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ISOK – najnOwOcześnIejSza OchrOna  przed nadzwyczajnymI zagrOżenIamI

Wzorcowy system 
ostrzegania

– Na czym polega wyjątkowość tego systemu? 
– Na bardzo dużej użyteczności dla społeczeń-

stwa, gospodarki i środowiska. Będzie doskonałym 
narzędziem dla samorządów wspomagającym po-
dejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia 
zagrożeń naturalnych (m.in. powodzi). W pro-
fesjonalnym systemie informatycznym, skon-
solidowane będą wszystkie informacje o za-
grożeniach, zarządzaniu ryzykiem i planowaniu 
działań ograniczających skutki żywiołu jakim 
jest powódź. Dotychczasowe działania zabezpiecza-
jące przed tym zagrożeniem, a także rozproszone 
systemy informatyczne posługujące się odmiennymi 
rozwiązaniami technicznymi i zróżnicowaną bazą 
danych nie przynosiły oczekiwanych efektów. Nie 
dawały wystarczającej gwarancji skutecznego po-
wiadamiania i ostrzegania ludności oraz instytucji 
o zagrożeniach. Pojawiła się wobec tego nowa ini-
cjatywa zapewnienia efektywnego systemu osłony 
kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Jest to 
bardzo ważne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu 

zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno 
ekonomicznych, jak i społecznych, które one powo-
dują. Tworzymy teraz zintegrowany system, który 
wykorzystywać będzie  jednolitą bazę danych oraz 

nowoczesny moduł rozpowszechniania infor-
macji do końcowych użytkowników. Siła tego 
systemu polegać będzie na dostępie do infor-
macji. Będzie dawał możliwość modelowania 
sytuacji w przypadku zagrożenia powodzią 
czy podtopieniem. To nam pomoże skutecznie 

działać, żeby uniknąć strat w ludziach i minimalizo-
wać skutki społeczne oraz materialne takich zdarzeń. 

– Kto tworzy ten system i z jakich elementów 
on się składa?

– Podstawowym źródłem danych w systemie 
będą specjalne i bardzo szczegółowe mapy zagroże-
nia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 
Ich opracowanie wymaga zgromadzenia ogrom-
nych ilości danych, szczególnie geodezyjnych, ale 
także z zakresu hydrologii, opracowania modeli 
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Powódź jest żywiołem, któremu trudno zapobiec. Można jednak zminimalizować ryzyko i ogra-
niczyć skutki jego wystąpienia oraz uniknąć wielomiliardowych strat. W planowaniu i realizacji 
działań w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, wsparciem dla administracji i służb 
kryzysowych będzie budowany obecnie Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) przed nad-
zwyczajnymi zagrożeniami. Za półtora roku Polska będzie miała najnowocześniejszy w Europie 
system powiadamiania i ostrzegania o zagrożeniach. O korzyściach z realizacji projektu rozma-
wiamy z Witoldem Sumisławskim (pierwszy z lewej na zdjęciu), prezesem Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (KZGW), liderem konsorcjum budującego zintegrowany system.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
ISOK to doskonałe narzędzie do przewidywania informowania o zagroże-
niach i ostrzegania o nich społeczeństwa. Każda osoba posiadająca dostęp 
do Internetu, będzie mogła sprawdzić na jakim obszarze zamieszkuje, czy 
jest on zagrożony powodzią i w jakim stopniu. Dostęp do tej wiedzy pozwoli 
też uchronić się przed ryzykiem budowy domu lub innego obiektu na tere-
nach zalewowych. Powodzie ostatnich lat pokazały z jak wielkimi stratami 

materialnymi się to wiąże. Z tych informacji będą korzystały też samorządy odpowiedzialne 
za planowanie przestrzenne, deweloperzy oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę obsza-
rów zagrożonych powodzią. W szczególności dotyczy to wojewódzkich centrów zarządzania 
kryzysowego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, na szczeblu kra-
jowym, regionalnym i lokalnym. Dzięki tym nowoczesnym narzędziom informatycznym, bę-
dzie można też precyzyjnie określić na jakim terenie należy wybudować wał, gdzie zawiesić 
most i na jakiej wysokości, w którym miejscu rozwijać infrastrukturę techniczną i drogową. 
To jest niebywale istotna pomoc. Skuteczność działania systemu ISOK pozwoli nam ponadto, 
na realizację naszych zobowiązań unijnych, związanych z implementacją Dyrektywy Powo-
dziowej. Ta dyrektywa nakłada na nas obowiązek sporządzenia określonych map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka i zagrożenia powodziowego, które są już prawie gotowe. Polacy 
powinni być dumni, że już niedługo będziemy dysponować najnowocześniejszym w Europie 
systemem osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.   

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji
Moje zainteresowanie projektem ISOK wynika z dwóch powodów. Dla ministra ds. cyfryzacji niezmier-
nie ważne są wszystkie działania, ułatwiające nowoczesne zarządzanie krajem. Z kolei, jako minister 
odpowiedzialny za administrację publiczną, wspólnie z wojewodami doskonale zdajemy sobie sprawę, 
jak istotne znaczenie dla przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych ma dostęp do szybkiej i wiary-
godnej informacji, a system ISOK to zapewnia. Po to, żeby podjęte były dobre decyzje, trzeba wcześniej 
mieć wiedzę o realnych zagrożeniach. To pozwoli znacznie skuteczniej zarządzać sytuacją kryzysową, 

dobrze przygotować się do akcji ratowniczych i ograniczyć straty.  Koszty związane z realizacją tego projektu wynoszą ok. 
300 mln zł, a straty spowodowane powodziami z ostatnich lat przekładają się na wiele miliardów złotych. Przykładowo, 
na odbudowę infrastruktury m.in. dróg, mostów, wałów po powodzi w 2012 r., bez uwzględniania pomocy poszkodo-
wanym, wydaliśmy ponad 3,5 mld zł. Oprócz tego 100 mln euro z Funduszu Solidarnościowego UE, który od 2014 roku 
będzie też dostępny nie tylko dla kraju, ale i regionów, które ucierpiały w powodzi.  Budowa tak nowoczesnego systemu 
jest wielką szansą na znaczne ograniczenie strat spowodowanych wystąpieniem katastroficznych zjawisk naturalnych. 
Przy okazji chcę podziękować kierownictwu KZGW za ogromną determinację z jaką koordynuje to wielkie i niezwykle 
trudne przedsięwzięcie. To jest dobra prognoza na zakończenie projektu ISOK w terminie, aby Polska mogła dołączyć do 
tych państw, które najskuteczniej zarządzają bezpieczeństwem swoich obywateli i gospodarki. 

Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Paweł Jaguś Prezes Zarządu Qumak S.A., Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Qumak S.A.

główny Urząd geOdezjI I KartOgrafII

Skaning laserowy
Wdrożenie skutecznego systemu powiadamiania i ostrzegania o zagrożeniach nie byłoby możliwe bez 
aktualnych i dokładnych danych przestrzennych pozyskiwanych przy użyciu najnowszych zdobyczy tech-
nologii w tym przede wszystkim lotniczego skanowania laserowego (ang. Airborn Laser Scanning – ALS). 
Skaning umożliwia szybkie wytworzenie bardzo dokładnych danych przestrzennych tj: chmury punktów 
pomiarowych, Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT). 

Ta nowoczesna technologia pozwala na wykony-
wanie precyzyjnego pomiaru terenu (dokładność kilku 
centymetrów) z platform lotniczych z częstotliwością 
na poziomie 400.000 pomiarów na sekundę. Na po-
trzeby realizacji ISOK, GUGiK opracuje w latach 2011-
2014 dane ALS (1,25 biliarda punktów pomiarowych) 
dla terytorium Polski o powierzchni około 284.000 km2. 

Dane te są nie tylko fundamentem realizacji celów 
projektu ISOK, są wtórnie wykorzystywane przez wie-
le instytucji przez co stanowią bardzo istotny element 
w rozwoju wszystkich sektorów krajowej gospodarki. 
Zdecydowanie można określić je mianem wartości 
dodanej projektu ISOK.

Wytworzone w ramach ISOK dane przestrzenne są 
wykorzystywane w sektorze planowania przestrzenne-
go przez urzędy miast oraz gmin stanowiąc podstawę 
analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 
oceny aktualności studiów i planów miejscowych, 
tworzenia i aktualizacji studiów uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Dodatko-
wo dane służą projektowaniu infrastruktury drogowej, 
linii kolejowych linii wysokiego napięcia, tworzeniu 
map potencjału energii słonecznej i map hałasu. Dane 
wykorzystywane są w obszarze nawigacji i bezpieczeń-
stwa jako podstawa w analizach przeszkód lotniczych 
oraz materiał umożliwiający wykonywanie analiz po-
realizacyjnych lotnisk i dróg.

Sektor gospodarki wodnej w tym Krajowy i Re-
gionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, urzędy gmin 
i miast, wykorzystują dane w celu realizacji zadań 

statutowych takich jak prowadzenie katastru wodne-
go, gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa czy 
ochrona przed powodzią i suszą. Ponadto uczelnie 
i przedstawiciele sektora prywatnego korzystają z da-
nych w celu realizacji badań hydrologicznych, opraco-
wywania dokumentacji do przygotowania inwestycji 
w tym obwałowań i zbiorników wodnych czy analiz 
mających na celu regulację rzek.

Obserwuje się intensywne wykorzystanie da-
nych do prowadzenia badań archeologicznych 
przez takie jednostki jak Państwowe Muzeum Ar-
cheologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 
uczelnie i pracownie archeologiczne.

Z danych korzysta Generalna i Regionalne Dyrekcje 
Ochrony Środowiska, Parki Narodowe oraz Nadleśni-
ctwa w celu skutecznej ochrony zasobów naturalnych 
z uwagi na fakt, iż dane stanowią podstawę planów 
ochrony ekosystemów wodnych i lądowych, planów 
urządzania lasu oraz ochronę siedlisk przyrodniczych.

Do celów analiz geologicznych takich jak badanie 
osuwisk i kierunków spływów dane wykorzystały 
m.in. Państwowy Instytut Geologiczny oraz Cen-
trum Badań Kosmicznych PAN.

Od początku 2012 roku dane geodezyjne poza za-
stosowaniem w projekcie ISOK zostały wykorzystane 
z powodzeniem w działaniach ponad 450 podmiotów 
ze wszystkich sektorów gospodarki, przy czym obser-
wuje się trzykrotny wzrost wykorzystania danych po-
między latami 2012 i 2013.

Piotr Woźniak, kierownik projektu w GUGiK

Wawel – chmura punktów pomiarowych pozyskanych  
w technologii lotniczego skanowania laserowego

matematycznych, przeprowadzenia odpowiednich 
symulacji rozprzestrzeniania się fali powodziowej, 
określenia wartości potencjalnych strat w przypad-
ku wystąpienia powodzi. Dane hydrologiczne opra-
cowuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
– Państwowy Instytut Badawczy. Budową modeli 
matematycznych i wykonaniem map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego zaj-
mują się Centra Modelowania Powodzi i Suszy 
IMGW-PIB. Mapy zagrożeń meteorologicznych i in-
nych zagrożeń także są dziełem Instytutu. Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii odpowiada z kolei, za 
pozyskanie i dostarczenie danych geodezyjnych 
– numerycznego modelu terenu, bazy danych 
obiektów topograficznych i ortofotomap. Instytut 
Łączności zinwentaryzował wszystkie systemy in-
formatyczne, z którymi może lub powinien współ-
pracować system ISOK. Rządowe Centrum Bez-
pieczeństwa pełni w tym projekcie rolę doradcy 
i konsultanta w sprawach bezpieczeństwa. Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej, jako lider konsorcjum,  

Dokończenie na str. 2

Fot. Archiwum
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najlepSzy na eUrOpejSKIm rynKU

Specjalizacja popłaca
Hybrydowe linie produkcyjne do drukowania i zdobienia tub polietylenowych, wszystkimi technikami sto-
sowanymi w poligrafii, na tym samym urządzeniu,  posiada tylko jedna firma na świecie. Jest to Zakład Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST z Rudna na Mazowszu. Rodzinna firma od 23 lat specjalizuje się w 
produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla branży kosmetycznej, chemicznej, spożywczej i farmaceutycz-
nej. Do ich wytwarzania stosuje wyłącznie nowatorskie i pionierskie technologie.

Inwestowanie w tak zaawansowane technologicznie 
urządzenia pozwala na wytwarzanie produktów z two-
rzyw sztucznych o najwyższej jakości użytkowej i este-
tycznej oraz wzornictwie wyznaczającym światowe 
trendy. Tłoczenie nadruków na gorąco (hot stamping), 
na zimno (cold stamping), sitodruk, metoda flexogra-
ficzna oraz lakierowanie wykonuje się na tej samej hy-
brydowej maszynie. Pozostałe technologie stasowane 
w Witoplaście są równie innowacyjne. Wyposażenie 
zakładu w tak nowatorskie linie produkcyjne wpływa 
na większą elastyczność produkcji, wzrost wydajności, 
obniżkę kosztów wytwarzania i, co niezwykle ważne, 
zapewnia firmie przewagę nad światową konkurencją. 

– To są bardzo kosztowne urządzenia, ale bez takich 
inwestycji konkurowanie ze światowymi koncerna-
mi w branży opakowań z tworzyw sztucznych byłoby 
niemożliwe – informuje Witold Kisieliński, założyciel 
i prezes Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Wi-
toplast. – W porównaniu z zagranicznymi potentatami 
jesteśmy niewielką firmą, dlatego nasza oferta musi 
być znacznie atrakcyjniejsza dla klientów. Takie podej-
ście przynosi bardzo dobre efekty, ponieważ popyt na 
nasze produkty stale rośnie. Co roku zyskujemy nowe 
rynki zbytu i przybywa nam krajowych i zagranicznych 
kontrahentów. My nie odczuwamy skutków spowol-
nienia gospodarczego, bo nasze produkty sprzedają się 
z ogromnym powodzeniem.

Ponad 70 proc. produkcji Witoplastu trafia na 
europejski rynek, głównie do Szwajcarii, Francji, 
Włoch i Niemiec. Swoje wyroby firma eksportuje 
także do krajów spoza Unii Europejskiej, m.in. do  
Rosji, Białorusi i na Ukrainę. 

– Klienci mają coraz bardziej wygórowane wyma-
gania – podkreśla Michał Kisieliński, współwłaściciel 
rodzinnej firmy – Aby sprostać ich oczekiwaniom i obo-
wiązującym trendom  musimy stale uatrakcyjniać nasze 
wzornictwo i wprowadzać innowacyjne metody  pro-
dukcji opakowań z tworzyw sztucznych. Hybrydowe 

urządzenia do kompleksowego nadruku i zdobienia tub 
polietylenowych oraz inne linie produkcyjne, wykonane 
zostały specjalnie dla potrzeb naszego zakładu przez 
szwajcarską firmę Polytype, ponieważ w Polsce nie ma 
jeszcze specjalistów w tej branży.  Nasi konstruktorzy od 
lat współpracują ze szwajcarskim producentem. Przyno-
si to nam wymierne korzyści i międzynarodowe uznanie. 

Nikt dotychczas nie pokusił się o łączenie metod na-
druku i zdobienia na tej samej maszynie. Witoplast po 
raz kolejny zaskoczył i wyprzedził konkurencję. Firma 
wielokrotnie wprowadzała technologiczne nowości do 
produkcji, które były przełomem w działalności branży.

