
INNOWACYJNOŚCI
LIDERZY

NR 56/GRUDZIEŃ 2017www.liderzyinnowacyjnosci.com

CYKLICZNY MAGAZYN  
INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Mimo rozwoju innych form dostępu, polski rynek sieci kablowych tworzy ponad 4,5 
mln gospodarstw domowych, z czego ok. 4,3 mln (92 proc. rynku) obsługiwanych jest 
przez firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Daje to ope-
ratorom silną pozycję na rynku zarówno płatnej telewizji, jak i usług telekomunikacyj-
nych oraz usług dodanych. O ile pozostałe konkurencyjne sektory rozbudowują dopiero 
swoje usługi dodawane do podstawowej działalności, o tyle operatorzy kablowi jako 
pierwsi od początku bieżącego stulecia koncentrowali się na ich łącznym udostępnia-
niu: od potrójnej usługi telewizyjno-internetowo-telefonicznej, po obowiązujący dziś 
nieograniczony pakiet innych usług dodanych, których podstawą jest światłowodowa 
sieć szkieletowa i dostępowa, alternatywnie stosująca technologię DOCSIS i światłowód, tam gdzie jest to ekono-
micznie uzasadnione. Warto przypomnieć, że na 7,9 mln gospodarstw domowych, będących w zasięgu sieci, pene-
tracją operatorów objętych jest 64 proc. gospodarstw, a nowe zadania infrastrukturalne, np. budowa Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej skierowanej do małych ośrodków, mogą w perspektywie najbliższych paru lat szybko te propor-
cje zmienić. Operatorzy dzierżawią przy tym mniej niż 15 proc. sieci, reszta stanowi ich własność, co daje rękojmię 
stabilności usług, rozwoju technologicznego i niezawodnego serwisu. Łączna liczba abonentów telewizji cyfrowej 
oscyluje wokół 2,5 mln, a analogowej wynosi około 880 tys. i systematycznie się zmniejsza na rzecz cyfrowej, co daje 
ok. 75 proc. cyfryzacji odbiorców telewizji. Liczba abonentów Internetu stacjonarnego zbliża się do 2,5 mln, przy 
średniej przepustowości 300 Mb/s i systematycznym obniżaniu rachunków za usługi, co znacznie przekracza wymogi 
Europejskiej Agendy Cyfrowej na 2020 rok. Dla wielu odbiorców instytucjonalnych oferta internetowa operatorów 
przewyższa ich obecne potrzeby i jest stymulacją do dalszego rozwoju zapotrzebowania np. dla Internetu rzeczy. Jest 
to wynik dynamicznego rozwoju inwestycji, opartych przede wszystkim na własnym kapitale, wspieranym przez  Pro-
gram Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). To powoduje, że sektor kablowy ma stabilne perspektywy rozwoju i coraz 
silniej zgłasza zapotrzebowanie kadrowe na inżynierów i techników – promując w szczególności średnie wykształ-
cenie techniczne w zawodzie „technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej”, wprowadzonym w 2016 roku 
na oficjalną listę zawodów MEN. To wszystko pozwoli przygotować się operatorom do rewolucji 5G, czyli Internetu 
rzeczy, zapowiedzianej przez regulatora rynku w perspektywie lat 2020. 

PODSUMOWANIE ROCZNEGO CYKLU PIKE NA ŁAMACH LIDERÓW INNOWACYJNOŚCI

Operatorzy sieci kablowych w przededniu 5G

Historyczne remanenty
Warto przypomnieć, że operatorzy sie-

ci kablowych zaczęli działać na polskim 
rynku w 1989 roku, budując swój poten-
cjał w większości na rodzimym kapitale, 
co oznaczało inwestowanie własnych za-
sobów. Często nakłady te sięgały połowy 
całości przychodów, co było niespotyka-
ne u innych operatorów telekomunika-
cyjnych. W pierwszym rzędzie ekspansja 
operatorów dosięgła centrów wielkich 
i średnich miast oraz objęła duże osied-
la mieszkaniowe. Jednak ostatnie 10 lat 
to wejście także na tereny podmiejskie, 
czemu sprzyjało dofinansowanie wielkich 
projektów infrastruktury szerokopas-
mowej z POPC (którego operatorzy stali 
się wielkim beneficjentem) oraz śmiałe 
łączenie różnych technologii dostępo-
wych. Była to spektakularna i pozytywnie 
oceniana ekspansja, a telewizje kablowe 
szybko stały się istotnym i najbardziej 
konkurencyjnym elementem rynku tele-
komunikacyjnego. Polski rynek jako ca-
łość uznawany jest za jeden z najbardziej 
konkurencyjnych na świecie, a operato-
rzy, dzięki swoim inwestycjom, nieustan-
nie stymulują konkurencję na tym rynku. 
Telewizja kablowa od razu stała się nośni-
kiem innych usług dostarczanych tą samą 
drogą: telewizji, telefonu oraz Internetu, 
co było innowacją na skalę europejską 
i dało podstawy do nowej ekspansji. Dzi-
siaj wyznacza ją telewizja 4 k, nowoczes-
ne set top boxy i dostęp mobilny, wdra-
żany w sieciach operatorów, a niedaleką 
przyszłością ma być Internet rzeczy i bu-

tronicznej komunikacji szerokopasmowej 
na listę zawodów. Projekt edukacyjny 
PIKE wyszedł naprzeciw nie tylko zafascy-
nowaniu młodych ludzi elektroniką, ale 
dał również wkład do podstaw progra-
mowych tego typu kształcenia, dostęp 
do warsztatów, kursów, szkoleń i konfe-
rencji, jak i wyposażenie pracowni. Dziś 
technicy po szkołach średnich są poszu-
kiwani przez operatorów, choć konkuren-
cja o dobrego pracownika przekroczyła 
granice Polski i oferty napływają również 
z całej UE. Kolejnym etapem może się 
stać wspieranie przez PIKE uczniowskich 
start up-ów czy kształcenie pod potrzeby 
sieci 5G, bo sprzyja temu także polityka 
państwa, w tym strategia premiera Ma-
teusza Morawieckiego.

PIKE jako organizacja pracodawców
Jedną z cech operatorów było zrzesza-

nie się w celu obrony swoich interesów 
– najpierw w coraz sprawniejszą organi-
zację branżową mającą swoją siedzibę 
w Zielonej Górze, później w silną izbę 
gospodarczą, postrzeganą jako lider ca-
łego środowiska. Dwie doroczne konfe-
rencje branżowe, udział w konsultacjach 
społecznych projektów ustaw i rozporzą-
dzeń, wreszcie kampanie przeprowadza-
ne w interesie środowiska i abonentów, 
to codzienność organizacji. Jej ostatnimi 
sukcesami było zastopowanie projek-
tu nowelizacji ustawy abonamentowej, 
wprowadzającej dla operatorów telewizji 
kablowej i satelitarnej obowiązek przeka-
zywania danych abonentów, skuteczne 
odwoływania się do władzy sądowniczej 
w procesach przeciwko organizacjom 
zbiorowego zarządzania, w tym obalenie 
w Trybunale Konstytucyjnym i w Sądzie 
Najwyższym przepisów o wielokrotności 
należnego odszkodowania, czy włączenie 
kandydata PIKE do Rady Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. Jednak najważniej-

szymi odsłonami aktywności PIKE są dwie 
konferencję branżowe: krajowa wiosen-
na i międzynarodowa jesienna. Obydwie 
skupiają setki uczestników, a PIKE, która 
jest członkiem m.in. paneuropejskiej 
Cable Europe, na stałe współpracuje 
z takimi uznanymi organizacjami jak nie-
miecka ANGA czy amerykańskie SCTE. 
Tworzy to nową jakość w życiu środowi-
ska, które angażuje się również w rozwój 
społeczeństwa lokalnego. Ważnym i uni-
kalnym zjawiskiem jest zaangażowanie 
się operatorów w budowę społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez rozwój telewizji 
lokalnych. Działania te zostały docenione 
przez KRRiT, która w roku 2015 przyzna-
ła środowisku operatorów kablowych 
koncesję na emitowanie na multipleksie 
MUX8 ogólnopolskiego programu Zoom 
TV, współpracującego ściśle z telewizjami 
lokalnymi. (jw)
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Warsztaty w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku
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dowa sieci 5 G, do których operatorzy się 
przygotowują.  

