
INNOWACYJNOŚCI
LIDERZY

NR 38/WRZESIEŃ 2015www.ekoagencje.pl

MAGAZYN  
INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

XXVIII MIędzynarodowe energetyczne targI BIelskIe energetaB (15 – 17 wrześnIa)

Najnowsze osiągnięcia w branży

defender za Modułowy Integrator – M-Itg

Najlepsi  
z najlepszych

fonet – najwIększy sukces eksportowy wB electronIcs s.a.

Z Ożarowa do Pentagonu

– Bielsko-bialski Ośrodek Wdrażania 
Postępu Technicznego w Energetyce zor-
ganizował wówczas Krajową Giełdę Elek-
trownianych Projektów Wynalazczych 
– wspomina Ryszard Migdalski, dyrektor 
ds. targów i szkoleń w spółce ZIAD Bielsko-
Biała S.A. – Na wystawie zaprezentowano 
14 racjonalizatorskich rozwiązań. Intencją 

organizatorów było  zainteresowanie wy-
nalazkami innych elektrowni. Dwa lata 
później, specjalistyczny ośrodek szkolenio-
wy energetyków, przekształcony w Zakład 
Informatyki, Automatyki i Doskonalenia 
Zawodowego (w skrócie ZIAD) przygoto-
wał następną edycję giełdy. Jej tematykę 
rozszerzono  także o projekty znajdujące 

zastosowanie w sieciach elektroenerge-
tycznych. Po 1990 r. na bielsko-bialskiej 
giełdzie zaczęli pojawiać się też producen-
ci i dostawcy. Towarzyszyły jej konferencje 
i liczne prezentacje i z czasem stała się im-
prezą targową. Nazwę ENERGETAB – Mię-
dzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 
przyjęto w 1998 r. Rok później ZIAD został 
skomunalizowany przez miasto i z coraz 
większym rozmachem przygotowywał tę 
międzynarodową imprezę wystawienni-
czą. Targi elektrotechniczne szybko się 
rozwijały goszcząc coraz więcej wystaw-
ców i powiększając  znacznie tereny eks-

pozycyjne. Stały się jedną z największych 
imprez branżowych w Europie Środkowej.

W tegorocznej imprezie bierze udział 
ponad 700 wystawców z 17 krajów Euro-
py i Azji, którzy demonstrują innowacyjne 
urządzenia i technologie służące poprawie 
niezawodności przesyłania energii elek-
trycznej, podnoszenia efektywności jej wy-
twarzania i użytkowania, a także produkty 
związane z eksploatacją i remontami tych 
urządzeń oraz sprawnym zarządzaniem tymi 
procesami. Gama produktów jest olbrzymia 
od specjalistycznych pojazdów i narzędzi, 
.transformatorów mocy, rozdzielnic, agre-

gatów spalinowych po niewielkie aparaty 
automatyki i pomiarów, zawierające naj-
nowsze osiągnięcia elektroniki i informatyki. 
Prezentowane są też panele fotowoltaiczne, 
wiatraki i coraz efektywniejsze źródła świat-
ła wykorzystujące LED-y w nowoczesnych 
oprawach, na przykład dla oświetlenia dróg. 
Wiele produktów jest nagradzanych za no-
woczesność, innowacyjność oraz wysokie 
parametry techniczne i eksploatacyjne.

Oprócz specjalistów z energetyki przemy-
słowej i zawodowej, aktywny udział w tar-
gach elektrotechnicznych biorą jak zwykle 
izby i stowarzyszenia branżowe, (w tym 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich), które 
dla zwiedzających przygotowały interesują-
ce programy. Wiele pokazów i seminariów 
organizują też sami wystawcy. Z pewnością 
każdy, kto nas odwiedzi, znajdzie tu dla sie-
bie coś interesującego.  (jol)

Twórcą jednej z największych imprez branżowych w Europie Środkowej i naj-
większej w Polsce – Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich 
ENERGETAB jest miejska spółka ZIAD Bielsko-Biała S.A., która nawiązując do 
tradycji swoich poprzedników w imponujący sposób je rozwinęła. Początki im-
prezy były bardzo skromne i sięgają 1984 r. 

Za tworzenie przełomowych i unikatowych na świecie rozwiązań techno-
logicznych  w przemyśle obronnym, WB Group zdobyła międzynarodowe 
uznanie. Ta największa prywatna grupa przemysłowa w Polsce, złożona 
z pięciu spółek, działających na rzecz obronności, eksportuje nowatorskie 
systemy i produkty do kilkudziesięciu państw na wszystkich kontynentach. 
Liderem grupy jest WB Electronics S.A., któremu minister gospodarki wrę-
czył podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kiel-
cach nagrodę specjalną „Polski Eksporter Uzbrojenia”.
 

Informacja zamieszczona w najnowszym wydaniu Raportu WTO (Wojsko, 
Technika, Obronność) jest zapowiedzią niezwykłego sukcesu eksportowego 
WB Electronics S.A. Specjalna komisja amerykańskiej armii wybrała produ-
kowany przez zakłady Oshkosh w Wisconsin pojazd wyposażony integralnie 
w bezprzewodowy system komunikacji załogi i przesyłania informacji FONET. 

Resort gospodarki docenił znaczący 
wkład grupy w rozwój innowacyjności, 
która zapewnia konkurencyjność krajo-
wym produktom w dziedzinie obronno-
ści na światowych rynkach oraz  promo-
cję Polski na arenie międzynarodowej. 

Na kieleckiej wystawie WB Grup 
triumfowała kilkakrotnie. Za Modułowy 
Integrator – M-ITG, otrzymała Defen-
dera, najważniejszą nagrodę polskiego 
przemysłu obronnego, przyznawaną za 
najbardziej zaawansowane technolo-
gicznie i nowatorskie wyroby przezna-
czone na potrzeby wojska. Nagrodzone 
urządzenie integruje systemy łączności 
osobistego wyposażenia, jakim będzie 
dysponował żołnierz przyszłości w pro-
gramie TYTAN. Integrator modułowy 
łączy w sobie funkcję komputera osobi-
stego i radiostację. wykorzystującą naj-
nowocześniejszą na świecie modulację 
fal radiowych. Dzięki temu opracowane 
dla żołnierza radio, posiada wszystkie 
funkcjonalności smartfona.

 Szczególnym wyróżnieniem była tak-
że prestiżowa Nagroda Prezydenta RP 

za opracowywany przez Hutę Stalowa 
Wola i WB Electronics S.A. bezzałogo-
wy, zdalnie sterowany systemu wieżo-
wy (ZSSW). Andrzej Duda, zwierzchnik 
Sił Zbrojnych RP przyznał tę nagrodę za 
najbardziej innowacyjny produkt, który 
podnosi poziom bezpieczeństwa żoł-
nierzy polskiej armii. Skutecznie chroni 
załogę, która bezzałogową wieżą ZSSW-
30, steruje z wnętrza pojazdu pancer-
nego, na którym jest zamontowana. 
Jest to całkowicie polskie opracowanie, 
obejmujące wszystkie systemy elektro-
nicznego sterowania, napędu, łączności, 
transmisji danych i kierowania ogniem. 

Ten wspólny sukces konsorcjum, jest 
doskonałym przykładem współdziałania 
obu firm o ogromnym potencjale tech-
nologicznym, które zbudowały system 
na bardzo wysokim poziomie zaawanso-
wania, porównywalny z rozwiązaniami 
światowymi m.in. w Izraelu i Stanach 
Zjednoczonych.  

Tomasz Badowski 
Rzecznik prasowy WB Electronics S.A. 

Licencję na produkcję tego systemu 
spółka WB Electronics S.A. sprzedała w 
2009 roku korporacji elektronicznej Har-
ris. Wkrótce system FONET stał się stan-
dardowym wyposażeniem amerykańskich 
sił zbrojnych. Od tej pory jest powszechnie 
stosowany przez wiele armii na całym 
świecie. Sprawdził się doskonale w działa-
niach bojowych m.in. w Afganistanie. 

– Nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej 
informacji o wynikach rozstrzygniętego 
w Stanach Zjednoczonych przetargu – in-
formuje Piotr Wojciechowski, prezes WB 
Group. – Wiemy o tym jedynie z publikacji 
zamieszczonej we wrześniowym wydaniu 
Raportu WTO. Podobno przegrani w tej 
rywalizacji potentaci  AM General i Lo-
ckheed Martin protestują, ale eksperci 
odpowiedzialni w Pentagonie za kon-
traktowanie sprzętu dla wojsk lądowych 
zamierzają podtrzymać swój wybór. Być 
może oficjalne potwierdzenie dostaniemy 
dopiero po ostatecznych ustaleniach. 