– Metoda wytwarzania główki do tub polietyleno-
wych z barierą, jest również technologią unikatową 
– wyjaśnia Cezary Borecki, dyrektor zarządzający. 
– Poza nami stosuje ją na świecie tylko jedna amerykań-
ska firma. Witoplast był pionierem tej metody i przez 
cztery lata jedynym producentem takich wyrobów.  

W Witoplaście cały czas wprowadzane są nowe 
urządzenia. Obecnie instalowana jest kolejna  nowa li-
nia produkcyjna, a za parę tygodni będzie następna do 
wytwarzania tub wtryskiwanych z aplikatorem, prze-
znaczonych dla farmacji i parafarmacji. 

To nie  koniec zmian u jednego z najbardziej inno-
wacyjnych producentów  opakowań  tworzyw sztucz-
nych w Europie. Zarząd firmy ma bardzo ambitne plany 
związane z dalszą rozbudową zakładu i zwiększeniem 
zatrudnienia. Już trwają negocjacje w tej sprawie.

Swoje powodzenie i silną pozycje na międzynaro-
dowym rynku Witoplast zawdzięcza konsekwentnie 
realizowanej strategii, komercjalizacji wyników pro-
wadzonych prac badawczo-rozwojowych, odważnym 
decyzjom  oraz doskonale wyszkolonej, kreatywnej  
i pomysłowej załodze.  (jol)

zarządza całym projektem i koordynuje wszystkie 
prace. Odpowiada za konsultacje merytoryczne. 
Jest to ogromny projekt o niespotykanej dotych-
czas skali. 

– Na jakim etapie są te wszystkie prace? 
– W tych pracach uczestniczą najlepsi eksperci 

w swoich dziedzinach, dlatego większość opraco-
wań jest już na finiszu. Raport o identyfikacji kra-
jowych systemów informacyjnych, wstępna ocena 
ryzyka powodziowego, Mapa Podziału Hydrograficz-
nego Polski i numeryczny model terenu już zostały 
wykonane. Podobnie jest z bazą danych obiektów 
topograficznych i ortofotomapą. Kończą się prace 
przy wykonaniu map zagrożeń meteorologicznych. 
W grudniu tego roku gotowa będzie podstawowa 
część projektu, którą stanowią mapy 
zagrożenia powodziowego i mapy 
ryzyka powodziowego, wymagane 
przez Unię Europejską oraz mapy in-
nych zagrożeń, które przy okazji reali-
zacji tego przedsięwzięcia są wykony-
wane. Chcę podziękować wszystkim 
za ten ogromny wkład pracy w do-
tychczasową realizację projektu. 

– Co jeszcze jest do wykonania?
– Przed nami jest jeszcze ostatni 

etap związany z budową i wdrożeniem 
informatycznego systemu osłony kraju 
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. 
Pod koniec sierpnia br. podpisaliśmy 
umowę z zarządem spółki Qumak S.A. 
na realizację w ciągu 16 miesięcy tego 
ważnego zadania. Po jego wykonaniu 
będziemy mieli już pełną wiedzę jak, 
gdzie, z jakim prawdopodobieństwem 
może wystąpić zagrożenie w postaci 
powodzi i skutecznie ostrzec wszyst-
kich przed takim zdarzeniem. System 
będzie odpowiedzialny za udostęp-
nienie tych informacji zarówno spo-
łeczeństwu jak również decydentom 
i służbom operacyjnym ochrony prze-

ciwpowodziowej. Produkty zintegrowanego systemu 
ISOK posłużą do realizacji następnego etapu wdraża-
nia Dyrektywy Powodziowej  tj. opracowania szczegó-
łowych planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszarów dorzeczy oraz szczebla niższego, dla 
poszczególnych regionów wodnych. Plany te, zgodnie 
z dyrektywą UE i ustawą Prawo wodne, muszą być 
opracowane do końca 2015 roku, i znajdą się także 
w systemie informatycznym ISOK. Jestem przekonany, 
że zapewnienie tak efektywnego systemu ostrzegania 
przed zagrożeniami i  zarządzania kryzysowego w Pol-
sce, zdecydowanie przyczyni się do poprawy stanu 
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Umożliwi 
szybki i łatwy dostęp do ogromnej wiedzy umieszczo-
nej na platformie informatycznej. Będzie to prawdzi-
wy skok jakościowy w porównaniu do niespójnych 
dotychczas i rozproszonych systemów ochrony przed 
powodzią. 

Rozmawiała Joanna Marzec

– Niedowierzanie i sceptycyzm różnych 
środowisk wcale nas do tego nie zniechę-
cają – zapewnia prof. Ryszard Szczepanik, 
dyrektor ITWL. – Postaramy się udowod-
nić, że jest to możliwe. Staramy się pozy-
skać niezbędne finansowanie na budowę 
samolotu z NCBiR, jak również z innych 
możliwych źródeł. Staramy się również 
o uzyskanie wsparcia projektu w powoła-
nym niedawno Inspektoracie Implemen-
tacji Innowacyjnych Technologii Obron-
nych MON. Wstępne prace konstrukcyjne 
zostały już rozpoczęte i są finansowane 
ze środków Instytutu. Przedwojenne sa-
moloty Łoś, PZL 24 były dumą lotnictwa 
II Rzeczypospolitej. Chcemy wskrzesić te 
wspaniałe, polskie tradycje. Jesteśmy do 
tego dobrze przygotowani merytorycznie 
i technologicznie. 

Pracownicy naukowi Instytutu już od 60 
lat udowadniają, że realizują najtrudniejsze 
nawet działania. Budowa polskiego samolo-
tu szkolno-treningowego to jedno z najpo-
ważniejszych wyzwań. Samolot ma powstać 
w wersji bezpilotowej i pilotowanej. 

– To nie jest utopia, jak o tym projekcie 
mówią nasi oponenci – zapewnia dr inż. 
Jarosław Sulkowski, zastępca dyrektora ds. 
rozwoju i wdrożeń w ITWL. Instytut wyko-
nał już wiele znaczących projektów i opra-
cował dziesiątki nowatorskich technologii, 
z których korzysta już wiele państw. Pra-

– Potrzebujemy takiego wsparcia, aby 
cieszyć się wdrożeniami – konkluduje dy-
rektor ITWL. – Chcemy przynosić krajowi 
więcej korzyści, aby z jednej zainwesto-
wanej w badania złotówki, osiągać co 
najmniej 10 zł zysku dla kraju. W naszej 
ocenie, jest to całkowicie realne. (z.o.)

60 lat – IntytUtU technIcznegO  wOjSK lOtnIczych

Tradycja zobowiązuje

cujemy na rzecz NATO, tworząc zaawanso-
wane rozwiązania w dziedzinie wojskowej 
techniki lotniczej, które dobrze są oceniane 
przez naszych zagranicznych partnerów.

PRZyKłADOWE DOKONANIA 
Lista osiągnięć w dorobku naukowo-

badawczym pracowników ITWL jest długa. 
Wśród nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych i konstrukcyjnych dla Sił Zbroj-
nych można wymienić m.in. modernizację 
polskiego śmigłowca W-3 PL Głuszec, prze-
prowadzoną we współpracy z WSK - PZL 
Świdnik (obecnie Augusta Westalnd), Prze-
mysłowym Centrum Optyki, WZL 1 w Łodzi 
i innymi przedsiębiorstwami. 

– Zadanie to polegało na zaprojektowa-
niu i wykonaniu zintegrowanego systemu 
awionicznego z wykorzystaniem techniki 
cyfrowej oraz komputera pokładowego 
z oprogramowaniem – przypomina prof. 
Ryszard Szczepanik, autor 50 projektów 
wynalazczych i 19 patentów, w tym rów-
nież zagranicznych. – Wykonaliśmy nowe 
systemy łączności i uzbrojenia w karabin 
12,7 mm, pociski rakietowe, rakiety ppanc. 
i nowy system celowniczy. To jest istota 
współczesnego pola walki, żeby zniszczyć 
cel pierwszym pociskiem, bo na drugi 
może już nie być szansy. Dla tego śmigłow-
ca opracowaliśmy też skuteczny system 
obrony i system diagnostyczny. 

Maszyna może być użyta w wersji bo-
jowej, ratowniczej i transportowej, wyko-
nywać  zadania w dzień i w nocy. Swoją 
przydatność na polu walki już potwierdzi-
ła. Kilka śmigłowców lata obecnie w jed-
nostkach Wojsk Lądowych, a cztery na-
stępne są w trakcie modernizacji. Jesteśmy 
przygotowani do modernizacji dalszych 
śmigłowców W-3 Sokół.

Do innych znaczących osiągnięć ITWL 
należą też nowoczesne bezpilotowe stat-
ki powietrzne stosowane m.in. jako cele 
powietrzne do szkolenia wojsk, naheł-
mowy system wyświetlania parametrów 
lotu CYKLOP (wykonany we współpracy 
z PCO) i sterowania bronią ORION (współ-
praca z WSK PZL Świdnik – Augusta Wes-
tland), gogle noktowizyjne dla pilotów 
śmigłowcowych, trenażery lotnicze i wie-
le innych. Tu powstała też rodzina cyfro-
wych rejestratorów typu S2-3, zwanych 
czarną skrzynką, co jest dokonaniem na 
światową skalę. Osiągnięty w ITWL po-
ziom nowatorskich rozwiązań pozwala 
na wykonanie modernizacji samolotów 
TS-11 Iskra,  co umożliwiłoby ich dalszą 
eksploatację. 

WyKORZySTAć SZANSę
Właścicielem opracowanych przez ITWL 

rozwiązań, które nie ustępują w niczym 
światowym technologiom jest Minister-
stwo Obrony Narodowej. Resort finansuje 
znaczącą część prac badawczo-rozwojo-
wych. Ich efekty są wykorzystywane dla 
potrzeb militarnych i cywilnych. Jest to 
ważne także dla bezpieczeństwa narodo-
wego. Własne kody źródłowe do syste-
mów wojskowych zapewniają bezpieczeń-
stwo ich użytkowania i przynieść mogą 
znaczące oszczędności w przyszłości. 

ITWL wiąże duże nadzieje z powoła-
nym ostatnio w MON Inspektoratem Im-
plementacji Innowacyjnych Technologii 
Obronnych (I3TO), którego rolą będzie 
nadzór nad rozwojem i wdrażaniem no-
wych technologii oraz ich wykorzysta-
niem w Siłach Zbrojnych RP. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest wiodącą placówką naukowo - badawczą 
w dziedzinie techniki lotniczej już od 60 lat. W swoim dorobku ma wiele znaczą-
cych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, związanych z doskonaleniem 
parametrów eksploatacji, awioniki i bezpieczeństwa lotów wojskowych i cywilnych 
statków powietrznych. Obecnie wyzwaniem dla kadry naukowej jest spełnienie ma-
rzenia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, aby w 100. rocznicę  restytucji państwa 
polskiego, nad Placem Piłsudskiego w stolicy, przeleciały samoloty szkolno-bojowe 
polskiej konstrukcji.  

BezzałOgOwy śmIgłOwIec IlX-27

Prestiżowe wyróżnienie 
Jedną z atrakcji lotniczych tegorocznego salonu przemysłu obronnego w Kielcach 
był demonstrator bezzałogowego śmigłowca ILX-27. Ten wielofunkcyjny  robot 
do zadań specjalnych, powstaje w konsorcjum, złożonym z Instytutu Lotnictwa, 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 
S.A w łodzi. Zalety maszyny ILX-27 docenił minister obrony narodowej i przyznał 
konsorcjum  wyróżnienie za ten zaawansowany technologicznie i bardzo ważny 
dla wojska produkt.

W bezzałogowym śmigłowcu zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych, w tym łopaty wirnika głównego z kompozytu węglowego. Lekka jest też 
kompozytowa struktura kadłuba i belki ogonowej. Zaletą tego urządzenia jest tak-
że modułowość konstrukcji, prostota obsługi oraz zdolność do przenoszenia 300 
kg ładunku przy maksymalnej masie startowej 1100 kg. Tyle ważą dwie wyrzutnie 
rakiet SPIKE LR, dzięki którym może to być niezwykle groźna broń. Bezzałogowy 
śmigłowiec ILX-27 osiąga prędkość do 215 km/h, a zasięg jego lotu wynosi 440 km. 
Maszyna może spełniać wiele zadań od rozpoznania, poprzez transport i zastoso-
wanie bojowe, w tym jako niszczyciel czołgów i pojazdów opancerzonych.

Wzorcowy system ostrzegania
Dokończenie ze str. 1

Symulacja  
zagrożenia powodziowego  

w wyniku przerwania wału

Fot. Archiwum
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Stoisko Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. w Siemianowicach Śląskich na Kieleckich targach

nagrOda prezydenta rp na XXI mSpO za SymUlatOr taSznIK 

Strzał w dziesiątkę 

Nagroda Prezydenta RP 
na XXI MSPO w Kielcach za 
kompleksowy symulator 
szkolenia dowódców i dzia-
łonowych typu Tasznik jest 
najwyższym uznaniem dla 
produktu służącego podnie-
sieniu poziomu bezpieczeń-
stwa żołnierzy Sił Zbrojnych. 
O zalety tego urządzenia 
pytamy Adama Janika (n.z.), 
prezesa Wojskowych Zakładów Mechanicz-
nych SA w Siemianowicach Śląskich, lidera 
konsorcjum, które wykonało nagrodzony 
symulator.  

– To już druga nagroda Prezydenta RP 
dla spółki w ciągu zaledwie trzech lat. 
Takie wyróżnienia inspirują do kolejnych 
wyzwań?

– Niczego nie robimy dla nagród, tyl-
ko dla bezpieczeństwa żołnierzy, którzy z 
wielkim poświeceniem wykonują swoje 
obowiązki w kraju i za granicą w czasie 
trudnych misji bojowych. To jest priorytet 
we wszystkich naszych działaniach. Bez 
wątpienia jednak nagroda Prezydenta RP 
jest ogromnym zaszczytem. Zwierzchnik 
Sił Zbrojnych już dwukrotnie docenił nasze 
wysiłki. Pierwszy raz w 2010 roku, podczas 
XVIII edycji Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego w Kielcach, za wóz 
ewakuacji medycznej (WEM),  przygoto-
wany na potrzeby kontyngentu w Afgani-
stanie. Ten ambulans powstał od podstaw 
w WZM w Siemianowicach Śląskich i jest 
zmodyfikowaną wersją Rosomaka. Wypro-
dukowaliśmy go wspólnie z naszymi part-
nerami. Jego korpus był w całości spawany 
w naszym zakładzie. WEM ma zachowaną 
podstawową linię transportera, ale w tylnej 
części znajduje się nadbudowa. Pojazd po-
siada nowoczesne  wyposażenie medyczne 
i reanimacyjne. Można w nim przewozić 
jednorazowo trzech rannych na noszach 
i czterech w pozycji siedzącej. Posiada 
wszystkie cechy pojazdu bojowego oraz 
urządzenia do poszukiwania rannych na 
polu walki w dzień i w nocy. Szczegóły przy 
konstrukcji ambulansu były konsultowane 
z lekarzami pracującymi w wojsku, dlatego 
dobrze służy polskim żołnierzom w Afga-
nistanie. Tegoroczna nagroda Prezydenta 
RP przyznana została z kolei, za symulator 
Tasznik do szkolenia dowódców i działono-
wych kołowego transportera opancerzone-

go (KTO) Rosomak. Otrzyma-
ło ją konsorcjum trzech firm. 
WZM SA jako lider oraz nasi 
partnerzy, Autocomp Mana-
gement ze Szczecina i Trinity 
Interactive z Warszawy. 

