
Piątek 25 kwietnia 2014 Dodatek specjalny 

Konkurs promuje 
dobre rozwiązania

Modernizacja
roku

OGÓLNOPOLSKI KONKURS – EDYCJA XVIII

Cieszy pana widok odrestaurowanych
zabytkowych budynków czy może uważa
pan, że takie remonty i modernizacje to
niepotrzebny kłopot i wydatek, bo w ich
miejscu mogłyby powstać nowoczesne,
lepiej dostosowane do naszych potrzeb
obiekty?
Ryszard Grobelny: Jest wiele
różnych możliwości odpowiedzi na to
pytanie, ponieważ w przypadku
budynków, które stanowią jakąś
wartość historyczną, to cieszy, że są
odrestaurowane i nadal służą.
Natomiast w przypadku budynków,
które nie mają takiej wartości,
odpowiedź jest trochę bardziej
skomplikowana, dlatego że renowacja
powinna być powiązana z funkcjami,
które ma pełnić dany obiekt. Jeśli się
da zaadaptować do nich istniejący
budynek i nie wymaga to wielkich
nakładów, to oczywiście, jest to
lepsze niż wyburzenie obiektu – co
też nie jest wcale małym kosztem 
– a potem wybudowanie nowego.

Przywracanie blasku zabytkowym
budowlom jest więc powodem do dumy?
Czymś, czym inwestorzy powinni się
chwalić?

Zdecydowanie tak, i się chwalą. 
W dodatku otrzymują za to nagrody.
Wartość, która w ten sposób
powstaje, ma o wiele szersze
znaczenie niż tylko materialne. Jest
to w pewnym sensie zachowanie
patriotyczne, które sprzyja edukacji
młodego pokolenia.

Udział w konkursie Modernizacja Roku to
dobry pomysł na promocję swoich
dokonań? Zdobycia wiedzy o tym, co i w
jaki sposób odremontowali i odnowili inni?

Udział w konkursie na pewno jest
dobrym pomysłem, gdyż kiedy tego
typu przedsięwzięcie oparte jest na
racjonalnych kryteriach, to pokazuje

najbardziej wartościowe
modernizacje, a nie takie na siłę.
Konkurs jest skuteczną metodą
promocji dobrych rozwiązań,
godnych naśladowania.

Kilkadziesiąt lat zaniedbań powoduje, 
że w każdym mieście wciąż jest wiele
zniszczonych zabytkowych obiektów.
Oczywiście, zasadniczy problem to brak
pieniędzy na remonty. Czy w związku 
z tym samorządy powinny zachęcać
właścicieli takich obiektów lub nawet
wymuszać na nich zmiany? Stwarzać jakieś
specjalne systemy zachęt promujące
inwestujących?

Nie tylko powinny, ale nawet
stwarzają, chociaż nie w sposób
nieograniczony. Trzeba pamiętać, 
że w Polsce definicja zabytku jest
niezwykle szeroka, a nawet zbyt
szeroka, gdyż zalicza do zabytków
każdy obiekt powstały przed pewną
datą. A tymczasem przed daną datą
mogły powstawać obiekty, które nie
mogą być zaliczone do dziedzictwa
kulturowego i niewątpliwie
przydałoby się jeszcze jakieś inne
kryterium poza tym czysto
formalnym dotyczącym wieku. I takie
kryteria władze niektórych miast
ustalają. Wydatki samorządów na
obiekty zabytkowe są możliwe także
na te budowle, które nie są
własnością jednostek samorządu
terytorialnego, jeśli wchodzi w grę
odnowa dziedzictwa kulturowego. 
W związku z tym samorządy mogą
stosować zachęty pośrednie, na
przykład ulgi w podatku od
nieruchomości, ale też zachęty
bezpośrednie poprzez
dofinansowanie obiektów
zabytkowych o dużym dla danego
miasta znaczeniu. Mogą to być
zupełnie różne obiekty. Każde miasto
ze względu na swój charakter może
preferować odnowę dawnych
obiektów przemysłowych, jeżeli chce
budować swoją markę w oparciu 
o dziedzictwo przemysłowe, a inne
może stwarzać preferencje dla
innego rodzaju budynków.
Wszystkich razem jest ich bowiem
zbyt dużo, aby samorządy były 
w stanie je wszystkie odnowić 
i aby mogły udźwignąć takie
obciążenie finansowe.

ROZMOWA | Ryszard Grobelny, 
prezes Związku Miast Polskich, prezydent Poznania
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ROZMOWA | Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący jury Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku, 
dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja

Śniadeckich w Bydgoszczy, przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Który to już pański konkurs?
Adam Podhorecki: Trudno
mi policzyć, ale jestem z nim
związany niemal od
pierwszej edycji. A jest to
konkurs szczególny, bo
jedyny albo jeden z
nielicznych, w których
zgłoszone do rywalizacji
obiekty budowlane są
wizytowane. Inne konkursy
rozstrzyga się zwykle na
podstawie zgłoszeń
przesłanych przez
inwestorów czy inne
podmioty. Zawierają one
zdjęcia i opisowe prezentacje
inwestycji, wiele więc zależy
nie tylko od jakości i
kompleksowości
przeprowadzonych prac
inwestycyjno-budowlanych,
ale od umiejętnego ich
zaprezentowania.

W konkursie Modernizacja
Roku sytuacja jest zupełnie
inna. Każdego roku zbiera się
zespół złożony ze
specjalistów różnych branż,
między innymi z zakresu
budownictwa, architektury i
konserwacji zabytków.
Zespół ten rusza w Polskę.
Przejeżdża setki i być może
kilka tysięcy kilometrów,

wizytuje wszystkie zgłoszone
obiekty, ocenia zakres
wykonanych prac, ich jakość,
zbiera dodatkowe informacje
od inwestorów, projektantów,
wykonawców oraz
użytkowników. Taki zbiór
informacji umożliwia
obiektywne oceny i wybory.

Czy jest jakiś obiekt, inwestor lub
wykonawca, który zrobił na panu
w ciągu tych wszystkich lat
wyjątkowe wrażenie?

Trudno wybrać jeden
wyjątkowy obiekt budowlany
po tylu latach przyglądania
się bardzo dobrze
zrealizowanym inwestycjom.
Modernizacje dotyczą
budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej,
obiektów inżynierskich,
obiektów przemysłowych. Do
tego dochodzą jeszcze
obiekty o wysokich walorach
zabytkowych. Istotne też jest
to, że inwestorzy przy tych
modernizacjach dysponują
różnymi zasobami
finansowymi. Patrząc z
dystansu, mogę jednak
powiedzieć, że obserwuję
intensywną ewolucję i
ogromny postęp, jeśli chodzi

o jakość i zakres
przeprowadzanych
modernizacji. Podchodzi się
do nich coraz bardziej
kompleksowo, przy
renowacji obiektów
zabytkowych widać
szczególną pieczołowitość i
staranność, której celem jest
zachowanie naszego
dziedzictwa kulturowego.
Widzimy też coraz lepsze
efekty starań, by w

przypadku obiektów
zabytkowych uszanować
walory tych obiektów,
jednocześnie nadając im
nowe współczesne funkcje
użytkowe. Mamy do
czynienia z coraz
ciekawszymi rozwiązaniami.
Przy pracach
modernizacyjnych w Polsce
wykorzystuje się też
najnowocześniejsze
technologie materiałowe i
wykonawcze, a sama jakość
robót jest coraz wyższa.

A może są jakieś miejsca, regiony,
które zwracają Pańską szczególną
uwagę ze względu na zakres czy
jakość przeprowadzanych
modernizacji?