Bez względu na końcowy rezultat, jest 
to wspaniała wiadomość dla WB Electro-
nics S.A. i twórców bezprzewodowego 
systemu komunikacji, integrującego po-
łączenie komputera, radiostacji i telefonu 
wewnętrznego w pojazdach bojowych. 
FONET jest uznawany za najlepszy taki 
system łączności na świecie i stale jest 
udoskonalany. Wraz z postępem tech-
nologicznym w elektronice pojawiają 

się jego kolejne, coraz nowocześniejsze 
wersje.

Do tej pory żadnemu polskiemu syste-
mowi uzbrojenia i wyposażenia wojsko-
wego nie udało się osiągnąć tak wielkiego, 
międzynarodowego sukcesu rynkowego. 
Warto przypomnieć, że wojskowi eksperci 
w Polsce uznali kiedyś ten system za mało 
perspektywiczny. Oby te błędne progno-
zy więcej się nie powtórzyły przy ocenie 
produktów konstruowanych i produkowa-
nych przez WB Group. 

Największa w Polsce prywatna gru-
pa w przemyśle obronnym specjalizuje 
się w elektronice specjalnej. WB Group 
utworzyło pięć podmiotów, których do-
świadczenia i kompetencje doskonale się 
uzupełniają. WB Electronics S.A., lider gru-
py zajmuje się przede wszystkim nowator-
skimi systemami łączności i dowodzenia. 
Radmor skupia się na radiokomunikacji, 
jako renomowany producent bardzo 
nowoczesnych radiostacji. Flytronic jest 
twórcą bezzałogowych platform latają-
cych i prowadzi jeden z najnowocześniej-
szych w kraju komercyjnych ośrodków 
badawczo-rozwojowych.

MindMade specjalizuje się w łącz-
ności specjalnej i systemach ochrony, 
a Arex w systemach sterowania uzbro-
jeniem. Wybór tak dobranych partne-
rów doprowadził do biznesowej synergii 
i międzynarodowych sukcesów grupy. 

– Około 53 proc. naszego obrotu 
w grupie stanowią przychody z eksportu 
– informuje prezes Piotr Wojciechow-
ski. – W ubiegłym roku przekroczyły 
100 mln zł. W tym roku będą jeszcze 
wyższe. Nasi zagraniczni odbiorcy zwięk-
szają swoje zamówienia i pojawiają się 
też nowi klienci. W kolejnych latach 
eksport będzie nadal wzrastał, ponie-
waż nasze wyroby stają się coraz bar-
dziej konkurencyjne na całym świecie. 
To są wyłącznie polskie technologie, 
opracowane i wykonane przez naszych 
konstruktorów, bez żadnych elementów 
zagranicznych. 

Badaniami i rozwojem w grupie liczą-
cej 850 osób zajmuje się ponad 450 naj-
wyższej klasy inżynierów i specjalistów 
od elektroniki, koncepcji systemów, 
budowy mechaniki, softwaru i wielu róż-
nych dziedzin. Zespołowa praca przynosi 
wszystkim uczestnikom grupy wspaniałe 
efekty. Czasami prace nad jednym pro-
jektem trwają kilka lat.

W ofercie WB Group pojawiają się 
stale nowe produkty. Za kilka miesięcy 
na rynku dostępne będą nowe systemy 
sensoryczne do ochrony obiektów i te-
renów m.in. akustyczne i sejsmiczne. 
Kilka malutkich urządzeń rozmieszczo-
nych w niewidocznych miejscach będzie  
precyzyjnie rejestrowało obrazy w dzień 
i w nocy i przesyłało do operatora. Moż-
na je wykorzystać np. do kontrolowania 
sytuacji na granicach i zapobiegać nie-
legalnej emigracji oraz do zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony różnym użyt-
kownikom. Na tego typu systemy jest 
bardzo duże zapotrzebowanie. (jol)

Fot. WB Electronics S.A.

Fot. Archiwum

Nagrodę Prezydenta RP za opracowywaną przez Hutę Stalowa Wola i WB Electronics S.A. bezzałogową 
wieżę (ZSSW-30), odebrali Antoni Rusinek, prezes HSW i Piotr Wojciechowski, prezes WB Group 

Na wyposażeniu WP znajduję się 17 zestawów FlyEye, 
samolotów bezałogowych wyprodukowanych przez WB Electronics S.A.
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Zrównoważony roZwój  to priorytet dla władZ  
samorZądowych w Bielsku-Białej

Miasto tysiąca  
przemysłów i silnej 
gospodarki 

Bielsko-Biała jest jednym z najbardziej rozwiniętych go-
spodarczo miast w Polsce. Tu lokowane są duże przedsię-
wzięcia krajowych i światowych koncernów. Atrakcyjność 
inwestycyjną stolica Podbeskidzia zawdzięcza doskonale 
przygotowanej infrastrukturze, niezwykłej przedsiębiorczo-
ści lokalnych środowisk, wieloletniej tradycji przemysłowej 
i wysokiej kulturze technicznej. Imponująca działalność 

ekologiczna, edukacyjna, kulturalna i  turystyczno- sportowa jest dopełnie-
niem zrównoważonego rozwoju miasta, którym od 2002 roku kieruje Jacek 
Krywult, prezydent Bielska-Białej. 

– Kiedyś Bielsko-Białą nazywano mia-
stem 100 przemysłów. Czy tak jest nadal?

– To zawsze było  miasto ludzi przed-
siębiorczych z doskonale rozwiniętym 
przemysłem i rzemiosłem. W przeszłości 
było m.in. zagłębiem szlifierzy kryształów. 
W Bielsku-Białej powstawały też pierwsze 
w kraju firmy polonijne. Przed transforma-
cją ustrojową był to jeden z największych 
w Polsce ośrodków przemysłu samocho-
dowego, włókienniczego i elektromaszy-
nowego. Produkowano tu małolitrażowe 
samochody, szybowce, maszyny włókien-
nicze, słynne na cały świat wełny, atrak-
cyjną odzież i wiele innych wspaniałych 
wyrobów. Pierwsze w Polsce koszerne 
wódki też były produkowane w Bielsku-
Białej. Kryzys w latach 90. ubiegłego wie-
ku doprowadził do upadku niektórych za-
kładów, ale po kilku latach przemysł znów 
się odrodził. Z wyjątkiem włókienniczego. 
W mieście liczącym ponad 170 tys. miesz-
kańców mamy obecnie ponad 23 tys. 
podmiotów gospodarczych. Wśród nich są 
potężne amerykańskie, francuskie i holen-
derskie, jak również małe i średnie firmy, 
które zajmują się wielobranżową działal-
nością. Oprócz istniejących poprzednio 
zakładów, które rozwinęły produkcję do-
stosowaną do współczesnych standardów 
i potrzeb rynkowych, z czasem powstało 
tu wiele zaawansowanych technologicz-
nie firm, o bardzo nowatorskim profilu 
działalności. Można powiedzieć, że Biel-
sko-Biała stało się teraz miastem tysiąca 
przemysłów z bardzo silną gospodarką.   

– Co przyciąga światowe koncerny do 
Bielska-Białej?

– Atrakcyjna lokalizacja miasta z dosko-
nale rozwiniętą infrastrukturą komunal-
ną i drogową oraz dobrze wykształcona 
kadra techniczna. Mamy świetnie przy-
gotowanych specjalistów w wielu sekto-
rach gospodarki i to przyciągnęło do nas 

międzynarodowe koncerny. Jest General 
Electric, jeden ze światowych potentatów 
przemysłowych, General Motors, który 
wspólnie z Fiatem produkuje silniki samo-
chodowe i inne akcesoria motoryzacyjne 
dla światowych producentów. Firma AVIO, 
jeden z liderów w branży lotniczej,  pro-
jektuje, konstruuje i wykonuje łopatki do 
turbin silników w Boeingach. Jest amery-
kański koncern TRW z ogromnym zaple-
czem technicznym oraz międzynarodowy 
koncern kosmetyczny Coty. Mógłbym je 
długo wymieniać, bo jest ich naprawdę 
dużo. Sporo zagranicznych spółek dzia-
łających w mieście ulokowało się w Biel-
skim Parku Przemysłowym i Usługowym, 
Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym, 
na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i w Parku Lotniczym  nie-
daleko Bielska-Białej. Brakuje nam już, 
niestety, terenów dla nowych inwestorów 
pod budowę kolejnych zakładów czy hal 
produkcyjnych. Warto dodać, że naszą 
silną gospodarczą pozycję potwierdza-
ją ogólnopolskie rankingi. Dla przykładu 
– według magazynu „Forbes” od dawna 
jesteśmy jednym z najatrakcyjniejszych 
miast dla biznesu. 

