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Prawie 70 proc. urządzeń do naziemnej obsługi samolotów wojskowych w polskich bazach lotniczych,  
wykonano w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko

Miejska spółka Wodociąg 
Marecki, która reali-
zuje współfinansowany 

przez Unię Europejska projekt 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
była gospodarzem konferencji. 
Uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele samorządu, wykonaw-
cy, projektanci, służby nadzoru 
inwestorskiego i dziennikarze. 
Wśród przybyłych gości byli też 
eksperci i pracownicy naukowi 
między innymi: prof. dr hab. 
Zbigniew Heidrich z Politechniki 
Warszawskiej. 

Dyrektor zarządu spółki Wo-
dociąg Marecki, Kajetan Paweł 
Specjalski, zaprezentował ze-
branym stan zaawansowania 
poszczególnych kontraktów, 
zarówno pod względem finan-
sowym jak i rzeczowym. 

Prezentację dyrektora po-
przedziła wypowiedź burmistrza 
Janusza Werczyńskiego, który  
rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
w Markach traktował od lat 
jako zadanie priorytetowe dla 
lokalnego samorządu. Dostęp 
do unijnych środków pozwolił 
na realizację tych zamierzeń.

– Rozwój infrastruktury kana-
lizacyjnej wymaga ogromnego 
wysiłku finansowego, organizacyj-
nego i logistycznego. Budujemy 
w Markach ponad 155 km sieci, 
tym około 30 km przyłączy do 
nieruchomości. Tak duże przed-

– Największa w historii naszego miasta inwestycja wkrótce osiągnie półmetek – pod-
kreślił burmistrz Janusz Werczyński podczas grudniowej konferencji, poświęconej ocenie 
stanu zaawansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki”. – Z każdym dniem widać postępy. Jesteśmy coraz bliżej upragnionego 
celu. Już niedługo mieszkańcy odczują znaczną poprawę standardu życia, a dla miasta 
będzie to ogromny skok cywilizacyjny.

Większość urządzeń do naziemnej obsługi wojskowych stat-
ków powietrznych w polskich bazach lotniczych, wykonano 
w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technolo-
gicznym S.A. (WCBKT S.A.). Firma specjalizuje się również 
w produkcji sprzętu treningowego, przeznaczonego do szko-
lenia żołnierzy wojsk lądowych, w tym m.in. załóg czołgów 
i wozów bojowych. 

sięwzięcie obsługuje zaledwie 
kilkuosobowy zespół Jednostki 
Realizującej Projekt w Wodociągu 
Mareckim, którym od początku 
kieruje dyrektor Kajetan Paweł 
Specjalski. Pracownicy dobrze 
sobie radzą pod okiem doświad-
czonego menedżera, który przed 
kilkoma laty stworzył tę spółkę 
od podstaw. 

Za to zaangażowanie i profesjo-
nalizm dziękuję temu zespołowi 
przy każdej okazji. Ciepłe słowa 
należą się także wykonawcom, 
choć czasami bywają też trud-
niejsze chwile. Firmie Safage, 
która pełni funkcję Inżyniera 
Kontraktu jestem wdzięczny 
za rzetelny nadzór nad całym 
przedsięwzięciem. Bardzo dobrze 
nam się współpracuje, przy ogra-
niczaniu uciążliwości komunika-
cyjnych w mieście. Mieszkańcy 
dzielnie  znoszą te utrudnienia, 
pomimo błota, wykopów i objaz-
dów. Już niedługo te problemy 
znikną, bo projekt jest już prawie 
na półmetku. Powszechny dostęp 
do nowoczesnej sieci kanalizacyj-
nej zrekompensuje wszystkim 
te trudności. 

Zaawansowanie projektu    
O postępach w realizacji po-

szczególnych zadań inwestycyj-
nych poinformował  uczestników 
konferencji dyrektor Kajetan Pa-
weł Specjalski. Spośród ośmiu 
kontraktów na roboty budowlane 
dwa zostały już całkowicie zakoń-

czone. Pierwszym była budowa 
kolektora przerzutu ścieków 
o średnicy 800 mm z Marek do 
warszawskiej oczyszczalni ście-
ków Czajka. Kolejnym, niewielki 
odcinek kanalizacji w pobliżu hali 
sportowej. 

– Do wykonania tych inwestycji 
przystąpiliśmy w pierwszym kwar-
tale 2008, zanim jeszcze podpisa-
na została umowa z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofinan-
sowanie projektu z Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko  – przypomniał dyrektor 
Wodociągu Mareckiego Kajetan 
Paweł Specjalski. – Następne  
inwestycje rozpoczynaliśmy po 
rozstrzygnięciu kolejnych przetar-
gów na roboty budowlane, dlatego 
stan zaawansowania pozostałych 
kontraktów jest bardzo zróżni-
cowany i wynosi od kilkunastu 
do prawie 70 proc. Najbardziej 
zaawansowane są roboty na kon-
trakcie realizowanym przez  In-
żynierię Płońsk, która pomimo 
trudnych warunków terenowych 
w Markach bardzo sprawnie radzi 
sobie z prowadzoną przez tę firmę 
inwestycją. Niedawno rozstrzyg-
nęliśmy już ostatni przetarg na 
budowę kanalizacji w dzielnicy 
Struga w Markach, gdzie warunki 
gruntowe są jeszcze trudniejsze. 

Wygrała go spółka Energopol
-Południe z Sosnowca, z którą 
Wodociąg Marecki podpisał 
umowę 12 grudnia. 

– To jest dla nas wielka ulga, bo 
JRP będzie się teraz koncentro-
wała wyłącznie na realizowanych 
inwestycjach i na ich rozlicza-
niu, wyznał dyrektor. – Do tej 
pory wiele czasu pochłaniało 9-o 
osobowemu zespołowi przygo-
towywanie dokumentacji prze-
targowej, która jest niezwykle 
pracochłonna. 