Polskę zawsze dzieliła na
pół Wisła. Wszystko, co było
po jej prawej stronie, a już
tym bardziej rejony
nadgraniczne, tak zwana
ściana wschodnia, było
kojarzone z biedą,
zaniedbaniem i zacofaniem.
Dziś ten podział jest
nieaktualny, bo te tereny,
między innymi dzięki
środkom unijnym, bardzo się
zmieniły na korzyść. Dobrym
przykładem jest tu Krosno, w

którym dużo zainwestowano,
odnowiono szereg obiektów
zabytkowych, nadając im
nowe życie. Z drugiej strony
w zachodniej części kraju
znajdujemy miasteczka, w
których w sumie niewiele się
robi. Na marginesie -
nadeszła już chyba pora, by
dokonać obiektywnej oceny
aktualnego stanu w tym
zakresie i następnie
zmodyfikować podział
środków, które trafiają do
poszczególnych regionów na
takie działania
modernizacyjne.

Generalnie, bardzo dużą,
korzystną zmianę widać też
na wsiach, gdzie powstają
piękne budynki, gdzie można
już mieć wygody prawie takie
same jak w mieście. Na
polskiej wsi nastąpiła więc
ogromna zmiana jakościowa.
W efekcie nasze wsie
upodabniają się do wsi na
Zachodzie, są
modernizowane, są coraz
czystsze i zadbane.

Czy konkurs, który promuje
modernizację starych obiektów,
ma swój udział w tym procesie
zmian?

Konkurs Modernizacja
Roku jest jednym z
elementów, który skłania
inwestorów do pozytywnego
działania. Zarówno do
podejmowania prac
modernizacyjnych, jak i ich
propagowania. Pozwala im
się upewnić, że ich pomysły
były dobre i społecznie
akceptowane. Wyróżnienie,
jakim jest sam udział w
ostatnim etapie konkursu,
nagrody wręczane w pięknej
oprawie na Zamku
Królewskim, wszystko to
powoduje, że rośnie ranga i
uznanie wykonywanych
przez nich prac
modernizacyjnych. Bardzo
cieszy nas to, że wykonawcy i
projektanci, którzy podobnie
jak inwestorzy, stają w
konkursowe szranki,
uzyskane od nas dyplomy
dołączają potem do
dokumentacji ofertowej, co
na pewno przyczynia się w
części do powodzenia w
przetargach publicznych.
Wiedzą, że zwycięstwo w
konkursie Modernizacja
Roku nobilituje, ale także
przekłada się na przyszłe
sukcesy zawodowe. 

Wsparcie 
prezydenta 

Bronisława Komorowskiego 
dla idei Modernizacji Roku

Patroni konkursu

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska

Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Związek Powiatów Polskich

Związek Miast Polskich

Patronat medialny

muratorplus.pl 
– budowlany serwis profesjonalistów

Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”

Miesięcznik „Materiały Budowlane"

Czasopismo „Mosty"

Czasopismo „Autostrady"

Ogólnopolskie Czasopismo
Budowlane ROM-DOM

Ogólnopolski Dwutygodnik
Budowlany „Profile"

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Rosną ranga i uznanie

„Mam przyjemność przekazać, że Prezydent RP, doceniając rolę Konkursu 
w popularyzowaniu nowych standardów w polskim budownictwie, skieruje list
do uczestników uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w sierpniu
2014 na Zamku Królewskim w Warszawie”

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Przed na mi XVIII Edy cja Kon -
kur su „Mo der ni za cja Ro -
ku 2013”, po przed nia – ni by
za na mi, w pa mię ci ju ro rów
wciąż ży we są jed nak ob ra zy

obiek tów oglą da nych la tem 2013 ro ku.
Ży we są też wspo mnie nia fi na ło wej ga li,
któ ra od by ła się na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie. Spo tka ło się wów czas kil ka -
set osób, któ rym bli ska jest idea mo der ni -
zo wa nia i re wi ta li za cji sta rych obiek tów.
By li to przede wszyst kim in we sto rzy, pro -
jek tan ci i wy ko naw cy, a więc bo ha te ro wie
tam te go dnia, by li jed nak tak że przed sta -
wi cie le in sty tu cji oraz or ga ni za cji pa tro -
nu ją cych kon kur so wi lub z nim współ -
pra cu ją cych – mi ni sterstw i in spek cji, ge -
ne ral ne go kon ser wa to ra za byt ków, sto -
wa rzy szeń i in sty tu tów.

Przy był rów nież przed sta wi ciel Pre zy -
den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
któ ry od czy tał i wrę czył or ga ni za to rom

kon kur su list gło wy pań stwa. Ad re so wa -
ny był do uczest ni ków i or ga ni za to rów
ga li. Pre zy dent pod kre śla w nim, jak waż -
ne dla nas wszyst kich są zmia ny za cho -
dzą ce w Pol sce od 1989 ro ku, w tym sys te -
ma tycz na mo der ni za cja obiek tów nas
ota cza ją cych. Na pi sał, że każ de z przed -
się wzięć zgło szo nych do kon kur su ma
swój udział w uno wo cze śnia niu wa run -
ków na sze go ży cia, skut ku je za sy py wa -
niem lu ki cy wi li za cyj nej. Przy czy nia się
do spo łecz ne go roz wo ju i umac nia mię -
dzy ludz kie wię zi, a obiek ty, któ re zo sta ją
zmo der ni zo wa ne, cie szą oczy i ser ca.

W imie niu wszyst kich uczest ni ków
kon kur su dzię ku je my za te sło wa. Je ste -
śmy wdzięcz ni, że Pre zy dent do ce nia pra -
cę, któ rej ce lem jest za cho wa nie dla ko lej -
nych po ko leń obiek tów sta no wią cych na -
sze wspól ne dzie dzic two ma te rial ne i kul -
tu ral ne. U pod staw tej pra cy za wsze le ży
tro ska o to, by do ko na nia na szych oj ców,
dzia dów i pra dzia dów ura to wać

przed uni ce stwie niem, przed roz biór ką,
któ ra cze ka wszyst kie wie ko we bu dow le,
je śli nie są wła ści wie i sys te ma tycz nie re -
mon to wa ne. A ta ka by ła prze cież przez
dłu gie la ta pol ska rze czy wi stość.

Dziś tym obiek tom na le ży się więc już
nie re mont, ale mo der ni za cja i re wi ta li za -
cja. Nie tyl ko za ła ta nie dziur, ale do sto so -
wa nie ich do wy mo gów dzi siej szych cza -
sów, ocze ki wań osób je użyt ku ją cych, da -
nie im no we go ob li cza i nada nie no wych
funk cji. Od de cy zji w tej spra wie da le ko
jed nak jesz cze do efek tów. Te za pew nić
mo że je dy nie do bry du et pro jek tant - wy -
ko naw ca, któ rzy wsłu chu ją się w ocze ki -
wa nia in we sto ra, a po tem sta ran nie, z pie -
ty zmem je za spo ka ja ją.

Wła śnie w ta ki spo sób, z mo zo łem, z ar -
chi wal ną i ak tu al ną do ku men ta cją
pod rę ką, to czą się po tem pra ce mo der ni -
za cyj ne. Trwa ją mie sią ca mi, ich efekt jest
jed nak za chwy ca ją cy – na mia rę ga li
w Zam ku Kró lew skim.
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ROZMOWA | o. Czesław Matras, proboszcz 
rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marcina w Oporowie.

Dlaczego zdecydowano się na
modernizację kościoła? Działo
się coś niepokojącego?
o. Czesław Matras: Nie.
Nie było naglącej
konieczności prac przy
elewacji. Zwyciężyła estetyka,
dbałość o zachowanie
zabytków dla następnych
pokoleń, także przywiązanie
do tradycji.

Parafia w niewielkim mieście to
mała społeczność, więc zapewne
także niewielkie możliwości
finansowe na przeprowadzenie
tego rodzaju inwestycji?