– Przedsiębiorcy zainwestowali w bu-
dowę nowych zakładów produkcyjnych?

– Zarówno międzynarodowe jak i krajo-
we firmy przeznaczają ogromne środki na 
budowę nowoczesnych fabryk, zaplecza 
technicznego, logistycznego, a także du-
żych ośrodków badawczo-rozwojowych. 
Dla przykładu General Electric buduje 
w tej chwili w Bielsku-Białej „inteligen-
tną” fabrykę – jedyną taką w kraju i jed-
ną z czterech na świecie. Tam  wszystkie 
procesy będą bardzo zaawansowane tech-
nologicznie. Mam osobistą satysfakcję, że 
ten zakład powstaje właśnie u nas. O wy-
borze naszego miasta na realizację tej in-
westycji zadecydowały przede wszystkim 

ZBIgnIew MIChnIowsKI, PełnoMoCnIK PreZydenTA ds. ZrównowAżonego 
roZwoJu, PreZes sTowArZysZenIA gMIn PolsKA sIeć „energIe CITes” I CZło-
neK ZArZądu euroPeJsKIeJ sIeCI energy CITIes. 

Bielsko-Biała jest dobrze znana w Europie z realizacji wielu przedsię-
wzięć związanych z poszanowaniem energii i ochroną klimatu. Za tę 

działalność miasto było wielokrotnie wyróżniane. Jednym z najbardziej 
znaczących wyróżnień w ostatnich latach była Europejska Nagroda Sekto-
ra Publicznego przyznana w 2013 r przez Europejski Instytut Administracji 
Publicznej w Maastricht w Holandii, za projekt - Kampania edukacyjno-

promocyjna „Bielsko-Biała chroni klimat”. Ten projekt został oceniony jako najlepszy spo-
śród realizowanych przez jednostki samorządu lokalnego w Europie. Wygrał w konkurencji  
m.in. z takimi potentatami jak Londyn, Wiedeń, Mediolan czy Barcelona. Nagrodę odbiera-
liśmy w  Maastricht, w tym samym budynku, w którym w 1992 r. został podpisany Traktat 
o Unii Europejskiej. To było wielkie dla nas wyróżnienie. Należymy do grupy najbardziej 
zaawansowanych miast europejskich, które realizują projekty efektywności energetycznej. 
Nie tylko edukujemy młodzież i lokalne społeczeństwo jak racjonalnie korzystać z energii, 
stosować odnawialne źródła i prowadzić działania zmierzające do redukcji zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery, ale uzyskujemy dzięki tym działaniom wspaniałe efekty. W na-
szych projektach uczestniczą szkoły, przedszkola, uczelnie, rozmaite stowarzyszenia oraz 
mieszkańcy. Jest to już powszechny ruch społeczny i wszystkim się to opłaca. Racjonalne 
gospodarowanie energią pozwoliło nam zaoszczędzić w budżecie miasto w ciągu 10 lat ok. 
23 mln zł. Odnosimy duże sukcesy i wiele miast uczy się od nas jak działać w zakresie szero-
ko rozumianego poszanowania energii. Dzięki wieloletniej współpracy z europejską siecią 
Energy Cities i Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cites” jesteśmy nastawieni na  
działania propagujące idee racjonalnego gospodarowania energią i ochrony klimatu nie tyl-
ko w naszym mieście, ale również w wielu regionach kraju. 

podwójny juBileusZ: 120 lat Bielskich wodociągów i 25 lat dZiałalności firmy aQua s.a   

Woda za symboliczną cenę
Jest czysta, smaczna i tania. Kosztuje mniej niż pół grosza 
za litr. Można ją pić prosto z kranu. Tak dobrą jakość wody 
w Bielsku-Białej gwarantuje certyfikat zarządzania syste-
mem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Iso 22000. 
spółka AQuA s.A była pierwszą firmą w branży wodocią-
gowo-kanalizacyjnej w unii europejskiej, która przed kil-
koma laty ten system wdrożyła i uzyskała certyfikat. 

Woda pobierana jest z dużych ujęć na 
rzece Sole i  potoku  Wapienica, a potem 
trafia do nowoczesnych stacji uzdatnia-
nia w Kobiernicach i Wapienicy. Ujmo-
wana jest także z kilku małych źródeł 
na strumieniach górskich. Po przejściu 
procesu technologicznego, dostarczana 
jest systemem rozbudowanych i zmo-
dernizowanych wodociągów o łącznej 
długości ponad 2000 km, do ok. 300 tys. 
odbiorców w Bielsku-Białej i okolicznych 
gminach. 

– Nie zdarza się, żeby zabrakło jej 
w kranach nawet podczas takiej suszy, 
jaką mieliśmy podczas tegorocznego 
lata – zapewnia Piotr dudek (n.z.), 
prezes zarządu AQUA S.A. – Jeśli na-
wet wystąpi awaria, to błyskawicznie 
ją usuwamy. Cały system jest monitoro-
wany i pozwala na szybką interwencję. 
Rocznie dostarczamy odbiorcom ok. 14 
mln m³ wody, którą bez żadnego ryzyka 
można pić prosto z kranu. Nie różni się 
niczym od źródlanej, a jest dużo tańsza. 
Nasze opłaty za dostawę wody są najniż-
sze na Śląsku. Wynoszą ok. 4,5 zł za metr 
sześcienny. Przelicznik jest prosty, za litr 
wychodzi poniżej pół grosza. Po co prze-
płacać za butelkowaną wodę, skoro taka 
sama płynie z naszych kranów. 

Jakość dostarczanej wody potwier-
dza ponad 200 analiz laboratoryjnych 
wykonywanych każdego dnia, a także 
międzynarodowy certyfikat zarządzania 
systemem bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności ISO 22000:2005, który 
obejmuje jej ujmowanie, uzdatnianie 
i dystrybucję. 

AQUA stosuje nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne, aby w każdych wa-
runkach zapewnić zdrową i bezpieczną 
wodę odbiorcom oraz chronić środowi-
sko naturalne. 

– Do dezynfekcji uzdatnionej już 
wody wykorzystujemy produkowany lo-
kalnie podchloryn sodu, otrzymywany w 
wyniku elektrolizy soli kuchennej – wy-
jaśnia prezes firmy. – Poddawana pro-
cesom technologicznym sól kuchenna 
jest obojętna dla środowiska. Zastąpiła 
stosowanie gazowego chloru.  Jeśli chlor 
nie radzi sobie z pewnymi bakteriami, to 
wtedy stosujemy lampy ultrafioletowe. 
Przy pomocy promieni UV skutecznie je 
eliminujemy. Do odbiorców dociera czy-
sta i zdrowa woda, która spełnia najwyż-
sze standardy jakościowe.  

Bogate tradycje bielskich wodociągów
AQUA S.A. jest spadkobierczynią boga-

tej tradycji bielskich wodociągów. Eksplo-

atację pierwszego w Bielsku wodociągu 
rozpoczęto 120 lat temu. Uruchomiono 
go 19 listopada 1895 roku w dniu urodzin 
cesarzowej Elżbiety, znanej powszechnie 
jako Sisi. Wtedy istniały dwa odrębne 
miasta Bielsko i Biała, które oddzielała 
od siebie rzeka. Pierwsze systemy wo-
dociągowe zasilane były z ujęć, zlokali-
zowanych na płynących w pobliżu miast 
strumieniach i potokach.  

– Woda spływała grawitacyjnie do 
Bielska z doliny śródgórskiej – przypomi-
na Piotr Dudek. – W latach trzydziestych 
ubiegłego wieku oddano do użytku za-
porę wodną w dolinie potoku Wapieni-
ca, która stanowiła najważniejsze źródło 
wody pitnej dla mieszkańców Bielska. 
Od 1898 r. rozwijał się  też system wodo-
ciągowy miasta Biała. Pierwsze trwałe 
połączenie układu hydraulicznego miast 
nastąpiło w 1935 roku, a scalenie w je-
den organizm miało miejsce dopiero po 
połączeniu obu miast. 

