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Bezpłatny dodatek do „Gazety Krakowskiej”

Świadectwem zmian, jakie dokonały się
w ostatnich latachw polskiej gospodarce,
jest realizacja inwestycji komunalnych ze
środków unijnych. Sztandarowy przykład
stanowiąobiektyzbudowaneprzezSpółkę
Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o.
wTuchowie, którą utworzyły cztery gminy
–Tuchów,Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik
Strzyżewski–położonenapołudniupowia-
tu tarnowskiego (zajmują ok. 25 proc. jego
obszaru). Gminy tworząc spółkę scedowa-
łynaniązadanie, jakimbyłoprzygotowanie
aplikacjiorazrealizacjaogromnej infrastruk-
turywodociągowo-kanalizacyjnej. Ietapin-
westycji zakończonow2014 r. natomiast II
etappodkoniecmaja2015 r.

Udźwignięcie tak ogromnej inwestycji
z budżetów niewielkich gmin byłoby nie-
możliwe, dlatego cały projekt przejęła po-
wołana spółka, która zaciągnęła kredyt in-
westycyjny, uwalniając tymsamymbudże-
ty gmin. Dzięki temu zabiegowi gminy bez
znacznego uszczerbku zrealizowały swoje
inwestycje.Rozbudowaneizmodernizowa-
ne oczyszczalnia ścieków w Tuchowie
orazstacjauzdatnianiawodywLubaszowej
sąnowoczesnymiobiektami,wyposażony-
mi w najnowsze technologie oczyszczania
ścieków iuzdatnianiawody.

Ponadtodzięki takrozległemuobszaro-
wouzbrojeniuterenuwsiećwodno-kanali-
zacyjną tereny te stają się coraz bardziej
atrakcyjnedlaobecnychmieszkańcóworaz
przyszłych,planującychosiedlićsiętutaj, jak
i takpotrzebnych inwestorów.

–Wszystko to wpływa na intensywny
rozwójnaszejgminyipodnosi jejwalorygo-
spodarcze i turystyczne–podkreślaSławo-
mirJędrusiak,prezesSpółkiKomunalnejDo-
rzecze Białej. – Dzięki tej inwestycji obszar
Pogórzastajesięczystszyitymsamymjesz-
czebardziejatrakcyjnyturystycznie igospo-
darczo. Dzięki inwestycjom liniowym, roz-
budowiesieciwodno-kanalizacyjnej,ażsie-
dem tysięcy mieszkańców będzie miało
możliwość podpięcia się do sieci wodocią-
gowej,aponaddziesięćtysięcy–dosiecika-
nalizacyjnej.A

Znaczące inwestycje, otwierające
szansę rozwoju dla całego regionu

OczyszczalniaściekówwTuchowie,widokz lotuptaka
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Rozmowa
zeSławomirem
Jędrusiakiem,prezesem
spółkiDorzeczeBiałej
a STR. 2

Projektmaogromne
znaczenie zpunktu
widzenia jakości
życiamieszkańców
a STR. 8
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–ZrealizowaneprzezPaństwain-

westycjezmieniająpodwzglę-

demjakościowymsytuacjęzao-

patrzeniawwodęioczyszczania

ściekówwznacznejczęścidorze-

czarzekiBiała.Jakdoszłodorea-

lizacjitejważnejinwestycji?

– Nasza spółka została powołana
do życia w sierpniu 2004 roku
przez cztery gminy Pogórza
Ciężkowickiego: Ciężkowice,
Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów
oraz Ryglice. Pierwotnie zakłada-
nowiększą skalę tego przedsięw-
zięcia. Planowano bowiem, że
obejmie ono teren od źródła rze-
ki Biała do jej ujścia do Dunajca.
Miało ono obejmować piętnaście
gmin. Niestety, tego planu nie
udało się zrealizować.
–Zjakiejprzyczyny?

–Przedewszystkimchybaztego
względu,żekażdagminazajmuje
odrębnestanowiskowróżnych
kwestiach.Tobyłateżkwestiacza-
sów,wjakichpodejmowanodecy-
zjęotworzeniuspółkikomunalnej,
którabyłabyorganizmemodużym
terytorialnymzasięgu.Wtedy,
napoczątkunowegostulecia,bra-
kowało jeszczetakiegomyślenia
owspólnych,ponadlokalnych
przedsięwzięciach.Podtymwzglę-
demwostatnich latachzmieniłosię
wielena lepsze,ale jest jeszczespo-
rodopoprawy.Napoczątkowym
etapieprojektuznaczącąrolęode-
graliburmistrzBernardKarasiewicz,
któryrównieżobecniewłodarzy
Ryglicami,orazwójtRzepiennika
StrzyżewskiegoKazimierzFudala.
Tooniwdużymstopniudoprowa-
dzilidozawarciaumowyspółki,
mającnauwadzefakt,żewprzysz-

