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KONTYNUACJA CYKLU PIKE: NOWOCZESNE SIECI ŚWIATŁOWODOWE BUDUJĄ INNOWACYJNĄ WIELKOPOLSKĘ

Szybki internet w każdej szkole? U nas to możliwe
Z JANUSZEM KOSIŃSKIM, PREZESEM INEA SA, ROZMAWIA JERZY PAPUGA
Kiedy w 2010 roku INEA zaczęła budować nowoczesne sieci światłowodowe, była jednym z pierwszych operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Dziś, w 2017 roku, co trzeci jej abonent ma w domu gniazdko światłowodowe,
a teraz na dostęp do najszybszej sieci mogą liczyć również szkoły w Wielkopolsce.
Fot. Archiwum

Janusz Kosiński, prezes INEA SA

– INEA była pierwszym operatorem
w Polsce, z którym Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienie na rzecz
rozwoju cyfryzacji polskiego szkolnictwa.
– Proszę mi wyjaśnić, jak mamy być
innowacyjnym krajem, jeśli dzieci w Polsce korzystają w szkołach z relatywnie
wolnego internetu, świadczonego na
starych, niewydajnych łączach? Obecnie
jedynie około 30 % szkół w Wielkopolsce
jest w zasięgu sieci szerokopasmowych
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s,
a ponad 40 % korzysta z usług o przepustowości zaledwie do 10 Mb/s. Tak nie
powinno być. Kiedy byłem dzieckiem,
do biblioteki szkolnej szło się poczytać książki, których nie było w domu,
a w piłkę grano na sali gimnastycznej,
gdy przydomowe podwórko okazywało
się za małe. Uważam, że szkoła to miejsce, które powinno udostępniać nowoczesne rozwiązania, proponować coś
więcej, niż ma się w domu. Tymczasem
w przypadku internetu mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. Aby to zmienić
przyłączymy nasz światłowód do blisko
650 szkół w Wielkopolsce. Z tymi, które
już korzystają z naszych usług będzie to
razem około 1000 placówek edukacyjnych, a nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Ufam, że dzięki tym działaniom kolejni uczniowie oraz nauczyciele
z mniejszych miejscowości będą mieli
dostęp do nowoczesnych form kształcenia. Projekt zrealizujemy poza Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, czyli
z naszych środków, bez udziału budżetu
państwa. Jestem dumny, że w ten sposób, jako operator telekomunikacyjny,
kontynuujemy walkę z wykluczeniem
cyfrowym.
– Wkład w rozwój lokalnych społeczności oraz duże zasługi dla rozwoju
polskiego rynku FTTH zostały docenione przez międzynarodową branżową
organizację FTTH Council Europe, która
w ubiegłym roku nagrodziła was jako
pierwszego operatora w Polsce. To duże
wyróżnienie!

– Z pewnością cieszy dostrzeżenie
efektów pracy całego naszego zespołu,
bez którego nie odnosilibyśmy takich
sukcesów. Gdy w 2010 roku zaczęliśmy
na szeroką skalę budować sieci zakończone gniazdkiem światłowodowym
w mieszkaniu klienta, tj. fiber to the
home (FTTH) był to projekt innowacyjny
w skali kraju. Docieraliśmy do terenów
wiejskich i podmiejskich Wielkopolski,
niejednokrotnie posiłkując się środkami
unijnymi na prowadzone działania. Dzisiaj około 35 % gospodarstw podłączonych do naszej sieci ma gniazdko światłowodowe w mieszkaniu, a klienci sami
pytają nas o możliwości podłączenia
światłowodu wprost do domu. Ich potrzeby pobierania coraz większych plików
w jakości HD z sieci rosną równie szybko
jak liczba urządzeń multimedialnych
w ich domach. Nasze usługi świadczone
przy wykorzystaniu tego nowoczesnego
medium pozwalają dostarczać je w najlepszej możliwej jakości. Co drugi nasz
klient korzysta z internetu o przepływności przynajmniej 100 Mb/s, a według danych UKE w Polsce takie przepływności
są użytkowane przez jedynie co dziesiątego internautę. Dzięki szybkim łączom
umożliwiamy mieszkańcom Wielkopolski dostęp do wiedzy i informacji, usług
związanych z e-zdrowiem, e-edukacją
czy e-administracją. To przyszłość, która
staje się teraźniejszością.
– Wielkopolska jest w tej szczęśliwej
sytuacji, że dzięki Wielkopolskiej Sieci
Światłowodowej (WSS) światłowód dociera do każdej gminy w regionie.
– Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zakończył się sukcesem.
Jest on zarazem najtaniej wybudowaną
jak i najdłuższą regionalną siecią szerokopasmową w Polsce. Dzięki temu
przedsięwzięciu aż 80 % gospodarstw
domowych w Wielkopolsce znalazło się
w bezpośrednim zasięgu tej sieci. Daje
to nowe możliwości dla wszystkich operatorów, którzy działają w naszym regionie, bo każdy może realizować swój
telekomunikacyjny biznes oparty na
szkielecie WSS. Na tym też budujemy w
ostatnim czasie swoją strategię. Nasza
uwzględnia wychodzenie na tereny zabudowy jednorodzinnej – podmiejskiej
i wiejskiej. Będziemy budowali zarówno
w ramach RPO, a więc z wykorzystaniem
publicznych środków, jak i ze środków
własnych. Infrastruktura ta oczywiście
powinna pozostawać otwarta dla innych operatorów telekomunikacyjnych
czy dostawców usług, co spowoduje,
że na takich terenach powstanie tylko
pojedyncza infrastruktura dostępowa,
bo nie będzie ekonomicznej zasadności
kilkukrotnej budowy sieci. Chcemy, aby
to była nasza infrastruktura, z której
podobnie jak w przypadku WSS, każdy
będzie mógł skorzystać na rozsądnych,
rynkowych warunkach.
– Wspomniał pan o konkurencji,
a jaką INEA przyjmuje strategię na budowanie swojej przewagi?

– INEA chce być w Wielkopolsce operatorem pierwszego wyboru. W moim
odczuciu naszą przewagę, trudną do
zniwelowania, budują unikalne treści
lokalne, w tym bardzo popularne produkty telewizyjne jak program o życiu
Poznania – WTK czy Lech TV, poświęco-

ny wyłącznie ulubionemu piłkarskiemu
klubowi Wielkopolan – Lechowi Poznań.
Jeśli dodamy do tego kilkanaście różnych
stacji z całego województwa, prezentujących w naszej sieci swoje treści widzom
w jakości cyfrowej obrazu i dźwięku, to
okaże się, że w tym zakresie INEA jest
bezkonkurencyjna w ofercie dla klienta
indywidualnego. Piłkarskie skojarzenia
– gdyż obok Lecha Poznań jesteśmy też
sponsorem INEA Stadionu w Poznaniu
– pomogły nam niejednokrotnie nie
tylko w samym mieście, ale też na terenach pozamiejskich, gdzie nasza marka
nie była aż tak rozpoznawalna. Ponadto,

jako jedna z nielicznych sieci kablowych,
dywersyfikujemy nasze przychody, intensywnie rozwijając usługi B2B. Mamy do
zaoferowania unikatowe połączenie nowopowstałego Data Center i naszej rozległej sieci światłowodowej. Zakładając,
że jedną z głównych cech nowoczesnego
biznesu jest outsourcing i przekonanie,
że część zadań firmy, urzędu czy szkoły,
takich jak przechowywanie i przetwarzanie danych może odbywać się na
zewnątrz, to INEA wychodzi biznesowi
naprzeciw, jako jeden z niewielu operatorów telekomunikacyjnych w kraju.
– Dziękuję za rozmowę.