Myślenie ściśle innowacyjne
Operatorzy od początku budowali swe 

sieci w najlepszym technologicznie stan-
dardzie: najpierw w hybrydowym syste-
mie HFC, wykorzystującym na odcinkach 
magistralnych medium światłowodowe 
a na odcinkach domowych – kabel kon-
centryczny. Przełom nastąpił na progu 
XXI stulecia za pośrednictwem standardu 
DOCSIS a obecnie DOCSIS 3.1., gwarantu-
jącego szybkości założone w Europejskiej 
Agendzie Cyfrowej na  2020 rok. Kolejną 
fazą było zbliżenie węzła optycznego do 
budynku, czyli FTTH, co oznacza trans-
misję telewizyjną, dostarczanie Interne-
tu i usług głosowych za pośrednictwem 
światłowodu do użytkowników domo-
wych, a teraz także udostępnienie abo-
nentowi przyłącza optycznego. Wszystkie 
nowobudowane budynki i osiedla dys-
ponują już w pełni dostępem światłowo-
dowym, którego korzyści i przewagi są 
wykorzystywane przez operatorów. Od 
początku uruchomienia potrójnej usługi 
oznaczało to szybkości Internetu rzędu 
300 Mb/s, ale przede wszystkim dawało 
stabilność i znakomitą jakość świadczo-
nych usług. W niektórych lokalizacjach, 
np. w Ostrowie Wielkopolskim, sieci ope-
ratora Promax wykonane są w 90 proc. 
w technologii FTTH. Technologicznie 
oznacza to, iż w każdym gniazdku telewi-
zji kablowej działa infostrada dostarcza-
jąca Internet najwyższej szybkości, tele-

fonię VOIP czyli telefonię internetową, 
rozmowy przez Internet i inne usługi gło-
sowe, telewizję w standardzie HD i ultra 
4K czy inne usługi dodane wykorzystują-
ce kanał zwrotny, być może także Inter-
net rzeczy, czyli komunikacje pomiędzy 
maszynami i urządzeniami biurowymi, 
produkcyjnymi i domowymi, bez pośred-
nictwa człowieka. Dziś wystarczy określić 
swoje potrzeby w tym zakresie i udać się 
do biura obsługi klienta swojego operato-
ra sieci kablowej. 

Walka o kadry 
Operatorzy sieci kablowych są na tyle 

dobrym pracodawcą, iż od zawsze przy-
ciągali swoimi ofertami pracy najlepszych 
menadżerów i inżynierów telekomuni-
kacji. Dzisiaj jednak ta perspektywa się 
zmieniła, ponieważ rynek pracy stawia 
inne wymagania – bezrobocie maleje, 
a zapotrzebowanie na wykształconych 
specjalistów rośnie. W najbliższych latach 
pierwsze roczniki uczniów z klas o spe-
cjalizacji komunikacji szerokopasmowej 
opuszczą mury swych szkół – część ucz-
niów wybierze wyższe studia, część zde-
cyduje się na pracę. Kiedy dwie placówki 
edukacyjne na Pomorzu zdecydowały się 
otworzyć takie klasy, to PIKE, jako orga-
nizacja branżowa, otoczyła ten projekt 
swoją ścisłą opieką. Jej efektem najpierw 
był selektywny nabór kandydatów do 
klas specjalistycznych, następnie praktyki 
krajowe i zagraniczne, wspierane przez 
PIKE, a ostatecznym sukcesem jest wpi-
sanie przez MEN zawodu technika elek-
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Profesjonalizm i odważne decyzje zarządu radomskich wodociągów w się-
ganiu po wielomilionowe dotacje unijne   doprowadziły do dynamiczne-
go rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Przed kilkoma 
tygodniami, w roku jubileuszu 90-lecia przedsiębiorstwa, miejska spółka 
otrzymała 192 mln zł na kontynuację trzeciego etapu, realizowanych z suk-
cesem inwestycji.
Przemyślana wizja i strategia rozwoju oraz szczęście do ludzi są źródłem suk-
cesu radomskiego przedsiębiorstwa. Wierne tej tradycji jest kierownictwo 
spółki i kolejne pokolenia pracowników. Znaczna część załogi zatrudniona 
jest w przedsiębiorstwie od ponad 30 lat, a rekordziście przekroczyli cztery 
dekady. Od ćwierć wieku prezesem Wodociągów Miejskich w Radomiu jest 
Leszek Trzeciak, związany z firmą od 35 lat. 

90 LAT WODOCIĄGÓW MIEJSKICH W RADOMIU

Wspólna odpowiedzialność za wielkie projekty

– Każdy jubileusz jest okazją do reflek-
sji i  spojrzenia w przyszłość. Które daty 
były przełomowe w historii przedsiębior-
stwa?

– Było ich sporo. Jedna z pierwszych 
to utworzenie w 1927 roku Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji. Radom był w czo-
łówce polskich miast, w których na sze-
roką skalę realizowano rozbudowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Początki 
sięgają bowiem połowy XIX jeszcze za cza-
sów Radomskiego Rządu Gubernialnego, 
kiedy tworzono zaczątki miejskiej sieci. 
Przed 90 laty do jej rozbudowy przystą-
piła znana ze swoich dokonań w wielu 
krajach Europy, angielska firma Williama 

Lindleya. Systematyczna rozbudowa in-
frastruktury trwała przez cały okres lat 
30. i 40. ub. wieku obejmując także dziel-
nice peryferyjne. Droga do wprowadzania 
współczesnych rozwiązań, przebytych na 
przestrzeni dziesiątków lat, nie była ani ła-
twa ani prosta. Był to czas wielkich zmian 
ustrojowych, organizacyjnych, struktural-
nych i kapitałowych. Zawsze jednak po-
trzeby mieszkańców w dostawach  dobrej 
jakościowo wody i odbioru ścieków trak-
towano priorytetowo. Jednym z ostatnich 
przełomów, których doświadczyłem już 
podczas mojej pracy, było przekształcenie 
w 1992 roku Wojewódzkiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wo-

dociągi Miejskie w Radomiu. Powstała 
spółka prawa  handlowego ze 100 proc. 
udziałem Gminy, która stworzyła nam na 
niespotykaną dotychczas skalę możliwo-
ści pozyskania funduszy zewnętrznych na 
zadania inwestycje.

– Sięganie po te fundusze wymagało 
odwagi?

– Przecieraliśmy szlaki bez żadnych do-
świadczeń, ale z przekonaniem, że damy 
radę. Pierwszą pomoc finansową na za-
danie związane z modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Lesiowie, uzyskaliśmy 
w 1994 roku  z Duńskiej Agencji Ochrony 
Środowiska.  Dodatkową wartością w tym 
projekcie były profesjonalne szkolenia 
dla naszych pracowników w podobnym 
przedsiębiorstwie w Holstebro. Po takim 
przygotowaniu łatwiej nam było sięgać po 
środki unijne. Idąc w ślady znakomitych 
poprzedników, a także mając na wzglę-
dzie wymogi współczesnej cywilizacji, 
za najważniejszy cel uznaliśmy wpro-
wadzenie spółki w XXI wiek z należytym 
potencjałem technologicznym, na miarę 
naszych czasów. Dlatego podejmowali-
śmy wiele prób pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych, aplikując o środki unijne na 
kompleksową rozbudowę i modernizację 
istniejącej infrastruktury wodno – kana-
lizacyjnej mieście. Te starania zakończyły 
się sukcesem, dzięki ogromnej kompeten-
tnej i pracowitości załogi. Pierwszy etap 
modernizacji i rozbudowy systemu zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 
z unijnym dofinansowaniem rozpoczęli-
śmy pod koniec 2004. Od tego momentu 
nastąpił ogromny przełom w rozwoju in-
frastruktury wodociągowej i kanalizacyj-
nej w historii naszego przedsiębiorstwa. 
Dzięki projektom współfinansowanym 
z programu „Infrastruktura i  środowisko” 
w ramach Funduszu Spójności otrzymali-
śmy dotacje w łącznej kwocie ponad 60 
milionów euro na rozbudowę infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej w mieście 
i ościennych gminach. 