łościbędądopozyskaniaduże
środkiunijne.
–Czyliprojektemtymprzeciera-

nonoweszlaki…

–Takwłaśniebyło.Popodpisaniu
umowyspółkipowołano jejzarząd,
któregoprezesemzostałpracownik
starostwapowiatowego.Wokresie
przygotowawczymrozpoczęłysię
działaniazwiązanezopracowaniem
takzwanegostudiumwykonalnoś-
ci.Okazałosięwówczas,żerówno-
ległapracaetatowawstarostwie
i jednocześniekierowaniespółką
niebyłodobrymrozwiązaniem.
W2009rokuówczesny jejprezes
złożył rezygnacjęzfunkcji iwtedy
wspólnicypodjęlidecyzjęorozpisa-
niukonkursunatostanowisko.Sy-
tuacjawymagałaszybkiegodziała-

niawtrudnychokolicznościach,
gdyżzostałzłożonyprojekt
aplikacyjny iwystąpiłyproblemy
związanezuzyskaniemdlaniego
akceptacji.
–KiedyobjąłPanfunkcjęprezesa

SKDorzeczeBiałej?

–Stałosiętowczerwcu2009roku,
aformalniedopierood1września.
Odpoczątku jednakrozpocząłem
działaniawspierające.Sprawytenie
byłymiobce,ponieważwcześniej
pracowałemwinstytucji,którazaj-

mowałasięprzygotowywaniem
wnioskówaplikacyjnych inadzoro-
waniemprocesówinwestycyjnych.
Jużwpaździernikuudałosięnam
uzyskaćdecyzjępozytywnązmini-
sterstwaoprzyznaniuśrodków.
Rozpoczęłysię jednakkolejnescho-
dy.Pojawił siębowiemproblemza-
bezpieczeniaumowy,któramiała
byćpodpisanaz instytucjąwdraża-
jącąprojekt,czyliWojewódzkim
FunduszemOchronyŚrodowiska
wKrakowie.
–NiemieliPaństwowłasnegoka-

pitału,boiskąd.

–Spółkazarządzałaobiektami,któ-
rychwartośćnieprzekraczałakilku
milionówzłotych.Rzeczywistyma-
jątekkubaturowy,naktóryskładały
sięmiędzy innymioczyszczalnia

ściekówistacjauzdatnianiawody,
tobyłookoło3milionyzłotych.
Napozostałyskładałysięmiędzy in-
nymikilometryrurwziemi,których
niktniechciał jakozabezpieczenia.
–Ajakabyławartośćprojektu?

–Wynosiła 160milionówzłotych.
Dotacji –95milionówzłotych.
Przyobrotachspółki,którewów-
czasoscylowałynapoziomie3mi-
lionówzłotych, tobyłotrochętakie
rzucaniesięzmotykąnasłońce.
Mogępowiedziećdzisiaj, żewśród
otaczającychmnie ludziniebyłoko-
goś,ktomiałbywiaręwto,żepro-
jekt tenudanamsięzrealizować.
Uważano,żepomysł ten jestchy-
biony jużnastarcie icałkowicienie-
realny.Tymczasemja jestemdosyć
upartymczłowiekiemi jaksięzabie-
ramdoczegoś, tochcęswójzamysł
zrealizowaćdokońca. I takteżsię
stało.Poponadpółrocznychnego-
cjacjachzWojewódzkimFundu-
szemOchronyŚrodowiska iGospo-
darkiWodnejudałonamsiędojść
doporozumienia.Umowępodpisa-
liśmy30maja2010roku.
– Jakwybrnęliście zproblemów

wynikającychzbrakuzabez-

pieczeń?

–Wybrnęliśmywtensposób,żeza-
bezpieczyliśmyprojekt tylko
dowysokościuzyskanej zaliczki,
którąpobieraliśmynapotrzebywy-
nagrodzeńpracowników.Złożyli-
śmywniosekokwotęzaliczki
wwysokości20mlnzłotych.Za-
bezpieczenieWFOŚiGWokreślił
napoziomie 150proc, czyli na 15
milionówzłotych.Udałomisię
przekonaćwspólników,abyzabez-
pieczyli tohipotekąnamajątku.
Tuchówdałzabezpieczeniewpo-

stacidomukultury,Rzepiennik–
domukultury ibudynkugminy,
Ciężkowice–ośrodkazdrowia,
aRyglice–pałacu.Udałomisię też
przekonaćFunduszdodłuższych
okresówrozliczeńzaliczekniż
kwartalne,gdyżzmoichdoświad-
czeńwynika, żesąonezakrótkie
dla inwestycji liniowych.Wnocyz2
na3czerwcaprzyszedłkataklizm
wpostacipowodzi.Całkowiciezo-
stał zalanyobiektoczyszczalni ście-
kówwTuchowie.Tobyłdlanas
wszystkichszok.Nastąpiłomaksy-
malnezwątpienie,gdyżniewie-
dzieliśmy,cowtej sytuacji zrobić.
Zorganizowaliśmymiędzy innymi
tymczasowemiejscedlapracowni-
kówwpostaci kontenerów.Pota-
kimdoświadczeniuskoncentrowa-
liśmysięprzedewszystkim
nazmianiekoncepcji. Skoronasza-
lało, tonależałoodpowiedniosię
zabezpieczyćnaprzyszłość.Podję-
liśmymiędzy innymidecyzję
opodniesieniuwszystkichobiek-
tów.Takżesterowanieobiektami
odbywasięzpoziomudrugiej kon-
dygnacji.
–Podziwiam,żetakiedoświad-

czeniecałkowiciePaństwanie

zniechęciłododziałania.Wszó-

stymrokudziałalnościspółki

możnaocenićskalęzrealizowa-

nychinwestycji.