Źródło: INEA, dane na koniec lutego 2017
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100Mb/s i większa prędkość

do 1000 Mb/s szybkość internetu
dla gospodarstw domowych oferuje INEA

Dostęp do internetu w szkołach w Wielkopolsce

31% szkół w Wielkopolsce ma internet co najmniej 100 Mb/s
50% tych szkół do szybkiego internetu podłączyła INEA
641 placówek szkolnych podłączy INEA do września 2018 roku
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PILOTAŻOWE ROZWIĄZANIA I NAJLEPSZE PRAKTYKI W OCHRONIE PRZYRODY I KLIMATU

Duże pieniądze do wzięcia z programu LIFE
Projekty promujące najlepsze praktyki w ochronie przyrody i klimatu, a także testowanie innowacyjnych technologii,
które przyczyniają się do rozwiązywania istotnych problemów w zakresie ochrony środowiska i klimatu, mogą liczyć na
dofinansowanie z unijnego programu LIFE. Jego budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek. Od jakości i liczby
zgłoszonych wniosków, zależy jaka kwota trafi z tej puli do polskich podmiotów. O zbliżającym się naborze rozmawiamy
z dr. inż. Kazimierzem Kujdą, prezesem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Budżet programu LIFE wynosi
3,46 mld euro. Z tego 75 proc. środków
przypada na podprogram środowiskowy,
a 25 proc. na klimatyczny. Tym programem zarządza Komisja Europejska (KE)
i to ona na swojej stronie 28 kwietnia
2017 r. zamieści tegoroczne wytyczne dla
wnioskodawców oraz zasady oceny wniosków. Oficjalne otwarcie naboru w Polsce
poprzedzi Dzień Informacyjny LIFE, na który zapraszamy 25 kwietnia w Warszawie.
Polska, jako jedno z nielicznych państw
Unii Europejskiej, ma wysoką alokację
krajową, ok. 40 mln euro, dla podprogramu działań na rzecz środowiska. Ta kwota
jest jeszcze niewykorzystana. Wynika to
z faktu, że obecna perspektywa finansowa
obejmuje lata 2014-2020 i podzielona jest
na dwa okresy (cztero- i trzyletni). I właśnie dla podprogramu środowisko – w latach 2014-2017 – obowiązuje alokacja
krajowa. Polscy wnioskodawcy muszą zadbać o wysoką jakość przygotowywanych
wniosków po to, aby osiągnąć wymaganą
punktację i tym samym otrzymać finansowe wsparcie.
– W kolejnych latach przewiduje się również alokację krajową dla Polski?
– Nie przewiduje tego rozporządzenie
(1293/2013) w sprawie programu LIFE. Projekty nadsyłane z poszczególnych krajów
UE będą więc ze sobą konkurować. Tylko
wyróżniające się i najbardziej innowacyjne
mają szansę na uzyskanie wsparcia.
– Kto może być wnioskodawcą?
– Każdy podmiot zarejestrowany na
terenie Unii Europejskiej, zarówno publiczny, jak i prywatny, komercyjny i niekomercyjny. Projekty mogą być zgłaszane
przez samorządy różnych szczebli, państwowe jednostki budżetowe, ośrodki
badawcze i naukowe, firmy oraz organizacje pozarządowe. Co ciekawe, możliwe
jest również uzyskanie dofinansowania
przedsięwzięć realizowanych wspólnie
przez kilka podmiotów, także w ramach
projektów międzynarodowych, w które
zaangażowani są partnerzy z różnych krajów UE.

Fot. Archiwum

Dr inż. Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW

– Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?
– To zależy od obszaru, w którym jest
realizowany. „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami” jest
priorytetem w podprogramie na rzecz
środowiska, natomiast w podprogramie
na rzecz klimatu „Ograniczenie wpływu
człowieka na klimat” i „Dostosowanie do
skutków zmian klimatu”. Dla tych obszarów
typowe są projekty innowacyjne, mające
na celu przetestowanie nowych rozwiązań
i technologii, które mogą wymiernie przyczynić się do rozwiązania istotnych i zdefiniowanych problemów środowiskowych.
Z kolei ochrona przyrody, to przede wszystkim projekty z zastosowaniem najlepszych
sprawdzonych merytorycznie i najbardziej
efektywnych finansowo praktyk. W ramach
tych inicjatyw przewiduje się finansowanie działań, które zapewniają chronionym
miejscom przywrócenie właściwego stanu
ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000. Możliwa jest
też realizacja dużych projektów typu kampanie informacyjne, które służą poprawie
świadomości społeczeństwa oraz wspieraniu polityki w zakresie ochrony środowiska.
To mieści się w obszarze 1.3. „Zarządzanie
i informacja w zakresie środowiska”.

– Do kiedy będzie można składać
wnioski?
– KE ogłosiła wstępne terminy naboru
2017 na wrzesień. Wnioski będzie można
składać od 28 kwietnia br. do 7 września
w ramach wszystkich obszarów priorytetowych do podprogramu na rzecz klimatu. W zakresie ochrony środowiska
i efektywnego gospodarowanie zasobami
do 12 września w podprogramie na rzecz
środowiska. Najdłużej, bo do 14 września
w tym samym podprogramie na działania
dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska.
– Co stanowi największą trudność dla
polskich podmiotów przy ubieganiu się
o środki z Programu LIFE?
– Program LIFE ma swoją specyfikę
i wymagania. Ze względu na fakt, że jest
wdrażany bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej, kluczowym jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości
dodanej. Projekty LIFE należy postrzegać
z punktu widzenia ich wartości dla Europy, nie tylko dla Polski. Muszą dotyczyć
rozwiązania istotnego problemu środowiskowego i najlepiej, żeby można było je
szeroko stosować w Europie i na świecie.
W przypadku projektów z zakresu ochrony
przyrody, ważne jest, aby inicjatywa obejmowała swoim zasięgiem znaczną populację jakiegoś gatunku, albo powierzchnię
chronionego siedliska. Duży problem stanowi także zrozumienie wymogu innowacyjności lub demonstracyjności projektu.
Przedsięwzięcia innowacyjne, zwane
przez KE w tej perspektywie finansowej
pilotażowymi, muszą testować niestosowane dotychczas na świecie rozwiązania,
czyli wdrażać polską myśl techniczną.
Projekty demonstracyjne, to nieznane
w określonych obszarach rozwiązania,
których wdrożenie wiąże się z pewnym ryzykiem. Program LIFE daje środki na przetestowanie takiego nowego w naszym kraju pomysłu i rozpowszechnienie wyników.
Wyzwaniem jest także przygotowywanie
w Polsce projektów międzynarodowych,
które automatycznie mają większą eu-

