 
powietrzem. W tylnej części obiektu trwają 
natomiast prace przy budowie dyspozytor-
ni i laboratorium (obecnie stawiana jest III 
kondygnacja). Tuż obok powstanie budynek 
biurowy z salami edukacyjnymi dla odwie-
dzających nowy Zakład Termicznego Prze-
kształcania Odpadów Komunalnych.

Jolanta Czudak

ANdRZEJ dREWNIAK, PEłNOMOCNIK dS. REAlIZACJI PROJEKTU (MAO)
Wykonawcą ZTUOK jest Konsorcjum Integral – Erbud – Introl a jego liderem austriacka firma Integral, która w Europie uczestniczyła we wznosze-
niu ponad 30 takich inwestycji, w tym spalarni w Wiedniu. Specjalizuje się w produkcji i dostawach systemów oczyszczania spalin. Wykonawca 
nam zagwarantował zmniejszenie aż o 40 proc. emisji gazów cieplarnianych, dioksyn i furanów w stosunku do norm wymaganych przez prawo 
krajowe i unijne. Pomoże w tym bardzo zaawansowana technologia. Dobry kocioł ma wpływ na to, jak skuteczny i bezpieczny jest proces spalania. 
Dostawcą turbiny do spalarni jest Simens, a pieca rusztowego doświadczona firma Martin, którą można porównać z Mercedesem wśród samo-
chodów. W sytuacji ciągłego zaostrzania norm emisyjnych w UE, mamy gwarancję, że ta instalacja zapewni wszystkie standardy i przez wiele lat 
nie będziemy musieli niczego modernizować. 

ElżBIETA STREKER-dEMBIńSKA, KIEROWNIK JEdNOSTKI REAlIZUJąCEJ PROJEKT
Nad przygotowaniem projektu spalarni pracuje się przez wiele lat. Budowa takich obiektów to 
proces niezwykle skomplikowany. Nie mieliśmy w Polsce żadnych doświadczeń i dopiero my 
przecieramy szlaki. Wymagało to wielu uzgodnień i decyzji. Pierwszym dokumentem, który 
pozwalał nam na złożenie wniosku o dofinansowanie była prawomocna decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach. Projekt koniński był jedynym w kraju, który spełniał  wszystkie wymogi 
formalne i prawne. To była pierwsza kompletnie przygotowana inwestycja. Teraz z satysfakcją 
patrzymy jak szybko postępują wszystkie roboty. Już w czerwcu rozpocznie się  montaż kotła. Bar-
dzo się cieszymy, że zbliża się efekt końcowy. Wykonawca zakończy budowę w połowie 2015 r., 
aby do 21 grudnia mieć czas na przeprowadzenie wszelkich prób i testów. Instalacja będzie prze-
rabiać rocznie 94 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z mechanicznej 
obróbki. Spalanie będzie najlepszą i najbardziej korzystną dla środowiska metodą ich zagospoda-
rowania. W przyszłości odczują to przede wszystkim mieszkańcy subregionu. 
Wartość całego projektu to 310 milionów złotych netto (381 brutto), z czego ponad 154 mln zł 
pochodzi ze środków unijnych. Spółka otrzymała na tę inwestycje 145 mln złotych pożyczki 
inwestycyjnej z NFOŚiGW. Reszta środków to wkład własny spółki.

Fot. Archiwum

Mapę budowanego kompleksu spalarni przeglądają: Jan Skalski, prezes MZGOK w Koninie, Elżbieta 
Streker-Dembińska, kierownik JRP i Andrzej Drewniak, pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)

Wizualizacja dyspozytorni Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
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RADOM – Pół MiliARDA nA ROzwój infRAstRuktuRy wODnO-ściekOwej

Europejskie standardy

POnAD 18 kM kAnAlizAcji i PRzeRzut ścieków POD DneM wisły!