– To był pierwszy wspól-
ny projekt partnerów tego 
konsorcjum?

– Z naszym partnerami 
oraz innymi kooperantami współpracu-
jemy przy budowie trenażerów i symu-
latorów od kilku lat. Te firmy zajmują się 
softwarem i projektowaniem urządzeń 
treningowych z wykorzystaniem inno-
wacyjnych technik komputerowych. Za-
awansowanie technologiczne eksploa-
towanego obecnie sprzętu wojskowego, 
wymusza na producentach opracowanie 
pomocy dydaktycznych, umożliwiających 
prowadzenie szkoleń na wysokim pozio-
mie z wykorzystaniem animacji i modelo-
wania wirtualnej rzeczywistości.  Tasznik,  
przeznaczony do szkolenia załóg systemu 
wieżowego Hitfist 30 mm, jest naszym ko-
lejnym symulatorem, zbudowanym w ko-
operacji. Najpierw był statyczny trenażer 
Rosiczka, pierwszy z rodziny urządzeń 
dydaktyczno-treningowych do wstępne-
go szkolenia kierowców KTO Rosomak. 
Potem pojawił się Jaskier z pełnym od-
wzorowaniem ruchu pojazdu do szkolenia 
mechaników – kierowców i doskonalenia 
przez nich umiejętności jazdy w bardzo 
trudnych i niebezpiecznych warunkach. 
Oba symulatory Jaskier i Tasznik, mogą 
być połączone ze sobą w kompleksowy 
system szkolenia załóg KTO Rosomak. Przy 
większej ilości tworzą strukturę plutonu 
lub kompanii. Ponadto, mogą być połączo-
ne z systemem szkolno-treningowym do 
broni strzeleckiej. Swoją premierę na kie-
leckich targach MSPO symulator Rosiczka 
miał w 2011, a Jaskier w 2012 r. Oba symu-
latory otrzymały nagrody Defendery w ka-
tegorii urządzeń szkolno-treningowych.

– Tasznik zdobył teraz uznanie Prezy-
denta RP. To oznacza, że ten symulator 
jest jeszcze lepszy?

– Każdy z nich ma inne przeznacze-
nie. Tasznik służy do szkolenia dowódców 
i działonowych KTO Rosomak, a Jaskier 
kierowców. W założeniach projektowych 
konstruktorzy postawili na jak najwierniej-

sze odtworzenie wnętrza przedziału kie-
rowcy w Rosomaku (Jaskier) oraz systemu 
wieżowego Hitfist 30 mm (Tasznik) z zacho-
waniem pełnej funkcjonalności wszystkich 
jego elementów, pozwalających na wykony-
wanie ćwiczeń m.in. z zakresu prowadzenia 
ognia. Ten sprzęt w pełni odzwierciedla ruch 
pojazdu i wieży. Na pulpicie symulatora Ja-
skier są  wskaźniki i urządzenia sterujące, 
kamery, mapy terenu i obrazy, widziane 
przez szkolonego żołnierza. Urządzenia wy-
posażone są w systemy łączności umożli-
wiające bezpośredni kontakt podczas całego 
procesu szkolenia. W obu symulatorach jest 
podobnie. Najważniejszą ich zaletą jest moż-
liwość symulowania sytuacji alarmowych, 
czyli pojawienia się jakieś awarii np.  zbyt 
wysokiej temperatury oleju w silniku. To 
wymusza na użytkowniku podjęcia środków 
zaradczych i szybkiego usunięcia uszkodze-
nia. Zastosowana we wnętrzu symulatorów 
kamera pozwala instruktorowi przez cały 
czas obserwować zachowanie szkolonego 
i pracę wszystkich urządzeń. Takie szkole-
nie możliwe jest tylko w symulatorach, bo 
sytuacji awaryjnych nie można stworzyć 
w prawdziwym pojeździe.  Zanim żołnierze 
się do nich przesiądą, muszą  nauczyć się 
tych wszystkich skomplikowanych operacji 
i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
Od tego bowiem zależy ich bezpieczeństwo 
na polu walki. Za to właśnie otrzymaliśmy 
obie te nagrody.

– Dowódcy już się szkolą na Taszniku 
w Siemianowicach?

– Dopiero pod koniec października bę-
dzie zamontowany w naszym zakładzie. 
Ten symulator jest już w pełni gotowy do 
użytkowania, ale trawa jeszcze ostatni 
sprawdzian oprogramowania i wizuali-
zacji terenowej. Zależy nam na wiernym 
odwzorowaniu miejsc po których jeżdżą 
nasze Rosomaki. To jest obecnie najno-
wocześniejsze urządzenie dydaktyczne do 
szkolenia załóg kołowych transporterów 
opancerzonych. Jego nazwę zapożyczyli-
śmy od leczniczego zioła tasznik, które ma 
wiele zalet, podobnie jak nasz nowy sy-
mulator. Podnosi poziom bezpieczeństwa 
żołnierzy Sił Zbrojnych RP przy znacznie 
niższych kosztach szkolenia, niż odbywało-
by się to na prawdziwych pojazdach. 

– Jedno takie urządzenie sprosta 
wszystkim potrzebom?

– Na razie tak, ale w każdej chwili mo-
żemy przystąpić do produkcji kolejnych 
egzemplarzy. Jeśli tylko pojawią się takie 
zamówienia, to będziemy w stanie szyb-
ko je zrealizować. Symulatory to dla nas 
zupełnie nowa dziedzina.  Do tej pory zaj-
mowaliśmy się głównie produkcją pojaz-
dów opancerzonych, a jeszcze wcześniej 
remontami i modernizacją BRDM-ów. 
Pod koniec lat 90. pojawiły się pierwsze 
kontakty WZM z europejskimi producen-
tami pojazdów wojskowych i uruchomio-
na została produkcja licencyjnej na rzecz 
Wojska Polskiego. Po przystąpieniu Polski 
do NATO nastąpił zupełnie nowy rozdział 
w działalności przedsiębiorstwa. 

– Przełom w rozwoju WZM zaczął się 
od zakupu licencji na produkcję KTO?

– Zakup licencji od fińskiej firmy Pa-
tria Land Service na produkcję trans-
portera opancerzonego o nazwie AMV 
był naprawdę strzałem w dziesiątkę. 
Ten transporter, który nazwaliśmy póź-
niej Rosomak, pokonał pod koniec 2002 
roku konkurentów w międzynarodowym  
przetargu na dostawę  KTO dla polskiej 
armii. Szybko pojawiły się bardzo dobre 

efekty, bo produkujemy pojazdy na świa-
towym poziomie. Obecnie różne wersje 
Rosomaków, w których polscy konstruk-
torzy dokonali kilkuset bardzo cennych 
modyfikacji, powstają z udziałem ponad 
100 krajowych firm. Rosomak stał się 
polskim drapieżnikiem, który doskonale 
zdaje egzamin w Afganistanie. Po prawie 
6 latach afgańskich doświadczeń, w opi-
nii większości uczestników operacji ISAF 
(International Security Assistance Force), 
którzy współpracowali z polskimi żołnie-
rzami, Rosomaki okazały się najlepszymi 
pojazdami w międzynarodowych ukła-
dzie sił zbrojnych. Chwalą je za spraw-
ność, szybkość i odporność na wybuchy. 
Mamy doskonały produkt, który zapew-
nił nam sukces finansowy. WZM należy 
teraz do światowej czołówki producen-
tów kołowych transporterów opance-
rzonych. Możemy śmiało konkurować 
z naszym sprzętem i zdobywać nowe 
rynki zbytu. Gwarantuje nam to podpi-
sana przed  paroma miesiącami umowa 
na przedłużenie licencji na następne 10 
lat. Naprawy i serwis zapewniony jest do 
2052 roku. W tym czasie na pewno po-
jawi się jeszcze wiele wersji Rosomaka.

Rozmawiał Michał Rumin

Doświadczenia z kilkuletniej eksploatacji kołowych transporterów opancerzo-
nych KTO Rosomak, konstruktorzy z WZM SA w Siemianowicach Śląskich wyko-
rzystali do wprowadzania kilkuset zmian, zwiększających bezpieczeństwo żoł-
nierzy na polu walki. Zmodyfikowane pojazdy stały się synonimem skuteczności 
operacyjnej i niezwykłej sprawności bojowej przede wszystkim w Afganistanie. 
Do szkolenia załóg obsługujących wszystkie wersje Rosomaka opracowane zo-
stały nowatorskie urządzenia z zastosowaniem animacji komputerowych.  

Dzięki produkowanym w Siemianowicach Śląskich kołowym transporterom opance-
rzonych Polska jest w posiadaniu technologii i doświadczeń produkcyjnych, które sta-
wiają nasz kraj w gronie czołowych dostawców nowoczesnej techniki obronnej. WZM 
ciągle się rozwija oraz inwestuje w takie rozwiązania, które zmieniają istniejące od 60 
lat przedsiębiorstwo w jeden z najnowocześniejszych zakładów w tej branży.  Już teraz 
firma jest przygotowana do produkcji dowolnej wersji bojowej i specjalistycznej pojaz-
du, opartej na konstrukcji AMV 8x8, systemów szkolenia, symulatorów oraz zaplecza 
dla utrzymania odpowiedniej gotowości bojowej wytwarzanego sprzętu. Ambicją załogi 
jest utrzymanie Rosomaka w światowej czołówce  najlepszych pojazdów w tej klasie.

Podczas wizyty w Wojskowych Zakładach Mechanicznych w Siemianowi-
cach Śląskich w połowie września, premier Donald Tusk zapowiedział po-
wołanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). W jej skład wejdą kluczowe 
przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego, które są kontrolowane 
przez Skarb Państwa. Wybór zakładu, w którym premier ogłosił utworzenie 
grupy nie był przypadkowy. Załoga siemianowickiej spółki dobrze wykorzy-
stała szansę zakupu przez Polskę licencji kołowego transportera opancerzo-
nego (KTO). Dziś jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów w kraju. 
Pojawiła się nawet koncepcja, aby PGZ wziął nazwę rynkową od Rosomaka. 

nOwe technOlOgIe tO – BezpIeczenStwO paŃStwa

Inspektorat I3TO
Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak powołał pod koniec lipca 
pełnomocnika ds. utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych 
Technologii Obronnych (I3TO). Powierzył tę funkcję gen. dyw. pil. dr Lesz-
kowi Cwojdzińskiemu (n.z.). Inspektorat, którego kluczową rolą będzie 
nadzór nad rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych technologii obronnych 
w Siłach Zbrojnych RP, rozpoczął działalność we wrześniu i jest nadzoro-
wany przez Waldemara Skrzypczaka podsekretarza stanu ds. modernizacji 
i uzbrojenia.

– Rozwój i implementa-
cja technologii nowej ge-
neracji inicjowanych przez 
przemysł zbrojeniowy i 
jego zaplecze badawczo-
rozwojowe powinno za-
pewnić Polsce przewagę 
nad konkurentami oraz po-
tencjalnymi przeciwnikami 
w dziedzinach najważniej-
szych dla obrony i bezpie-
czeństwa kraju – podkreśla gen. Leszek 
Cwojdziński. – To pozwoli skuteczniej 
realizować priorytetowe  zadania wy-
mienione w postanowieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z listopada 
2011 roku, w którym zostały określone 
główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych i 
poziom przygotowania do obrony pań-
stwa na lata 2013-2022. 

Dobrze zarządzany i prowadzony pro-
ces implementacji innowacyjnych tech-
nologii obronnych wpłynie na uzyskanie 

wymiernych efektów mi-
litarnych i gospodarczych 
m.in. na redukcję kosz-
tów zakupu, eksploatacji 
sprzętu i uzbrojenia oraz 
na zmniejszenie bezrobo-
cia i zwiększanie możliwo-
ści eksportowych. Nowe 
osiągnięcia nauki będą 
wykorzystane również w 
celach pozamilitarnych 

na potrzeby rynku cywilnego, poprzez 
technologie podwójnego zastosowania 
mające coraz większe znaczenie w wielu 
dziedzinach życia. 

Inspektorat  rozpoczął działania od 
analizy obecnych możliwości polskich 
podmiotów w zakresie prowadzonych 
prac badawczo-rozwojowych i produk-
cyjnych, dotyczących technologii obron-
nych i zbrojeniowych, tworzenia bazy 
danych, monitorowania rozwoju nowych 
technologii w kraju i na świecie oraz od 

wytyczania priorytetowych kierunków 
tych działań. 

– Prowadzone od wielu lat analizy 
wskazują, że przewagę technologiczną 
i potencjał odstraszania, można osiąg-
nąć niższym kosztem, w głównej mierze 
dzięki uzbrojonym platformom bezzało-
gowym i to jest dla nas priorytet – kon-
tynuuje gen. Leszek Cwojdziński – Chodzi 
o wykorzystanie pełnej gamy systemów 
bezzałogowych powietrznych, lądowych, 
wodnych oraz hybrydowych, sterowa-
nych zdalnie, bądź autonomiczne i działa-
jących w oparciu o sztuczną inteligencję. 
Inspektorat będzie nadzorował rozwój 
takich technologii i rekomendował je do 
zastosowania w systemach bojowych. 
Obecne wysiłki w tym zakresie są rozpro-
szone, a najbardziej obiecujące kierunki 
prac zwykle niedofinansowane, nie tylko 
ze względu na minimalizowanie wydat-
ków budżetowych na prace naukowe 
i rozwojowe, ale także na nieoptymalny 
sposób dystrybucji tych środków. 

Dzięki skoncentrowaniu wysiłków, In-
spektorat zamierza racjonalizować wydat-
kowanie środków budżetowych i dopro-
wadzić do skumulowania zaangażowania 
prac w tym zakresie na najbardziej obie-
cujących kierunkach, przy współpracy 
z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 
kontrolowanymi nie tylko przez państwo, 
ale także podmioty prywatne. Poprzez 
aktywną współpracę z Narodowym Cen-
trum Badań i Rozwoju Inspektorat będzie 
wspierał realizację projektów narodo-

Dokończenie na str. 4
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KOnSOlIdacja pOlSKIej grUpy zBrOjenIOwej

Decydują kryteria biznesowe

– Zaskoczyła pana zapowiedź premiera 
sprzed dwóch tygodni o powołaniu PGZ?

– Spodziewaliśmy się nowych propozycji 
w strukturze organizacyjnej przemysłu zbro-
jeniowego już od dłuższego czasu. Zmiana 
nazwy z Grupy Bumar wiosną br. na Polski 
Holding Obronny nic nie zmieniła w opinii 
wielu spółek branżowych, które broniły 
się przed taką konsolidacją. Przedsiębior-
stwa remontowo-produkcyjne, nadzoro-
wane przez ministra obrony narodowej nie 
widziały w tym swojego interesu. Obawiały 
się nawet drenażu środków finansowych, 
utraty kontraktów i rynków zbytu. Wobec 
pomysłów włączania dobrze prosperują-
cych firm do dawnej Grupy Bumar miał 
zastrzeżenia także premier Donald Tusk. 
Przed rokiem podczas wizyty w Hucie Sta-
lowa Wola mówił, że liderzy w przemyśle 
zbrojeniowym nie mogą być pomostem ra-
tunkowym dla tych, którzy sobie nie radzą. 
Informacja o koncepcji utworzenia jednego 
koncernu narodowego pojawiła się też na 
tegorocznym MSPO w Kielcach. Sygnalizo-
wali to szefowie Ministerstwa Obrony Naro-
dowej i Ministerstwa Skarbu Państwa. Dwa 
tygodnie później, podczas wizyty w WZM 
w Siemianowicach Śląskich premier ogłosił 
powołanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

– Zakończy to wieloletnią dyskusję i pyta-
nia o przyszłość polskiej zbrojeniówki?

