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PEC Legionowo podpisało umowę z generalnym wykonawcą

Decyzja KIO korzystna dla inwestora
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” mogło stracić fundusze
unijne na budowę nowego bloku kogeneracyjnego i kotła gazowego, w którym ma być produkowana w skojarzeniu energia elektryczna i cieplna. Losy
inwestycji ważyły się do ostatniej chwili. Uratowała ją korzystna dla spółki
decyzja Krajowej Izby Odwoławczej podjęta pierwszego września. Odwołanie firmy Cotrol Process zostało oddalone jako bezzasadne.
Na początku maja tego roku PEC
„Legionowo” ogłosiło przetarg na budowę bloku kogeneracyjnego, zasilanego
3 silnikami gazowymi oraz kotła gazowego na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie. W postępowaniu wzięło udział
dwóch oferentów – Control Process SA
oraz konsorcjum złożone ze spółek Eneria – Introl – Energomontaż. Zamawiający
wybrał ofertę konsorcjum, ponieważ pod
wieloma względami była korzystniejsza
dla przedsiębiorstwa. Z taką decyzję nie
zgodził się drugi kontrahent i zaskarżył ją
do Krajowej Izby Odwoławczej.
– KIO uznało w lipcu wybór generalnego
wykonawcy za uzasadniony, ale wezwało
nas do drobnych uzupełnień w harmonogramie i dokumentacji budowy bloku koge-

neracyjnego – tłumaczy Narcyz Krzysztof
Tokarski, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo”. – Po ich dokonaniu powtórnie wybraliśmy to samo konsorcjum. Oferta Control Process była trochę
tańsza cenowo, ale sprawność silników oferowanych przez tę firmę była znacznie gorsza. To był dla nas podstawowy argument
do odrzucenia propozycji tej firmy.
W bloku kogeneracyjnym mają być zastosowane 3 silniki gazowe, każdy o mocy
2 MW. Będą wytwarzać ciepło i prąd
w skojarzeniu. Od sprawności silników zależy efektywność ekonomiczna i ekologiczna jednostki wytwórczej.
– Gwarantowana sprawność silników
oferowanych przez firmę Control Process
wynosi ok. 81,5 proc. – wyjaśnia Leszek

Sierzputowski, dyrektor ds. technicznych
w PEC „Legionowo”. – Konsorcjum zaproponowało nam silniki o sprawności
85 proc. To jest zasadnicza różnica w efektywności produkcji energii elektrycznej
i przychodach spółki. Przy tym samym
zużyciu gazu, wyższa o 4 proc. sprawność
urządzeń, zapewnia nam wzrost przychodów o milion złotych rocznie. Uzyskujemy
też lepszy efekt ekologiczny, bo do produkcji energii zużywamy mniej gazu, co powoduje też mniejsze emisje. To także jest ważna przesłanka w świetle unijnych dyrektyw
i stale zaostrzających się norm emisyjnych.
Nic dziwnego, że Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej zdecydowało się w tej
sytuacji na ponowny wybór oferty konsorcjum, którego liderem jest firma Eneria.
Control Process po raz kolejny tę decyzję
zaskarżył do KIO.
- Zrobił to w ostatniej chwili, na kilka
minut przed upływem terminu do złożenia odwołania – wyjaśnia prezes Narcyz
Krzysztof Tokarski. – To oddalało szansę
na podpisanie umowy z generalnym wy-
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konawcą. Czas odrywał tu niezmiernie
ważną rolę. Gdyby nie doszło do zawarcie
kontraktu na początku września, to stracilibyśmy unijne fundusze i ponad 21 mln zł.
wróciłoby do Unii.
Aby pobrać pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego, na dofinansowanie
przedsięwzięcia energetycznego, spółka
musi złożyć komplet dokumentów na
21 dni przed końcem września. Takie są
warunki udzielenia wsparcia finansowego.
Bez podpisania umowy z wykonawcą PEC
nie mógłby skompletować wymaganych
dokumentów
– Zdążyliśmy w ostatniej chwili, dzięki
korzystnej dla nas decyzji Krajowej Izby
Odwoławczej, podjętej pierwszego września – wyznaje z ulgą prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo”.
– KIO oddaliło skargę Control Process
i uznało ją za bezzasadną. Mogliśmy już
bez przeszkód podpisać kontrakt z generalnym wykonawcą. Wybrane przez nas konsorcjum Eneria – Introl – Energomontaż
ma ogromne doświadczenie w realizacji

as na odważne decyzje

Wygrana batalia o kontrakt

Archiwum
x Fot.
w kategorii
wodno-ściekowej XII edycji ogólnopolskiego konLAURY otrzymał Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.
ową nagrodę Polska Izba Ekologii przyznała za realizację projektu
anie ścieków na Żywiecczyźnie”, w który zaangażowanych jest
Efekty wspólnych działań są imponujące dla środowiska oraz
tandardu życia mieszkańców. Janusz Michałek, przewodniczący
wiązku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jest dumny z tego
nia.