Bielsko zawsze było miastem prze-
mysłowym, w którym bardzo szybko 
pojawiały się wszystkie zdobycze współ-
czesnej techniki. Przykładowo, elektrycz-
ne tramwaje wprowadzono w mieście 
o parę lat wcześniej niż w Krakowie.  Rów-
nolegle z rozwojem sieci wodociągowej, 
po obu stronach rzeki Białej powstawała 
też sieć kanalizacyjna. Ten proces trwał 
przez dziesiątki lat. Systemy zostały ze 
sobą połączone, tak samo jak obydwa 
miasta. Długość sieci kanalizacyjnej 
wzrastała w Bielsku-Białej do obecnych 
1200 km i nadal jest rozbudowywana.  

gospodarka ściekowa
AQUA odbiera i oczyszcza rocznie ok. 

12 mln m³ ścieków od przeszło 230 tys.  
użytkowników z terenu Bielska-Białej 
i sąsiednich gmin. Spółka posiada dwie 
nowoczesne oczyszczalnie ścieków: 
w Komorowicach i w Wapienicy, które 
spełniają wszystkie wymagania polskich 
i unijnych norm oraz sprawnie funkcjo-
nujący system odbioru ścieków.  

– Przez 12 lat, od kiedy zarządzam fir-
mą zrealizowaliśmy inwestycje związane 
z rozwojem i modernizacją infrastruktu-
ry wodno-kanalizacyjnej na kwotę ok. 
670 mln zł. – informuje prezes Piotr 

Dudek. – Większość tych przedsięwzięć 
została sfinansowana ze środków włas-
nych. Z pieniędzy unijnych pochodzi 
tylko 80 mln zł. Najpierw wybudowali-
śmy 70 km sieci kanalizacyjnej w dwóch 
dzielnicach Lipnik i Hałcnów w Bielsku-
Białej, a później prawie 150 km w kolej-
nych dzielnicach Bielska-Białej, które nie 
miały rozwiązanej gospodarki wodno-
ściekowej. Skorzystaliśmy wówczas ze 
wsparcia Funduszu Spójności. 

W ramach tych dwóch zadań przyby-
ło w mieście ok. 210 km. nowej kanaliza-
cji. Łączna  długość sieci wynosi obecnie 
ponad 1200 km. Aby zachęcić mieszkań-
ców do podłączania nieruchomości do 
zbiorczego systemu odbioru ścieków,  
miasto wprowadziło atrakcyjny system 
dopłat do budowy indywidualnych przy-
łączy. Obowiązek podłączania budyn-
ków do kanalizacji wynika z przepisów 
prawa i przez władze miasta skutecznie 
egzekwowany.  

efektywność prowadzonych działań 
Dzięki wykorzystywaniu odnawial-

nych źródeł energii  i ekologicznych 
rozwiązań spółka optymalizuje koszty 
swojej działalności. Do wytwarzania 
energii cieplnej stosuje od lat pompy 
ciepła. Powstająca w ten sposób ener-
gia wykorzystywana jest do ogrzewania 
obiektów na terenie oczyszczalni i stacji 
uzdatniania wody, a także krytej pływal-
ni, którą spółka wybudowała 9 lat temu.  

– To nam pozwala na znaczną reduk-
cję kosztów – wyjaśnia prezes. – W po-
równaniu z zasilaniem gazowym są one 
niższe aż o 2/3. Oprócz tego wykorzy-
stujemy biogaz, który powstaje przy 
fermentacji osadów ściekowych. Z tego 
biogazu też wytwarzamy energię cieplną 
w  silnikach kogeneratorów. Produkuje-
my również ponad 8 megawatogodzin 
energii elektrycznej dziennie. Roczne 
przychody z  tego tytułu wynoszą powy-
żej 2 mln zł.  

Przy zaopatrywaniu w ciepło oczysz-
czalnia jest samowystarczalna. Produk-
cja prądu zaspakaja potrzeby oczyszczal-
ni ścieków w ok. 50 procentach. Firma 
cały czas poszukuje dalszych sposobów 
i możliwości ograniczania kosztów. 
Dzięki dobremu zarządzaniu AQUA 
utrzymuje stawki za dostawę wody i od-
biór ścieków na najniższym poziomie 
w województwie śląskim. Z oszczędne-
go i efektywnego działania spółki mają 
prawo być zadowoleni użytkownicy, któ-
rych firma stara się jak najlepiej obsłu-
giwać. Uroczyste obchody podwójnego 
jubileuszu odbędą się w listopadzie. (jc)

Fot. Lucjusz Cykarski

Zapora w Wapienicy im. Ignacego Mościckiego
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Zrównoważony roZwój  to priorytet dla władZ  
samorZądowych w Bielsku-Białej

Miasto tysiąca  
przemysłów i silnej 
gospodarki 

wysokie kwalifikacje załogi. To również 
był podstawowy argument kiedy przed 
laty koncern GE kupował Fabrykę Apara-
tów Elektrycznych „Apena”, z którą byłem 
związany przez 35 lat i w której przeszed-
łem wszystkie szczeble zawodowej kariery. 

W najbliższych miesiącach powinien 
nastąpić odbiór tej fabryki. Perspektywy 
dla załogi są wspaniałe. Powstaną tam na-
prawdę atrakcyjne miejsca pracy. 

Jednym z naszych największych prob-
lemów jest ogromy brak ludzi do pracy 
z wykształceniem technicznym. Inżyniero-
wie i technicy mogą znaleźć u nas bardzo 
interesujące zatrudnienie. 

– Na ogół jest odwrotnie, to ludzie 
bezskutecznie poszukują pracy. Jak duże 
są te potrzeby?

– W mieście o tak silnej gospodarce 
i rozwiniętym przemyśle potrzeby kadro-
we są bardzo duże. Mamy firmy, które 
natychmiast przyjęłyby kilkudziesięciu 
pracowników w zawodach technicznych. 
Warto rozważyć taką propozycję. Zarobki 
są naprawdę atrakcyjne, nie mówiąc już 
o doskonałych perspektywach zawodo-
wych. U nas stopa bezrobocia jest jedną 
z najniższych w Polsce i wynosi zaledwie 
4,9 proc. Nie obejmuje oczywiście osób 
z technicznym wykształceniem. Jeśli ktoś 
wybiera liceum, a później studia lekkie, 
łatwe i przyjemne to musi się liczyć, że po-
tem będzie szukać pracy. W Bielsku-Białej 
nigdy nie zlikwidowaliśmy szkolnictwa 
zawodowego, które cieszy się dużym po-
wodzeniem. Co roku zmniejszamy zresztą 
rekrutację do liceów o jedna klasę, żeby 
młodzież uczyła się w technikach, a potem 
wybierała techniczne kierunki studiów. Są 
dużo trudniejsze, ale to wszystkim wycho-
dzi na dobre. Ludzie ambitni z pomysła-
mi nie muszą się martwić o zatrudnienie 
i emigrować za pracą, na przysłowiowym 
zmywaku. 