ropejską wartość dodaną. Wiele krajów
Europy Zachodniej wygrywa konkurencję o środki LIFE, kontynuując nawiązaną
współpracę międzynarodową.
– Czy przewiduje się uproszenia, albo
pomoc merytoryczną w dobrym przygotowaniu wniosków?
– NFOŚiGW dąży do tego, aby dofinansowanie z programu LIFE było bardziej
przyjazne dla wszystkich. Chcielibyśmy, żeby
od obecnego naboru wnioskodawca ubiegający się o współfinansowanie z NFOŚiGW
nie musiał pisać dwóch wniosków (do KE
i do NFOŚiGW). Wniosek do KE byłby załącznikiem do krótkiego wniosku składanego do NFOŚiGW. Nasi eksperci już od
wielu lat służą wnioskodawcom pomocą
w przygotowywaniu zgłoszeń do LIFE. Wystarczy wysłać na adres life@nfosigw.gov.pl
koncepcję wniosku lub skontaktować się
z nami pod jednym z numerów telefonu wskazanych na stronie internetowej:
www.nfosigw.gov.pl/life. Narodowemu
Funduszowi, tak samo jak wnioskodawcy,
zależy na pozyskaniu środków LIFE z Komisji
Europejskiej. Podczas Dnia Informacyjnego
LIFE, chcemy zwrócić szczególną uwagę na
promowane przez KE innowacyjne projekty
nastawione na rynek, zachęcić samorządy
do korzystania ze środków LIFE oraz przypomnieć znaczenie przedsięwzięć służących
ochronie przyrody i edukacji ekologicznej.
Ponadto, jako czynnik stymulujący przygotowanie wniosków, przedstawimy nową ofertę
współfinansowania projektów. Dążymy do
zwiększenia wsparcia dotacyjnego, żeby przy
wkładzie własnym wynoszącym tylko 5 proc.
kosztów kwalifikowanych umożliwić zrealizowanie projektu. Pozostałe 95 proc. pochodziłoby z KE i NFOŚiGW w formie dotacji.
– Ile projektów z programu LIFE zostało dotychczas w Polsce zrealizowanych?
– Od roku 2008, kiedy NFOŚiGW włączył się w realizację Programu LIFE w Polsce jako instytucja współfinansująca,
podpisaliśmy 71 umów na dotacje oraz
12 umów na pożyczki (na zachowanie
płynności finansowej przedsięwzięcia).
Aż 65 projektów współfinansowanych
przez NFOŚiGW stanowią przedsięwzięcia krajowe, realizowane przez polskich
beneficjentów. Ale polskie podmioty
biorą także udział w realizacji projektów
międzynarodowych (4 przedsięwzięcia,
6 umów), koordynowanych przez benefi-
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cjentów ze Szwecji, Hiszpanii oraz Włoch.
Zdecydowana większość krajowych inicjatyw służy ochronie przyrody (39/71).
Dzięki współfinansowaniu Programu LIFE
m.in. przywrócona została społeczeństwu
Pustynia Błędowska, odwracamy efekty
carskich melioracji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, umożliwiamy
tarło łososia w górnym biegu rzek Regi
i Iny, czy też przywracamy lęgi rybitw w
granicach Warszawy. Finansujemy także
projekty innowacyjne (21/71), które dotyczą m.in. rozwiązania problemu odpadów
waty szklanej stosowanej w szklarniach
do produkcji warzyw, poprzez zastąpienie
jej innowacyjnym podłożem z tekstylnych
odpadów organicznych; wykorzystania
odpadów polimerowych w produkcji bardziej wytrzymałego asfaltu oraz ekologicznej utylizacji osadów ściekowych z wytworzeniem energii elektrycznej. Niezwykle
istotna jest również edukacja ekologiczna.
NFOŚiGW współfinansuje 12 kampanii
informacyjnych LIFE przyczyniających się
m.in. do ograniczenia pożarów w lesie,
poznania wartości polskiej przyrody i dostosowania do zmian klimatu.
– Program LIFE stanowi niewielki procent europejskich środków, które obsługuje NFOŚiGW. Ile wynosi ten budżet?
– Rzeczywiście NFOŚiGW na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną wydaje
rocznie miliardy złotych. Jednak współfinansowanie przez naszą instytucję projektów LIFE, to nadal znaczące kwoty, bo
łącznie jest to 273 mln zł. Dotychczas,
od 2010 roku wydaliśmy z tych środków 182 mln zł na 71 projektów, przy
współfinansowaniu KE wynoszącym ok.
370 mln zł. Po szczegóły zapraszam na
naszą stronę internetową, gdzie zainteresowani znajdą informacje o zrealizowanych projektach, ale także o priorytetach
tematycznych LIFE i możliwości konsultacji indywidualnych dla swoich pomysłów.
Rozmawiała: Jolanta Czudak

Szczegóły programu LIFE:
www.nfosigw.gov.pl/life

Fot. Archiwum

ZGŁOSZENIA DO 20 KWIETNIA. FORMULARZ NA STRONIE HTTP://WWW.NFOSIGW.GOV.PL/FORMULARZE/

Dzień Informacyjny LIFE 2017

Warunki i zasady finansowania projektów środowiskowych i przyrodniczych w ramach tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE zostaną szczegółowo omówione podczas Dnia Informacyjnego LIFE 2017, na który zaprasza
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja ekspertów i praktyków, w tym potencjalnych wnioskodawców, którzy planują realizację takich przedsięwzięć, odbędzie się 25 kwietnia w Warszawie (Sangate Hotel Airport – dawny hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32).
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny,
ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
należy dokonać zgłoszenia do 20 kwietnia
i wypełnić formularz dostępny na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/
formularz-zgloszeniowy-na-dzien-informacyjny-life-2017/
Dzień Informacyjny LIFE 2017 z udziałem kierownictwa NFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska i eksperta Komisji
Europejskiej (Angelo Salsi) będzie nie
tylko symboliczną inauguracją naboru
wniosków w Polsce, ale także okazją do
zaprezentowania efektów realizowanych
już projektów.
Dzięki dodatkowemu wsparciu z Komisji Europejskiej na budowanie potencjału programu LIFE w Polsce, tegoroczny
Dzień Informacyjny jest organizowany
w rozszerzonej formule, atrakcyjnej zarówno dla osób, które poszukują wiedzy

niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla
tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać
się z zagadnieniami merytorycznymi.
W programie konferencji przewidziana
jest najpierw sesja ogólna, która będzie
transmitowana on-line przez Internet,
a następnie sesje tematyczne.
Sesja ogólna skierowana jest do osób,
które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej
wiedzy o programie i jego możliwościach.
Odpowie na kluczowe pytanie, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w programie LIFE, pokazując drogę projektu od
kwalifikacji do podpisania umowy. Prezentacje przedstawione przez beneficjentów
programu LIFE pozwolą na omówienie zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano również czas na zadawanie pytań
i dyskusję. Jednocześnie przedstawiciele
NFOŚiGW zaprezentują szereg udogod-

nień w swojej ofercie programowej, dotyczących wsparcia polskich wnioskodawców w ramach programu priorytetowego
„Współfinansowanie Programu LIFE” polegających m.in. na zwiększeniu dofinansowania dotacyjnego NFOŚiGW, uproszczeniu formularzy wniosków, czy wydłużeniu
czasu na przygotowanie wniosku.
Sesje tematyczne będą szansą szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market”, „LIFE
na rzecz samorządów”, „Ochrona przyrody/
Zarządzanie i informacja – Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE”. Warsztaty w grupach tematycznych ułatwią
zapoznanie się z konkretnymi działaniami
i rozwiązaniami. Beneficjenci programu,
którzy z sukcesem zakończyli, bądź realizują projekty LIFE, podzielą się z uczestnikami
wiedzą i cennym doświadczeniem. (jc)

Przykład dobrych praktyk: Geotermia Pyrzycka dzięki demonstracyjnemu projektowi LIFE w
latach 2013/2014 osiągnęła oszczędności na poziomie: 1. 416 m3 gazu ziemnego, co przełożyło
się na zaoszczędzenie około 780 000 zł. oraz redukcję o 2. 817 Mg dwutlenku węgla

I

nnowacyjne rozwiązania i technologie w ochronie środowiska, których weryfikacja w ramach projektu umożliwi wprowadzenie ich na rynek, wzmacniając potencjał gospodarczy
i środowiskowy regionu, mają największe szanse na dofinansowanie z unijnego programu
LIFE. O dotację w tegorocznym naborze wniosków może aplikować każdy podmiot, którego
projekt odpowiada kryteriom ustalonym przez Komisję Europejską.
Program LIFE wspiera europejskie inicjatywy ekologiczne już od 25 lat. Jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej przeznaczonym wyłącznie do współfinansowania
projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.
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RADOMKLIMA – JEDYNY POLSKI PROJEKT ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W PROGRAMIE LIFE

Eksperymentalne łączenie sztuki inżynierskiej
Fot. Archiwum

Tereny zurbanizowane w dużych aglomeracjach, wypełnione gęstą zabudową, pozbawione zieleni i cieków wodnych, narażone są na występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Susze i powodzie zdarzają się w nich
coraz częściej. Wystarczy ulewa, aby miejskie ulice zamieniły się w rozlewiska lub rwące potoki. Kompleksowe
rozwiązania porządkujące gospodarkę wodną, zintegrowane z adaptacją przestrzeni miejskiej do zmian klimatu,
mogą skutecznie zapobiec groźnym skutkom.
Takie eksperymentalne połączenie
sztuki inżynierskiej z przyrodą, jest przedmiotem demonstracyjnego projektu RadomKlima, dofinansowanego z programu
LIFE. W jego realizację zaangażowane są
władze miasta Radomia, spółka Wodociągi
Miejskie w Radomiu, Uniwersytet Łódzki
oraz spółka FPP Enviro z Warszawy. Każdy
z partnerów ma ściśle określony zakres
zadań w tym projekcie pn. „Adaptacja do
zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą, w przestrzeni miejskiej
Radomia”.
– Pokonanie europejskich konkurentów
w niezwykle silnej rywalizacji o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z unijnego
programu LIFE, wymagało dużego wysiłku – wspomina Leszek Trzeciak, prezes
Wodociągów Miejskich w Radomiu, jeden
z beneficjentów projektu. – Mamy satysfakcję, że nam się powiodło. Jest to jedyny
polski projekt dotyczący adaptacji miasta
do zmian klimatu w programie LIFE. Przetarliśmy szlak w staraniach o unijne środki
na ten cel i teraz bardzo intensywnie pracujemy nad realizacją zadań objętych tym
demonstracyjnym projektem.
Od lipca do grudnia 2015 roku trwały formalne ustalenia i negocjacje, poprzedzające zawarcie umowy z Komisją
Europejską i pozostałymi partnerami.
Realizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia rozpoczęła
się w styczniu 2016 r. Do września włącznie, był prowadzony szeroki zakres prac
przedkoncepcyjnych.
– Każdy z partnerów pracował nad dokładną identyfikacją uwarunkowań technicznych, technologicznych, prawnych,
ekonomicznych i organizacyjnych całego
obszaru objętego projektem – kontynuuje
prezes miejskiej spółki. – Opracowane zostały wytyczne do przygotowania koncepcji technicznych wraz z analizą kosztów. To
było niezbędne do wykonania dokumentacji przetargowej. Prace koordynowane
przez miasto, zostały zakończone pod koniec stycznia br. Nasi partnerzy z Uniwersytetu Łódzkiego ogłosili w lutym przetarg
na wykonanie koncepcji technicznych.
Postępowanie przetargowe, w którym
uczestniczyło 5 krajowych firm, wygrało
biuro projektów z Bielska Białej. Umowa
na wykonanie koncepcji technicznych podpisana została 7 kwietnia pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, a wyłonioną w przetargu firmą. Za kilka miesięcy te koncepcje
będą gotowe.
Technologie naturalne w działaniach
przyrodniczych
Podwyższenie poziomu wód gruntowych jest korzystne dla tworzenia mikroklimatu i poprawy wilgotności. Podobnie
jak zatrzymanie części wód opadowych
w gruncie. Ogromnie ważne są też działania zmierzające po osłabienia fali powodziowej w miejskich rzekach i zbiornikach

podczas silnych opadów i nawałnic. Modelowe techniki dla rozwiązania takich problemów znajdą się w koncepcjach technicznych, którą przygotuje biuro projektów
„Środowisko” z Bielska Białej.
– Wykorzystanie procesów naturalnych w adaptacji przestrzeni miejskiej
do zmian klimatu jest niezmiernie ważne
– zapewnia Teresa Szendoł, właścicielka
biura projektów „Środowisko”. – Na tym
polega innowacyjność rozwiązań zaproponowanych w pilotażowym projekcie
RadomKlima. Dzięki zastosowaniu niedocenianych przez dziesięciolecia sposobów
naturalnych, oczyszczone zostaną z rumowisk i mułu rzeki, zalew oraz zbiorniki retencyjne, zlokalizowane na terenie
Radomia. Odpowiednio dobrane rośliny,
absorbujące związki azotu i fosforu, powstrzymają wytwarzanie glonów i przywrócą życie biologiczne w tych akwenach,
które będzie można wykorzystywać do
celów rekreacyjnych.
Osiągniecie takich zamierzeń jest
możliwe wyłącznie przy współdziałaniu
wszystkich partnerów. Taki efekt daje
połączenie możliwości jakimi dysponuje
samorząd, z umiejętnościami technicznymi specjalistów od inżynierii środowiska
i z wiedzą uniwersytecką uczonych. Nikt
samodzielnie nie wykonałby takiego projektu. Wspólne działania interdyscyplinarnego zespołu pozwolą na stworzenie
wzorcowych rozwiązań, dostosowanych
do istniejących potrzeb, które w przyszłości mogą być rozwijane i udoskonalane.
– Mamy nadzieję, że z naszych doświadczeń i wypracowanych w tym projekcie
modelowych metod i technik skorzystają
też inne podmioty i samorządy – dodaje
Teresa Szendoł. – Koncepcje techniczne
zostaną przygotowana za cztery miesiące.
Po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez
wszystkich partnerów, będą podstawą do
przygotowania projektów budowlanych
i wykonawczych.

