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W grudniowym „Raporcie o polskich 
metropoliach”, opracowanym przez zespół 
ekspertów, pod kierunkiem prof. Witolda 
Orłowskiego, głównego doradcy ekono-
micznego PwC – organizacji świadczącej pro-
fesjonalne usługi doradcze, uznano Rzeszów 
za miasto  sukcesu gospodarczego. Tej ocenie 
nie zaszkodziły nawet wskazane w raporcie 
pewne słabości stolicy Podkarpacia, które 
wymagają poprawy i wzmocnienia. 

– Sukces gospodarczy Rzeszowa jest 
faktem – ocenia prof. Witold Orłowski. 
– Nasz raport tylko to potwierdził. To nie 
jest ranking prowadzony wśród 12 miast, 
należących do Unii Metropolii Polskich, 
tylko rzetelna analiza ich sytuacji społeczno
-gospodarczej. Pod moim kierownictwem 
dokonują jej eksperci i analitycy z PwC na 
podstawie wielu informacji źródłowych. 

Najmniejsza z polskich metropolii zaskakuje ogromną konsekwencją w realizacji przemyślanej wizji i przyjętej stra-
tegii rozwoju miasta. Imponuje szybkim wzrostem Produktu Krajowego Brutto (PKB), sprawnością zarządzania i nie-
zwykłą skutecznością wykorzystania funduszy europejskich. Wyróżnia się wysokim standardem życia mieszkańców 
i dobrymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej. 

Tadeusz FeReNc, PRezydeNT RzeszOWa
Jesteśmy bardzo wdzięczni autorom „Raportu o pol-
skich metropoliach” za rzetelną ocenę naszych dokonań 
i wskazanie słabości, które musimy wyeliminować. Jest 
to niezwykle cenne źródło informacji i sugestii, którymi 
będziemy się kierować przy wyborze priorytetów, za-
pewniających miastu dalszy rozwój. 
Dla inwestorów takie opracowanie ma również duże 

znaczenie, ponieważ wskazuje na miejsca najlepsze do podejmowania działalności bi-
znesowej. Rzeszów świetnie się do tego nadaje, bo jest największym ośrodkiem Polski 
południowo-wschodniej i leży w Dolinie Lotniczej, co jest jego dodatkowym atutem. 
Tworzymy  w mieście nie tylko dogodne warunki do inwestowania, ale jesteśmy też mia-
stem ludzi młodych. Mamy  bardzo wysoki odsetek osób dobrze wykształconych. Ten 
wskaźnik przekracza 30 proc. Pod tym względem wyprzedza nas tylko Warszawa. Wśród 
metropolii objętych badaniem, w Rzeszowie studiuje najwięcej osób w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców. 
Z każdym rokiem przybywa nam nowych mieszkańców. Musimy im zapewnić wysoki 
standard życia i atrakcyjne zatrudnienie. To wiąże się z dalszym rozwojem infrastruktury 
i nowych osiedli z całym zapleczem, gwarantującym wygodny dostęp do oświaty, kultury, 
sportu i rozrywki. Przez ostatnie lata w tym zakresie sporo już zrobiliśmy, ale przed nami 
jest jeszcze wiele pracy. 
W Rzeszowskim Ratuszu mamy plany inwestycyjne opiewające na miliard dolarów. Będziemy 
te zadania sukcesywnie realizować w najbliższych latach. W tegorocznym budżecie na inwesty-
cje przeznaczyliśmy ponad 300 mln zł. Niewykluczone, że ta kwota znacznie wzrośnie, ponie-
waż  spodziewamy się w ciągu roku dodatkowych pieniędzy z programów unijnych. 
Jednym z największych przedsięwzięć, finansowanych z tegorocznego budżetu miasta 
będzie budowa nowej drogi, która w przyszłości pełnić ma funkcję obwodnicy południo-
wej miasta. Docelowo tą drogą będzie można dojechać od węzła na S19 w Kielanówce. 
Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 140 mln zł. Budowa i modernizacja dróg, wy-
prowadzających ruch z miasta w kierunku autostrad i dróg ekspresowych,  jest jednym 
z naszych głównych priorytetów. To jest kolejny impuls do rozwoju, ponieważ w ich oto-
czeniu powstają szybko domy, biurowce i fabryki. Od 2002 roku wydaliśmy na ten cel ok. 
1,7 mld zł. Inwestujemy też w budowę mostów. Przed kilkoma miesiącami oddaliśmy do 
użytku most na Wisłoku, drugi pod względem wysokości w kraju,  podwieszony na pylo-
nie przekraczającym 108 metrów. Wiele osób uważa, że jest najpiękniejszym w Polsce.  
Planów inwestycyjnych na ten rok mamy bardzo dużo. Nie wszystkie wymagają wielkich 
nakładów, ale z pewnością ich realizacja przyczyni się do wzmocnienia wizerunek miasta, 
do czego nakłaniają nas autorzy „Raportu o polskich metropoliach”. Nam również na tym 
bardzo zależy, bo to gwarantuje miastu dalszy, dynamiczny rozwój oraz większą rozpozna-
walność w kraju i za granicą.  

TRasa PółNOcNa ORaz BudOWa 
OBWOdNIcy POłudNIOWej TO 
NajWIęKsze WyzWaNIa dROgOWe, 
PRzed KTóRymI sTOI RzeszóW. Na 
Te INWesTycje z PROgRamu POlsKa 
WschOdNIa mIasTO chce POzysKać 
PONad mIlIaRd złOTych. 
– Zależy nam na tym, aby za kilka lat otoczyć 
miasto pierścieniem dróg  – wyjaśnia Maciej 
Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. – 
Ten proces już się rozpoczął. Przed kilkoma 
miesiącami oddaliśmy do eksploatacji po-
tężny most im. Tadeusza Mazowieckiego o 
dł. 400 m na Wisłoku wraz z drogami dojaz-
dowymi.  Ta inwestycja pochłonęła 184 mln 
zł, w tym 170 mln pochodziło z programów 
unijnych i budżetu państwa. Kontynuacją 
tego zadania  będzie budowa dwóch łączni-
ków pomiędzy wylotowymi ulicami Lubelską 
i Warszawską. Te trzy drogi utworzą tzw. trasę 
północną. Koszt budowy drogi łączącej ulicę 
Lubelską z Warszawską miasto szacuje na ok. 
40-50 mln zł. Miejski Zarząd Dróg ogłosił prze-
targ na przygotowanie projektu. Wykonawcę 
zamierzamy wybrać jeszcze w styczniu. Budo-
wa tej drogi będzie jednym z głównych zdań 
w rozdaniu unijnych pieniędzy do 2020 roku.
Miasto przygotowuje też obwodnice połu-
dniową. Jej częścią będzie fragment budo-
wanej drogi ekspresowej S19, która połączy 
istniejący już węzeł w Świlczy z nowym wę-
złem Rzeszów Południe w Kielanówce. Od 
węzła w Kielanówce poprowadzona zostanie 
droga w kierunku południowym. To zadanie 
będziemy realizowali wspólnie z marszałkiem 
województwa.  