Pieniądze w małych
społecznościach w
przypadku dość istotnych
inwestycji są poważnym
problemem. Parafia liczy
1550 mieszkańców. Pojawiła
się jednak możliwość
uzyskania dotacji unijnych.

Przystąpiliśmy do realizacji
zadania, które według
kosztorysu miało pochłonąć
321 tys. zł. A przecież to nie
wszystko. Aby rozliczyć się z
urzędem marszałkowskim,
należało najpierw wpłacić
pieniądze za wykonane
prace. Ofiary wiernych nie
wystarczyły. Trzeba było
pożyczyć i liczyć na
ofiarodawców. Otrzymaliśmy
zwrot w wysokości 190 345 zł.
Dzięki darczyńcom parafia
nie ma długów. Było trudno,
ale się udało.

Obyło się też bez trudności
technicznych?

Nie napotkałem większych
trudności. To była raczej
suma różnych przeciwności,
ale wszystko udało się
pokonać, przede wszystkim
dzięki życzliwości wielu

ludzi. Począwszy od
projektanta, przez
Stowarzyszenie Rozwoju
Gmin CENTRUM w Kutnie,
firmę KRÓL z Kłodawy, która
wykonywała prace, oraz
Urząd Marszałkowski w
Łodzi, który realizował
dotację.  

Było trudno, ale się udało

≥ Kościół parafialny pw. św. Marcina w Oporowie
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ROZMOWA | Leszek Jakubowski, burmistrz Żnina.

Co jest silniejsze w zarządzanym
przez pana mieście, gdy chodzi o
impuls do dbałości o otoczenie -
przywiązanie do tradycji czy
zobowiązanie wobec przyszłych
pokoleń?
Leszek Jakubowski:
Społeczeństwo Pałuk jest
bardzo przywiązane do
tradycji, o czym świadczą
corocznie organizowane
Targi Pałuckie z ekspozycją
rękodzieła artystycznego.
Odnawiane są elewacje
starych kamienic, wiernie
oddając ich wizerunek
sprzed lat. Z naszych
obserwacji wynika, że
przyczynę modernizacji
starych obiektów należy
powiązać z dbałością o
zachowanie zabytków dla
następnych pokoleń z
mocnym przywiązaniem do
tradycji.

Lista obiektów, które
chcielibyście doprowadzić do
dawnej świetności, zapewne nie
jest krótka, a pomysłów na
kolejne modernizacje nie
brakuje. Byłoby idealnie, gdyby
nie brakowało funduszy.

Z pomysłami akurat mamy
najmniejszy problem.

Zawsze jest coś, co
należałoby poprawić,
naprawić, zmienić. Niestety,
gdy mowa o miejskich
inwestycjach, niezmiennie
towarzyszy temu mowa o
zazwyczaj dużych kosztach.
Środki na te cele przeważnie
są za małe. Choć gmina w
maksymalnym stopniu
wykorzystuje wszelkie
pozabudżetowe źródła
finansowania, nadal są one
niewystarczające.

Często bywa i tak, 
że pieniądze nie są jedyną
barierą. Czy dość 
specyficzne położenie między
dwoma jeziorami bywa
przeszkodą w realizacji
inwestycji?

Trudności były, są i zawsze
będą. Chodzi tylko o to, by
swoją wielkością nie
zniechęcały społeczeństwa
do stawiania im czoła. Ze
względu na swoje położenie
w niecce pomiędzy dwoma
jeziorami oraz
nagromadzeniem się licznych
historycznych znalezisk na
przestrzeni długich dziejów
miasta (750 lat) największy
problem podczas robót

rewitalizacyjnych sprawiały
wykopy archeologiczne
prowadzone równolegle z
robotami ziemnymi. To
wydłużało w czasie
planowane roboty
podstawowe i zakłócało
harmonogram ich
wykonywania. Mimo wielu
trudności odtworzono trakt
jezdny z bali drewnianych,
akwedukt oraz znaleziono
wiele okazów mających dużą
wartość historyczną dla
regionu Pałuk, mówiących o
jego rozwoju na przestrzeni
wieków. 

Tradycja i zobowiązanie
wobec pokoleń

≥ Starówka miasta Żnin
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ROZMOWA | Mirosław Potapiuk, nadleśniczy, 
Nadleśnictwo Parczew.

Widać u państwa szczególną
troskę o wartości historyczne
związane z modernizowanymi
obiektami.
Mirosław Potapiuk:
Osobiście przywiązuję dużą
wagę do naszej historii, w
tym przypadku do historii
Nadleśnictwa Parczew,
którym mam zaszczyt
kierować od pięciu lat.
Historia planowej
gospodarki leśnej w okolicy
Parczewa na Lubelszczyźnie
sięga 1815 roku, kiedy wieś
Makoszka stała się siedzibą
administracji lasów
rządowych Podleśnictwa
Parczew. W bieżącym roku
obchodzimy 90-lecie Lasów
Państwowych jako
organizacji, ale Nadleśnictwo
Parczew powstało znacznie
wcześniej. Na podbudowie
tzw. nadleśnictwa carskiego
już 10 grudnia 1918 roku,
czyli dosłownie miesiąc po
odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, w Makoszce
zaczął urzędowanie pierwszy
polski nadleśniczy
Franciszek Demidecki-
-Demidowicz. Leśniczówka
zgłoszona do konkursu
została wybudowana w 1910
roku i świadczy o długiej
historii gospodarki leśnej  na
tych terenach, dlatego też
przedstawia ogromną
wartość historyczną dla
Nadleśnictwa Parczew i
lokalnej społeczności

Dobrze, gdy ta troska wsparta
jest solidnym zapleczem
finansowym. 

Znam wiele przypadków
nieprawidłowego
wydatkowania środków
finansowych ze szkodą dla
modernizowanych obiektów.
W leśniczówce zgłoszonej do
konkursu, zbudowanej z

drewna, jeden z moich
poprzedników,
zagospodarowując poddasze,
wykonał betonowy strop. 
Z tymi pomysłami więc
różnie bywa. Jeśli chodzi 
o pieniądze, to obecnie
Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe jest
bardzo dobrze zarządzaną
firmą i środki finansowe na
modernizacje mieszkań
funkcyjnych, a w dodatku tak
cennych historycznie
obiektów, nie stanowią
większego problemu.

Tak komfortowej sytuacji inni
mogą tylko pozazdrościć.
Czy to znaczy, że modernizacje
nie niosą ze sobą absolutnie
żadnych trudności?

Ustawa – Prawo zamówień
publicznych przy wyborze
wykonawcy  zmusza nas do
stosowania jednego
kryterium: ceny.  
W takiej sytuacji problemy
często pojawiają się na etapie
wykonawstwa robót, i tak
było w tym przypadku.
Dodatkową trudnością był
brak nadzoru
konserwatorskiego, co
zmuszało mnie do osobistego
zaangażowania w nadzór nad
prowadzonymi pracami. Jako
przykład podam, że kuchnia
kaflowa z tradycyjnym
chlebowym piecem była
dwukrotnie
przebudowywany w celu
osiągnięcia odpowiednich
standardów. 
Jednakże poniesiony trud
opłacał się i  przyniósł
pożądany efekt, co można
choć w części zobaczyć na
fotografii.