Koszt realizacji
Po rozstrzygnięciu wszystkich 

przetargów wartość projektu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 

Witold Maziarz, rzecznik prasowy Narodowego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Ogłoszony przez NFOŚiGW w połowie roku program 
na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego cieszy się sporym powodzeniem. 
Do końca b.r Fundusz podpisze 10 umów, z czego więk-
szość (7 umów) na dotacje wspierające budowę podłączeń 
kanalizacyjnych oraz trzy na oczyszczalnie. Ze względu na 
spore zainteresowanie samorządów Fundusz w tym roku 

zwiększył niemal dwukrotnie zaplanowaną alokację. Pod koniec roku zarząd 
podjął kolejną decyzję w obszarze tego programu,  decydując o potrojeniu 
przyszłorocznego budżetu do wartości 46 mln zł. Spółka Wodociąg Marecki 
złożyła do NFOŚiGW dobry wniosek, który pozwoli im wybudować na wstępie 
ponad 260 podłączeń kanalizacyjnych. Dzięki programowi Funduszu otrzyma 
wsparcie pokrywające znaczna część tej inwestycji o łącznej wartości 1,1 mln 
zł. W przyszłości może skorzystać na tym ponad 16 tys. osób. Wodociąg 
Marecki podpisał umowę na pierwszą transzę w dniu 22 grudnia br.

Jan Adam Dolaniecki, kierownik  
Działu Marketingu i Rozwoju WCBKT S.A: 

Specjalizujemy się w produkcji, serwisie i remontach urządzeń do naziem-
nej obsługi statków powietrznych, w tym urządzeń przeznaczonych do 
ich naziemnego zasilania  elektroenergetycznego we wszystkie rodzaje 

energii niezbędnej podczas rozruchu oraz sprawdzania systemów pokładowych 
(LUZES II, LUZES III, LUZES V, LUZES VI). 
Od kilkunastu lat w WCBKT S.A. intensywnie rozwijana jest również produkcja 
urządzeń do zaopatrywania instalacji gazowych statków powietrznych w azot, 
powietrze i tlen, urządzeń do zasilania i napełniania instalacji hydraulicznych 
statków powietrznych, osuszaczy przeznaczonych do doraźnego nadmuchu 
do wnętrza statków powietrznych i wozów bojowych suchego i ciepłego 
powietrza oraz urządzeń diagnostycznych do produkowanego przez siebie 
sprzętu. Urządzenia te są wykonane w wersji przystosowanej do transportu 
drogą powietrzną lekkimi samolotami transportowymi typu EADS CASA C-295. 
Jednym z podstawowych elementów działalności posprzedażnej spółki jest 
dbałość, aby personel, który je obsługuje w bazach lotniczych, był przeszko-
lony do obsługi tych specjalistycznych urządzeń. Profesjonalne zaplecze do 
prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych i wieloletnie doświadcze-
nie kadry inżynierskiej i technicznej w projektowaniu i produkcji urządzeń do 
zastosowań wojskowych i cywilnych przynosi bardzo dobre efekty. Umożliwia 
nam stałą modyfikację i wprowadzanie na rynek nowych udoskonalonych wersji 
urządzeń. Ich produkcja odbywa się w specjalnych, klimatyzowanych halach, 
w których zachowany jest szczególny reżim czystości. 
Bardzo ważną dziedziną jest także działalność mająca na celu wyposażenie 
jednostek wojsk lądowych w różnego typu urządzenia szkoleniowo-treningowe. 
W latach 1984 – 2007 w WCBKT S.A. opracowano 13 typów trenażerów, których 
wyprodukowano i dostarczono Siłom Zbrojnym RP łącznie ok. 200 szt. Są 
to m.in. trenażery do kompleksowego szkolenia załóg czołgów T-72 i PT-91, 
wozów bojowych BWP-1 i operatorów przenośnych przeciwlotniczych zesta-
wów rakietowych typu GROM. Aktualnie opracowujemy program modyfikacji 
wyprodukowanych przez nas trenażerów, wykorzystując najnowsze techniki 
komputerowe. Podjęliśmy też współprace z partnerami zagranicznymi, z którymi  
zamierzamy zaproponować Siłom Zbrojnym RP profesjonalny, komplekso-
wy,  system szkolenia załóg niektórych typów śmigłowców. Wcześniej zrobiło 
to już kilka państw, między innymi Amerykanie. Zaproponujemy kompleks 
składający się z symulatora lotu na platformie ruchomej i modułowych sal 
do ćwiczeń. Podpisaliśmy już umowę o współpracy. Jeśli uda nam się tę 
transakcję sfinansować i uruchomić takie centrum liczymy się z tym, że będą 
się w nim szkolić także piloci z NATO.Dokończenie na str. 2
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Wojskowe centralne 
Biuro Konstrukcyjno
-Technologiczne S.A. 

powstało 1 stycznia 1980 roku 
w drodze przekształcenia Zakładu 
Produkcji Doświadczalnej przy 
Wojskowej Akademii Technicznej 
w przedsiębiorstwo państwowe. 

W akcie powołania minister 
obrony narodowej określił na-
stępujący przedmiot działalności 
przedsiębiorstwa: prowadzenie 
prac w zakresie jakości remon-
tów i produkcji oraz normowania 
materiałów i pracochłonności, 
opracowywanie dokumentacji 
technicznej na sprzęt szkolenio-
wo-treningowy, opracowywanie 
dokumentacji remontowej dla 
uzbrojenia i sprzętu technicz-
nego remontowanego w przed-
siębiorstwach wojskowych oraz 
wykonywanie modeli, prototypów 
i serii prototypowych na postawie 
własnej i dostarczonej dokumen-
tacji technicznej.