NajmOcNIejsze sTRONy mIasTa:
• Wysoka jakość życia codziennego, dobra opieka medyczna
• Bardzo dobra sytuacja demograficzna
• Skuteczność w wykorzystaniu funduszy unijnych

głóWNe PROBlemy dO ROzWIązaNIa:
• Poprawa wizerunku miasta i zwiększenie jego rozpoznawalności
• Jakość usług edukacyjnych
• Poprawa infrastruktury transportowej i komunikacji miejskiej

Rzetelna ocena ekspeRtów i analityków

Rzeszów miastem sukcesu gospodarczego

W dwóch poprzednich raportach, wydawa-
nych co 4 lata, analizowaliśmy wyłącznie sy-
tuację w miastach powyżej 300 tys. miesz-
kańców. Tym razem do tej grupy dołączył 
Rzeszów z liczbą ludności mniejszą o prawie 
100  tys. O włączeniu do tej czołówki naj-
mniejszej polskiej metropolii, zdecydował 
olbrzymi postęp jaki dokonał się w tym 
mieście i metropolitalna rola jaką odgrywa 
w całym regionie. 

W raporcie eksperci wskazali na mocne 
i słabe strony metropolii, bez dokonywania 
oceny, kto jest lepszy czy gorszy. Nie cho-
dziło w nim o krytykowanie czy chwalenie 
poszczególnych miast, ale o pokazanie obiek-
tywnych przesłanek do budowania strategii 
ich dalszego rozwoju. Podano rodzaj suge-
stii, co powinno być wzmacniane i na jakich 
atutach dana metropolia powinna budować 

swoją siłę. Te atuty, na jakie wskazano w ra-
porcie, trzeba jak najlepiej wykorzystać, 
a słabości eliminować. To jest kierunek drogi, 
którą powinno się podążać, ale to lokalna 
społeczność decyduje, czy warto z tych suge-
stii skorzystać. Jest to z pewnością poważny 
materiał do rozmyślań i refleksji przy rozwoju 
każdego miasta. Metropolie bardzo trudno 
jest porównywać, bo ich rozwój jest wielo-
wymiarowy i zróżnicowany. W PwC opraco-
wano wspólną metodykę do ich oceny wy-
odrębniając siedem podstawowych filarów 
rozwoju, skoncentrowanych na finansach, 
inwestycjach, infrastrukturze, instytucjach, 
wizerunku, ludziach i jakości życia. 

– Nie ma idealnego sposobu pomiaru, 
ale przyjęta przez nas metoda pozwala na 
zachowanie obiektywizmu przy wykorzysta-
niu najbardziej rzetelnych i sprawdzonych 
danych – kontynuuje prof. Witold Orłowski. 
– Patrzymy na różne aspekty i dokonuje-
my porównania. Wschodnia część Polski 
ze względów historycznych jeszcze do 
niedawna była znacznie słabiej rozwinię-
ta niż zachodnia. To było widoczne m.in. 
w strukturze gospodarki czy wykształceniu 
mieszkańców. Powoli to już staje się prze-
szłością. Te miasta doskonale wykorzystały 
swoją szansę w sięganiu po środki europej-
skie, które wpłynęły na dynamikę  rozwo-
ju. Rzeszów jest modelowym przykładem, 
niezwykle szybkiego wyrównywania różnic 
gospodarczych, kulturowych czy wręcz cy-
wilizacyjnych, związanych z wykształceniem 
ludności, dlatego osiągnął tak spektakularny 
sukces gospodarczy. Nie ma w tym przesa-
dy. To porównanie wypadło dla Rzeszowa 
znakomicie. Przyznam, że nie spodziewałem 
się, aż tak dobrego wyniku, pomimo, że za-
chodzące w mieście zmiany obserwuję już  
od paru lat. 

 Mądre zarządzanie i konsekwentna rea-
lizacja dobrze pomyślanej wizji rozwoju jest 
największą siłą Rzeszowa. Startując z pozycji 
znacznie gorszej od pozostałych metropo-
lii, udało się tu wiele osiągnąć w krótkim 
czasie. Miniona dekada była okresem 
sukcesu gospodarczego dzięki niezwykłej 
skuteczności wykorzystania funduszy euro-
pejskich. Można mówić, że miasta w Polsce  

Wschodniej mają nieco większych dostęp 
do środków unijnych, ale nie to jest najważ-
niejsze, tylko racjonalny sposób ich wydat-
kowania. To spowodowało, że Rzeszów na-
prawdę rozkwita. W ciągu niecałych 10 lat 
odnotował najwyższe tempo wzrostu PKB 
wśród polskich metropolii. Przy średniej 
34 proc. osiągnął  58 proc. 

– To jest naprawdę znakomity wynik 
– podkreśla prof. Witold Orłowski. – Rze-
szów stał się nowoczesnym centrum życia 
gospodarczego, naukowego, artystycznego 
i edukacyjnego w regionie. Wyróżnia się 
bardzo dobrymi warunkami do inwestowa-
nia. Dzięki temu w mieście jest stosunkowo 
duża liczba innowacyjnych firm i spory po-
tencjał inwestycyjny. Jednym z najmocniej-
szych atutów jest także jakość życia, która 
przekłada się m.in. na bardzo dobrą sytua-
cję demograficzną, najlepszą w Polsce. Do 
mocnych stron należy również sprawnie 
działająca administracja publiczna. Rzeszów 
jest miastem czystym, zadbanym i coraz 
piękniejszym z możliwością atrakcyjnego 
spędzaniu wolnego czasu. Tego właśnie 
ludzie szukają w miastach i od tego często  
uzależniają swoje wybory, na równi z intere-
sującą ofertą na rynku pracy. 

Jednak największą słabością Rzeszowa 
jest stosunkowo mała rozpoznawalność mia-
sta zarówno w kraju, jak i za granicą. Tego 
jeszcze nie udało się zmienić w stosunku do 
sukcesu metropolii w innych dziedzinach. 
W świadomości ludzi często funkcjonuje taki 
stereotyp miasta peryferyjnego. Taka ocena 
jest całkowicie bezzasadna, ale powielana 
przez ludzi, którzy nie znają Rzeszowa. Byli 
tam kilka dekad temu, albo wcale. Lokalna 
społeczność musi zadbać zdecydowanie 
bardziej o lepszy wizerunek miasta. To nie 
powinny być formy promocji na bilbordach, 
z reguły nieskuteczne, ponieważ one nic nie 
wnoszą. Na specjalistów od reklamy do wy-
promowania miasta też szkoda pieniędzy. 
Rzetelne informacje i publikacje o dokona-
niach są dużo skuteczniejsze. Miasto może 
być też spopularyzowane np. przez pisarza 
w bestselerowej książce, albo przez znanego 
reżysera w jego filmie. Podobnych sposobów 
jest wiele na dobrą promocję, która znacznie 
wzmocni rozpoznawalność Rzeszowa. Na-
leży utożsamiać go z nowoczesnością jako 
stolicą innowacji, która jest bardzo dobrym 
pomysłem i trzeba podążać w tym kierun-
ku. Rzeszów powinien też mocniej zaistnieć  

na mapie kulturowej, ponieważ to jest do-
skonałe narzędzie do skutecznego promo-
wania. Po prostu trzeba jeszcze więcej inwe-
stować w kulturę, bo to się naprawdę opłaca. 
Poprawy w mieście wymaga też sytuacja na 
rynku pracy, ponieważ bezrobocie jest tro-
chę wyższe niż w pozostałych metropoliach. 
Generalnie słabości jest zdecydowanie mniej 
niż sukcesów, dlatego stosunkowo łatwo 
można je wyeliminować. 