–Wszystko zakończyło się szczę-
śliwie. Środki zostały przez nas
wykorzystanew całości. Podzie-
lenie inwestycji na drobniejsze
przedsięwzięcia dało namdodat-
kowy efekt ekonomiczny, gdyż
wprzetargachmogły uczestni-
czyć drobniejsze firmy, którewy-
stępują jako podwykonawcy du-

żych korporacji budowlanych.
Wefekcie inwestycje udało nam
się zrealizować nawetmiesiąc
przed terminem i z całego projek-
tu zostało jeszcze 30milionów
złotych dowykorzystania. Pienią-
dze te umożliwiły nampowięk-
szenie zakresu projektu o aneks
podpisany zWFOŚiGWna realiza-
cje kolejnych 120 km sieci wodo-
ciągowej oraz kanalizacyjnej. Za-
łożyliśmy, że zrealizujemy to
przedsięwzięcie do czerwca tego
roku, cowiększości osóbwyda-
wało się nierealne. Proszę sobie
wyobrazić, że statystycznie każ-
dego dnia powstawało około kilo-
metra rurociągu!
–Gminybędącewspólnikami

współcekomunalnejsąteraz

współwłaścicielamisporegoma-

jątkuwSKDorzeczeBiałej…

–Powstałoponad500kmsieci.
Gdybyułożyć jąwliniiprostej, to
sięgnęłabygranicyBośni iHercego-
winy.Obszar,naktórymdziałamy
jakospółka,odpowiadatrzem
czwartympowierzchniWarszawy.
Całątąsieciązarządzamyprzypo-
mocytechnologiibezprzewodowej,
analizującnabieżącoprzepływy
iwszelkie inneparametry.Mogędo-
dać,żedzięki realizacjiprojektuna-
stąpiłponaddwukrotnywzrost
wartościmajątkuspółki,dookoło
130milionówzłotych.
Najważniejszązkorzyści jestskok
cywilizacyjnyokilkadziesiąt lat.Kie-
dyśobszar,naktórymdziałamy,na-
rażonybyłnasusze,odczuwał też
skutkidegradacjiwynikającezbra-
kukanalizacji.Dlawielugospo-
darstwto jużprzeszłość.
ROZMAWIAŁ JANUSZMICHALCZAK

Dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego,
który przeniósł nas w czasie o całe lata

OczyszczalniaściekówwTuchowie
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RozmowazeSŁAWOMIREMJĘDRUSIAKIEM,prezesemzarządu Spółki KomunalnejDorzeczeBiałej,
owydarzeniach,któretowarzyszyłyrealizacjiprojektu,,Uporządkowaniegospodarkiwodno-ściekowej
wzlewnirzekiBiała”wramachprogramu,,CzystyDunajec”

Sterowanie imonitoringobiektówoczyszczalni ścieków
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Powstałoponad
500kmsieci.W linii
prostej sięgnęłaby

granicyBośni
iHercegowiny
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Budyneksocjalno-technicznyoczyszczalni ściekówwTuchowie

Decyzja o jej powołaniu wynikała
z chęci rozwiązania narastającego
zkażdymrokiem,bardzopoważne-
goproblemuzanieczyszczeniacieków
wodnychorazcorazczęściejwystę-
pującejsuszy,którewistotnysposób
negatywniewpływałyna jakość ży-
ciamieszkańców.

Problemy te stanowiły również
przyczynęsłabegorozwojuturystyki
i przedsiębiorczości. Spółka została
powołanaprzedewszystkimwcelu

realizacjiprojektuzzakresugospodar-
kiwodno-ściekowej,pn.„Uporządko-
waniegospodarkiwodno–ściekowej
zlewnirzekiBiaławramachprogramu
CzystyDunajec”.

Celemprojektubyłowybudowa-
nieok.120kmsiecikanalizacji sanitar-
nej, ok.80kmsieciwodociągowej,
atakżezmodernizowanieprzestarza-

łychobiektów,takichjak:oczyszczalnie
ściekówwTuchowie,Ciężkowicach,
Bogoniowicach,atakżestacjiuzdatnia-
niawodywLubaszowejiCiężkowicach.

