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Gigantyczny blok o mocy 1075 MW  i największej sprawności energetycznej powstanie za 
niecałe 5 lat w Elektrowni Kozienice. Inwestycję dla Enei Wytwarzanie S.A. za 6,3 mld zł 
(brutto) realizuje polsko – japońskie konsorcjum Hitachi Power Europe i Polimex-Mostostal. 
Wczesną wiosną wykonawcy wejdą na plac budowy, ale pierwsze prace już się rozpoczęły. 

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych (CNF) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zostało utworzone dzięki dofinansowaniu ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. – Rozwój ośrodków 
o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. War-
tość projektu to prawie 45 milionów złotych. Centrum zajmuje się opracowaniem i badaniem 
nowych nanomateriałów, niezbędnych do rozwoju priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej 
energii i czystego środowiska. 

Popioły i żużle ze spalania węgla w elektrowniach i elektrocie-
płowniach są źródłem cennych materiałów skutecznie zastę-
pujących surowce naturalne. Od lat z powodzeniem zastępują 
kruszywa naturalne i wykorzystywane są do produkcji m.in. 
cementu, betonów i innych prefabrykatów. Propozycja Komi-
sji Europejskiej, aby uznać je za odpady niebezpieczne budzi 
niepokój energetyki. O skutki takiej decyzji obawia się rów-
nież Krzysztof Zborowski (nz.) prezes Enei Wytwarzanie S.A.

Pierwszy prąd w 2017 roku

Z myślą o przyszłości

Surowiec, a nie odpady

Elektrownia Kozienice – bezpieczeństwo energetyczne 

Lublin – Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS

Unijny zamach na popioły

Miejsce pod budowę naj-
większego w Europie 
bloku energetycznego, 

opalanego węglem kamiennym 
jest już przygotowane. Teraz trwa 
przekładanie instalacji techno-
logicznych, które przebiegają 
przez plac budowy, sąsiadujący z 
działającą od 44 lat elektrownią. 
Prowadzone są również bada-
nia geologiczne, które wykażą 
czy zachodzi potrzeba wbijania 
specjalnych pali, aby wzmocnić 
olbrzymią konstrukcję i zapobiec 
w przyszłości osiadaniu budynku 
i związanych z nim instalacji. 

Teren został już wyrównany, 
ogrodzony i oświetlony oszczędza-
jącymi energię lampami ledowy-
mi.  Przedstawiciele wykonawców 
są cały czas na miejscu. Swój 
własny pion do budowy bloku 
energetycznego  w Elektrowni 
Kozienice ma również  inwestor.

Tę budowę bezpośrednio nadzo-
ruje Krzysztof Zborowski,  prezes 
Enei Wytwarzanie S.A. i jest to 
jego oczko w głowie. Zdaniem 
prezesa, jest to „mercedes polskiej 
energetyki węglowej”. Nowa jed-
nostka stanie obok istniejących 
10 bloków energetycznych, ale 

Największym przedsięwzię-
ciem w projekcie „Cen-
trum Nanomateriałów 

Funkcjonalnych” było zbudowanie 
dużego Laboratorium Mikrosko-
pii. Koszt aparatury badawczej 
wraz z adaptacją pomieszczeń wy-
nosi 2/3 wartości projektu. Głów-
nymi przyrządami badawczymi są 
tu wysokorozdzielczy elektronowy 
mikroskop transmisyjny TEM/
STEM Titan3 G2 60-300 oraz 
skaningowy mikroskop elek-
tronowo-jonowy Quanta 3D FEG 
z wyposażeniem analitycznym. 
To urządzenia najwyższej klasy, 
którymi mogą pochwalić się tyl-
ko nieliczne ośrodki naukowe na 
świecie.  Supermikroskop Titan3 
zamknięty w dźwiękoszczelnej 
i klimatyzowanej obudowie jest 
najpotężniejszym mikroskopem 
transmisyjnym, i zarazem jedy-
nym w Polsce. Umożliwia obra-

odsiarczania i odazotowania spa-
lin oraz zamknięty system chło-
dzenia. W Wiśle jest coraz mniej 
wody, dlatego takie rozwiązanie 

będzie elektrownią niezależną 
z własną infrastrukturą i syste-
mem nawęglania. Wyposażona 
zostanie w odrębne instalacje do 

pozwoliło na oddalenie ryzyka 
odmowy wydania pozwolenia na 
zwiększenie jej poboru z  rzeki. 
Nowy blok energetyczny spełni 
wszystkie światowe standardy 
w zakresie ochrony wód oraz 
redukcji emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych. 

 Dzięki prowadzonym od lat 
wielomilionowym inwestycjom 
już teraz Elektrownia Kozieni-
ce spełnia stale zaostrzające 
się normy środowiskowe. Po-
twierdzają to badania wykony-
wane co roku przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa.  Syste-
matycznie spada emisja dwu-

tlenku węgla i siarki, a także 
tlenków azotu. 

Elektrownia posiada trzy sku-
tecznie działające instalacje od-
siarczania spalin, które dodatkowo 
usuwają również pył. Po przejściu 
przez zawiesinę wody wapiennej 
jego ilości są śladowe. Poprawa 
oddziaływania elektrowni na śro-
dowisko to efekt wielu zrealizo-
wanych wcześniej przedsięwzięć, 
które zwiększyły jej efektywność 
i sprawność energetyczną. Takie 
działania będą również kontynuo-
wane w przyszłym roku, niezależ-
nie od budowy tej największej w 
Polsce inwestycji energetycznej. 

 Nowy blok opalany węglem 
kamiennym, zwiększy moc osią-
galną Elektrowni Kozienice do 
prawie 4 tys. MW. Będzie pro-
dukował energię przez około 
8 tys. godzin w roku. Wysoka 
sprawność wpłynie bezpośrednio 
na niższe koszty eksploatacji 
i zwiększy konkurencyjność.   
Pierwszy prąd  z najnowocześ-
niejszego w Europie bloku 
popłynie już w  2017 roku. Ko-
zienicka inwestycja ma ogrom-
ne znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa  energetycznego 
kraju i dla rozwoju polskiej go-
spodarki.  (j) 

– Jeśli Komisja Europejska 
urzeczywistni swój plan, aby 
uboczne produkty spalania 
o podwyższonej zawartości tlenku 
i wodorotlenku wapnia uznać za 
odpady niebezpieczne, to spo-
woduje groźne konsekwencje 
dla środowiska przyrodniczego 
i  wielu sektorów gospodarki. 
Wszystkie elektrownie w Polsce 

poczyniły olbrzymie wysiłki inwe-
stycyjne i finansowe, żeby popiół 
i żużel nie zalegały na składowi-
skach. Od kilku lat Elektrownia 
Kozienice sprzedaje niemalże 100 
proc. popiołu lotnego. 

– Kto go odbiera?
– Głównie producenci cementu, 

a także  pobliski zakład Prefabet, 

który z nami sąsia-
duje. Wykorzystuje 
go do wytwarzania 
betonów komórko-
wych. Te działania są 
pożyteczne dla przed-
siębiorstw z różnych 
sektorów gospodarki 
i dla środowiska. Na-
sze popioły spełniają 
wszystkie dopuszczalne normy. 
Zamierzamy nawet starać się 
o certyfikację. 

– Zamiary Komisji Europej-
skiej są dla elektrowni zasko-
czeniem?

– Bardzo nas zaskakują i nie-
pokoją. Jeśli to będzie odpad nie-
bezpieczny, to powstanie poważny 
problem z utylizacją ok. 900 tys. 
ton popiołu i żużla rocznie, jakie 
powstają w wyniku spalania węgla 
w Elektrowni. Nie będzie go prze-
cież można deponować na obec-

nych składowiskach. 
Przystosowanie skła-
dowiska do odpadów 
niebezpiecznych to 
bardzo wysoki koszt. 
Jeśli tak się stanie, to 
wzrośnie cena energii 
i wszyscy na tym stra-
cą. Nie ma najmniej-
szego powodu, żeby 

produkt, który jest nieszkodliwy 
dla ludzi i środowiska, z którego 
produkuje się różne materiały 
wykorzystywane w przemyśle 
budowlanym, ceramicznym i dro-
gowym, nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie, został nagle 
uznany za odpad niebezpieczny. 
Wierzę, że politycy wysłuchają 
opinii fachowców i przekonają 
Komisję Europejską do zmiany 
zamiarów. Roczny koszt zago-
spodarowania odpadów paleni-
skowych z energetyki wynosi w 
Polsce prawie pół miliarda złotych. 

To pokazuje ile możemy stracić. 
Zmiana klasyfikacji ubocznych 
produktów spalania na odpady 
niebezpieczne   nie ma zatem 
uzasadnienia ani ekologicznego 
ani ekonomicznego. Unieszkod-
liwienie milionów ton odpadów 
paleniskowych z  energetyki, 
spowodowałby 23- krotny wzrost 
kosztów. Takie działanie byłoby 
poważnym  zagrożenia nie tylko 
dla sektora energetycznego, ale i 
polskiej gospodarki. Węgiel, z któ-
rego wytwarza się w naszym kraju 
ponad 90 proc. energii, będzie 
nadal podstawowym surowcem 
energetycznym i popioły będą. 
Jedynie energia jądrowa może 
w perspektywie najbliższych lat 
zdecydowanie zmienić polski mix 
energetyczny i stać się alternaty-
wą dla węgla, ale to jest jeszcze 
odległa perspektywa. 

Rozmawiała  
Jolanta Czudak
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zowanie budowy nanostruktur 
ciał stałych z atomową rozdziel-
czością, co pozwala określić ich 
kształt i rozkład wielkości cząstek, 
strukturę powierzchni, ułożenie 
atomów i stopień ich uporząd-
kowania oraz skład chemiczny. 

