
 

 

Laureaci Konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 

Wręczenie wyróżnień na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku  

 

Białystok, 20 sierpnia 2016 r. – Białystok, Chęciny, Hajnówka, Krosno, Lidzbark 

Warmiński, Lublin, Olsztyn, Puławy i Suwałki – w tych miastach, zrealizowano 

najlepsze w Polsce Wschodniej inwestycje komunalne 2016 r. Gala wręczenia 

prestiżowych wyróżnień odbędzie się 22 września br., podczas III Wschodniego 

Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. 

 

– Nie ukrywam, że organizując tegoroczną edycję Top Inwestycji Komunalnych Polski 

Wschodniej, obawialiśmy się trochę o liczbę zgłoszeń do konkursu. Inwestycje kończone  

w minionym roku były finansowane z ostatnich naborów funduszy unijnych w ramach 

okresu programowania 2007-2013. Kolejne nabory – w ramach nowej perspektywy 

unijnego finansowania – ruszyły dopiero niedawno. Nasze obawy okazały się jednak 

nieuzasadnione. Liczba zgłoszeń oraz zainteresowanie konkursem dowiodły, że 

rozpędzona Polska Wschodnia nie zwalnia ani na chwilę – mówi Rafał Kerger, redaktor 

naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl. – Cieszy też szerokie spektrum dziedzin, w które 

ostatnio inwestowały samorządy. Nie są to już tylko drogi, czy gospodarka komunalna – 

coraz więcej mamy też projektów, które mają podnieść atrakcyjność życia w tutejszych 

miastach – dodaje.  

 

Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej jest wyróżnienie 

najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla 

gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw Polski wschodniej. Swoje typy 

wskazuje Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznają także 

internauci. 

 

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 (wyróżnienia 

równorzędne): 

 

Zespół krytych pływalni Aqua Lublin 

Obiekt w Lublinie ma szansę wykształcić w przyszłości pływaków, którzy będą 

reprezentantami kraju i olimpijczykami. Takie możliwości stwarza bogata infrastruktura – 



 

 

zespół krytych pływalni, złożony z trzech części, oraz trybuna na ponad 2 tys. widzów. 

Kompleks to także niewątpliwa ozdoba Lublina, ponieważ nawiązuje do kształtu starej 

hali sportowej z lat siedemdziesiątych XX w., bezpośrednio sąsiadującej z nowo 

wybudowanym obiektem. Inwestycja kosztowała przeszło 107 mln zł, z czego wkład 

własny gminy wyniósł 69,6 mln zł. Reszta kwoty pochodziła z dofinansowania Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna 

Zwiększenie mobilności mieszkańców, płynności ruchu drogowego w granicach miasta 

oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych – to tylko niektóre z korzyści, jakie 

dała obwodnica o wartości 150 mln złotych. Dzięki nowej drodze Krosno zyskało 

prawdziwie wielkomiejski charakter. Budowa obwodnicy kosztowała 150,7 mln zł, z czego 

111,8 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania, reszta środków – z budżetu miasta. 

 

Rewitalizacja Zamku Królewskiego w Chęcinach 

Rewitalizacja zamku niesie ze sobą dwa istotne aspekty. Z jednej strony inwestycja już 

stała się jedną z największych atrakcji turystycznych woj. świętokrzyskiego, z drugiej – 

poprawiło się bezpieczeństwo zwiedzania zamku, co osiągnięto m.in. dzięki przebudowie 

oświetlenia i wytyczeniu traktów dla pieszych. Z kolei nocą zamek wabi stylową 

iluminacją. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł. 6,5 mln zł to dofinansowanie z UE, 

wkład własny gminy i miasta Chęciny to 1,6 mln zł. 

 

Międzygminny system wodno-ściekowy w aglomeracji Puławy 

Inwestycja MPWiK „Wodociągów Puławskich” oraz dwóch gmin – Końskowoli i Żyrzyna  

– miała zbliżyć aglomerację Puławy do aktualnych standardów europejskich. I to się 

udało. Korzyści, jakie osiągnięto dzięki systemowi wartemu 90 mln zł, to m.in. 

umożliwienie mieszkańcom aglomeracji podłączenia do kanalizacji sanitarnej, zwiększenie 

atrakcyjności terenów wiejskich oraz współpraca, wynikająca ze wspólnego systemu 

zagospodarowania ścieków. System kosztował 90 mln zł. Dofinansowanie z UE to 44 mln 

zł, reszta środków pochodziła z pożyczki NFOŚiGW i budżetów partnerów – gmin 

Końskowola i Żyrzyn. 

 

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Suwałkach 



 

 

Nowoczesny stadion lekkoatletyczny to przede wszystkim ukłon w stronę klubów 

sportowych i stowarzyszeń, które trenują na obiekcie, a także szkół, które organizują na 

stadionie imprezy sportowe. Nowoczesna infrastruktura ma wszystko co potrzebne, aby 

wykształcić profesjonalnych sportowców. Obiekt jest też dostępny dla mieszkańców. 