naczenie ta nagroda ma dla laureata?
roda jest ukoronowaniem ogromnego
estycyjnego, jaki towarzyszył nam podszej i drugiej fazy realizacji niezwykle
wielozadaniowego projektu, wartego
mln zł netto. Mamy wielką satysfakcję,
o docenione przez kapitułę konkursową,
ziej cieszą nas uzyskane już efekty. Ten
ócz korzyści ekologicznych i znacznej
arunków życia, jest też wspaniałą szansą
yjny i turystyczny rozwój Żywiecczyzny.
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przedsięwzięć energetycznych dlatego doskonale poradzi sobie z naszą inwestycją.
Blok kogeneracyjny i kocioł gazowy,
w którym będzie produkowana w skojarzeniu energia elektryczna i cieplna mają
być gotowe już w 2015 roku.
W ciągu kilku najbliższych dni PEC musi
jeszcze zawrzeć kolejną umowę na dostawę gazu i budowę gazociągu oraz uzyskać
kredyt komercyjny w wysokości 2 mln zł,
niezbędny do realizacji tej części inwestycji. Zobowiązany jest także do zakupu
działki pod stację redukcyjną i ustanowienia hipoteki.
– Zdążymy ze wszystkim na czas, bo
zagrożenie dotyczące wykonania wartej
30 mln zł inwestycji już minęło – zapewnia
prezes spółki. – Najgorsza była ta niepewność, która uniemożliwiała nam kontynuowanie wszystkich czynności związanych
również z zawarciem umowy przełączeniowej z Gaz Systemem.
Istniało też realne ryzyko unieważnienia
przetargu, a to wiązałoby się z ogromnymi
stratami dla Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „Legionowo”. Skutki tych działań
odczuliby przede wszystkim mieszkańcy Legionowa. Po wnikliwej analizie i korzystnej
dla spółki decyzji KIO, mają gwarancją, że
już niedługo PEC będzie im dostarczał prąd
i ciepło na konkurencyjnych zasadach. (jol)
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– Jakie konsekwencje groziły projektowi, gdyby KIO uznała zarzuty UZP za
trafne?
Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
– Narodowy Fundusz Ochrony Śrow ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
dowiska i Gospodarki Wodnej, który
Ska Spalarnia czeka na zielone światło z centrali
nadzoruje prawidłowość wydatkowania
EcoGenerator – dobra energia i czyste środowisko
unijnych środków, szacował, że korekta
Rozmowa z Tomaszem Lachowiczem, prezesem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
może wynieść kilkadziesiąt milionów
złotych, ale kiedy Ministerstwo Infrastruktury przysłało wytyczne naliczeatwiej było uzyskać zgodę mieszkańców na lokalizację spalarni w środku miasta, niż przekonać instytucję
nia takiej kary, z dużej chmury zrobił
cą (NFOŚiGW) do niezbędnej korekty umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.
chowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, miejskiej spółki która realizuje tę inwesię mały deszcz. Ostatecznie NFOŚiGW
traci nadziei, że rozsądek zwycięży.
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metronałożył
na nas korektę dofinansowania
politalnego (to oficjalna nazwa projektu) będzie działać pod marką EcoGenerator.
Za
Fot. Archiwum
inwestycji odpowiada
miejska spółka
Zakład Unieszkodliwiania
Szczecin wygrał batalię prawną z Urzędem Zamówieńrealizację
Publicznych
w sprawie
budowy
spalarni Odpadów.
w wysokości 400 tys. zł. Chociaż korekInstalacja będzie unieszkodliwiać 150 tys. ton odpadów komunalnych ze Szczecina
inwestycji na podwykonawców. W związku nych. Nie mogę narażać interesu miejskiej
odpadów.
Krajowa
Izba Odwoławcza
potwierdziła, że
zamawiający zatwierdził podwykonaw- ta nie była prawomocna, przekazaliśmy
i kilkudziesięciu gmin województwa. EcoGenerator stanie się ważnym źródłem czyz tym
uznaliśmy, że umowa
na wykonanie
spółki na takie ryzyko finansowe.
stej energii dla Szczecina.
W zależności
od potrzeb będzie
produkował w kogeneracji
inwestycji
być dostosowana
do nowej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
cówmusi
zgodnie
z prawem.
zarzucił
Zakładowi
Unieszkodlina konto NFOŚiGW te 400 tys. zł, żeby
energię elektryczną (nom. 9,35 MWe) i energię cieplną (nom. 32 MWth) albo wysytuacji. Chcemy do minimum ograniczyć
– Partnerem Mostostalu w realizawiania Odpadów w Szczecinie
naruszenie ustawy Prawo
zamówień publicznych. Chodzi o re- w przypadku przegranej w sporze z UZP,
łącznie elektryczną (nom. 14 MWe). Paliwem dla EcoGeneratora będą odpady, któryzyka dla przedsięwzięcia wartego ponad cji inwestycji miała być francuska firma
re nie nadają
recyklingu. Spalarnia
spełni najwyższe
standardy środowiskowe
711alizację
mln zł. Dlatego
zwróciłem się o akcepCNIM.
Dlaczego
Francuzi nie biorą
już
udzielonego
przez
ZUO
zamówienia
publicznego
pn.się do
„Budowa
Zakładu
Termicznego
nie narazić spółki na straty w postaci odw zakresie emisji spalin. Wartość całego projektu wynosi 711 mln zł. Główne źródła
tację na dokonanie zmiany w umowie do udziału w tym przedsięwzięciu?
Unieszkodliwiania Odpadów
dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego”. Krajowa Izba Od- setek. Po uchwale Krajowej Izby Odwofinansowania: 255 mln zł – unijna dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi– Francuska grupa CNIM w przetargu
i Środowisko,
280,7UZP
mln złwobec
– pożyczka ZUO
Narodowego
Funduszu
skawoławcza
i Gospodarki Wodnej,
który udzielił
nam roku
na budowę
spalarni uchwałę,
w Szczecinie użyczyła,
8 lipca
2014
podjęła
w której
zarzuty
uznała
zaOchrony
nie- Środowiska
ławczej zabiegamy o zwrot niesłusznie
i Gospodarki Wodnej, 60 mln zł – środki własne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,
280 mln zł pożyczki na budowę spalarni Mostostalowi swojego doświadczenia w zasłuszne. Uchwała KIO jestkresie
wiążąca
dla Prezesa UZP. który
To oznacza,
że trwający od miesięcy spór naliczonej korekty. Zaraz po obniżeniu
realizuje inwestycję.
odpadów.
technologii. Po rozstrzygnięciu przeprawny między ZUO a UZP
został
rozstrzygnięty
na korzyść ZUO.
dotacji, odwołaliśmy się do Ministertargu
Mostostal
i CNIM przedstawili nam
– O co konkretnie pan zabiega?
umowę o współpracy, która była sprzeczna
stwa Środowiska, które zawiesiło rozpa– O zgodę na zmianę w umowie zakresu z kontraktem głównym, dlatego nie mogli- w sprawie dokonanej zamiany dostawców, oraz przeprowadzoną wyłącznie na nasz
trzenie
ego potrzebne są zmiany prac, co do których Mostostal zobowiązał śmy jej zatwierdzić. Mostostal znalazł sobie które prowadzi Urząd Zamówień Publicz- wniosek powtórną ocenę oddziaływania
na skargi do ostatecznego rozstrzygże wykona samodzielnie. Chcę też, aby nowych dostawców technologii. Rafako ma nych. Od rozstrzygnięcia prezesa UZP zależy, środowisko. Pozostaje tylko budować, ale
– O co konkretniesię, chodziło
w tym (HPES). Jednocześnie Mostostal zwrócił
– W naszej ocenie, a także eksper- nięcia. Mam nadzieję, że teraz szybko te
rozstrzygnięciu przetargu na podwykonawcy mogli rozliczać się bez- wykonać kocioł, a ruszt firma Hitachi Power czy zakwestionuje wyłączenie firmy CNIM dopóki nie rozstrzygniemy wszystkich wątsporze?
się do nas
wnioskiem
o zmianę
tów
i prawników,
których
pieniądze
otrzymamy z powrotem.
pliwości,poprosiliśmy
prace budowlane nie ruszą
pełną
zej
spalarni okazało się, że wy- pośrednio z Zakładem Unieszkodliwiania
jako dostawcy
technologii,
czy też uzna to za
EuropezService.
Nie mamy zastrzeżeń
do tej zakrezyli Mostostal Warszawa S.A. Odpadów. Przy niepewnej sytuacji finan- zamiany, ponieważ zaproponowane przez zasadne i będziemy mogli prowadzić wspól- parą, a czasu jest coraz mniej. Inwestycja
– Przetarg na budowę spalarni wygrał su prac powierzonych podwykonawcom. o opinię, zatrudnieniemusiRAFAKO
i HPES
zakończyć się pod koniec 2015 roku.
e problemy finansowe, co m.in. sowej Mostostalu rozsądek nakazuje, żeby nich urządzenia spełniają wszystkie wyma- ne działania z Rafako i Hitachi.
2012
roku Mostostal
Warszawa,
Chodziło
opracowanie
do- przez Mostostal oraz poszerzenie
– Zmniejszenie dofinansowania zaZostały tylko dwa zakrelata na wybudowanie
sięwnalipcu
znaczne,
bo sięgające
tak postąpić. Wiemy,
jak to wyglądało
przy ganeokontraktem
parametry projektu,
jakościowe
spalarni. Jeśli do
EkoGenerator
ma realizację inwestycji?
mniejszenie
zatrudnienia. Tym– Wyjaśnianie
spornych
spraw wstrzy- i rozruch
budowie
autostrad,się
dlatego
taka ostrożność
i techniczne,
przy zachowaniu
ustalonych
który składając
ofertę
wsparł
dostawę rusztu
i kotła
do spalarni,
montaż
su prac
podwykonawców
w stosunku
kłóciło
powstać, a wierzę, że tak się stanie, bo to
kontrakt nie przewiduje zalicz- jest konieczna. Nie chcemy narażać lokal- w przetargu cen i terminów realizacji. Po- muje realizację inwestycji?
świadczeniem
tzw. podmiotu
trzeciego.
tych
i systemu
oczyszczania
zawartej
nie inwestycja
naruszało
ustawy
– Pieniądze, które przesłaliśmy do
ze wszech
miar potrzebna regioowadzonych
prac. Wykonawca
– Na pewno
ją bardzo umowy
utrudnia i sponych firm budowlanych
na problemy.
Poza urządzeń
nadto obie wspomniane
firmy mają
nienowi, to najwyższaw
poratym
na podjęcieNFOŚiGW,
odważnować
nie tylko
odpowiednimi publicznych
walnia. Mamy
pozytywną
decyzję KE, któraPublicznych,
tym, zgodnie z polskim
prawem, inwestor
zbędne nadzór
doświadczenie
i potencjał
do rea- całej
Prawo
zamówień
dopuszspalin oraz
nad
rozruchem
Prawo
Zamówień
były przeznaczone na realizami kadrowymi, ale i finanso- i wykonawca są solidarnie odpowiedzialni lizacji powierzonych im zadań. Czekamy na oceniała nasz projekt. Posiadamy prawo- nych decyzji przez instytucje nadzorujące.
czałojesttakie
praktyki.
Tym podmiotem
instalacji.
Zaakceptowaliśmy
ten wniozasadyna konkurencyjności.
W Rozmawiała
dalszymJolantację
kontraktu, dlatego korekta utrudniła
Czudak
natywą
rozłożenie
ciężaru za podwykonawców,
mocne pozwolenie
budowę spalarni
także tych niezgłoszozakończenie
postępowania wyjaśniającego
była francuska firma CNIM. Zakład Unie- sek, tym bardziej, że w efekcie, co nota ciągu gwarantem realizacji projektu jest nam pewne działania. Musieliśmy wziąć
szkodliwiania Odpadów podpisał umowę bene potwierdził biegły UZP (!) szczeciń- Mostostal, a nie podwykonawcy. Kon- Fot.większą
transzę pożyczki z NFOŚiGW
Archiwum
Oczyszczalnie
z Mostostalem. Generalny wykonawca ska spalarnia będzie miała
lepsześcieków
para- trola UZP trwała od początku kwietnia niż planowaliśmy, przez co ponieśliśmy
w Żywcu
nie doszedł jednak do porozumienia metry od oferowanych przez Mostostal 2013 roku do końca maja tego roku. pewne dodatkowe koszty.
z francuską firmą w sprawach finanso- pierwotnie.
Rozstrzygnięcie było dla nas niekorzystW całej tej sprawie za dużo było spyowa nagroda dla związku MiędzygMinnego dS. ekologii w żywcu
wych. W tej sytuacji Mostostal zatrudnił
ne, dlatego złożyliśmy do niego zastrze- chologii i asekuranctwa, a za mało odjako podwykonawców firmy RAFAKO S.A.
– UZP zarzucił inwestorowi złamanie żenia. Uchwała KIO zamyka ten spór wagi i decyzyjności. To jakaś niepojęta
oraz Hitachi Power Europe Service GmbH zasady konkurencyjności…
i przyznaje nam rację.
sprzeczność, bo podobno wszystkim
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zależy, żeby ta inwestycja powstała.
Projekt jest bardzo skomplikowany. Spalarnię odpadów budujemy w niezwykle
trudnym terenie o wysokim poziomie
wód gruntowych. Mamy do rozwiązania istotny problem, ponieważ w dwóch
miejscach pale nie osiągnęły nośności.
W hali kotłów przeszły próby, ale w bunkrze odpadów, niestety nie. Trwają teraz
prace naprawcze. Dobrze, że te spory
prawne mamy już za sobą i możemy się
skupiać wyłącznie na budowie elektrociepłowni. We wrześniu przystąpimy do
montażu rusztu i kotła.
– Czuje pan ulgę?
– Od początku byłem przekonany, że
postępujemy prawidłowo, zgodnie z regułami prawa i zapisami kontraktu, który zawarliśmy z Mostostalem. Gdybym
przyjął stanowisko UZP i NFOŚiGW, miałbym do wyboru dwie możliwości: wypowiedzieć umowę Mostostalowi albo pod
groźbą wypowiedzenia zażądać, aby ten
zawarł umowę z CNIM-em, na co Mostostal oczywiście by się nie zgodził. W obu
przypadkach inwestycja zostałaby zablokowana, a Mostostal miałby prawo
wystąpić do nas o wielomilionowe odszkodowanie.
Przez ostatni rok zamiast koncentrować się wyłącznie na realizacji dofinansowanej ze środków unijnych, potężnej
inwestycji, wartej 666 mln zł, musieliśmy bronić przed urzędnikami naszych
racji. Z ulgą odetchniemy dopiero wtedy, kiedy szczecińska spalarnia będzie
gotowa.
Rozmawiała Jolanta Czudak