W 2008 roku przedsiębiorstwo 
zostało przekształcone w jedno-
osobową spółkę Skarbu Państwa. 
Jedynym akcjonariuszem spółki 
jest Skarb Państwa, reprezen-
towany przez ministra obrony 
narodowej. 

W ciągu minionych trzech 
dekad istnienia firmy, zakres 
jej działalności znacznie się 
poszerzył. Do wymienionych 
obszarów działalności włączono  
projektowanie i produkcję nowo-
czesnych, specjalistycznych urzą-
dzeń na potrzeby obronności oraz 
ich remont i serwisowanie, czyli 
tzw. nadzorowaną eksploatację. 

– Aby sprostać rosnącym 
z każdym rokiem wymaganiom 
użytkowników stale rozwijamy 
i modernizujemy nasze urządze-
nia – podkreśla Roman Fiszer, 
członek zarządu WCBKT S.A.  
– Zapewniamy też wysoką jakość 
świadczonych usług. To umożliwia 
powiększanie kręgu odbiorców 
naszych produktów w kraju i za 
granicą. Przykładowo, nowymi 
trenażerami dla sił lądowych zain-

teresowani są m.in. kontrahenci 
z Malezji, Indii, Algierii i Egiptu. 
Systematycznie wzbogacamy też 
ofertę podejmując współpracę 
z parterami krajowymi i zagra-
nicznymi i wprowadzamy coraz  
bardziej wyrafinowane urządzenia 
szkolno-treningowe dla żołnierzy 
wojsk lądowych.  

Podobnie jest z urządzeniami 
do naziemnej obsługi statków 
powietrznych, a w szczególno-
ści nowoopracowanych w spółce 
osuszaczy powietrza przeznaczo-
nych do doraźnego nadmuchu do 
wnętrza statków powietrznych 
i wozów bojowych suchego i cie-
płego powietrza, które z uwagi 

na bardzo dużą efektywność i no-
watorskie rozwiązania są dumą 
konstruktorów WCBKT S.A. 

– Liczne świadectwa patentowe, 
wzory użytkowe, koncesje i certyfi-
katy są potwierdzeniem  wysokie-
go standardu usług świadczonych 
przez naszą spółkę oraz innowacyj-
nego charakteru wprowadzanych 
na rynek rozwiązań na potrzeby 
obronności i do wykorzystania 
cywilnego – kontynuuje Roman 
Fiszer. – To jest doceniane nie 
tylko przez naszych partnerów, 
ale również przez organizatorów 
krajowych i międzynarodowych 
wystaw, targów i konkursów.  Przed 
kilkoma tygodniami otrzymali-
śmy „Skrzydła Biznesu 2011” 
jako jeden z laureatów drugiej 
edycji rankingu, organizowanego 
wspólnie przez Dziennik Gazetę 
Prawną, wywiadownię gospodar-
czą HBI i Krajowy Rejestr Długów. 

„Skrzydła Biznesu” to presti-
żowy ranking, potwierdzający sta-
bilną i wiarygodną działalność 
firm w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, które wyróżnia-
ją się aktywnością biznesową 
i osiągają bardzo dobre wyniki 
finansowe.(jc)

Bez zewnętrznego agregatu prądotwórczego nie da się uruchomić najnowocześniejszego samolotu
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Bezpłatne usługi doradcze świadczone przedsiębiorcom w ramach projektu „KIGNET  
Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” przynoszą fir-
mom wymierne korzyści. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  
Gospodarka, jest realizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą (lidera) we współpracy 
z 12 partnerami. O zadania projektu i efekty korzystania z usług doradczych przez małe 
i średnie firmy pytamy Barbarę Kosicką, dyrektora i koordynatora projektu w Krajowej 
Izbie Gospodarczej (KIG).

KIGNET Innowacje – korzyści dla firm i gospodarki

Razem można więcej osiągnąć

– Kto wystąpił z propozycją 
budowy zintegrowanej sieci 
usług doradczych – KIG czy 
partnerzy?  

– To była nasza wspólna 
inicjatywa po bardzo dobrych 
doświadczeniach z realizacji 
w latach 2005-2007 projektu 
„KIGNET – izbowy system 

wsparcia konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw”. 
Uczestniczyło w nim 86 
partnerów. Swoim zasięgiem 
obejmował całą Polskę, a jego 
zadaniem było wyrównywa-
nie potencjału, standardów 
i metod działania różnych 
izb gospodarczych. Liczne 

szkolenia, transfer wiedzy, 
rozwój infrastruktury i upo-
wszechnianie dobrych praktyk 
pozwoliło np. małym izbom 
powiatowym, regionalnym, 
branżowym czy jednostkom 
Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej na bardziej profesjo-
nalną współpracę z lokalnym 

środowiskiem przedsiębiorców. 
Bardzo często te organizacje 
nie miały wtedy nawet stron 
internetowych i skrzynek mai-
lowych.  Niewystarczająca była  
też wiedza zatrudnionych tam 
osób odnośnie korzystania z no-
wych możliwości technicznych 
i technologicznych oferowa-
nych przez rynek. To się nie-
słychanie zmieniło w wyniku 
realizacji tamtego projektu. 
W nowej perspektywie finan-
sowej na lata 2007-2013 posta-
nowiliśmy rozpoczęte działania 
kontynuować, ale już w formule 
uwzględniającej inne potrzeby 
przedsiębiorstw. Dlatego tym 

razem skoncentrowaliśmy się 
na innowacyjności.  

– Jakie kryteria zadecydo-
wały o wyborze 12 partnerów 
do projektu KIGNET?

