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Na wstępie  miło nam zakomunikować, że Śląski Klaster Ekologiczny 
liczy już 41 członków. Dołączyli do nas Yoshi Private Investment S.A. 
oraz Zakład Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Liczymy, że tak szerokie 
i zróżnicowane grono naszych klastrowiczów zaowocuje ciekawymi 
projektami i pozwoli na budowanie trwałych powiązań kooperacyjnych 
z wizją na przyszłą perspektywę finansową tym bardziej, że tematyka 
związana z efektywnością energetyczną wpisuje się doskonale zarów-
no w kierunki inteligentnej specjalizacji regionu jak i kraju. Dlatego też, 
mimo okresu wakacyjnego działalność naszego Klastra  zaznaczyła się 
w regionie dużym wydarzeniem dotyczącym tej kwestii jakie zorgani-

zowaliśmy w dniu 11 lipca w Katowicach.- Konferencją pt. „Odpady - Nowa Energia”  - Energetyczna perspektywa 
gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami. Konferencja ta zakończyła się nie tylko sukcesem medialnym 
ale przede wszystkim pokazała, że tematyka oferuje niezwykle szerokie pole do współpracy zarówno dla firm, pod-
miotów sektora publicznego  jak i jednostek naukowych naszego regionu.      
Jak podkreślił Prof. Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach Krzysztof Barbusiński, który 
pełnił funkcję moderatora konferencji, 
oczyszczalnie ścieków powinny się stawać 
przedsiębiorstwami technologiczno-
energetycznymi.  Prezentacje wygłoszone 
w trakcie konferencji potwierdzają, że 
dla firm coraz bardziej istotne staje się 
jak najściślejsze powiązanie efektów 
ekonomicznych w ekologicznymi, szczególnie 
w kontekście poprawy efektywności 
energetycznej. Prelegenci podkreślali, jest 
to swoiste wyzwanie dla technologów 
i energetyków a niektóre ze skutecznych 
rozwiązań napotykają na bariery formalno-
prawne utrudniające ich wdrażanie. Jednakże 
przykładowe przedsięwzięcia podjęte przez 
różne podmioty, które zaprezentowano 

w trakcie konferencji, dowodzą, że rezultaty 
tych wdrożeń przekładają się  na wymierne 
zyski dla firm i korzyści dla środowiska. 

Jednym z liderów wielokrotnie wyróżnianych 
i  nagradzanych za proekologiczne działania 
jest bielska AQUA S.A . Ścieki przepływające 
przez oczyszczalnię oraz biogaz pozyskiwany 
w trakcie przeróbki osadów ściekowych 
stanowią olbrzymie zasoby odnawialnej 
energii, które firma skutecznie wykorzystuje 
w pompach ciepła, oraz w kotłach i agregatach 
prądotwórczych. Dla przykładu w Oczyszczalni 
Ścieków Komorowice wykorzystanie 
biogazu pokrywa około. 43% rocznego 
zapotrzebowania na energię elektryczną i aż 
100% rocznego zapotrzebowania na energię 
cieplną, niezbędną do procesu metanowej 
fermentacji mezofilowej osadów ściekowych. 
Z kolei na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” 
zastosowano procesowe podejście do 
poprawy efektywności energetycznej, 
w którym  ocenie wprowadzanych zmian 
technologicznych i sprawności urządzeń oraz 
instalacji towarzyszy odpowiednia analiza 
odbiorników energii.  Dzięki zastosowaniu 
opomiarowania odbiorników (liczniki 
energii, falowniki, odczyt godzin pracy) oraz 
wprowadzeniu systemu odczytu i analizy 
danych a następnie dokonywaniu miesięcznej 

analizy zużycia energii; firma zyskała 
skuteczne narzędzie, które pozwala ocenić, 
czy zastosowane zmiany technologiczne 
rzeczywiście przynoszą pożądany efekt 
energetyczny a także odpowiednio 
zaplanować kolejne usprawnienia. 

Zaprezentowane także w trakcie konferencji 
rozwiązania zastosowane przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. w Krakowie na oczyszczalniach 
w Płaszowie oraz Kujawach w zakresie 
odzysku energii z zagospodarowania biogazu 
- produktu ubocznego z fermentacji osadów 
w komorach fermentacyjnych biogazu 
dowodzą, że inwencje w kierunku kogeneracji 
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są opłacalne. 