Na ratowanie historii
nie może brakować

pieniędzy

≥ Leśniczówka, zgłoszona do konkursu, została wybudowana 
w 1910 roku
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ROZMOWA | Henryk Kiejdo, wójt gminy Rychliki.
W państwa przypadku
modernizacja ewidentnie
wynikała z potrzeb mieszkańców.
Hen ryk Kiej do: Tak. Gmi na
Ry chli ki po sia da roz pro szo ny
sys tem za opa trze nia miesz -
kań ców w wo dę.
Ra cjo na li za cja go spo dar ki
wo dą w gmi nie wią że się z wy -
bo rem trzech – czte rech
hy dro for ni, ich mo der ni za cją
oraz ich wza jem nym po wią za -
niem. Za mo der ni za cją
hy dro for ni w Go łu to wie prze -
ma wiał wy star cza ją cy za sób
do brej ja ko ścio wo wo dy, po -
ło że nie 106 m n.p.m. – czy li
naj wyż sze w gmi nie, co skut -
ku je niż szy mi kosz ta mi
eks plo ata cji.

To jednocześnie bardzo
zaawansowany system.

Hy dro for nia zo sta ła wy ko -
na na we dług no wo cze snej
tech no lo gii z kom pu te ro wym
ste ro wa niem. Za sto so wa ne
roz wią za nia po zwa la ją
na pod łą cze nie ste row ni ków
hy dro for ni do sie ci te le in for -
ma tycz nej, dzię ki cze mu

moż li we bę dzie zdal ne od -
czy ty wa nie sta nu urzą dzeń
i ich pa ra me trów, a tak że
wcze sne wy kry wa nie nie pra -
wi dło wo ści w sie ci oraz
zdal ne ste ro wa nie po szcze -
gól ny mi urzą dze nia mi, np.
prze łą cza nie pomp, ich wy łą -
cza nie itp. War tość ca łej
in we sty cji to oko ło 825 tys. zł.

Czy sfi nan so wa nie ta kiej in we -
sty cji nie sta no wi ło pro ble mu?

W gmi nie Ry chli ki pie nią -
dze są pro ble mem.
W la tach 2005 i 2006 gmi na
by ła jed nym z naj bar dziej za -
dłu żo nych sa mo rzą dów
w Pol sce. W za sa dzie wszyst -
kie atrak cyj niej sze
nie ru cho mo ści by ły za ję te
przez ko mor ni ka. 60 proc.
gmi ny sta no wią nie ru cho mo -
ści po by łych PGR-ach 
– wła ści wie cał ko wi cie zde gra -
do wa ne, prze ję te do za so bu

gmi ny od ANR bez re kom pen -
sa ty. Jak wi dać, pie nią dze to
u nas trud ny te mat.

Jednak się udało.
De ter mi na cja w osią ga niu

ce lu to przede wszyst kim re -
or ga ni za cja jed no stek, do bór
kom pe tent nych pra cow ni -
ków oraz cię cie kosz tów.
Dzi siaj gmi na jest jed nym
z naj mniej za dłu żo nych sa -
mo rzą dów, po za tym

naj bar dziej oszczęd ną gmi ną
w woj. war miń sko -ma zur -
skim w za kre sie wy dat ków
na ad mi ni stra cję w prze li cze -
niu na jed ne go miesz kań ca.

Nasze wysiłki pozwoliły na
znalezienie pieniędzy także
na inne inwestycje, między
innymi budowę sieci
kanalizacyjnej z rozbudową
oczyszczalni ścieków w
Rychlikach, budowę sieci
wodociągowej z przyłączami
w granicach miejscowości
Śliwice i Budki, wymianę
sieci wodociągowej w
Rychlikach, budowę miejsca
wypoczynku i rekreacji z
fontanną w Rychlikach.
Ponadto wykonaliśmy
projekty budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z
budową oczyszczalni
ścieków w Powodowie i
Protowie. Postawiliśmy kilka
placów zabaw, oświetliliśmy
ciąg komunikacyjny, tzw.
promenadę w Rychlikach.
Udzielono także dotacji dla
samorządu województwa na
dofinansowanie remontu

drogi nr 527 przebiegającej
przez gminę Rychliki oraz
dotację celową dla starostwa
powiatowego na remont
drogi powiatowej nr 1185N.
Te inwestycje stanowią około
30 proc. budżetu gminy.

Pokonanie problemów
finansowych nie oznacza jednak
końca kłopotów.

Z pewnością trudno
przejść przez bariery
proceduralne. Mimo że
zaspokajamy zbiorowe
potrzeby społeczeństwa, a
wejście na grunt drogi
wojewódzkiej czy
powiatowej wiąże się z
kosztami i opóźnia
inwestycję. Bardzo uciążliwe,
wręcz nie do pokonania, są
ograniczenia środowiskowe.
Także brak uregulowania
spraw własnościowych
oddala inwestycję. Często
musimy ponosić koszty
wynikające z  konieczności
omijania nieruchomości 
w sąsiedztwie prowadzonej
inwestycji.

Największy problem to pieniądze i procedury

≥ Stacja Uzdatniania Wody – Hydrofornia Gołutowo gmina Rychliki
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ROZMOWA | Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne.

Co przyczynia się do
modernizacji obiektów:
konieczność, potrzeby lokalnej
społeczności? 
Tadeusz Czajka: Gmina
Tarnowo Podgórne jest
samorządem, który od
początku przemian
społeczno-gospodarczych w
latach 90. konsekwentnie
realizuje politykę
zrównoważonego rozwoju. Z
jednej strony stale
podejmujemy inicjatywy na
rzecz podnoszenia komfortu
życia mieszkańców, z drugiej
natomiast dbamy o
rozwijanie klimatu
sprzyjającego
przedsiębiorczości. Od lat
priorytetem inwestycyjnym
jest budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej.
Przybywa terenów
przeznaczonych pod
aktywizację gospodarczą,
które znajdują się w centrum
zainteresowania kolejnych
inwestorów. W miarę
zagospodarowywania działek
pojawia się konieczność
przebudowy dróg
dojazdowych. Zmienia się
bowiem ich charakter: do tej
pory stanowiły głównie drogi
dojazdowe do pól – obecnie
to ważne trakty
komunikacyjne.
Jednocześnie powstają nowe
osiedla mieszkaniowe,  które

wymagają bezpiecznego
połączenia drogowego z
centrum  miejscowości. Wraz
z chodnikami i ścieżkami
rowerowymi stanowią
bezpieczne szlaki
rekreacyjne. Modernizacja
dróg Tarnowskiej,
Przemysłowej  i Sowiej
przyczyniła się do
aktywizacji terenów,
przeznaczonych pod
działalność gospodarczą oraz
mieszkaniową.
Zmodernizowane drogi wraz
z wybudowanymi
chodnikami i ścieżką
rowerową spełniają
oczekiwania zarówno
przedsiębiorców, jak i
mieszkańców.

Jak gmina radzi sobie 
z finansowaniem 
inwestycji?

Pieniądze na realizację tej
inwestycji pochodziły ze
środków własnych gminy
oraz od partnerów
prywatnych, przekazane na
drodze porozumień (była to
kwota blisko 800 tys. zł).
Firmy mające siedziby przy
modernizowanych drogach,
takie jak LIDL, IMPERIAL
TOBACCO, BRENTAG, MTC
Gruntkowski, partycypowały
w kosztach. Ponadto budowę
wsparło Starostwo
Powiatowe w Poznaniu.

Gmina uzyskała także
dofinansowanie w wysokości
trzech milionów złotych 
w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.

Modernizacja dróg 
z pewnością wiąże się 
z wieloma trudnościami
logistycznymi.

Rzeczywiście,
modernizacja dróg wymaga
zorganizowania dogodnych
objazdów. W tym przypadku
mówimy o drodze, przy
której znajdują się zakłady
produkcyjne, a która
jednocześnie stanowi ważny
szlak komunikacyjny
mieszkańców. Zdawaliśmy
sobie sprawę, że prace
modernizacyjne nie mogły w
sposób znaczący utrudniać
bieżącej działalności
przedsiębiorstw. 
Również konieczność
zapewnienia dojazdów do
posesji wymagała
opracowania tymczasowych
rozwiązań zastępczych.
Jestem jednak przekonany,
że warto było podjąć wysiłek
organizacyjny, by móc
zagwarantować
mieszkańcom i
przedsiębiorcom wysoki
komfort użytkowania
kolejnych dróg na terenie
gminy Tarnowo Podgórne.