– Spośród 86 naszych part-
nerów do sieci weszły najsil-
niejsze organizacje. Oni sami 
o tym zadecydowali, bo to nie 
był wybór odgórny. To jest 
o wiele wyższy stopień pro-
fesjonalizacji. Nie mówimy tu 
już o wyrównywaniu potencja-
łu izb, czy świadczeniu usług 
informatyczno-szkoleniowych, 
tylko o fachowym doradztwie 
proinnowacyjnym. Wymaga 
to dużej wiedzy, kompetencji 
i spełniania znacznie wyższych 
kryteriów, żeby izba czy jed-
nostki NOT jak najlepiej słu-
żyły swoim członkom i poma-
gały przedsiębiorcom w sku-
tecznym funkcjonowaniu na 
konkurencyjnym rynku. Kilku 
naszych parterów z poprzed-
niego programu samodziel-

nie realizuje rożne projekty 
dlatego nie weszli do sieci. 
Niektórzy lokalni koordynato-
rzy odeszli też do prywatnych 
przedsiębiorstw, albo podję-
li działalność biznesową we 
własnym zakresie bo nabrali 
pewności siebie i nauczyli się 

Realizacja projektu KIGNET Innowacje rozpoczęła się  
1 kwietnia 2009 roku, a zakończenie przewidziane jest  
do 30 czerwca 2012 roku. 
 
Partnerzy projektu: 
1.  Krajowa Izba Gospodarcza – lider projektu
2.  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 
3.  Lubelska Izba Rzemieślnicza 
4.  Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej 
5.   Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów  

i Kooperacji w Poznaniu
6.  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
7.   Oddział Terenowy Stowarzyszenia WOLNA PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚĆ w Płocku
8.   Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach
9.  Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 
10.   Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych Rada w Opolu
11.  Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
12.  Polska Izba Turystyki 
13.  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

SAFEGE – 70 kontraktów na terenie całego kraju 

Firma ceniona za profesjonalizm
Polski Oddział Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Konsultingowego 
SAFEGE jest obecnie zaangażowany w równoległą realizację 
prawie 70 kontraktów na terenie całego kraju. Od 20 lat firma 
świadczy profesjonalne usługi inżynieryjne przy projektowaniu 
i zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi w sektorze zwią-
zanym z ochroną środowiska, jak też z transportem kolejowym, 
drogowym, budownictwem lądowym i hydrotechnicznym. 

Podczas obchodzonego nie-
dawno jubileuszu francuscy 
właściciele międzynarodo-

wej spółki SAFEGE uznali polski 
oddział za najlepszy wśród ich 
europejskich przedstawicielstw. 
Chwalili SAFEGE Polska za 
ogromny postęp i dynamiczny 
rozwój w ciągu zaledwie 20 lat 
działalności. Do tego sukcesu 
przyczyniły się odważne decyzje 
kierownictwa i kadry menedżer-
skiej związane ze stałym rozsze-
rzaniem sektorów działalności 
oraz zakresu oferowanych usług, 
wysokie kompetencje pracowni-
ków i dobre wyniki finansowe. 
Własne zaplecze badawcze, duża 

grupa renomowanych ekspertów, 
inżynierów i techników, łatwy 
dostęp do najnowocześniejszych 
technologii są bez wątpienia naj-
większymi atutami firmy. 

– Przyjęta przez zarząd stra-
tegia przyniosła dobre efekty 
i  jest nam miło, że nasi fran-
cuscy właściciele to doceniają 
– podkreśla Witold Majewski, 
dyrektor ds. realizacji, koordynu-
jący szereg inwestycji w polskim 
oddziale. – Bez wątpienia jest 
to jednak zasługa szefa Mie-
czysława Iciachowskiego, który 
dokonał zmian organizacyjnych 
w oddziale ponad 8 lat temu. 
O silnej pozycji firmy na polskim 

rynku decyduje nie tylko jakość 
usług wielokrotnie nagradzana, 
doświadczenie i wiedza, ale rów-
nież dobra znajomość europej-
skich i krajowych procedur. Od 
początku jesteśmy zaangażowani 
w realizację przedsięwzięć dofi-
nansowanych z EBRD, Banku 
Światowego, czy unijnych środ-
ków Funduszu ISPA i Spójności 
w latach 2000 – 2006, a teraz 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko (POIiŚ).  

Mimo że SAFEGE istnieje 
na świecie od 70 lat, realizując 
setki projektów, to ilość i kom-
pleksowość usług świadczonych 
przez polski oddział pozwala na 
wykorzystywanie wyłącznie pol-
skich referencji w składanych 
ofertach. 

– Wygraliśmy przetarg na Inży-
niera Kontraktu, bo mieliśmy naj-
lepsze referencje i sprostaliśmy 
wszystkim oczekiwaniom bardzo 
wymagającego inwestora – zapew-
nia Witold Majewski. – Jednym 
z kryteriów było nadzorowanie 
robót wykonywanych metodą 
podciśnieniową, a to wymaga 
odpowiedniego doświadczenia, 
którym nie mogli się wykazać nasi 
konkurenci. Koordynacja pracy 
5 wykonawców na prowadzonych 
jednocześnie 30 odcinkach nie 
jest łatwa, ale przy naszym do-
świadczeniu inspektorzy nadzoru 
dają sobie z tym doskonale radę. 
Jestem przekonany, że wszystkie 
zadania będą wykonane zgodnie 
z harmonogramem i w ustalonym 
z wykonawcami terminie. Dobra 
współpraca wszystkich partnerów 
pozwala mi na taki optymizm. 