Nowatorskie rozwiązania dla oczyszczalni 
ścieków, mogące całkowicie pokryć 
zapotrzebowanie energetyczne zakładu 
przedstawił Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla. Polegają one na zagospodarowaniu 
osadów ściekowych z wykorzystaniem 
układu zgazowania.  Jednakże przeszkodą 
w energetycznym wykorzystaniu osadów 
ściekowych jest fakt, iż proces ten jest 
procesem przekształcania termicznego 
odpadów gdyż z formalnego punktu widzenia 
osady są odpadem a nie paliwem. W związku 
z tym, instalacja w której prowadzony jest 
proces współspalania komunalnych osadów 
ściekowych musi spełniać wymagania jak 
dla współspalarni odpadów. Natomiast 
niewątpliwie zaletą a jednocześnie szansą 
dla tego typu rozwiązań jest status osadów 
ściekowych klasyfikowanych jako biomasa 
o zerowym współczynniku emisji CO2 oraz 
w sensie rozliczeń energii elektrycznej 
pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej.  

Firma Ecokube sp z o.o. zaprezentowała cie-

kawą alternatywę dla scentralizowanych 
oczyszczalni ścieków jaką stanowią systemy 
rozproszone. Przy pewnych uwarunkowa-
niach inżynieryjnych i ekonomicznych oraz 
dzięki zastosowaniu rozwiązań modularnych, 
oczyszczalnie np. dla gmin, szkól, hoteli, za-
kładów przemysłowych pozwalają skutecznie 
obniżyć zarówno koszty budowy jak i eks-
ploatacji. Istnieje też możliwość elastyczne-
go podzielenia inwestycji na etapy. Systemy 
oferowane przez firmę Ecokube opierają się 
na ulepszeniu ogólnie stosowanej technolo-
gii osadu czynnego . Rozwiązania te działa-
ją w oparciu o biologiczne procesy tlenowe 
i beztlenowe. W zakresie efektywności ener-
getycznej charakteryzują się bardzo niskim 
poborem prądu co przekłada się na niskie 
koszty użytkowania. 

Innym przykładem wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w gospodarce wodno-
-ściekowej jest rozwiązanie zaprezentowane 
przez firmę WCI Natcole Sp. z o.o. Firma ta 
oferuje rezonatory wodne- urządzenia do 
rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników 

Produkcja zielonej energii w Oczyszczalnia Kujawy. Miesięczna produkcja zielonej energii elektrycznej ok. 250-300 MWh

wodnych, oczyszczania lagun przemysłowych, 
miejskich, rolniczych, ścieków i odcieków 
ze składowisk odpadów, oczyszczanie wód 
obciążonych dowolnymi substancjami orga-
nicznymi itp. Rezonatory wodne pozwalają 
w sposób naturalny przywrócić ekologiczną 
równowagę zbiorników wodnych bez użycia 
środków chemicznych szkodzących środowi-

sku wodnemu. Przy użyciu fal elektromagne-
tycznych urządzenie powoduje zwiększanie 
zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. 
Technologia ta wykorzystuje energię słonecz-
ną - maksymalne natężenie prądu zasilania 
wynosi tylko 0,7A,  dzięki czemu charaktery-
zuje się niskimi kosztami eksploatacji.

Podsumowując,  konferencja pokazała, że 
ścieżki dochodzenia do wysokosprawnego 
energetycznie  sektora wodno-ściekowego 
wiodą zarówno poprzez optymalizację naj-
bardziej energochłonnych procesów np. usu-
wania azotu jak również skuteczny odzysk 
energii z odpowiedniego zagospodarowania 
osadów ściekowych czy biogazu. Dyskusje 
oraz liczny udział uczestników wskazują, że 
jest to temat dla nich ważki,  o dużym po-
tencjalne innowacyjnym. Jako organizatorzy 
serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym 
uczestnikom i słuchaczom, dziękujemy rów-
nież zaproszonym prelegentom, którzy dzie-
lili się swą wiedzą i doświadczeniami. Tym 
samym zapraszamy na kolejne wydarzenia 
i spotkania Śląskiego Klastra Ekologicznego.

Ecokube oferuje systemy oczyszczania odcieków powstających 
podczas eksploatacji instalacji produkujących biogaz.