– Jakie efekty przyniosła realizacja  
tych projektów? 

– Wymieniliśmy ponad 240 kilome-
trów sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym 
również na Starówce. Niektórzy żartowa-
li, że stary Radom ma nowe podziemie. 
Przy modernizacji sieci, pamiętającej 
powstanie kanalizacji w mieście, zostały 
wykorzystane najlepsze dostępne na ryn-
ku materiały i technologie. Oprócz sieci 
wodno-kanalizacyjnej, dużym przedsię-
wzięciem inwestycyjnym była moderni-
zacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Lesiowie. W miejsce wyeksploatowa-
nych obiektów powstały zupełnie nowe 
linie technologiczne w części mechanicz-
nej i biologicznej pod kątem usuwania 
związków biogennych wraz z obiektami 
przeróbki osadów ściekowych. Wybudo-
waliśmy też nowe ujęcia głębinowe i sta-
cje uzdatniania wody, a istniejące zostały 
dostosowane do europejskich standar-
dów. W sąsiedztwie najstarszego obiek-
tu z okresu powstania przedsiębiorstwa, 
stanął bliźniaczo podobny pod względem 
architektury budynek, w którym  odbywa 

się drugi stopień filtracji wody z całkowi-
tym usuwaniem manganu z jej składu. 
Te i inne inwestycje zmieniły całkowicie 
warunki pracy załogi. Z firmy kojarzonej 
z brudną robotą staliśmy się synonimem 
nowoczesności w branży komunalnej. 
Przedsiębiorstwo zostało wyposażone 
w najnowszą aparaturę, specjalistyczny 
sprzęt do usuwania awarii wodno-kanali-
zacyjnych, środki transportu. Przejście na 
wyższy poziom techniczny, wymusił także 
podniesienie kwalifikacji zawodowych na 
każdym stanowisku.

– Przyznana ostatnio dotacja unijna 
w wysokości 192 mln zł to kolejny wielki 
zastrzyk finansowany dla spółki. Na jakie 
zadania będą przeznaczone te środki?  

– Za pieniądze przyznane nam w roku 
jubileuszu 90-lecia przedsiębiorstwa, zre-
alizujemy ponad 220 zadań inwestycyj-
nych, w tym większość o strategicznym 
znaczeniu dla spółki i miasta. W paździer-
niku podpisaliśmy umowę z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na  dofinansowanie III eta-
pu projektu o wartości ponad 300 mln zł. 
Nasze plany związane są z modernizacją 
wysłużonych sieci położonych w centrum 
miasta i na jego obrzeżach oraz dalszym 
rozwojem infrastruktury na terenach, 
gdzie wciąż brakuje sieci miejskiej. Zamie-
rzamy też dokończyć prace moderniza-
cyjne na terenie radomskiej oczyszczalni 
ścieków i stacji uzdatniania wody. Przed-
sięwzięcia te zakończymy w 2022 roku.

– Wielkie projekty to wielka odpowie-
dzialność. Po 25 latach zarządzania spół-
ką łatwiej te zadania realizować?

– W te działania zaangażowana  jest 
cała, ponad 400 osobowa załoga. Mamy 
fantastyczny zespół doświadczonych pra-
cowników, którzy wiążą się z zakładem na 
długie lata. Najważniejsze dla spółki de-
cyzje podejmujemy kolegialnie, w gronie 
kadry zarządzającej, ale każda sugestia 
jest dla nas wsparciem. Naprawdę, wte-
dy łatwiej się pracuje. Tworzymy jedną 
wspólną rodzinę, która czuje się odpowie-
dzialna za wszystko co robimy w firmie. 
Tak jest na każdym stanowisku pracy od 
najniższego po najwyższe. Pragnę załodze 
za to gorąco podziękować. To wielka ra-
dość pracować z takim zespołem. Pomaga 
rozwiązywać nawet najbardziej skompli-
kowane i trudne sprawy. Dawno temu 
pewna osoba o  astrologicznych umie-
jętnościach odczytała z gwiazd „abym się 
związał z wodą”. Przypadek zrządził, że tak 
się stało 35 lat temu, a od 25 zarządzam 
firmą. Nie wiem czy to przeznaczenie, ale 
z pewnością duża w tym zasługa  dobrej 
współpracy z Radą Miejską kolejnych 
kadencji, prezydentami, parlamentarzy-
stami oraz wszystkimi instytucjami, które  
pomagają nam realizować nasze ambit-
ne plany. Robimy to  z myślą o poprawie 
standardu życia i usług świadczonych 
mieszkańcom w naszej wspólnej, małej 
ojczyźnie. 

Rozmawiała  
Barbara Pikiewicz

STAWIAMY MOCNO NA JAKOŚĆ WODY

Lista sukcesów radomskich wodociągów jest imponująca – dziękował spółce Radosław Wit-
kowski prezydent  miasta podczas jubileuszowej gali pod koniec listopada. – Za tymi sukce-

sami stoją bez wątpienia ludzie, którzy kiedyś  byli zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie i którzy 
obecnie w nim pracują. Wszystkim pracownikom gratuluję tych osiągnięć i wielkiego profesjona-
lizmu w działaniu. W ocenie władz miasta Leszek Trzeciak, prezes Wodociągów Miejskich, bar-
dzo profesjonalnie kieruje tą firmą. Kiedy zostałem prezydentem opiniowaliśmy pracę zarządów 
6 funkcjonujących w mieście spółek komunalnych. Tylko szef wodociągów pozostał na swoim 
stanowisku z tego grona. To jest najlepsza rekomendacja dla jego działań. W roku jubileuszu 
90-lecia radomskie wodociągi zarządzają siecią kanalizacyjną o długości ok. 860 km i wodocią-
gową ponad 970 km. Ta statystyka jeszcze się zwiększy po zrealizowaniu III etapu projektu roz-
budowy infrastruktury, który się właśnie rozpoczyna. Bardzo mocno stawiamy na jakość wody 
dostarczanej mieszkańcom i cieszę się, że  kierownictwo spółki tak prężnie podchodzi do tego 
zadania. Radomska woda czerpana ze studni  o głębokości dochodzącej do 300 m uznawana 
jest za jedną z najsmaczniejszych w kraju. Jest bogata w minerały i korzystnie wpływa na układ 
krążenia i kości. Jak zakończymy  nowy projekt to będziemy mieli wodę najlepszą w Europie. 

MAMY SZCZĘŚCIE DO LUDZI

Pracuję z przedsiębiorstwie od 35 lat, podobnie jak prezes Leszek Trzeciak – wyznaje Hanna 
Skierczyńska, przewodnicząca OPZZ w radomskich wodociągach.  – Wiele osób ma znacznie 

dłuży staż. Niektórzy ponad 40, a nawet 46 lat. Są w „Złotej dziesiątce”, którą prezydent miasta 
wyróżnił podczas jubileuszowej gali. Wszystkie osoby, które pracują w spółce powyżej 20 lat 
zostały odznaczone. To bardzo miłe, że znalazłam się w tej grupie.  Pracę w radomskich wodocią-
gach zaczynałam w bardzo młodym wieku. Miałam fantastycznych przełożonych, dlatego szybko 
nauczyłam się zawodu.  Jeden drugiemu w tym pomagał. To było zupełnie naturalne działanie. 
Potem my dzieliliśmy się tymi doświadczeniami z nowymi osobami, które przychodziły do zakła-
du. Tworzył się klimat wzajemnej życzliwości. Taka atmosfera zawsze tu panowała i panuje na-
dal. Mieliśmy szczęście do ludzi. Zżyliśmy się ze sobą. Wspólnie przeżywaliśmy śluby, narodziny 
dzieci, potem ich wejście w dorosłe życie, a także różne życiowe perypetie. Łączą nas silne więzi 
i  przyjaźnie. Niestety niektórych już nie ma na tym świecie. Wspomnę mojego szefa  śp. Marka 
Michonia bo to był złoty facet. Nasz prezes też ma wielkie serce. Nigdy nie przejdzie obok nas 
obojętnie. Dla takiego zwykłego pracownika, który ciężko pracuje w wykopie,  do którego po-
dejdzie prezes, żeby uścisnąć mu rękę i zamienić kilka zdań,  to ma często większe znaczenie niż 
300 zł nagrody. Cały Zarząd okazuje nam szacunek, dlatego tak dobrze czujemy się w tej firmie. 
Wszystkim życzę takich szefów. 