System wysokorozdzielczego 
skaningowego mikroskopu Quan-
ta 3D FEG umożliwia ogladanie 
nano- i mikrostruktur w dwu- 
i  trójwymiarowych obrazach. 
Z tych pomiarów można uzyskać 
cenne informacje o morfologii 
nanokrystalitów, stopniu kry-
staliczności ciał stałych oraz ich 
strukturze. Ponadto jest on tzw. 
środowiskowym mikroskopem 
skaningowym (Environmental 
SEM), który oferuje możliwości 
pracy nie tylko w warunkach wy-
sokiej próżni, ale także umożliwia 
badanie próbek wilgotnych (do 
ciśnienia 4000 Pa), a nawet za-

wiesin i próbek biologicznych, co 
czyni go niezwykle uniwersalnym 
i elastycznym narzędziem.        

Laboratorium Mikroskopii 
wyposażone jest także w kom-
pletną linię wyspecjalizowanych 
urządzeń do preparatyki i wstęp-
nego oglądu w mikroskopach 
optycznych i elektronowych 
próbek przeznaczonych do wy-
sokorozdzielczych badań mikro-
skopowych. 

Inne urządzenia badawcze, 
w jakie wyposażone jest w CNF, 
to zautomatyzowany, najnowszej 
generacji spektrometr fluorescen-
cji rentgenowskiej, z dyspersją 
długości fali, WDXRF AxiosMax 
z wyposażeniem preparatywnym 
oraz rentgenowski dyfraktometr 
proszkowy XRD Empyrean z wy-
sokotemperaturowym reaktorem 
do badań nanomateriałów tech-
niką in-situ w szerokim zakresie 

temperatury i różnorodności fazy 
gazowej. 

Zastosowanie technik izoto-
powych z izotopami niepromie-
niotwórczymi jest unikatowym 
podejściem do badań. Przeznaczo-
na do tego aparatura, częściowo 
zakupiona, a częściowo wykonana 
samodzielnie, umożliwia uzyska-
nie informacji niedostępnych 
żadną inną metodą badawczą. 

Wiedza uzyskana z badań 
różnymi technikami, w jakie wy-
posażone zostało Centrum Na-
nomateriałów Funkcjonalnych, 
w dużym stopniu przyczyni się do 
projektowania najlepszych na-
nokatalizatorów. Dzięki możli-
wości przygotowywania znacz-
nie mniejszej liczby próbnych 
potencjalnych nanostruktural-
nych i wieloskładnikowych na-
nomateriałów katalitycznych 
czy adsorpcyjnych, uzyskiwanie 
nowych i udoskonalonych mate-
riałów o zaprogramowanej struk-
turze, założonych właściwościach, 

określonych cechach użytkowych 
i zastosowaniach,   jest znacznie 
krótsze i bardziej wydajne niż 
praco- i czasochłonna „metoda 
prób i błędów”.

Opracowywane aktualnie na-
nomateriały i materiały znajdą 
zastosowanie m.in. w dziedzinach 
chemii, energetyki oraz ochro-
ny środowiska naturalnego: 
w otrzymywaniu gazów do syn-
tez chemicznych, wodoru z wę-
glowodorów lub alkoholi i wody 
do zasilania ogniw paliwowych, 
w zastosowaniach biomedycznych, 
w proekologicznej i energetycz-
nej utylizacji metanu z powietrza 
powentylacyjnego kopalń węgla 
kamiennego, w procesach oczysz-
czania zanieczyszczonego powie-
trza atmosferycznego i ścieków, 
w usuwaniu substancji kancero-
gennych z roztworów wodnych, 
w nieliniowej optyce, w separa-
cji gazów, w wymianie jonowej, 
w technologiach odzysku metali 
szlachetnych, w technologiach 

przerobu koncentratów pierwiast-
ków ziem rzadkich, w czujnikach 
wykorzystanych do analizy prepa-
ratów farmaceutycznych i próbek 
środowiskowych.

Część aktualnych prac badaw-
czych i rozwojowych prowadzo-
nych przy wykorzystaniu nowej 
aparatury badawczej wspiera 
realizację Polskiej Polityki Ener-
getycznej do roku 2030, przyjętej 
przez Radę Ministrów w dniu 10 
listopada 2009 r.  Dokument jest 
zgodny ze strategicznymi, interdy-
scyplinarnymi kierunkami badań 
naukowych i prac rozwojowych, 
sformułowanymi w Krajowym 
Programie Badań z 16 sierpnia 
2011 r. oraz w programach sta-
nowiących priorytety badawcze 
Unii Europejskiej. Są to, między 
innymi nowe technologie w za-
kresie energetyki, szczególnie 
energetyka wodorowa, należąca 
do tzw. wschodzących technologii. 
Prowadzenie badań nad technolo-
giami ogniw paliwowych, oprócz 
przyszłej komercjalizacji, zapewnia 
lubelskiemu środowisku nauko-
wemu kontakt z najbardziej wy-
magającymi technologiami współ-
czesności. Kolejna grupa badań 
to poszukiwanie nowoczesnych 
technologii materiałowych dzięki 
którym powstaną materiały do 
ogniw paliwowych.

Najważniejszą grupą osta-
tecznych odbiorców będą firmy 
zainteresowane opracowaniem 
i wykorzystaniem nowych rozwią-
zań w dziedzinie nanomateriałów 
funkcjonalnych.

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadz. 
Dr Ewaryst Mendyk

Fot. A. Machocki

Fragment makiety nowego bloku energetycznego  
w Elektrowni Kozienice

Wielokomorowy system do badań właściwości powierzchni  
ciał stałych i nanostruktur
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” w Jeleniej Górze z własnych środ-
ków buduje przyłącza do sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki do modernizowa-
nej oczyszczalni. Zapewni to osiągnięcie efektu ekologicznego, przewidzianego w umo-
wie, zawartej z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, realizowanego przez spółkę „Wodnik”. 

Nowoczesna infrastruktura
Jelenia Góra zainwestowała w przedsięwzięcia ekologiczne

Podpisana wiosną 2010 roku 
umowa zakłada, że liczba 
użytkowników korzysta-

jących z  podłączenia do sieci 
sanitarnej wzrośnie o  ponad 
6 tys. osób. W ramach projek-
tu wybudowanych będzie ponad 
50 km nowej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, m.in. w uzdrowiskowo-
turystycznych dzielnicach miasta: 
Cieplicach i Sobieszowie, gdzie 
mieszkańcy nie mieli do tej pory 
dostępu do zbiorczej kanaliza-
cji. Na terenie miasta zmoder-
nizowane zostanie także około 
10 km wysłużonej kanalizacji 
ogólnospławnej z wylotami do 
rzeki Bóbr i ponad 25 km sieci 
wodociągowej. Rozbudowana 
zostanie również oczyszczalnia 
ścieków.

– Przyjęliśmy zasadę, że  
finansujemy przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej z własnych 
środków, aby skutecznie rozli-
czyć się z efektu ekologicznego 
– informuje Wojciech Jastrzęb-
ski, prezes spółki „Wodnik” 
i  pełnomocnik ds. realizacji 
projektu (MAO). – Uchroni nas 
to przed niespodziankami, na 
jakie narazili się niektórzy be-
neficjenci licząc na finansowy 
udział mieszkańców w takich 
przedsięwzięciach. W naszym 
przypadku to nie są zbyt duże 
koszty, dlatego podjęliśmy taką 
decyzję. Ponadto wiele podłą-
czeń na terenie miasta stanowi 
już własność przedsiębiorstwa, 
a zatem łatwiej nam będzie za-
rządzać tym majątkiem.

Jelenia Góra od 2002 roku 
realizuje już drugi projekt zwią-
zany z rozwojem infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej. Pierwszy 
był dofinansowany z funduszu 
ISPA i Spójności, a kolejny z PO 
Infrastruktura i Środowisko. 
Łącznie do 2015 roku zosta-
nie zainwestowanych na ten 
cel ponad 300 mln zł.  

W obecnie realizowanym 
projekcie „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
aglomeracji Jelenia Góra” 
większość zadań jest kontynu-
acją poprzednio rozpoczętych 
działań. 

OszczędnOści  
pO przetarGach

Po przeprowadzeniu wszyst-
kich przetargów na roboty i usłu-
gi wartość projektu zmniejszyła 
się ze 120 do 93 mln zł netto. 
Beneficjent złożył wniosek do 
NFOŚiGW o uznanie części wy-
datków poniesionych na budowę 
kanalizacji dłuższej niż zakładał  
projekt. Taka potrzeba wystąpi-
ła dopiero w trakcie realizacji 
inwestycji. 

– Uznanie tych kosztów za 
kwalifikowane zmniejszy ponie-
sione przez nas nakłady – zapew-
nia prezes Wojciech Jastrzębski. 
– Budujemy sieć kanalizacyjną 
w trudnym podgórskim terenie 
i nie wszystko jesteśmy w stanie 
przewidzieć. Zakres rzeczowy 
częściowo zmienił się na kilku 
zadaniach w Sobieszowie, le-
wobrzeżnych Cieplicach oraz 

W pierwszym etapie moderni-
zacji i rozbudowy oczyszczalni, 
zrealizowanym przez miasto 
w  ramach projektu „Zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie 
ścieków w Jeleniej Górze”, wybu-
dowano nowoczesną instalację 
do biologicznego oczyszczania 
ścieków z podwyższonym usu-
waniem związków biogennych. 
Jej lustrzanym odbiciem będzie 
teraz druga linia technologiczna. 