Rezonator Wodny EOS 2000
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ranych odpadów organicznych z jednoczesną 
produkcją energii i kompostu w instalacjach 
produkcji biogazu. Pokreślił, że tego typu roz-
wiązania mogą być stosowane w różnej skali 
od małych biogazowni kontenerowych po duże 
instalacje zaprojektowane dla warunków miej-
skich.
Pan Tomasz Gajewski z Urzędu Gminy Gierał-
towice przedstawił koncepcję, plany i działa-
nia gminy Gierałtowice w zakresie stworzenia 
gminnego centrum energetycznego obejmu-
jącego między innymi produkcję energii z bio-
gazu wytwarzanego z selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych i   odpadów porol-
nicznych. W prezentacji pokazano, jak ważne 
w przypadku małych gmin są  kompleksowe 
rozwiązania organizacyjne zapewniające z jed-
nej strony dostawę surowców, odbiór energii 
oraz bezpieczeństwo energetyczne, a także 
działania w zakresie podnoszenia sprawności 
energetycznej odbiorców energii.  
Seminarium zakończyły prezentacje przedsta-
wiające możliwości finansowania przedsię-
wzięć z zakresu gospodarki odpadami w tym 
prezentacja Pana Leszka Znamierowskiego, 
Prezesa Inno Eco-Energy Sp. z o.o., koordy-
natora Śląskiego Klastra Eko-Energia, który 
przedstawił przegląd najistotniejszych źródeł 
finansowania inwestycji w regionie  oraz pre-
zentacja Pani Barbary Malkowskiej z Zespołu 
Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi, Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która za-
prezentowała możliwości finansowania dzia-
łań w tym zakresie przez Fundusz. 
W dyskusji na zakończenie seminarium podkre-
ślono duże trudności w realizacji przedsięwzięć 
związane przede wszystkim z brakiem odpo-
wiednich uregulowań prawnych w tym brak 
Ustawy o Energii Odnawialnej.  Jednocześnie 
wskazano sukcesy osiągnięte do tej pory przez 
gminy i firmy w zakresie  efektywnej energe-
tycznie gospodarki odpadami, a także rolę tych 
przykładów w upowszechnianiu wiedzy i pro-
pagowaniu możliwości w tym zakresie.

Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy prawne w zakresie budowy 
oferty klastra: „Wykorzystanie organicznych odpadów komunalnych 
z jednoczesną produkcją energii i kompostu”
Seminarium „Wykorzystanie organicznych odpadów komunalnych z jednoczesną produkcją energii i kompostu” od-
było się w dniu 7 maja 2013 roku w siedzibie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Celem seminarium 
było przedstawienie możliwości efektywnego wykorzystania odpadów organicznych do produkcji energii i kompo-
stu w gospodarce odpadami komunalnymi. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele gmin, firm komunalnych  
oraz firm doradczych i eksperci. 

Seminarium rozpoczął - mgr inż. Arkadiusz Pri-
mus reprezentujący Śląski Klaster Ekologiczny. 
Przedstawił on cele i kierunki działania klastra. 
Podkreślił, że głównym kierunkiem działalno-
ści klastra są zagadnienia efektywności ener-
getycznej w gospodarce komunalnej zarówno 
wodno ściekowej jak i gospodarce odpadami. 
W tym zakresie  przedstawił referat pt Ener-
getyka odnawialna i wysokosprawna w no-
woczesnych systemach gospodarki odpadami. 
W swoim wystąpieniu naświetlił istniejącą sy-
tuację w branży gospodarki odpadami, w tym 
nowe możliwości techniczne i organizacyjne, 
a także potrzeby technologiczne przetwarzania 
materiału organicznego selektywnie groma-
dzonego lub pochodzącego z sortowania od-
padów. Dr Janusz Krupanek z Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych przedstawił cele 
seminarium w odniesieniu do dotychczaso-
wych działań podejmowanych w Polsce w za-
kresie wspierania zagospodarowania odpadów 
komunalnych i porolniczych w instalacjach pro-
dukcji biogazu. 
Sytuację prawną wynikającą z wdrożenia 
w Polsce wymagań dyrektyw Unii Europejskiej 
i wynikającego z tego nowego prawodawstwa 
polskiego przedstawiała dr inż. Lidia Sieja z In-
stytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 
W swoim referacie „Możliwości biologicznego 
przetwarzania odpadów organicznych zbiera-
nych w sposób selektywny w systemach go-
spodarki odpadami komunalnymi” przedsta-
wiła potencjał zagospodarowania odpadów 
organicznych w województwie śląskim wynika-
jący z wymogów selektywnej zbiórki odpadami 
oraz z zastosowania rozwiązań technicznych 

w sortowniach odpadów.
W kolejnych wystąpieniach prezentowane były 
konkretne przykłady rozwiązań stosowanych 
w  gminach oraz przez przedsiębiorców poka-
zujące możliwości produkcji biogazu i kompo-
stu  z wyselekcjonowanego materiału orga-
nicznego.  Cykl wystąpień rozpoczął  – Andrzej 
Mąkinia, Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami 
w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MA-
STER” Sp. z o.o. w Tychach; który przedstawił 
„Technologie fermentacji odpadów komunal-
nych na przykładzie projektowanej przez firmę 
MASTER instalacji  Zaprezentowany został peł-
ny proces oraz zastosowane rozwiązania tech-
nologiczne przetwarzania zarówno odpadów 
komunalnych zmieszanych jak i selektywnie 
zebranych. Naświetlone zostały aspekty eko-
nomiczne takie jak koszty inwestycyjne i koszty 
operacyjne a także korzystne walory ochrony 
środowiska wynikające z wysokiego zaawanso-
wania technologicznego przyjętych rozwiązań. 
Dr Jerzy Ziora przedstawił koncepcje, zało-
żenia, możliwości oraz rozwiązania technicz-
ne energetycznego wykorzystania odpadów. 
W swoim wystąpieniu „Instalacje energetycz-
ne w systemie gospodarki odpadami” wskazał 
rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych.  
Z kolei doświadczenia austriackie zostały za-
prezentowane w imieniu inż Horsta Müllera 
z firmy Müller Umwelttechnik, z Austri, przez 
Pana Radosława Ulfika reprezentującego fir-
mę Ekoinnowacje. Przedstawił on rozwiązania 
techniczne przetwarzania selektywnie zbie-
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„Śląski Klaster Ekologiczny”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I, Działanie 1.3. Transfer Technologii i Innowacji