Z wielką życzliwością na ocenę przedsta-
wioną w raporcie PwC zareagowały władze 
miasta. 

– Byłem nawet zażenowany niezwykle 
pochlebną opinią pana prezydenta Tade-
usza Ferenca – powiedział na zakończenie 
prof. Witold Orłowski. – W innych miastach 
często spotykamy się z krytyką i zgłaszaniem 
zastrzeżeń do raportu. Nie wszyscy podziela-
ją nasz pogląd i bywa, że kwestionują przy-
jętą metodę  oceny przedstawionych faktów. 
W Rzeszowie było zupełnie inaczej. To nas 
bardzo mile zaskoczyło. Najbardziej cieszymy 
się z deklaracji, że nasze uwagi i sugestie mia-
sto wykorzysta do budowania strategii dal-
szego rozwoju. Taki właśnie był cel „Raportu 
o polskich metropoliach”. Mamy satysfakcję 
że nasz wysiłek  został doceniony. (jol)

Fot. Archiwum Fot. Archiwum

Nowy most na Wisłoku, 
jeden z najpiękniejszych 

w Polsce

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z głównych priorytetów dla władz miasta w Rzeszowie
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Marki – rekoMendacje dla  dobrych rozwiązań 

System godny upowszechniania

niezwykły wynalazek dla ochrony zdrowia

Ratunek dla kręgosłupa

Wysoki poziom wód gruntowych w mieście położonym na rozległym i płaskim 
terenie, wymagał dostosowania budowy sieci kanalizacyjnej w podwarszaw-
skich Markach, do bardzo trudnych warunków geologicznych. Zastosowanie 
mieszanego układu grawitacyjno-tłocznego, ciśnieniowego i podciśnienio-
wego okazało się najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla tej trzydziesto-
tysięcznej aglomeracji. Rekomendowany przez środowisko naukowe system, 
doskonale sprawdził się w eksploatacji.

Specjalistyczny fotel do aktywnego siedzenia jest wynalazkiem niezwykłym. Wykorzystując 
prawa fizyki pobudza aktywność ruchową u osób w różnym wieku. O roli urządzenia w reha-
bilitacji i przywracaniu zdrowia z doktorem Tadeuszem Mazurem rozmawia Jan Grzybowski.

Kierownictwo Wodociągu Mareckiego 
podsumowało 10 grudnia ub.r., efekty uzy-
skane w wyniku realizacji dwóch etapów 
projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki”, 
dofinansowanego ze środków programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Pierwszy etap przedsięwzięcia w ramach 
którego wybudowano ok. 156 km sieci ka-
nalizacyjnej, zakończył się w czerwcu 2014 
roku. Jego budowa pochłonęła ponad 
120 mln netto, w tym ponad 76 mln zł sta-
nowiła unijna dotacja. Wartość drugiego 
etapu przekroczyła 21 mln netto, z tego ok. 
11 mln pochodziło ze środków unijnych.  

– Kontynuując realizację rozpoczętych 
w 2008 roku inwestycji, w drugim etapie 
wydłużyliśmy sieć kanalizacyjną w mieście 
o dodatkowych 30 km oraz zmodernizowa-
liśmy niewielkie odcinki wyeksploatowanej 
sieci sanitarnej i wodociągowej – informo-
wał Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor 
Wodociągu Mareckiego, podczas grudnio-
wej konferencji z udziałem przedstawicieli 
władz miasta, NFOŚiGW, projektantów, 
wykonawców, naukowców i dziennikarzy. 
– Warto przypomnieć, że zanim przystąpi-
liśmy do rozbudowy infrastruktury sanitar-
nej, miasto było skanalizowane zaledwie 
w kilku procentach. Długość sieci kanali-
zacyjnej wynosiła wówczas 12 km. Teraz 
mamy prawie 200 km nowoczesnej kana-
lizacji i planowane są dalsze inwestycje. 
W kolejnym etapie przybędzie w Markach 

JG: Mała aktywność ruchowa powoduje wiele 
schorzeń. Wszyscy chcemy być zdrowi, ale z wiekiem 
chętnych do tej aktywności ubywa. Dlaczego?

TM: Loty w kosmos uświadomiły nam, że tu na 
ziemi, najważniejszym wyzwaniem dla każdego z nas 
jest ciągłe równoważenie siły przyciągania ziemskiego 
(rspz). Uczymy się tego od dzieciństwa. Z punktu widze-
nia fizyki chodzi o optymalny rozkład sił, a subiektywnie 
– o doznawanie  przyjemności towarzyszącej takiemu 
ruchowi. Jej brak powoduje zanik motywacji do powta-
rzania  tego  ruchu. Nie powtarzając zapominamy. 

JG: Pański wynalazek – urządzenie do aktywnego 
siedzenia, zostało nagrodzone w prestiżowym kon-
kursie „Laur Innowacyjności 2015”. Gratulujemy suk-
cesu! Na czym polega jego działanie? 

TM: Jego celem jest możliwość odzyskania umie-
jętności i przywrócenie chęci ciągłego ruchu (rspz). 
Urządzenie pozwala na takie ułożenie ciała, które 
odciąża kręgosłup i jednocześnie tworzy warunki do 
ruchu stabilizującego odchylenia. Zapewnia bezpie-
czeństwo, komfort i przyjemność ruchu. Po skorzy-
staniu z tego urządzenia sylwetka prostuje się samo-
istnie, pojawia się uczucie lekkości. 

JG: Jakie może być zastosowanie tego urządzenia?
TM: Poprawa umiejętności rspz powoduje, że taki 

ruch sprawia przyjemność i zachęca do ciągłej aktywno-
ści, czyli daje szansę na zdrowie ludziom w każdym wieku. 
Urządzenie to może być wykorzystywane do profilaktyki, 
chroniącej przed wystąpieniem  schorzeń wynikających z 
bezruchu oraz wadliwej pozycji przed komputerem. Jest 
bardzo przydatne w leczeniu zespołów bólowych  krę-
gosłupa, niedowładu połowiczego, choroby Parkinsona, 
astmy, nietrzymania moczu u kobiet oraz w chorobach, 
w których przeciwwskazany jest ruch  z wysiłkiem.