– Nie wszystkim ten pomysł się podo-
ba, ale większość jest usatysfakcjonowana. 
Moim zdaniem, nowa organizacja wprowa-
dzi pewien porządek w branży. To musi być 
sprawny system zarządzania przemysłem 
obronnym, bo nie można inaczej funkcjo-
nować we współczesnym świecie. Konso-
lidacja zakładów zbrojeniowych w jedną 
grupę, w której Skarb Państwa ma swoje 
udziały czy akcje przyniesie wiele korzyści. 
Dotyczy to zarówno spółek, które nadzoruje 
minister skarbu, jak i tych, które nadzoruje 
minister obrony narodowej. 

  
– Jakie to będą korzyści?
– Liczę na to, że będzie znacznie lepsza 

koordynacja kluczowych projektów, lep-
sza współpraca pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami i maksymalne wykorzysta-
nie kompetencji wewnątrz Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, bo jest ich naprawdę wiele. 
Tego potencjału nie można zmarnować. To 

wszystko musi być dobrze zorganizowane 
w tej nowej strukturze. Ja jestem za tym, 
żeby ułożyć to w trzy podgrupy kapitałowe. 
Podgrupa elektroniczna, amunicyjna i arty-
leryjsko-pancerna. Taki podział będzie naj-
lepiej sprzyjać rozwojowi biznesu. Powinno 
się skupić na dobrej koordynacji, wyzna-
czającej główne kierunki działania, aby te 
kompetencje przekładać na dobre produkty 
i rozwój nowoczesnych technologii, bo tego 
najbardziej potrzebujemy. 

– Konsolidacja branży w ramach byłej 
Grupy Bumar tego nie zapewniała?

– PHO, dawny Bumar dążył do konsoli-
dacji wokół siebie. Jednocześnie PHO było 
postrzegane jako centrala, która chce w du-
żej mierze wnikać w zarządzanie operacyjne 
spółek, stąd duża liczba zatrudnionych oraz 
duże koszty. Spółki takie jak Huta Stalowa 
Wola czy wojskowe zakłady remontowo-
produkcyjne nie chciały się opodatkować 
i łożyć na jej utrzymanie. Poza tym, zbyt czę-
ste zmiany zarządów i prezesów nie sprzyjały 
stabilizacji w polityce działania grupy. Miały 
miejsce również częste zmiany nazw spółek 
np. PCO w przedziale roku zmieniało nazwę, 
aż trzy razy. Pojawiały się odmienne koncep-
cje i wizje  funkcjonowania centrali. To nie 
zachęcało do konsolidacji spółek przemysłu 
zbrojeniowego. Spółki oczekiwały całkowitej  
samodzielności w zarządzaniu operacyjnym. 
Uważano, że pewną wartością jest wielolet-
ni dorobek wizerunkowy spółek i nie należy 
niszczyć ich tożsamości. Ponadto zarządy 
oczekiwały również pewnego udziału w de-
cyzjach strategicznych całej branży   

– Teraz będzie inaczej?
– W naszym biznesie najważniejsza jest 

kreatywność. Im większa jest dominacja 
centrali w zarządzaniu operacyjnym, tym jest 
gorzej. Struktura kierownicza Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej nie może być nadmiernie 
rozbudowana. W mojej ocenie, powinno ją 
tworzyć najwyżej 30-40 osób, aby zminima-
lizować koszty utrzymania. Tę spółkę matkę, 
należy wyposażyć w kompetencje nadzoru 
właścicielskiego, a także w kompetencje do 
koordynacji działań strategicznych. PGZ, na-
zywany jest żartobliwie Pegazem, ale to koja-
rzy się z inspiracją. Właśnie tej kreatywności, 
której symbolem jest skrzydlaty rumak, tu 
potrzeba i dobrych pomysłów oraz inicjatyw 

w rozwoju całego biznesu. To może być np. 
pozyskiwanie ważnych dla grupy partnerów, 
do której mogą też przystępować prywatne 
spółki, albo je kupować lub wchodzić w alian-
se z firmami zagranicznymi. Możliwości jest 
bardzo dużo i trzeba je wykorzystać. Ważną 
rzeczą jest ułożenie sobie dobrych relacji we 
współpracy z najważniejszym klientem jakim 
jest Ministerstwo Obrony Narodowej

– Dotyczy to również poszukiwania no-
wych rynków zbytu?

– Moim zdaniem Zarząd PGZ nie powi-
nien zajmować się handlem. Do tego trzeba 
wydzielić z grupy odrębny podmiot. Mamy w 
Polskim Holdingu Obronnym dwie takie spół-
ki CENZIN i CENREX i z nich można stworzyć 
wyspecjalizowaną dla takich działań, silną fir-
mę, kontrolowaną przez spółkę matkę. A jeśli 
chodzi o handel krajowy, a nawet niewielkie 
zagraniczne kontrakty, to powinny prowadzić 
je same, wymienione przeze mnie wcześniej, 
trzy podgrupy kapitałowe. Tylko przy wiel-
kich projektach o znaczeniu strategicznym, 
potrzebna będzie koordynacja. Wyeliminuje 
to niezdrową konkurencję między polskimi 
podmiotami we współpracy zagranicznej. 

– Konsolidacja spółek w ramach PGZ 
ułatwi realizację strategicznych dla Polski 
projektów?

– Takie właśnie są zamierzenia. Konso-
lidacja firm w ramach grup zadaniowych. 
Do tej pory był w tej dziedzinie ogromny 
chaos. Wiele prawie takich samych projek-
tów finansowanych było przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Zamiast tego te 
środki trzeba komasować i  przeznaczać je 
na realizację najważniejszych programów 
badawczych i rozwojowych, służących 
poprawie bezpieczeństwa państwa. Mam 
nadzieję, że teraz to się zmieni.

– Kiedy PGZ rozpocznie swoją działal-
ność?

– Według mnie PGZ będzie powstawała 
sukcesywnie, gdyż  nie da się tego przepro-
wadzić z dnia na dzień. Polska Grupa Zbro-
jeniowa obejmie udziały Huty Stalowa Wola 
S.A., 11 spółek wojskowych przedsiębiorstw 
remontowo-produkcyjnych, OBR Centrum 
Techniki Morskiej S.A. oraz Spółki Polskiego 
Holdingu Obronnego. Ostateczne decyzje 
w sprawie poszczególnych podmiotów, któ-
re wejdą w skład grupy, będą podejmowane 
przez Ministra Skarbu i zarząd powołanej 
spółki. Sam w przeszłości również realizowa-
łem takie projekty i zdaję sobie sprawę, że 
potrzeba na to kliku miesięcy. 

Rozmawiała Jolanta Czudak  

PCO S.A. jest wiodącym w kraju pro-
ducentem zaawansowanego technicznie 
sprzętu optoelektronicznego, przyrządów 
obserwacyjnych i celowniczych z zastoso-
waniem techniki laserowej, noktowizyjnej 
i termowizyjnej dla potrzeb wojska i służb 
mundurowych. CNP Elektronika S.A. przo-
duje z kolei w tworzeniu innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie elektroniki, teleinfor-
matyki oraz technologii informatycznych 
wspierających bezpieczeństwo ludzi i infra-
struktury. Spółka jest producentem urzą-
dzeń radiolokacyjnych, systemów dowodze-
nia i kierowania oraz radioelektronicznych 
systemów rozpoznania. Prowadzi również 
własne działania badawczo-rozwojowe. 

W PCO S.A. i w CNP Elektronika S.A. po-
wstaje wiele innowacji technologicznych 
wykorzystywanych nie tylko w przemyśle 
obronnym. Zarezerwowane jeszcze do 
niedawna nowatorskie rozwiązania do za-
stosowań militarnych, mogą być obecnie 
stosowane w wielu dziedzinach, takich jak 
m.in. medycyna, ekologia, energetyka czy 
logistyka. W strategii obu firm silny akcent 
kładziony jest na rozwój technologii po-
dwójnego przeznaczenia oraz ich transfer 
i komercjalizację na rynku cywilnym. 

GLUCOTRONIC
Przykładem takiego wynalazku, który 

będzie stanowił przełom w diagnostyce jest 
mikrofalowy układ do pomiaru stężenia 
glukozy we krwi oraz technika dokonywa-
nia takich pomiarów. Badanie poziomu glu-
kozy we krwi przy wykorzystaniu techniki 
Glucotronic odbywa się bezinwazyjnie. Sto-
sowane dotychczas przyrządy do pomiaru 
glikemii w diagnozowaniu chorób cukrzycy, 
wymagają pojedynczych nakłuć lub wkłu-
cia sondy pod skórę. Przy użyciu nowator-
skiej techniki monitorowanie poziomu glu-
kozy we krwi odbywa się nieinwazyjnie. Dla 
tego urządzenia zastrzeżona została nazwa 
znaku towarowego Glucotronic w Urzędzie 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Obec-
nie prowadzone są prace nad wdrożeniem 
wynalazku. Przeprowadzone testy wykaza-
ły ogromną skuteczność i dokładność do-
konywanych pomiarów. 

TECHNOLOGIE TERMOWIZyJNE
W strategii rozwoju PCO ważne miej-

sce zajmuje wykorzystywanie technologii 
termowizyjnych dla zapewnienia bezpie-
czeństwa i poprawy poziomu życia. Oprócz 
systemów ochrony, wykrywania osób 

zaginionych w lasach, górach czy porwa-
nych przez lawiny, termowizja jest szeroko 
stosowana w: przemyśle, energetyce, elek-
troenergetyce, budownictwie, medycynie, 
transporcie i wielu innych dziedzinach.  
Dzięki postępowi techniki urządzenia ter-
mowizyjne są coraz czulsze, mniejsze i tań-
sze, dlatego wykorzystywane są w innych 
systemach wprowadzanych powszechnie 
do maszyn i urządzeń.  

Przykładowe  wynalazki firmy  PCO S.A.  
i CNP Elektronika S.A.

System obserwacji optycznej samolo-
tów schodzących do lądowania

System obserwacji optycznej samolo-
tów schodzących do lądowania, dzięki za-
stosowaniu wynalazku, umożliwia śledze-
nie prawidłowości  zbliżania się samolotu 
do płyty lotniska. Obraz z pierwszej kamery 
pozwala ocenić, czy samolot znajduje się 
na osi  pasa startowego. Obraz z drugiej 
kamery pozwala ocenić, czy samolot zniża 
się do lądowania pod właściwym kątem. 
Kontroler na podstawie obu obrazów może 
naprowadzać pilota na ścieżkę zniżania, ma 
również możliwość obserwacji prawidło-
wości wysunięcia podwozia. Zastosowa-
nie kamer pracujących w podczerwieni 
umożliwia obserwację samolotów w nocy. 
Wynalazek daje możliwość rejestracji i ar-
chiwizacji obrazów z obu kamer, może być 
zastosowany równolegle z systemem rada-
rowym. Obecnie następuje procedowanie   
zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. 

Układ optyczny okulara asferycznego 
o dużej źrenicy wyjściowej

W czasie eksploatacji przyrządów nokto-
wizyjnych, które mocowane są do hełmów 
żołnierzy dochodzi do niewielkich przesu-
nięć oka obserwatora względem okularów. 
Celem wynalazku było opracowanie układu 
optycznego o małej liczbie soczewek i ma-
sie oraz dużej średnicy źrenicy wyjściowej. 
Duża źrenica pozwala prowadzić obserwa-
cję pomimo tych ruchów. Użycie soczewki 
o powierzchniach asferycznych, umożli-
wiło skonstruowanie układu optycznego, 
złożonego z trzech elementów i udało się 
zwiększyć średnicę źrenicy wyjściowej z 8 
do 12 mm. Na wszystkich powierzchniach 
napylone są powłoki rozjaśniające, które 
zapewniają wysoką transmisję promienio-
wania użytecznego. Obecnie następuje 
procedowanie zgłoszenia w Urzędzie Pa-
tentowym RP. (k.c.)

Po deklaracji premiera Donalda Tuska o powoła-
niu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Ministerstwie 
Skarbu Państwa rozpoczęły się prace związane 
z realizacją tego przedsięwzięcia. Spółka skupiająca 
przedsiębiorstwa, które pracują na rzecz polskiego 
przemysłu zbrojeniowego, zostanie zarejestrowa-
na jeszcze w październiku br. Teraz powstaje statut 
nowej organizacji. Jakie oczekiwania środowisko 
branżowe wiąże z zaproponowaną zmianą pytamy 
dr inż. Ryszarda Kardasza (n.z.), prezesa PCO S.A. 

wych prowadzonych przez Polską Grupę 
Zbrojeniową. Podejmując się zespolenia 
potencjału naukowego i przemysłowego 
w obszarze zaawansowanych technologii 
informatycznych i kryptograficznych będzie 
współpracował z Narodowym Centrum 
Kryptologii. 

Zadania Inspektoratu I3TO wpisują się 
także w długofalowe, strategiczne dzia-
łania rządu, organizacji paktu północ-
noatlantyckiego, Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiej Agencji Obrony i Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. 

– Naszym celem jest stymulowanie do 
działania wszelkich instytucji i placówek na-
ukowo-badawczych, które mogą pracować 
i tworzyć innowacyjne technologie na rzecz 
polskiej armii i użytkownika cywilnego – 
konkluduje szef Inspektoratu I3TO. –  Prag-
niemy również, aby nasze działania dawały 
realną szanse na zaangażowanie się w tę 
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w Policach i w Jaworznie oraz inne wyso-
ko specjalistyczne ośrodki przemysłowe, 
oraz ośrodki naukowe takie jak Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN – zajmujący się 
innowacyjnością gospodarki Polski, itp.

Zdaniem Szefa I3TO, należy korzystać 
z dobrych i sprawdzonych już wzorców 
światowych, pogłębiać współpracę nie tyl-
ko z firmami, które pracują na rzecz obron-
ności, ale również z firmami i placówkami 
cywilnymi, które mogą zaprezentować cie-
kawe rozwiązania technologiczne na forum 
międzynarodowym. Jest nadzieja, że In-
spektorat będzie również w stanie promo-
wać polską innowacyjną myśl technologicz-
ną poza granicami kraju, dzięki włączaniu 
się do współpracy przy realizacji projektów 
międzynarodowych, które nadzoruje Eu-
ropejska Agencja Obrony w Brukseli. Tego 
rodzaju działania pozwolą na uruchomie-
nie i zwiększenie działań gospodarczych we 
współpracy z MON.

Mottem do działań Inspektoratu są sło-
wa marszałka Józefa Piłsudskiego „Rzeczą 
żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny pio-
run, co błyska, a gdy trzeba uderzy”. (j.c.)

niecodzienną przecież branżę jaką jest roz-
wój technologii wojskowej szczególnie lu-
dziom młodym, którzy swoim potencjałem 
intelektualnym oraz pasjom jakie w nich 
drzemią a także marzeniom, będą mogli 
realizować się poprzez współpracę z I3TO. 