Nowoczesna infrastruktura

Energia odnawialna uzyskiwana ze spalania biogazu w kogeneratorze będzie wykorzystywana do suszenia osa-
dów ściekowych w radomskiej oczyszczalni. Zastąpi stosowany dotychczas gaz ziemny. Innowacyjne rozwiązanie 
znacznie obniży koszty eksploatacji modernizowanej obecnie suszarni. Przebudowany zostanie także system od-
wadniania osadów ściekowych dzięki zastosowaniu wydajnych pras i pełnej automatyki.

Nowoczesny Płock to ciągły rozwój poprzez m.in. realizację strategicznych inwestycji z efektywnym wykorzysta-
niem funduszy unijnych. W tym zakresie nie ustępujemy najlepszym rodzimym przykładom. Od kilku lat odważ-
nie inwestujemy w rozwój i modernizację infrastruktury komunalnej, zapewniającą prawidłową i ekologiczną 
gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszej gminy. Mimo, że aktualnie prowadzona budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Górach – Ciechomicach czy reorganizacja systemu gospodarki ściekowej może wydawać się niezbyt 
spektakularnym przedsięwzięciem, bez wątpienia stanowi podstawowy czynnik kompleksowej poprawy życia 
i komfortu mieszkańców Płocka.

Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu 
wybudowała suszarnię osadów ściekowych 
w ramach pierwszej fazy zakończonego 
w 2010 roku projektu modernizacji i roz-
budowy gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie radomskiej aglomeracji. Druga faza, 
dofinansowanego ze środków unijnych 
przedsięwzięcia, jest kontynuacją działań 
inwestycyjnych, związanych z dalszym roz-
wojem infrastruktury wodno-ściekowej 
w mieście i na jego obrzeżach. 

System gospodarki osadowej
Po pewnej modyfikacji zakresu rzeczo-

wego, zaakceptowanego przez Komisję 
Europejską, jednym z ważniejszych zadań 
tego projektu jest modernizacja systemu 
gospodarki osadowej na terenie oczysz-
czalni. 

– Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej 
w peryferyjnych i podmiejskich dzielnicach 
Radomia miejska oczyszczalnia przyjmuje 
coraz więcej ścieków – informuje Leszek 
Trzeciak, prezes spółki Wodociągi Miejskie 
w Radomiu. – Przybywa nam w związku 
z tym osadów, które podlegają proce-
som termicznej obróbki. Po wysuszeniu 
osad przerabiamy na granulat o wysokiej 
kaloryczności, porównywalnej do węgla 
brunatnego, który stanowi paliwo dla elek-
trowni. Do suszenia osadów ściekowych 
wykorzystujemy rocznie ponad 2 mln m3  
gazu ziemnego. Aby poprawić bilans 
energetyczny i obniżyć koszty eksploatacji 

Ponad rok temu ,,Wodociągi Płockie” 
uzyskały dofinansowanie dla kolejnego, 
II etapu projektu pn.: „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Miasta 
Płocka” w ramach Priorytetu I Gospodarka 
wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-
2013. Realizacja projektu, który swoim 
zakresem obejmuje budowę 18,5 km kana-
lizacji sanitarnej na osiedlu Góry i Ciecho-
mice oraz modernizację systemu gospo-
darki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, 
to inwestycja o łącznej wartości niemal 
46 mln zł brutto. Dofinansowanie unijne 
pochodzi ze środków Funduszu Spójności 
i wyniesie ponad 21 mln zł netto. Realiza-
cja inwestycji nie byłaby także możliwa bez 
finansowego wsparcia z budżetu miasta, 
który po raz kolejny aktywnie wspiera spół-
kę w nowoczesnym podejściu do rozwoju 
infrastruktury komunalnej. Na wkład włas-
ny, niezbędny do budowy kanalizacji,  Płock 
przeznacza 6,5 mln zł netto. 

Od września 2013 roku trwają prace 
budowlane związane z planowanym ska-
nalizowaniem gospodarstw domowych 

się konsorcjum firm IDS-BUD S.A. 
i RO SA HALE. Umowa na jej realizację 
w formule projektuj i wybuduj podpisana 
została w sierpniu 2013 roku. Prace pro-
jektowe trwały pół roku. 