Nigdy wcześniej nie było tak kompleksowego podejścia do adaptacji zmian klimatu w miastach, jak ma to miejsce w radomskim projekcie.
Zadania inwestycyjne w projekcie
Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu jest jednym z pięciu
przedsięwzięć w demonstracyjnym projekcie. Prace będą prowadzone tylko na gruntach i działkach, które należą do miasta.
Kolejne zadania związane są z budową polderu w sąsiedztwie zalewu Borki i adaptacją tego zbiornika do celów rekreacyjnych.
– Zalew powstał przed wielu laty po
spiętrzeniu wód rzeki Mlecznej – przypomina prezes Leszek Trzeciak – Jej
dopływy niosły dużą ilość rumowisk,
osadów i biogenów, które spowodowały
przeżyźnienie zbiornika, zakwity glonów
i nadmierne zarastanie roślinnością wodną. Aby zredukować ten problem na wejściu do zalewu zbudowano dwa stawy
kolmatacyjne, pełniące rolę osadników
o powierzchni około 2 ha. Woda rzeki
Mlecznej wpływa najpierw do mniejszego osadnika, gdzie następuje odfiltrowanie większości zawiesin, a następnie
przepływa do większego, ale nadal jest
zanieczyszczona. W ramach projektu wykonamy tu szereg prac. Oczyścimy zbiorniki z mułu, wyremontujemy zaporę i jaz
kozłowy i wykonany przepławki dla ryb.
To pozwoli na odtworzenie i zwiększenie
pierwotnej pojemności zbiorników (łącznie
ponad 12 ha). Poprawiona zostanie znacznie jakość wody we wszystkich akwenach.
Na stawach będą zastosowane systemy
oczyszczania z odpowiednią roślinnością,
powstaną wysepki do bytowania różnych
gatunków zwierząt i ptaków. Cały system
będzie też dostosowany do przejęcia fali
powodziowej podczas nawałnic.
Kilka małych zbiorników powstanie też
na Cerekwiance, która po obfitych opadach coraz częściej występuje z brzegów
i zalewa okoliczne ulice.

KAROL JAKUBOWSKI Z ZESPOŁU PRASOWEGO PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Porozumienie zawarte między spółką Wodociągi Miejskie w Radomiu, a PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. jest przykładem bardzo dobrej współpracy pomiędzy firmami. Ułatwi realizację jednego z głównych zadań ujętych w kompleksowym projekcie adaptacji miasta do
zmian klimatu, zapewniając ochronę przed powodzią. Na terenie zalewowym, przez który
przechodzą tory kolejowe, będą budowane dwa zbiorniki retencyjne na Potoku Północnym.
Wykonanie tej inwestycji wymaga przesunięcia koryta potoku o 43 m. Z taką inicjatywą zwróciło się do nas kierownictwo spółki Wodociągi Miejskie, na którą wyraziliśmy zgodę. W myśl
porozumienia wykonamy nad tym przesuniętym ciekiem most kolejowy w ramach rozpoczynającej się właśnie modernizacji linii kolejowej nr 8 na trasie Warszawa-Radom. W miejscu
poprzedniej lokalizacji potoku powstanie natomiast ciąg pieszo-rowerowy, między dwoma
zbiornikami, nad którym wybudujemy wiadukt kolejowy. Przedstawiciele spółki PKP Polskie
Linie Kolejowe podpisali 11 kwietnia w Radomiu dwie umowy z wykonawcami na modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinkach od Czachówka do Warki oraz od Warki do Radomia.
Cała inwestycja ma być gotowa w 2021 roku. Dwa odrębne konsorcja już wkrótce przystąpią
do prac projektowych, a potem budowlanych. Zrealizują oba obiekty, wymienione w porozumieniu ze spółką Wodociągi Miejskie.

Zalew Borki

PRZYKŁADOWE EFEKTY DO OSIĄGNIĘCIA REALIZACJI PROJEKTU RADOMKLIMA
– przyrost zretencjonowanej wody w ramach małej retencji o 27 000 m3,
– przyrost objętości retencyjnej stawów kolmatacyjnych o 10 – 20 proc.,
– spowolnienie ekstremalnych przepływów wód dopływających do miasta Potokiem
Północnym o ok. 20 proc.,
– poprawa zdolności podczyszczających zbiorników kolmatacyjnych o 10 proc.,
– poprawa pojemności retencyjnej Zalewu Borki o 10 proc.

Całkowity koszt projektu������������������������������������������������������������������������������������ 24 291 746 PLN
Dofinansowanie z Programu LIFE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 207 760 PLN
Dofinansowanie z NFOŚiGW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 494 305 PLN

Tory nie stanowią przeszkody
Najbardziej skomplikowanym zadaniem w tym przedsięwzięciu jest adaptacja terenu zalewowego na Potoku
Północnym do retencjonowania wód opadowych. Dopływa tam deszczówka z różnych zlewni kanalizacji deszczowej i wody
ze źródlisk Rudki.
– W tym miejscu planujemy budowę
zbiornika retencyjno – zalewowego z zastosowaniem sekwencyjnego systemu
sedymentacyjno-biofiltracyjnego, podobnie jak na zalewie Borki – wyjaśnia dyrektor Jerzy Frączek z jednostki realizującej
projekt w Wodociągach Miejskich. – Ten
system opracowany i przetestowany przez
pracowników naukowych Uniwersytetu
Łódzkiego przynosi bardzo dobre efekty
w oczyszczaniu wód opadowych. Lokalizacja tej inwestycji znajduje się na terenie, przez który przebiegają tory na trasie
Radom –Warszawa oraz Radom – Dęblin
– Łuków. Określenie przyszłego miejsca
budowy zbiornika wymagało wykonania
szerokiego zakresu prac przedkoncepcyjnych. Nasza propozycja spotkała się z dużą
przychylnością ze strony PKP PLK S.A.
z Warszawy i mamy już podpisane porozumienie w tej sprawie. W wyniku zrealizowanych prac wykreowaliśmy razem ze
spółką PKP PLK dodatkową możliwość, aby
te tereny można było uporządkować i zagospodarować na potrzeby zastosowania
rozwiązań ograniczających skutki zachodzących zmian klimatycznych, zapewniając
w ten sposób ochronę dla centrum miasta
przed podtopieniami i powodziami.