DOBRZE WYKORZYSTALIŚMY SZANSĘ

Jestem dumny z tego, że przez jakiś czas pracowałem w zarządzie radomskich wodociągów 
– mówi Artur Michalski zastępca prezesa NFOŚiGW. – Jako wiceprezes zajmowałem się 

sprawami rozwojowymi w spółce. Tak się złożyło, że pod koniec poprzedniej perspektywy fi-
nansowej można było sięgać po środki na opracowanie dokumentacji projektów, które będą 
aplikowały o fundusze  unijne w nowej perspektywie. Taki był zresztą warunek otrzymania 
tych pieniędzy. Wykorzystaliśmy tę szansę i obecnie Wodociągi Miejskie mając gotową doku-
mentację mogły wystąpić z wnioskiem do NFOŚiGW o dofinansowanie III etapu projektu roz-
budowy i modernizacji infrastruktury. Po Warszawie i Poznaniu spółka otrzymała najwyższą 
dotację – 192 mln zł. Bardzo się cieszę z ich sukcesu i mam osobistą satysfakcję, że brałem 
udział we wstępnej fazie przygotowania tego projektu. Oprócz rozbudowy i modernizacji 
sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i niewielkiego odcinka kanalizacji deszczowej jednym  
z podstawowych zadań w tym projekcie jest kompleksowy system zarządzania siecią. Jego 
wprowadzenie spowoduje jeszcze większą optymalizację w działaniach firmy, eliminując 
straty na przesyle wody. To wpłynie na duże oszczędności i kontrolę nielegalnego jej poboru. 
Kiedy dobre zarządzanie firmą idzie w parze ze skutecznością zabiegania o środki to zawsze 
jest efekt. Bardzo cenię prezesa Leszka Trzeciaka i całą załogę za profesjonalne działania. 
Zawsze z przyjemnością tu wracam i spotykam się z życzliwością pracowników. 

Fot. Archiwum

Leszek Trzeciak, prezes Wodociągów 
Miejskich w Radomiu

Radosław Witkowski, prezydent Radomia wręcza odznaczenia pracownikom radomskich 
wodociągów na gali jubileuszowej 

Nowy budynek drugiego stopnia filtracji wody nawiązuje do architektury pierwszego obiektu 
sprzed 90 lat

Instalacja do przeróbki osadów ściekowych, z których powstaje biogaz.
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W niedalekiej przyszłości pierścień dróg ekspresowych i autostradowych 
zamknie obwodnicę Rzeszowa i wyprowadzi całkowicie ruch tranzytowy 
z miasta. Znaczna część tej trasy jest już użytkowana przez kierowców.  
Kolejny, ponad 6-km fragment nowej drogi ekspresowej S19 od Świlczy 
do Kielanówki wraz z prawie 4-km miejskim łącznikiem został otwarty na 
początku grudnia. Ważna dla miasta inwestycja, powiązana z istniejącym 
układem komunikacyjnym, stworzyła idealne warunki do dalszego rozwoju 
i urbanistycznego zagospodarowania pobliskich terenów.

Od kilkunastu lat Rzeszów jest gigantycznym placem 
budowy. Każdego roku powstają tu setki kolejnych 
inwestycji. Nowe osiedla z niezwykle funkcjonalną 
infrastrukturą, nowoczesne szkoły, przedszkola, żłob-
ki, ośrodki zdrowia, sportu i rekreacji. Na realizację 
inwestycji wydano w tym roku wspólnie ze spółkami 
miejskimi ok. 600 mln zł. W nadchodzącym będzie 
podobnie. Znaczna część środków pochodzi z fundu-
szy europejskich, po które władze miasta sięgają z ogromną skutecznością. 
O najbliższe plany inwestycyjne pytamy Marka Ustrobińskiego (n.z), wicepre-
zydenta Rzeszowa, odpowiedzialnego na rozwój miasta.

POLSKIE  „ZIELONE”  TECHNOLOGIE ADAPTOWANE W WIELU INNYCH KRAJACH

Wysiłek daje efekty 

Niekończące się inwestycje

Korzyści ze wspólnej inwestycji drogo-
wej mają wszyscy partnerzy zaangażowani 
w jej budowę. Dzięki połączonym wysiłkom 
rządu, Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych 
i Autostrad, samorządu województwa i sto-
licy Podkarpacia powstał kolejny, ponad 
6-km fragment drogi ekspresowej S19 od 
węzła Świlcza do węzła Rzeszów – Południe 
(Kielanówka) oraz prawie czterokilometro-
wa droga wewnętrzna łącząca ul. Podkar-
packą w Rzeszowie z nową trasą. Podczas 

uroczystego oddania do eksploatacji tej 
wspólnej inwestycji, każdy z partnerów 
mówił, że najlepsze efekty przynosi zawsze 
zintegrowanie działanie.

– Jest to najprzyjemniejszy moment, 
który wieńczy pracę bardzo wielu osób 
z sektora publicznego i prywatnego – pod-
kreślał Jerzy Kwieciński, wiceminister roz-
woju. – Możemy się pochwalić tą drogą, bo 
ma szczególne znaczenie dla kraju, Polski 
Wschodniej, Podkarpacia i Rzeszowa. Jest 

częścią drogi ekspresowej Via 
Carpatia, która w niedalekiej 
przyszłości połączy polskie porty 
z morzem Egejskim, a poprzez 
odnogi także z morzem Czarnym 
i Adriatykiem. Budujemy ją krok 
po kroku, nadrabiając wielolet-
nie zaniedbania. 

Minister rozwoju zapewnił, że 
jeszcze w tej perspektywie finansowanej 
rząd przeznaczy nie tylko środki unijne ale 
i krajowe, żeby w intensywny sposób kon-
tynuować budowę drogi S19 od granicy 
południowej w Barwinku poprzez trzy wo-
jewództwa: podkarpackie, lubelskie i pod-
laskie, aż do Kuźnicy Białostockiej, graniczą-
cej z Białorusią. W sumie jest to cały polski 
odcinek Via Carpatii o długości 570 km. 

– Dziękuję wszystkim, którzy się przyczy-
nili do powstania tego odcinka drogi eks-
presowej S19 między Świlczą i Kielanówką 
wraz z rzeszowskim łącznikiem – konty-
nuował Jerzy Kwieciński. – To jest zasługa 
dobrej współpracy samorządów i decyden-

– Oddanie nowego odcinka drogi S19 
wraz z łącznikiem to kolejna szansa rozwo-
jowa dla miasta?

– Po wybudowaniu łącznika od ul. Pod-
karpackiej do węzła Rzeszów Południe  
możemy już przystąpić do zurbanizowa-
nia kolejnej części miasta. Przy okazji  tej 
inwestycji wykonana została kanalizacja 
deszczowa i pojawiła się możliwość do-
prowadzania dróg dojazdowych do po-
bliskich nieruchomości. Okoliczni właś-
ciciele już oferują grunty inwestorom. 
Pracujemy teraz nad przedłużeniem tego 
łącznika w kierunku wschodnim, żeby 

Europejskie nagrody za innowacyj-
ność w polityce to ciekawy eksperyment 
promowania wybitnych osobowości za 
twórczą i odważną działalność w sferze po-
litycznej. Laureaci doceniani są za kreatyw-
ność i osiągnięcia w tworzeniu warunków 
do godnego życia lokalnych społeczności 
i rozwoju regionów. Organizatorem pierw-
szej edycji konkursu Innovation in Politics 
Awards 2017 był Instytut Innowacji w Po-
lityce z siedzibą w Wiedniu. Inicjatywę tę 
wspiera  też kilka renomowanych think 
tanków i fundacji w Europie w ramach  ist-
niejącego partnerstwa: Act.Now w Wied-
niu, Das Progressive Zentrum w Berlinie, 
Dublin City University, Bułgarska Szkoła 
Polityki, EuropaNova w Paryżu, Europej-
skie Forum Alpbach, Stowarzyszenie 61, 
THINKTANK, Szkoła Liderów, Fundacja 
Wspomagania Wsi i Aśoka.