Dla mieszkańców 
i przedsiębiorców

≥ Zmodernizowane drogi w Tarnowie Podgórnym
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ROZMOWA | Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Razem można więcej
Ja kie znacz nie dla mia sta i je go
atrak cyj no ści tu ry stycz nej ma
prze bu do wa cią gu pie sze go
wzdłuż rze ki Ce dron? Co mia ło
wpływ na re ali za cję tej wła śnie in -
we sty cji? 
Krzysz tof Hil de brandt:
Wej he ro wo sta je się do brym
miej scem do upra wia nia tu -
ry sty ki ro we ro wej. Two rząc
sieć ście żek, sta ra my się, aby
sta no wi ły one funk cjo nal ny
ciąg i łą czy ły obie czę ści mia -
sta – pół noc ną z po łu dnio wą.

Pod ko niec ubie głe go ro ku
od da li śmy do użyt ku no wo
wy bu do wa ną pro me na dę
pie szo -ro we ro wą wzdłuż rze -
ki Ce dron. Ce lem in we sty cji
by ła po pra wa pu blicz nej in -
fra struk tu ry tu ry stycz nej
o zna cze niu re gio nal nym
i po nadre gio nal nym. W Wej -
he ro wie pro me na da
nad Ce dro nem jest ele men -
tem re wi ta li za cji Śród mie ścia,
ma umoż li wić miesz kań com
dziel nic miesz ka nio wych ła -
twe i bez piecz ne do tar cie
do Śród mie ścia.

Ciąg pie szo -ro we ro wy
wzdłuż rze ki Ce dron zo stał
wy bu do wa ny w atrak cyj nej
for mie dzię ki do ta cji z Unii
Eu ro pej skiej w ra mach pro -
jek tu „Tu ry stycz ny Szlak
Pół noc nych Ka szub – bu do -
wa i prze bu do wa pu blicz nej
in fra struk tu ry tu ry stycz nej –
stwo rze nie spój ne go szla ku
ro we ro we go na te re nie gmin
pow. wej he row skie go i puc -
kie go”. Naj bar dziej cie szy
mnie, że two rzy my cią gi pie -
szo -ro we ro we wspól nie
z in ny mi sa mo rzą da mi.
Wszyst ko to spra wi, że sieć
ście żek bę dzie kom plek so wa,
roz bu do wa na i zróż ni co wa na.
Dzię ki te mu Wej he ro wo bę -
dzie po łą czo ne z mo rzem.
Pod kre ślić na le ży, że sieć
ście żek, re ali zo wa na w ra -
mach Tu ry stycz ne go Szla ku
Pół noc nych Ka szub, za pew -
nia ro we rzy stom wy god ne,
a co naj istot niej sze, bez piecz -
ne po ru sza nie się po mie ście
i Ka szu bach. 

Na re ali za cję te go ro dza ju in we -
sty cji za zwy czaj nie bra ku je
po my słów. Zwy kle na rze ka my

na brak środ ków. Pie nią dze wciąż
są naj więk szym pro ble mem? Jak
so bie z nim ra dzi cie? 

Mi mo ogól no kra jo we go
kry zy su uda je nam się przy -
go to wy wać moc ne pla ny
in we sty cyj ne na dro gach. Bu -
do wa i mo der ni za cja ulic
i chod ni ków we wszyst kich
czę ściach mia sta oraz bu do -
wa ście żek ro we ro wych to
prio ry te to we za da nia in we -
sty cyj ne w Wej he ro wie.
Po my słów nam nie bra ku je,
a głów nym pro ble mem jest
rze czy wi ście nie do bór środ -
ków fi nan so wych, jed nak
sta ra my się zna leźć in ne roz -
wią za nia. W tym przy pad ku
wy bu do wa li śmy cią gi pie szo -
-ro we ro we wspól nie z in ny mi
sa mo rzą da mi przy wspar ciu
środ ków ze wnętrz nych. Po -
wsta ło 133 km ozna ko wa ne go

szla ku ro we ro we go z in fra -
struk tu rą na te re nie kil ku
gmin w po wie cie wej he row -
skim i puc kim. Jak się dzia ła
ra zem, moż na wię cej. 

Co by ło naj więk szą trud no ścią
w re ali za cji pań stwa in we sty cji?
Uzgod nie nia tech nicz ne, pro ble -
my lo gi stycz ne, pro jek to we etc.?

Wej he ro wo w ostat nich la -
tach bar dzo się zmie ni ło –
wy pięk nia ło i roz wi nę ło. Na -
szym ce lem jest to, aby
w Wej he ro wie ży ło się bar -
dziej kom for to wo, aby lu dzie
czu li się tu do brze, chcie li
spę dzać wol ny czas ca ły mi ro -
dzi na mi. Chce my
kon ty nu ować wi zję roz wo ju
Wej he ro wa – mia sta przy ja -
zne go dla miesz kań ców
i atrak cyj ne go dla tu ry stów.
Prze szkód jest wie le, ale
od te go są trud no ści, aby je
po ko ny wać. To mo bi li zu je
do dal szej pra cy na rzecz Wej -
he ro wa. Pod czas bu do wy
ścież ki ro we ro wej naj wię cej
pra cy i cza su wło ży li śmy
w po zy ska nie te re nów
nad rze ką Ce dron, wzdłuż
któ rej prze bie ga ścież ka ro we -
ro wa, upo rząd ko wa nie
grun tów, roz biór ki.

Wej he ro wo w cią gu za le d -
wie kil ku lat sku tecz nie
zdo by ło do fi nan so wa nie
z Unii Eu ro pej skiej na dzie -
więć pro jek tów, któ rych
war tość prze kro czy ła 99 mln
zł. Nie któ re in we sty cje już się
za koń czy ły, jak re no wa cja Kal -
wa rii Wej he row skiej czy
re wi ta li za cja Śród mie ścia i te -
re nów przy le głych oraz
mo der ni za cja Par ku Miej skie -
go. In we sty cje nie by ły by
moż li we bez zdo by te go do fi -
nan so wa nia unij ne go. Dzię ki
fun du szom eu ro pej skim uda -
ło się nam wy bu do wać no wy
bu dy nek Wej he row skie go
Cen trum Kul tu ry – Fil har mo -
nii Ka szub skiej, do ko nać
ter mo mo der ni za cji wszyst -
kich szkół. Oczy wi ście na tym
nie ko niec, ma my już pla ny
na wy ko rzy sta nie ko lej nych
środ ków unij nych i przy go to -
wu je my się do te go,
wy ko rzy stu jąc zdo by te do -
świad cze nie.

≥ Ciągi pieszo-rowerowe nad
rzeką Cedron
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ROZMOWA | Teresa Sadowska, wójt gminy
Banie.

Czy od re stau ro wa nie śre dnio wiecz -
nej wie ży zam ko wej jest trud nym
fi nan so wo przed się wzię ciem?
Te re sa Sa dow ska: Tak. Środ ki
fi nan so we wciąż są naj więk -
szym pro ble mem. Za mie rze nie
Gmi ny Ba nie zo sta ło jed nak zre -
ali zo wa ne dzię ki po zy ska niu
środ ków fi nan so wych z Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go oraz od mar szał ka
wo je wódz twa za chod nio po mor -
skie go. Z do ta cji z bu dże tu
wo je wódz twa za chod nio po mor -
skie go po zy ska li śmy kwo tę
w wy so ko ści 135 000 zł. Z bu -
dże tu pań stwa po zy ska na
zo sta ła kwo ta 206 982,21 zł.
Wkład wła sny Gmi ny Ba nie wy -
niósł 11,16 proc., co da je
kwo tę 42 957,56 zł. 