 
– Prężny rozwój przemysłu w Bielsku-

Białej udaje się pogodzić z ekologią?
– Przy dzisiejszym stanie techniki 

wszystko jest do opanowania. Ochrona 
środowiska  zawsze była dla nas prioryte-
tem. Zadbaliśmy o równomierny rozwój 
nowoczesnej infrastruktury we wszystkich 
dziedzinach. Miasto jest w dużej mierze 
skanalizowane – ponad 98 proc. miesz-
kańców ma dostęp do sieci kanalizacyjnej, 
gospodarka odpadowa jest rozwiązana 
na europejskim poziomie i nadal w nią 
inwestujemy. Dzięki współpracy z koncer-
nem TAURON powstała w naszym mieście 
jedna z najnowocześniejszych i najbardziej 
ekologicznych elektrociepłowni w Polsce. 
Dzięki niej bielszczanie mają zapewnione 
dostawy ciepła na najbliższe 40 lat. Przez 
zastosowanie nowatorskiej technologii 
nowa elektrociepłownia zapewnia nam 
17-krotne zmniejszenie emisji pyłów oraz 
30-procentową redukcję tlenku azotu i ga-
zów cieplarnianych do atmosfery. Ochro-
na klimatu i racjonalne gospodarowanie 
energią jest naszym podstawowym celem. 
Odnosimy w tej dziedzinie sporo sukce-
sów, w tym międzynarodowych, z których 
jesteśmy naprawdę dumni. W rozbudowie 
infrastruktury drogowej zrobiliśmy skok 
cywilizacyjny i jeszcze nie powiedzieliśmy 
ostatniego słowa. Jesteśmy jedynym mia-
stem w Polsce, które ma dwie obwodnice. 
Sieć komunikacyjną rozwiązaliśmy na fan-
tastycznym poziomie. W mieście mamy 
ok. 600 km dróg, z których znacząca część 
jest zmodernizowana. Zrównoważony 

rozwój miasta to nie tylko prężny prze-
mysł, silna gospodarka, dobra komunika-
cja i dbałość o środowisko. To jest przede 
wszystkim troska o ludzi i tworzenie jak 
najlepszych warunków do życia, nauki, 
wypoczynku i rozrywki. W naszym mieście 
przeznaczamy na to ogromne środki, żeby 
w Bielsku-Białej żyło się wszystkim jak naj-
lepiej.  

– Inwestujecie w oświatę, kulturę, 
sport i rekreację?

– Na oświatę przeznaczamy ogromne 
środki, nawet do 100 mln zł. rocznie. Dla 
porównania, tyle kosztowała budowa no-
woczesnego stadionu w Bielsku-Białej. 
Większość naszych szkół i przedszkoli jest 
po głębokiej modernizacji. Mamy w mie-
ście 117 takich placówek. Staramy się stwo-
rzyć uczniom i nauczycielom jak najlepsze 
warunki. To się opłaca, bo wyniki w naucza-
niu są bardzo dobre. Jesteśmy w czołówce 
nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce.  Znaczą-
ce wydatki z budżetu miasta, sięgającego 
ok. 800 mln zł przeznaczamy również na 
działalność kulturalną, sportową i rekre-
acyjną. Bez przerwy w coś inwestujemy. 
Oddaliśmy ostatnio najdłuższy w Polsce tor 
dla amatorów jazdy na rolkach o długości 
800 m. Tłumy ludzi z tego korzystają – od 
maluchów po seniorów. Nie robimy żadnej 
drogi bez ścieżek rowerowych, integrując 
je powoli w zwarty system. Na Szyndziel-
ni zbudowaliśmy wieżę widokową. Teraz 
przygotowujemy się do modernizacji ko-
lejki linowej. Nowe wagoniki będą m.in. 
przystosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Mamy nowoczesny ośrodek 
narciarski na Dębowcu, z wyciągiem kana-
powym, sztucznym naśnieżaniem i oświet-
leniem. Bardzo mocno wspieramy bielskie 
drużyny sportowe, zespoły taneczne, chóry 
i orkiestry. Bielskie Centrum Kultury jest 
animatorem największych przedsięwzięć 
kulturalnych w mieście m.in. Festiwalu 
Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka 
Mikołaja Góreckiego. 

W tym roku będziemy mieli już 20 
edycję tego wydarzenia. Żaden festiwal 
muzyki poważnej w Polsce nie ma tak dłu-
giej tradycji. Odnowiliśmy teatry i prawie 
wszystkie domy kultury, które prowadzą 
fantastyczną pracę z dziećmi i młodzie-
żą. Warto dodać, że na wiele odbywają-
cych się w mieście koncertów wstęp jest 
wolny, bo samorząd je finansuje. A skoro 
przy koncertach jesteśmy to należy po-
wiedzieć, że regularnie koncertują u nas 
największe światowe gwiazdy. Kultura jest 
najlepszym wyznacznikiem potęgi miasta, 
a my mamy ogromne bogactwo imprez 
kulturalnych. Bielsko-Biała jest miastem 
otwartym dla miłośników kultury, sportu, 
rekreacji i oczywiście ludzi przedsiębior-
czych, którzy w naszym pięknym mieście, 
nazywanym małym Wiedniem, prowadzą 
działalność gospodarczą i biznesową. Każ-
dy tu znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie. 
Zapraszamy.  

Rozmawiała Jolanta Czudak

ustawa prZeciwko podróBkom, Bylejakości i wykorZystywaniu cudZej myśli technicZnej

Pierwszeństwo z wystawy

chronić prawo własności prZemysłowej

Targi weryfikują pomysły

Zmiana przepisów w znowelizowanej ustawie - prawo własności przemysłowej jest korzystna dla wystawców prezen-
tujących nowości na krajowych targach. Twórcy nowych wzorów użytkowych i przemysłowych domagali się tego od 
kilku lat. Przywrócenie przywileju pierwszeństwa z wystawy zapewni im właściwą ochronę prawną. 

Żadna próba pokazania nowego wzoru 
użytkowego lub przemysłowego na orga-
nizowanych w Polsce wystawach publicz-
nych nie gwarantowała autorom i upraw-
nionym przedsiębiorcom prawa do ich 
ochrony. Po wprowadzonych w 2007 
roku zmianach w prawie własności prze-
mysłowej, uprawnieni mieli ustawowy 
obowiązek wcześniejszego dokonania ich 
rejestracji w Urzędzie Patentowym lub 
Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrz-
nego. Jeśli tego warunku nie spełnili 
przed targami, to podczas prezentacji no-
wości na wystawie targowej, nie mogli już 
z tej ochrony prawnej skorzystać. 

O przywrócenie uchylonego przed 
ośmioma laty, tzw. certyfikatu pierw-
szeństwa z wystawy, przyznawanego 
uprawnionym przedsiębiorcom i autorom 
prezentującym na targach wzory przemy-
słowe lub użytkowe, starała się Polska 
Izba Przemysłu Targowego (PIPT), wspól-
nie z przedsiębiorcami. 

– Takie były oczekiwania środowisk 
gospodarczych w Polsce, firm innowa-
cyjnych i projektowych, wystawiających 
na krajowych targach nowości, któ-
rych jeszcze nie zarejestrowali w Urzę-
dzie Patentowym informuje Przemysław 
Trawa, prezes Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich i PIPT. – W ich interesie 
zwróciliśmy się do posłów z propozycją 
dokonania korzystnych zmian w noweli-

Wystawcy i organizatorzy imprez 
targowych w Polsce odetchnęli z ulgą. 
Mają nadzieję na szybkie wprowadze-
nie w życie nowych regulacji. Do tego 
czasu należy nadal rejestrować nowości 
w Urzędzie Patentowym przed ich wy-
stawieniem na targach.

– Zmiany legislacyjne przywracające 
wystawcom przywilej pierwszeństwa na 
krajowych wystawach są dla nas bardzo 
ważne – informuje Paweł Babij, prezes 
łódzkiej spółki INTERSERVIS, organizatora 
targów. –  Firmy bez ryzyka będą mogły 
na tych imprezach pokazywać innowa-
cyjne rozwiązania, nowości, a nawet pro-
totypy, których jeszcze nie ma w obro-
cie rynkowym. Przywrócony przywilej 
pierwszeństwa z wystawy zagwarantuje 
im prawną ochronę. Powiem więcej, jest 
to ustawa przeciwko podróbkom, byle-
jakości i wykorzystywaniu cudzej pracy, 
myśli technicznej i dokonań, dlatego była 
konieczna. Ta regulacja chroni również 
przed nieuczciwą konkurencją. 

INTERSERVIS organizuje w Łodzi kilka 
znaczących imprez targowych, zaliczanych 
do czołówki krajowych wydarzeń. Są to: 
Targi Budownictwa INTERBUD, Między-
narodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyj-
nego REHABILITACJA, Targi Żeglarstwa 
i Sportów Wodnych BOATSHOW, jedyne 
w Polsce Targi Medycyny Weterynaryjnej 
VETMEDICA, Ogólnopolski SALON DEKAR-
SKI   oraz organizowane od dwóch lat Targi 
Piw Regionalnych PIWOWARY.

– Każda z naszych imprez targowych 
jest przeglądem najnowszych techno-
logii  i prawdziwą kuźnią nowatorskich 
pomysłów – ocenia prezes Paweł Babij 
– Za tę niezwykłą inwencję i oryginalność 
polskim inżynierom, projektantom i kon-
struktorom należy się wielki szacunek. 
Czasami się zdarza się, że jakiś produkt 
np. nowa łódka zostaje ukończona na 
dwa dni przed wystawą i jedzie na targi. 