– Przy zwiększonej wydajności 
oczyszczalni, do której dopły-
nie znacznie więcej ścieków 
z  jeleniogórskiej aglomeracji 
i gmin ościennych, konieczna 
była rozbudowa części biolo-
gicznej, a także usprawnienie 
gospodarki osadowej – przeko-
nuje Marina Kaźmierkiewicz. 
– Wybudowany zostanie m.in. 
nowy reaktor biologiczny, stacja 
odwaniania osadów, budynek 
kraty wtórnej i separator pia-
sku, wraz z wymianą urządzeń 
technologicznych oraz  kilka 
nowych obiektów. Konieczne 
są trzy odrębne pozwolenia na 
budowę, w tym m.in. na wy-
prowadzenie linii energetycznej 
wysokiego napięcia poza teren 
oczyszczalni.

Zakończenie rozbudowy 
oczyszczalni planowane jest  
w połowie 2014 r.  

szansa dla Gmin 
Ościennych 

Po rozbudowie średnia dobo-
wa przepustowość oczyszczal-
ni wzrośnie z 21 tys. m3 do 25 
tys. m3 na dobę. To pozwoli na  
przyjęcie znacznie większej ilo-
ści ścieków nie tylko z terenu 
Jeleniej Góry, ale także z gmin 
ościennych: Jeżowa Sudeckiego 
i dwóch miejscowości z gminy 
Janowice Wielkie: Komarno 
i Radomierz. Podpisaliśmy już 
z tymi gminami porozumienia.

Zanim jednak będą odprowa-
dzać ścieki do naszej oczyszczalni 
muszą najpierw wybudować u so-
bie kanalizację do granic miasta. 
To poprawi nie tylko standard ży-
cia mieszkańców, ale skuteczniej 
będzie chronić cenne przyrodniczo 
środowisko w rejonie Sudetów 
Zachodnich.  (pom)

w rejonie Osiedla Pomorskiego 
i ulicy Warszawskiej. Wydłużyło 
to sieć kanalizacyjną o kilka-
naście kilometrów. 

zaaWansOWanie rObót
Spośród 6 kontraktów na 

roboty budowlane, jeden zo-
stał już w całości zakończony, 
a pozostałe są w toku. 

– Prace przy modernizacji 
sieci wodociągowej są zaawan-
sowane w ok. 40 proc., a kana-
lizacyjnej w 80 proc. – wyjaśnia 
marina Kaźmierkiewicz, zastęp-
ca pełnomocnika ds. realizacji 
projektu (MAO) i jednocześnie 
kierownik JRP. – Poziom zaawan-
sowania robót przy budowie sieci 
sanitarnej wynosi ok. 12 proc. 
Najtrudniejsze są uzgodnienia 
formalno-prawne z właścicie-
lami nieruchomości, przez 
które prowadzimy sieć kana-
lizacyjną. Nie wszyscy zgadzają 
się na takie działania i czasa-
mi trzeba dokonywać zmian 
w dokumentacji projektowej, 
albo zajmować pas drogowy, co 
wiąże się z większymi utrud-
nieniami komunikacyjnymi 
dla mieszkańców. Większość 
robót budowlanych  zostanie 
zakończona w przyszłym roku.

Jednym z najważniejszych za-
dań inwestycyjnych w projekcie 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej aglomeracji 
Jelenia Góra”  jest rozbudowa 
i modernizacja Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków. Hiszpańska fir-
ma Cadagua pracuje obecnie 
nad dokumentacją projektową. 

– To nie była łatwa decyzja, 
ale koszty budowy takiej in-
stalacji znacznie przekraczały 
nasze możliwości finansowe 
–  zapewnia leszek trzeciak, 
prezes Wodociągów Miejskich 
w Radomiu. – Musieliśmy  unie-
ważnić przetarg. Unijne środki 
przyznane na dofinansowanie 
planowanej inwestycji chcemy 
teraz przeznaczyć na inne zadania 
związane z rozwojem infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej. Pozo-
stało nam ok. 90 mln zł oszczęd-
ności. Składamy teraz wniosek 
do NFOŚiGW o zmianę zakresu 
rzeczowego projektu i bardzo li-
czymy na uzyskanie takiej zgody 
z Komisji Europejskiej. 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Wojciech Jastrzębski, prezes 
spółki „Wodnik”

Spalarnie osadów ściekowych 
są bardzo drogie i nie rozwiązują 
wszystkich problemów. W wyniku 
termicznej obróbki osadów powsta-
ją ogromne ilości popiołów. Jest 
to odpad niebezpieczny, którego 
unieszkodliwienie nie jest tanie. 
Przy optymalizacji kosztów dzia-
łania firmy należy szukać bardziej 
racjonalnych sposobów zapewnie-
nia  efektywności ekonomicznej.

– My przerabiamy wysuszo-
ne  osady ściekowe na granulat 
i dzięki temu pozbywamy się ich 
w całości – wyznaje prezes Leszek 
Trzeciak. – Za tonę odbieranych 
odpadów cementownia płaci nam 
ponad 50 zł, a niebawem ta cena 
jeszcze wzrośnie. Takie działanie 

– Podpisaliśmy już 68 umów 
na dofinansowanie projektów 
wodno-ściekowych w kwocie 
przekraczającej 8 mld zł – in-
formuje małgorzata skucha, 
zastępca prezesa NFOŚiGW, a od 
stycznia 2013 roku prezes zarządu 
tej instytucji. – Plan płatności 
dla beneficjentów na 2012 rok, 
którzy wykonują takie zadania, 
wynosi ponad 1,3 mld zł i zostanie 
w pełni wykonany. Prace przy 
realizacji inwestycji przebiegają 
bez zakłóceń pomimo spowol-
nienia gospodarczego. 

Po przeprowadzonych prze-
targach na realizację zadań in-
westycyjnych, pojawiły się dość 
znaczne oszczędności w stosun-
ku do kosztów przewidywanych 
w projektach, dofinansowanych 
z POIiŚ. Te środki mogą być teraz 
przeznaczone na rozszerzenie 
zakresu rzeczowego. Spora grupa 
beneficjentów złożyła już takie 
wnioski do NFOŚiGW.  

– Między innymi o zgodę na wy-
korzystanie części oszczędności 
jakie powstały po rozstrzygnięciu 
wszystkich przetargów w projek-
cie „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej aglomeracji Je-
lenia Góra”, wystąpiło do nas 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji „Wodnik”– potwier-
dza prezes Małgorzata Skucha 
– Przewidywana wartość projek-
tu była pierwotnie o 33 mln zł 
wyższa. Beneficjent wnioskował 
o wykorzystanie ok. 8 mln zł brut-
to z tej kwoty na rozszerzenie 
zakresu rzeczowego budowanej 
kanalizacji sanitarnej. Jej wydłu-
żenie o kilka kilometrów jest 
całkowicie uzasadnione dlatego 
spółka „Wodnik”, która bardzo 
dobrze i zgodnie z harmonogra-

Spośród siedemnastu kontraktów realizowanych w ramach 
projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-
ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap”, dofi-
nansowanego z PO Infrastruktura i Środowisko, trzynaście 
zostało już zakończonych. Na trzech pozostałych trwają bar-
dzo intensywne prace, a z jednego inwestor zrezygnował. 
Odstąpił od budowy spalarni osadów ściekowych, ponieważ 
żądania firm wykonawczych były zbyt wygórowane. 

Efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudo-
wę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych zadań 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako Instytucja Wdraża-
jąca POIiŚ wspiera realizację 69 projektów w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). 

Liczy się ekonomia i środowisko

Oszczędności powodują zmiany

Radom bez spalarnii osadów ściekowych

Instytucja Wdrażająca POIiŚ – to skuteczność

mem wykonuje wielozadaniowy 
projekt, uzyskała już taką zgodę. 
Wkrótce aneksujemy umowę o 
dofinansowanie. 

Niektórzy beneficjenci jeszcze 
rozważają czy występować o roz-
szerzenie zakresu projektu czy 
też składać  nowy wniosek na 
kolejny etap inwestycji w kon-
kursie planowanym na pierwszy 
kwartał 2013 roku. Dotyczy to 
szczególnie tzw. dużych projektów 
o wartości całkowitej powyżej 50 
mln euro, ponieważ rozszerzenie 
zakresu wiązałoby się wówczas 
z ponowną oceną wniosku przez 
Komisję Europejską, a to są pro-
cedury długotrwałe.

– Bardzo duży projekt, do-
finansowany z POIiŚ, w któ-
rym nastąpiła istotna zmiana 
zakresu rzeczowego realizują 
Wodociągi Miejskie w Radomiu 
– podkreśla Małgorzata Skucha. 
– W tym przypadku sprawa jest 
trochę bardziej skomplikowana. 
Beneficjent zrezygnował z budo-
wy spalarni osadów ściekowych. 
Podjął taką decyzję, ponieważ 
najtańsza oferta w postępowaniu 

przetargowym na realizację in-
westycji przekraczała zakładany 
budżet o 11 mln zł. Przetarg 
został unieważniony. Budowa 
instalacji za dużo wyższą cenę 
nie miała bowiem ekonomicz-
nego uzasadnienia.

Na terenie oczyszczalni w Ra-
domiu wybudowana została w ra-
mach pierwszej fazy projektu, 
dofinansowanego z Funduszu 
Spójności, bardzo dobrze funk-
cjonująca suszarnia osadów ście-
kowych. Produkowany z nich wy-
sokokaloryczny granulat chętnie 
odbierają cementownie. Począt-
kowo Wodociągi Miejskie musiały 
płacić im za  odbiór granulatu, 
ale realia rynkowe się zmieniły i 
teraz zarabiają na ich sprzedaży. 
Te działania są efektywne eko-
nomicznie i nie ma już potrzeby 
budowania drogiej spalarni. 