To spore wydatki. Nie mogły
poczekać?

Mo der ni zu je my sta re za byt -
ko we obiek ty, po nie waż
je ste śmy przy wią za ni do tra dy -
cji, w któ rej ży je my i po waż nie
trak tu je my ko niecz ność prze ka -

za nia jej ko lej nym po ko le niom
w sta nie, na ja ki za słu gu ją. Dla -
te go te go ro dza ju in we sty cje nie
po win ny cze kać lub być spy cha -
ne na mar gi nes po trzeb. 

Czy remont średniowiecznej wieży
zaskoczył niespodziankami?

W trak cie re ali za cji za da nia
„Re mont i za bez pie cze nie śre -
dnio wiecz nej wie ży obro ny
na zam ku w Swob ni cy” nie na -
po tka li śmy pro ble mów.
Re ali zo wa na in we sty cja od po -
cząt ku do koń ca prze bie ga ła bez
ja kich kol wiek kło po tów. Przy re -
ali za cji przed się wzię cia
współ pra ca z or ga na mi sa mo rzą -
du te ry to rial ne go oraz
z jed nost ka mi ad mi ni stra cji rzą -
do wej prze bie ga ła po zy tyw nie.

Miejscem historii
nie jest margines

≥Średniowieczna wieża zamkowa
w Swobnicy, gmina Banie
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ROZMOWA | Zdzisław Siewiera, nadleśniczy, Nadleśnictwo Zawadzkie.
Dla cze go nad le śnic two przy wią zu je ty le
uwa gi do obiek tów bu dow la nych i przy wra -
ca im ich fan ta stycz ne funk cje i wy gląd? 
Zdzi sław Sie wie ra: Pań stwo we Go -
spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo we
Nad le śnic two Za wadz kie go spo da ru je
mie niem Skar bu Pań stwa, w któ re go
skład wcho dzą nie tyl ko la sy, ale rów -
nież nie ru cho mo ści. Obiek ty
bu dow la ne są wkom po no wa ne w kra -
jo braz le śny. Le śni cy pra cu ją wśród
spo łecz no ści lo kal nej i ich obo wiąz -
kiem jest co dzien na tro ska
o in fra struk tu rę słu żą cą go spo dar ce
le śnej. Za da niem le śni ków jest nie tyl -
ko dba łość o las, ale też po zo sta wie nie
w swo ich za so bach obiek tów o cha -
rak te rze le śnej ar chi tek tu ry, któ re są
i po win ny sta no wić wi zy tów kę la sów
pań stwo wych. Ze wzglę du na cha rak -
ter hi sto rycz ny i pań stwo wy tych
obiek tów ko niecz na jest dba łość o ich
wy gląd, ale tak że stan tech nicz ny.
Do dba ło ści o po wie rzo ne mie nie
Skar bu Pań stwa zo bo wią zu je nas go -
dło pań stwo we na bu dyn kach
le śni czó wek. Mo der ni zo wa ne obiek ty
bu dow la ne na te re nie Nad le śnic twa
Za wadz kie po cho dzą w więk szo ści
z po cząt ków XIX wie ku i ma ją wy jąt -
ko wą ar chi tek tu rę.

Modernizacja zbiornika wodnego nie była
łatwym zadaniem.

Zbiornik wodny Liszczok
w leśnictwie Piotrowina wymagał
zachowania funkcji retencyjnej,
przeciwpowodziowej,
bioróżnorodności i krajobrazowej,
gdyż takie funkcje miał poprzednio,
przed powodzią w lipcu 1997 roku.
Zespół Administracyjno-Edukacyjny
w leśnictwie Zarzecze został
utworzony w wyniku modernizacji
leśniczówki oraz dwóch budynków
gospodarczych, jednego
o architekturze drewnianej,
a drugiego murowanej.
W zmodernizowanych budynkach
gospodarczych powstają izby
o charakterze
geologiczno-paleontologicznym,
historycznym i łowieckim.

Rzeczywiście, nie było łatwo.

Czy na realizację tych wspaniałych
inwestycji zawsze są pieniądze?

Przy modernizacji obiektów
Nadleśnictwo Zawadzkie korzysta ze
środków pochodzących z Unii
Europejskiej, jak również ze środków
własnych. Do zrealizowania pomysłu
potrzeba pewnego czasu
ekonomicznego, mając na względzie
zabezpieczenie środków finansowych
i mądre powiedzenie, że dla chcącego
nie ma nic trudnego.

Co nie oznacza, że zawsze wszystko idzie
jak po maśle. Jakieś trudności zapewne
się pojawiają.

Nadleśnictwo Zawadzkie
występuje po raz trzeci w konkursie
„Modernizacja Roku”. W realizacji
zamierzeń spotykamy się z
trudnościami na etapie uzgodnień
technicznych oraz przy uzyskiwaniu
decyzji dotyczących uwarunkowań
środowiskowych. W Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w
Katowicach na szczęście panuje
klimat sprzyjający odbudowie i
modernizacji wszelkiego rodzaju
obiektów o charakterze
gospodarczym i historycznym. W tym
zakresie można również liczyć na
pomoc finansową.

Dbamy nie tylko o las

≥ Zbiornik wodny Liszczok
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≥ Zespół Administracyjno-Edukacyjny w Leśnictwie Zarzecze-Kielcz
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ROZMOWA | Tomasz Małolepszy, prezydent Leszna.
Co by ło przy czy ną zmo der ni zo wa -
nia dro gi zgło szo nej do kon kur su?
To masz Ma ło lep szy: Dro ga
by ła w bar dzo złym sta nie
tech nicz nym. Mia ła licz ne ko -
le iny, pęk nię cia i ubyt ki
w na wierzch ni. Sta no wi naj -
waż niej szy ciąg
ko mu ni ka cyj ny w mie ście
i jest waż ną czę ścią dro gi kra -
jo wej nr 5 w sub re gio nie.
De cy zja o mo der ni za cji zwią -
za na by ła rów nież z po pra wą
ja ko ści ży cia miesz ka ją cych
bez po śred nio przy dro dze,
jak i po pra wą bez pie czeń -
stwa.

Ja kie ko rzy ści wy ni ka ją ze zre ali -
zo wa nej in we sty cji?

Pod sta wo wą ko rzy ścią jest
to, że miesz kań cy, ale rów nież
prze jeż dża ją cy przez Lesz no,
ma ją dro gę o bar dzo do brych
pa ra me trach tech nicz nych.

Ko lej ną ko rzy ścią, ma ją cą
bez po śred nie prze ło że nie
na bu dżet mia sta, są mniej sze
kosz ty bie żą ce go utrzy ma nia
dro gi, któ ra nie wy ma ga cią -
głe go re mon to wa nia. Po nad to
in we sty cja spo wo do wa ła
znacz ną po pra wę w upłyn nie -
niu ru chu – w dniach
naj więk sze go na tę że nia ru chu
na DK 5 w Lesz nie wy no si
ono 20 tys. po jaz dów na do bę.

Brak środków zwykle jest
największym problemem. Jak
radzicie sobie państwo z tą
sprawą? W jaki sposób
finansowane są tego rodzaju
inwestycje? 

Brak własnych środków
powoduje, że staramy się
pozyskiwać dofinansowania
z różnych źródeł, i to nie tylko
w przypadku inwestycji
drogowych, ale również
każdej innej realizowanej
przez miasto inwestycji.
W tym przypadku
dofinansowanie z Unii
Europejskiej wyniosło 85
proc. kosztów
kwalifikowanych inwestycji
wartej prawie 68 mln zł.
Okres, w którym jest
możliwość pozyskania
środków z Unii Europejskiej,
pozwala na zwiększenie liczby
zrealizowanych inwestycji.

