
Trwa perspektywa unijna 2014-20. 
Jest jeszcze czas na postaranie się 
o środki finansowe z programów ope-
racyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska 
Cyfrowa, Infrastruktura i Środowisko, 
Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja 
Rozwój oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

Na łamach sekcj i  „Rzecz 
o Inwestycjach” będziemy chcieli przyj-
rzeć się najciekawszym inwestycjom re-
alizowanym w ramach obecnej perspek-
tywy unijnej, ale również projektom ze 
środków własnych. Przedstawimy najlep-

sze przykłady inwestycji realizowanych 
przez samorządy i przedsiębiortwa. 
Ocenimy wpływ inwestycji na zrówno-
ważony rozwój naszego kraju, ale także 
konkretnego regionu kraju i jego lokalnej 
społeczności. Wreszcie, sprawdzimy in-
nowacyjność i nowatorskość rozwiązań 
w ramach konkretnych inwestycji.

Otrzymają też one nominację do 
Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 
2017. To prestiżowe wyróżnienie dla pod-
miotów kładących szczególny nacisk na 
innowacyjność oraz zrównoważony roz-
wój. Nagroda przyznawana jest przez 
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Inwestycje przekładające się na zrównoważony rozwój naszego kraju, modelowe 
wykorzystanie środków zewnętrznych i nowatorskie rozwiązania wdrażane  
na rynek — o tym traktować będzie nowa sekcja „Rzecz o Inwestycjach”

Po pierwsze: inwestycje
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Centrum Inteligentnego Rozwoju. O jej 
otrzymanie starać się mogą jednostki 
naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, 
innowacyjne firmy, państwowe jednostki 
budżetowe oraz fundacje. O wybranych 
inwestycjach napiszemy na łamach sekcji 
„Rzecz o Inwestycjach“.

Gala wręczenia laureatom Polskiej 
Nagrody Inteligentnego Rozwoju odbę-
dzie się podczas Forum Inteligentnego 
Rozwoju (irforum.pl). Druga edycja tego 
prestiżowego wydarzenia łączacego ze 
sobą świat biznesu, nauki i samorządu 
odbędzie się podobnie jak przed rokiem, 

jesienią w Rzeszowie. W ramach Forum 
przewidziano wiele paneli dyskusyjnych, 
debat i prezentacji poświęconych inno-
wacyjności i zrównoważonemu rozwo-
jowi — między innymi cyberbezpieczeń-
stwu i bezpieczeństwu energetycznemu. 
Forum jest doskonałą okazją do zaprezen-
towania swojej innowacyjnej działalności 
lub efektów dużych inwestycji szerokie-
mu gronu ekspertów z własnej branży, 
ale i wielu innych dziedzin. Wydarzeniu 
będą towarzyszyć wielobranżowe targi go-
.PL2020, dedykowane dawcom i biorcom 
nowych technologii.

PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Efektem ponad  
20 lat ciężkiej pracy 
Średzkiej Wody jest  
skanalizowanie gminy 
w 97 procentach.

Antoni Biszczak, prezes spółki 
Średzka Woda, doprowadził 
do sfinalizowania kolejnej in-
westycji, działając od wielu lat 
w myśl motta: „Dobra woda, 
czyste środowisko, zadowo-
leni mieszkańcy”. Działalność  
przedsiębiorstwa wodno-ka-
nalizacyjnego ze Środy Śląskiej 
skupia się przede wszystkim 
na podnoszeniu jakości życia 
mieszkańców miasta. 

— Nasza woda jest czysta, nie 
zatruwamy środowiska, dbamy 
o jakość życia w gminie, kładzie-
my nowe nawierzchnie asfalto-
we, poprawiając tym wizerunek 
miejscowości. Dlatego miesz-
kańcy są zadowoleni i spokojni  
— mówi prezes Biszczak.

Sieci i oczyszczalnie
W 2016 r. przedsiębiorstwo 
zbudowało nowe sieci we 
wsi Gozdawa i Wojczyce. 
Łącznie podłączono  do nich 
187 gospodarstw domowych. 
Inwestycja obejmowała 4 
kilometry 667 metrów kana-
lizacji, 54 przyłącza i 5 kom-
pleksowych przepompowni 
ścieków. Wartość  wyniosła 

1,8 mln zł. Wydatki na tę in-
westycję pokryła pożyczka 
z WFOŚ we Wrocławiu.  

— Pożyczki z WFOŚ i GW są 
niskooprocentowane, a okres 
ich spłaty wynosi do 20 lat. To 
bardzo korzystne rozwiązanie 
ponieważ okres spłaty pozwala 
nam bezboleśnie spłacać tę po-
życzkę. Po ukończeniu inwesty-
cji w miejscowości Gozdawa, 
która jest zamieszkiwana przez 
sześćdziesięciu mieszkańców, 
inicjatywa ta cieszyła się tak 
dużą popularnością, że w ciągu 
miesiąca wszystkie domy przy-
łączyliśmy do sieci — wyjaśnia 
prezes przedsiębiorstwa.