Fot. Archiwum

ścieków w Żywcu jak i dowożone z innych oczyszczalni. W efekcie tego procesu powstaje produkt bezpieczny dla środowiska o parametrach kaloryczności
zbliżonych do węgla brunatnego. Przy współudziale
finansowym i wykonawczym MPWiK, na ukończeniu są także prace związane z uszczelnieniem 20 km
sieci kanalizacyjnej i 9 km sieci wodociągowej na terenie miasta Żywca. Pozwoli to na zwiększenie efektywności działania sieci kanalizacyjnej, zmniejszenia
kosztów eksploatacyjnych i wyeliminowania zjawiska
wtórnego zanieczyszczania wody.

SuSzarnia
oSadów Zakładu
ściekowych
w żywcu
Wizualizacja
Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów

EcoGenerator dobrej energii
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim. Będzie działać pod nazwą
EcoGenerator, bo ograniczając składowiska odpadów zapewni ciepłą wodę, ogrzewanie
Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” dotyczy kompleksowego uregulowania
gospodarki wodno-ściekowej na ternie 11 gmin powiatu żywieckiego.
i prąd 30 tys. gospodarstw domowych. Za realizację projektu odpowiada miejska spółka
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Generalnym wykonawcą spalarni jest Mostoz okoW ramach pierwszej fazy inwestycji, która zakoń- dy z oczyszczalni z Żywca, a ponadto dowożone celowa
czyła się w grudniu 2010 r. kluczowym zadaniem licznych miejscowości.
stal Warszawa. Koszt projektu: 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 255 mln zł – dotaW suszarni odwodniony osad ściekowy poddabyła rozbudowa i modernizacja trzech oczyszczalni
cja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 280,7 mln – pożyczka z Narodowego Funduszu
ścieków w: Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu, a także przy- wany jest procesowi suszenia w średniotemperagotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej na turowej suszarni taśmowej. W efekcie tego procesu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 60 mln zł – środki własne ZUO. Planowany terpowstaje produkt bezpieczny dla środowiska, który
potrzeby realizacji fazy drugiej projektu.
min uruchomienia: grudzień 2015 r. Więcej: www.ecogenerator.eu
Drugi etap przedsięwzięcia, w głównej mierze stanowi materiał energetyczny o parametrach ka-

Droga i nowoczesna
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

dotyczy budowy 1177 km sieci kanalizacyjnej i 178
km sieci wodociągowej. Obecne zaawansowanie
wszystkich prac jest na poziomie 87 proc., a inaczej

loryczności zbliżonych do węgla brunatnego. Dzięki
temu będzie wykorzystywany do produkcji energii
cieplnej. Nowoczesna suszarnia pozwala na kom-

D2

LIDERZY INNOWACYJNOŚCI

Siedlce – Dobre efekty działalności spółek miejskich

Duży może więcej
Zintegrowane systemy zarządzania w siedleckich spółkach, należących do
miasta przynoszą imponujące efekty w realizacji zadań publicznych i poziomie świadczonych usług. Dynamiczny rozwój infrastruktury komunalnej
wpływa na znaczącą poprawę standardu życia mieszkańców oraz stwarza
dogodne warunki do prowadzenia atrakcyjnej działalności społeczno-gospodarczej, biznesowej, oświatowej i kulturalnej. W ciągu ostatnich 8 lat miejskie inwestycje pochłonęły prawie miliard złotych.
Prezydent Siedlec sprawuje nadzór właścicielski nad kilkoma spółkami z udziałem
miasta. Monitoruje ich działalność za pośrednictwem rad nadzorczych. Podstawą
działania tych jednostek jest zapewnienie
sprawnej i efektywnej realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, ciepłowniczej, komunikacyjnej,
zapewnienia skutecznej opieki zdrowotnej
mieszkańcom oraz rozwoju nowoczesnej
bazy kulturalno-oświatowej i sportoworekreacyjnej. Agencja i siedleckie spółki
z powierzonych im zadań wywiązują się
doskonale. Wprowadzają w życie strategiczne plany rozwoju miasta, inspirowane
często pomysłami Wojciecha Kudelskiego,
prezydenta Siedlec, który od 8 lat zarządza miastem. Z profesjonalnej współpracy
kierownictwa spółek z organem właściciel-

skim wynika wiele korzyści dla mieszkańców Siedlec i okolic. Te efekty będą jeszcze
lepsze po zakończeniu i oddaniu do użytkowania, w ostatnim kwartale 2014 i w przyszłym roku, kolejnych, niezwykle ważnych
inwestycji, realizowanych przez siedleckie
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spółki miejskie: rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, regionalnej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, nowej elektrociepłowni gazowej,
modernizacji magistrali ciepłowniczej,
kilkunastu nowych autobusów MPK oraz
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Mieszkańcy, a w szczególności pacjenci skorzystają też z nowych usług medycznych w ciągle
rozszerzającym swoje świadczenia SP ZOZ.
Te dokonania prezentujemy w odrębnych
publikacjach. Są potwierdzeniem, że profesjonalne zarządzanie i wspólne działania
samorządu z podległymi im podmiotami
przynoszą najlepsze efekty. Te rezultaty byłyby jeszcze lepsze gdyby administracja rządowa oddała polskim samorządom ponad
8 miliardów złotych z tytułu niedoszacowania subwencji oświatowej.
Fot. Archiwum

Siedlce, deptak na ulicy Kilińskiego.

Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec
Spółki miejskie wykonały już wiele zadań inwestycyjnych, które wprowadziły w Siedlcach europejskie standardy życia i rozwoju
cywilizacyjnego. Ta lista jest długa i nadal się powiększa, bo nasze potrzeby stale rosną. Dążymy do uzyskania statusu miasta stutysięcznego, a to wymaga realizacji kolejnych przedsięwzięć. W ciągu 8 lat siedleckie inwestycje komunalne pochłonęły prawie
miliard złotych. Z funduszy unijnych uzyskaliśmy w tym czasie 150 mln zł, a drugie tyle samorząd dołożył z miejskiej kasy. Za te
pieniądze powstały nowoczesne obiekty sportowe, rekreacyjne, wybudowaliśmy nowe drogi, obwodnice, wyremontowaliśmy szkoły, szpitale
i ośrodki kultury. W planach mamy kolejne ważne inwestycje m.in. kontynuację budowy tunelu pod torami, budowę trzeciego i czwartego etapu
wewnętrznej obwodnicy miasta, a także nowoczesnego centrum przesiadkowego. Zagospodarowania wymaga również główny plac miasta
im. Gen. Władysława Sikorskiego, gdzie chcemy zbudować podziemny parking na kilkaset samochodów, a także odbudować Ratusz Miejski,
zniszczony w czasie wojny. Myślimy też o połączeniu miasta z gminą Siedlce. Przemawia za tym wiele argumentów. Większość mieszkańców
gminy pracuje w Siedlcach, korzysta ze wszystkich usług komunalnych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, ośrodków zdrowia i kultury. Młodzież
uczęszcza tu do szkół i kształci się w sieleckich uczelniach. Tego nie da się już rozdzielić, bo wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Rozmowy
o terytorialnej integracji nie są łatwe. Poddamy tę koncepcję wnikliwej analizie i wspólnie z mieszkańcami wybierzemy taki wariant, który będzie
najlepszy dla siedleckiej aglomeracji. Jedno jest pewne, duży może więcej, dlatego dążymy do takiej integracji.

„PERŁY MEDYCYNY” za opiekę zdrowotną

Z myślą o pacjentach
Nowoczesne metody leczenia pacjentów, uruchamianie nowych placówek i oddziałów szpitalnych oraz rozbudowa i modernizacja obiektów, z każdym rokiem
podnosi standard opieki zdrowotnej w Siedlcach. Za efektywne zarządzanie i poziom świadczonych usług Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał wiele nagród, w tym m.in. „Perły Medycyny” oraz Certyfikat Akredytacyjny.
– Te nagrody cieszyłyby nas jeszcze bardziej, gdyby w ślad za tym szły kontrakty
z Mazowieckiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia – wyznaje Mirosław Leśkowicz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
– Niestety, finansowanie jest coraz mniejsze. Docierają do nas głosy, że w 2015 roku,
środki na leczenie szpitalne będą zmniejszone o prawie 2 procent. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo Ministerstwo Zdrowia i NFZ
generuje każdego roku wysokie oszczędno-

ści. Za rok 2013 NFZ uzyskał dodatni wynik
finansowy wynoszący 1,4 mld zł.
Przeprowadzone przez SPZOZ inwestycje wpływają na ograniczenie kosztów eksploatacji, ale nie wystarczają na pokrycie
rosnących kosztów leczenia pacjentów.
Większość obiektów należących do
SPZOZ została w ostatnich latach gruntownie zmodernizowana z udziałem środków
przeznaczonych przez miasto. Łączne wydatki na modernizację obiektów SPZOZ
przekroczyły 30 mln zł. Wyposażone w no-

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów

Spokój z odpadami

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów zapewni siedleckiej
spółce utrzymanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Status instalacji RIPOK zostanie utrzymany jeśli ZUO dostosuje proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych.
Wśród najważniejszych zadań, które inwestor musi wykonać jest budowa reaktorów do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz modernizacja
i przebudowa linii technologicznej sortowni
odpadów. Do znacznie mniejszych inwestycji należy budowa dróg wewnętrznych na
terenie zakładu oraz wiaty magazynowej
do przechowywania zwiększonej ilości sortowanych odpadów.
Większość wykonawców zadań inwestycyjnych została już wybrana w roz-

strzygniętych niedawno przetargach. Terminy ich realizacji są dosyć krótkie.
– Drogi mają być gotowe już w listopadzie – informuje Antoni Józwowicz, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Siedlcach. – Modernizację sortowni
chcemy zakończyć w grudniu, budowę
wiaty w maju, a nowej kompostowni
latem. 2015 roku. Całość będzie zakończona we wrześniu przyszłego roku.
Uporządkowanie gospodarki odpadowej zgodne z europejskimi standardami

woczesny sprzęt i aparaturę medyczną placówki opieki zdrowotnej powinny w maksymalnym stopniu służyć teraz pacjentom.
Zakład jest dobrze przygotowany do
udzielania dużo większej ilości świadczeń
medycznych w zakresie lecznictwa szpitalnego i poradni specjalistycznych, ale do
tego niezbędne są wyższe lub nowe kontrakty z NFZ.
– Przekraczamy limity w sposób zdecydowany – dodaje dyrektor Mirosław Leśkowicz, gdyby te środki chociaż w pewnej
części, były zwracane, to nasza kondycja finansowa byłaby znacznie lepsza. Jesteśmy
w stanie zaoferować naszym pacjentom
o wiele więcej usług medycznych i skrócić
kolejki do specjalistów. Poprawa kondycji
leczenia pacjentów w Polsce jest konieczna, bez odwlekania tego w czasie.
Jak już wielokrotnie udowodniliśmy,
troska o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Siedlec i okolic jest priorytetem
działań prozdrowotnych naszego Zakładu.
jest naszym celem. Myślimy również
o tym, aby wspólnie z siedleckim PWiK
wykorzystywać przesuszony osad jako
dodatek do kompostu. Do takiej współpracy zachęca nas prezydent Siedlec,
bo będzie to optymalne rozwiązanie dla
obu spółek.
Właścicielem przedsiębiorstwa i jego
największym udziałowcem jest miasto Siedlce. Pozostałe udziały należą
do gmin, które dostarczają odpady do
RIPOK. Przywożą je tutaj również firmy
z terenu byłego województwa siedleckiego między innymi z Otwocka, Sokołowa
i Mińska Mazowieckiego ponieważ jest
to dla nich bardziej opłacalne. Po zakończeniu modernizacji i rozbudowy Zakładu
Utylizacji Odpadów wszyscy udziałowcy
oraz wszystkie samorządy byłego województwa siedleckiego będą miały zabezpieczoną gospodarkę odpadami zgodnie
z aktualnymi regulacjami prawnymi po
możliwie najniższych cenach.

Fot. Archiwum

MPK w Siedlcach ma do dyspozycji 45 autobusów, które w pełni zaspakajają potrzeby komunikacyjnej
miasta i 8 okolicznych gmin.

3,8 mln złotych na nowy tabor

Komunikacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. konsekwentnie inwestuje w wymianę i zakup nowoczesnego taboru. Niskoemisyjne autobusy spełniają najwyższe normy czystości spalin. Za kilka dni
w trasę wyjadą kolejne nowiutkie pojazdy. Na ich zakup Spółka otrzymała
unijne dofinansowanie.
– Nasz wkład finansowy w to przedsięwzięcie jest niewielki – mówi Krzysztof
Dębiński, prezes MPK. – Zakup czterech
autobusów, spełniających normę czystości
spalin Euro 6, kosztował ok. 3,9 mln zł, ale
unijne dofinansowanie wyniosło blisko 80
proc. wartości zadania. Niskopodłogowe
pojazdy zapewniają pasażerom komfort
podróżowania. Przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Zastąpią
one wycofane z eksploatacji ostatnie już autobusy, które nie spełniały norm emisyjnych.
Spółka dysponuje nowoczesnym taborem. W jej dyspozycji znajduje się 45
autobusów, które w pełni zaspokajają
potrzeby komunikacyjne miasta i ośmiu
okolicznych gmin.
Należy przypomnieć, że w 2012 roku
Spółka pozyskała 11 nowych pojazdów, których zakup został również dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Całkowita wartość projektu opiewała na
kwotę ponad 12,7 mln zł, zaś jego unijne
dofinansowanie wyniosło ok. 7,3 mln zł, co
stanowiło prawie 84 proc. wartości zadania.
Nowoczesne Centrum Nadzoru Ruchu pracujące w trybie on-line po-

zwala na zarządzanie taborem autobusowym w sposób ciągły w czasie
rzeczywistym – tłumaczy prezes Krzysztof
Dębiński. – Dyspozytor obserwujący monitor z pojazdami w ruchu, wykorzystując
bezpośrednią łączność radiową z kierowcami autobusów, ma możliwość ciągłego
i szybkiego reagowania na nieprzewidziane utrudnienia w ruchu poprzez np.
wysłanie na trasę innego autobusu lub
zmianę jego trasy.
Dostępna jest także aplikacja na telefony komórkowe, zawierająca rozkład jazdy
autobusów.
W każdym momencie w trybie on-line
można sprawdzić za pomocą telefonu komórkowego, o której godzinie przyjedzie
wybrany autobus na dany przystanek autobusowy.
Ponadto Siedlce przymierzają się również do zakupu elektronicznych tablic
informacyjnych, które będą zainstalowane w najważniejszych punktach miasta
i w sposób dynamiczny będą wyświetlać
czas pozostały do przyjazdu autobusu.
Transport miejski w Siedlcach bez
wątpienia utrzymuje się na europejskim
poziomie.