Stadion kosztował 12,1 mln zł. Inwestor, czyli miasto Suwałki, otrzymał dofinansowanie  

w wysokości 3,8 mln zł z Ministerstwa Sportu. 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 

Ponad 390 tys. mieszkańców z Białegostoku i dziewięciu gmin skorzysta z nowego 

systemu gospodarowania odpadami. Technologia w nim zawarta pozwala przetworzyć do 

372 ton odpadów w ciągu doby. Dodatkowo w procesie spalania wytwarzana jest energia 

elektryczna i cieplna. Dzięki zakładowi znacznie zmniejsza się ilość odpadów kierowanych 

do tradycyjnego składowiska, co sprawia, że inwestycja ma walory ekologiczne. Zakład 

powstał w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji 

białostockiej”. Wartość całego projektu to 393 mln zł, z czego 333 mln zł pochłonęła 

budowa zakładu. Unijne dofinansowanie wyniosło 210 mln zł. Resztę środków uzyskano 

dzięki pożyczce z NFOŚiGW. 

 

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego  

w Olsztynie 

Ponad pół wieku Olsztyn czekał na powrót komunikacji tramwajowej. Teraz, dzięki 

inwestycji wartej ponad 550 mln zł, mieszkańcy mogą podróżować tym bezpiecznym 

i ekologicznym środkiem transportu po trakcji, którą wybudowano zupełnie od podstaw. 

Inwestycji towarzyszyły m.in. przebudowy dróg i skrzyżowań, a także montaż 

Inteligentnego Systemu Transportowego. Inwestycja kosztowała blisko 552 mln zł. 

Inwestorem jest gmina Olsztyn, natomiast dofinansowanie z UE wyniosło 375,6 mln zł. 

 

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Lidzbarku 

Warmińskim 

Budowa ponad 12 km nowych kanałów sanitarnych i remont 8,5 km kanalizacji 

deszczowej, a także modernizacja oczyszczalni ścieków – to część korzyści wynikających 

z inwestycji w Lidzbarku Warmińskim. Dzięki niej gmina sprostała unijnym wymogom  



 

 

i stworzyła podstawy do dalszego rozwoju. Kompleks kosztował 34,2 mln zł. Gmina 

otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 20,1 mln zł. 

 

Nowoczesny system gospodarowania odpadami w Hajnówce  

Umożliwia m.in. unieszkodliwianie odpadów innymi metodami niż składowanie, 

zwiększono również udział odpadów poddawanych odzyskowi. Wartość inwestycji to 

ponad 17,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 13,2 mln zł. 

3,6 mln zł to pożyczka z WFOŚiGW i wkład własny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

w Hajnówce. 

 

Inwestycja w Hajnówce, zyskując ponad 6 tysięcy głosów internautów, zdobyła także 

specjalne wyróżnienie użytkowników serwisu Portalsamorzadowy.pl 

 

Na ocenę jury konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej składają się 

następujące kryteria: nowatorstwo, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP, 

etc.), funkcjonalność, rozmach inwestycji, skala budżetu i możliwości samorządu, walory 

estetyczne, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji oraz 

aktywne gospodarowanie majątkiem.  

 

Wręczenie nagród w konkursie Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 odbędzie 

się 22 września br. podczas gali towarzyszącej III Wschodniemu Kongresowi 

Gospodarczemu w Białymstoku.  

 

Radę Konsultacyjną plebiscytu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 

tworzą: Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic, Rafał 

Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, Michał Krawczyk, prezes 

Puławskiej Izby Gospodarczej, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Jerzy 

Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Mieczysław Łagowski, prezes 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Jerzy Miszczak, prezes Lubelskiej Izby 

Rzemieślniczej, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Andrzej 

Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Krzysztof 

Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, przewodniczący 

Rady IGWP, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Roman Stępka, prezes Regionalnej 



 

 

Izby Gospodarczej w Przemyślu, Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie, Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

Ewa Tyrka, dyrektor departamentu sektora samorządowego Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta 

bocheński. 

 

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej towarzyszy największej debacie  

o gospodarce Polski Wschodniej od pierwszej edycji wydarzenia. III Wschodni Kongres 

Gospodarczy w Białymstoku zgromadzi ponad tysiąc biznesmenów, polityków z regionu, 

kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów i naukowców.  

 

Organizatorami konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej są 

Portalsamorzadowy.pl oraz Grupa PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego 

w Białymstoku. 

*** 

 
Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to 

poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, 

spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.  

 

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej  

w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej 

reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.  

 

### 
 
Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/. 

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl 

 

Dodatkowe informacje dla mediów: 
Marta Stach, Imago Public Relations  

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl 

http://www.wschodnikongres.eu/pl/
http://www.ptwp.pl/
mailto:m.stach@imagopr.pl