Zaoszczędzone w ten sposób 
unijne pieniądze beneficjent 
zamierza przeznaczyć za zmie-
niony zakres przedsięwzięcia. 
Planuje m.in. modernizację 
dodatkowej stacji uzdatniania 
wody, oczyszczalni ścieków gar-
barskich i suszarni osadów oraz 
rozbudowę sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych

– Nie mamy pewności, czy 
Komisja Europejska wyrazi na 
to zgodę – podsumowuje prezes 
Małgorzata Skucha. – Nas te 
argumenty przekonują. Przed 
wydaniem decyzji KE nowy 
wniosek przejdzie weryfikację 
przez Inicjatywę JASPERS, co 
pozwoli na wstępną ocenę jego 
zasadności w nowym kształcie. 
Mamy nadzieję, że proponowane 
przez beneficjenta zmiany i ich 
uzasadnienie zyskają  akceptację  
Komisji.    (jol)

jest dla nas opłacalne, dlatego nie 
będziemy już zabiegać o budowę 
spalarni osadów. 

Znacznie większe korzyści przy-
niesie środowisku i radomskiej 
spółce, realizującej dofinanso-
wany z POIiŚ projekt, budowa 
instalacji do produkcji energii 
elektrycznej z biogazu, bo wpły-
nie to na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji oczyszczalni. Jest 
to jedno z zadań, które inwestor 
zamierza realizować po zmianie 
zakresu rzeczowego projektu. (cz)

Unia Europejska,  
Fundusz Spójności

Małgorzata Skucha, zastępca 
prezesa NFOŚiGW

Leszek Trzeciak, prezes WM 
w Radomiu

Rzeka Wrzosówka w Sobieszowie 



G4 LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Łączna wartość projektów realizowanych na Mazowszu w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w zakresie podpisa-
nych umów) to ponad 736 mln zł, a łączna wysokość dofinansowania ze środków unijnych 
to ponad 400 mln zł.

Po zakończeniu sukcesem największego w dziejach miasta projektu „Zapewnienie prawidło-
wej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” region zyskał wielką szansę 
na kontynuowanie strategii zrównoważonego rozwoju. Spełnione zostały wszystkie wyma-
gania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji powyżej 15 
tys. równoważnej liczny mieszkańców (RLM). Projekt kosztował ponad 40 mln zł, w tym 23 
mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. 

W trosce o środowisko

Gmina Kozienice świętuje 

400 mln złotych z UE na gospodarkę wodno-ściekową 

Dobre wydatkowanie unijnych pieniądze na projekt z POIiŚ

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, który jest Insty-
tucją wdrażającą dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko podsumował 
kwoty dofinansowania z Unii 
Europejskiej przekazanych na 
rzecz beneficjentów POIiŚ z Ma-
zowsza, które wynoszą blisko 
188 mln zł, w tym poświadczo-
nych refundacji – rozliczonych 
zaliczek na kwotę prawie 195 
mln zł. To olbrzymie w skali 
kraju środki przeznaczone na 
poprawę gospodarki wodno-
ściekowej. 

– Udało nam się nam pogodzić 
dwa pozornie sprzeczne ze sobą in-
teresy, ochronić bioróżnorodność 
nadwiślańskich obszarów objętych 
europejską siecią Natura 2000 
i wybudować na tych terenach 
infrastrukturę wodociągową i ka-
nalizacyjną oraz drogi – powiedział 
Tomasz Śmietanka, burmistrz 
Kozienic, podczas uroczystego 
podsumowania tego wielozada-
niowego przedsięwzięcia. – To jest 
pewien ewenement, ponieważ w 
ocenie Komisji Europejski takie 
obszary powinny raczej pełnić rolę 
skansenu przyrodniczego. 

Pomimo tych ograniczeń, Gmi-
na Kozienice otrzymała unijną 
dotację z Funduszu Spójności na 
uzbrojenie rolniczych i rekreacyj-
nych terenów w rejonie Puszczy 
Kozienickiej i Doliny Środkowej 
Wisły w infrastrukturę niezbędną 
do poprawy warunków życia przy 
zachowaniu cennych walorów 
przyrodniczych.  Dzięki tym inwe-
stycjom ponad 2200 mieszkańców 
może korzystać z kanalizacji oraz 
1200 z wodociągów.

– Wszystkim, którzy przyczynili 
się do wykonania tego projektu, 
pragnę serdecznie podziękować, 
zwłaszcza pracownikom Jednostki 

województwa mazowieckiego dla 
działania 1.1 i 2.1 POIiŚ, w ramach 
konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 
zgłoszonych zostało 9 projektów, 
z których 5 przeszło pozytywnie 
ocenę formalną i merytoryczną 
I stopnia oraz jest w trakcie oceny 
merytorycznej II stopnia. Dwa 
z nich znajdują się na liście 
podstawowej, trzy na liście re-
zerwowej. W ramach konkursu 
nr 6/POIiŚ/2.1/04/2012 zgłoszo-
ne zostały 2 projekty, z których 
1 pozytywnie przeszedł ocenę for-
malną i merytoryczną I stopnia 

Nabory wNiosków  
Na dofiNaNsowaNie 

W siedmiu konkursach ogło-
szonych w latach 2008-2012 zgło-
szono wnioski o dofinansowanie 
z POIiŚ na łączną kwotę 1,84 mld 
PLN, w tym do dofinansowania 
unijnego ponad 924 mln PLN. 
Fundusz ocenił je formalnie i (we 
współpracy z innymi ekspertami 
grupy roboczej z całego kraju), 
wybrał 20 najlepiej przygotowa-
nych przedsięwzięć.

W wyniku ogłoszonych w 2012 
roku naborów wniosków z terenu 

oraz znajduje się w trakcie oceny 
merytorycznej II stopnia, uzysku-
jąc status projektu rezerwowego.

Procedura  
PodPisywaNia umów 

Ostatecznie, za pośrednictwem 
Funduszu 15 przedsięwzięć w wo-
jewództwie mazowieckim – 13 
konkursowych i 2 indywidualne 
– uzyskało Potwierdzenie przyzna-
nia dofinansowania z Funduszu 
Spójności. Realizacja niektórych 
z dofinansowanych przedsięwzięć 
rozpoczęła się jeszcze przed ro-
kiem 2007. Niektóre z projektów 
właśnie się kończą, realizacja in-
nych potrwa jeszcze do 2015r. 
Łączna wartość Projektów POIiŚ 
na Mazowszu (w ramach podpi-
sanych umów) to ponad 736 mln 
zł, a łączna wysokość dofinanso-
wania ze środków unijnych to 
ponad 400 mln zł.

Odpowiednia realizacja tych 
projektów przez naszych benefi-
cjentów pozwoliła na złożenie od 
2009 roku 151 wniosków o płat-
ność, na podstawie których (na 
koniec listopada br.) Fundusz 
wypłacił i poświadczył kwotę 
ponad 195 mln zł.

koNTrola uNijNych 
ProjekTów

W latach 2009-2012 w celu mi-
nimalizacji ryzyka zwrotu środ-
ków, WFOŚiGW w Warszawie 
przeprowadza różnego rodzaju 
kontrole projektów. Począwszy 
od 2009r. do końca III kwartału 
2012r. Fundusz przeprowadził 
łącznie 138 kontroli, w tym 18 
kontroli na miejscu i 120 kon-
troli zamówień publicznych re-
alizowanych w ramach ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych 
oraz Kodeksu Cywilnego oraz 
kilkadziesiąt zamówień doko-
nanych w ramach rozeznania 
rynku.

Kontrole zamówień publicz-
nych dla większości projektów 
skutkują korektami finanso-
wymi, z uwagi na to, że są one 
obarczone  naruszeniami ustawy 
PZP bądź „Wytycznych w zakre-
sie kwalifikowania wydatków 
w ramach POIiŚ”. Korekty zo-
stały nałożone w 11 projektach 
z 15 wdrażanych przez Fundusz, 
stanowią one jednak zaledwie 
1proc. wartości przyznanego 
dofinansowania.

iNformacje i szkole-
Nia z zakresu PoiiŚ

Realizując zalecenia wytycz-
nych WFOŚiGW w Warszawie 
dba także o udostępnianie in-
formacji dotyczących Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i innych progra-
mów UE – Fundusz prowadzi 
punkt informacyjny POIiŚ udzie-

lając informacji telefonicznej 
i elektronicznej.

Istotnym elementem upo-
wszechniania informacji o zasa-
dach wdrażania POIiŚ są organizo-
wane przez Fundusz szkolenia dla 
beneficjentów i wnioskodawców. 
Od 2008r. do chwili obecnej zorga-
nizowano 14 szkoleń, do których 
zaangażowano najlepszych eks-
pertów z zakresu prawa i kontroli 
zamówień publicznych, wniosko-
wania o płatności oraz innych. 
Przeszkolono w ten sposób ponad 
450 osób. Pracownicy Funduszu 
również stale dokształcają się na 
szkoleniach organizowanych przez 
Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Ministerstwo Środowiska, 
a także przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

anna mzyk,  
wfoŚiGw w warszawie

Materiał informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tomasz Skrzyczyński, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie
Tegoroczna współpraca z Beneficjentami umoż-
liwiła wypłacenie w bieżącym roku, największych 
z dotychczas wypłaconych i poświadczonych kwot 
zrefundowanych i poświadczonych środków, ponad 
100 mln zł. To pokazuje istotę ważności realizowanych 
przez Fundusz działań informacyjno-promocyjnych 
oraz profesjonalnych szkoleń, umożliwiających pod-
noszenie kwalifikacji beneficjentów. Pozyskane przez 
Beneficjentów doświadczenia podczas wdrażania 
projektów będą również procentowały w nowej 

perspektywie finansowej 2014-2020, która zbliża się wielkimi krokami. 
Jestem przekonany, że pozwoli to na pozyskanie jeszcze większych 
środków finansowych dla naszego regionu co wpłynie na poprawę życia 
mieszkańców i stanu środowiska Mazowsza.