Fot. Archiwum

Za wybitne zasługi w rozwoju SAFAGE Oddział w Polsce statuetki otrzyma-
li:  Kamila Kurowska-Gawryś, wicedyrektor firmy, Ryszard Ramm, dyrektor 
w latach 1991-2003, a obecnie zastępca dyrektora, Witold Majewski, dyrek-
tor ds. realizacji i Michał Palczewski, dyrektor ds. transportu

na obszarze aglomeracji miasta 
Marki” została oszacowana na ok. 
128 mln zł,  to jest o ponad 70 mln 
zł mniej od pierwotnie prognozo-
wanej. Umowa o dofinansowanie 
przedsięwzięcia zawarta w 2010 
roku z NFOŚiGW opiewała po-
czątkowo na ok. 202 mln zł, przy 
czym dotacja z Funduszu Spójności 
przewidywana była w wysokości 
prawie 115 mln zł. Stanowi to ok. 
68 proc. kosztów. Pomimo niższych 
kosztów projektu procentowy 
poziom dofinansowania z Unii 
Europejskiej zostanie  utrzymany. 
Pozostałe środki stanowią wkład 
własny spółki.

– Opracowane przed kilkoma 
laty kosztorysy inwestorskie 
uwzględniały wyższe ceny,  które 
rynek teraz urealnił – wyjaś-
niał dyrektor Kajetan Paweł 
Specjalski. – Zweryfikowane 
po przetargach oszczędności 
spowodowały, ze projekt wy-
konamy za 2/3 planowanego 
pierwotnie budżetu. Skorzysta-
ją na ty mieszkańcy Marek, 
bo opłaty za odbiór ścieków 
będą niższe. Przy mniejszych 
kosztach łatwiej będzie również 
naszej spółce znieść wszystkie 
obciążenia finansowe związane 
z realizacją projektu. 

Wodociąg Marecki zakończył 
już montaż finansowy projektu 
podpisując z bankiem PKO BP 
S.A. umowę o kredyt w wyso-
kości 40 mln zł. Podczas konfe-
rencji dyrektor podkreślał, że 
nie byłaby ona możliwa, gdyby 
nie pomoc Urzędu Miasta Mar-
ki, który udzielił poręczenia i 
wsparcia finansowego. Odset-
ki od zaciągniętego w banku 

komercyjnym kredytu przez 
najbliższe 10 lat będą w części 
rekompensowane przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Nadzór nad inwestycją
Konferencja stanowiła też oka-

zję do podzielenia się uwagami na 
temat problemów pojawiających 
się podczas wykonywania zadań 
inwestycyjnych na poszczególnych 
kontraktach. Głos w dyskusji 
zabrał m.in. przedstawiciel In-
żyniera Kontraktu, Witold Ma-
jewski, dyrektor ds. produkcji 
z firmy Safege Polska. – W tej 
chwili na terenie miasta przy 
budowie kanalizacji pracuje ok. 
30 brygad, nadzorowanych przez 6 
naszych inspektorów sanitarnych 
i dwóch drogowych. Wymaga tego 
ogromna ilość prowadzonych jed-
nocześnie zadań. Wysoki poziom 
wód gruntowych w Markach jest 
dużym utrudnieniem dla firm 
wykonawczych, szczególnie po 

opadach deszczu, dlatego nasi 
inspektorzy mają tu więcej pra-
cy niż w innych miastach . Tej 
zimy aura nam sprzyja dlatego 
prace prowadzone są prawie bez 
przerwy. 

Na wiosnę przyszłego roku 
część mieszkańców Marek odczuje 
już znaczną poprawę. Będzie mniej 
utrudnień w ruchu, bo niektóre 
kontrakty się zakończą. Pozostałe 
dopiero w 2013 roku. 

Wszystkie informacje o prze-
biegu i postępie prac budowla-
nych są zamieszczane na stronie 
inwestora www.wociagmarecki.
pl oraz na systematycznie ak-
tualizowanej stronie Urzędu 
Miasta Marki.  

Po zakończeniu projektu w 2013 
roku prawie 30-o tys. miasto będzie 
skanalizowane niemal w całości. 
Rozbudowa zbiorczego systemu 
sieci sanitarnej w mareckiej aglo-
meracji poprawi nie tylko standard 
życia mieszkańców i spełni unij-
ne dyrektywy, ale stworzy przed 
miastem sąsiadującym z Warsza-
wą, bardzo dogodne warunki do 
dalszego rozwoju budownictwa i 
lokalnej przedsiębiorczości. (jc)

Po zakończeniu realizacji projektu, dofinansowanego ze środków unijnych 
miejska spółka Wodociąg Marecki, będzie musiała potwierdzić osiągnięcie 
deklarowanego we wniosku aplikacyjnym efektu ekologicznego. To jest 

uzależnione od ilości użytkowników, którzy podłączą swoje nieruchomości 
do rozbudowanej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie takich przyłączy jest dość 
kosztowe, dlatego zarząd spółki oferuje mieszkańcom darmową dokumentacje 
projektową. Przygotowuje ją specjalnie powołany do tego 12 osobowy zespół 
projektowy. Na realizację tego zadania spółka otrzyma 3 mln zł z budżetu 
miasta. Pierwsza transza w wysokości 2 mln zł przekazana będzie w 2012 
roku, a następna w 2013 roku. Ponadto, dzięki dotacji udzielonej spółce przez 
NFOŚiGW w ramach uruchomionego niedawno specjalnego programu, do-
finansowane zostaną również przyłącza poszczególnych nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ wpłynie 
na obniżenie kosztów inwestycji nawet o 45 proc. Wymagany od mieszkańców 
wkład własny  obliczony jest na 10 proc. a na pozostałe 45 proc. mogą starać 
się o  preferencyjny kredyt ( ok.4 proc.). Na początek większość obciążeń 
weźmie na siebie Wodociąg Marecki, który w ratach będzie się rozliczał z użyt-
kownikami. Koszty indywidualnych podłączeń będą w tej sytuacji rozłożone 
w czasie. Taka propozycja, skierowana do osób fizycznych wzbudziła duże 
zainteresowanie. 