Efektemmodernizacjimiałobyć
m.in.podniesieniewydajnościoczysz-
czalni ścieków–dopoziomu3880
metrówsześciennychnadobęwTu-
chowie,660–wCiężkowicachido120
–wBogoniowicach.Wprzypadkusta-
cji uzdatnianiawody–do5770me-
trówsześciennychnadobę.

–Aplikowanieo takdużepienią-
dzewymagałomobilizacjiwspólnych
sił, a sama realizacja takogromnego
przedsięwzięcianiemogłaby sięod-
byćbezwzorowejwspółpracywszyst-
kichgmin–podkreślaprezesSławo-
mirJędrusiak.(JM)

Takie były początki spółki DorzeczeBiałej

Wmaju2004rokugminy
Tuchów,Ciężkowice,
RzepiennikStrzyżewski
iRygliceutworzyłySpółkęKo-
munalną„DorzeczeBiałej”.

Halapomp...

Budyneksocjalno-technicznystacjiuzdatnianiawodywLubaszowej

...ihala filtrówstacjiuzdatnianiawodywLubaszowej
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Reaktorbiologicznyoczyszczalni ściekówwTuchowie

Zakładanobudowę
około 120km

kanalizacji sanitarnej
iokoło80kmsieci

wodociągowej
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DużawodawstacjiuzdatnianiawCiężkowicach

31maja 2010 r. wKrakowie została
zawartaUmowaodofinansowanie
nr POIS.01.01.00-00-070/08 po-
międzyWojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
WodnejzsiedzibąwKrakowie, jako
InstytucjąWdrażającą,aSpółkąKo-
munalną„DorzeczeBiałej”Sp.zo.o.
zsiedzibąwTuchowie (beneficjen-
tem) na realizację projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowejzlewnirzekiBiała

w ramach programu Czysty Du-
najec”,dofinansowanegozUniiEu-
ropejskiej z ProgramuOperacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko
2007-2013.

Niestety, niespełna tydzień
popodpisaniuumowynarealizację
przedsięwzięcia, nasz region dot-
knęła jedna z największych powo-
dzi, która wstrzymała rozpoczęcie
pracbudowlano-montażowych,ajej
skutki wymusiły wprowadzenie
zmianprojektowychdla realizowa-
nychobiektów.

Aby zapobiec w przyszłości
ewentualnemuprzedostawaniusię
ściekówdo rzeki i skażeniu terenu,
wszystkie instalacje zostały odpo-
wiedniopodniesione.

–Ometrponadpoziomzalewo-
wy z 2010 roku, kiedy woda była
najwyższa. Na drugą kondygnację
biurowcaprzeniesionezostałymię-
dzy innymi wszystkie urządzenia
sterownicze iagregaty,zapewniają-
ce ciągłość pracy oczyszczalni na-
wetpodczaspowodzi–wyjaśniaSła-
womir Jędrusiak. (JM)

Natura krzyżuje plany inwestorom
Powódź,któranawiedziłare-
giontuchowski,była jednym
ztychwydarzeń,któremogło
przekreślićrealizację projek-
tu ,,DorzeczeBiałej”.

Budyneksocjalno-technicznyoczyszczalni ściekówwTuchowietoniewwodzie

OczyszczalniaściekówwBogoniowicachwczasiepowodzi OczyszczalniaściekówwTuchowiepodwodą
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PowódźwTuchowie,wodazalałabudynkioczyszczalnipodachy

Kataklizm, który
nawiedził tereny

budowy, okazał się
przeszkodą

do pokonania
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Robotybudowlanenaterenieoczyszczalni ściekówwCiężkowicach

20 listopada2013 r.wTuchowie zo-
stał zawarty aneks nr 1 doUmowy
odofinansowanie, rozszerzający za-
kresprojektuowykonanietzw.IIeta-
pu–dodatkowe60kmsiecikanaliza-
cjisanitarneji40kmsieciwodociągo-
wej. Zakres realizacji projektu „Upo-
rządkowaniegospodarkiwodno-ście-
kowejzlewnirzekiBiaławramachpro-
gramuCzystyDunajec”obejmował5
kontraktówusługowych,4kontrakty
na zakup pojazdów niezbędnych

doprawidłowejgospodarki osadami
orazdopoprawnegofunkcjonowania
infrastrukturywytworzonejwramach
projektu oraz przedewszystkim21
kontraktówna roboty budowlane,
wtym5kontraktównaobiektykuba-
turowe i 16kontraktównaobiekty li-
niowe. Obiekty kubaturowe, tj.
oczyszczalnie ścieków i stacjeuzdat-

nianiawodyrealizowanebyływsyste-
mie„zaprojektujiwybuduj”,natomiast
obiekty linioweobejmującebudowę
siecikanalizacjisanitarnejisieciwodo-
ciągowejopartebyłynauzyskanych
prawomocnychpozwoleniachnabu-
dowę. –PolskaprzystępującdoUnii
Europejskiej zobowiązała siędowy-
pełnieniawymogówdyrektywydo-
tyczącejoczyszczaniaściekówkomu-
nalnych.Jeżelidokońca2015rokunie
wybudujemyzadeklarowanej liczby
nowychkilometrówsiecikanalizacyj-
nej iwodociągowej,będziemypłacić
kary, którew tymprzypadku sąna-
prawdędotkliwe –mówiła podczas
pobytuwTuchowieMałgorzataMru-
gała,prezesWojewódzkiegoFundu-
szuOchronyŚrodowiska.