Jej producent nie ma więc szans na za-
pewnienie sobie wcześniejszej ochrony  
prawnej w Urzędzie Patentowym, a targi 
są po to, żeby pokazywać nowości. Na 
szczęście wkrótce ta sytuacji się zmieni 
po wprowadzeniu przywileju  pierwszeń-
stwa z wystawy. 

Zapewnienie ochrony praw na tar-
gach pozwoli dużo skuteczniej chronić 
polską markę, wzory użytkowe, przemy-
słowe i krajowy rynek. Skorzystają na 
tym wszystkie branże. Przykładowo na 
Targach Budownictwa INTERBUD, jednej 
z największych wystaw tego typu w Pol-
sce, promowane są nowe technologie, 
materiały i rozwiązania konstrukcyjno-
architektoniczne. Bywa, że wystawiane są 
nowe materiały i wyroby budowlane, któ-
re dopiero  powstały i są w procesie  opi-
niowania i certyfikacji.  Dzięki znowelizo-
wanej ustawie będą teraz mogły korzystać 
z czasowej ochrony, dodaje prezes.

Od 17 września rozpoczynają się 
w Łodzi trzydniowe, Międzynarodo-
we Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego 
REHABILITACJA, które należą do czte-
rech największych imprez branżowych  

zowanej ustawie Prawo własności prze-
mysłowej.

– Argumenty przedstawione przez PIPT 
były całkowicie uzasadnione –  potwierdził 
poseł Marek Niedbała. – Za wnioskowany-
mi zmianami opowiedziała się większość 
posłów. Senatorowie podzielili ten pogląd, 
aby wprowadzić ochronę wzorów użyt-
kowych i przemysłowych na krajowych 
targach. Znowelizowaną ustawę, która  
uwzględniła ważne dla wystawców zmia-
ny, postulowane przez Polską Izbę Prze-
mysłu Targowego, Sejm przyjął jednogłoś-
nie 11 września. Dokument trafił teraz do 
podpisu prezydenta. Uchwalona ustawa 
ma fundamentalne znaczenie dla kreowa-
nia innowacji w Polsce. 

Problem ochrony praw własności in-
telektualnej wystawców, nurtuje zarów-
no polskie, jak i międzynarodowe środo-
wisko targowe i jest przedmiotem wielu 
dyskusji w najważniejszych międzyna-
rodowych organizacjach targowych. 
W ocenie ekspertów targowych realnym 
mechanizmem ochrony jest właśnie cer-
tyfikat pierwszeństwa z wystawy, wyda-
wany przez odpowiedniego organizato-
ra targów. Wiadomo, że takie regulacje 
z powodzeniem funkcjonują w Niem-
czech, na największym rynku targowym 
Europy i w najsilniejszej gospodarce. 
Istnieją także w wielu innych europej-
skich państwach m.in. w Hiszpanii, na 

Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej wprowadziła ważne zmiany dla wystawców na targach 
krajowych, postulowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego. Przyjęta przed kilkoma dniami przez Sejm 
ustawa, trafi teraz do podpisu prezydenta.

Węgrzech oraz na świecie. Szczególnie 
przedsiębiorstwa europejskie, w dobie 
globalizacji, potrzebują kompleksowego 
zestawu narzędzi prawnych do rejestra-
cji i ochrony prawa własności przemy-
słowej.

– Jeśli naprawdę chcemy chronić na-
szych twórców i wartości intelektualne 
to zmiany w przepisach były konieczne 
– podkreśla Piotr Voelkel, założyciel 
grupy kapitałowej VOX. – Targi są do-
skonałym miejscem do zweryfikowania 
autorskich pomysłów i sprawdzianem 
czy znajdą zainteresowanie u nabywców. 
Dopiero wtedy powinno się podejmować 
decyzję o ich prawnej ochronie, a nie od-
wrotnie. Wcześniejsza rejestracja w Urzę-
dzie Patentowym nie miała sensu. Często 
na targach młodzi twórcy, pokazują cie-
kawe projekty. Moglibyśmy podjąć z nimi 
współpracę i wprowadzić nowy produkt 
na rynek, ale wtedy już traciliśmy prawo 
do ochrony. 

Przy takim podejściu trudno było 
o podniesienie poziomu technologiczne-
go w Polsce. Wprowadzenie certyfikatu 
pierwszeństwa zapewni wystawcom ra-
cjonalną ochronę ich praw. Pobudzi polski 
przemysł do generowania nowych orygi-
nalnych pomysłów technicznych i prezen-
towania ich na krajowych targach, przy-
spieszając tym samym rozwój innowacji 
w Polsce. (jol)

w Europie. Jest to już 23 edycja tych 
targów, w której uczestniczy ponad 280 
firm z pięciu  państw. 

– To są targi nowych technologii w re-
habilitacji – wyjaśnia Paweł Babij.  – Jeśli 
popatrzymy z perspektywy 10 minio-
nych lat to postęp jest niewyobrażalny. 
Dzisiaj rehabilitacją zaczynają rządzić 
elektroniczne roboty, które pozwalają 
osobom niepełnosprawnym wstawać 
z wózka inwalidzkiego i chodzić. W ze-
szłym roku na targach był pokazywany 
po raz pierwszy w Polsce elektroniczny 
egzoszkielet. Tym razem wystawiane 
są wózki dla dzieci z porażeniem móz-
gowym, które także pozwalają na pio-
nizację. Możemy być dumni z naszych 
dokonań.

Polscy producenci i dystrybutorzy 
sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych 
osiągnęli najwyższy poziom technolo-
giczny w tej dziedzinie. Jest to bardzo 
licząca się branża, także w działalności 
eksportowej. Można się o tym przeko-
nań odwiedzając targi od 17 – 19 wrześ-
nia. Jest to przegląd najnowszych tech-
nologii, które służą zdrowiu. (jc)

Hala Wielofunkcyjna w Bielsku-Białej jest najnowocześniejszą budowlą tego typu w województwie 
śląskim o przeznaczeniu sportowym, wystawienniczym

Fot. Archiwum

Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA w Łodzi, należą do największych 
imprez branżowych w Europie. Jest to zarazem przegląd najnowszych technologii, które służą zdrowiu

Fot. Archiwum
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Władze RzeszoWa niecieRpliWie czekają na ostateczne RozstRzygnięcie

Komu przypadnie zamek
Jednym z najatrakcyjniejszych zabytków Rzeszowa jest Zamek Lubomirskich, wzniesiony z XVII wieku i później kilkakrot-
nie przebudowywany. Dostojnie góruje nad centralną częścią miasta, intrygując niezwykłą okazałością i potężnymi ob-
warowaniami z otaczającą je fosą. Zachęca do zwiedzania, choć jego przeznaczenie jest zupełnie inne. Przez prawie dwa 
wieki był siedzibą sądów, a niewiele krócej również więzienia. Obecnie mieści się w nim Sąd Okręgowy. Władze miasta 
od kilkunastu lat czynią starania, aby historyczny obiekt przejąć na cele kultury.

Z Zamku Lubomirskich udało się niedaw-
no wyprowadzić Prokuraturę Okręgową, 
a kilka lat wcześniej Sąd Rejonowy. Naj-
trudniej jest przenieść dotychczasowego 
lokatora. Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Okręgowego w Rzeszowie w kwietniu 
2013 roku podjęto uchwałę sprzeciwiają-
cą się opuszczeniu historycznego obiektu 
i przeprowadzce do innej siedziby. Jednym 
z podstawowych argumentów dla środo-
wiska sędziowskiego są kwestie finansowe. 
Koszty budowy nowego obiektu szacowane 
są na około 50 - 60 mln zł. Prezydent miasta 
i samorząd województwa podkarpackiego 
zamierzają przeznaczyć na dofinansowanie 
tej inwestycji łącznie 20 mln zł. Zdaniem 
pracowników wymiaru sprawiedliwości  
taki udział w kosztach budowy jest zbyt 
niski i nieadekwatny do poniesionych do-
tychczas nakładów na remonty i adaptację 
zamku na potrzeby sądownictwa. 

Kultura ważniejsza od finansów
Z argumentacją sędziów nie zgadza się 

prezydent Rzeszowa, zabiegający od wie-
lu lat o przejęcie Zamku Lubomirskich na 
cele kultury. 