Na Potoku Północnym powstanie też
drugi zbiornik między torami kolejowymi,
a okolicznymi ulicami. Spływająca do niego
woda będzie odpowiednio podczyszczona.
Ten zbiornik będzie również służył mieszkańcom Radomia do celów rekreacyjnych,
poprawiając jakość życia w tej części miasta.
– Obecnie ten potok przepływa przez
taki przepust kolejowy, który był kiedyś
mostem, ale został w dużym zakresie zaślepiony przez wprowadzone konstrukcje
żelbetowe – kontynuuje Jerzy Frączek.
– W naszych planach nad tym przepustem
zostanie wybudowany wiadukt kolejowy,
a pod nim będzie przejście, ścieżka rowerowa i droga techniczna dla specjalistycznych służb. Most kolejowy powstanie
trochę dalej, w miejscu gdzie przesuniemy koryto potoku na niewielkim odcinku,
zgodnie z obowiązującym prawem. Projekt
koncepcyjny mostu kolejowego i wiaduktu
kolejowego sfinansowała spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu, w ramach prac na
rzecz porozumienia z PKP PLK S.A., która
właśnie modernizuje z unijnych środków
infrastrukturę kolejową na tej trasie.
Oba zbiorniki zasilane wodami opadowymi i roztopowymi będą miały łącznie
ok. 7 ha powierzchni. Według wstępnych
obliczeń, mniejszy ograniczy falę powodziową o około 10 proc w centrum miasta, a większy nawet o około 50 proc.
Projekt ma być zrealizowany do 2020
roku. Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu i magistrat prowadzą intensywne
działania, aby wszystkie zadania wykonać
w ustalonych terminach. (jc)

POLSKIE „ZIELONE” TECHNOLOGIE ADAPTOWANE W WIELU INNYCH KRAJACH

Rekomendacja dla ekohydrologicznych metod
Innowacyjne technologie zastosowane w demonstracyjnym projekcie Radomklima, dofinansowanym z programu
LIFE, są już doceniane i rekomendowane. Niedawno ukazała się obszerna publikacja o ich skuteczności na pierwszej stronie magazynu Parlamentu Europejskiego. To jest najlepszy dowód uznania dla prototypowych rozwiązań
zastosowanych w tym projekcie, z których w przyszłości skorzysta wiele miast w Polsce i za granicą.
Zmiany klimatu coraz częściej wywołują
susze na obszarach zurbanizowanych, a potem podtopienia w wyniku bardzo intensywnych opadów – uważa prof. dr hab. Maciej
Zalewski, kierownik Katedry Ekologii Stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim. – Dlatego

adaptacja miast do zmian klimatu jest niezbędna, żeby takie zagrożenia eliminować,
przekształcając je w korzyści dla lokalnej społeczności. Służy temu m.in. zwiększenie retencji miejskich zbiorników. Zieleń w połączeniu
z wodą, podnosi znacznie wilgotność, obniża

temperaturę, a jednocześnie powoduje szybkie opadanie pyłów, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Wywołują u dzieci alergie
i astmę. Potwierdziły to badania jakie prowadziliśmy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Innowacyjne technologie

zastosowane w demonstracyjnym projekcie
Radomklima mają pomóc w rozwiązywaniu
tych trudnych problemów. Wykorzystujemy
tu opracowane przez naszą katedrę i przetestowane m.in. w zbiornikach rekreacyjnych
„Arturówek” w Łodzi ekohydrologiczne metody, które bardzo dobrze sprawdziły się
w praktyce. Dzięki zastosowaniu sekwencyjnego system sedymentacyjno – biofiltracyjnego w ciągu trzech lat nastąpiła znacząca
redukcja stężeń fosforu i azotu w wodach

przepływających przez te zbiorniki. Wcześniej, co jakiś czas wybierano z dna osady. Każdorazowo kosztowało to pół miliona złotych.
Teraz na utrzymanie zbiorników wydaje się
rocznie 5 tys. zł. To przemawia do wyobraźni.
Ten sam system wprowadzamy teraz w Radomiu. Te nasze rozwiązania, które systematycznie rozwijamy, już są adaptowane m.in. we
Francji, Portugalii, Indonezji i Etiopii. To jest
najlepsza promocja dla polskich, zielonych
technologii w świecie. (jc)
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MODELOWE DZIAŁANIA SAMORZĄDU STYMULUJĄ ROZWÓJ PODKARPACKIEJ METROPOLII

Rzeszów wzorem doskonałości
Światowe koncerny budują w Rzeszowie kolejne inteligentne fabryki i zaawansowane technologicznie centra usług
dla biznesu. Konkurencyjną potęgą stają się coraz częściej także lokalne firmy. Ten dynamiczny rozwój rzeszowskiej
metropolii, to efekt atrakcyjnych warunków proponowanych przedsiębiorcom przez władze miasta i regionu, łatwego
dostępu do wszechstronnie wykształconej kadry oraz skutecznej strategii promocyjnej w kraju i za granicą. Sukcesy firm
przekładają się bezpośrednio na systematyczny wzrost przychodów w stolicy Podkarpacia.
Z każdym rokiem budżet miasta powiększa się o 100 mln zł. W tym roku
przekroczył 1.370 mln zł. Jest o miliard
złotych większy od budżetu z 2002 roku,
kiedy Tadeusz Ferenc obejmował funkcję prezydenta miasta. Od tego czasu
Rzeszów powiększył się o 125 proc. Na
przyłączonych terenach powstały nowoczesne osiedla mieszkaniowe ze szkołami,
żłobkami i przedszkolami, w których są
zapewnione miejsca dla wszystkich dzieci, co jest bez wątpienia sytuacją wyjątkową w kraju. Kompleksowa infrastruktura
na miarę XXI wieku zaspakaja potrzeby
wszystkich grup wiekowych od najmłodszych po seniorów. Osiedlowe ośrodki
kultury, sportu i rekreacji zapewniają
mieszkańcom atrakcyjne spędzanie czasu.
W sąsiedztwie osiedli powstają liczne
zakłady przemysłowe i specjalne strefy
ekonomiczne z siecią dróg dojazdowych,
wyposażone we wszystkie nowoczesne media. Zatrudnienie znajdują w nich
tysiące pracowników w wielu różnych
zawodach. Informatycy i programiści
są rozchwytywani przez najbardziej zaawansowane technologicznie firmy m.in.
z branży lotniczej, teleinformatycznej
i produkującej sprzęt AGD.
Międzynarodowe uznanie
W uzasadnieniu najwyższej europejskiej nagrody dla Rzeszowa CIVITAS
AWARD 2016 za wyjątkowe osiągnięcia
m.in. w dziedzinie transportu miejskiego
udowodniono że: „Miasto jest wzorem
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Centrum Rzeszowa z lotu ptaka