JG: Do tej pory ruch utożsamiano z wysiłkiem fi-
zycznym i aktywnością mięśni globalnych.

TM: Badania jednak dowodzą, że intensywnego wy-
siłku potrzebujemy tylko przez krótki czas. Potrzebujemy 
natomiast stale ruchu lekkiego, płynnego, bez wysiłku. 
Ruch ten związany jest bowiem z równoważeniem siły 
przyciągania ziemskiego, stąd wynika konieczność stałej 
aktywności mięśni antygrawitacyjnych (lokalnych). Wię-
cej szkody czyni bezruch niż przynoszą pożytek intensyw-
ne ćwiczenia. Dbajmy więc o ruch sprawiający przyjem-
ność, a jednocześnie niezbędny dla zdrowia, zwłaszcza 
kręgosłupa. Temu właśnie służy mój wynalazek. 

jeszcze 20 km sieci kanalizacyjnej, ponieważ 
miasto bardzo dynamicznie się rozwija. 

Z każdym rokiem w mareckiej aglomera-
cji, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Warszawy, osiedla się od 800 do tysiąca 
nowych osób. Jest to jedna z dwóch gmin 
w Polsce o najwyższym wskaźniku przyrostu 
mieszkańców. W mieście zameldowanych 
jest ponad 30 tys. osób, ale oficjalne sza-
cunki są wyższe o prawie 15 tys. W szybkim 
tempie powstają nowe osiedla deweloper-
skie i domy jednorodzinne. Atrakcyjność lo-
kalizacji miasta jest magnesem również dla 
przedsiębiorców, którzy rozwijają tu działal-
ność usługową i biznesową.   

– Skok cywilizacyjny jaki dokonał się 
w ostatnich latach w Markach stwarza zna-
komite perspektywy do dalszego rozwoju 
miasta – podkreślał uczestniczący w konfe-
rencji Jacek Orych, burmistrz Marek. – Roz-
budowa infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej wpłynęła na znaczącą poprawę 
atrakcyjności życia mieszkańców. Minął rok 

od kiedy jestem burmistrzem Marek i bar-
dzo się cieszę z dobrej współpracy z Wodo-
ciągiem Mareckim, powołanym 16 lat temu 
przez władze miasta do realizacji zadań włas-
nych gminy. Zakończyliśmy z sukcesem dwa 
etapy najważniejszej inwestycji w historii 
miasta i teraz podejmujemy wspólnie dzia-
łania zmierzające do budowy drugiej stacji 
uzdatniania wody oraz potężnej inwestycji 
związanej z budową kanalizacji deszczowej. 
Z doskonale przygotowaną do takich zadań 
załogą Wodociągu Mareckiego, podejmiemy 
w najbliższym czasie starania o pozyskanie 
środków na realizację kolejnych, planowa-
nych w tym zakresie przedsięwzięć. 

Opracowana przed laty spójna koncepcja 
rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanali-
zacyjnej w Markach jest konsekwentnie wcie-
lana w życie. Spośród kilku przygotowanych 
wówczas propozycji przez biuro projektów 
we współpracy ze środowiskiem naukowym 
dokonano wyboru rozwiązania najkorzyst-
niejszego dla mareckiej aglomeracji.   

– Rzetelna analiza specyficznych wa-
runków gruntowo-wodnych pozwoliła na 
zastosowanie w Markach efektywnego sy-
stemu, łączącego budowę kanalizacji grawi-
tacyjno-tłocznej z ciśnieniową i podciśnie-
niową – zapewniał prof. Zbigniew Heidrich 
z Politechniki Warszawskiej. – Mieszany sy-
stem doskonale sprawdził się w eksploata-
cji. Wszystko funkcjonuje bardzo sprawnie 
pod względem technicznym i operacyjnym. 
Niewielkie są też obciążenia finansowe dla 
mieszkańców korzystających ze zbiorczej 
sieci odbioru ścieków. 

W przydomowych przepompowniach 
zainstalowane są pompy o małej wydaj-
ności ok. 2-5 litrów na sekundę, o mocy 
od 1,5-1,8 kilowata, które podają ścieki do 
sieci ciśnieniowej. Pracują maksymalnie 
godzinę w ciągu doby. To powoduje zuży-
cie energii elektrycznej na poziomie ok. 
2 kilowatogodzin. Koszt związany z funk-
cjonowaniem takiej pompowni przydomo-
wej wynosi dziennie ok. 50 groszy.  

– To w pełni potwierdza efektywność 
wprowadzonego w Markach rozwiązania 
– kontynuuje prof. Zbigniew Heidrich. – Bę-
dziemy ten system w Polsce upowszechniać, 
bo jest niezwykle korzystny dla mieszkańców 
i środowiska naturalnego. Może uda się dzię-
ki temu uniknąć błędów jakie popełniają nie-
które gminy. Zamiast zbiorczej sieci kanaliza-
cyjnej buduje się tam dużo przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Rekordzistą jest gmina 
mająca ok. 6 tys. mieszkańców, w której wy-
konano 1170 przydomowych oczyszczalni. 

Nadzór nad skutecznością oczyszczania 
ścieków w takich obiektach jest niemożli-
wy, a koszty ich budowy są bez wątpienia 
dużo większym obciążeniem dla użytkow-
ników niż podłączenie do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej. Marki są przykładem dla 
innych miejscowości, że można problemy 
gospodarki ściekowej rozwiązywać znacz-
nie skuteczniej i efektywniej. (jol)

Fot. Archiwum

Efekty realizacji dwóch etapów projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
Marki” podsumowali podczas grudniowej konferencji: Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor Wodociągu 
Mareckiego, Jacek Orych, burmistrz Marek i prof. Zbigniew Heidrich z Politechniki Warszawskiej

EWa KaMIEńSKa, ZaSTęPca DyREKTORa DEPaRTaMENTu OcHRONy  
I GOSPODaROWaNIa WODaMI W NFOŚIGW

Podłączenie posesji do zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest warunkiem niezbęd-
nym do uzyskania efektu ekologicznego. W ramach pierwszego etapu do sy-
stemu zbiorczej kanalizacji, podłączonych zostało ok. 4,8 tys. nieruchomości. 
Skorzystało z niej prawie 20 tys. mieszkańców Marek. Do uzyskania tego efektu  
przyczyniły się bez wątpienia korzystne warunki dofinansowania w postaci do-

tacji i niskooprocentowanych pożyczek udzielanych mieszkańcom przez inwestora na dokona-
nie takich przyłączeń. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej przyznanej Wodociągowi Ma-
reckiemu przez NFOŚiGW. Od 2011 roku spółka otrzymała prawie 7 mln zł. dotacji i podobną 
kwotę pożyczek na ten cel. Z efektów drugiego etapu Wodociąg Marecki rozliczy się pod koniec 
czerwca 2016 roku. Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej w ramach drugiego etapu skorzysta w mie-
ście ok. 3,3 tys. nowych użytkowników. Prawie trzy czwarte umów na dokonanie podłączeń  
posesji do zbiorczej sieci jest już zakontraktowanych. W naszej ocenie, Wodociąg Marecki który 
niezwykle sprawnie realizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury kanalizacyj-
nej powinien być przykładem dla innych beneficjentów.  