– Duże zainteresowanie pierwszą edy-
cją konkursu Innovation in Politics Awards 
2017 naprawdę nas zaskoczyło – wyznaje 
Julia Kozak, przedstawicielka Innovation 
in Politics Institute na Polskę. – Mieliśmy 
pewne obawy, czy nasze przedsięwzięcie 

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc został finalistą konkursu „Innowacje w Polityce 2017”, który wyróżnia najbardziej 
kreatywne umysły Europy. Spośród prawie 600 zgłoszonych propozycji z 40 krajów europejskich, jurorzy wybrali rze-
szowski projekt jako jedno z 80 najbardziej innowacyjnych rozwiązań, służących dobru społecznemu. Wyróżnienie przy-
znane zostało za imponujące efekty wdrażania idei inteligentnego miasta przyszłości i aktywne zaangażowanie miesz-
kańców w te działania. Uroczystość z udziałem 80 finalistów konkursu odbyła się w Wiedniu na początku grudnia. 

PREZYDENT RZESZOWA W CZOŁÓWCE ŚWIATOWYCH LIDERÓW

Trzeba ludzi kochać i słuchać

się powiedzie, bo innowacje w polityce ra-
czej wykluczają się wzajemnie. Takie myśle-
nie od dawna było zakorzenione w naszej 
świadomości. Konkurs przełamał ten ste-
reotyp. Okazało się, że jest wiele osób, któ-
re wprowadzają bardzo innowacyjne meto-
dy zarządzania i przez to zmieniają oblicze 
Europy i świata. Wpływają na poprawę 
standardu życia i komfortu mieszkańców.

Wizjonerska działalność prezydenta 
Tadeusza Ferenca, który od 15 lat z suk-
cesem zarządza miastem jest najlepszym 
przykładem skutecznego realizowania po-
lityki społecznej i gospodarczej dla dobra 
mieszkańców i regionu.

Wyróżnienie w kategorii społeczność  
lokalna

Projekty polityczne nominowane były 
w ośmiu kategoriach: cywilizacja, demo-
kracja, praca, dobrobyt, jakość życia, pra-
wa człowieka, społeczność i ekologia. Żad-
nej propozycji nie zgłoszono w dziewiątej 
kategorii pn. „Wolność”. Organizatorzy 
liczą, że w kolejnej edycji nie zabraknie do-
brych rozwiązań również w tej dziedzinie.  

Zgłoszenia oceniało jury składające się 
z ponad tysiąca obywateli ze wszystkich 
europejskich krajów. Z Polski wpłynęło 
aż 55 propozycji na około 600 nadesła-
nych na konkurs europejskich projektów. 
Wśród jurorów znalazło się ponad 60 Po-
laków. Rzeszowski projekt inteligentnego 
miasta przyszłości przy aktywnym zaanga-
żowaniu mieszkańców został wyróżniony 
w kategorii społeczność lokalna. 

– Zrobił duże wrażenie na międzynaro-
dowych jurorach ze względu na wszech-
stronność nowatorskich rozwiązań ini-
cjowanych od wielu lat przez prezydenta 
Tadeusza Ferenca – informuje Julia Kozak, 
country representative Poland. – Był jed-
nym z najbardziej interesujących 8 polskich 
projektów, które zakwalifikowały się do fi-
nału. Dla Polski to jest bardzo dobry wynik, 
potwierdzający, że innowacje w polityce 
stają się faktem w naszym kraju. Jest na-
dzieja, że te dobre praktyki i rozwiązania 
znajdą wielu naśladowców. 

Finałowe projekty wyróżnione w kon-
kursie Innovation in Politics Awards 2017 
zostały opublikowane w „Księdze 80 naj-

lepszych praktyk”, aby wszyscy 
mogli korzystać z tych dobrych 
i uznanych wzorców. Będą też 
zamieszczone w na stronie  insty-
tutu w celu ich szerokiej populary-
zacji w Europie i na świecie.

W elitarnym gronie kreatywnych 
umysłów 

Jako jeden z najbardziej inno-
wacyjnych europejskich polityków 
prezydent Rzeszowa został zapro-
szony przed ceremonią wręczenia 
wyróżnień finalistom, do udziału 
w warsztatach podczas których 
zaprezentował zgłoszony przez  
miasto projekt. Podał przykłady 
nowatorskich rozwiązań i korzyści 
wynikających z włączenia miesz-
kańców w proces zarządzania mia-
stem. – To od mieszkańców zależy 
na jakie cele przeznaczamy znaczącą część 
budżetu miasta – wyjaśniał Tadeusz Ferenc, 
finalista konkursu „Innowacje w polityce”. 
– Zawsze wsłuchujemy się w propozycje 
lokalnej społeczności przystępując do pla-
nowania inwestycji. Mieszkańcy wiedzą naj-
lepiej jakie są ich potrzeby i to oni decydują 
o realizacji konkretnych zadań. Taka współ-
praca z mieszkańcami daje najlepsze rezul-
taty. Jestem bardzo dumny, że taki model 
zarządzania miastem zyskał uznanie euro-
pejskich jurorów i że znaleźliśmy się w tym 
elitarnym gronie finalistów. Każdy kto kocha 
i słucha ludzi odnosi sukces również, a może 
przede wszystkim w polityce.  

Podczas wizyty w Wiedniu prezydent 
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Rzeszowa udzielił wywiadu dziennika-
rzom, przygotowującym projekt po nazwą 
Ludzie – „Mensch”, którego celem jest 
promowanie sylwetek wybitnych osobo-
wości z całego świata. Tadeusz Ferenc na-
leży do elitarnego grona najbardziej krea-
tywnych umysłów w europejskiej polityce. 
Nagrania z tych rozmów będą dostępne w 
mediach społecznościowych, aby inspiro-
wać polityków do odważnych  i twórczych 
działań we wprowadzaniu  najlepszych 
rozwiązań do godnego życia lokalnych 
społeczności i rozwoju regionów. (jc)

Więcej informacji na temat „Innowacje 
w Polityce” można znaleźć na stronie:

https://www.innovationinpolitics.eu/

tów na wszystkich poziomach oraz  inży-
nierskiego talentów projektantów i wyko-
nawców. Niech ta droga łączy i umożliwia 
komunikację wszystkich ze wszystkimi, 
również w wymiarze symbolicznym.

Droga ekspresowa S19 Świlcza – Rze-
szów Południe (Kielanówka) łączy dwie 
trasy międzynarodowe: E40 i E371. W ra-
mach inwestycji, za której realizację od-
powiadała Eurovia Polska z Warbudem, 
powstał węzeł Rzeszów Kielanówka, który 
komunikuje  S19 z DW-878. 

– Konsorcjum realizowało tę inwe-
stycję w systemie optymalizuj i buduj 
w ciągu trzech lat od jej zaprojektowa-

nia do zakończenia – informował 
Jacek Gryga p.o. dyrektora Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. – Całość obejmuje 12 
obiektów inżynierskich, w tym m.in. 
estakadę, która przebiega  nad ulica 
Dębicką w Rzeszowie i pełni funkcję 
przejścia dla zwierząt oraz przepra-
wę nad potokiem Przywra. Jednym 
z największych zadań w tym projek-

cie była budowa węzła  Rzeszów Po-
łudnie, który komunikuje zarówno drogę 
ekspresową S19 jak i łącznik realizowany 
przez samorząd województwa i miasto, 
a wykonany przez firmę Skanska. Dzięki 
tej inwestycji powstało ważne połączenie 
drogi ekspresowej z droga krajową S19. 