doskonałości, który inspiruje i służy jako
model do prowadzenia i stymulowania
dalszego rozwoju inicjatyw zrównoważonej mobilności w Europie”.
W krajowych i europejskich rankingach
Rzeszów od lat zajmuje czołowe miejsca
w wielu różnych dziedzinach. Oceniany
jest za działania inwestycyjne samorządu
terytorialnego, efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych, wysoki standard
życia i nowatorskie rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców.
Prestiżowe wyróżnienia przyznawane są
także za rozwój społeczeństwa informacyjnego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem, działania z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Liczne nagrody władze miasta otrzymują
również za wspieranie działań na rzecz
gospodarki rynkowej, rozwiązań ekologicznych i współpracę międzynarodową.
Te oceny pod koniec marca br. potwierdziła także Fitch Ratings, jedna z najbardziej wpływowych agencji ratingowych
o zasięgu globalnym. Agencja podniosła
rating Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z BBB do BBB+
oraz krajowy z AA- do AA. Podniesienie
ratingów to efekt dobrego zarządzania
strategicznego i finansowego w mieście,
wpływającym na umocnienie wskaźników
obsługi i spłaty zadłużenia.
Według ekspertów Fitch Ratings, władze miasta, aktywnie wspierają działania

ŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

300 inwestycji rocznie
Ze wszystkich ptaków prezydent Rzeszowa najbardziej kocha żurawie, zwłaszcza te rozstawione na placach budowy. A jest ich mnóstwo, bo w mieście realizuje się rocznie ok. 300 inwestycji. Najpotężniejszą jest budowa
ogromnego węzła komunikacyjnego za ponad 400 mln zł z siecią dróg, estakad, wiaduktem i najdłuższym w Polsce
mostem. Będzie miał prawie 1100 m dł. i przetnie szerokie rozlewisko Wisłoka w osiedlu Zwięczyca. W towarzystwie prezydenta Tadeusza Ferenca (n.z.) przyglądam się realizowanym w Rzeszowie inwestycjom.
– Duży ruch panuje na budowie węzła
komunikacyjnego w Zwięczycy. Często
pan się tutaj pojawia?
– Bardzo często, bo ciekawi mnie tempo i postęp prowadzonych tu robót. Lubię
patrzeć na efekty. Każdego dnia przybywa
coś nowego. Z radością obserwuję jak wokół wykonanego już częściowo wiaduktu
krążą spychacze, koparki i inny sprzęt,
przygotowując tereny pod budowę dróg
dojazdowych i estakad, a już niedługo
także mostu nad zalewem przy Wisłoku.
Inwestycja rośnie w oczach. Ten węzeł
komunikacyjny jest nam bardzo potrzebny. Z południową obwodnicą Rzeszowa
połączy trasy wylotowe w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku,
a stamtąd autostradą już można jechać
nawet do Grecji. Ten prawie sześciokilometrowy odcinek drogi będzie miał cztery
pasy ruchu, chodniki i ścieżki rowerowe.
Budujemy go wspólnie z marszałkiem
Podkarpacia. Mamy dofinansowanie tej
inwestycji ze środków unijnych. Już od
dłuższego czasu budujemy wokół miasta
systemowy pierścień dróg. Tak rozbudowana infrastruktura stwarza później
ogromne możliwości zagospodarowania
terenów wokół tych wszystkich tras dojazdowych. Powstają tam nowe osiedla,
kompleksy handlowe i przemysłowe. Jeśli powiodą się nasze plany i włączymy
do Rzeszowa dwa sołectwa Matysówkę
i Malawę to zamkniemy cały ten pierścień
i będzie można objeżdżać miasto dookoła
zewnętrznymi trasami.

– Jakie są szansę na włączenie tych
miejscowości w granice miasta?
– Około 84 proc. mieszkańców Matysówki głosowało w referendum za przyłączeniem do Rzeszowa, ale Rada Gminy Tyczyna się sprzeciwiała. W Malawie tylko 38
proc. opowiedziało się za naszą propozycją.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z korzyści
przemawiających za takim rozwiązaniem.
Miejscowości małe i słabe, nigdy nie dorównają cywilizacyjnie aglomeracjom, bo
nie mają na to środków. Tam poziom życia zawsze będzie dużo niższy. Podobnie
jak dostęp do nowoczesnych usług we
wszystkich dziedzinach. Niedawno włączyliśmy w granice miasta Bziankę, kolejną
niewielką miejscowość. W ciągu zaledwie
kilku miesięcy ceny za działkę o pow. 100
m2 wzrosły tam z 3 tys. do 25 tys. zł. Deweloperzy natychmiast przystąpili do kupowania gruntów pod budowę nowych osiedli
i wielofunkcyjnych obiektów. W rozwój nowoczesnej infrastruktury na przyłączonych
do Rzeszowa terenach zainwestowaliśmy
przez ostatnie 10 lat z budżetu miasta ponad 800 mln zł. Na nieużytkach jak grzyby
po deszczu, wyrastają piękne kompleksy
oświatowe, sportowe, rekreacyjne, które
pani podziwiała w czasie naszego objazdu
po mieście.
– Imponujący boom inwestycyjny
obejmuje również specjalne strefy i parki technologiczne.
– Rozrastają się wokół miasta. W Dolinie Lotniczej stale przybywa nam świa-
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towych liderów specjalizujących się
w produkcji i obsłudze silników lotniczych
i rakietowych systemów napędowych. To
jest duma regionu, ale wspaniale rozwija się też nasza najmłodsza strefa, Park
Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko o powierzchni przekraczającej 83
ha, wyposażony we wszystkie nowoczesne media. W jego uzbrojenie i budowę
dróg zainwestowaliśmy ponad 300 mln
zł. Inteligentne fabryki i zakłady wybudowało w tej strefie 17 firm, a kolejne już

na rzecz tworzenia dobrych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości, przyciągania inwestorów oraz stale rosnącej
liczby mieszkańców, jak również poprawy lokalnej infrastruktury. Podejmują
również działania mające na celu zwiększanie efektywności świadczenia usług
publicznych oraz racjonalizacji wydatków.
Fitch spodziewa się, że władze miasta
z powodzeniem będą pozyskiwały wysokie dotacje unijne na realizacje programu
inwestycyjnego w ramach budżetu UE na
lata 2014-2020, podobnie jak to miało
miejsce w trakcie poprzedniej perspektywy finansowej.
Stereotyp do resetu
Rzeszów jest centrum gospodarczym
południowo-wschodniej Polski i najsilniejszym ośrodkiem biznesowym w regionie Podkarpacia. Znacznie bardziej doceniają to cudzoziemcy niż rodacy w kraju,
którzy są obciążeni stereotypową opinią
o zacofanej „Polsce B”. Ostatnio przekonali się o tym studenci Uniwersytetu Warszawskiego z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
(CSSTiRL), którzy pod koniec marca gościli
w Rzeszowie.
Skonfrontowali zakorzenione w świadomości opinie o zapóźnieniu cywilizacyjnym wschodnich regionów Polskich
z rzeczywistością. Większość uczestników
kilkudziesięcioosobowej grupy studenckiej, nigdy wcześniej nie była w Rzeszowie. Po tej wizycie młodzi ludzie nie mieli
już żadnych wątpliwości, że miasto jest
niezaprzeczalną stolicą innowacji.
– Wyjazd na Podkarpacie był dla nas
wielką niespodzianką – przyznał Mateusz Witkoś, szef studenckiej delegacji na
spotkaniu z władzami miasta w zabytko-