Swoją pracą dowodzicie państwo,
że mimo przeszkód można jednak
modernizować. Co, poza
oczywistym aspektem
finansowym, stanowi największą
trudność w przeprowadzeniu
inwestycji? 

W przypadku inwestycji
drogowych problemem jest
takie ich zorganizowanie, aby
zminimalizować uciążliwości
związane z ograniczeniami
w ruchu lub z brakiem
możliwości dojazdu
do poszczególnych posesji.
Aby unikać nieporozumień,
organizujemy częste
konsultacje społeczne
bezpośrednio z najbardziej
zainteresowanymi.

Usprawniliśmy ruch
drogowy

≥Mo der ni za cja dro gi kra jo wej nr 5, od ci nek ul. Fa brycz na 
– po łu dnio wa gra ni ca mia sta – II etap – Lesz no – in we stor Mia sto
Lesz no
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Co pańskim zdaniem decyduje 
o tym, że warto inwestować w
obiekty sportowe? Konieczność,
potrzeby lokalnej społeczności
czy raczej przywiązanie do
tradycji?
Jan Grab kow ski: In we stu -
je my w sport ze wszyst kich
tych po wo dów. W związ ku
z suk ce sa mi mło dych spor -
tow ców z Pusz czy ko wa oraz
w tro sce o roz wój spor tu
w po wie cie po znań skim w la -
tach 2009-2011 wy bu do wa no
dzie sięć bo isk wie lo funk cyj -
nych w ra mach pro gra mu
„Pro mo cja zdro wia po przez
sport” oraz dwa ze spo ły bo -
isk w ra mach „Or li ka 2012”.
W tym sa mym ro ku Za rząd
Po wia tu Po znań skie go pod jął
uchwa łę o mo der ni za cji
obiek tów lek ko atle tycz nych
przy Ze spo le Szkół im. M.
Ko per ni ka w Pusz czy ko wie.
Tra dy cje lek ko atle tycz ne się -
ga ją tu taj lat 80. Wte dy to
zbu do wa na zo sta ła okręż na
bież nia oraz roz bie gi do sko -
ków i rzu tów przy dat ne
lek ko atle tom. Mło dzi spor -
tow cy roz wi ja li swo je
umie jęt no ści, osią ga jąc
wspa nia łe wy ni ki w za wo -
dach o ran dze lo kal nej, jak
rów nież mię dzy na ro do wej.
Dzię ki wspo mnia ne mu pro -
jek to wi utwo rzo no bież nię
okręż ną czte ro to ro wą o dłu -
go ści 300 m z sze ścio to ro wą
bież nią pro stą o dłu go -

ści 110 m, skocz nię do sko ku
wzwyż, rzut nię do pchnię cia
ku lą, rzut nię do rzu tu dys -
kiem i mło tem, skocz nię
do sko ku w dal i trój sko ku,
skocz nię do sko ku o tycz ce,
rzut nię do rzu tu oszcze pem,
bo isko z tra wy na tu ral nej
do gry w pił kę noż ną. War -
tość in we sty cji wy nio sła
oko ło 3,8 mln zł, z cze go mi -
lion po cho dził z Fun du szu
Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej
w ra mach Wo je wódz kie go
Pro gra mu Roz wo ju Ba zy
Spor to wej, a 2,6 mln zł to
środ ki wła sne po wia tu po -
znań skie go.

Spe cja li stycz ne ba da nia
po twier dzi ły, że obiekt speł -
nia obo wią zu ją ce nor my,

a Pol ski Zwią zek Lek ko atle -
tycz ny przy znał mu
świa dec two po zwa la ją ce
na or ga ni zo wa nie tu za wo -
dów spor to wych
obej mu ją cych dys cy pli ny
lek ko atle tycz ne (oprócz mi -
strzostw Pol ski). Are nę
wy ko rzy stu ją też wy cho wan -
ko wie ZS w Pusz czy ko wie,
bo to wła śnie lek ko atle ty ka
jest dys cy pli ną kie run ko wą
uczniów Gim na zjum Spor to -
we go. Dzię ki mo der ni za cji
obiek tu roz wi ja ją oni swo je
umie jęt no ści nie tyl ko w ra -
mach za jęć lek cyj nych.

Samorząd terytorialny jest dziś
jednym z najważniejszych
inwestorów w Polsce. Nie każda
inwestycja zostaje jednak
zauważona i doceniona przez
gremia konkursowe. Boisko
lekkoatletyczne w Puszczykowie
wyróżniano kilkakrotnie.

Na uwa gę za słu gu je fakt, iż
ja ko obiekt przy szkol ny –
bo isko lek ko atle tycz ne speł -
nia bar dzo wy so kie
stan dar dy. Za je go bu do wę
po wiat po znań ski zo stał na -
gro dzo ny w kon kur sie
Bu dow ni czy Pol skie go Spor -
tu or ga ni zo wa nym w ra mach
pro gra mu „Bu du je my Spor -
to wą Pol skę”. Do ce nio no
szcze gól nie za an ga żo wa nie
sa mo rzą du w roz wój in fra -
struk tu ry spor to wej oraz
po pu la ry zo wa nie do brych

prak tyk w re la cjach in we stor
- pro jek tant - wy ko naw ca -
ad mi ni stra tor obiek tu. Bu do -
wa are ny lek ko atle tycz nej
zo sta ła też wy róż nio na
w kon kur sie INWESTOR NA
MEDAL 2013.

Bo isko lek ko atle tycz -
ne w Pusz czy ko wie to pier-
wszy te go ty pu obiekt przy -
szkol ny na te re nie po wia tu
po znań skie go. Wraz z ze spo -
łem bo isk wy ko na nych
w ra mach pro gra mu „Or -
lik 2012”, sa lą gim na stycz ną
oraz zmo der ni zo wa nym in -
ter na tem two rzy do god ną
ba zę wy ko rzy sty wa ną pod -
czas ofi cjal nych za wo dów
spor to wych oraz zgru po wań.
Za wod ni cy ma ją też do dys -

po zy cji do sko na łe za ple cze:
szat nie, si łow nię, po miesz cze -
nia od no wy bio lo gicz nej
wy po sa żo ne w ja cuz zi oraz
sau nę. Na wierzch nia are ny
lek ko atle tycz nej zo sta ła wy -
ko na na przy za sto so wa niu
no wo cze snej tech no lo gii na -
wierzch ni po li ure ta no wej,
wy ko rzy sty wa nej na pro fe sjo -
nal nych sta dio nach
lek ko atle tycz nych, bież niach
i roz bie gach obiek tów, na któ -
rych od by wa ją się za wo dy
naj wyż szej świa to wej ran gi.

Swoją pracą dowodzicie
Państwo, że pomimo wielu
przeszkód, można jednak z
powodzeniem inwestować,
modernizować, remontować...

Czy efekty tych działań są już
widoczne?

Zmo der ni zo wa ny obiekt
zo stał otwar ty do pie ro w ze -
szłym ro ku, ale mo że my się
już po chwa lić spor to wy mi
suk ce sa mi. Przy kła dem są ty -
tu ły zdo by te przez An nę
Ja ga ciak, re pre zen tant kę Pol -
ski Ju nio rów w Mi strzo stwach
Eu ro py, mi strzy nię se nio rów
na Ha lo wych Mi strzo stwach
Pol ski w 2014 r. oraz me da le
zdo by te pod czas Ha lo wych
Mi strzostw Pol ski Ju nio rów
w 2014 r. przez Ad rian nę Szó -
stak i Fi li pa Kos sman na. Mam
na dzie ję, że suk ce sów bę dzie
jesz cze wię cej, a bo isko do -
brze speł ni wszyst kie swo je
funk cje.