Inwestycje w wypoczynek

Sport i rekreacja
Na budowę nowoczesnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych siedlecki samorząd wydał w ostatnich latach wiele
milionów złotych. Stadiony, hale i boiska treningowe, park wodny, korty tenisowe i lodowiska są wspaniałą atrakcją dla mieszkańców miasta i gminy.
Wszystkimi obiektami zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, która realizuje również kolejne inwestycje.
Ideą powstania spółki było budowa
obiektów sportowych. Ta funkcja została
rozszerzona również o zarządzanie miejską bazą sportowo-rekreacyjną. Siedlce to
jedno z nielicznych miast w Polsce gdzie
obiektami sportowymi zarządza spółka
prawa handlowego, która musi kierować
się wynikiem ekonomicznym. Przy zarządzaniu obiektami sportowymi jest to niezwykle trudne zadanie, które wymusza na
zarządzie niezwykłą aktywność.
– W ciągu ostatnich trzech lat oddaliśmy do eksploatacji kilka dużych obiektów, w tym Regionalny Ośrodek Sportu,
Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki (ROSRRiT) – przypomina Mariusz Gruda, prezes
Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
– Naszą wizytówką jest stadion miejski,
z trybuną na 3 tys. osób, podgrzewaną
płytą, bardzo nowoczesnym zapleczem
Fot. Archiwum

Park Wodny Siedlce stanowi dużą atrakcję dla
mieszkańców miasta.

technicznym, który uzupełniają jeszcze
trzy oświetlone boiska treningowe, w tym
jednym ze sztuczną nawierzchnią. Jego
budowa kosztowała 30 mln zł. Pieniądze
na ten cel Miasto Siedlce pozyskały ze
sprzedaży terenu w centrum miasta, gdzie
był stary wymagający gruntownej przebudowy i remontu stadion. To była transakcja niezwykle opłacalna dla samorządu.
W tym miejscu powstała zresztą piękna
galeria handlowa, wykonana przez prywatnego inwestora.
Kolejną atrakcyjną dla miasta inwestycją jest Park Wodny Siedlce, którego
budowa zakończyła się w ubiegłym roku.
Są tam basen sportowy z możliwością
prowadzenia zawodów pływackich, baseny rekreacyjny i do nauki pływania,
brodzik dla dzieci, dwie zjeżdżalnie, strefa
saun, kręgielnia i wiele innych ciekawych
pomieszczeń. Pieniądze na budowę Parku
Wodnego Siedlce pochodziły z obligacji,
które wyemitowała spółka, a ciężar tej
spłaty przejęło na siebie miasto.
– Prowadzimy kilka kolejnych inwestycji
i stale się rozwijamy – podkreśla prezes
Mariusz Gruda. – Budujemy czwarte boisko treningowe, ścieżkę pieszo-rowerową,
remontujemy i modernizujemy starsze
obiekty sportowe Ośrodka Sportu. Na terenie (ROSRRiT) sprzedaliśmy część działki
prywatnemu inwestorowi, który buduje
tam hotel, połączony łącznikiem z parkiem wodnym. Jest tam jeszcze miejsce
doskonałe na halę widowiskowo-sportową dla 3 tys. widzów, którą będziemy budować jak tylko znajdziemy finansowanie.
W planach jest również górka narciarska.
Miasto wyposażyło też agencję w atrakcyjny teren w śródmieściu, gdzie przed
wojną stał Ratusz Miejski i pokłada teraz
duże nadzieje, ze spółka odbuduje tę niezwykle prestiżową dla Siedlec budowlę.
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Właściciel i operator infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Siedlcach

Usługi na europejskim poziomie
W siedleckiej oczyszczalni poziom redukcji związków azotu i fosforu oraz innych zanieczyszczeń w ściekach
komunalnych jest znacznie wyższy od wymaganego prawem unijnym i krajowym. Zhermetyzowane zostały
wszystkie obiekty, które mogły być potencjalnym źródłem uciążliwości dla otoczenia. Rozwiązany został problem bezpieczeństwa bakteriologicznego powstającego osadu.
Takim efektem zakończyła się przed
kilkoma dniami jedna z inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów
i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce” współfinansowanego
przez UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt obejmował pierwotnie sześć
zadań inwestycyjnych. Na skutek oszczędności, które powstały po rozstrzygnięciu
przetargów zakres ten został rozszerzony
o budowę m.in. dodatkowych odcinków
kanalizacji sanitarnej, renowację kolejnych
kilometrów sieci kanalizacyjnej metodą
rękawa termoutwardzalnego, zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz
wyposażenie laboratorium w oczyszczalni
ścieków. Całkowita wartość kończącego się
za kilka miesięcy projektu wynosić będzie
brutto o ok 156 mln zł, w tym kwota unijnej dotacji to 79 mln zł, środki własne PWIK
49 mln zł to oraz VAT w kwocie 28 mln zł.

Rozbudowa oczyszczalni
Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w projekcie dofinansowanym ze
środków unijnych była rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni o średniej
dobowej przepustowości hydraulicznej
24 tys.m3/d i technologicznej 175 tys.
RLM (równoważnej liczby mieszkańców).
Zakres robót obejmował przebudowę ciągu osadowego i ściekowego. Osady poddawane procesowi fermentacji, pozbawione są cech zapachowych. Wytwarzany
w komorach fermentacyjnych biogaz jest
cennym paliwem którym zasilane są agregaty kogeneracyjne oraz kotłownia.
Każdy obiekt, zarówno zmodernizowany,
jak też nowobudowany został wyposażony
w nowoczesne energooszczędne urządzenia.
– Wszystkie te inwestycje zostały już
wykonane – zapewnia Adam Jończyk,
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Siedlcach. – Sygnały o stanie pracy poszczególnych urządzeń oraz

PWiK to jeden z najstarszych zakładów w Siedlcach. Działa nieprzerwanie od 1938 roku.
Od 23 lat funkcjonuje jako spółka prawa handlowego, którą od momentu przekształcenia kieruje prezes Adam Jończyk. Spółka jest operatorem ok. 300 km sieci kanalizacyjnej
oraz wodociągowej o długości prawie 350 km. Obsługuje ok. 95 tys. mieszkańców miasta
i gminy Siedlce. Zarządza 5 stacjami uzdatniania wody. PWiK systematycznie modernizuje
i unowocześnia własną infrastrukturę, aby zapewnić mieszkańcom jak najwyższy standard
usług. Służą temu również wszystkie inwestycje wykonane w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego
miasta Siedlce”. Nowoczesne zarządzanie firmą wspomaga już od lat zintegrowany system
zarządzania usprawniający obsługę świadczonych usług i procesów administracyjnych, finansowych i kadrowych. Podobnie jak wyposażony w moduły radiowe system zdalnego
odczytu wodomierzy bez udziału odbiorców. Wdrożony został również system GIS (Geographic Information System) wspomagający optymalne zarządzenie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Nowoczesność zagościła na dobre w siedleckim PWiK.
Fot. Archiwum

czujników aparatury kontrolno-pomiarowej zostały wpięte w system centralnego
sterowania i monitoringu. Pozwala to na
zapewnienie ich bezpiecznej eksploatacji.
Po zmodernizowaniu oczyszczalnia może
już przyjmować znacznie większy ładunek
zanieczyszczeń, istnieje możliwość podłączania do sieci kanalizacyjnej nowych
odbiorców z terenu miasta i gminy, w tym
również przemysłowych. Oczyszczalnia
spełnia wszystkie rygorystyczne wymogi
co do jakości odpływających ścieków.
Nowoczesna suszarnia osadów
Przy wyborze technologii suszenia osadów ściekowych inwestor kierował się
przede wszystkim niskim wskaźnikiem zużycia energii cieplnej, potrzebnej do suszenia, wykorzystaniem ciepła „odpadowego”
powstającego podczas produkcji energii
elektrycznej w agregatach prądotwórczych
oraz zastosowaniem rozwiązań minimalizujących koszty suszenia i zapewniających
bezpieczeństwo bakteriologiczne.
Wszystkie te wymagania spełniła technologia firmy, która wybudowała siedlecką suszarnię osadów.
– Z biogazu kierowanego do spalania
w agregatach kogeneracyjnych powstaje prąd i energia cieplna jako produkt
uboczny z chłodzenia silników i ze spalin
– tłumaczy prezes Adam Jończyk. – Ten
produkt uboczny wykorzystywany jest
do suszenia osadów. Biogazu nie wystarcza jednak dla pełnego pokrycia potrzeb
cieplnych suszarni i oczyszczalni, dlatego
doprowadzony został również gaz ziemny,
który będzie również wykorzystywany do
zasilania agregatów kogeneracyjnych.