Krystian Szczepański, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie
Za przygotowanie, realizację i rozliczenie finansowe zakończonego sukcesem projektu 
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” 
należą się  słowa podziękowania i pochwały dla osób zaangażowanych w te działania. 
Ich ciężka praca, doświadczenie merytoryczne i wsparcie ze strony władz lokalnych 
pozwoliło na uzyskanie  unijnego dofinansowania  i dobre wykorzystanie ponad 23 mln 
zł bez korekt finansowych. To zostało już przez nas potwierdzone. Jedynym zadaniem 
jakie czeka  WFOŚiGW w 2013 roku to ostateczna kontrola zakończonego projektu, 
która bez wątpienia potwierdzi wzorową realizację całego przedsięwzięcia. Gratuluję 
dobrze wykonanej pracy.
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WFOŚiGW w Warszawie, prócz pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej 
POIiŚ wspiera projekty dofinansowane ze środków unijnych własnymi 
środkami finansowymi. W okresie 2008-2012 WFOŚiGW zawarł z benefi-
cjentami 28 umów o dofinansowanie ze środków własnych. Przekazane 
wsparcie miało formę pożyczek na wymagany wkład własny oraz poży-
czek pomostowych, zapewniających prefinansowanie projektu. Łączna 
wartość przyznanego dotychczasowego dofinansowania z Funduszu 
wynosi ponad 143 mln PLN. 
W wyniku realizacji wszystkich 15 przedsięwzięć do 27 listopada 2012r.:
– zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków;
– zmodernizowano 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej;
– wybudowano 343,1 km sieci kanalizacji sanitarnej;
– wybudowano 126,6 km sieci kanalizacji wodociągowej;
– zmodernizowano 2 stacje uzdatniania wody;
– wybudowano 1 stację uzdatniania wody;
– wybudowano 39 nowych pompowni ścieków.
Dotychczas zakończono dwa projekty w Gminie Zielonka oraz Mie-
ście Płońsk, których efektem ekologicznym jest podłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej 2408 użytkowników.

Plany WFOŚiGW na 2013 r.
– dokończenie procesu pro-
jektów zgłoszonych w ramach 
7 konkursu  i podpisanie umów 
o dofinansowanie;
– pozyskanie dodatkowych pro-
jektów w ramach planowanego 
8 konkursu, który zostanie ogło-
szony w I kwartale 2013r.;
– zakończenie rzeczowe i zamknię-
cie finansowe 5 projektów;
– bieżąca realizacja i wdrażanie 
projektów.

więcej informacji nt. działalności wojewódzkiego funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w warszawie na 
www.wfosigw.pl

Realizującej Projekt (JRP) oraz 
załodze Kozienickiej Gospodarki 
Komunalnej (KGK), która koor-
dynowała całe to przedsięwzię-
cie – dodał burmistrz. –  Duży 
budżetowy zakład dla potrzeb 
tego projektu, przekształciliśmy 
w 2008 roku w mocną kapitałowo, 
organizacyjnie i merytorycznie 
miejską spółkę, która świetnie 
podołała wszystkim obowiązkom. 
Dzięki naszym wspólnym wysił-
kom dziś możemy świętować ten 
wielki sukces.

W ramach projektu wybudowa-
no prawie 100 km sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie 
aglomeracji Kozienice i Nowa Wieś 
w miejscowościach; Opatkowice, 
Majdan, Holendry Piotrkowskie, 
Holendry Kozienickie, Kuźmy i 
Psary. Inwestycje realizowane 
były w dużej części na terenach 
zalewowych w starorzeczu Wisły. 
Te obszary są zurbanizowane, ale 
położone w pradolinie rzeki, gdzie 
występuje bardzo wysoki poziom 
wód gruntowych. Często nawet 
poniżej metra pod powierzchnią. 
Mimo tak trudnych warunków 
budowa kanalizacji realizowana 
była zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem robót. 

Pozostałe zadania wykonane 
w ramach projektu „Zapewnie-
nie prawidłowej gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Kozienice” to oddana 
przed kilkoma laty do eksploa-
tacji słoneczna suszarnia, która 
jest innowacyjnym rozwiązaniem 
w dziedzinie zagospodarowania 
osadów ściekowych oraz nowe 
ujęcia wód podziemnych, stacje 
uzdatniania wody i zmoderni-
zowana oczyszczalnia ścieków.

– Rozbudowa i moderniza-
cja mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków była naj-
większym, koordynowanym 
przez naszą spółkę  zadaniem 
– wspominał robert wojcie-
szek, prezes zarządu Kozieni-
ckiej Gospodarki Komunalnej 

Sp.z o.o. – Nowe obiekty m.in. 
reaktory biologiczne, osadniki, 
piaskowniki i przepompownie 
w znacznym stopniu wpłynęły 
na unowocześnienie linii tech-
nologicznych do oczyszczania 
ścieków i usuwania związków 
biogennych. Umożliwiło to speł-
nienie wszystkich europejskich 
standardów i wymagań w tym 
zakresie. 

Rozbudowa modernizacja 
ujęć wód podziemnych i stacji 
uzdatniania wody w Janowie, 
Stanisławicach i Łuczynowie, 
w połączeniu z pracami na po-
zostałych, wcześniej moderni-
zowanych stacjach Słoneczna 
i Rodzinna, znacznie poprawiła 
jakość i smak wody dostarczanej 
mieszkańcom gminy. 

– Jesteśmy dumni ze wszystkich 
wykonanych inwestycji – podkreśla 
igor czerwiński, zastępca burmi-
strza Kozienic i pełnomocnik ds. 
realizacji projektu (MAO). – Po 
latach intensywnych przygoto-
wań i skutecznej realizacji pro-
jektu „Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Kozienice” mamy 
już w stu procentach skanalizowa-
ną aglomerację. Dostęp do sieci 
sanitarnej posiada obecnie ok. 
30 tys. mieszkańców. 

Jeszcze kilkanaście lat temu 
mało kto wierzył w powodzenie 
tak dużego przedsięwzięcia. Dzięki 
ogromnej determinacji  przed-
stawicieli lokalnego samorządu, 
burmistrza, pracowników Urzę-
du Miasta, załogi Kozienickiej  

Gospodarki Komunalnej, wyko-
nawców, Inżyniera Kontraktu  
i firmy Safege, która była konsul-
tantem technicznym w projekcie 
gmina odniosła  sukces i może 
się dalej rozwijać. 

–  W każdej chwili możemy 
doprowadzić kilkuset metrowe 
odcinki sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej do miejsc, gdzie będą 
powstawały nowe inwestycje, np. 
osiedla mieszkaniowe, zajazdy, 
hotele czy też zakłady produk-
cyjno-usługowe – zapewnia Igor 
Czerwiński. – Posiadamy sporo 
atrakcyjnych terenów i czekamy 
na inwestorów, którzy zechcą 
tu prowadzić swoją działalność 
biznesową. 

W ciągu 12 ostatnich lat Ko-
zienice dokonały przeskoku 
cywilizacyjnego z rozwoju infra-
struktury ze środków unijnych 
i krajowych. Wybudowano łącznie 
4 oczyszczalnie ścieków, 7 stacji 
uzdatniania wody i 500 km sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Nowoczesna infrastruktura jest 
teraz wielkim atutem dla gminy 
i stwarza wspaniałe perspektywy 
rozwoju, które wiążą się również 
z rozbudową i modernizacją Elek-
trowni Kozienice.  (jc)

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

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko
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Fragment Oczyszczalni Ścieków w Kozienicach
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Nadchodzący rok będzie w naszym kraju 
rokiem rewolucyjnych zmian w gospodarce 
odpadami. Mieszkańcy wciąż jednak nie do 
końca wiedzą na czym polegać ma reforma. 
Media donoszą o radykalnych podwyżkach 
cen za wywóz śmieci, zaś samorządy borykają 
się z wyborem najlepszej metody naliczania opłat, gdyż żadna 
z zaproponowanych nie gwarantuje równomiernego obciąże-
nia mieszkańców. 

W Lublinie od lat stawia się na współpracę ze Wschodem, dzię-
ki czemu miasto jest liderem w budowaniu relacji z krajami 
Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Dziesiątki zrealizowanych 
dotychczas projektów, wspólne przedsięwzięcia samorządów  
i organizacji pozarządowych, inicjatywy takie jak Noc Kultury, 
podczas których miasto staje się kulturalnym centrum Polski 
i Ukrainy, to tylko niektóre z dowodów na to, że stawia się tu  
na współdziałanie ze wschodnimi partnerami. 

Odpady po nowemu Cenna inicjatywa
Wykorzystać sprawdzone wzorce Lublin – współpraca transgraniczna 

W trakcie dyskusji zapomi-
na się jednak o głównym 
nadrzędnym celu jaki 

przyświecał ustawodawcy. Jest 
nim wywiązanie się przez Polskę 
ze zobowiązań nałożonych na nasz 
kraj dyrektywami europejskimi. 
Są nimi ograniczenie składowa-
nia odpadów na składowiskach 
poprzez osiągnięcie odpowiednich 
poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów. Cel jest jak najbardziej 
słuszny i zasługuje na poparcie. 