II etap – rozszerzenie skali projektu
Mimotrudności,którepojawi-
łysięnapoczątkurealizacji
projektu,udałosięwumow-
nymterminiezrealizować
zakładanecele.

Budowaosadnikawtórnegooczyszczalni ściekówwTuchowie

Przebudowaoczyszczalni ściekówwBogoniowicach

Remontpompowniwodysurowej–stacjauzdatnianiawodywLubaszowej
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Roboty liniowe–budowakanalizacji sanitarnej

Dzięki
zaoszczędzonym
środkomzostały

uruchomione
nowe inwestycje
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OczyszczalniaściekówwCiężkowicach–stacjazlewcza,reaktorbiologicznyibudyneksocjalny

Realizującprojekt„Uporządkowa-
nie gospodarkiwodno-ściekowej
zlewni rzeki Biała w ramach pro-
gramuCzystyDunajec”
–wykonano łącznie:
a 185sieci – kanalizacji sanitarnej
a 127kmsieciwodociągowej
–przebudowano i rozbudowano:
a 3 oczyszczalnie ścieków:
wTuchowie,Ciężkowicach,Bogo-
niowicach
a 2 stacje uzdatniania wody:
wLubaszowej,wCiężkowicach
–dokonano likwidacji:
a oczyszczalni ściekówwRygli-
cach;
a oczyszczalni ściekóww Zala-
sowej.

Całkowity koszt realizacji Pro-
jektuwyniósł 160mln zł, z czego
dofinansowaniezUniiEuropejskiej
stanowiłoblisko95mlnzł.

WidoknastacjęuzdatnianiawodywLubaszowej

OczyszczalniaściekówwTuchowie,budyneksocjalno-techniczny

HalakolumnkontaktowychstacjiuzdatnianiawodywLubaszowej
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StacjauzdatnianiawodywLubaszowejwidzianaz lotuptaka

Jaka jest skala
projektu
wykonanego
przez spółkę
Dorzecze Białej
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Fragment instalacjikomoryoczyszczaniaściekówwTuchowie
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Stwarza onamożliwość przyłącze-
niadonowowybudowanejsieciwo-
dociągowejblisko7000mieszkań-
cóworazprzyłączeniadonowowy-
budowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej ponad 10 000mieszkańców.
Dzięki tak rozległemu obszarowo
uzbrojeniuterenuwsiećwodno-ka-
nalizacyjną,terentenstajesięatrak-
cyjnygospodarczo i turystycznie.

–Wzwiązkuzzakończeniemin-
westycji budowy sieci wodociągo-
wej ikanalizacyjnejnatereniegmin
Tuchów, Ciężkowice, Rzepiennik
Strzyżewski iRyglice,SpółkaKomu-
nalna ,,DorzeczeBiałej”pragniepo-
dziękować wszystkim mieszkań-
com nieruchomości, na których
prowadzonebyły roboty, zazrozu-
mienie i wytrwałość, jakąwykazali
sięprzypracachprowadzonychwo-
kół ich domów – podkreśla Sławo-

mir Jędrusiak,prezesSpółkiKomu-
nalnej Dorzecze Białej. I dodaje: –
Obecnie stajemy przed nowym,
trudnymzadaniem,czyliwpięciem
budynków do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

Spółka Komunalna ,,Dorzecze
Białej”, chcącwspomócmieszkań-
cówwwykonaniu przyłączeń do
wykonanej sieci oraz przyspieszyć
procesprzyłączaniadosieci,wystą-
piła doWojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie o przyznanie
pożyczkinarealizacjęzadania inwe-
stycyjnego polegającego na budo-
wieprzyłączeńwodociągowychika-
nalizacyjnych.

Od poczatku lipca 2015 roku
SpółkaKomunalnabędzieorganizo-
wała w poszczególnych miejsco-
wościach gmin, w których realizo-
wany był projekt unijny, spotkania
zmieszkańcami,naktórychbędąoni
szczegółowo informowani o zasa-
dachbudowyprzyłączyzudziałem
pożyczki. Odwrześnia br. do prac
powinienprzystąpićwykonawcaro-
bót,wyłonionywdrodzeprzetargu
nieograniczonego.

Należyzaznaczyć,żetakaforma
dofinansowaniabudowyprzyłączy
będzie jednorazowa i możliwa
dowykorzystania jedyniedokońca
czerwca2016 roku.

Informacje dotyczące realizacji
przyłączy kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych dostępne są na stronie
internetowej
www.dorzeczebialej.pl
nastronachgmin:
www.tuchow.pl,www.rzepiennik.pl,
www.ryglice.pl,www.ciezkowice.pl
orazwsiedzibieSpółki–nastacjiuz-
datniania wodyw Lubaszowej, od
poniedziałkudopiątku,wgodzinach
od7.00do 15.00.