Powiązanie gospodarki energetycznej
oczyszczalni ścieków i suszarni było najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla
PWiK.
– Gdyby uwzględnić opłatę za prąd wytwarzany w agregatach kogeneracyjnych,
to ciepło dla suszarni mamy za darmo
– podkreśla prezes PWiK. – Nie tracimy
biogazu, tylko w pełni go zagospodarowujemy, uzyskując energię elektryczną
o mocy ok. 850 kW i cieplną o mocy ponad 1100 kW. Efektywność ekonomiczna
jest zawsze podstawą naszego działania.
Suszarnia pozwoli na przyjęcie 39 ton
osadów na dobę o zawartości 22 proc.
suchej masy, który po wysuszeniu do
90 proc s.m ponad czterokrotnie zmniejszy swoją masę, stając się tym samym
paliwem alternatywnym. Suszenie osadu
nie pozbawia go właściwości nawozowych więc może on również być wykorzystywany w rolnictwie.
Pod koniec września średniotemperaturowa suszarnia osadów oddana zostanie do eksploatacji.
W bogatym programie obchodów Dni
Siedlec od 5 do 7 września mieszkańcy
mogą już zwiedzać nowe obiekty roz-
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budowanej oczyszczalni wraz z ujęciem
i oczyszczeniem wód z rowu Strzała oraz
suszarni osadów. Organizatorzy zapewniają zwiedzającym zbiorowy bezpłatny
dojazd na teren oczyszczalni.
Pozostałe zadania w projekcie
Przebudowa systemu kanalizacyjnego
w mieście, budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie aglomeracji siedleckiej i budowa kolektorów zastępujących rów „Strzała” wraz z infrastrukturą towarzyszącą to
pozostałe zadania, które były realizowane w ramach kończącego się już projektu.
Otwarty rów „Starzała”, który pełnił
poprzednio funkcje kanału ogólnospławnego został zabudowany. W jego miejsce
wybudowano dwa równoległe kolektory
o średnicach od 1,8 m do 2,0 m, które
odprowadzają ścieki do oczyszczalni. Wybudowano też zbiorniki retencyjne, które
mogą przejmować część ścieków w okresie trwania dużych opadów lub wiosennych roztopów.
Materiały z Siedlec opracowała
Jolanta Czudak

Fot. Archiwum

Siedlecka oczyszczalnia może już przyjmować znacznie większy ładunek zanieczyszczeń od nowo
podłączanych odbiorców z terenu miasta i gminy.

Fot. Archiwum

Dla dobra mieszkańców i regionu
Elektrociepłownia gazowa w Siedlcach jest największą wykonaną w mieście inwestycją, związaną z poprawą efektywności energetycznej.

Więcej prądu i ciepła z siedleckiej elektrociepłowni

Nowe inwestycje

Wyższa sprawność instalacji wytwórczych w Przedsiębiorstwie Energetycznym i zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji do atmosfery to najważniejsze korzyści z oddania do eksploatacji
w lipcu nowej elektrociepłowni gazowej w Siedlcach. Budowa bloku gazowo-parowego wpłynęła na zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.
Inwestycja kosztowała 50 mln złotych.
Blok wyposażony jest w dwie turbiny gazowe o mocy
13,6 MW każda oraz turbinę parową o mocy 9 MW.
W okresie zimowym jednostka wytwórcza będzie pracowała z wykorzystaniem pełnej zainstalowanej mocy,
natomiast latem tylko jedna turbina gazowa i jedna parowa z częściową kondensacją.
– Inwestycja była zakończona wcześniej, ale ponieważ
przez półtora roku nie obowiązywało wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, uruchomiliśmy elektrociepłownię dopiero na początku lipca – zapewnia Krzysztof
Figat, prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach sp. z o.o. – Obiekt już pracuje, chociaż korygujemy
jeszcze ostatnie prace związane z rozruchem.
Celem realizacji tej inwestycji była redukcja emisji
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania surowców
energetycznych, racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi, ograniczenie energochłonności oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej
odbiorcom siedleckiej aglomeracji.
– Elektrociepłownia gazowa jest największą wykonaną przez nas inwestycją, ale realizujemy też inne przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej – informuje Krzysztof Figat. – Przy eksploatacji
turbiny upustowo – kondensacyjnej w okresie zimowym,
trzeba pobierać dużo pary z upustu. Jej resztki tracone
są w chłodni wentylatorowej. We wrześniu zakończymy
budowę instalacji dzięki której, powrót wody sieciowej
będzie kierowany bezpośrednio na skraplacz turbiny

parowej. Poprawimy dzięki temu naszą sprawność i efektywność energetyczną.
Kolejnym realizowanym obecnie przez spółkę zadaniem jest renowacja sieci ciepłowniczej w centrum
miasta. Na obydwie inwestycje, których łączny koszt wynosi ok. 5 mln zł. przedsiębiorstwo uzyskało atrakcyjne
finansowanie z europejskiego funduszu Jessica, którego
dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
– Po zakończeniu prac renowacyjnych do magistrali ciepłowniczej nie będziemy musieli zaglądać przez
najbliższe 30-40 lat – przekonuje prezes Figat. – To nam
pozwoli również na ograniczenie strat ciepła w przesyle.
W przyszłości planujemy też wymianę wyeksploatowanych rurociągów i modernizację kotłowni centralnej.
Dzięki realizowanym inwestycjom i aktywnym pozyskiwaniu nowych odbiorców, nie spada nam produkcja
ciepła. Utrzymujemy ją na poziomie ponad miliona gigadżuli rocznie. Jesteśmy jedną z nielicznych firm ciepłowniczych w kraju, której udaje się od wielu lat utrzymać
sprzedaż ciepła na niezmienionym poziomie, pomimo intensywnej termomodernizacji budynków podłączonych
do naszej sieci cieplnej.
Zarząd Przedsiębiorstwa rozważa też możliwość budowy nowego bloku energetycznego, dla którego paliwem byłby RDF pochodzący z sortowni odpadów. To jest
kosztowne przedsięwzięcie z ogromną instalacją oczyszczania spalin. Nie wykluczone jednak, że takie przedsięwzięcie będzie w przyszłości dla firmy również opłacalne.

Uznanie dla Gliwic

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej zainwestowało już około 400 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzi głównie
z dotacji, przyznanych spółce po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Ogromy wysiłek włożony w rozbudowę kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody doceniła Elżbieta Bieńkowska,
wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju. Swoje
uznanie wyraziła w liście gratulacyjnym skierowanym
do zarządu gliwickiej spółki, w którym napisała m.in.
„Po raz kolejny udowodnili Państwo, że chcieć to móc”.
– To miłe wyróżnienie oraz satysfakcja, że członkowstwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło mieszkańcom
Gliwic i naszej spółce wiele korzyści związanych z poprawą stanu środowiska, poziomu świadczonych usług
i standardu życia – mówi Henryk Błażusiak, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gliwicach. – Projekty unijne realizujemy już od 2001
roku. Pierwszy etap inwestycji, projekt „Modernizacja
gospodarki ściekowej w Gliwicach” został zakończony
w 2010 roku. Wybudowaliśmy wówczas 168 km sieci
kanalizacyjnej. Jeszcze przed finalizacją tego przedsięwzięcia, weszliśmy w drugi etap inwestycji. Jej zakres
obejmuje m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w ostatnich nieskanalizowanych dzielnicach Gliwic – Bojkowie
i Ostropie oraz Wójtowej Wsi. W ramach zadań inwestycyjnych tego etapu przeprowadziliśmy też modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach. Realizacja tych zadań zapewni
mieszkańcom dostęp do najwyższej jakości wody pitnej
przez wiele kolejnych lat. Zagwarantuje również, że
dzięki uporządkowaniu gospodarki ściekowej, Gliwice

i okolice miasta będą bezpieczne pod względem ekologicznym. Dzięki wygenerowanym podczas przetargów
oszczędnościom mogliśmy rozszerzyć dodatkowo zakres inwestycji o rozbudowę kolejnych odcinków sieci
kanalizacyjnej w Bojkowie i Ostropie oraz o budowę nowej Stacji Zrzutu Osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Większość zadań została już zakończona.
Ostatnie prace przy rozbudowie kanalizacji potrwają do
połowy 2015 roku. Dostęp do kanalizacji sanitarnej po
zakończeniu wszystkich inwestycji będzie miało niemal
sto procent mieszkańców, a unowocześnienie Centralnej Oczyszczalni Ścieków zapewni nam spełnienie najsurowszych nawet norm krajowych i unijnych.
Podsumowując realizację naszych działań inwestycyjnych i dziesięciolecie członkostwa Polski w UE,
chcę powiedzieć, że nauczyliśmy się efektywnie wydawać pieniądze. Dzisiaj wiemy, że z każdego zainwestowanego euro musi płynąć korzyść i to nie tylko ta
ekonomiczna, ale przede wszystkim społeczna, w naszym szczególnym przypadku bezpośrednio związana
z efektem ekologicznym. Co więcej, przez te dziesięć
lat, dzięki unijnemu wsparciu, staliśmy się przedsiębiorstwem bardzo nowoczesnym, otwartym na klienta
i profesjonalnym. Obserwuję ogromne zmiany, również
w mentalności zespołu, z którym mam przyjemność od
dawna pracować. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni
za efekty naszej pracy. Pracujemy przecież nie tylko dla
siebie, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego
miasta i regionu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach / 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 / pwik@pwik.gliwice.pl / telefon: (32) 338 71 71
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Legionowo – komunikacja przede wszystkim