Projekt na półmetku
Dokończenie ze str. 1

Barbara Kosicka, dyrektor i koordyna-
tor projektu w Krajowej Izbie Gospo-
darczej

Fot. Archiwum



G3LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Fot. Archiwum

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Coraz więcej użytkowników – zadecydowała ekonomia 

 „INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Płońska 

Goleniów – projekt na finiszu

Zdali egzamin z inwestycji

Mieszkańcy miasta i gminy Goleniów w województwie zachodniopomorskim 
mogą już korzystać z nowoczesnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Systematycznie zwiększa się ilość gospodarstw domowych podłączanych 
do sieci rozbudowanej i zmodernizowanej w ramach projektu „Zapewnienie 
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Gole-
niów”, współfinansowanego ze środków unijnych.  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynie-
ryjnych „INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Płońska większość inwe-
stycji wykonuje na Mazowszu. Firma posiada ponad 60 lat 
doświadczeń w dziedzinie budownictwa przemysłowego, 
ogólnego i ekologicznego. Profesjonalizm i dobra znajomość 
lokalnego rynku jest dla spółki niewątpliwym atutem w reali-
zacji  najtrudniejszych nawet przedsięwzięć. 

Wartość całego przedsię-
wzięcia, realizowanego 
przez miejską spółkę 

Goleniowskie Wodociągi i Kana-
lizacja, wynosi prawie 84 mln zł, 
w tym poziom dofinansowania 
z Funduszu Spójności przekracza 
32 mln zł. 

Trzy spośród czterech kon-
traktów budowlanych, objętych 
projektem, zostały już zakończo-
ne. W Goleniowie i na terenach 
wiejskich w miejscowościach 
Kliniska, Pucice i Czarnej Łące 
wybudowano łącznie 28 km sieci 
kanalizacyjnej i 2 km odcinek 
zmodernizowano oraz wymienio-
no ok. 4,5 km wyeksploatowanej 
sieci wodociągowej. Wykonaw-
cami tych inwestycji były firmy: 
Met-Instal z Miękowa oraz Eko-
Wark ze Szczecina. 

Jednym z zadań zrealizowa-
nych w ramach zakończonych 
już kontraktów był też zakup 
nowoczesnego,  wysokociśnie-

niowego pojazdu do czyszczenia 
kanalizacji. 

– Do wybudowanej i zmoder-
nizowanej sieci kanalizacyjnej 
przyłączają się już użytkownicy 
–informuje Janusz Dawidziak, 
prezes GWIK Sp. z o.o. – Niektó-
rzy czekali na to z niecierpliwością 
od dawna, inni jeszcze zwlekają 
z decyzją  o przyłączeniu. Koszt 
budowy przyłącza pokrywa właś-
ciciel nieruchomości, a jest to 
niemały wydatek. Szybko się jed-
nak zwróci, bo przy opróżnianiu 
szamba koszt wywozu jednego 
metra sześciennego ścieków  wo-
zem asenizacyjnym wynosi około 
25 zł. Za odprowadzenie tej samej 
ilości ścieków przez GWIK, po 
podłączeniu nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, zapłacimy 
cztery razy mniej. Poniesiony wy-
datek powinien więc się szybko 
zwrócić. 

– Oprócz korzyści społecz-
nych i  finansowych wynikają-

cych z podłączenia się do sieci, 
dochodzi poprawa komfortu 
życia w czystym środowisku, 
a to jest przecież wartość bez-
cenna – kontynuuje prezes Ja-
nusz Dawidziak. – Mam nadzieję, 
że wkrótce docenią to wszyscy 
mieszkańcy Goleniowa i okolic, 
bo projekt jest już na finiszu.

Do zakończenia całego przedsię-
wzięcia pozostała  tylko pompow-
nia główna i wyposażenie techno-
logiczne komory przepływomierzy 
na terenie oczyszczalni ścieków, 
modernizowanej w ramach pierw-
szego kontraktu. Rozbudowo już 
większość obiektów i instalacji 
technologicznych. (wł)

Goleniowskie Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.
Biuro Funduszu Spójności JRP
ul. I Brygady Legionów 18 A 
72-100 Goleniów
tel. 091 407 25 31, fax 091 881 23 35
www.gwik.pl, biuro@gwik.pl

Wartość projektu: 83.942.669 PLN. Wartość dofinansowanie z UE: 32.204.688 PLN

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

zarządzania. Zdobyta wówczas 
wiedza już procentuje z korzyś-
cią dla tych firm i gospodarki, 
a taki był przecież cel naszych 
wszystkich działań. 

– Czy te efekty są w jakiś 
sposób monitorowane?

– Oczywiście. Prowadzimy 
ewaluację projektu. Robimy 
cykliczne badania. Zwraca-
my się do przedsiębiorców 
z prośbą o informację i ocenę 
jak wykorzystali w praktyce 
zdobytą wiedzę. My te efek-
ty analizujemy, sporządzamy 
raporty i wyciągamy wnioski. 
Jeśli to konieczne sygnalizu-
jemy potrzebę zmian legisla-
cyjnych, organizacyjnych i fi-
nansowych. Doskonalimy też 
funkcjonowanie istniejącego 
systemu świadczonych usług 
umożliwiając najmocniejszym 
organizacjom tworzenie pod-
sieci. To nie jest łatwe, ale to 
jest dopiero początek. Daje-
my podstawy do partnerskiej 
współpracy sieciowej w nowym 
stylu, którą obserwujemy w ca-
łym rozwiniętym i globalnym 
świecie. Przez lata przyzwy-
czajeni byliśmy do pionowego 
sterowania od centrali w dół. 
Teraz musimy ten mechanizm 
zmienić i wykorzystać mocne 
strony jednostek wchodzą-
cych w skład partnerstwa, 
żeby pobudzić inicjatywę, 
kreatywność, łączyć pomysły 
i doprowadzać je do realiza-
cji. Takie działanie naprawdę 
wszystkim się opłaca. Mamy 
ogromny potencjał intelektu-
alny, naukowy, technologiczny 
i powinniśmy go jak najlepiej 
spożytkować. Wkrótce pod-
sumujemy już trwający od 
trzech lat projekt „KIGNET 
Innowacje” i będziemy mo-
gli ocenić jakie on przyniósł 
efekty.  