Podziękowania dlamieszkańców
zawyrozumiałość i wytrwałość
Inwestycjamaniezwyklezna-
czącywpływiogromnąwar-
tośćdlamieszkańcówregionu
objętegodziałalnościąSpółki
KomunalnejDorzeczeBiałej.

Widoknaosadnikwtórny isuszarnięsłonecznąosadu,oczyszczalniaściekówwTuchowie
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Osadnikwtórny(przednapełnieniem),oczyszczalniaściekówwTuchowie
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Osadnikwtórny,oczyszczalniaściekówwTuchowie
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Reaktorbiologiczny–oczyszczalniaściekówwTuchowie

FO
T.
JA

N
U
SZ

M
IC
H
A
LC

Z
A
KOdpoczątku lipca

odbywać siębędą
spotkania

z zainteresowanymi
budowąprzyłączy
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Rozmowazburmistrzem
TuchowaAdamemDrogosiem

–Tuchówjestnajwiększymudzia-

łowcemspółki.Czyrównieżskala

zrealizowanychprzezniąinwe-

stycjiwkierowanejprzezPana

gminiebyłanajwiększa?

–Zgadzasię.Łącznakwotanainwe-
stycjezrealizowanewgminie
TuchówwI i IIetapieprojektuwy-
nosi39milionów885tysięcyzł,co
stanowi31proc.kwotywydanej
nacałyprojektrealizowanywpozo-
stałychgminach.Niebezznaczenia
wtakimujęciu liczbowymjestfakt,
żedwastrategiczneobiektyzmo-
dernizowanewramachprojektu,to
jeststacjauzdatnianiawody
Lubaszowaioczyszczalniaścieków
wTuchowie,zlokalizowanesąna te-
reniegminyTuchów.Wymieniona
wcześniejkwotainwestycji tonietyl-
koprzywołaneobiektykubaturowe.
Przypomnę,żenatereniegminy
powstałoblisko64kmsiecikanaliza-
cyjnej,7kmsieciwodociągowej,
a także2zbiornikiwodypitnej,każ-
dypo250msześc.,zlokalizowane
wJodłówceTuchowskiejoraz7sie-
ciowychprzepompowniścieków.
–Jakiekorzyściwynikajązudziału

współce?

–Przedewszystkimjakogminanie
bylibyśmywstaniesamodzielnie

sięgnąćpotakdużepieniądzenare-
alizacjętakrozległego i trudnego
przedsięwzięcia.Kwotacałej inwe-
stycji znacznieprzewyższabudżet
rocznyTuchowa.Zasadnicząspra-

wą jest jednakprzejęciecałej logi-
styki inwestycjiprzezSpółkęKomu-
nalnąDorzeczeBiałej sp.zo.o.Dzię-
ki temudziały inwestycyjnegminy
mogłyrealizować inneważnedla
społeczeństwa inwestycje.Dodat-
kowotospółkazaciągnęłakredyt
na inwestycję,coznacznieodciąży-
łogminnybudżet.
–Czyplanowanesąkolejneprzed-

sięwzięcia?

– Jednymznajbliższychzadań jest
inwestycjapn. „Budowaprzyłą-
czeńkanalizacyjnychzwiązanych
z realizacjąprojektuUporządko-
waniegospodarkiwodno-ścieko-
wej zlewni rzekiBiaławramach
programuCzystyDunajecna tere-
niegminyTuchówwlatach2015-
2016”.Wczerwcubr. SpółkaKo-
munalnaDorzeczeBiałej uzyskała
informację zWFOŚiGWwKrako-
wieoprzyznaniupożyczkiwwy-
sokości 1 186020złotychna ten
cel.Dlamieszkańców,oznacza to,
żeprzyłączakanalizacyjnedo ich
nieruchomości będąwykonane
przyudziale środkówzewnętrz-
nych, cozdecydowanieodciąży
budżetymieszkańców.
Szczegółoweinformacjenatemat
przyłączymożnauzyskaćwsiedzi-
bieSpółkiwTuchowieprzyul. Jana
IIISobieskiego69Corazpodnume-
remtelefonu146210562.

ZyskałTuchów,zyskał cały region.
Korzyści sądlakażdegooczywiste

AdamDrogoś
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Rozmowazburmistrzem
Ciężkowic
ZbigniewemJurkiewiczem

–Proszępowiedzieć, jakajest

skalaPaństwaudziałuwrealiza-

cjiprojektuwykonanegoprzez

spółkęDorzeczeBiałej.Jakie

jestznaczenietej inwestycji

zpunktuwidzeniamieszkańców

gminy?