– Cała dokumentacja jest już gotowa 
– zapewnia Andrzej Napierski, prezes 
firmy IDS-BUD S.A. – Mamy też prawo-
mocne pozwolenie na budowę  i właśnie 
rozpoczynamy tę inwestycję. To jest nasz 
czwarty kontrakt, który realizujemy dla  
Wodociągów Miejskich w Radomiu w dru-
giej fazie projektu. Inwestor jest bardzo 
dobrze przygotowany do tych wszystkich 
zadań i precyzyjnie skonkretyzował swoje 
oczekiwania. Spotkaliśmy się tu z wyjątko-
wym profesjonalizmem zarządu i jednostki 
realizującej projekt. To nam znacznie uła-
twia prowadzenie wszystkich działań na 
każdym z tych czterech kontraktów.  

Modernizacja gospodarki osadowej 
w radomskiej oczyszczalni ścieków za-
kończy się w lipcu 2015 r. W ramach tego 
kontraktu konsorcjum wybuduje dwa nie-
zależne od siebie, ciągi odwodnienia osadu 
wraz z dwoma komorami fermentacyjny-
mi, zespół obiektów gospodarki biogazo-
wej, zespół energetyki kogeneracyjnej wraz 
z niezbędną infrastrukturą.

Stacje uzdatniania wody
Spółka IDS-BUD S.A. zaangażowana 

jest również w modernizację ujęć i sta-
cji uzdatniania wody (SUW) na terenie 
Radomia oraz w rozwój systemu moni-
toringu. Zakres rzeczowy zakończonych 
już przedsięwzięć obejmował moderniza-
cję i rozbudowę  5 stacji uzdatnia wody.  
W SUW Malczew wprowadzono nowo-
czesną automatykę i system sterowania, 
wymieniono instalacje zasilania energe-
tycznego i zmodernizowano obiekt oraz 
technologię uzdatniania wody. Podobny 
zakres robót wykonany został w SUW Le-
siów i Halinów. W najstarszej stacji uzdat-
niania wody przy ulicy 25 czerwca doko-
nano gruntownej modernizacji poprzez 
zastosowanie dwóch stopni zaawanso-
wanej filtracji. Jakość wody znacznie się 

ścieków do kanalizacji zbiorczej, która jest 
najefektywniejszą i najbardziej przyjazną 
środowisku metodą odprowadzania ście-
ków. Dlatego też „Wodociągi Płockie” apelu-
ją o sukcesywne włączanie się do nowobu-
dowanej kanalizacji. W tej sprawie można 
liczyć na fachową pomoc i wyczerpującą 
informację udzielaną przez służby tech-
niczne spółki. Wkrótce też, ukaże się ulotka 
informacyjna adresowana do mieszkańców 
osiedli, która ma na celu wyjaśnienie wszel-
kich wątpliwości związanych z przyłączami 
kanalizacyjnymi, zarówno od strony formal-
nej, jak i technicznej. 

W związku z rozbudową sieci kanaliza-
cyjnej wzrosły też wymagania sprzętowe, 
których spełnienie jest niezbędne do pra-
widłowej i bezkolizyjnej obsługi istniejącej 
i nowej kanalizacji. W ramach projektu 
zakupiono specjalistyczny samochód do 
czyszczenia sieci kanalizacyjnej o wartości 
2,4 mln zł netto. Dofinansowaniem ob-
jęte jest także kolejne, niezwykle istotne 
zadanie z punktu widzenia ochrony wód 
i środowiska naturalnego, polegające na 
wykonaniu przerzutu ścieków pod dnem 
Wisły z lewobrzeżnej części miasta i ich 
doprowadzenie do zmodernizowanej z wy-
korzystaniem środków unijnych oczysz-

poprawiła dzięki tym pracom. W SUW 
Potkanów dodatkowo dostosowano bu-
dynek wraz z urządzeniami do zwiększo-
nej przepustowości (Q = 234 m3/h). 