– Jakie jest zainteresowanie 
usługami doradczymi wśród 
przedsiębiorców?

– W ciągu niespełna  trzech 
lat trwania projektu, przed-
siębiorcy skorzystali z ok. 900 
usług doradczych o charakterze 
proinnowacyjnym, odpowiadają-
cych na indywidualne potrzeby 
konkretnych firm. Oferujemy 
27 rodzajów od komplekso-
wego doradztwa w zakresie 
podnoszenia innowacyjności 
przedsiębiorstw, transferu 
technologii, prawnej ochrony 
znaków towarowych po audyty 
technologiczne i energetyczne. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się usługi doradcze w za-
kresie kojarzenia partnerów 
handlowych i technologicznych. 
Z przedsiębiorcą korzystającym 
z usługi doradczej zawierana jest 
każdorazowo pisemna umowa, 
określająca zakres usługi oraz 
formy i metody współpracy do-
radców i ekspertów z  firmą. 
Usługa jest bezpłatna, a wartość 
usługi doradczej jest dla przed-
siębiorstwa pomocą de minimis. 
Łączna wartość takiej pomocy 
dla jednego przedsiębiorstwa nie 
może przekroczyć równowar-
tości 200 tys. euro w okresie 3 
lat. Wyjątek stanowią podmioty 
działające w sektorze transportu 
drogowego, dla których wartość 
ta wynosi brutto 100 tys. euro. 
Takie są wymogi Unii Europej-
skiej. Koszty naszych doradców 
oraz ekspertów angażowanych 
w procesie doradczym są refun-
dowane z funduszu projektu 
„KIGNET Innowacje”, którego 
łączna wartość wynosi ok. 20 
mln zł. 

– W jaki sposób rozwój tej 
zintegrowanej sieci zachęca 
małe i średnie przedsiębior-
stwa do wprowadzania inno-
wacyjnych rozwiązań? 

– Przedsiębiorcy mają szeroki 
dostęp do bogatego zakresu 
bezpłatnych usług eksperckich 
związanych m.in. z poprawą 
efektywności i konkurencyjno-
ści działania. Doradcy uświada-
miają im jakie korzyści mogą 

Marek Kłoczko, sekretarz generalny Krajowej 
Izby Gospodarczej:

W ramach sieciowego projektu „KIGNET Innowa-
cje – izbowy system wsparcia innowacyjności 
przedsiębiorstw” podejmowane są inicjatywy 

budowania współpracy biznesu i nauki, z udziałem 
samorządu terytorialnego, przyjmującej formę kla-
strów. Taka koncentracja podmiotów w określonym 
sektorze i regionie ma na celu stymulowanie działal-
ności innowacyjnej, wymianę wiedzy i doświadczeń, 
transfer technologii oraz tworzenie sieci powiązań 
wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład danego 

klastra. To wpływa bezpośrednio na poprawę konkurencyjności i rozwoju 
gospodarczego firm i regionów. Istnieje wiele takich przykładów związa-
nych z działalnością klastrów. W ramach projektu KIGNET Innowacje, 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
powstało ich 11 i nadal pojawiają się nowe propozycje. Jedną z nich jest 
inicjatywa powołania Śląskiego Klastra Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej 
Odry, którego celem jest rozwój regionu i związanych z nim przedsię-
biorstw z Kędzierzyna-Koźla i okolic. Zarówno Odra jak i Kanał Gliwicki 
stanowią ogromny potencjał do rozwoju żeglugi transportowej i rekreacji, 
a w dalszej perspektywie do połączenia Odry z Dunajem i Łabą. To jest 
dobra inicjatywa, która może pobudzić dalszy rozwój przedsiębiorczości 
w tym przemysłowym regionie dolnośląskim. Pod względem ilości klastrów 
Polska zajmuje czołowe miejsce z Unii Europejskiej. Takie współdziałanie 
nauki z biznesem wszystkim się opłaca – przedsiębiorcom, ośrodkom 
naukowo-badawczym, uczelniom, samorządom, a w konsekwencji pol-
skiej gospodarce. specjalizujące się w tej samej 

branży lub prowadzące działal-
ność w tym samym regionie. 
Pomagają też w nawiązaniu 
kontaktów z ośrodkami na-
ukowo-badawczymi, kojarze-
niu partnerów biznesowych, 
w zdobyciu środków z Unii 
Europejskiej na prowadze-
nie działalności innowacyjnej, 
a także w nawiązywaniu mię-
dzynarodowej współpracy. To 
pozwala firmom nie tylko dyna-
miczniej się rozwijać, ale prze-
trwać też ciężkie czasy, które 
według prognoz ekonomistów 
mogą również do nas dotrzeć. 
Przedsiębiorstwa, które eks-
portują szczególnie w okresie 
spowolnienia gospodarczego 
lepiej sobie radzą i mają lepsze 
wyniki finansowe. Teraz jest 
dogodna sytuacja, ponieważ 
nasza gospodarka jest dobrze 
postrzegana w Europie jako, 
że nieźle radzimy sobie z kry-
zysem. Wiele zachodnich firm 

chce do nas wejść ze swoimi 
towarami. My powinniśmy 
robić to samo szukając zbytu 
na krajowe produkty i usługi 
za granicą, bo mamy bardzo 
wiele do zaoferowania. W in-
nowacjach najważniejsza jest 
komercjalizacja pomysłów. 
Dzięki pomocy doradców wie-
lu przedsiębiorców skorzystało 
z tej szansy w ramach reali-
zowanego przez nas projektu.  
Wsparliśmy ich innowacyjny 
rozwój na tym trudnym i kon-
kurencyjnym rynku.