Zapraszam do kontaktu: 
Tadeusz Mazur centrum Rehabilitacji Zdrowie
Kraków ul Św. Gertrudy 28
zdrowie@kregoslupa.pl
www.kregoslupa.pl,
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15 lat działalności Wodociągu Mareckiego i realizacji projektóW

Intuicja nie zawiodła
Zakończona sukcesem budowa prawie 155 km sieci kanalizacyjnej wraz z przy-
łączami do nieruchomości to powód do dumy dla Wodociągu Mareckiego, 
satysfakcja dla samorządu i nagroda  dla mieszkańców za okazaną wyrozumia-
łość i cierpliwość. Taką refleksją Janusz Werczyński, burmistrz Marek, podsu-
mował realizację największego w dziejach miasta projektu, dofinansowanego 
ze środków unijnych, podczas czerwcowej konferencji z udziałem inwestora, 
przedstawicieli NFOŚiGW, wykonawców i dziennikarzy. 

Terminowe wykonanie rozpoczętej 
w 2008 roku inwestycji zbiegło się z ju-
bileuszem 15 lat działalności Wodociągu 
Mareckiego. 

– Powołałem tę spółkę przed 15 laty 
do rozbudowy szczątkowej wówczas in-
frastruktury wodociągowej i kanalizacyj-
nej, aby poprawić standard życia w Mar-
kach – przypomniał burmistrz Janusz 
Werczyński. – Tak szybkiej realizacji zamie-
rzeń chyba jednak nikt się nie spodziewał. 
Miasto liczące dzisiaj ponad 28 tys.  miesz-
kańców jest już w 97 proc. skanalizowane. 
To zasługa profesjonalnie zarządzanej spół-
ki i niezwykłej kreatywności całej załogi. In-
tuicja mnie nie zawiodła, żeby kierowanie 
Wodociągiem Mareckim powierzyć dyrek-
torowi Kajetanowi Pawłowi Specjalskiemu. 
Zarząd i załoga znakomicie wywiązują się 
z tej roli. Już rozpoczęli drugi etap projektu 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w dyna-
micznie rozwijającym się mieście.  

Rozbudowa infrastruktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej wpłynęła na znaczną 
poprawę atrakcyjności życia w Markach. 
Rocznie w tym podwarszawskim mieście 

O rozkopanych drogach, błocie, ob-
jazdach i towarzyszących im zatorach 
w komunikacji niedługo wszyscy zapo-
mną. Rekompensuje to znaczna poprawa 
standardu życia w Markach. Miasto stale 
się rozrasta. Powstaje coraz więcej elegan-
ckich rezydencji i nowoczesnych osiedli 
mieszkaniowych o niskiej zabudowie.  
Rosną też potrzeby związane z dalszą roz-
budową infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej. Wodociąg Marecki przystąpił 
już do realizacji drugiego etapu projektu. 
Ogłoszony został już pierwszy przetarg na 
budowę kolejnych 30 km sieci sanitarnej, 
w tym modernizację niewielkich odcin-
ków starej sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Wartość projektu wynosi prawie 
31 mln zł, w tym połowę stanowi dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej.

– Jestem przekonany, że spółka szybko 
wybierze wykonawców i jeszcze w tym 

osiedla od kilkuset do ponad 1000 nowych 
osób. Jest to jedna z dwóch gmin w Polsce 
o najwyższym  wskaźniku przyrostu  miesz-
kańców.  

– Zmiany jakie zachodzą w Markach 
to dla mnie wielka satysfakcja – wyznaje 
burmistrz Janusz Werczyński – Pochodzę 
z tego miasta i cieszę się, że w procesie 
jego przeobrażeń  uczestniczę już od 18 lat. 
Kiedy zostałem burmistrzem marzyłem, 
żeby wybudować tu nowoczesną infra-
strukturę. Wtedy powstały pierwsze prace 
studialne i analizy, ale bez większej wiary, 
że z niewielkim budżetem samorządowym 
uda nam się te pomysły zrealizować. Tę 
wiarę ugruntowała w nas dopiero decyzja 
związana z powołaniem Wodociągu Mare-
ckiego. Kiedy spółka wzięła sprawy w swo-
je ręce, to przygotowania do budowy sieci 
kanalizacyjnej ruszyły pełną parą. 

Wejście do Unii Europejskiej i pomoc 
finansowa Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, stworzyły zupełnie nowe 
możliwości, z których samorząd skrzętnie 

skorzystał. W całkowitych kosztach zre-
alizowanego projektu o wartości  ponad 
118 mln zł, dotacja unijna już przekroczyła 
76 mln zł. O resztę pieniędzy zadbał samo-
rząd i Wodociąg Marecki. Dzięki wspólnym 
działaniom można było zaciągnąć kredyt 
bankowy i uzyskać preferencyjną pożyczkę 
z WFOŚiGW w Warszawie. W ciągu kilku 
lat realizacji projektu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
Marki”, wybudowano prawie 155 km sieci 
kanalizacyjnej, 39 pompowni i dotychczas 
434 pompowni przydomowych. Ostatni 
z 17 kontraktów wykonano pod koniec 
czerwca tego roku.

– Bez środków z Unii Europejskiej nie 
moglibyśmy poważnie myśleć o takiej in-
westycji – podkreśla burmistrz. – Budowa 
sieci na taką skalę, to byłby proces rozło-
żony na dziesiątki lat w naszym mieście. 
Uzyskanie dofinansowania nie było ła-
twe, ale najtrudniejszy okres był  dopiero 
przed nami, kiedy rozpoczęły się roboty 
budowlane. Przez pewien czas prowadzili-
śmy równolegle prawie 100 prac inwesty-
cyjnych przy budowie kanalizacji. To było 
wielkie wyzwania dla miasta, bo wiązało 
się z ogromnymi uciążliwościami dla miesz-
kańców. Jestem wszystkim bardzo wdzięcz-
ny, że tak dzielnie znosili przez kilka lat te 
utrudnienia. Słowa uznania należą się rów-
nież wykonawcom, którzy przy tak  dużym 
zakresie robót zrealizowali te prace niezwy-
kle sprawnie i profesjonalnie. 