Wszystko zależy od lidera
Fot. Archiwum

Dla mieszkańców podwarszawskiej aglomeracji sprawna komunikacja jest jedną z najważniejszych
kwestii. Z Legionowa do centrum stolicy dojazd trwa mniej niż pół godziny. Oczekiwania podróżnych spełnia z powodzeniem szybka kolej miejska, darmowe linie autobusowe do stacji PKP, wspólny bilet, budowa nowoczesnego dworca i parkingów. Usprawnienia komunikacyjne to jedno z podstawowych zadań, na których skoncentrowały się władze miasta w obecnej kadencji, zapewnia
Roman Smogorzewski, od 12 lat prezydent Legionowa.

– Mieszkańcy doceniają ten wysiłek
władz?
– Usprawniania komunikacyjne między
Legionowem i Warszawą były zadaniem
priorytetowym dla naszego samorządu. Tysiące ludzi codziennie dojeżdża do stolicy:
do pracy, szkoły czy na uczelnię. Musieliśmy zapewnić im sprawną i szybką komunikację. Dojazd samochodem jest bardzo
utrudniony ze względu na korki, dlatego
skupiliśmy się na kolei. W 54. tysięcznym
mieście mamy 3 stacje i dobrze wykorzystaliśmy ten atut. Z budżetu miasta dokładamy rocznie ponad 6 mln zł na komunikację.
Dopłacamy do wspólnego biletu i zapewniamy mieszkańcom darmowy dojazd autobusem do stacji kolejowych. Realizujemy
też inwestycje, które poprawiają komfort
podróżowania. Budujemy nowoczesny
dworzec i parkingi wokół stacji. Rozwijamy
sieć ścieżek rowerowych, mamy być może
jedyną w Polsce całkowicie bezpłatną wypożyczalnię rowerów. Mieszkańcy to doceniają i są coraz bardziej dumni, że mieszkają
w Legionowie, którego wizerunek zmienia
się z każdym rokiem.
– Co najbardziej się zmieniło przez 12
lat, od kiedy zarządza pan Legionowem?
– Podejście mieszkańców do swojego miasta. To nie jest już sypialnia Warszawy, tylko miejsce wygodne do życia,
z odpowiednio przygotowanym do tego
zapleczem. Nowoczesna infrastruktura

komunalna, placówki oświatowe, obiekty sportowo-rekreacyjne i sieć sprawnie
funkcjonujących usług w wielu różnych
dziedzinach. Symbolem zmian jest również
Ratusz. To nie tylko estetyczna siedziba, ale
przyjazna mieszkańcom administracja, która podejmuje szybkie i skuteczne decyzje.
W budynku mieści się sala widowiskowa
na której odbywają się imprezy kulturalne,
są zlokalizowane usługi takie jak poczta,
bank czy restauracja. W rozwoju miasta
wszystko zależy od liderów, oni inspirują do
aktywnych działań. Tam gdzie ich brakuje
nie widać postępów – mamy niestety i takie
gminy na terenie powiatu legionowskiego
w których nic się nie dzieje, nie ma nawet
kanalizacji. My mamy szczęście do kreatywnych ludzi i miasto się rozwija. Z każdym
rokiem przybywa nam także nowych mieszkańców.
– Rozwój kosztuje. Skąd miasto bierze
pieniądze na inwestycje?
– Głównie z podatków od osób fizycznych (PIT), które stanowią 1/4 przychodów
miasta. To jest 54 mln zł rocznie w budżecie
liczącym ok. 196 mln zł. Kolejnym źródłem
są podatki lokalne m.in. od nieruchomości
i środków transportu. Jak konkurencja była
mniejsza to firmy rejestrowały u nas pojazdy, bo mieliśmy ceny o 30 procent niższe.
Do budżetu wpływało z tego tytułu ok. 20
mln zł. Teraz te przychody spadły do ok. 5
mln zł. Nie ścigamy się już ceną, tylko ja-

kością obsługi. Bardzo sprawnie rejestrujemy wszystkie pojazdy. Budżet miasta uzupełniają środki europejskie. W ostatnich
10 latach na inwestycje wydaliśmy w Legionowie ponad 400 mln zł, sporą część
tej kwoty pozyskaliśmy z Unii. Te pieniądze
wystarczyły na rozbudowę infrastruktury.
Miasto jest w blisko stu procentach skanalizowane, mamy nowe drogi, szkoły,
przedszkola, obiekty sportowe, place zabaw i tereny rekreacyjne. Bardzo mocno
inwestujemy w infrastrukturę sportową,
aby zapewnić dzieciom i młodzieży dobre
warunki do uprawiania różnych dyscyplin
sportowych. Dwanaście lat temu nawet
nie marzyłem, że tyle się nam uda zrobić
w tak krótkim czasie.
– Wszystkie zamierzenia inwestycyjne
udało się zrealizować w tej kadencji?
– Prawie wszystkie, bo budowa dworca
kolejowego z systemem parkingów i wewnętrzną obwodnicą miasta jeszcze nie
została zakończona. Obiekt jest już pod
dachem. Wstawione są okna, zrobiona
jest elewacja budynku dworca kolejowego. Wykonanych zostało około 90 proc.
prac na parkingu wielopoziomowym na
prawie 800 miejsc na osiedlu Piaski. Jest
też fragment drogi z podbudową, chodnikami i krawężniakami. Jak wykonawca
nie upadnie, to za kilka miesięcy całość
będzie gotowa. Jeśli mu się nie powiedzie
będziemy musieli ogłosić nowy przetarg

na dokończenie budowy. To skomplikowana inwestycja za 37 mln zł, w 85 proc.
dofinansowana ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Pieniądze są przekazywane przez 4 różne instytucje. Dwie
polskie i dwie szwajcarskie. Jest mnóstwo
kontroli. Inwestycja jest bardzo trudna,
bo w jej realizację zamieszanych jest, aż
7 spółek kolejowych, z którymi bardzo
ciężko się współpracuje. Musimy z tym
wszystkim dać sobie jednak radę i doprowadzić do szybkiego zakończenia bardzo
oczekiwanego przez mieszkańców przedsięwzięcia.
– Jakich inwestycji brakuje jeszcze
w Legionowie?
– Brakuje nam szpitala miejskiego. Już
dawno byśmy go wybudowali, gdyby NFZ

Budynek dworca kolejowego to najbardziej reprezentacyjna część, realizowanego przez
miasto projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”. W zwieńczonym kopułą, trzykondygnacyjnym obiekcie, oprócz poczekalni i kas biletowych prowadzona będzie działalność usługowo-komercyjna. Obok dworca znajdą się przystanki autobusowe oraz postoje
taksówek. Bezpośrednio z dworcem sąsiadować będzie parking naziemny na 95 samochodów, a od strony osiedla Piaski będzie parking na prawie 800 miejsc. Przy Centrum
Komunikacyjnym znajdą się również parkingi na rowery.

Małże słodkowodne testują jakość wody w Józefowie

Bio-monitoring wspomaga technologię
Fot. Archiwum

Woda dostarczana mieszkańcom podwarszawskiej gminy Józefów spełnia już wszystkie europejskie standardy. Jest to efekt zakończonej przed kilkoma tygodniami rozbudowy i modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody (SUW), której uroczyste otwarcie nastąpi 5 września. Inwestycja była
jednym z kluczowych zadań realizowanego przez miasto projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Za jej wykonanie współodpowiedzialna była
miejska spółka HYDROSFERA, którą od ponad trzech lat kieruje prezes Stanisław Zdanowicz.