Wciąż poszukujemy 
Własnej drogi...

Dlatego Krajowa Izba Gospo-
darki Odpadami promuje od 
wielu lat rozwiązania gwarantu-
jące gminom większy wpływ na 
gospodarkę odpadami poprzez 
powiązanie jej z planami samorzą-
dów. Przedsiębiorstwa zrzeszone w 
KIGO wspierają  wytyczony przez 
Ministerstwo Środowiska kieru-
nek zmian legislacyjnych, który 
przybrał postać znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz projektu 
ustawy  o odpadach. mamy jednak 
do czynienia z kolejnymi dobrymi 
w ogólnych założeniach przepisa-
mi, które jednak znacząco różnią 
się w szczegółowych zapisach od 
przyjętych rozwiązań w innych 
krajach ue. z niewiadomych 
przyczyn cały czas poszukuje-
my własnej, odrębnej drogi do 
rozwiązywania problemów od-
padowych podczas gdy gotowe, 
sprawdzone rozwiązania, orga-
nizacyjne i prawne, z powodze-
niem sprawdzają się u naszych 
sąsiadów, choćby w szwecji, niem-
czech czy austrii.  W tych kra-
jach budowa systemu oparta jest  
na partnerstwie publiczno-prywat-
nym dającym jednak samorzą-
dom możliwość samodzielnego 
wykonywania zadań publicznych 

dami na swoim terenie.  Jesteśmy 
przekonani, że w tych gminach 
gdzie są możliwości realizowania 
części usług poprzez własne przed-
siębiorstwa komunalne udałoby 
się uniknąć wielu problemów z 
wprowadzaniem zapisów ustawy. 
Patrząc również na dotychczasowy 
rynek – którego gwarantem będzie  
od 1 lipca przyszłego roku gmina 
jako właściciel odpadów – nie po-
winno w nim zabraknąć miejsca 
również dla prywatnych przedsię-
biorstw zajmujących się utylizacją 
odpadów, ich termicznym prze-
kształcaniem i wykorzystaniem 
energii odpadów do produkcji 
prądu czy ciepła.  Na razie jednak 
w sektorze prywatnym nie widać 
boomu inwestycyjnego w takim 
wymiarze, jakiego wszyscy się 
spodziewali – mówią samorządow-
cy. A założone w znowelizowanej 
ustawie cele możemy zrealizować 
tylko wtedy gdy gminy będą mogły 
skierować  strumień odpadów  do 
nowoczesnych instalacji.

Trybunał rozsTrzygnie?
Niektórzy zdecydowali się 

na rozstrzygnięcie prawne tego 
problemu i skierowali wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego. 
Wniosek w  tej sprawie złożył 
prezydent Inowrocławia ryszard 
brejza. Poparło go ponad 500 sa-
morządów, które liczą na zmianę 
kontrowersyjnego zapisu.  Ich zda-
niem jest to narzucenie gminom 
organizacji systemu w oparciu o 
przetargi na odbiór lub odbiór i 
zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych bez żadnej możliwości 
samodzielnego decydowania o 
innych sposobach. A przecież  Ino-
wrocław posiada własną spółkę, 
która mogłaby realizować zadanie 
własne gminy, zgodnie z doktryną 

przy pomocy własnych spółek. 
Firmy komunalne nie są w tych 
systemach traktowane jako pod-
mioty konkurujące – ich celem jest 
realizacja nałożonych na gminy 
zadań, a nie nastawienie na zysk.  

Przytoczmy tu przykład Szwecji, 
gdzie system gospodarki odpadami 
uznano za społecznie istotną część 
gospodarki, a dbanie o środowisko 
naturalne traktowane jest priory-
tetowo. W kraju tym samorządy, 
podobnie jak jest to planowane w 
Polsce, są odpowiedzialne za nale-
żyte zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, jednakże  gminy 
samodzielnie decydują o tym czy 
zlecą to zadanie zewnętrznej  fir-
mie, czy też przekażą ten obowią-
zek własnemu przedsiębiorstwu.  

dzięki społecznemu charak-
terowi tych firm, według rapor-
tu za rok 2011 szwedzkiej izby 
gospodarki odpadami „avfall 
sverige” gminne spółki wykonują 
zadania związane z gospodarką 
odpadami na najwyższym pozio-
mie i taniej niż firmy prywatne, 
czyli z korzyścią dla mieszkańców. 
Znaczna część odpadów jest se-
gregowana u źródła, ostatecznie 
na składowisko trafia zaledwie 
kilka procent odpadów. Reszta 
jest zagospodarowywana i wyko-
rzystywana energetycznie. czyli 
szwedzkie doświadczenia poka-
zują, że możliwe jest zagospoda-
rowanie odpadów z uzyskaniem 
niemal 100 proc. odzysku. 

nie Widać inWesTycji
W naszych rozwiązaniach po-

minięto możliwość  zlecania przez 
gminy zadań w zakresie gospodarki 
odpadami, własnym powołanym 
do tego spółkom. Brak możliwości 
bezprzetargowego zlecania usług 
własnym spółkom komunalnym 
utrudnia  samorządom prowadze-
nie racjonalnej  gospodarki odpa-

In – house.  Orężem w tej walce 
stała się niespójność przepisów 
znowelizowanej ustawy z inny-
mi, obowiązującymi przepisami, 
w tym z najważniejszym aktem 
prawnym – konstytucją. Nie bez 
znaczenia są także przepisy unijne 
i orzeczenia Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości, które 
jasno wskazują na możliwość 
bezprzetargowego zlecenia spół-
ce gminnej wykonania zadania 
własnego gminy. 

Ponadto gminy, w razie nie-
spełnienia stawianych przed nimi 
wymagań,  mają płacić dotkliwe 
kary finansowe. Trzeba także pa-
miętać o tym, że władze lokalne 
własnym nakładem lub dzięki 
pozyskaniu środków pomocowych 
zainwestowały setki milionów 
w gospodarkę odpadami i z tego 
powodu powinny mieć możliwość 
powierzenia tego zadania swoim 
spółkom komunalnym.

Reasumując ustawa nie za-
pewnia samorządom narzędzi do 
wywiązania się z  nałożonych na 
nie obowiązków. Dlatego czekamy 
z niecierpliwością na rozstrzygnię-
cie Trybunału Konstytucyjnego. 

Tomasz uciński

Tomasz Uciński, 
Prezes Zarządu Głównego
Krajowej Izby Gospodarki
Odpadami

Fot. Archiwum

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) działa w oparciu o ustawę 
o Izbach Gospodarczych i zrzeszając firmy z branży gospodarki 

komunalnej dąży do stworzenia takich rozwiązań organizacyjno-prawnych, 
które pomogą w budowie racjonalnego, zintegrowanego systemu go-
spodarki odpadami w Polsce tak, aby zdecydowaną rolę w kreowaniu 
gospodarki odpadami pełniły gmina i samorząd. Pragniemy tworzyć 
i promować w dziedzinie gospodarki komunalnej takie rozwiązania 
prawno – finansowe, które umożliwią podnoszenie jakości świadczonych 
usług. Nasi członkowie to znaczący udziałowcy rynku gospodarki od-
padami w Polsce. Głównym celem Izby jest reprezentowanie interesów 
gospodarczych jej Członków zarówno wobec administracji rządowej 
jak i samorządowej. Izba jest także organem opiniującym w procesie 
legislacyjnym. Obecnie KIGO zrzesza 135 krajowych przedsiębiorstw 
działających w sektorze gospodarki odpadami (wywóz, składowanie, 
segregowanie, unieszkodliwianie odpadów, produkcja sprzętu komunal-
nego oraz konsulting). Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba 
stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów 
Polskich oraz Unią Metropolii Polskich. 

Potwierdził to tegoroczny 
Kongres Inicjatyw Europy 
Wschodniej (KIEW), który 

odbywał się we wrześniu 2012r. 
W trakcie jego trwania ponad 
230 uczestników z Armenii, 
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 
Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, 
Rumunii, Rosji, Serbii, Szwajcarii, 
Ukrainy, debatowało na temat 
współpracy rozwojowej, nauki 
i edukacji, społeczeństwa oby-
watelskiego, kultury i dobrego 
rządzenia. Szesnaście paneli 
dyskusyjnych stanowi-
ło doskonałą okazję do 
podzielenia się opiniami, 
stanowiskami czy reko-
mendacjami dla rozwoju 
jeszcze lepszej, skutecz-
niejszej współpracy mię-
dzy Unią Europejską i 
krajami zza wschodniej 
granicy strefy Schengen. 
Wielokrotnie podkreśla-
no rolę Lublina jako 
„bramy na Wschód” 
odnośnie wymiany do-
brych praktyk, doświad-
czeń czy wspólnego tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań. 

Zasadami jakimi kieruje się 
Centrum Kompetencji Wschod-
nich, to bazować na doświadcze-
niu, wzmacniać wartościowe 
inicjatywy, dlatego podczas 
Kongresu nagrodzono działania, 
które wspierają budowanie relacji 
między Polską, a krajami Part-
nerstwa Wschodniego. Nagrody 
i wyróżnienia przyznano 11 orga-
nizacjom w czterech kategoriach: 
edukacja i nauka – zwycięski 
projekt to budowa szklarni dla 
kształcenia zawodowego uczniów 
i uczennic szkół gimnazjalnych 
z obwodu zakarpackiego, Terra 
Dei Foundation, społeczeństwo 
obywatelskie – niekwestionowa-
nym zwycięzcą zostało Kolegium 

Europy Środkowo-Wschodniej im. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego we 
Wrocławiu z programem wizyt 
studyjnych w Polsce RITA i STP, 
Turystyka – zwyciężył Urząd 
Miasta Lwowa, który stworzył 
infrastrukturę turystyczno-infor-
macyjną oraz kultura – Lioubou 
Zhuromskaya, organizator Mię-
dzynarodowego Festiwalu Tea-
trów Eksperymentalnych „Ten 
Właśnie Festiwal”.