Beneficjent unijnych środków, po zakończeniu realizacji projektu, musi potwierdzić osiągnie-
cie efektu ekologicznego, wskazanego we wniosku aplikacyjnym. Jeśli tego efektu nie uzy-
ska do zakończenia okresu kwalifikowania wydatków, w ramach perspektywy finansowej  
2007-2014, to dotacja będzie proporcjonalnie pomniejszona. 
– Przy budowie sieci sanitarnej trzeba się wykazać planowaną we wniosku ilością odebranych 
od mieszkańców ścieków komunalnych – przypomina Ewa Kamieńska z NFOŚiGW. – W przy-
padku Marek ten wskaźnik wynosi aż 97 procent. Mieszkańcy mają obowiązek wykonania 
i sfinansowania przyłączy do prywatnych posesji. NFOŚiGW przygotował program wsparcia 
takich działań, dedykowany dla beneficjentów pomocy unijnej, jednostek samorządu tery-
torialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych, które mają sieć kanalizacyjną nie w pełni wy-
korzystywaną przez mieszkańców. Zarząd Wodociągu Mareckiego jako jeden z pierwszych 
złożył wniosek o dofinansowanie przyłączy do nieruchomości. Spółka w porozumieniu z bur-
mistrzem miasta przygotowała wzorcowy program. Miasto finansuje opracowanie indywi-
dualnych projektów podłączeń kanalizacyjnych, natomiast miejska spółka, jako inwestor za-
stępczy, przejęła na siebie ich budowę. Odbywa się to na zasadach niezwykle korzystnych dla 
mieszkańców. To jest model godny naśladowania, ponieważ gwarantuje Wodociągowi Mare-
ckiemu osiągnięcie efektu ekologicznego. Jestem o tym przekonana. Niewielu beneficjentów 
skorzystało z takiej możliwości. Być może zabrakło im determinacji, jaką wykazał się zarząd 
miejskiej spółki i  burmistrz Marek. Podjęli ryzyko, które wszystkim się opłaci.

RAMY CZASOWE PROJEKTU
– Data rozpoczęcia inwestycji: 23.11.2007r. (przetarg K1).

– Data zakończenia inwestycji (efekt rzeczowy): 30.06.2014r.
– Data zakończenia projektu: 31.10.2014r. (data uzyskania pozwolenia na użytkowanie)

– Kwalifikowalność wydatków: 01.01.2008r. – 31.12.2014r.
– Data osiągnięcia efektu ekologicznego:  30.06.2015r.

– Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawczości z utrzymania   
osiągniętych wskaźników produktu przez okres 5-ciu lat po zakończeniu realizacji  

projektu. Zobowiązany jest też do przechowywania  dokumentacji projektu do 2020r.

czasaMi ryzyko się opłaca

Bez obaw o efekt

Koszty takich inwestycji wynoszą 
kilka tysięcy złotych. Dla większości 
rodzin, jest to znaczący wydatek. Opra-
cowany w Markach program finan-
sowania przyłączy nieruchomości do 
systemu zbiorczej kanalizacji jest dla 
wszystkich korzystny i zapewnia uzyska-
nie  zakładanego przez inwestora efektu 
ekologicznego w 2015 roku. 

– Wkład własny mieszkańców przy 
rozpoczęciu inwestycji wynosi tylko 
10 proc. – podkreśla Kajetan Paweł 
Specjalski, dyrektor Wodociągu Mare-
ckiego Sp. z o.o. – Każdy, kto zadeklaro-
wał chęć wybudowania przyłącza, otrzy-
mał 45 proc. dotacji na wykonanie tej 
inwestycji. Na kolejne 45 proc. kosztów 
udzielamy właścicielowi posesji bardzo 
preferencyjnej pożyczki, którą będzie 
nam w niewielkich ratach spłacał przez 

kilka lat. Mogliśmy sobie pozwolić na 
taką formę wsparcia, ponieważ spółka 
otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW. 
Dotychczas zawarliśmy z tą instytucją 
osiem umów. Cztery o udzielenie dota-
cji i tyle samo o przyznanie niskoopro-
centowanej pożyczki. Łącznie Wodociąg 
Marecki pozyskał ponad 13 mln zł. na 
budowę prawie 4 tys. podłączeń do 
posesji. Z takiej formy wsparcia przy 
realizacji inwestycji skorzysta ok. 15 tys. 
mieszkańców, co oznacza prawie 4 tys. 
podłączanych posesji. Reszta zrobi to we 
własnym zakresie. 

– Nie mamy obaw o uzyskanie efek-
tu ekologicznego – zapewnia dyrektor 
Kajetan Paweł Specjalski. – Ponad 2200  
przyłączy jest już wykonanych i rozliczo-
nych. Pozostałe są w trakcie realizacji. 
Nasz pomysł spodobał się mieszkańcom  

Marek. Masowo zgłaszali się do naszej 
spółki z deklaracją podłączenia nierucho-
mości do sieci. Każdy mieszkaniec otrzy-
mywał projekt gratisowo, za który płaciło 
miasto, dokapitalizując spółkę. To była 
fantastyczna decyzja burmistrza Janusza 
Werczyńskiego i radnych. Mamy poten-
cjał do tego, żeby te projekty skutecz-
nie realizować jako inwestor zastępczy. 
Wszystko  przebiega wyjątkowo sprawnie. 

Kondycja finansowa Wodociągu  
Mareckiego jest z każdym rokiem coraz 
lepsza. Przed 15 laty spółka zaczynała 
działalność z bardzo skromnym budże-
tem. Po przystąpieniu w 2008 roku do 
realizacji projektu „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki” o wartości początkowej 
ponad 200 mln, (obecnie jest to kwota 
ponad 118 mln zł netto), jej obroty wy-
nosiły ok. 3 mln zł. Zarząd firmy nie oba-
wiał się jednak ryzyka, że wykonanie tak 
potężnego przedsięwzięcia przekracza 
jej możliwości finansowe. 

– To ryzyko się opłaciło, bo nasze ob-
roty w tym roku wzrosną do 15 mln zł. 
– mówi z dumą dyrektor Wodociągu 
Mareckiego – Stać nas będzie na spła-
tę kredytów i dalsze inwestycje. Przy 
doskonałej współpracy spółki z burmi-
strzem, głównym animatorem rozwoju 
infrastruktury miejskiej, możemy zrobić 
jeszcze wiele dobrego dla mieszkańców 
podwarszawskich Marek. (jc)

Dotacja do budowy przyłączy prywatnych posesji do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej, preferencyjna pożyczka i dziesięcioprocentowy wkład własny na 
rozpoczęcie robót, skłoniły mieszkańców Marek do podejmowania inten-
sywnych działań inwestycyjnych. Większość spośród 5500 takich przed-
sięwzięć została już wykonana. To zapewni Wodociągowi Mareckiemu 
odbiór ścieków komunalnych w mieście na poziomie deklarowanym we 
wniosku aplikacyjnym.

roku zrealizuje dużą część tej inwesty-
cji – podsumowuje burmistrz Janusz 
Werczyński. – Musimy ją zakończyć w 
2015 roku W takich działaniach Wodociąg 
Marecki  sprawdza się doskonale. W cią-
gu zaledwie kilku miesięcy w 2012 roku, 
wybudował aż 80 km sieci kanalizacyj-
nej. Przy takim doświadczeniu jestem 
spokojny zarówno o kontynuację zadań 
inwestycyjnych, jak również o osiągniecie 
efektu ekologicznego w pierwszym etapie 
zakończonego terminowo projektu budo-
wy 155 km systemu zbiorczej kanalizacji.