– Na poprawę jakości wody wpłynęła
wymiana urządzeń czy technologii jej
uzdatniania?
– Rozbudowa i modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody wymagała dostosowania technologii do znacznie zwiększonego
zapotrzebowania na wodę w rozwijającym się dynamicznie Józefowie. W wyniku realizowanego przez miasto projektu,
dofinansowanego ze środków unijnych,
w ciągu trzech lat wielkość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej została podwojona.
Możliwości produkcyjne SUW musiały
w tej sytuacji wzrosnąć również o prawie
sto procent. Jej wydajność po rozbudowie i modernizacji, zwiększyła się ze 120
do 220m3/h, a pojemności magazynowe
uzdatnianej wody wzrosły do 1300 m3.
Poprzedni ciąg technologiczny w SUW
był budowany w trzech różnych okresach.
Średnio co pięć lat, od 1995 roku następowała jego rozbudowa. Istniejący układ
filtrów węglowych i piaskowych wymagał
modernizacji oraz wprowadzenia efektywnego systemu napowietrzania, zmiany
środka aktywującego złoże i zastosowania
lampy UV w dezynfekcji końcowej, zamiast
stosowanych poprzednio związków chloru. Wykorzystywanie podchlorynu sodu
do wstępnego utleniania związków żelaza
i manganu miało niekorzystny wpływ na
zapach wody, która była uzdatniana na
dwustopniowych filtrach ze złożem piaskowo-węglowym. Po dokonanej zmianie
układu technologicznego i zastosowaniu
nowych, katalitycznych złóż filtracyjnych

walory zdrowotne i smakowe wody dostarczanej mieszkańcom Józefowa znacznie się poprawiły i spełniają wszystkie krajowe i europejskie standardy.
– Jaki był zakres prac prowadzonych
w ramach tego projektu?
– Dobudowaliśmy jedno skrzydło budynku, gdzie umieszczone zostały urządzenia układu filtracji dwustopniowej opartej
na trzech filtrach ze złożem do usuwania
żelaza i trzech filtrach ze złożem katalitycznym do usuwania manganu. W nowej
hali zainstalowano też zestaw pomp o regulowanej wydajności. Na pompowni wyjściowej, gdzie podaje się wodę do miasta
zastosowano dezynfekcję wody przy użyciu
lamp UV. Przy modernizacji starego ciągu
technologicznego w istniejącym dotychczas pomieszczeniu, pomimo ograniczonego miejsca, udało się nam efektywnie
rozstawić trzy ciągi filtrów, które pracują
równolegle. Spośród 9 zainstalowanych
tam wcześniej filtrów zamkniętych, trzy zostały wymienione na nowe, a 6 zostało zregenerowanych i ustawionych w odpowiedniej kolejności. Wymieniono całą armaturę,
złoża filtracyjne i urządzenia sterujące. Stopień wykorzystania wszystkich urządzeń
jest optymalny, a możliwość regulacji pracy
nowego i zmodernizowanego ciągu technologicznego, pozwala na elastyczną i bardzo efektywną produkcję wody. Na jednym
z ujęć dobudowano uzupełniającą studnię
głębinową, która zapewnia właściwą ilość
wody do produkcji.

– Jak zmieniły się parametry jakości
wody po rozbudowie i modernizacji ?
– W ujmowanej ze studni głębinowych
wodzie zawartość żelaza wynosi 1,9 mg/l,
a po procesie uzdatniania zostaje zredukowana poniżej 0,04 mg/l, natomiast poziom manganu jest redukowany z 0,7 do
0,03 mg/l. Stacja pobiera obecnie wodę
z czterech studni z czwartorzędowych
pokładów wodonośnych, które nie mają
zabezpieczenia przed przesiąkaniem wód
opadowych i roztopowych. Na skutek infiltracji opadów atmosferycznych woda z tych
ujęć była zanieczyszczona związkami żelaza,
manganu i amoniaku. Pojawiały się zwiększone ilości tych substancji organicznych,
a ich ładunek wpływał też na jej zapach
i smak. Układ filtracji na węglu aktywnym
okazał się mało skuteczny do ich usuwania.
Po rozbudowie i modernizacji ciągów tech-

dawał kontrakty. Mamy poważnego inwestora, ale dopóki nie zmieni się w Polsce
niewydolny system opieki zdrowotnej,
trudno będzie nam zrealizować tę konieczną dla nas inwestycję. NFZ nie dostrzega,
że niektóre miasta się wyludniają i szpitale
świecą w nich pustkami. Pacjenci z Legionowa leczeni są w nie tylko w Warszawie i
Nowym Dworze Mazowieckim, ale nawet
oddalonym o 150 km Lipsku. Aby sprostać
oczekiwaniom kontraktowym personel
musi tam ściągać chorych z innych powiatów. To są absurdalne rozwiązania i czas najwyższy, żeby to zmienić. Wyborcy powinni
się upomnieć o gruntowne zmiany w NFZ
w najbliższych wyborach parlamentarnych
i samorządowych. Od mądrych liderów zależy powodzenie każdego przedsięwzięcia.
Rozmawiała Jolanta Czudak

nologicznych w SUW pozbyliśmy się tego
problemu. Mamy również dwa niezależne
od siebie ciągi napowietrzania i możemy
tak je wykorzystać, aby dobrać optymalny
układ pracy tych urządzeń i zapewnić bardzo skuteczną redukcję związków żelaza
i manganu w wodzie. Podstawowe parametry jakości wody, a więc zawartość żelaza,
manganu i natlenienie są monitorowane
on-line i to zapewnia nam stałą kontrolę
nad całym procesem uzdatniania wody dostarczanej mieszkańcom Józefowa.
– Jaka rolę w tym procesie odgrywają
małże słodkowodne?
– Małże służą nam do bio-monitoringu
w uzdatnionej już wodzie. Reagują na
każdą zmianę jej parametrów fizykochemicznych. Jeśli gwałtownie zamykają
swoje muszle, to jest sygnał, że dzieje się
coś złego. Gdyby małże zamknęły się całkowicie, to nastąpiłoby wówczas zamkniecie produkcji i wypływu wody czystej do
zbiorników. Takie zdarzenia u nas nigdy
nie wystąpiły, ale bacznie je obserwujemy.
To doskonałe połączenie świata przyrody
i techniki stanowi dla nas dodatkowe zaFot. Archiwum

Możliwości produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie po jej rozbudowie i modernizacji,
zwiększyły się ze 120 do 220 m3/h.

bezpieczenie. Małże po trzech miesiącach
„służby” w SUW wracają do środowiska,
a na ich miejsce pojawiają się nowe z jezior wielkopolskich. Ich praca jest cały
czas monitorowana przez dyspozytora,
podobnie jak wszystkich pozostałych etapów produkcyjnych uzdatnianej wody.
Technologia Culligana wykorzystywana
w Józefowie jest jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych w procesie
uzdatniania wody dostarczanej odbiorcom, szczególnie w przypadku wysokich
parametrów żelaza i manganu w wodzie
ujmowanej z ujęć podziemnych.
– Oddanie do eksploatacji rozbudowanej SUW kończy już plany inwestycyjne spółki?
– Takich planów mamy jeszcze sporo.
Głównie dotyczą dalszego rozwoju sieci
i przyłączania nowych odbiorców oraz
instalowania nowoczesnego systemu
zdalnego odczytu wodomierzy u naszych
odbiorców. Najpierw jednak wspólnie
z miastem przystępujemy do budowy
oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem
najnowszych możliwości technicznych,
związanych również z zagospodarowaniem osadów ściekowych. Ten obiekt ma
powstać w niecałe dwa lata. Prace przygotowawcze są już w toku. Podpisana
została umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie oczyszczalni, której koszt wynosi ok.
21 mln zł. Mamy gotowy projekt i jesteśmy
w przededniu ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Już wkrótce powinniśmy też
uzyskać pozwolenie na budowę. Odprowadzanie ścieków do Otwocka stało się
dla miasta zbyt kosztowne, dlatego władze
Józefowa podjęły decyzję o budowie własnej oczyszczalni. W ciągu 3 lat wspólnie
z miastem wybudowaliśmy 78 km sieci
kanalizacyjnej i 62 km sieci wodociągowej
oraz zmodernizowaliśmy SUW, dlatego poradzimy sobie również z szybką realizacją
nowoczesnej oczyszczalni, która będzie
skutecznie służyć miastu przez kilka kolejnych dekad.
Rozmawiała Jolanta Czudak
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