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 
342 mln zł. Do 2021 r. DGDKiA zamierza 
zrealizować połączenie ekspresowe na 
odcinku Rzeszów – Lublin. Część tej inwe-
stycji została już oddanych do użytkowa-
nia, a pozostałe fragmenty są na etapie 
przetargów. Zgodnie z rządowym progra-
mem cała S19 na Podkarpaciu gotowa bę-
dzie w 2024 roku. (iw)

powstał  dalszy odcinek autostradowej 
obwodnicy Rzeszowa, od strony południo-
wej. Łącznik między Świlczą, a węzłem 
Rzeszów-Południe w Kielanówce, domyka 
zachodnią część autostradowej obwodni-
cy miasta. Konieczna jest teraz budowa 
odcinka wschodniego. Jesteśmy mocno 
zaangażowani w te działania z prezyden-
tem Tadeuszem Ferencem i dążymy do 
jak najszybszej realizacji tego planu. Dro-
gi ekspresowe można bardzo racjonalnie 
powiązać z istniejącym układem komuni-
kacyjnym w mieście dla komfortu miesz-
kańców i wygody kierowców. 

– Od czego zależy szybka realizacja tych 
inwestycji?

– Napoleon by powiedział że od trzech rze-
czy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. I to jest 
prawda. Oprócz ogromnej determinacji pre-
zydenta i  jego troski o rozwój miasta od 15 
lat oraz stałego nacisku na budowę nowych 
połączeń i dróg, potrzebne są środki. Z po-
mocą przychodzi nam rząd i Unia Europej-
ska. W przyszłym roku będziemy aplikować 
o fundusze na budowę  tej drogi południo-
wej, ale żeby było to możliwe to musimy już 
rozpocząć procedurę uzyskiwania zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej. To jest wa-
runek,  aby starać się o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia. Zamierzeń inwestycyjnych 
jak zwykle mamy dużo, bo jedna inwestycja 
wymusza kolejną. Zawsze zaczynamy od przy-
gotowania dokumentacji, ponieważ ten pro-
ces trwa najdłużej. Sama budowa przebiega 
już zazwyczaj bardzo sprawnie. W przypadku 
tej oddanej właśnie drogi podpisaliśmy umo-
wę z wykonawcą w październiku 2016 roku, 
a na początku grudniu jesteśmy po robocie.  
Pozostały jeszcze kosmetyczne rzeczy do wy-
konania. Przygotowanie dokumentów, w tym 

samo zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej trwało 13 miesięcy. Projektowanie 
8 miesięcy, czyli ponad 2 lata zajęły przygoto-
wania a w rok ją wybudowaliśmy.

– Po nowych rzeszowskich drogach będą 
jeździć pojazdy elektryczne?

– Nowoczesny i niskoemisyjny transport 
publiczny jest priorytetem dla władz miasta. 
Wiele się dzieje w tej dziedzinie. Będziemy 
wprowadzać już niedługo elektryczne auto-
busy i uruchamiać wypożyczalnie elektrycz-
nych samochodów, rowerów i skuterów. 
W przyszłym roku na rzeszowskich ulicach 
pojawi się 10 pierwszych autobusów elek-
trycznych, ale docelowo chcemy ich kupić 
znacznie więcej. Elektromobilność staramy 
się rozwijać wspólnie z Łodzią i Katowica-
mi. Jesteśmy razem w programie NCBiR, 
prowadzonym pod patronatem Minister-
stwa Rozwoju. Przygotowujemy się już do 
uruchomienia pierwszych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych. Na początku po-
wstanie ich 10, a potem 100. Współpra-
cujemy intensywnie w tym zakresie z PGE 
Nowa Energia. Dużą atrakcją w mieście 
będzie też wprowadzenie autonomicznych 
autobusów bez kierowców. To nowoczesne 
i ekologiczne rozwiązanie świetnie uzupełni 
system transportowy miasta. Musimy po-
dążać na trendami światowymi.

– A co z kolejką monorail?
– Nie rezygnujemy w tej inwestycji. 

Sprawy się przeciągają, bo konieczne są 
zmiany w prawie, żeby taki system trans-
portowy uruchomić. Posłowie nad tym 
pracują. Powstała nawet specjalna pod-
komisja. Przez pół roku jeszcze niczego nie 
zrobiono, ale prezydent Tadeusz Ferenc 
zabiega o zintensyfikowanie tych prac le-
gislacyjnych. Monorail to bardzo wygod-
ny środek miejskiej komunikacji. Porusza 
się na jednej szynie, na wysokości ok. 6 m 
nad poziomem ulic. Jest transportem no-
woczesnym, ekologicznym, cichym, bez-
kolizyjnym, szybkim i niezawodnym. Nie 
ma powodów, żeby go nie wprowadzać 
w zatłoczonych miastach, które walczą ze 
smogiem. Mam nadzieję, że za kilka mie-
sięcy będziemy mogli powrócić z sukce-
sem do tej sprawy. Spotykamy się z dużą 
życzliwością parlamentarzystów, przed-
stawicieli rządu, środowisk naukowych 
i naszych partnerów samorządowych. 
Wspierają nas w tych działaniach, dlate-
go ufam, ze nam się uda pokonać przej-
ściowe trudności. Może zdążymy nawet 
sięgnąć po fundusze unijne jeszcze w tej 
perspektywie. Bardzo byśmy tego chcieli. 
Wtedy na pewno będziemy liderem elek-
tromobilności w Polsce.   

Rozmawiała Jolanta Czudak
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Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc odbiera wyróżnienie  
z rąk Edwarda Strassera z Instytutu Innowacji w Polityce

Uroczystość otwarcia drogi ekspresowej S19 od Świlczy do Kielanówki
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– Jakie są dowody na to, że Stowarzy-
szenie Zielony Kasztel, popierane przez 
grupę radnych, szkodzi miastu i miesz-
kańcom?

– Dowody są w tych wszystkich segre-
gatorach, od których uginają się już półki. 
Tysiące pism procesowych, skarg, zażaleń, 
protestów i odpowiedzi udzielanych przez 
naszych pracowników i kancelarie praw-
ne. Kilkanaście orzeczeń sądowych o od-
rzuceniu zarzutów stawianych prezyden-
towi i naszej spółce przez Stowarzyszenie 
Zielony Kaszel, reprezentowane przez 
Irenę Kwolczak El Korbi. To są sprawy wy-
grane przez OPWiK w różnych organach, 
w tym: w Samorządowym Kolegium Od-
woławczym (SKO), Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym (WSA) i Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym (NSA). Kolejne 
postępowania są w toku. Ten proceder 
zaskarżania wszystkich decyzji trwa nie-
przerwanie od 9 lat, i niemal pokrywa się 
z czasem, kiedy obecny prezydent miasta 
- Zbigniew Szczepaniak, wygrał wybory 
prezydenckie w 2006 r. Następnie, jako 
pierwszy prezydent w historii miasta, uzy-
skał reelekcję, i to dwukrotnie. To nasiliło 
ataki Stowarzyszenia Zielony Kasztel, do 
działań którego w międzyczasie dołączyła 
grupa miejskich radnych tzw. koalicji. Te 
wszystkie skargi paraliżują prawidłowe 
działanie miasta i szkodzą bez wątpienia 
mieszkańcom Otwocka, a także naszej 
spółce.

– Można oszacować straty jakie pono-
si miasto i OPWiK z tego powodu?