Oczyszczalnię zmodernizo-
wano w całości w latach 2009-15.

— Mamy oczyszczalnię bio-
logiczno-mechaniczną. Została 
dostosowana do wymagań Unii 
Europejskiej. Zakład na terenie 
Środy Śląskiej ma wydajność  
4 tys. m sześc. na dobę, nato-
miast zakład w Rakoszycach 330 
m sześc. i jest odpowiedzialny 
za obsługę dwóch miejscowości 
— wylicza Antoni Biszczak.

Przedsiębiorstwo jest spółką 
gminną. Współpraca z władza-
mi samorządowymi w ostatnim 
okresie układa się bardzo do-
brze. Kwota, którą gmina do-
finansowała inwestycję w tym 
roku wynosi  1,5 mln zł. 

— Wystąpiliśmy o wsparcie, po-
nieważ oprócz inwestycji w budo-

wę kanalizacji, musimy odtwarzać 
sieć. Trzeba wymieniać sieci wo-
dociągowe, które latami się zuży-
wają. Są to jeszcze sieci metalowe 
i blaszane, bardzo skorodowa-
ne. Trzeba wszystkie wymienić. 
Musimy również uzbrajać nowe 
tereny pod budownictwo — mówi 
prezes Biszczak.

Wysiłek doceniony
Średzka Woda od lat cieszy się 
bardzo dobra renomą. 

— Mamy bardzo dobrą ja-
kościowo wodę, czerpiemy 
ją z trzeciorzędowych ujęć. 
Woda nie wymaga chlorowa-
nia. Posiadamy własne labo-
ratorium. Pozwala nam ono 
szybko reagować, gdy dzieje się 
coś złego z wodą bądź ściekami 
— podkreśla Biszczak. 

Oczyszczalnia od wielu 
lat współpracuje z przedsta-
wicielami nauki — przede 
wszystkim z Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu.  

— Przyjeżdżają do nas stu-
denci i zabierają próbki  ma-
teriałów do Wrocławia, żeby 
wykorzystać je do prac nauko-
wych. Uważają, że jesteśmy 
jedną z wzorcowych oczysz-
czalni i dlatego jesteśmy im 
pomocni w cyklu nauczania 
— cieszy się prezes.

Przedsiębiorstwo ze Środy 
Śląskiej angażuje się także 
w promocję wartości ekologicz-
nych wśród szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie gminy. 
Zajęcia odbywają się systema-
tycznie na terenie oczyszczalni 
i zakładu uzdatniania wody.  

— Uczniowie z okolicznych 
szkół chętnie przyjeżdżają 
do nas na lekcje, aby zoba-
czyć produkcję wody i proces 
oczyszczania ścieków. Każdy 
wyobraża sobie jakieś nieprzy-
jemne zapachy, a jest inaczej. 
U nas zamieniamy ścieki w czy-
stą wodę — gwarantuje prezes.

Celem działań przedsiębior-
stwa jest skanalizowanie gminy 
w 100 proc. do 2020 r. Zostało 
jeszcze zaledwie 3 proc. (kilka 
małych miejscowości położo-
nych najdalej od oczyszczalni). 

Proces ten trwa od czasu słyn-
nej powodzi z 1997 r. Wtedy roz-
poczęto prace związane ze ska-
nalizowaniem gminy. Większość 
prac udało się wykonać dzięki 
dotacji z funduszy europejskich. 
Prezes Antoni Biszczak deklaru-

je, że przedsiębiorstwo nie spo-
cznie na laurach. 

— To nie tylko sprawa budowy 
kanalizacji, trzeba wymieniać tak-
że stare sieci wodociągowe i prze-
syłowe, które są awaryjne, jak 
i uzbrajać nowe tereny — mówi.

Podczas zeszłorocznego 
Forum Inteligentnego Rozwoju 
Przedsiębiorstwo Średzka Woda 
Sp z o.o. zostało uhonorowane 
Polską Nagrodą Inteligentnego 
Rozwoju 2016. 

— Cieszy nas to, że nasza 
praca jest zauważalna nie 
tylko przez mieszkańców, 
Polska Nagroda Inteligentnego 
Rozwoju motywuje nas do dal-
szej pracy, która jest dostrzega-
na na terenie gminy jak i poza 
nią — zapewnia prezes. 

Paweł Wiśniewski

Dobra woda to zadowoleni mieszkańcy 

 DLA DOBRA ŚRODOWISKA: Oczyszczalnia ścieków w Środzie Śląskiej to wzorcowa placówka tego typu. Oprócz swojej podstawowej 
działalności, angażuje się w ochronę środowiska i współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.