Budowa ok. 5,5 tys. przyłączy zapewni 
odbiór ścieków komunalnych od niemal 
20 tys. mieszkańców Marek. Za rok spółka 
z tego efektu się rozliczy. Z pewnością bę-
dzie to kolejny powód do dumy dla Wodo-
ciągu Mareckiego oraz satysfakcji dla lokal-
nego samorządu, który realizuje ambitny 
plan budowy miasta z aspiracjami. (jc)
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Fot. Archiwum

Wodociąg Marecki został nagrodzony prestiżowym tytułem „Euro Symbol Inwestycji Komu-
nalnej 2012” w ramach programu prowadzonego przez redakcję „Monitora Rynkowego”. 
Kapituła doceniła miejską spółkę za nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem, 
strategiczne planowanie i doskonale przygotowaną kadrę.

Ryzyko się opłaciło
Wodociąg Marecki – nagroda za profesjonalne działania 

Przyznany przed kilkoma 
dniami tytuł „Euro Sym-
bol Inwestycji Komunalnej 

2012” jest potwierdzeniem pro-
fesjonalizmu spółki m.in. przy 
realizacji największej inwestycji 
w dziejach miasta, bezpośrednio 
sąsiadującego z Warszawą.  Dofi-
nansowany ze środków unijnych 
projekt „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki” zakończy się w 
2013 roku deklarowanym we 
wniosku aplikacyjnym efektem 
rzeczowym i ekologicznym. Do 
tego czasu  powstanie ponad 155 
km sieci kanalizacyjnej, 31 km 
przyłączy, 34 przepompownie 
i prawie 500 pompowni przydo-
mowych. Dzięki wprowadzeniu 
przez kierownictwo spółki przy 
współudziale miasta preferen-
cyjnego systemu podłączeń  nie-
ruchomości do kanalizacji sani-
tarnej, wybudowanych zostanie 
ok. 5,5 tys. przyłączy. Zapewni to 

To ryzyko przystąpienia do budo-
wy nowoczesnej infrastruktury 
i poprawy standardu życia miesz-
kańców wszystkim się opłaciło. 

Wysokość pozyskanych dota-
cji z Unii Europejskiej, skom-
plikowany montaż finansowy, 
wymagający dużego wsparcia 
z budżetu miasta, które wniosło 
do spółki kapitał zakładowy na 

wkład własny w finansowanie 
projektu, jednoznacznie po-
kazuje, że wspólne działania 
przyniosły spodziewany efekt. 
Za kilka miesięcy Marki będą już 
skanalizowane niemal w całości. 

– Przyznany tytuł potwierdza, 
że burmistrz i radni podjęli dobre 
decyzje, a Wodociąg Marecki speł-
nił te oczekiwania – kontynuuje 
Paweł Specjalski. – Z maleńkiej 
spółki staliśmy się już 50-osobo-
wym przedsiębiorstwem, które 
oprócz dofinansowanego ze środ-
ków unijnych projektu, realizu-
je drugie potężne zadanie, aby 
osiągnąć zakładany we wniosku 
aplikacyjnym  efekt ekologiczny. 
Program przyłączy nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej jest 
przedsięwzięciem dużo trudniej-
szym. Musimy do tego przekonać 
5,5 tys. użytkowników i z każdym 
zawrzeć indywidualną umowę. 

Pomoc dla mieszkańców
Przy budowie sieci kanalizacji 

obowiązek wykonania i sfinanso-
wania przyłączy do prywatnych 
posesji spoczywa na mieszkań-
cach. Koszty tych inwestycji 
wynoszą od 1500 do 5000 zł. To 
jest spory wysiłek finansowy 
dla większości rodzin, dlatego 
korzystając z możliwości stwo-
rzonych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej (NFOŚiGW) spółka 
w porozumieniu z burmistrzem 
miasta, przygotowała program 
wsparcia budowy podłączeń do 
zbiorczego systemu kanalizacyjne-
go w Markach. W ramach umów 
podpisanych z NFOŚiGW o dofi-
nansowanie programu, Wodociąg 
Marecki pomaga w przygotowaniu 
dokumentacji i budowie przyłączy 
kanalizacyjnych. 

–  My występujemy w roli in-
westora zastępczego – wyjaśnia 
prezes Kajetan Specjalski. – Ofe-
rujemy mieszkańcom  darmową  
dokumentację projektową, którą  
przygotowuje  specjalnie powo-
łany do tego zespół projektowy, 
zapewniamy budowę przyłączy 
oraz finansowanie w imieniu 
właściciela posesji. Narodowy 
Fundusz przyznaje dofinansowa-
nie do 90 proc. inwestycji, z czego 
połowa jest bezzwrotną dotacją, 
a połowa niskooprocentowaną 
pożyczką.  

Wymagany od mieszkańców 
wkład własny wynosi 10 proc. a na 
45 proc. mogą starać się o prefe-
rencyjny kredyt oprocentowa-
ny w wys. 3,5 proc. w stosunku 
rocznym. Na początek większość 

odbiór ścieków od niemal 20 tys. 
mieszkańców. 

W gronie najlepszych
– To bardzo miłe, że otrzyma-

liśmy ten prestiżowy tytuł „Euro 
Symbol Inwestycji Komunalnej 
2012”, przyznany przez redakcję 
„Monitora Rynkowego” – mówi 
z dumą Kajetan Specjalski, pre-
zes Wodociągu Mareckiego Sp. 
z o.o. – Dla spółki, która istnieje 
dopiero 14 lat jest to ogromne wy-
różnienie. Nasze przedsiębiorstwo 
powołane zostało dzięki wielkiej 
determinacji burmistrza Janusza 
Werczyńskiego i radnych, dla któ-
rych priorytetem była budowa 
kanalizacji w podwarszawskich 
Markach. 

Wysiłek lokalnego samorządu 
i spółki zaowocował przygoto-
waniem dużego i kosztownego 
programu dla ponad 30-tysięcz-
nego miasta, prawie zupełnie 
pozbawionego sieci sanitarnej. 

Jednostka Realizująca Projekt, mieści się w siedzibie  
spółki Wodociągu Mareckiego przy ulicy Żeromskiego 30

obciążeń weźmie na siebie Wo-
dociąg Marecki, który w ratach 
będzie się rozliczał z użytkow-
nikami z zaciągniętego na te 45 
proc. kredytu.  Takie wsparcie jest 
możliwe dzięki dotacji udzielonej 
spółce przez NFOŚiGW w ramach 
uruchomionego w 2011 roku spe-
cjalnego programu na dofinan-
sowanie przyłączy do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej. Program jest 
przeznaczony głównie dla bene-
ficjentów realizujących projekty 
dofinansowane z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko (POIiŚ), aby ułatwić im 
uzyskanie efektu ekologicznego.