Ministerstwo ON rozważa możliwość 
rozszerzenia konkursów dotyczących 
prac dyplomowych w dziedzinie obron-
ności, o możliwość stypendiowania 
najzdolniejszych uczniów i studentów, 
którzy w przyszłości powinni pracować 
w wojskowych instytutach naukowo ba-
dawczych i w przemyśle zbrojeniowym. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż nowo 
utworzony inspektorat I3TO uruchamia 
współpracę MON z gałęziami gospodar-
ki, które dotąd nie były wykorzystywane 
do pracy na rzecz obronności naszego 
kraju przykładami mogą być: Państwowa 
Agencja Atomistyki, Zakłady Chemiczne 

Inspektorat I3TO
Dokończenie ze str. 3

MU-3M KOLIBER
Zminiaturyzowany monokular noktowizyjny MU-3M to najnowsze urządzenie 
noktowizyjne przeznaczone do obserwacji w warunkach nocnych przez indywidualnego 
użytkownika. Jest to obecnie najlżejsze urządzenie noktowizyjne na świecie.

Bumar PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28,
www.pcosa.com.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000169830, kapitał zakładowy 30 610 790,00 zł,
NIP 525-00-00-825, REGON 010743638.

Komisja konkursowa XXI edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach przyznała prestiżową nagrodę DEFENDER dla PCO S.A. za zminiaturyzowa-
ny monokular uniwersalny MU-3M „KOLIBER”.
Jest to najlżejsze obecnie urządzenie noktowizyjne na świecie. Masa MU-3M bez baterii 
wynosi  zaledwie 250 g. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej optyki sferycznej urządzenie 
jest także znacznie krótsze od dotychczas produkowanych monokularów. Całkowita dłu-
gość wynosi 97 mm. Noktowizor może pracować w zestawie z nakładką termowizyjną 
ClipIR, umożliwiając w ten sposób obserwację w trybie fuzji obrazów: noktowizyjnego 
i termowizyjnego. 

technOlOgIe pOdwójnegO przeznaczenIa

Wynalazki  
i wdrożenia 
CNP Elektronika S.A. i PCO S.A, kierowane przez prezesa Ryszarda Karda-
sza należą do elitarnej grupy firm, które uzyskują w Polsce najwięcej pa-
tentów i skutecznie korzystają z prawnej ochrony wzorów użytkowych. 
Dwadzieścia patentów przyznanych w 2012 roku obu spółkom jest impo-
nującym osiągnięciem.
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najlepSzą wIzytówKą wOjSKOwegO InStytUtU technIcznegO UzBrOjenIa Są wdrOżenIa

Nacisk  na komercjalizację wyników badań

– To była trudna rywalizacja?
– Każdy z uczestników tej rywalizacji 

liczył na wygraną. Komisja wybrała mnie. 
Zdecydowało z pewnością moje doświad-
czenie w dziedzinie badań materiałów 
wybuchowych i paliw rakietowych. 

– Czym się pan do tej pory zajmował?
– Zajmowałem się oceną bezpieczeństwa 

środków bojowych, w tym rakiet, eksploato-
wanych przez Siły Zbrojne RP. Kierowałem 
pracami naukowo-badawczymi z zakresu 
amunicji i materiałów wybuchowych, for-
mowania pocisków, amunicji małowrażliwej 
i termobarycznej. Z Wojskowym Instytutem 
Technicznym Uzbrojenia związany jestem 
od 1999 roku. Najpierw byłem asystentem 
w Pracowni Badań Materiałów Wybucho-
wych, następnie jej kierownikiem, a od 
2009 r. kierowałem całym Zakładem Badań 
Środków Bojowych. Studia doktoranckie 
podjąłem na Wydziale Bezpieczeństwa Na-
rodowego Akademii Obrony Narodowej, 
a tytuł doktora nauk technicznych w spe-
cjalności mechanika wybuchu uzyskałem 
na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Aka-
demii Technicznej. Mam też doświadczenie 
w dziedzinie międzynarodowej współpracy 
naukowo-badawczej. 

– Te referencje zdecydowały o pana 
wyborze na dyrektora WITU?

– Komisja zaakceptowała moją wizję 
prowadzenia Instytutu, która wpisuje się w 
politykę i zadania nakreślane przez potrze-
by Sił Zbrojnych. Wszyscy chcemy je po-
strzegać jako nowoczesne, dobrze wyposa-
żone i wyszkolone, zdolne do wspólnego z 
koalicjantami eliminowania potencjalnych 
zagrożeń bezpieczeństwa w ramach Unii 
Europejskiej, NATO czy też ONZ. 

– Brzmi to obiecująco, ale czy dowo-
dzony przez pana Instytut jest tak potęż-
ny, by udźwignąć powagę działań z tym 
związanych?

– Mimo, że jesteśmy jedną z najwięk-
szych placówek tego typu w Polsce, to 
oczywiście wiemy gdzie jest, mówiąc 
językiem wojskowym, ”nasze miejsce 
w szyku”. Nie możemy porównywać się 
z instytucjami podobnego rodzaju w Sta-
nach Zjednoczonych czy w tzw. Starej 
Europie. Wartość naszego portfela zamó-
wień różni nas od zasobności ich portfela 
kilkoma zerami. Jako instytucja samofi-
nansująca się i podległa merytorycznie 
Departamentowi Polityki Zbrojeniowej 
MON, mamy dużą swobodę w kreowaniu 
zadań Instytutu, jego struktur itp. Dlate-
go wychodzimy z założenia, że musimy 
wyzwalać jeszcze większą kreatywność w 
naszych działaniach. Zgłaszając nasze wy-
roby do nagrody DEFENDER odsłoniliśmy 
tylko cząstkę naszej aktywności. Muszę 
jednak podkreślić, że obecnie działanie 
„w pojedynkę” nie przynosi najlepszych 
efektów. VERMIN- nasz laureat tegorocz-
nego Międzynarodowego Salonu Prze-
mysłu Obronnego w Kielcach, powstał 
przy współpracy ze spółką Eurotech. 
Prezentowany na tym salonie system 
„Spartan” to także wynik współpracy 
z kooperantem „zewnętrznym” jakim jest 

Centrum Badawczo Rozwojowe AUTO-
COMP MANAGEMENT – firma nagrodzo-
na wspólnie z WZM S.A. z Siemianowic 
Śląskich przez Prezydenta RP. W naszej 
codziennej pracy mamy wielu kooperan-
tów. Sami jesteśmy również członkami 
różnych zespołów realizujących zarówno 
bardzo ambitne jak i niewielkie progra-
my. Muszę jednak przyznać, że najlepszą 
rekomendacją naszych prac czy wyrobów 
jest ich wdrożenie w SZ RP. Wykorzysty-
wanie ich przez żołnierzy, pracujących na 
misjach. To wywołuje niezwykłe zainte-
resowanie naszymi rozwiązaniami wśród 
ich kontyngentowych przyjaciół. 

– To dobrze, bo panuje powszechne 
przekonanie, że wysiłki polskich na-
ukowców rzadko przekładają się na suk-
cesy rynkowe.

– Zgadzam się, ale nie u nas. W naszym 
Instytucie zawsze przykładano dużą wagę 
do ochrony oraz procesu komercjalizacji 
wyników prac badawczo – rozwojowych 
i także ja zamierzam podtrzymać tę tra-
dycję. Wdrożenia naszych wyrobów 
i technologii przekładają się na wymierne 
korzyści finansowe jakie Instytut otrzy-
muje w ramach opłat licencyjnych. Z dru-
giej jednak strony, pragnę zauważyć, że 
wprowadzona w 2011 roku „Instrukcja 
w sprawie zarządzania dokumentacją 
techniczną uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego” stwarza niejako nowe środowi-
sko dla tego typu działań, ustanawiając 
Inspektorat Uzbrojenia instytucją odpo-
wiedzialną za pozyskiwanie i wdrażanie 
wyników badań i praw własności inte-
lektualnej powstałych w trakcie realiza-
cji prac zleconych przez MON. Wyrażam 
nadzieję, że nie odbije się to negatywnie 
na skuteczności procesu komercjalizacji, 
natomiast obniży na pewno możliwą do 
uzyskania przez jednostkę naukową oce-
nę parametryczną. Powstanie  niedawno 
w MON nowego ciała zarządzającego 

sprawami innowacyjnych technologii, 
Inspektoratu I3TO, także odczytywane 
jest, nie tylko w „moim” Instytucie, jako 
chęć jeszcze lepszego kształtowania sze-
roko rozumianej nowoczesności naszych 
Wojsk. 

– Instytut od wielu lat stanowi ważne 
ogniwo zaplecza naukowego i technicz-
nego polskich Sił Zbrojnych. Czy mógłby 
Pan przybliżyć swoją wizję rozwoju In-
stytutu w najbliższych latach? 

– Jako wieloletni pracownik Instytutu 
dobrze znam jego intelektualny i mate-
rialny wkład w budowanie nowoczes-
nych Sił Zbrojnych. Nasze największe 
osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe są 
oparte na doświadczeniach znakomitych 
specjalistów, którzy stanowią podstawę 
obecnej i przyszłej działalności Instytu-
tu. Stąd wynika wprost, jeden z ważnych 
kierunków, w którym musimy podążać 
– stały rozwój naukowy kadry, inwesto-
wanie w młodych ludzi, zatrudnianie 
najlepszych absolwentów najlepszych 
uczelni, zapewnienie zdobywania im 
doświadczenia i możliwości kreowania 
kariery zawodowej. Następny kierunek 
to rozwijanie działalności naukowej, po-
głębianie wiedzy i wchodzenie w nowe, 
przyszłościowe, innowacyjne technolo-
gie. To wymaga zwiększonej aktywności 
w postaci uczestniczenia w projektach 
rozwojowych i badawczych z zakresu 
obronności i bezpieczeństwa państwa, a 
także rozwijanie współpracy międzyna-
rodowej. Oczywiście konieczne jest tutaj 
łączenie potencjału różnych instytucji 
- współdziałanie z innymi ośrodkami na-
ukowo-badawczymi, wyższymi uczelnia-
mi, zakładami przemysłu zbrojeniowego 
poprzez tworzenie konsorcjów nauko-
wo – przemysłowych nie tylko na skalę 
krajową. Takie działanie musi przynosić 
korzyści wszystkim stronom, a najważ-
niejszym jego aspektem jest komercjali-
zacja osiągniętych wyników i wdrażanie 
nowych rozwiązań. Za tym kierunkiem 
pojawia się następny: inwestycje. Mu-
simy dbać o nasze zaplecze naukowo 
– badawcze i nieustannie je rozwijać. No-
woczesna placówka naukowa nie może 

Wyniki prac naukowych, badawczych i projektowych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce 
potwierdzają wiodącą rolę jednostki naukowo-badawczej w dziedzinie rozwoju i eksploatacji techniki uzbrojenia. 
Wymiernym efektem tej pozycji są uzyskane patenty, liczne wyróżnienia i nagrody. Od kilku tygodni dyrektorem 
WITU jest płk dr inż. Jacek Borkowski (n.z.), który wygrał konkurs na to kierownicze stanowisko.

pozwolić sobie na jakikolwiek zastój w tej 
dziedzinie. Trzeba wręcz wyprzedzać 
czekające nas wyzwania. Dlatego mamy 
rozległe plany budowy nowych labora-
toriów i wyposażenie ich w najlepszą 
aparaturę pomiarową i badawczą oraz 
zapewnienie stosowania najnowocześ-
niejszych technologii projektowych. Jest 
oczywiste, że wszystkie aspekty działal-
ności Instytutu przenikają się nawzajem. 
Moim zadaniem jest zapewnienie mu 
dynamicznego, ale zrównoważonego roz-
woju, rzetelne wypełnianie zadań jakie 
wyznacza nam resort obrony narodowej 
i rynek zbrojeniowy, reagowanie w każ-
dej płaszczyźnie na zaistniałe wyzwania, 
kreowanie nowych perspektywicznych 
kierunków i stwarzanie stabilnych warun-
ków pracy.

– Wspomniał Pan o działalności na 
arenie międzynarodowej. Wiem, że jest 
Pan osobiście w nią zaangażowany.

– Tak, jestem ekspertem w grupie 
roboczej Europejskiej Agencji Obrony 
do spraw europejskiego rynku amuni-
cji i reprezentuję Polskę w Europejskiej 
Sieci Narodowych Przedstawicieli (ENN-
SA) z zakresu bezpieczeństwa amunicji. 
Oczywiście oprócz mnie, także inni nasi 
specjaliści uczestniczą w pracach grup 
problemowych NATO – Conference of 
National Armament Directors i NATO- 
Research and Technology Organization. 
To ważne dziedziny. Reprezentujemy w 
tych organizacjach przede wszystkim 
interesy krajowe. Dzielimy się tam na-
szym doświadczeniem i zdobywamy rów-
nież cenne dla nas informacje.  Instytut 
współpracuje także z zagranicznymi in-
stytucjami sektora obronnego w zakresie 
udostępniania swojej bazy poligonowo-
badawczej do prowadzenia, między inny-
mi, badań kwalifikacyjnych sprzętu. Wy-
korzystywanie przez „Sprzymierzonych” 
naszych poligonów i zainstalowanej na 
nich infrastruktury jest skuteczną formą 
promocji, naszych krajowych w tym In-
stytutowych, rozwiązań. 

Rozmawiał  
Piotr Fonrobert

SyStem ImItatOrów celów pOwIetrznych 

VermIN nagrodzony Defenderem
Kompleksowy system szkolenia dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej o kryp-
tonimie VERMIN wyróżniony został prestiżową statuetką DEFENDER, 
przyznaną podczas XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) w Zielonce 
opracował nagrodzony produkt we współpracy z firmą EUROTECH Sp. z o.o. 
z Mielca. Jest to już 14 statuetka DEFENDERA w bogatym dorobku wiodące-
go w kraju ośrodka naukowo-badawczego WITU. 

VERMIN składa się z trzech podstawo-
wych komponentów: imitatorów MJ-7 
Szogun, naziemnej stacji kontroli misji 
(SKM) oraz mobilnych wyrzutni starto-
wych z napędem pneumatycznym. Pod-
stawowym założeniem działania  systemu 
jest odtworzenie w przestrzeni powietrz-
nej realnie występujących zagrożeń 
w postaci samolotowych środków ataku 
powietrznego. 

Dzięki prowadzonej symulacji, z udzia-
łem zarówno celów jak i własnych środ-
ków walki powietrznej, możliwe jest 
sprawdzenie umiejętności obsady stacji 
prowadzących rozpoznanie i śledzenie sy-
tuacji powietrznych oraz działań podod-
działów realizujących procedury niszcze-
nia celów, jak również wieloszczeblowych 
struktur dowodzenia.

Naziemna stacja kontroli misji (SKM) 
pozwala na zaplanowanie przebiegu 
ćwiczeń i  zapewnia jego nadzorowanie. 
Operator SKM posiada pełną informa-

cję o położeniu celów i może prowadzić 
nadzór nad kilkoma platformami jedno-
cześnie. Ma także możliwość modyfikacji 
scenariusza lotu, co znacznie zwiększa 
dynamikę i realizm ćwiczeń. Po ich wy-
konaniu SKM drukuje raport z przebiegu 
lotu platformy, system wykonuje pełną 
rejestrację przebiegu lotów.

Porównuje się go z przebiegiem zgło-
szonym przez obsługi stacji radiolokacyj-
nych. 