– Inwestowanie w zasoby in-
telektualne Lublina to dobra 

lokata kapitału, bo tu 
przedsięwzięcia się uda-
ją – powiedział kamil 
Wyszkowski, dyrektor 
Biura Projektowego 
UNDP w Polsce. I tak 
było niewątpliwie w przy-
padku KIEW, choć jego 
zakończenie nie ozna-
cza końca pracy. Finału 
dobiega właśnie opraco-
wywanie rekomendacji 
pokongresowych, które 
są bardzo wymiernym 
rezultatem odbytych 

spotkań. Rozpoczynamy również 
pracę nad KIEW 2013. 

– Przykład tego roku poka-
zał, jak ważne są tego rodzaju 
spotkania – powiedziała anna 
szadkowska-ciężka, liderka 
obszaru programowego Inno-
wacje Społeczne Centrum Kom-
petencji Wschodnich. – Osoby 
zaangażowane we współpracę 
transgraniczną potrzebują prze-
strzeni do wymiany myśli i do-
świadczeń. Dobrze się składa, 
że to właśnie w Lublinie jest 
przestrzeń do takich dyskusji 
dyskusji. 

Honorowy patronat nad 
Kongresem Inicjatyw Europy 
Wschodniej objął Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej, Bro-
nisław Komorowski.  (j)
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Za opracowanie unikatowej technologii wytwarzania ultraczułych nanosensorów, zespół na-
ukowy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk na tegorocznych targach Techniki Przemy-
słowej Nauki i Innowacji w Gdańsku otrzymał złoty medal INNOWACJE 2012. Naukowcy 
wyróżnieni zostali również za nową generację bioobojętnych markerów fluorescencyjnych  
i oryginalną metodę wprowadzania ich do organizmu. Nowatorskie rozwiązania są już 
przedmiotem kilku zgłoszeń patentowych. Znajdą zastosowanie w biologii i medycynie.

Nowa era w diagnostyce
Odpady po nowemuZ laboratoriów naukowych do gabinetów lekarskich

Jednym z trendów nowych 
czasów jest masowe użycie 
w medycynie aparatury zna-

nej z laboratoriów fizycznych lub 
chemicznych. Wprowadzono już 
m.in. szereg technik tomograficz-
nych nowej generacji. Promie-
niowanie laserowe używane jest 
w całej gamie zabiegów, także w 
gabinetach kosmetycznych. Pro-
mieniowanie przenikliwe stosuje 
się nie tylko do rozpoznawania, 
ale także do zwalczania zmian 
chorobowych. Choć często są to 
drogie rozwiązania, to jednak 
wczesna detekcja zmian pato-
logicznych obniża koszty leczenia 
i zwiększa jego skuteczność. 

W ramach budżetu Unii Euro-
pejskiej na lata 2007-2013, Polska 
uzyskała znaczne środki finan-
sowe na wsparcie programów 
innowacyjnych. Umożliwiło to 
aktywne wsparcie wielu projek-
tów inwestycyjnych i badawczych 
w nauce w ramach różnych prio-
rytetów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Z ta-
kiej możliwości skorzystali tak-
że pracownicy Instytutu Fizyki 
Polskiej Akademii Nauk, gdzie 
od czterech lat realizowany jest 

Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz Wydział 
Elektroniki Mikrosystemów i Fo-
toniki Politechniki Wrocławskiej. 
Programem o nazwie NanoBiom 
kieruje prof. dr hab. Leszek Sirko 
dyrektor Instytutu Fizyki PAN. 

Celem programu jest opracowa-
nie całej generacji nowoczesnych 
sensorów i znaczników (biomar-
kerów) do zastosowań w biologii 
i medycynie, przyrządów/biomar-
kerów opartych o nanostruktury 
materiałów półprzewodnikowych 
i izolacyjnych. Motywacją do pod-
jęcia prac badawczych były dane 
Światowej Organizacji Zdrowia, 

projekt „Kwantowe nanostruk-
tury półprzewodnikowe do za-
stosowań w biologii i medycynie 
– rozwój i komercjalizacja nowej 
generacji urządzeń diagnosty-
ki molekularnej opartych na 
nowych polskich przyrządach 
półprzewodnikowych”. Jest to 
program o charakterze interdy-
scyplinarnym realizowany przez 
konsorcjum obejmujące grupy 
fizyków, chemików, inżynierów 
i biologów. W skład konsorcjum 
wchodzi Instytut Fizyki PAN – 
koordynator projektu,  Instytut 
Biologii Doświadczalnej PAN, In-
stytut Chemii Fizycznej PAN, In-
stytut Technologii Elektronowej, 
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, 

Prof. dr hab. Marek Godlewski, pracuje 
w Instytucie Fizyki PAN od 1973 r. W programie 
NanoBiom jest kierownikiem grupy wykonaw-
ców z Instytutu Fizyki. W kierowanym przez 
niego zespole badawczym wdrożona zosta-
ła technologia osadzania warstw atomowych 
(pierwsze takie laboratorium w Polsce) oraz 
technologia hydrotermalna wytwarzania nano-
proszków i nanosłupków. Jest autorem kilkuset 

prac naukowych i prezentacji konferencyjnych oraz kilkunastu 
wniosków patentowych.
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Matryca nanosłupków tlenku cynku (ZnO) użyta do opracowania  
sensora gazów i substancji chemicznych.

wskazujące na bezpośrednią ko-
relację pomiędzy wczesnym roz-
poznaniem zmian chorobowych 
(na przykład nowotworowych), 
a ich uleczalnością. Warunkiem 
wydłużenia średniej długości życia 
ludzi jest więc nie tylko postęp w 
technikach leczenia (nowoczesne 
metody operacyjne i nowe lekar-
stwa), ale także (lub nawet głów-
nie) wczesna diagnostyka zmian 
chorobowych. Tym samym pilne 
jest opracowanie nowych, czułych 
sensorów do zastosowań w biolo-
gii, medycynie, a także ochronie 
środowiska. Mówiąc o wczesnej 
detekcji nie mamy na myśli bar-
dzo drogich rozwiązań, takich jak 
tomografie i tym podobne metody, 
które są niezwykle skuteczne, ale 
bardzo kosztowne. Potrzebujemy 
tanich sensorów, aby dostępne 
były powszechnie w gabinetach 
lekarzy pierwszego kontaktu. Ich 
masowe użycie zapewni wczes-
ne rozpoznanie wielu zmian 
chorobowych, co jest jednym z 
kluczowych wymagań w walce z 
chorobami cywilizacyjnymi – no-
wotworowymi i układu krążenia. 
Wiemy, że jest to możliwe, bo 
w wydychanym powietrzu, czy 

też w płynach fizjologicznych 
zawarte są informacje o stanie 
zdrowia pacjenta.

Opracowywane sensory powin-
ny być bioobojętne, bardzo czułe i 
jednocześnie wykorzystywać tanie 
materiały i rozwiązania techno-
logiczne. Nasze prace badawcze 
prowadzone przez interdyscypli-
narny zespół fizyków, chemików, 
inżynierów i biologów, wykazały, 
że takie zestawienie wymagań 
się nie wyklucza, a ponadto jest 
bezpieczne w nowoczesnej diagno-
styce. Przeprowadzone pomiary 
testowe z użyciem biomarkerów 
(wprowadzanych do organizmów 
myszek i prosiaków) nie wykazały 
jakichkolwiek oddziaływań szkod-
liwych dla organizmów żywych. 
Wprowadzanie tzw. znaczników 
fluorescencyjnych w diagnostyce 
może być powszechnie stosowa-
ne. W wielu przypadkach użycie 
biomarkerów umożliwia także, 
oprócz wczesnego rozpoznania 
objawów, zwalczanie zmian cho-
robowych. Metoda ma więc duże 
szanse, żeby stać się standardem 
w badaniach medycznych.

Warunkiem wdrożenia opra-
cowanych rozwiązań jest zapew-

nienie im ochrony intelektualnej, 
przez uzyskanie patentów. To jest 
nowa sytuacja,  bowiem dotychczas 
w Polsce wymagane były wyłącznie 
publikacje naukowe. 

Nowym zwyczajem stało się 
także poddawanie opracowywa-
nych rozwiązań ocenie ekspertów 
w czasie targów krajowych i mię-
dzynarodowych. Podczas udziału 
w tegorocznych imprezach: IN-
TARG Katowice i TECHNICON 
INNOWACJE w Gdańsku, a także 
w 2010 i 2011 roku Instytut Fizyki 
nagrodzono złotymi i srebrnymi 
medalami oraz wyróżnieniami za 
prace w programie NanoBiom. 

Pod koniec października na 
targach TECHNICON INNO-
WACJE 2012 zespół naukow-
ców z mojej grupy badawczej 
otrzymał złoty medal za unika-
tową technologię ultraczułych 
nanosensorów – opartych o na-
nosłupki tlenku cynku (poka-
zane na ilustracji). Przyznane 
zostało także wyróżnienie za 
nową generację bioobojętnych 
biomarkerów o rozmiarach nano-
metrowych i opracowanie nowej 
metody wprowadzania ich do 
organizmów żywych. Oba nasze 
rozwiązania są oryginalne i są 
obecnie przedmiotem kilku 
zgłoszeń patentowych.