– To nie są dla nas łatwe pie-
niądze, bo my to zadanie realizu-
jemy już poza POIiŚ  – przyznaje 
Kajetan Specjalski. – Kiedy pod-
pisywaliśmy w 2010 roku umowę 
z NFOŚiGW o dofinansowanie 
projektu „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki”, takiej możliwości 
jeszcze nie było. Zasady ustalone 
przez NFOŚiGW dotyczące dofi-
nansowania przyłączy obejmują 
tylko ich budowę  i to jest bardzo 
rygorystycznie rozliczane. 

Skomplikowane umowy
Aby sięgać po te pieniądze 

spółka musi najpierw podpisać 
bardzo skomplikowane umowy 
z mieszkańcami, zawierające 
trzy zasadnicze zobowiązania.  
Pierwsze dotyczące wsparcia 

finansowego w postaci dotacji, 
drugie zwrotu pożyczki, rozbi-
tej na raty w okresie 5-letnim, 
na rzecz spółki kredytującej 
to zadanie, a trzecie odbioru 
ścieków przez mieszkańców. 
To wszystko musi być zawarte 
w jednym dokumencie.

– Musimy bardzo się gimnasty-
kować, aby przekonać mieszkań-
ców do podpisania takich doku-
mentów, ale bez tych załączników 
nie możemy zabiegać o pieniądze 
– kontynuuje prezes Kajetan Spe-
cjalski – Z NFOŚiGW zawarliśmy 
już dwie umowy na wykonanie 
prawie 2 tys. przyłączy, a przed 
miesiącem złożyliśmy wniosek na 
900 kolejnych. Będzie to ok. 3 tys. 
przyłączy, a my musimy łącznie 
wykonać ich 5,5 tys. do połowy 
2015 roku, aby osiągnąć efekt 
ekologiczny zapisany w umowie 
o dofinansowanie projektu „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Mar-
ki”. Przed nami jeszcze bardzo 
dużo pracy. Na szczęście w tych 
wszystkich działaniach bardzo 
mocno wspiera nas burmistrz 
i Rada Miasta. (jc)

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

Janusz Werczyński, burmistrz Marek
– Jestem spokojny o wykonanie obu tych trudnych projektów w terminie. Kierownictwo 
i pracownicy spółki Wodociąg Marecki już wielokrotnie radzili sobie z różnymi wyzwaniami 
i wychodzili z nich zwycięsko. To jest naprawdę profesjonalny zespół. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy docenią ich wysiłki i cały proces podpisywania umów i dokonywania przyłączy 
nieruchomości do systemu zbiorczej kanalizacji będzie przebiegał szybko i sprawnie. My 
przecież robimy to dla lokalnej społeczności, żeby poprawić standard życia i podnieść 
poziom cywilizacyjny miasta. Już wkrótce wszyscy to odczujemy. Marki to bardzo atrak-

cyjne miejsce, położone w odległości kilkunastu kilometrów od centrum Warszawy. Coraz więcej osób 
to docenia i chce tu mieszkać. Rocznie osiedla się w naszym mieście ok 1000 osób. To niebywała 
wprost dynamika. Zajmujemy pod tym względem drugie miejsce w kraju. Przybywa nam też przed-
siębiorców, którzy prowadzą tu działalność biznesową. Rozwój nowoczesnej infrastruktury pozwala 
się nam rozrastać. Osiedla powstają również na zupełnie nowych terenach, gdzie będziemy musieli 
kontynuować rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Przed Wodociągiem Mareckim pojawia się coraz 
więcej zadań. Spółka nabrała doświadczeń i będzie realizować kolejne inwestycje. Miasto nie będzie 
już w tych działaniach musiało partycypować. My ułatwiliśmy start kreatywnej firmie, bo bez naszej 
pomocy Wodociąg Marecki nie udźwignąłby wszystkich obciążeń finansowych związanych z wykona-
niem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Przekazaliśmy jej 
niezbędne środki podnosząc kapitał spółki, w której gmina objęła udziały. Mechanizm okazał się bardzo 
skuteczny i dziś spółka staje się potężnym przedsiębiorstwem, które będzie się już samo finansowało. 
Wodociąg Marecki to jest właśnie Euro Symbol Inwestycji Komunalnej.

Historia Projektu
Do budowy miejskiej sieci kanalizacyjnej spółka przystąpiła w 2008 roku, na 4 lata przed uzyskaniem 

decyzji z Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki”. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 128 mln zł. Unijna dotacja przyznana 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowi 68 proc. 
kosztów inwestycji. Umowa z NFOŚiGW, który zajmuje się obsługą środków  unijnych podpisana została 
w 2010 roku. Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu dotarła dopiero w styczniu tego 
roku. Przez tych kilka lat inwestor zdążył rozstrzygnąć wszystkie przetargi, wybrać wykonawców i wykonać 
większość zadań i teraz jest już prawie na finiszu z projektem. Pierwsza inwestycja została wykonana już 
cztery lata temu. Najpierw powstał kolektor przerzutu ścieków z Marek do warszawskiej oczyszczalni ście-
ków Czajka, potem niewielki odcinek kanalizacji w pobliżu hali sportowej, a następnie kolejne inwestycje. 
Najwięcej prac przypadło na lata 2010-2012. W szczytowym okresie roboty prowadzone były nawet w 80 
miejscach równocześnie. Spośród ośmiu kontraktów na roboty budowlane trzy zostały już całkowicie 
zakończone, cztery są w końcówce, a jeden będzie kontynuowany jeszcze w przyszłym roku. Zaawan-
sowanie rzeczowe prac wynosi prawie 90 proc. a do terminowego zakończenia i rozliczenia inwestycji 
pozostało jeszcze pół roku. Konieczność realizacji tak dużego przedsięwzięcia w krótkim czasie wymu-
szała olbrzymie tempo robót. Dla wykonawców było to naprawdę wielkie wyzwanie. Roboty prowadzono 
w terenie silnie zurbanizowanym i przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych. Rozkopane drogi, 
błoto, nie łatwy dojazd do posesji, utrudniające życie mieszkańcom w ciągu ostatnich kilku lat, inwestor 
ma  już za sobą. Spółka będzie się koncentrować głównie na budowie przyłączy posesji do kanalizacji.

Kajetan Specjalski, prezes
Wodociągu Mareckiego 

Prace budowlane przy Urządzie Miasta w Markach

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej w Markach
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Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

szczegółowe informacje  
o projekcie  

zamieszczone są  
na stronie internetowej 

www.wodociagmarecki.pl
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Czerwcowa konferencja prasowa podsumowująca projekt. Od prawej, dyrektor Wodociągu Mareckiego 
Kajetan Paweł Specjalski, burmistrz miasta Marki Janusz Werczyński, zastępca pełnomocnika ds. realizacji 
projektu Anna Zmysłowska, inspektor ds. promocji projektu Anna Sołoninko

Budowa kanalizacji sanitarnej – pogłębianie zaszalowanego wykopu
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