Dodatkowym elementem stacji kon-
troli misji jest zewnętrzny panel zobrazo-
wania w postaci komputera z oprogramo-
waniem przeznaczonym dla dowódców 
ćwiczeń, oficerów bezpieczeństwa itp., 
który wizualizuje w czasie rzeczywistym 
położenie i zadania platform, niezależnie 
od systemów wojskowych.

Naziemna stacja kontroli misji ofe-
rowana jest w dwóch wersjach: konte-
nerowej, przeznaczonej do lotów wielu 
imitatorów i walizkowej, przeznaczonej 

nie. Dodatkowo możliwe jest łączenie 
kilku SKM w celu zwiększenia możliwości 
systemu. 

Poprzez tworzenie skomplikowanych 
sytuacji powietrznych z użyciem wielu 
platform jednocześnie i dynamicznie 
zmienianych trajektoriach lotu, system 

VERMIN zapewnia wysoki poziom szko-
lenia obsług OPL  przy zachowaniu rela-
tywnie niskich kosztów. VERMIN został 
zaprezentowany i pozytywnie oceniony 
podczas poligonowych ćwiczeń OPL Sił 
Powietrznych i OPL Wojsk Lądowych.

Agnieszka Ignaciuk

do obsługi pojedynczego imitatora. Kon-
tener SKM zabudowany jest na podwoziu 
samochodowym w klasie 3,5t. Przenośna 
wersja SKM jest zoptymalizowana pod 
kątem obsługi pojedynczej platformy, ale 
zachowuje pełną funkcjonalność – umoż-
liwia nadzór wielu imitatorów jednocześ-

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

VERMIN został zaprezentowany i pozytywnie oceniony  
podczas poligonowych ćwiczeń OPL Sił Powietrznych i OPL Wojsk Lądowych.
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20 lat grUpy górażdże 

Lider na rynku cementu

nOwe InweStycje przynOSzą KOrzyść cementOwnI

Pionierzy ekologicznych rozwiązań

– Cementownia Górażdże należy 
obecnie do czołówki najnowocześniej-
szych, największych i najczystszych tego 
typu zakładów  w Europie. Spodziewał 
się pan takich efektów podpisując umo-
wę prywatyzacyjną w 1993 roku?

– Wtedy było wiele obaw, szczególnie 
wśród szeregowych pracowników, jednak 
nie miałem wątpliwości, że prywatyza-
cja jest wielką szansą dla firmy i że nie 
mamy alternatywy. Akcjonariat pracow-
niczy nie mógł nam zapewnić rozwoju, 
bo modernizacja wymagała ogromnych 
nakładów. Dzięki temu, że wtedy, na po-
czątku okresu transformacji politycznej 
i gospodarczej, połączyliśmy się z jednym 
z największych koncernów cementowych 
na świecie, mieliśmy dostęp do najnowo-
cześniejszych technologii i najlepszych 
praktyk we wszystkich obszarach działal-
ności firmy. Mogliśmy uczyć się nowych 
metod zarządzania i budowania strategii 
ukierunkowanej na stałą poprawę efek-
tywności firmy i jej konkurencyjności na 
rynku. 

– Jest pan dumny z tych osiągnięć?
– Chyba wolałbym się posłużyć innym 

określeniem. Mam wielką satysfakcję, że 
dokonaliśmy tego wspólnie, z całą załogą. 
Cieszę się, że udało nam się zbudować ze-

spół, który jest otwarty na zmiany, potrafi 
współpracować z naukowcami i dosko-
nale wyczuwa potrzeby klientów. Każda 
nowa inwestycja nas bardzo cieszy, cią-
gle dążymy do usprawnienia produkcji, 
podniesienia jakości wyrobów, poprawy 
oddziaływania na środowisko.

– Bujna zieleń wokół zakładu to do-
wód troski o środowisko?

– Faktycznie, przyroda wspaniale nam 
się odpłaca, a jak wiadomo - roślinność 
to najbardziej wrażliwy czujnik. Reduk-
cja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, 
ograniczanie hałasu, poprawa efektyw-
ności energetycznej i gospodarowania 
odpadami przynoszą naprawdę impo-
nujące efekty. Zapewnienie najwyższych 
standardów w ochronie środowiska za-
wsze było dla nas priorytetem. Możemy 
śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedną 
z najbardziej ekologicznych cementowni 
w Europie. Dbamy też o efektywną eks-
ploatację surowców dzięki wykorzystaniu 
do produkcji cementu popiołów lotnych, 
żużla wielkopiecowego i syntetycznego 
gipsu z odsiarczania spalin w elektro-
wniach.  Prowadzimy też rekultywację 
terenów poeksploatacyjnych kopalń 
i troszczymy się o ochronę biologicznej 
różnorodności na ich terenie. 

– To jest szczyt możliwości ekologicz-
nych w zakładzie, czy jeszcze można coś 
zrobić?

– Postęp technologiczny jest tak 
szybki, że takiego szczytu nigdy nie da 
się osiągnąć. Naukowcy ciągle szukają 
nowych rozwiązań. My wprowadziliśmy 
do tej pory wszystko to, co jest dostęp-
ne na świecie w zakresie efektywności 

produkcji i ograniczania zanieczyszczeń. 
Przykładowo – poziom emisji pyłowej z 
pieców Cementowni Górażdże wynosi 
obecnie ok. 3-5 mg/m3, to jest wielo-
krotnie mniej niż przewiduje europejska 
norma.  Dla takich instalacji wynosi ona 
obecnie 30 mg/m3. Właśnie kończymy 
kolejną instalację do ograniczania emisji 
tlenków azotu. Poziom emisji dwutlen-
ku węgla obniżamy z kolei wykorzystu-
jąc w coraz większym stopniu paliwa 
alternatywne oraz produkując cement 
z  dodatkiem żużla wielkopiecowego lub 
popiołów lotnych. Te rozwiązania mają 
zerową emisję CO2. 

– Co wpłynęło na modernizację i roz-
budowę instalacji w cementowni Góraż-
dże? 

– Powodów było kilka. W latach 
2010-2012 w Cementowni Górażdże 
zostały zrealizowane strategiczne inwe-
stycje polegające na modernizacji linii 
technologicznej pieca obrotowego nr 2 
oraz budowie nowej instalacji przemia-
łu cementu wyposażonej w suszarnię 
żużla, młyn cementu rurowo-kulowy 
oraz separator dynamiczny. Celem tych 
inwestycji było sprostanie wymaganiom 
rynku w zakresie ilościowym oraz jakoś-
ciowym, obniżenie oddziaływania zakła-
du na środowisko poprzez zmniejszenie 
emisji pyłowej i gazowej oraz zwiększe-
nie zużycia paliw alternatywnych. Pro-
jekt modernizacji wymagał wykonania 
wielu bardzo nowoczesnych instalacji. 
Został zrealizowany na przełomie 2010 / 
2011 roku i teraz posiadamy największą 
zdolność produkcyjną klinkieru w Euro-
pie. Modernizacja pieca pozwoliła na 
zwiększenie wykorzystania paliw alter-
natywnych. Po wybudowaniu w ubie-
głym roku kolejnej instalacji, możliwości 
wykorzystania rozdrobnionych paliw 
alternatywnych wzrosły do ponad 400 

Najnowocześniejsze technologie, wyśrubowane standardy produkcyjne i ekologiczne, od 60 do nawet 100 milio-
nów złotych wydawanych co roku na inwestycje – od dwudziestu lat Cementownia Górażdże konsekwentnie roz-
wija swoją działalność. Dziś jest największym producentem cementu w Polsce i jednym z największych krajowych 
producentów betonu i kruszyw. O historii i przyszłości firmy rozmawiamy z Andrzejem Balcerkiem (n.z.), prezesem 
spółki Górażdże Cement.

Podstawowym paliwem stosowanym do opalania pieców w Cementowni Górażdże jest węgiel kamienny. Od 1997 
roku zakład stosuje również, podobnie jak większość europejskich cementowni, paliwa alternatywne. Górażdże 
Cement SA to pierwsza firma w polskim przemyśle cementowym, która zaczęła wprowadzać odpady jako kompo-
nenty paliwa tradycyjnego. 

tys. ton rocznie. Problemem jest jednak 
jakość tych paliw, które często zawierają 
do 30 proc. wody, mają niedostateczną i 
niestabilną kaloryczność. Jednak nawet 
przy tych uwarunkowaniach, dzięki uru-
chomieniu tej nowej instalacji, emisja 
CO2 w zakładzie zmniejszy się o 10 proc. 
Zaczynamy też spalać wysuszone osady 
ściekowe z oczyszczalni. Instalacja jest 
już w końcowej fazie rozruchu.

  
– Grupa Górażdże obejmuje dziś spół-

ki Górażdże Cement, Górażdże Kruszywa 
i Górażdże Beton. Zarządzacie 50 beto-
niarniami w całej Polsce. Cementownia 
Górażdże w Choruli jest już najwięk-
szym i najnowocześniejszym tego typu 
zakładem w Europie. Ciągle stawiacie 
na innowacyjność? 

– Stawiamy na nowoczesność w my-
śleniu i zarządzaniu koncernem, który 
wykorzystuje innowacyjne instrumenty 
i techniki. Kiedy w 1991 roku objąłem 
funkcję Prezesa, na owe czasy ta cemen-
townia, eksploatowana od 1977 roku, też 
była nowoczesna. Zakład wybudowano 
z zastosowaniem technologii duńskiej 
firmy FLSmidth,  światowego potenta-
ta w zakresie dostaw urządzeń i usług 
dla przemysłu cementowego. Od tego 
czasu w Górażdżach zrealizowano wiele 
różnych inwestycji rozwojowych i moder-
nizacyjnych, i dlatego zakład w Choruli 
należy obecnie do czołówki europejskiej. 
Cieszę się, że mogę kierować tak dobrą 
spółką, ale wiem, że nie można osiadać 
na laurach, proces unowocześniania ni-
gdy się nie skończy. Kto się nie rozwija, 
ten się cofa.

Rozmawiała Jolanta Czudak

Próby współspalania paliw alternatyw-
nych – zużytych opon samochodowych 
rozpoczęto w 1992 r. Proces odzysku ener-
getycznego odpadów w Cementowni Gó-
rażdże jest całkowicie zautomatyzowany, 
co zapewnia pełną kontrolę nad ilością 
współspalanych odpadów. Magazyn roz-
drobnionych paliw alternatywnych posiada 
sterowany  automatycznie system dozo-
wania paliw do instalacji transportujących 
i dozujących do pieców obrotowych. Ma-
gazyn wyposażony jest w specjalne systemy 
ochrony przeciwpożarowej oraz monitoro-
wany jest przez system kamer.

OSADy ŚCIEKOWE PALIWEM DLA 
CEMENTOWNI

Grupa Górażdże zwiększa wykorzystanie 
paliw alternatywnych w procesie wypału 
klinkieru. Do zużytych opon, rozdrobnio-

nych tworzyw sztucznych, odpadów z prze-
mysłu drzewnego, gumowego, tekstyliów 
i papieru dołączyły ostatnio osady ścieko-
we. W Cementowni Górażdże kończy się  
właśnie rozruch nowej instalacji.

Trwające przez kilka miesięcy próby 
technologiczne potwierdziły techniczną 
sprawność wszystkich urządzeń i goto-
wość instalacji do podawania materiału.  
Docelowo Cementownia Górażdże bę-
dzie mogła odbierać kilkadziesiąt tysięcy 
ton osadów rocznie. Przedsiębiorstwo 
planuje ich pozyskiwanie z oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanych w południowej 
Polsce, głównie na terenie woj. opolskie-
go, śląskiego i dolnośląskiego. 

Zakład rozpoczął już współpracę z kilko-
ma oczyszczalniami ścieków, a obecnie pro-
wadzone są rozmowy z kolejnymi dostaw-
cami tego paliwa. 

Cementownia może przyjmować wy-
łącznie osady poddane procesowi su-
szenia, zawierające co najmniej 90 proc. 
suchej masy. Nowa instalacja spełnia naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa i wy-
mogi ochrony środowiska. Sam proces 
rozładunku i dozowania realizowany jest 
w warunkach hermetycznych, aby mate-
riał nie przedostał się do otoczenia. 

NAJWIęKSZy MłyN W EUROPIE
Młyn kulowy do przemiału cementu 

został uruchomiony  wiosną 2012 roku. 
Dzięki tej inwestycji zakład w Choruli 
stał się największą cementownią w Eu-
ropie. Moce produkcyjne firmy wzro-
sły o 25 proc. Ta inwestycja umożliwiła 
także zwiększenie produkcji cementów 
wieloskładnikowych, w tym hutniczych 
o wysokiej zawartości granulowanego 

żużla wielkopiecowego, które wcześniej 
nie były wytwarzane w Cementowni 
Górażdże. Ich produkcja powoduje 2,5 
razy niższą emisję CO2, niż wytwarzanie 
klasycznego cementu portlandzkiego  za-
wierającego ponad 90 proc. klinkieru. 

– Młyn pracuje w obiegu zamkniętym, co 
umożliwia produkcję cementu o wysokim 
stopniu rozdrobnienia – wyjaśnia Adam 
Barcikowski, kierownik Działu Sterowania 
Procesem w Cementowni Górażdże. – Jest 
idealny do produkcji elementów prefabry-
kowanych i galanterii betonowej m.in. kost-
ki brukowej, krawężników, dachówki, beto-
nu komórkowego, wyrobów silikatowych 
oraz suchych zapraw i tynków. 

Młyn kulowy jest stalowa rurą o śred-
nicy ponad 5 m. i długości 17 m., wyło-
żonej wewnątrz pancernymi płytami. 
W środku znajduje się ok. 450 ton kul 
metalowych. Wlotem do młyna podawa-
ny jest surowiec, a kule go rozbijają i mie-
lą do żądanej granulacji.

Zaletą nowego młyna jest przede 
wszystkim to, że można w nim produko-
wać różne rodzaje cementu, w zależności 

od zapotrzebowania rynku i wymagań 
klientów. Wydajność młyna to około 200 
ton cementu na godzinę, a w skali roku 
około 1,2 – 1,4 mln ton. 

– Przy młynie powstała fluidalna su-
szarnia żużla – informuje Adam Barcikow-
ski. – Możemy dzięki temu wykorzystywać 
ciepło odpadowe z pieców obrotowych do 
wypalania klinkieru, co pozwala znacznie 
obniżyć koszty suszenia  i oszczędzać  ener-
gię cieplną. 

W budynku młynowni oprócz młyna 
rurowo-kulowego i fluidalnej suszarni żuż-
la, znajduje się też separator dynamiczny 3 
generacji, a także zbiorniki z urządzeniami 
ważąco dozującymi.

Kompaktowa konstrukcja młynowni 
umożliwia dogodny dostęp do wszystkich 
urządzeń. Młynownia spełnia ostre wyma-
gania norm hałasu zarówno w porze dzien-
nej, jak i nocnej. Nowa instalacja przemiału 
została połączona z istniejącą infrastrukturą 
zakładu, co umożliwia łatwy transport su-
rowców do przemiału oraz odbiór gotowe-
go produktu do silosów cementu.

Marek Tomaka
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Na finiszu są już roboty budowlane 
i rozpoczynają się prace wykończeniowe 
wewnątrz obiektów, a już pod koniec paź-
dziernika br. montażowe. Za kilka tygodni 
nastąpi instalowanie  urządzeń sortowni-
czych i części biologicznej. Montaż wszyst-
kich linii technologicznych potrwa do maja 
przyszłego roku. Potem prowadzone będą 
rozruchy technologiczne. Termin zakoń-
czenia realizacji inwestycji planowany jest 
na listopad 2014 roku. 