Projekt NanoBiom zmierza 
powoli do finału. Planujemy jego 
zakończenie z końcem 2013 roku. 
Obawiamy się co będzie dalej 
z naszym wspaniałym zespołem 
młodych i ambitnych naukow-
ców, powołanych do wykonania 
tego programu. Nikt bowiem nie 
wie, czy pozyskamy środki na 
dalsze badania z unijnego bu-
dżetu na lata 2014-2020. Naszą 
wielką troską jest nie dopuścić 
do sytuacji, żeby ta grupa się 
rozpadła, a opracowane bardzo 
oryginalne rozwiązania zakoń-
czyły żywot w szufladach.

Prof. dr hab. Marek Godlewski

Superkomputerowa platforma KASKADA, opracowana na Politechnice Gdańskiej w ra-
mach projektu Mayday Euro 2012, stwarza ogromne możliwości prowadzenia różnego 
typu badań w dziedzinie systemów multimedialnych. Służy m.in. do rejestrowania i prze-
twarzania sygnałów o zagrożeniach w miejscach publicznych, diagnostyki endoskopowej, 
a także do analizy dokumentów cyfrowych i wykrywania plagiatów. O wielofunkcyjnym 
wykorzystaniu platformy rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Henrykiem Krawczykiem, rek-
torem Politechniki Gdańskiej i jednocześnie kierownikiem projektu Mayday Euro 2012.

Wykorzystać szansę
Złoty medal na targach za Animizator Strumieni Wizyjnych

– Do odbioru ogromnej licz-
by sygnałów multimedialnych  
potrzebny jest zaawansowany 
technologicznie sprzęt tele-
informatyczny. Do tego służy 
system komputerowy Galera, 
jeden z najbardziej skutecznych 
i wydajnych na świecie. Na Poli-
technice Gdańskiej zainstalowany 
został w 2008 roku, po zakoń-
czeniu budowy nowoczesnego 
gmachu Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki 
(ETI). Kilka lat wcześniej, jako 
dziekan wydziału rozpocząłem 
budowę tego obiektu z zamiarem 
utworzenia tam również centrum 
dydaktyczno-badawczego techno-
logii informacyjnych. Teraz mamy 
tu najlepszy w Polsce klaster in-
formatyczno-telekomunikacyjny 
w branży ICT, który skupia już 
ponad 120 różnych podmiotów. 
Wszyscy korzystamy z nowoczes-
nego zaplecza do prowadzenia 
badań wymagających ogromnych 
mocy obliczeniowych. Jest to moż-
liwe, bo superkomputer Galera 
ma łącznie ponad 1000 węzłów 
(serwerów), a każdy serwer 16 GB 

dzenie badań w ramach trzech 
odrębnych aplikacji.  Skupiliśmy 
się na ochronie własności inte-
lektualnej, wspomaganiu badań 
medycznych oraz na wykrywaniu 
obiektów i zdarzeń w miejscach 
publicznych. Platforma na kla-
strze Galera umożliwia szybką 
analizę dźwięków i obrazów prze-
słanych dzięki łączom światło-
wodowym z miejsc monitorowa-
nych przez kamery. Pozyskane 
informacje po obróbce i analizie, 
w zależności od rangi, mogą być 
następnie przekazywane do od-
powiednich służb. Do tej pory 
nie było takiej platformy, która 
pracowałaby w trybie on-line. Bra-
kowało interaktywnej aplikacji, 
reagującej na zjawiska zachodzą-
ce w czasie rzeczywistym. My 
takie rozwiązanie opracowaliśmy, 
rozwijamy i testujemy od trzech 
lat i mamy już bardzo obiecujące 
rezultaty. Możemy błyskawicz-
nie zidentyfikować zagrożenia 
w miejscach publicznych np. na 
lotniskach, stadionach, a  tak-
że na ulicach, bez naruszania 
prawa obywateli do ochrony 

pamięci operacyjnej. Podczas re-
alizacji dofinansowanego ze środ-
ków unijnych projektu Mayday 
Euro 2012, zbudowaliśmy platfor-
mę KASKADA  umiejscowioną 
na tym klastrze.

– Jaki jest rezultat badań 
prowadzonych w ramach tego 
projektu?

– Specjalne oprogramowanie 
zbudowane do analizy strumieni 
multimedialnych na platformie 
KASKADA, pozwoliło na prowa-
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osobistej. Przy analizie cyfro-
wej dokumentów wykrywamy 
plagiaty np. prac dyplomowych, 
korzystając z naszych zasobów, 
zgromadzonych na Politechnice 
Gdańskiej i w różnych znanych 
repozytoriach m.in. w Internecie, 
np. Wikipedii, jeżeli te informacje 
są tam dostępne. Pewnym utrud-
nieniem w tych działaniach jest 
jednak ochrona praw autorskich. 
Dlatego pełne zbadanie plagia-
tu wymaga uzgodnień prawnych 
zainteresowanych stron.

– Wspomaganie badań en-
doskopowych odbywa się na 
podobnej zasadzie? 

– Dzięki szybkiej analizie da-
nych na platformie KASKADA 
ułatwiamy diagnozowanie pa-
cjentów ze schorzeniami układu 
pokarmowego. Wprowadzana do 
żołądka lub innych organów we-
wnętrznych sonda endoskopowa 
w formie kapsułki zawiera minia-
turową kamerę. Zarejestrowane 
przez nią obrazy przekazywane 
są do urządzenia zamocowanego 
np. na ciele pacjenta, a następnie 
przesyłane do naszego systemu. 
Lekarz taki film musi analizować 
przez kilka godzin. My to mo-
żemy zrobić bardzo szybko i po 
kilkunastu minutach przekazać 
już wyselekcjonowane obrazy do 
jego oceny. Taki system wspo-
magający pracę lekarzy jest już 
dostępny m.in. dla Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Kli-
nice Gastroenterologii, gdzie jest 
nadal testowany. 

– System wspomagania badań, 
a także pozostałe aplikacje mogą 
być już powszechnie stosowane? 

– To zależy od wymagań kon-
kretnych użytkowników. Niektó-
rzy mogą mieć dodatkowe ocze-
kiwania, które jeszcze nie zostały 
uwzględnione w naszym systemie. 

My oczywiście możemy to uzupeł-
nić, ponieważ możliwości platfor-
my KASKADA są ogromne. Przy 
jej testowaniu wygenerowaliśmy 
na przykład dodatkową aplikację 
tworzenia wirtualnych portretów 
historycznych postaci. Dzięki algo-
rytmowi genetycznemu udało się 
nam stworzyć wirtualny portret 
wielkiego fizyka Fahrenheita. To 
osiągnięcie otwiera przed nami 
kolejne możliwości, dlatego pró-
bujemy nawiązać również współ-
pracę z genetykami. 

– Jakie jest zainteresowanie 
tymi badaniami? 

– Jest dość duże, bo niektóre z 
naszych rozwiązań są już dostęp-
ne np. monitoring zagrożeń oraz 
system związany z analizą doku-
mentów cyfrowych i wykrywaniem 
plagiatów. Ich pełne wdrożenie 
wymaga jednak pewnych dodatko-
wych algorytmów oraz konfiguracji 
usług w zależności od konkretnych 
potrzeb użytkowników. Niestety, 
nasz projekt Mayday Euro 2012 
już się kończy i bez dalszego fi-

nansowania nie możemy kon-
tynuować prac wdrożeniowych. 
Próbujemy teraz szukać partnerów 
biznesowych i przygotować nowe 
propozycje na realizację kolejnych 
projektów, ale to wszystko jest pod 
znakiem zapytania.

– Jest jakaś szansa na kolejne 
granty z NCBR?

– Mamy taką nadzieję, bo nie 
chcemy się zatrzymywać w po-
łowie drogi. Wydaje mi się, że 
granty powinny być udzielane naj-
pierw na opracowanie pewnych 
rozwiązań, a potem, jeśli  wyniki 
są obiecujące, na ich kontynuowa-
nie i wdrożenie. Takie podejście 
jest bardzo istotne dla współpracy 
uczelnia-biznes. Przy czym, przy 
kontynuacji realizacji kolejnych 
etapów danego przedsięwzięcia 
naukowego formuła konkurso-
wa powinna uwzględniać różne 
możliwości wsparcia finansowego, 
wówczas żaden cenny dorobek 
naukowy się nie zmarnuje. My 
chcemy taką szansę wykorzystać.

Rozmawiała Jolanta Czudak

Opracowany w ramach projektu Mayday Euro 2012 animizator 
strumieni wizyjnych otrzymał w listopadzie złoty medal na 61 

międzynarodowych targach Brussels Innova. Z wystawy wynalazczo-
ści w Brukseli pracownicy naukowi Katedry Systemów Multimedial-
nych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej przywieźli też złoty medal za system stymulacji uwagi 
wzrokowo-słuchowej i srebrny za system dynamicznego tworzenia 
map hałasu z wykorzystaniem platformy superkomputerowej. W paź-
dzierniku projekt Mayday Euro 2012 został wyróżniony na targach 
TECHNICON-INNOWACJE 2012 w Gdańsku. Nagroda GRAND PRIX 
INNOWACJE 2012 przyznana została za aplikację wspomagania 
badań medycznych MedEye. Nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego 
RP przyznano za ochronę własności intelektualnej SowiDocs.

Prof. dr hab. inż. Henryk 
Krawczyk, rektor Politechniki 
Gdańskiej