–Dla każdegozudziałowcówsta-
nowiona rzeczywisty skokcywili-
zacyjny.Wykonaliśmyzadania
napodobnympoziomie, jak
RzepiennikStrzyżewski. Ichwar-
tość towprzypadkunaszej gminy
około3omilionówzłotych.Celem
tegoprzedsięwzięciabyła rozbu-
dowasieciwodociągowej i kanali-
zacyjnej. Praceprzeprowadzone
zostaływ latach2010-2014.
Obecnieprzednami realizacjadal-
szychprac, które związane są
zwykonaniemprzyłączy.
Korzyściami, októrepanpyta, są
możliwości przyłączenia się kilku-
set gospodarstwdospławnej ka-
nalizacji sanitarnej, jak również
dowodociągumiejskiego.
Zarównozekologicznegopunktu
widzenia, jak i z czystoużytkowe-
goprojekt tenmaogromnezna-
czeniedla jakości życiawnaszej
gminie.

–Jaki jestzasięgterytorialny

wykonanychinwestycji?Czydo-

tycząoneokreślonegofragmen-

tugminyCiężkowiceczycałego

jejobszaru?

–Możliwości tedotycząkilkumiej-
scowości. Tych,wktórychwarunki
terenowepozwalająnazastoso-
wanieokreślonejmetodydopro-
wadzeniawody i odprowadzenia
ścieków.Są toBogoniowice,
Tursko,Kipszna, Jastrzębia,Kąśna
DolnaorazKąśnaGórna.
Niestety, pozostałe, zewzględu
naukształtowanie terenu,będą
przedmiotem innychdziałań, któ-
repozwoląnadostarczaniewody
i oczyszczanie ścieków.Realizacja
takich inwestycjiw trudnymtere-
niewiązałaby siębowiemze
zbytdużymiwydatkami.
Równieżpóźniejszekosztyeksplo-
atacji sieci byłybyniedopokrycia
zopłatponoszonychprzezmiesz-
kańców.
Wtakichmiejscachodprowadza-
nie ściekówbędziemożliwepo-
przezwykonywanieprzydomo-
wychoczyszczalni ścieków, ado-
prowadzeniewody–poprzezbu-
dowę lokalnychujęć.
–Jakiereperkusjefinansowedla

gminypociągazasobąrealizacja

takiegoogromnegoprzedsięw-

zięcia?

–Możemymówić tutaj o samych
korzyściach.Uzyskaliśmy je
przyniewielkimwkładziewłasnym
ipomocynapoziomieokoło80
procentkosztów inwestycji.

Projekt ma ogromne znaczenie
z punktu widzenia jakości życia

ZbigniewJurkiewicz
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RozmowazburmistrzemRyglic
BernardemKarasiewiczem

–JestPanjednąztychosób,któ-

rebardzoczęstowymienianesą

jakowspółtwórcysukcesupro-

jektuDorzeczaBiałej.Jakdoszło

dotego,żeprojekttenstałsię

rzeczywistością?

–Wramachprzygotowywaniasię
dopozyskiwaniaśrodkówwra-
machperspektywunijnych2007-
2014,któremiałybyćprzeznaczone
narealizacjęnajważniejszych
gsopodarczychcelów,powstała ini-
cjatywablisko20gmin,któraobej-
mowałaDolinęBiałej,począwszy
odKrynicyażdoTarnowa.Powielu
spotkaniachwiększośćgminwy-
brała innedrogiprojektowaniazao-
patrzeniamieszkańcówwwodę
iodprowadzeniaścieków.Wfinale
zostałyczterygminy.Żałuję,żenie
udałonamsięnakłonićgminy
Gromnik,którauczestniczyławe
wstępnej fazierozmów,gdyżwtedy
sieć,wykonanaprzezpowołaną
dożyciaspółkę,objęłabycałośćte-
renówśrodkowejBiałej.Głównym
powodemwyborutakiegowłaśnie
rozwiązaniabyłaskala inwestycji,
któragwarantowałaodpowiednią
jakośćwody iścieków.Wybraliśmy
teżźródłofinansowania. Miałybyć
nimśrodkieuropejskiewdyspozycji
NarodowegoFunduszu Ochrony
Środowiska,którezkoleipowierzo-

nezostały funduszomwojewódz-
kim.Oczywiściemamdzisiaj
ogromnąsatysfakcję,żetakszeroko
zakrojonyprojektudałosiędopro-
wadzićdoszczęśliwegofinału.
– Panmawyjątkowąokazję

doporównań,gdyżzaczynał

Panprzedsześciomalatyreali-

zacjętegoprojektu,adziśma

okazjędojegooceny,będącwy-

branymponowanienaburmi-

strza.