– Nie przewidujemy żadnych opóźnień 
– zapewnia Marek Mrówczyński, prezes 
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Odpadami i Energetyki Odna-
wialnej „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach. 
– Wszystko przebiega zgodnie z harmo-
nogramem. Podpisana pod koniec listo-
pada 2011 roku, umowa z firmą Strabag,  
zakłada 36 miesięczny termin realizacji 
przedsięwzięcia. Prace projektowe trwa-
ły do wiosny br. W kwietniu wykonawca 
wszedł na plac budowy. Wszystkie hale, 
budynek administracyjny, komory fer-
mentacyjne i obiekt pod część biologicz-
ną są już postawione. Prawie hektar pod 
dachem. Budowana jest teraz infrastruk-
tura towarzysząca m.in. drogi i sieci.

NOWATORSKIE ROZWIąZANIA 
Odpady zmieszane zamiast tradycyj-

nego kompostowania, poddane zosta-
ną procesom fermentacji beztlenowej 

InweStycja za 134,5 mln zł

Prąd z odpadów

w ustawionych poziomo komorach fer-
mentacyjnych. To będzie pierwsza taka 
technologia w kraju. Z odzyskanego 
w tym procesie biogazu wyprodukowana 
zostanie w kogeneracji energia cieplna 
i elektryczna na potrzeby zakładu. Nad-
wyżki będą sprzedawane do sieci. Ża-
den zakład unieszkodliwiania odpadów 
w Polsce nie zastosował jeszcze takiego 
rozwiązania.

Po procesie fermentacji produkt, który 
biologicznie jest już częściowo przerobio-
ny trafi do stabilizacji tlenowej, czyli bę-
dzie dokompostowywany i stabilizowany, 
żeby nadawał się np. do rekultywacji te-
renów zdegradowanych.

– Zanim  przygotowaliśmy wniosek 
o dofinansowanie inwestycji ze środków 
unijnych, w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko, podpatrywaliśmy w eu-
ropejskich zakładach światowe techno-
logie gospodarki odpadami – wyznaje 
prezes Marek Mrówczyński. – To nam 
pozwoliło na wprowadzenie najlepszych 
rozwiązań do naszego projektu. Tyski za-
kład mechaniczno-biologicznego unie-
szkodliwiania odpadów będzie w pełni 
zautomatyzowany i wyposażony w no-
woczesne technologie m.in. w separa-
tory podczerwieni, optoelektroniczne 
i balistyczne do wychwytywania z linii 
sortowniczych tego, co nadaje się do 
odzysku i recyklingu. 

Wszystkie odpady (wielkogabaryto-
we, zielone, segregowane i niesegre-
gowane) trafią na początek do zme-
chanizowanej sortowni. Po wstępnym 
odrzuceniu tych wielkogabarytowych, 
niebezpiecznych i szklanych zostaną 
podzielone na frakcje biologiczną i su-
rowcowo-energetyczną. Po wstępnej 
selekcji odpady  surowcowe i energe-
tyczne przejdą przez sita i różnego ro-
dzaju separatory, które wybiorą z nich 
papier, tworzywa sztuczne, opakowania 
szklane i metal. Nie tylko oddzielą maku-
laturę od plastiku, ale zwykły papier od 
kartonu, folię od butelek PET, a butelki 
posegregują według kolorów. Wśród 
odpadów metalowych wybiorą żelazo, 
puszki i opakowania po aerozolach. Wy-
odrębnią także wsad do produkcji pali-
wa alternatywnego m.in. opakowania 
po napojach mlecznych, środkach che-
micznych, odpadki gumowe, drewniane, 
tkaniny, które już nie nadają się do odzy-
sku, ani recyklingu. 

PRZyJAZNy DLA ŚRODOWISKA 
W zakładzie w Tychach zastosowany 

będzie specjalistyczny i wielostopniowy 
system oczyszczania powietrza. Wszyst-
kie bramy wyposażone zostaną w kurty-
ny powietrzne oraz system dezodoryza-
cji. Do atmosfery trafi zneutralizowane 
zapachowo powietrze. Zastosowanie 
czystych i przyjaznych środowisku tech-
nologii wyeliminuje emisję szkodliwych 
gazów cieplarnianych i wytworzy ener-
gię odnawialną z odpadów. Zakład wy-
posażony będzie w zamknięty system 
gospodarki ściekami technologicznymi. 
Odcieki z procesów technologicznych 
zostaną ponownie wykorzystywane do 
procesu fermentacji. Do jej uzupełnienia 
w pierwszej kolejności wykorzystywana 
będzie gromadzona w specjalnym zbior-
niku deszczówka, a dopiero w przypadku 
jej braku nastąpi pobór wody z sieci. 

ZAKłADANA REDUKCJA ODPADóW
Międzygminny Zakład Komplekso-

wego Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach będzie obsłu-
giwał prawie 200 tys. mieszkańców z 8 
gmin powiatu: bieruńsko-lędzińskiego, 
pszczyńskiego mikołowskiego i Tychów. 
Zakład przyjmie rocznie ponad 84 tony 
odpadów. W tej masie ok. 63 tys. ton 
to będą odpady komunalne zmieszane, 
ponad 3 tys. ton tzw. zielone, podobna 
ilość odpadów surowcowych, wielkoga-
barytowych i mniej więcej 11 tys. ton 
odpadów budowlanych. Na składowi-
sko trafi tylko balast, którego nie można 
już wykorzystać. – Po wyselekcjonowa-
niu surowców wtórnych i materiałów 
do  ponownego wykorzystania, ilość 
odpadów deponowanych na składo-
wisku zostanie zredukowana o ponad 
51 proc. – podsumowuje prezes Marek 
Mrówczyński. – Zakładamy, że docelo-
wo odzyskiwać będziemy ok. 50 proc. 
makulatury, tworzyw, szkła, metali 70 

Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Tychach będzie samowystarczalny pod względem energetycznym. Wytworzony 
w komorach fermentacyjnych biogaz, po oczyszczeniu trafi do agregatów kogenera-
cyjnych, produkujących prąd i ciepło. Nadwyżki energii będą sprzedawane do sieci. 
Zakład zostanie oddany do eksploatacji za rok.  

Koszt przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013, wynosi brutto ponad 134,5 mln zł. Ponad 69 mln zł 
to dotacja unijna, 23 mln zł preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę stanowi wkład gmin wspólników oraz włas-
ny Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej 
„MASTER” Sp. z o.o. w Tychach, które realizuje tę inwestycję. Przedsiębiorstwo powoła-
ne zostało w 1998 roku do prowadzenia kompleksowych i zintegrowanych działań zwią-
zanych z gospodarką odpadami początkowo w gminach Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, 
Wyry i Bojszowy, a od 2004 roku również Chełm Śląski oraz Imielin. Wszystkie gminy 
mają udziały w spółce, ale największy – 90 proc. posiada Gmina Tychy.

wOdOcIągI mIejSKIe w radOmIU czeKają na decyzję KOmISjI eUrOpejSKIej

Projekt po modyfikacji

Na terenie oczyszczalni ścieków w Ra-
domiu wybudowana została przed trzema 
laty bardzo dobrze funkcjonująca suszarnia 
osadów. Przedsięwzięcie zrealizowano w 
ramach zakończonej w 2010 roku pierwszej 
fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Radom”. Kontynuacją zapo-
czątkowanych w pierwszym etapie działań 
inwestycyjnych związanych z rozwojem 
infrastruktury wodno-ściekowej, miała być 
m.in. budowa spalarni osadów ściekowych. 
Wodociągi Miejskie w Radomiu odstąpiły 
od tego zamierzenia, ponieważ inwestycja 
okazała się za droga i mniej efektywna od 
suszarni osadów.

– Spalarnie nie rozwiązują wszystkich 
problemów – wyjaśnia Leszek Trzeciak 
(n.z.), prezes spółki Wodociągi Miejskie 
w Radomiu. – W wyniku termicznej prze-

Wniosek Wodociągów Miejskich 
w Radomiu został w połowie sierpnia 
br. przekazany do Komisji Europejskiej. 
Oczekiwanie na decyzję z Brukseli nie 
wstrzymuje realizacji zadań inwesty-
cyjnych przewidzianych w zmodyfiko-
wanym projekcie. Potrzebny był tylko 
aneks do umowy zawartej z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na zakwalifikowanie 
wydatków inwestycyjnych.  

Modernizacji gospodarki osadowej na 
terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu 
dokona w ciągu 22 miesięcy konsorcjum 
firm IDS-BUD S.A. i ROSA HALE. Umo-
wa na wykonanie inwestycji podpisana 
została w sierpniu br. Obie spółki mają 
duże doświadczenie w zakresie realizacji 
inwestycji z dziedziny budownictwa ku-
baturowego i inżynieryjnego.

W ramach prac związanych z moderni-
zacją gospodarki osadowej w radomskiej 
oczyszczalni powstanie węzeł przerobu 
osadu, w tym budowa instalacji do fer-
mentacji metanowej i odwadniania osa-
dów ściekowych wraz z urządzeniami do 
odzysku energii elektrycznej i cieplnej 
z biogazu.

POZOSTAłE INWESTyCJE  
W PROJEKCIE

Przeprowadzona w I etapie inwestycji 
modernizacja radomskiej oczyszczal-
ni uwzględniała potrzeby wstępnego 
i mechanicznego oczyszczania ście-
ków. W ramach II etapu przewidziano 
końcowe prace związane z rozbudową 
i modernizacją dwóch ostatnich ciągów 
mechaniczno-biologicznego oczyszcza-
nia ścieków i osadników wtórnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą oraz budową 
pompowni ścieków deszczowych. Wyko-
nawca zrealizował już prawie cały zakres 
kontraktu.  W ramach II etapu moder-

Do suszenia osadów ściekowych w radomskiej oczysz-
czalni wykorzystywany jest gaz ziemny. Rocznie zu-
żywa się go ponad 2 mln m3. Po rozbudowie suszarni 
zastąpiony zostanie energią odnawialną uzyskiwaną 
ze spalania biogazu w kogeneratorze. Jest to jedno  
z zadań zmodyfikowanego zakresu projektu „Moder-
nizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie aglomeracji Radom – II etap”, dofinansowane-
go ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

róbki osadów powstają ogromne ilości 
popiołów. Jest to odpad niebezpieczny, 
którego unieszkodliwianie jest drogie. 
Przy optymalizowaniu kosztów działania 
firmy, musieliśmy poszukać bardziej ra-
cjonalnego rozwiązania, które zapewni 
nam efektywność ekonomiczną i ekolo-
giczną. My przerabiamy wysuszony osad 
na granulat o wysokiej kaloryczności, 
porównywalnej do węgla brunatnego 
i sprzedajemy go cementowniom. Takie 
działanie jest opłacalne, bo pozbywamy 
się osadów ściekowych i jeszcze na tym 
zarabiamy.

ZAKRES RZECZOWy PROJEKTU
Wraz ze znaczną rozbudową sieci kana-

lizacyjnej w peryferyjnych i podmiejskich 
dzielnicach Radomia miejska oczyszczal-
nia przyjmuje coraz więcej ścieków. To 

nizowane są także stacje uzdatniania 
wody w zakresie poprawy  parametrów 
wody dostarczanej użytkownikom oraz 
sterowania i automatyki, a także zasila-
nia energetycznego. Kontynuowana jest 
też rozbudowa  sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w peryferyjnych dzielnicach 
Radomia. Łącznie zmodernizowanych 
i wybudowanych zostanie ok. 92 km sieci 
sanitarnej i deszczowej oraz 54 km sieci 
wodociągowej. Znaczna część kontrak-
tów już się zakończyła, a pozostałe są 
w trakcie realizacji. 

– Projekty finansowane z PO Infrastruktu-
ra i Środowisko na lata 2007-2013, powinny 
być zakończone  rzeczowo i finansowo do 
końca 2015 roku – przypomina Krystian 
Szczepański, zastępca prezesa w NFOŚiGW. 
– Przedsięwzięcie realizowane przez Radom, 
które jest wdrażane przez Narodowy Fun-
dusz, ze względu na koszt inwestycji musi 
być zaakceptowany przez Komisję Europej-
ską. Niniejsze uwarunkowania powodują, 
że każda modyfikacja projektu również 
musi zostać zatwierdzona przez służby Ko-
misji. Zaproponowane przez beneficjenta 
zmiany rozwiązują problemy gospodarki 
osadowej w Radomiu uwzględniając aspek-
ty środowiskowe i ekonomiczne, co zostało 
potwierdzone przez krajowe instytucje za-
angażowane w proces wdrażania I osi PO-
IiŚ jak również przez ekspertów inicjatywy 
JASPERS. W mojej ocenie decyzja Komisji 
Europejskiej jest tylko kwestią czasu a be-
neficjent powinien skoncentrować się na 
terminowej realizacji  projektu.

  

Unia Europejska,  
Fundusz Spójności

generuje powstawanie ogromnej ilości 
osadów. Rozbudowa suszarni całkowicie 
rozwiąże problemy gospodarki osadowej. 
Przewidziany jest odzysk energii zawartej 
w osadach przez odbiór wytwarzanego w 
procesie fermentacji biogazu i spalania go 
w kogeneratorze. Uzyskana w ten sposób 
energia odnawialna, elektryczna i ciep-
lna, wykorzystywana będzie na potrzeby 
oczyszczalni, przez co poprawi się bilans 
energetyczny oraz obniżą się koszty eks-
ploatacyjne obiektu.

WyKORZySTAć PRZyZNANą DOTACJę
– Po rezygnacji z budowy spalarni mu-

sieliśmy zmienić zakres rzeczowy projektu 
i przygotować nowy wniosek do Komisji 
Europejskiej  – informuje Leszek Trzeciak. 
–  Aby w pełni wykorzystać wysokość przy-
znanej w 2010 roku dotacji na dofinanso-
wanie zadań II etapu, oprócz modernizacji 
suszarni, rozwijamy infrastrukturę wodo-
ciągową i kanalizacyjną oraz modernizu-
jemy dodatkowe stacje uzdatniania wody. 
Wprowadzone zmiany wymagały pozy-
tywnej opinii Inicjatywy JASPERS, organu 
doradczego KE oraz NFOŚiGW, a także Mi-
nisterstwa Środowiska i Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego. Uzyskaliśmy zgodę na 
dokonanie takich zmian w projekcie oraz 
przedłużenie terminu realizacji przedsię-
wzięcia do końca 2015 roku 

proc. materiałów budowlanych. O 60 
proc. zamierzamy zredukować frakcję 
biodegradowalną, zawartą w odpadach 
komunalnych. Z odbiorem surowców 
wtórnych nie ma problemów, natomiast 
na pewno będziemy musieli zbudować 
rynek odbioru wsadu do  paliwa alter-
natywnego. Rozmowy z elektrociepłow-
niami i cementowniami już trwają.  

Dzięki zastosowaniu najnowszych 
rozwiązań technologicznych stosowa-
nych obecnie w Europie i na świecie, 
Międzygminny Zakład Kompleksowego 
Zagospodarowania Odpadów Komunal-
nych w Tychach dołączy do tej najlepszej 
czołówki.