– Z powodu zaskarżenia decyzji loka-
lizacyjnej przez Zielony Kasztel do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego 
(SKO) straciliśmy wielomilionową dotację 
na którą mieliśmy już w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej przyznaną promesę. 
To było ponad 19 mln zł bezzwrotnego 
dofinansowania na wykonanie niezbęd-
nych inwestycji związanych z moderniza-
cją oczyszczalni ścieków. SKO w styczniu 
2015 roku, w trakcie postępowania za-
wiesiło procedowanie w sprawie zaskar-
żonej decyzji lokalizacyjnej. Pieniądze 
przepadły, ponieważ tylko na podstawie 
prawomocnej decyzji lokalizacyjnej mo-
gliśmy ubiegać się o pozwolenie na bu-
dowę i przedstawić wszystkie wymagane 
dokumenty w ustalonym przez WFOŚ ter-
minie. W konsekwencji zamiast przyjąć 
bezzwrotną dotację, musieliśmy zaciąg-
nąć pożyczkę. Zadania inwestycyjne na 
terenie oczyszczalni nie mogły już dłużej 
czekać. Kiedy rozpoczęliśmy starania o 

Radnym ani organizacjom społecznym nie można odmówić prawa do interwencji w uzasadnionych przypadkach. 
Jednak działalność Stowarzyszenia Zielony Kasztel w ocenie poszkodowanych, wykracza daleko poza te granice. 
O skutkach blokowania inicjatyw prezydenta Otwocka i kierownictwa miejskiej spółki OPWiK oraz o konsekwen-
cjach dla mieszkańców, wynikających ze wspólnego działania grupy radnych i budzącej zastrzeżenia społecznej 
organizacji, rozmawiamy z mgr inż. Mieczysławem Kostyrą, prezesem Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji.

DZIAŁANIA SPRZECZNE Z INTERESEM MIASTA I MIESZKAŃCÓW OTWOCKA

Gorliwość czy partyjne gierki?

pożyczkę, Stowarzyszenie Zielony Kasz-
tel wysłało szykanujące nas pisma do 24 
różnych instytucji, oponując przeciwko 
jej udzieleniu przez WFOŚiGW. Kiedy po-
mimo tych skarg otrzymaliśmy pożyczkę, 
pojawiły się żądania o unieważnienie 
umowy o  jej przyznaniu, ale tym razem 
na szczęście, interwencje okazały się bez-
skuteczne.

– Wystarczyło tych pieniędzy na kom-
pleksową modernizację oczyszczalni?

– Rozbudowa oczyszczalni pracującej 
od kilkudziesięciu lat na starych ukła-
dach technologicznych to proces wyma-
gający dużych nakładów finansowych. 
Wyeksploatowane, przestarzałe i drogie 
w użytkowaniu urządzenia, należało 
wymienić na nowoczesne rozwiązania, 
spełniające europejskie standardy w za-
kresie m.in. redukcji związków fosforu 
i azotu w oczyszczonych ściekach. Gdyby-
śmy tego nie dokonali, OPWiK płaciłoby 
teraz potężne kary za zanieczyszczanie 
środowiska. Można powiedzieć, że zro-
biliśmy to w ostatniej chwili, unikając 
konsekwencji finansowych. Komplekso-
wa modernizacja zakończy się już w przy-
szłym roku. Dwa lata temu, pod koniec 
stycznia 2016 roku, prowadząc już prace 
inwestycyjne, złożyliśmy w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej wniosek o dofinansowanie 
modernizacji. Byliśmy przekonani, że to 
tylko formalność, która pozwoli zrefun-
dować poniesione wydatki inwestycyjne. 
Niestety, po dwóch latach procedowania 
wniosku, ponieśliśmy porażkę.

– Dlaczego nie dostaliście tego wspar-
cia?

– Ubiegaliśmy się o ponad 30 mln zł bez-
zwrotnej pomocy. Przeszliśmy pozytywnie 
pierwszy etap oceny formalnej i mery-
torycznej, a potem na poziomie II etapu 
oceny merytorycznej NFOŚiGW zażądał 
dostarczenia m.in. zatwierdzonych przez 
radę miasta taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków oraz wieloletniego planu 
rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 
Opłaty które pobieramy za odbiór ścieków 
i dostawę wody pozostają na niezmien-
nym poziomie od 2012 roku. Rada miasta 
permanentnie odrzuca każdy nowy wnio-
sek i nie zatwierdza nowych taryf. Doku-
menty, których zażądał NFOŚiGW, nie były 
moim zdaniem koniczne, ponieważ prawo 
stanowi, że jeśli rada miasta nie zatwier-
dzi taryf, stosuje się rozwiązanie zastęp-
cze. Nie ma próżni. Przewodniczący rady 

miasta Otwocka, wspólnie z wiceprezes 
stowarzyszenia Zielony Kasztel Ireną Kwol-
czak El Korbi zadbali o to, abyśmy tego 
warunku nie mogli spełnić, a ponadto 
składali na nas skargi do NFOŚiGW. Sły-
szała Pani o bardziej kuriozalnej sytuacji? 
Człowiek piastujący stanowisko przewod-
niczącego rady miasta robi wszystko, aby 
to miasto i spółka miejska nie otrzymały 
bezzwrotnej dotacji unijnej idącej w grube 
miliony,  przeznaczonej na niezbędną mo-
dernizację rozpadającej się infrastruktury 
obsługującej nie tylko Otwock ale również 
ościenne gminy… Nie mogę potwierdzić, 
czy to miało wpływ na odmowę udziele-
nia nam dofinansowania, ale na pewno 
nie pomogło. Faktem jest, że tych 30 mln 
zł na modernizację oczyszczalni do dziś 
nie otrzymaliśmy. Po pierwszej odmowie 
udzielenia dofinansowania, na wiosnę 
tego roku, interweniowaliśmy u wicemi-
nistra środowiska Mariusza Gajdy, który 
uznał nasz protest i skierował sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Niestety, klimat 
wytworzony przez zainteresowanych spo-
wodował, moim zdaniem, że NFOŚiGW po 
raz drugi ocenił nasz wniosek negatywnie.

– Instytucje do których wpływają skar-
gi od grupy radnych i organizacji Zielony 
Kasztel kontrolują działalność OPWiK?

– Pomimo wielu zaproszeń, NFOŚiGW 
nigdy nie przeprowadził wizytacji na te-
renie oczyszczalni ścieków w Otwocku. 
Ministerstwo Środowiska zlecało kontrolę 
wojewódzkim inspektorom ochrony śro-
dowiska. Ostatnio było ich kilka, trwały 
wiele tygodni. Wszystkie zakończyły się dla 
nas bardzo pozytywnym wynikiem. Mieli-
śmy również inspekcje kilku innych insty-
tucji i żadna nie wnosiła uwag do naszej 

działalności. Wizytowała nas także mię-
dzynarodowa, europejska organizacja JA-
SPERS, która badała zasadność ubiegania 
się o środki unijne na realizowane inwe-
stycje w Otwocku oraz u naszego sąsiada 
w Józefowie, gdzie od września br. budo-
wana jest nowa oczyszczalnia ścieków. Ta 
kontrowersyjna inwestycja (OPWiK od lat 
odbiera i oczyszcza ścieki z Józefowa) uzy-
skała co ciekawe poparcie Zielonego Kasz-
tela oraz grupy radnych koalicji z Otwocka 
(!). Dziś już wiemy, że NFOŚiGW odmówił 
unijnego dofinansowania burmistrzowi Jó-
zefowa, ponieważ budowa drugiej oczysz-
czalni w otwockiej aglomeracji nie ma 
uzasadnienia. Wyniki kontroli organizacji 
JASPERS nie są nam znane, dlatego trudno 
powiedzieć jak oceniono obie inwestycje. 
Udało nam się jedynie potwierdzić, że ra-
port z tej kontroli będzie gotowy dopiero 
w styczniu 2018 roku. Moim zdaniem, de-
cyzja NFOŚiGW powinna zostać podjęta 
dopiero po przeanalizowaniu raportu or-
ganizacji JASPERS, ale tak się niestety nie 
stało.

– Modernizacja oczyszczalni w Ot-
wocku wkrótce się zakończy. Czy jest 
nadzieja na spokojne funkcjonowanie 
spółki, działającej z sukcesem od 10 lat?