– Stanowisko sędziów jest dla mnie nie 
do przyjęcia – wyjaśnia  prezydent Rzeszo-
wa Tadeusz Ferenc. – To nie finanse, ale 
dziedzictwo kultury jest najważniejsze. 
Kultywowanie pamięci narodowej, sza-
cunku do przeszłości i historii. Zamek jest 
dumą Rzeszowa i bezwzględnie powinien 
należeć do miasta. To jak testament po ro-
dach Ligęzów i Lubomirskich. Musimy sza-
nować tę spuściznę, która przetrwała do 
naszych czasów i udostępnić ten piękny, 
historyczny obiekt całemu społeczeństwa. 
Przypominać jego dzieje także po przejęciu 
zamku przez władze austriackie i tragiczne 
wydarzenia w czasie okupacji oraz repre-

sje patriotycznego podziemia bezpośred-
nio po zakończeniu działań wojennych. Na 
tym zgromadzenie sędziów powinno się 
skupiać, a nie na finansach.

Niech każdy zajmuje się tym, na czym 
zna się najlepiej, dodaje prezydent. Argu-
menty o potrzebie zachowania dziedzi-
ctwa narodowego i powszechnego udo-
stępnienia Zamku Lubomirskich na cele 
kultury jednak słabiej oddziaływają na 
wyobraźnię obecnych użytkowników. 

Różnice stanowisk 
Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgo-

wego w Rzeszowie nawiązuje w swoim 
stanowisku do ponad dwustuletniej hi-
storii sądów w zabytkowym obiekcie, 
którego rozbudowa i odnawianie każdo-
razowo wiązało się wyłącznie z potrze-
bami wymiaru sprawiedliwości. Ten fakt, 
w ich ocenie, powinien być również brany 
pod uwagę. Dominujące zaangażowanie 
finansowe Skarbu Państwa w budowę no-
wej siedziby dla Sądu Okręgowego prze-
czy zasadzie ekwiwalentności świadczeń. 

– Ostateczna decyzja w sprawie przeję-
cia Zamku Lubomirskich przez miasto nie 
należy do rzeszowskich sędziów tylko do 
ich zwierzchników w Ministerstwie Spra-
wiedliwości – przypomina prezydent Rze-
szowa. – Kilku ministrów już zajmowało 
się tą sprawą. Zbigniew Ćwiąkalski, Jaro-
sław Gowin i Cezary Grabarczyk byli przy-
chylni dla naszej propozycji i nie wymagali 
od nas zwiększonego udziału finansowe-
go w kosztach budowy nowej siedziby dla 
Sądu Okręgowego. Powszechnie aprobo-
wana była również lokalizacja gmachu 
w sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Miasto 
deklaruje przeznaczenie nieodpłatnie 
działki pod tę inwestycję, właśnie w tym 
miejscu. 

MAŁGORZATA OMILANOWSKA, MINISTeR KuLTuRy I DZIeDZIcTWA NARODOWeGO.

Sprawą kluczową dla przejęcia Zamku Lubomirskich przez prezydenta Rzeszowa jest budowa nowej siedziby dla Sądu Okrę-
gowego, spełniającej współczesne standardy. To co przerobiono na zamku na początku XIX wieku, adaptując go do dzia-

łalności sądu, dzisiaj już nie przystaje do nowych potrzeb technologicznych, organizacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa 
itd. Zmiana przeznaczenia tego obiektu jest jak najbardziej racjonalna. Koszt budowy nowego gmachu sądu nie jest kwotą 
astronomiczną, ale trzeba się też liczyć z wydatkami na adaptację zabytkowego obiektu na cele kultury. To wszystko wymaga 
przygotowania dobrego master planu i odpowiedzenia sobie na pytanie, co ma tam być docelowo. Tego minister nie określi, 

tylko służby prezydenta miasta na miejscu, które najlepiej się na tym znają. Trzeba też stworzyć odpowiedni montaż finansowy dla tych wszystkich 
działań. W mojej ocenie, projekt przeznaczenia zamku na cele kultury jest bardzo dobry i na pewno znajdzie poparcie rządu. Nie ma jednak co 
się łudzić, że tę inwestycję udźwignie budżet państwa, dlatego trzeba znaleźć inne źródła finansowania.  Wszystkim powinno na tym zależeć, aby 
z dziedzictwa narodowego korzystało całe społeczeństwo, a nie tylko wymiar sprawiedliwości. 

IWONA NAŁĘcZ-IDZIKOWSKA, PRZeWODNIcZącA KRAJOWeJ RADy ZWIąZKu ZAWODOWeGO PRAcOWNIKóW WyMIARu  
SPRAWIeDLIWOścI RP I RADy ZAKŁADOWeJ W SąDZIe OKRĘGOWyM W RZeSZOWIe.

Jako związkowcy popieramy propozycję prezydenta miasta Tadeusza Ferenca, dotyczącą przeniesienia siedziby Sądu 
Okręgowego z Zamku Lubomirskich do nowego gmachu. Budowa nowoczesnego obiektu w sąsiedztwie Sądu Rejono-

wego przy ul. Kustronia jest całkowicie uzasadniona. Byłoby blisko, wygodnie i funkcjonalnie, ponieważ obie instytucje 
współpracują ze sobą na co dzień. Transportowanie akt z SR na sale rozpraw do sądu II instancji lub pilnej korespondencji, 
z odległej części miasta jest bardzo uciążliwe i kosztowne. Skoro pojawia się szansa na złagodzenie tych wszystkich nie-
dogodności, to powinniśmy z niej jak najszybciej skorzystać i przeznaczyć zamek na cele kultury. Tego oczekują również 

turyści, rozczarowani obecnym przeznaczeniem, jednego z najatrakcyjniejszych w mieście zabytków. 

plusy i minusy pRzepRoWadzki z zaBytku

Gdzie siedziba sądu?

– Wysokość dofinansowania deklaro-
wanego przez władze miasta i samorząd 
województwa podkarpackiego jest głów-
ną przyczyną sprzeciwu?

- Nie jest. Uchwała zawiera w pierwszym 
rzędzie argumenty natury historycznej, 
wskazując na lokalizację sądów w siedzi-
bie zamku od 1812 roku. Przy racjonalnym 
gospodarowaniu finansami publicznymi, 
wydatkowanie z budżetu państwa ok. 
40 mln zł na budowę nowej siedziby dla 
naszego sądu, którą organy samorządo-
we chcą wesprzeć kwotą 20 mln zł.  jest 
nieefektywne.  Tak duże zaangażowanie 
Skarbu Państwa nie odpowiada  warto-

Od podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie o sprzeciwie wobec przeprowadzki 
z Zamku Lubomirskich do nowej siedziby minęło dwa i pół roku. 
Historyczny obiekt nie zmienił użytkownika, który zyskał jeszcze 
dodatkową powierzchnię po wyprowadzeniu się Prokuratury. 
Sędziowie nadal podtrzymują swoje stanowisko. O szansę na 
jego zweryfikowanie i opuszczenie Zamku, pytamy Tomasza 

Wojciechowskiego, prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

tę inwestycję za ok. dwa miesiące. Kolejną 
rozbudowę prowadzimy w Przybyszówce. 
Odbudowaliśmy też od podstaw dom kul-
tury i kino, w którym kiedyś śpiewała Anna 
German. Kultura jest naszym oczkiem 
w głowie i hojnie ją wspieramy. 

W Rzeszowie szacunku do dziedzictwa 
narodowego uczy się dzieci już od przed-
szkola. Szkolna edukacja te dobre nawyki 
utrwala. W nowoczesnych, dobrze wy-
posażonych placówkach oświatowych 
stworzono do tego odpowiednie warunki. 
Z każdym rokiem takich placówek również 
przybywa. W Osiedlu Błogosławionej Ka-
roliny Kuski uczniowie rozpoczynali nowy 
rok szkolny w pięknej szkole, której budo-
wa zakończyła się latem tego roku. Kolejne 
takie obiekty są już w realizacji. 