W ramach tworzenia systemu moni-
toringu sieci wodociągowej, powstają 
docelowe  punkty służące do pomiaru 
przepływu i ciśnienia wody wraz z trans-
misją danych do centrali systemu SCADA. 

Termin  zakończenia całego kontakt, 
realizowanego  od lipca 2012 roku  plano-
wany jest na początek września tego roku. 

Dalsza rozbudowa infrastruktury
W ramach II etapu kontynuowana jest 

także rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w peryferyjnych dzielni-
cach Radomia. Łącznie zmodernizowa-
nych i wybudowanych zostanie ponad 
100 km. sieci sanitarnej, deszczowej oraz  
wodociągowej. Znaczna część kontrak-
tów już się zakończyła. 

– Inwestycje w rozwój infrastruktury 
realizujemy nieprzerwanie od 2004 roku 
w ramach pierwszej i drugiej fazy projek-
tu  modernizacji i rozbudowy gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie radomskiej 
aglomeracji – przypomina prezes Leszek 
Trzeciak – Wydaliśmy już na ten cel pra-
wie pół miliarda złotych. Niewielkie środki 
z unijnej dotacji jeszcze nam zostały, dlate-
go, żeby wykorzystać je w stu procentach 
składamy kolejny wniosek o rozszerzenie  
decyzji Komisji Europejskiej. Jest taka moż-
liwość i zamierzamy z niej skorzystać. 

 Radom jest już skanalizowany w 98 proc. 
ale wciąż występują nowe potrzeby i spółka 
Wodociągi Miejskie zamierza im sprostać. 
Wszystkie dodatkowe zadania muszą być 
wykonane do końca 2015 roku.

Spółka wykorzystuje każdą możliwość, 
żeby  pozyskiwać unijne środki na rozwój 
sieci sanitarnej. Posiada bardzo nowoczes-
ną oczyszczalnię o dużej przepustowości, 
dobrze rozwiązany problem gospodarki 
osadowej, dlatego te wszystkie obiekty za-
mierza wykorzystać maksymalnie z korzyś-
cią dla mieszkańców i  środowiska.  

Jolanta Czudak 

czalni ścieków w Maszewie. Realizacja tej 
inwestycji pozwoli na likwidację przestarza-
łych technologicznie oczyszczalni ścieków 
w Radziwiu i w Górach, które nie spełniają 
obowiązujących przepisów dotyczących 
wprowadzania ścieków do wód. Moderni-
zacja ich jest nieopłacalna, dlatego spółka 
podjęła decyzję o powstaniu w ich miejsce 
dwóch przepompowni ścieków, zmierzając 
do utrzymania kosztów eksploatacji na mi-
nimalnym poziomie. W ten sposób ścieki 
będą transportowane dwoma kanałami 
tłocznymi o długości ok. 7 km. Zostanie za-
stosowane tutaj nowoczesne rozwiązanie, 
przyjęte również w podobnych projektach 
w Warszawie czy w Toruniu, polegające na 
przesyle ścieków sanitarnych pod dnem 
Wisły i doprowadzenie ich dalej do oczysz-
czalni ścieków w Maszewie. Koszt przedsię-
wzięcia to 7,3 mln zł netto. 

W Płocku, podobnie jak w całym kraju, 
poza inwestycjami w drogi, koleje i inne 
obiekty, to właśnie na rozwój systemów 
wodno-kanalizacyjnych przeznacza się naj-
więcej środków z dotacji unijnych. Środki 
te nie są jednak wystarczające i w celu 
uzupełnienia wkładu własnego, zarówno 
,,Wodociągi Płockie”, jak i Gmina podej-
mują ogromny wysiłek finansowy. Nasz 
projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap 
II” bezpośrednio wpływa na podniesienie 
się standardu życia mieszkańców i atrakcyj-
ność naszej gminy. Jedną z głównych korzy-
ści jest możliwość przyłączenia kilkuset po-
sesji do sieci kanalizacyjnej, dzięki której z 
krajobrazu Płocka znikną nieszczelne szam-
ba. Nowoczesna infrastruktura sanitarna 
polepszy jakość wody w Wiśle i zwiększy 
atrakcyjność inwestycyjną terenów, pozy-
tywnie wpływając na harmonijny rozwój 
społeczno-gospodarczy przy zachowaniu 
walorów środowiskowych. Warto przyłą-
czyć się do takiego pomysłu na Płock!  (m)

suszarni postanowiliśmy zmodernizować 
węzeł przerobu osadów, ich odwodnienia 
i odzysku energii.