negocjują warunki przystąpienia do tej
strefy. Mamy tutaj m.in. Raben Polska,
Automotiv Sobiesław Zasada, AJ Profibud, Bowim, Savpol, a także Game Over
Cycles, do której należy otwarty niedawno salon Harley-Davidson. Są tam także
przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej,
farmaceutycznej i odzieżowej i wiele innych. Park NT Rzeszów – Dworzysko jest
doskonale zlokalizowany, na skrzyżowaniu
głównych szlaków komunikacyjnych. Niedaleko przebiega autostrada A4 i droga
ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje
z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina. W jego pobliżu funkcjonuje
prężnie działające międzynarodowe lotnisko Rzeszów – Jasionka, obsługujące
ruch pasażerski i towarowy. To przyciąga
inwestorów, którym oferujemy bardzo korzystne warunki do prowadzenia biznesu
np. zwolnienia podatkowe nawet do 5 lat.
W zamian zyskujemy natomiast niezwykle
atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców Rzeszowa i okolic. Takiego boomu inwestycyjnego nie byłoby bez nowoczesnej
infrastruktury w którą inwestujemy setki
milionów złotych od kilkunastu lat.
– Jaki jest udział środków unijnych
w tych wydatkach?
– W całym mieście zainwestowano ponad 4 mld zł. Około 70 proc. to pieniądze
pochodzące z dofinansowania. Nadal bardzo intensywnie z tych środków korzystamy w obecnej perspektywie. Staramy się
budować jak najwięcej. Nowe inwestycje
przynoszą nam kolejne pieniądze, które
wpływają do budżetu miasta i do kieszeni mieszkańców. To nakręca koniunkturę.
Wystarczy tylko dobry pomysł i jego realizacja. Krytykowano mnie jak budowałem
fontannę multimedialną z ekranem wodnym za ok. 6 mln zł. A teraz na pokazy,
które organizujemy w każdą sobotę od
wiosny do jesieni, przyjeżdżają tysiące
osób. Zostawiają pieniądze w sklepach,
hotelach, restauracjach. Wielu przedsiębiorców i mieszkańców na tym zarabia.

wym Ratuszu. – Słyszeliśmy pochlebne
opinie o działaniach charyzmatycznego
prezydenta Tadeusza Ferenca, ale nie
spodziewaliśmy się, aż takich dokonań
lokalnego samorządu. To co zobaczyliśmy w mieście jest kosmicznie dalekie
od stereotypowych wyobrażeń. To miasto działa jak magnes na ludzi i stale się
rozrasta. Niektóre osoby z naszej grupy
myślą o podjęciu tu pracy po zakończeniu
studiów. Zachęcają nas do tego niezwykle
atrakcyjne propozycje zatrudnienia oraz
wysoki standard życia w metropolii.
Warto podpatrywać i słuchać ludzi
Na spotkanie ze studentami CSSTiRL,
którzy kończą w tym roku studia licencjackie, prezydent Rzeszowa, zaprosił swoich
zastępców, dyrektorów wydziałów prezesów spółek miejskich i przedstawicieli
Rady Miasta. Wszyscy mówili o zadaniach
którymi się zajmują i strategii rozwoju
rzeszowskiej aglomeracji. Odpowiadali na
szereg pytań o źródła sukcesu Rzeszowa
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Prezydent miasta udzielił przyszłym samorządowcom wielu cennych wskazówek,
które na pewno przydadzą się im w pracy
zawodowej.
– Już niedługo będziecie piastować
kierownicze stanowiska w administracji
publicznej i w różnych firmach. Nie bójcie się podejmować decyzji i podpatrywać najlepszych. Żeby odnieść sukces
musicie zawsze słuchać ludzi. Każdy ma
coś ciekawego do zaoferowania. Z tych
kreatywnych pomysłów buduje się najlepszą rzeczywistość. Tak robimy w Rzeszowie. W ciągu tych prawie 15 lat odbyłem z mieszkańcami ponad 500 spotkań,
na które przychodzą zawsze setki osób.
Czasem się spieramy, ale jest to spór na
argumenty. Potem pojawiają się efekty,
z których wszyscy się cieszymy.
Z tej prostej metody warto powszechniej korzystać, żeby inne polskie miasta
mogły rozwijać się tak prężnie jak Rzeszów. (j.c.)

Tak samo będzie z naszym pięknym, pochodzącym z końca XV wieku zamkiem,
który był później kilkakrotnie przerabiany.
Teraz mieści się tam Sąd Okręgowy, ale
koszty jego utrzymania są zbyt wysokie
dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Wspólnie z ministrem i marszałkiem Podkarpacia wybudujemy już niedługo nowy obiekt
dla sądu i odzyskamy nasze dziedzictwo
kultury. Będziemy tam organizować liczne
imprezy artystyczne, koncerty, wystawy.
Zarobimy na utrzymanie zamku, bo dla
mieszkańców i turystów będzie to wyjątkowa atrakcja.
– Będą tam eksponowane najnowsze
odkrycia z dziejów miasta?
– Mamy imponujące zbiory, bo historia Rzeszowa, któremu król Kazimierz
Wielki nadał prawa miejskie w 1354 roku
jest bardzo bogata. Ostatnio dokonaliśmy sensacyjnego odkrycia w centrum
miasta. Podczas generalnego remontu
ul. 3 Maja, która jest deptakiem spacerowym, na głębokości 80 cm natrafiono
na ślady, opisywanej w kronikach drogi,
wykonanej z potężnych drewnianych
bali. Ta historyczna ciekawostka będzie
kolejną atrakcją turystyczną w mieście.
Drewniany fragment traktu zostanie
przykryty pancerną szybką z podświetleniem od dołu. Wszystko będzie już
wkrótce gotowe. Wygodny do spacerów
deptak z granitową nawierzchnią, iluminowaną roślinnością i atrakcją historyczną. Estetyka jest także bardzo ważna,
dlatego przeznaczamy na ten cel niemałe
kwoty. Rzeszów pięknieje z dnia na dzień
i zachęca do osiedlania się tu na stałe.
Jesteśmy miastem ludzi młodych, gdzie
średnia wieku wynosi 39 lat, w którym
rodzi się najwięcej dzieci w Polsce. Tworzymy teraz współczesną historię łącząc
wspaniałe, wielowiekowe tradycje z nowoczesnością.
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