–Taktoprawda.Wcześniejbyłem
teżwójteminadzorowałeminwe-
stycjewodno-kanalizacyjne.Mam
zasobąmiędzy innymibudowę
trzechoczyszczalni ścieków.Dzięki
projektowinatereniegminyRyglice
powstałowieleobiektów,których
samodzielnieniebylibyśmywsta-
niezrealizowaćwtakiej skali.Dzięki
temu,że jesteśmywparkukrajo-
brazowymBrzanki,cozwalniało
naszkoniecznościuzyskaniaokre-
ślonej ilościprzyłączynakilometr
bieżącysieci,mogliśmyzbudować
rozległąsiećwodno-kanalizacyjną.
Wlatach2009-2015powstało łącz-
nieokoło100kmnowejsieci,40
pompowni,7hydroforni,2zbiorniki
wodyopojemności500metrów
sześciennych.
Szacujemy,żepowstały inwestycje
o łacznejwartościponad37milio-
nówzłotych.Rozbudowainfra-
strukturystanowitakżepozytywny
bodziecdorozwojunowychfirm
orazpromocji regionuzewzględu
na jegounikatowewalorytury-
styczne.Dodam,żenoweprzyłą-
czeniamieszkańcówdosieci spo-
wodująwniedalekiejprzyszłości
rozłożeniekosztówstałychnawięk-
szą liczbęodbiorców.

Sięgnęliśmy po środki europejskie
i jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy cel

BernardKarasiewicz
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Rozmowazwójtem
RzepiennikaStrzyżewskiego
MarkiemT.Karasiem

–Jakiewzględyprzemawiały

zaPaństwaudziałemprzed-

sięwzięciuDorzeczeBiałej?

–RzepiennikStrzyżewski jestnaj-
mniejszągminąuczestniczącą
wprojekcie.Powstałounasblisko
87kmsieciwodno-kanalizacyjnej.
Wartośćśrodkówzainwestowanych
naterenienaszejgminyszacujęna
ok.30milionów.Przedsięwzięcie
wykonywanewramachprojektu
dotowanegoześrodkówunijnych,
znajdującychsięwdyspozycjiWoje-
wódzkiegoFunduszuOchronyŚro-
dowiska,realizowanebyłowdwóch
etapach.Drugietapwłaśniedobiega
końca.Pozostaje jeszczekwestia
uzyskaniapozwoleńnaużytkowa-
niesieci IIetapu.
–CodlaPaństwajestewidentną

zaletątegoprojektu?

–Zalet jestwiele.Projekt jesttrudny
doprzecenieniazpunktuwidzenia
ochronyśrodowiska.Wartowie-
dzieć,żenaswoimtereniemamy
dwaparkikrajobrazowe.Zpewnoś-
ciąmożnatulepiejwypocząćniż
wwielurozreklamowanych,tłocz-
nychihałaśliwychmiejscowościach.
Wykonanyprojektsprzyjałbędzie
rozwojowigospodarstwagroturys-
tycznych.Zauważamy,żeturyściza-
czynajądoceniaćtakiemiejsca, jak

naszagmina,gdzie jestczystepo-
wietrzeiterenypozwalająceaktyw-
nieorazbezpieczniewypoczywać
jeżdżącnarowerze,spracerującczy
biegając.

–JesttozpewnościądlaPaństwa

dużaszansa,gdyżzrolnictwa

trudnosięobecnieutrzymać.

–Dotknąłpansednaproblemu.Na-
szagminajestrzeczywiścietypowo
rolniczą,arolnictwojesttubardzo
małodochodowe.Przyczynąsą
sprawyustrojowe–brakustawy
górskiej,którarekompensowałaby
kosztyprodukcji rolnejwtaktrud-
nymterenieorazumożliwiłabywy-
znaczeniegranicdziałeki ichscale-
nie.Agroturystkamożebyćtutajdo-
datkowymźródłemdochodumiesz-
kańców.Dlaczegotakpozytywnie
oceniamyprojektrealizowanyprzez
spółkęDorzeczeBiałej?Otóżmamy
świadomość,żebędącniewielkim
organizmemsamorządowymnie
bylibyśmywstanieudźwignąćtak
dużegoprzedsięwzięcia,któregwa-
rantujewysokąjakośćusług.Mamy
dziśdoprowadzonąwodędodwóch
miejscowości,zostałyoneteżskana-
lizowane.Będącudziałowcamispół-
ki, liczymynadalsząwspółpracę.
Układterenowyniesprzyjaskanali-
zowaniugminywcałości,alewskaź-
niki,którewprzypadkuchronionych
terenówsąniecokorzystniejsze,
umożliwiająnamdocieraniezsiecią
nawettam,gdziegęstośćzaludnie-
nia jestmniejsza.Oczywiścietowię-
cejkosztuje,gdyżtrzebabudować
przepompownieitłocznie.

Jedną z perspektyw rozwoju
Rzepiennika jest agroturystyka

MarekT.Karaś
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Wartość
wykonanych

inwestycji
szacujemy na około

30mln złotych

Wykorzystaliśmy
31 procent

kwoty
przeznaczonej
na cały projekt

Samodzielnie
nie bylibyśmy

w staniewykonać
takich inwestycji

w gminie

Czystawoda i ścieki
to argument dla

osób szukających
wypoczynku

na łonie natury

ROZMOWYPRZEPROWADZIŁ JANUSZMICHALCZAK