W krajowej czołówce
Za miejsce sprzyjające edukacji i kultu-

rze, innowacyjność działań, rozwój nowo-
czesnej infrastruktury i wysoki standard 
życia mieszkańców, stolica Podkarpacia 
króluje w ogólnopolskich rankingach. Jest 
liderem w pozyskiwaniu i wydatkowaniu 
unijnych środków w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Ten wskaźnik wynosi  
ok. 13.400 zł. plasując Rzeszów na drugim 
miejscu w kraju. Od 2007 roku samorząd 
miasta przeznaczył na  inwestycje z  udzia-
łem unijnych i własnych środków około 
3,8 mld złotych. W nowej perspektywie fi-
nansowej na zadania inwestycyjne planuje 
się wydatkowania ponad 3 mld złotych. 

Rzeszów jest doskonałym przykładem 
nie tylko dla Polski, ale również dla Euro-
py wizjonerskiego zarządzania miastem 
i efektywnego wykorzystywania unijnych 
pieniędzy. Imponujące dokonania władz 
miasta powinny w końcu przesądzić o przy-
wrócenie Zamku Lubomirskich lokalnej 
społeczności. (jol)

Kiedy korzystne dla Rzeszowa rozstrzyg-
nięcia były już „w zasięgu ręki” i dokumenty 
przygotowane do podpisu, kolejni ministro-
wie żegnali się z resortem sprawiedliwości. 
Z każdą następną nominacją wszystko za-
czynało się od początku z podobnym fina-
łem. Można powiedzieć, że szczęcie opusz-
czało władze miasta dosłownie w ostatniej 
chwili. Przez powtarzający się od lat ten sam 
scenariusz włodarze stolicy Podkarpacia 
trzymani są w ciągłej niepewności. Odwle-
kanie decyzji dotyczącej przejęcia Zamku 
Lubomirskich przez miasto z pewnością ni-
komu nie sprzyja. Sytuacja sędziów też jest 
niekomfortowa. Chcieliby wreszcie poznać 
również stanowisko resortu sprawiedli-
wości. Starania w sprawie przejęcia zamku 
trwają już kilkanaście lat. Najwyższy czas na 
dokonanie ostatecznego rozstrzygnięcia. 

Wiele pomysłów na adaptację obiektu 
Rzeszowscy animatorzy kultury zasypu-

ją prezydenta wspaniałymi propozycjami  
na wykorzystanie zamku i przywrócenie 
go społeczeństwu i kulturze. Będzie moż-
na je zrealizować dopiero po odzyskaniu 
historycznego obiektu. 

– Wielokrotnie doświadczałem ogrom-
nej życzliwości ze strony władz central-
nych i jestem przekonany, że tym razem, 
też mogę na to liczyć – podkreśla Tadeusz 

Ferenc. – Koncepcję jak zaadaptować za-
mek mam w głowie już od dawna. W tych 
pięknych wnętrzach zamkowych powinno 
się eksponować wspaniałe dzieła sztuki, 
artystyczne dokonania i szczycić się nimi, 
bo to wyrabia w nas dumę narodową. Od 
dziesięciu lat planujemy, aby przenieść do 
Zamku Lubomirskich siedzibę muzeum 
okręgowego. Chcemy tam tworzyć eks-
pozycję obrazów i rzeźb, które są przecho-
wywane w magazynach z uwagi na brak 
miejsca. Pomysłów nam nie brakuje na 
adaptację Zamku Lubomirskich i  to udo-
wodnimy, jak miasto go odzyska. Powinien 
do nas należeć, ponieważ wybudowali go 
dawni właściciele Rzeszowa. 

Duży dziedziniec zamkowy doskonale 
nadaje się do odtwarzania historycznych 
scen, rozgrywania turniejów rycerskich, 
wystawiania spektakli teatralnych, opero-
wych, organizowania koncertów np. mu-
zyki renesansowej czy barokowej. Na orga-
nizowanie tak atrakcyjnych imprez w kasie 
miasta nigdy nie zabraknie środków.

Hojne wsparcie dla kultury 
Władze Rzeszowa nie żałują pieniędzy na 

kulturę. Każdego roku przeznaczają po kil-
kaset  milionów złotych na realizację zadań 
z zakresu wspierania kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. W tym roku poziom 
wydatków sięga ok. 350 mln zł. W mieście 
powstało wiele nowych ośrodków zajmują-
cych się działalnością artystyczną. 

– Przez 13 lat, od kiedy jest prezyden-
tem Rzeszowa uruchomiliśmy 15 nowych 
domów kultury – podsumowuje Tadeusz 
Ferenc. – W październiku oddajemy ko-
lejny w Budziwoju, dzielnicy, która została 
przyłączona do Rzeszowa. Tak dzieje się 
we wszystkich przyłączonych do miasta 
osiedlach, m.in. w Słocinie gdzie też roz-
budowujemy dom kultury. Zakończymy 

Obecnie w Zamku, jednym z najatrakcyjniejszych zabytków Rzeszowa mieści się Sąd Okręgowy

ści świadczeń, które byłyby przedmiotem 
zamiany tych nieruchomości. Trudno jest 
znaleźć uzasadnienie dla działań inwesty-
cyjnych kiedy zabezpieczone są w pełni 
potrzeby, dotyczące dogodnych warunków 
pracy i prowadzenia postępowań sądo-
wych. To godzi bowiem w zasadę ekwiwa-
lentności świadczeń. Były minister spra-
wiedliwości Krzysztof Kwiatkowski pytany 
pięć lat temu, podczas otwarcia nowego 
budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 
kiedy Sąd Okręgowy opuści zamek, odpo-
wiedział, że niezwłocznie, jak tylko samo-
rząd województwa podkarpackiego oraz 
miasto wybudują nową siedzibę.

– Opinie ministrów sprawiedliwości 
w tej sprawie są zróżnicowane. Nie każ-
dy oczekuje sfinansowania inwestycji ze 
środków samorządowych. 

– Znam przychylność ministra Jarosława 
Gowina dla działań sprzyjających przekaza-
niu zamku władzom miasta, ale nie zdążył 
tego zrobić, bo odszedł z resortu. Minister 
Marek Biernacki wypowiadał się, że nie po-
dejmie żadnych decyzji wbrew środowisku 
sędziów. Minister Cezary Grabarczyk rozwa-
żał możliwość przeniesienia siedziby sądu, 
a obecny minister Borys Budka nie wypo-
wiedział się jeszcze w tej sprawie. Plany bu-
dowy obiektów sądowych są zawsze uzgad-
niane z Ministerstwem Sprawiedliwości. 
Ostateczną decyzję o realizacji takich przed-
sięwzięć podejmują zawsze nasi przełożeni. 

– Przewidywane są dalsze negocjacje 
z władzami miasta w sprawie budowy no-
wej siedziby dla Sądu Okręgowego ?

– Władze nie prowadzą negocjacji z kie-
rownictwem Sądu Okręgowego, tylko kie-
rują swoje wystąpienia do urzędujących 
ministrów sprawiedliwości. My nie upie-
ramy się, że jest to stanowisko ostateczne. 
Jako prezes sądu nie chciałbym jednak, 
bez racjonalnej potrzeby, podejmować 

działań, które nie są akceptowane przez 
sędziów i większość pracowników. W ra-
chunku ponoszonych kosztów trzeba brać 
pod uwagę również opłaty za utrzymanie 
obiektu i niski podatek od zabytkowej nie-
ruchomości. Nie możemy tego pomijać 
w naszych rozliczeniach. Wyższe koszty 
utrzymania nowego obiekty to są minusy 
zmiany siedziby, ale są też i pewne zalety.

– A jakie są plusy?
– Lokalizacja nowej siedziby w sąsiedz-

twie Sądu Rejonowego miałaby pewne 
uzasadnienie. Wpłynęłoby na zmniejsze-
nie kosztów codziennego transportowania 

akt pomiędzy oddalonymi od siebie sąda-
mi i przyspieszyłaby ich dostarczanie. To 
jest pewna niedogodność dla obu naszych 
instytucji. Podobnie jak brak windy w Za-
mku Lubomirskich. To utrudnia przemiesz-
czanie się osobom niepełnosprawnym 
i przenoszenie akt sądowych. Wewnętrzny  
parking nie jest przeznaczony dla stron 
procesowych. To stanowi pewną uciążli-
wość. Nowa siedziba z parkingiem publicz-
nym rozwiązałaby te problemy. Jak poto-
czą się dalsze losy Zamku Lubomirskich to 
już zależy od współpracy wszystkich zainte-
resowanych stron. 

Rozmawiała Jolanta czudak

W zabytkowych wnętrzach, które adoptowano na potrzeby sądu, odbywają się procesy
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