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o.
ul. G.Roweckiego 44

43-100 TYCHY
biuro@master.tychy.pl 

www.zaklad.master.tychy.pl 
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Fot. Archiwum

Realizacja przedsięwzięcie ma 
na celu ochronę środowiska, 
a dzięki rozwojowi infrastruk-

tury wodnokanalizacyjnej 
umożliwia także dalszy rozwój 

gospodarczy Radomia.

Fot. Archiwum
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Na  wykonanie ponad 4,5 tys. takich 
przyłączy umowy są już zawarte z właści-
cielami lub użytkownikami posesji. Znaczna 
część tych inwestycji jest już  sfinalizowana, 
a pozostałe są w trakcie realizacji. Termin 
zakończenia całego programu przewidziany 
jest w 2015 roku.  

– Bez stworzenia modelowego syste-
mu wsparcia budowy przyłączy nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej, trudno 
byłoby uzyskać efekt ekologiczny, dekla-
rowany w umowie o dofinansowaniu 
projektu z PO Infrastruktura i Środowi-
sko – informuje Janusz Werczyński, wie-
loletni burmistrz Marek. – Przy budowie 
kanalizacji obowiązek wykonania i sfinan-
sowania przyłączy do prywatnych posesji 
spoczywa na mieszkańcach. Koszty tych 
inwestycji wynoszą od 1500 do 5000 zł. 
To jest duży wysiłek finansowy dla więk-
szości rodzin, dlatego musieliśmy wspól-
nie z zarządem Wodociągu Mareckiego  

dOpłaty dO przyłączy nIerUchOmOścI dO SIecI KanalIzacyjnej w marKach

W sposób wzorcowy 

znaleźć sposób, na rozwiązanie tego 
problemu. 

Kierownictwo Wodociągu Mareckiego 
skorzystało z możliwości stworzonych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i sięgnęło 
po dotację na wsparcie tego typu działań. 
Spółka w porozumieniu z samorządem 
lokalnym, przygotowała program dofinan-
sowania budowy podłączeń do zbiorcze-
go systemu kanalizacyjnego w Markach. 
W ramach umów podpisanych z NFOŚiGW 
o dofinansowanie programu, Wodociąg 
Marecki pomaga w przygotowaniu doku-
mentacji projektowych, w finansowaniu 
i budowie przyłączy kanalizacyjnych. To 
przyniosło doskonałe efekty.  

WSPARCIE DLA PRZyłąCZy DO SIECI 
KANALIZACyJNEJ

Na  ok.5,5 tys. koniecznych przyłączeń, 
ponad 4,5 jest już w realizacji. Wkład włas-

ny mieszkańców wynosi przy rozpoczęciu 
inwestycji tylko 10 proc., ponieważ więk-
szość obciążeń przyjął na siebie Wodociąg 
Marecki. 

– Każdy, kto zadeklarował chęć wybudo-
wania swojego przyłącza otrzymał 45 proc. 
dotacji, a na kolejne 45 proc. kosztów 
udzielono bardzo preferencyjnej pożyczki  
– kontynuuje burmistrz Janusz Werczyński 
–  Mieszkańcy będą ją spłacać spółce przez 
kolejne lata w niewielkich ratach. Jestem 
pełen uznania dla zarządu Wodociągu Ma-
reckiego, którym kieruje prezes Kajetan Pa-
weł Specjalski, że w sposób wzorcowy prze-
prowadził całą tę skomplikowaną operację 
związaną z pozyskaniem środków zewnętrz-
nych i udzielaniem wsparcia przy budowie 
przyłączy kanalizacyjnych. Cieszę się, że 
miasto też ma w tym swój skromny udział. 

UREGULOWANy STATUS PRAWNy 
Zawsze kiedy Wodociągowi Mareckiemu 

jest potrzebna pomoc, zwłaszcza formalno
-prawna, może z powodzeniem liczyć na 
burmistrza i Radę Miasta. Największym 
problemem przy budowie sieci kanalizacyj-
nej i przyłączy było uzyskanie zgody właś-
cicieli lub użytkowników na prowadzenie 
robót na gruntach prywatnych.

– To było dla nas bardzo kosztowne 
przedsięwzięcie – wyjaśnia Janusz Wer-
czyński -  Musieliśmy wydać wiele milionów 
złotych na uregulowanie tych wszystkich 
spraw. Część właścicieli nieruchomości nie 
wyrażała zgody na przeprowadzenie sieci 
kanalizacyjnej przez ich tereny, najczęściej te 
osoby, które nie mieszkają w Markach. Sta-
wiali nam różne warunki, często nierealne 
do spełnienia. Podejmowaliśmy różne pró-

by kompromisu, ale na ogół kończyło się to 
koniecznością wykupu gruntów. To nas dużo 
kosztowało. Na szczęście udało się przebrnąć 
przez te bariery i nic już nam nie zagraża 
w sprawnej realizacji całego programu. 

LICZy SIę WSPółPRACA 
Dobra współpraca pomiędzy władzami 

miasta, a spółką oraz innymi instytucjami 
samorządowymi, w tym Zakładem Usług 
Komunalnych  jest  warunkiem koniecz-
nym przy prowadzeniu każdego projektu, 
uważa burmistrz Janusz Werczyński i doda-
je. - Nasza współpraca układała się zawsze 
w sposób wzorcowy. Powiem szczerze, nie 
przypominam sobie nawet nieporozumień. 
Może  dlatego ze wszystkim sobie dobrze 
radzimy i to nas zachęca do kolejnych 
wspólnych działań. Projekt budowy sieci 
kanalizacyjnej w Markach już się kończy, 
dlatego zamierzamy go kontynuować w ko-
lejnym etapie i budować infrastrukturę na 
terenach dotychczas nieuzbrojonych.  

Marki położone kilkanaście kilometrów 
od centrum stolicy bardzo dynamicznie się 
rozwijają, dlatego potrzebna jest dodatko-
wa sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Być 
może jeszcze uda się uzyskać na ten cel 
unijne środki z obecnej perspektywy, a je-
śli nie to na pewno z kolejnej na lata 2014-
2020. Oprócz rozwoju sieci pojawiła się też 
konieczność wybudowania drugiej stacji 

Modelowy system podłączeń nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wpro-
wadzony przez Wodociąg Marecki we współpracy z samorządem, przynosi bardzo 
dobre rezultaty. Pozwoli to miejskiej spółce, która kończy  budowę 155 km kana-
lizacji sanitarnej w podwarszawskich Markach, na uzyskanie planowanego efektu 
ekologicznego. Budowa ok. 5,5 tys. przyłączy zapewni odbiór ścieków od  niemal 20 
tys. mieszkańców. 

Do budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej Wodociąg Marecki przystąpił w 2008 roku, 
na 4 lata przed uzyskaniem decyzji z Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Wartość całego 
przedsięwzięcia wynosi 128 mln zł. Unijna dotacja przyznana z Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowi 68 proc. kosztów 
inwestycji. Umowa z NFOŚiGW, który zajmuje się obsługą środków unijnych podpisana 
została w 2010 roku. Zakończenie wszystkich inwestycji zaplanowane jest na 2015 rok.

fUndUSze UnIjne zmIenIają gOSpOdarKę wOdnO – ścIeKOwą

eurodotacje płyną do Gliwic

Aby przedsiębiorstwa wodociągowe 
mogły osiągnąć cele inwestycyjne doty-
czące budowy sieci, czy poprawy jakości 
dostarczanej wody, muszą zagospoda-
rować ogromne sumy pieniędzy. To nie 
jest łatwe. Wraz z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, pojawiła się jednak 
możliwość wsparcia krajowych inwestycji 
przez Wspólnotę. Spółka PWiK Sp. z o.o. 
z Gliwic zdobyła już dwukrotnie unijne 
pieniądze na swoje inwestycje. 

muje rozbudowę Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody Łabę-
dy. W lutym bieżącego roku PWiK po-
zyskało dodatkowe środki na realizację 
rozszerzonego zakresu inwestycji, której 
całkowita wartość zwiększyła się do po-
nad 202 mln PLN. Dzięki temu, obejmie 
ona także budowę kanalizacji sanitarnej 
w ostatnich do tej pory nieskanalizowa-
nych dzielnicach Gliwic.

GLIWICKA CENTRALNA  
OCZySZCZALNIA ŚCIEKóW  
– NOWOCZESNA, EKOLOGICZNA, 
EKONOMICZNA

Położona na obszarze 15 hektarów, po-
kryta pięknym drzewostanem i z budyn-
kami architektonicznie nawiązującymi do 
zabytkowego Muzeum Techniki Sanitar-
nej, gliwicka Centralna Oczyszczalnia Ście-
ków jest przykładem przyjaznego obiektu 
komunalnego.

Wiosną tego roku zakończono kolejne 
prace w ramach kontraktu pn. „Moderni-
zacja gospodarki wodno-ściekowej w Gli-
wicach – II etap – Modernizacja Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków”. Tym samym, Gliwi-
cka Centralna Oczyszczalnia Ścieków jest 
jedną z najnowocześniejszych na Śląsku. 
Dzięki unijnym środkom, obiekt rozbu-
dowano, zhermetyzowano i wyposażono 
w biofiltry.

Przy modernizacji i rozbudowie za-
stosowano najnowsze technologie oraz 
materiały, co sprawiło, że oczyszczalnia 
spełnia najwyższe standardy na poziomie 
technicznym i eksploatacyjnym zgodnie 
z normami obowiązującymi w Polsce 
i Unii Europejskiej.

W Pół DROGI DO NOWEJ STACJI 
UZDATNIANIA WODy

– Mamy w Gliwicach naprawdę do-
brą wodę, którą dostarczamy do domów 
wszystkich mieszkańców. W około 98 
proc. pochodzi z zasobów podziemnego 
triasu, a nie z ujęć powierzchniowych. Jest 
to woda bardzo czysta, zdatna do bezpo-
średniego spożycia, zawierająca cenne dla 
zdrowia rozpuszczone składniki mineral-
ne – zapewnia Henryk Błażusiak, prezes 

Jakość dostarczanej wody, dbałość o środowisko, dotrzymanie unijnych 
wymogów – oto priorytety Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Pierwszym projektem w Gliwicach 
współfinansowanym ze środków UE była 
„Modernizacja gospodarki ściekowej w Gli-
wicach”. Inwestycja ta trwała od 2001 do 
2010 roku. W tym czasie, za niebagatelną 
kwotę niemal 40 mln euro (z czego 21 mln 
euro stanowiły środki unijne) wybudowa-
no łącznie 170 km kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w 9 rejonach miasta. Rozmiar 
i wartość projektu oceniane są na naj-
większą inwestycję w powojennej historii 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach.

Woda z Łabęd będzie już w niedalekiej 
przyszłości ozonowana. Gliwiczanie będą 
mogli cieszyć się wodą, o najwyższej jako-
ści, płynącą z kranów przez cały rok. A póź-
niej, jakością wody dostarczanej miastu 
przez PWiK będą mogły się cieszyć także ich 
dzieci i wnuki, bowiem nowoczesna tech-
nologia, która zostanie zastosowana na 
nowym obiekcie, ma zapewnić jego wielo-
letnie działanie.

SIEć KANALIZACyJNA OPLECIE CAłE 
MIASTO

To jednak nie koniec. W Gliwicach po-
zostały dwie dzielnice – Bojków i Ostropa, 
które nie mały nowoczesnej kanalizacji. 
Koszt inwestycji oszacowano na około 118 
mln PLN. Dobra wiadomość nadeszła 6 
lutego 2013 roku, kiedy to Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego rozdysponowało 
oszczędności z projektów „kanalizacyjnych” 
między najskuteczniejszych w działaniu be-
neficjentów Funduszu Spójności. 

– Otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze 
unijne, ponieważ jesteśmy jednym z tych 
polskich podmiotów, które najlepiej rozli-
czały dotąd unijne dotacje na działania eko-
logiczne. Aby potwierdzić zasadność tego 
przedsięwzięcia, przeprowadziliśmy też 
konsultacje wśród mieszkańców – w Boj-
kowie chęć przyłączenia się do sieci kana-
lizacyjnej zadeklarowali niemal wszyscy 
mieszkańcy Bojkowa i Ostropy – informuje 
Henryk Błażusiak, prezes PWiK.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji zdobyło ponownie niemal 53 mln zł.  
z Unii Europejskiej. Planowo prace budow-
lane zakończą się do maja 2015. Wówczas 
to skanalizowane zostanie blisko 100 proc. 
terenu obsługiwanego przez Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji z Gliwic. 

– Robimy wszystko dla dobra miasta. 
Podejmujemy spore ryzyko i jesteśmy tego 
świadomi. Liczę na to, że już w 2015 roku, 
po ocenach formalnych, tysiące Gliwiczan 
będą cieszyć się z nowych standardów, a ja 
swój zawodowy projekt zakończę z sukce-
sem – podsumowuje Henryk Błażusiak.

Agnieszka Batóg

Gliwic oraz, co ważniejsze, do spełnienia 
unijnych norm odnośnie kanalizacji sanitar-
nej. Za efektywne wykorzystanie unijnych 
dotacji na realizację tego przedsięwzięcia 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
otrzymało prestiżowy tytuł „Lidera Eko-In-
westycji”, a minister rozwoju regionalnego 
uhonorował gliwicką Spółkę nagrodą w ka-
tegorii Inwestor.

Jeszcze przed zakończeniem projek-
tu, w fazie realizacji była już jego kon-
tynuacja „Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” 
o wartości 94,6 mln zł (w tym 35,4 mln zł 
środki unijne). Oprócz budowy kanaliza-
cji w dzielnicy Dolna Wieś, projekt obej-

uzdatniania wody na przeciwległym końcu 
miasta, w północnej części Marek.

W tej chwili władze miasta przygotowu-
ją się do modernizacji i rozbudowy dróg, 
a wspólnie z Wodociągiem Mareckim pra-
cują nad koncepcją budowy kanalizacji desz-
czowej, ponieważ na terenie aglomeracji 
jest wysoki poziom wód gruntowych.

OBWODNICA MAREK
To jest obecnie najbardziej oczekiwa-

na przez mieszkańców inwestycja. Przez 
centrum miasta przejeżdżają dziennie 
setki  tirów i samochodów dostawczych. 
Potężne korki są ogromnym utrudnie-
niem w poruszaniu się po mieście i wielką 
uciążliwością dla mieszkańców.   

– My czekamy na tę inwestycję z nie-
cierpliwością, ale nie ma już obaw, że ona 
nie powstanie – zapewnia burmistrz Janusz 
Werczyński. – Generalna Dyrekcja Dróg  
i Autostrad jako inwestor, w mojej ocenie 
w sposób właściwy wywiązuje się z tego za-
dania. Trwają przygotowania do przetargu na 
wybór wykonawcy, który zaprojektuje i wy-
buduje obwodnicę wokół Marek. Wszystko 
wskazuje na to, że będzie gotowa pod koniec 
2016 roku. Martwi nas tylko to, że po zmia-
nie norm emisji hałasu, inwestor zamierza 
postawić niższe ekrany dźwiękoszczelne. 
Może uda nam się go przekonać, aby pozo-
stał przy pierwotnych ustaleniach. (jol)

Uczestnicy konferencji  na zakończenie kontraktu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków” z udziałem prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, Anny Borowskiej z NFOŚiGW oraz beneficjenta projektu,  wykonawcy robót i Inżyniera  
Kontraktu. Czwarty od lewej Henryk Błażusiak, prezes PWiK z Gliwic 

Jest już decyzja, że Marki będą miały obwodnicę, która teraz kończy się w... polu
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