Interesuje Cię współpraca z Klastrem 
skontaktuj się z koordynatorem :

Nowi Członkowie Śląskiego Klastra 
Ekologicznego:

Zuzanna Tofilska
e-mail: koordynator@ecocluster.com.pl 
tel. 668 - 894 - 582
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27. Instytut Przemysłu Organicznego Oddział 
w Pszczynie

28. Instytut Metali Nieżelaznych - Institute of 
Non- Ferrous Metals

29. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

30. Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA

31. Doradztwo i Przygotowanie Realizacji In-
westycji Janusz Ochman

32. Ekoinwentyka Sp. z o.o.

33. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF Ra-
fał Skóra

34. ECOMONIT s.c.

35. Zakład Budowlano-Instalacyjny EKOBUD 
Anna Jagoda

36. Instytut Nawozów Sztucznych Oddział 
Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwi-
cach

37. Główny Instytut Górnictwa

38. EKO-PROJEKT Marek Benedykciński

39. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

40. Grupa Silesia

Kalendarium wydarzeń
Kalendarz SKE

Warsztaty wyjazdowe - dwudniowe

Spotkania seminaryjne

Planowanie pomiędzy 16.09 a 28.09. br. 
warsztaty na temat:

Ochrona własności intelektualnej, 
transfer innowacji technologicznych. 
Zasady komercjalizacji i finansowania 
innowacyjnych projektów.

18 – 19.11.2013 r. „Horizon 2020- the story so 
far…”.  Perspektywy finansowe w fun-
duszach strukturalnych. Wprowadze-
nie do horyzontu nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej. 

Spotkanie branżowe i partnerskie – brokerage 
events

19.11.2013 r.  Wymiana informacji o innowa-
cyjnych technologiach i tendencjach 
rynkowych, wymiana dobrych praktyk 
we wdrażaniu i stosowaniu innowacyj-
nych technologii.  

Oprócz tego planujemy dla Państwa doradz-
two specjalistyczne indywidualne w zakresie:

1) Transferu technologii i wiedzy 
2)  Procesy komunikacji 
3)  Zarządzanie projektami

12-09-2013 - Transfer technologii środowi-
skowych do praktyki przedsię-
biorstw w aspekcie budowania 
nowej oferty klastra.

27-09-2013 - Benchmarking technologii śro-
dowiskowych – zarządzanie 
wynikami w zakresie ochrony 
środowiska – rozwój klastra

03-10-2013 - Implementacja przepisów UE 
do warunków polskich - wzrost 
konkurencyjności klastra

41. Yoshi Private 
Investment S.A. 

42. Zakład Technologii 
Wody i Ścieków, Wydział 
Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach

Członkowie Śląskiego Klastra 
Ekologicznego

1. Europejskie Forum Odpowiedzialności 
Ekologicznej (EFOE)

2. Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych (IETU) 

3. EFOE CERT Sp. z o.o. 

4. OTTIMA PLUS Sp. z o.o.

5. INVEST EKO Sp. z o.o. 

6. INVEST EKO Arkadiusz Primus

7. PPM Pomiary Środowiskowe. Pomiary 
hałasu 

8. Ekokomitywa Sp. z o.o. 

9. EkoBilans

10. EkoPartner Silesia Sp. z o.o. 

11. BGE S.A.

12. „AK Consulting” Aleksander Karkos Ruda 
Śląska

13. Netizens Peppermint

14. Itodo Sp. z o.o.

15. Collect Consulting S.A.

16. TIM S.A.

17. Green Media S. C. Magdalena Hangiel, 
Iwona Kiełtyka

18. PBE Sp. z o.o.

19. PPUH Trex Hal Sp. z o.o.

20. Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza

21. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

22. Saveen Sp. z o.o.

23. Maris Marek Święs

24. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

25. Katedra Metalurgii Politechniki Śląskiej

26. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska 
UE

Partnerzy i współpraca z ŚKE :