– Oponenci nie dają nam niestety spo-
koju. Dysponujemy dokumentami, które 
jednoznacznie potwierdzają, że Zielony 
Kasztel wspólnie z przewodniczącym rady 
miasta Otwocka, złożyli latem br. wnioski 
do wojewody mazowieckiego o wszczę-
cie z urzędu postępowań administracyj-
nych w sprawie stwierdzenia nieważności 
prawomocnych pozwoleń na budowę 
wydanych w 2015 roku przez starostę ot-
wockiego. Chodzi o decyzje w sprawie 
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków, rozbiórki wyeksploatowanego 
zbiornika biogazu i remontu przepom-
powni ścieków „Ługi”. Te inwestycje są już 
zakończone, a pomimo tego skarżący (po 
dwóch latach) starają się o unieważnienie 
pozwoleń na budowę. Trzeba nadmienić, 
że w 2015 r. bezpośrednio po wydaniu 
pozwoleń, oni interweniowali u starosty 
otwockiego, a po stwierdzeniu bezzasad-
ności tych interwencji, wnioskowali do wo-
jewody mazowieckiego o wstrzymanie ich 
wykonania. Na wiosnę 2016 roku wojewo-
da odmówił takiego działania, ponieważ 
żadna z decyzji nie była obarczona wadą 
wymienioną w kodeksie postępowania 
administracyjnego. Zadziwiająca jest kon-

kluzja tego samego wojewody z sierpnia 
br., który po interwencjach przewodni-
czącego rady (obaj z PiS), rozważa zasad-
ność wszczęcia z urzędu postępowań ad-
ministracyjnych w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji starosty otwockiego. 
To już jest zagranie zupełnie kuriozalne. 
Najpierw ocena wojewody była pozytyw-
na, a teraz po półtora roku analizuje jej 
zmianę.

– Co to oznacza? 
– Nie wiem. Może rozbiórkę zmoderni-

zowanych obiektów, które obecnie oczysz-
czają ścieki odprowadzane do środowiska 
naturalnego na poziomie znacznie wyż-
szym od obowiązujących norm. Osiąg-
nęliśmy najwyższy, europejski standard 
w tym zakresie. Przeciwnikom prezydenta 
Zbigniewa Szczepaniaka to się nie podoba, 
dlatego dalej kopią pod nami dołki. Ataki 
nasiliły się jeszcze bardziej po nieudanym 
referendum w sprawie odwołania pre-
zydenta w grudniu 2016r. W komitecie 
organizacyjnym referendum znalazła się 
Irena Kwolczak El Korbi. Po tej przegranej, 
podjęto kolejne działania na szkodę miasta 
i jego mieszkańców oraz OPWiK. Zasta-
nawiam się w czyim interesie działają Ci 
ludzie? Zablokowali kilka inwestycji, które 
miały poprawić standard życia w mieście. 
Była szansa m.in. na budowę tak potrzeb-
nej w naszym mieście, kanalizacji deszczo-
wej w ul. Andriollego (jedna z głównych 
ulic przy której znajduje się szkoła, osied-
la mieszkaniowe oraz miejski cmentarz) 
czy kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej. 
Niestety Pani El Korbi i jej stowarzyszenie 
uniemożliwiło realizację tych inwestycji. 
Radni koalicji, w której dominujący głos 
mają zwolennicy PIS, nie tylko wiedzą 
o tych działaniach ale dyskretnie dają na 
nie przyzwolenie i wspierają (!). Ci sami 
ludzie w ub. roku zaprzepaścili prawie 1,5 
mln zł europejskich środków, przyznanych 
miastu na opracowanie planu rewitalizacji 
centrum w ramach projektu RESTAURA. 
Dotacja przepadła tylko dlatego, że umo-
wę miał podpisać obecny, bezpartyjny 
prezydent. Po raz kolejny ukarani zostali 
mieszkańcy Otwocka, a pieniądze przejęła 
z radością inna miejscowość na Mazow-
szu. Tak niestety wygląda dobra zmiana w 
naszym mieście. Za rok będą wybory do 
samorządów. To chyba jedyna nadzieja, 
że coś się wreszcie zmieni, ale to już zależy 
wyłącznie od wyborców.

Rozmawiała Jolanta Czudak
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Mgr inż. Mieczysław Kostyra, prezes 
Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji

Na decyzję NFOŚiGW skargi Stowarzyszenia „Zielony Kasztel”, reprezentowanego przez członka zarządu Irenę Kwolczak El Korbi nie 
miały wpływu, zapewnia kierownictwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odmowa udzielenia Otwo-

ckiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji  bezzwrotnego dofinansowania  w wysokości 30 mln zł. na kompleksową modernizację 
oczyszczalni ścieków wynikała z innych przyczyn. 
„Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach wyboru projektów do dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 dokonywana jest w oparciu o Kry-
teria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 – czytamy w nadesłanym wyjaśnieniu z NFOŚiGW. 
– Ponadto zwracamy uwagę, że ocena wniosków jest etapowa. Pierwszy etap oceny – ocena formalna i merytoryczna I stopnia – dla wniosku 
OPWiK pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku” zakończył się wynikiem pozytywnym. Kolejny etap stanowiła ocena 
spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia. W wyniku oceny merytorycznej II stopnia stwierdzono niepełną zgodność z wymaganymi 
kryteriami wobec czego wniosek otrzymał ocenę pozytywną z zastrzeżeniem przedstawienia skorygowanego wniosku o dofinansowanie 
oraz brakujących dokumentów w określonym terminie (tryb przewidziany w pkt. 107 Regulaminu konkursu). W piśmie informującym o wy-
niku oceny wnioskodawca został poinformowany, że dopiero przyznanie projektowi oceny pozytywnej, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy wdro-
żeniowej, otwiera możliwość podpisania z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu. 
Przesłana przez OPWiK skorygowana dokumentacja aplikacyjna nie zawierała jednak wymaganych uzupełnień i wyjaśnień… i ostatecznie w dniu 
26.01.2017 r. wnioskodawca został pisemnie poinformowany o zakończeniu oceny wniosku ...z wynikiem negatywnym... Wyjaśniamy, że OPWiK nie 
otrzymał nigdy z NFOŚiGW informacji o zakończeniu oceny wniosku wynikiem pozytywnym i możliwości podpisania umowy o dotację. 
Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu prawa wniesienia do Ministerstwa Środowiska protestu od negatywnej oceny wniosku. W wyni-
ku uznania protestu wnioskodawcy przez Ministerstwo Środowiska, przedmiotowy wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycz-
nej II stopnia przez instytucję organizującą konkurs. W wyniku ponownej oceny, przeprowadzonej z zachowaniem wszystkich etapów procedury 
…wniosek otrzymał ocenę negatywną z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia. Wnioskodawca został o tym poinformowa-
ny pismem z dnia 29.11.2017 r. Wobec powyższego wniosek nie może być skierowany do dofinansowania. Wnioskodawcy od powyższej decyzji 
przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego”.

Stowarzyszenie Zielony Kasztel kwestionuje decyzje wydawane przez prezydenta Otwocka 
i zaskarża je do sądu. Zarzuty się nie potwierdzają, ale powodują wydłużanie postępowań 

i brak realizacji niezbędnych projektów inwestycyjnych. Takie działanie jest sprzeczne z inte-
resem miasta i jego mieszkańców oraz skutkuje utratą wielomilionowych dotacji unijnych. 
Z tego powodu miejska spółka – Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – za-
miast bezzwrotnej pomocy finansowej, zmuszona była już kilkakrotnie do korzystania z po-
życzek na modernizację oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pomimo, że oferują preferencyjne warunki, niestety nie są bezzwrotne.
Stowarzyszenie Zielony Kasztel za swoją działalność opartą o bezpodstawne zarzuty, nie po-
nosi żadnej odpowiedzialności. Konsekwencją dla grupy radnych tzw. koalicji, która popiera 
interwencyjną działalność stowarzyszenia może być tylko utrata mandatu w najbliższych wy-
borach samorządowych w 2018 roku. Faktyczną cenę za bezzasadne skargi, kierowane od 
lat do wszystkich organów w państwie i za przegrywane przez skarżących procesy sądowe, 
zapłacą jedynie mieszkańcy Otwocka. Zachodzi pytanie w czyim interesie działa Stowarzysze-
nie Zielony Kasztel? Komu służą jego działania i jak długo można jeszcze tolerować bezkarne 
blokowanie decyzji i pozwoleń na budowę?

Po modernizacji oczyszczalnia ścieków w Otwocku spełnia europejskie standardy 

Fot. Lidia Pogorzelska