Rozmawiała 
Jolanta Czudak

osiągnąć z prowadzenia działal-
ności innowacyjnej w różnych 
sektorach gospodarki poprzez 
wprowadzanie innowacji. Za-
chęcają ich do aktywnej współ-
pracy w ramach klastrów, któ-
re skupiają przedsiębiorstwa 

Biuro KIGNET 
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa 

tel. 22 630 97 03 
fax 22 630 95 54

e-mail: kignet@kig.pl   
www.kignet.pl

Lista 11 powołanych klastrów:

1. Klaster Energetyczny – Bielsko-Biała / Katowice
2. Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej  
3.  Klaster Archimedes – w regionie mazowieckim,  

w branży energetycznej
4. Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry  
5. Polski Klaster Żeglugi Śródlądowej
6. Klaster Wodny Polski Południowej
7. Klaster Odpadowy  (Polska Centralna)
8. Klaster Turystyczny Mazowsza
9. Łódzki Klaster Budowlany Twój Dom
10. Lubelska Fotografia – Klaster Regionalny w Lublinie
11. Lubelski Klaster Branży Spożywczej

Klaster Turystyczny Mazowsza, ma ogromne znaczenie dla rozwoju 
gospodarki turystycznej  i jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem 
realizowanym w województwie. Na zdjęciu spływ kajakowy na Pilicy

Od kilkunastu miesięcy „INŻYNIERIA” zaangażowana jest w budowę 
kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w Markach

Od kilkunastu miesięcy 
„INŻYNIERIA”  zaan-
gażowana jest m.in. w 

budowę kanalizacji grawita-
cyjnej i ciśnieniowej w Mar-
kach. Wysoki poziom wód 
gruntowych nie przeszkodził 
w sprawnej realizacji zadań 
przewidzianych w kontrakcie. 
Obejmują one budowę ok. 30 
km. kanalizacji grawitacyjnej 
i ciśnieniowej, 150 przydomo-
wych przepompowni ścieków i 
7 sieciowych. Zaawansowanie 
rozpoczętych w sierpniu 2010 r. 
robót przekroczyło już 70 proc. 

– Deszczowe lato utrudniło 
nam budowę kanalizacji – wyzna-
je Marian Serwach, właściciel 
spółki PBOiR  „INŻYNIERIA” 

w Płońsku.  – Woda znajdowała 
się bezpośrednio pod powierzch-
nią gruntu, a często nawet go za-
lewała. Na szczęście poradziliśmy 
sobie z tą ekstremalną sytuacją, 
ponieważ mamy doświadczonych 
pracowników i odpowiedni sprzęt 
do jej usuwania. Jednak podwyż-
szyło to koszty prowadzenia budo-
wy nieprzewidziane w kontrakcie. 
Łagodna zima rekompensuje 
nam te niedogodności i wszystkie 
roboty przebiegają teraz zgodnie 
z harmonogramem.

Termin zakończenia kontrak-
tu, którego łączna wartość wy-
nosi ok. 24 mln zł. planowany 
jest na wrzesień 2012 roku, ale 
niektóre odcinki są już gotowe 
do eksploatacji. 

– Mamy przygotowaną do-
kumentację do przekazania 
kolejnych odcinków inwestycji 
Wodociągowi Mareckiemu – za-
pewnia Artur Siuda, inżynier 
budowy. – Czekamy teraz na ich 
odbiór techniczny, żeby rozliczyć 
się z inwestorem.  Dopiero po 
tych odbiorach dostaniemy pie-
niądze za wykonaną pracę, a jest 
tego sporo bo 4 mln złotych. 
Jest to dość skomplikowana 
forma płatności, ale takie są 
ustalenia kontraktowe i musimy 
je respektować. 

Za 70 proc. zrealizowanych 
już zadań firma otrzymała na 
razie około 40 proc. należnych 
jej środków. Dla budownictwa 
nadchodzą teraz trudniejsze 
czasy, dlatego szybkie regulo-
wanie wzajemnych płatności 
jest szansą na przetrwanie 
dla przedsiębiorstw o słabszej 
kondycji finansowej. 

– Pomimo, że procedury wy-
nikające z kontrktu opóżniają 
zapłatę za wykonane usługi, to 
musimy płacić na czas podwy-
konawcom – podkreśla Marian 
Serwach. – W Markach jest bardzo 
duży kontrakt i łącznie pracuje 
tu ponad 40 osób. 

Inwestycja w Markach jest 
jedną z wielu, które płońska 
„INŻYNIERIA” realizuje obec-
nie na Mazowszu. Równocześ-
nie trwa budowa kanalizacji m.in. 
w Ciechanowie i Rembertowie, 
a niedawno zakończyła się w Ra-
domiu, Kobyłce i Otwocku. Firma 
zaangażowana jest również w bu-
dowę supermarketu w Płońsku 
oraz w wiele innych drobniejszych 
przedsięwzięć. Długa lista zrea-
lizowanych na terenie całego 
kraju inwestycji w dziedzinie 
budownictwa przemysłowego, 
ogólnego i  ekologicznego jest 
najlepszą rekomendacją dla 
„INŻYNIERII” z Płońska. (jc)

Fot. Archiwum