W ramach prac związanych z moder-
nizacją gospodarki osadowej w radom-
skiej oczyszczalni całkowicie zmieniony 
zostanie system odwadniania osadów. 
Zainstalowane zostanie nowe urządze-
nie, które jest zamiennikiem wirówek, 
o dużo lepszych parametrach odwadnia-
nia. Będzie to prawdopodobnie pierwsze 
takie rozwiązanie  zastosowane w Polsce. 
Przy lepszym odwodnieniu osadów ście-
kowych zmniejszy się również zużycie 

na osiedlu Góry i Ciechomice. Do wyko-
nania jest około 400 przyłączy kanaliza-
cyjnych, dzięki którym będzie możliwe 
podłączenie do niej 1.450 użytkowników! 
Wartość zadania wynosi ponad 11 mln zł 
netto i obejmuje budowę jedenastu prze-
pompowni ścieków oraz wydatki na od-
tworzenie nawierzchni asfaltowej dróg, 
pod którymi przebiegać będzie sieć kana-
lizacyjna. Planowany termin zakończenia 
robót to drugi kwartał 2015 roku. 

Do tej pory położono ponad 6 km sieci 
kanalizacyjnej i wykonano 114 przyłączy. 
Aktualnie trwają prace w ulicach: Ciecho-
mickiej, Góry, Przyszkolnej, Lawendowej, 
Rumiankowej, Miętowej, Herbacianej, Ty-
miankowej oraz Ziołowej. 

Niestety, z uwagi na lokalizowanie 
sieci w pasie drogowym, inwestycja wią-
że się z czasowymi, nieuniknionymi dla 
tego typu przedsięwzięć utrudnieniami 
dla kierowców oraz pieszych. Informacje 
dotyczące częściowych wyłączeń ruchu 
i jego reorganizacji są systematycznie 
zamieszczane na stronie internetowej 
www.jrp.wodociagi.pl.

energii wykorzystywanej do odparowa-
nia wody

– Wybudujemy też komory fermen-
tacyjne i odzyskamy biogaz z osadów 
ściekowych – zapewnia Leszek Trzeciak. 
– Biogaz zamienimy na energię cieplną 
i elektryczną. Ciepło wykorzystamy m.in. 
do suszenia osadów. Dzięki rozbudowie 
suszarni będziemy przyjmować osady 
ściekowe również z innych, gminnych  
oczyszczalni z naszego regionu, które nie 
mają takich instalacji. 

Modernizacją gospodarki osadowej  
w radomskiej oczyszczalni zajmuje  

Sprawna realizacja przedsięwzięcia przy 
odrobinie cierpliwości mieszkańców Gór 
i Ciechomic, pozwoli nie tylko na znaczną 
poprawę jakości życia lokalnej społeczności, 
ale również wpłynie na osiągnięcie efektu 
ekologicznego oraz ograniczy niekorzystny 
wpływ ścieków komunalnych na środowi-
sko. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, 
mieszkańcy przylegających posesji są zo-
bowiązani do podłączenia i odprowadzania 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąckiej

Fot. Archiwum

Unia Europejska,  
Fundusz Spójności

Fot. Archiwum

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Stacja Uzdatniania Wody w Lesiowie. Wyposażono ją w nowoczesną automatykę i system sterowania, wy-
mieniono instalacje zasilania energetycznego i zmodernizowano obiekt oraz technologię uzdatniania wody