≥ Obiekty lekkoatletyczne przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Puszczykowie
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ROZMOWA | Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego.

Promujemy zdrowie, inwestując w sport

ROZMOWA | Dariusz Matuszewski, 
prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

Dlaczego stacja uzdatniania
wody w Płońsku wymagała
modernizacji?
Dariusz Matuszewski:
Z kilku powodów.
Musieliśmy odnowić
istniejący budynek wraz
wykonaniem jego
termomodernizacji.
Naturalną potrzebą była też
konieczność podniesienia
jakości wody i zapewnienia
pewności jej dostaw
mieszkańcom. Zdawaliśmy
też sobie sprawę z
konieczności spełnienia
wymogów ochrony ujęć
wody oraz obiektów do jej
uzdatniania przed
ewentualnym sabotażem.
Musieliśmy również zadbać o
zmniejszenia zużycia wody
na własne potrzeby związane
z płukaniem filtrów. Wreszcie
chodziło też o ochronę rzeki
przed dopływem zawiesiny

powstającej w procesie
płukania filtrów.

Czy trudno zorganizować
fundusze na inwestycje?

Pieniądze są niezbędnym
elementem każdego
przedsięwzięcia
gospodarczego. Ale dużo
łatwiej je pozyskać, jeżeli ma
się dobry pomysł oraz
determinację w jego
realizacji. Każdy pomysł musi
służyć zbiorowości, w
przypadku Stacji
Uzdatniania Wody w
Płońsku – mieszkańcom w
postaci pewnej dostawy
lepszej jakościowo wody
przy zachowaniu poziomu
cen, który jest dla tej
zbiorowości do przyjęcia.

Czy modernizacja stacji
przebiegła bez przeszkód?

W naszym przypadku
największym problemem
było przeprowadzenie
modernizacji czynnego
obiektu bez możliwości
wstrzymania jego
funkcjonowania, gdyż to
oznaczałoby pozbawienie 
23 tys. mieszkańców i całego
przemysłu dostawy wody z
jedynego źródła, jakim była
modernizowana stacja.
Należy podkreślić, że obok
prac modernizacji budynku
zostały zdemontowane
wszystkie dotychczas
funkcjonujące urządzenia i
zamontowane nowe z
całkowicie zmienioną
technologią. 

Trudności są po to, 
by je pokonać

≥ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, ul. Mazowiecka 3, Płońsk 
– inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Płońsku Sp z o.o.
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Już 882 modernizacje, 882 zdjęcia na 

www.modernizacja-roku.pl

Lista „Polska się modernizuje 2013” 
nie jest jeszcze zamknięta.

Do 15 maja 2014 roku czekamy na zgłoszenia
zmodernizowanych obiektów.
Jest to BEZPŁATNA promocja 

Kartę Zgłoszenia Obiektu 
do pierwszego etapu prześlij:

• formularzem internetowym – www. modernizacja-roku.pl
• e-mailem – modernizacja@bdg.pl

• faksem – 52 322 67 70
Sekretariat Biura Ogólnopolskiego Konkursu 

„Modernizacja Roku 2013”,
ul. Hetmańska 38, 
85-039 Bydgoszcz

Po zakwalifikowaniu obiektu 
prześlemy zaproszenie do udziału 

w finale konkursu.
Start w finale konkursu to: 

nagrody, prestiż, rywalizacja w internetowym głosowaniu,
gala na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Do Państwa należy decyzja o udziale.

ROZMOWA | Artur Piotrowski, prezes Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, pełnomocnik ds. realizacji funduszu spójności.
Co przyczynia się
do modernizacji obiektów?
Konieczność, potrzeby lokalnej
społeczności czy w przypadku
obiektów zabytkowych dbałość
o pozostawienie ich w dobrym
stanie przyszłym pokoleniom?
Ar tur Pio trow ski: Sa mo -
rząd lo kal ny przy wią zu je
du żą wa gę do bu do wy spój -
ne go wi ze run ku Ra wy
Ma zo wiec kiej. Hi sto ria Ra wy
się ga XIII w. i na tu ral ną ko le ją
rze czy za byt ki sta no wią cen -
ne dzie dzic two prze szło ści, są
du mą miesz kań ców i przed -
mio tem szcze gól nej dba ło ści
sa mo rzą du, m.in. ru iny zam -
ku ksią żąt ma zo wiec kich.
Prio ry te to wo są trak to wa ne
wszel kie dzia ła nia, któ re
wpły ną na pod nie sie nie
atrak cyj no ści mia sta ja ko
ośrod ka tu ry stycz ne go, miej -
sca no wych in we sty cji oraz
przede wszyst kim mia sta
przy ja zne go miesz kań com.
No we ini cja ty wy, po czy na jąc
od zmia ny stra te gii pro mo cyj -
nej mia sta, przez roz bu do wę
in fra struk tu ry dro go wej
i wod no -ka na li za cyj nej oraz
za ple cza so cjal ne go (m.in. bu -
do wa cen trum re kre acji
z kom plek sem ba se nów oraz
żłob ka z za ple czem me dycz -
nym), po pla ny re wi ta li za cji
cen trum mia sta są wy ni kiem
do brej współ pra cy z miesz -
kań ca mi i uwzględ nia nia
gło su lo kal nej spo łecz no ści
przed uru cha mia niem ko lej -
nych ini cja tyw. 
Waż nym przed się wzię ciem
dla Ra wy by ła re ali za cja pro -
jek tu „Upo rząd ko wa nie
go spo dar ki wod no -ście ko wej
w aglo me ra cji Ra wa Ma zo -

wiec ka - Fa za I”. W ra mach
pro jek tu wy bu do wa -
no 9,7 km ka na li za cji
sa ni tar nej, a zmo der ni zo wa -
no po nad 2,1 km,
wy bu do wa no 3,6 km ka na li -
za cji desz czo wej
i zmo der ni zo wa no nie -
mal 2 km, jak rów nież
wy bu do wa no 3,4 km sie ci
wo do cią go wej i zmo der ni zo -
wa no ok. 9 km. Oczy wi ście
dłu gość wy bu do wa nej i zmo -
der ni zo wa nej sie ci w ska li
in we sty cji re ali zo wa nych
w więk szych mia stach nie ro -
bi ogrom ne go wra że nia,
na to miast dla Ra wy ska la jest
ogrom na. In we sty cja by ła re -
ali zo wa na na nie mal
wszyst kich uli cach Ra wy
i miesz kań cy oraz przy jezd ni
wy ka za li du żo zro zu mie nia
i cier pli wo ści dla utrud nień,
któ re po ja wia ły się w trak cie
bu do wy. W od nie sie niu
do zre ali zo wa ne go za kre su
na le ży wspo mnieć o mo der -
ni za cji Prze pom pow ni
głów nej (PS1) – ser cu ca łe go
sys te mu ka na li za cji w Ra wie.
Za sto so wa ne roz wią za nia,
m.in. zmia na źró dła ogrze wa -
nia, wy mia na pomp
na no wo cze sne pom py tną -
co -tło czą ce oraz au to ma ty ka
z wy ko rzy sta niem sy gna łów
GPS, sta wia ją obiekt w gro -
nie tych, któ re wy ko rzy stu ją
naj no wo cze śniej sze do stęp -
ne na ryn ku roz wią za nia
z za kre su go spo dar ki wod no -
-ście ko wej. Obec nie mo że my
wska zać, iż ta ki stan rze czy
za wdzię cza my wy bra nej me -
to dzie re ali za cji, tj.
za pro jek tuj i wy bu duj. Za -
rów no wy ko naw ca, ja k

i za an ga żo wa ne przez nie go
Biu ro Pro jek to we uwzględ ni -
li wy ma ga nia spół ki za war te
w spe cy fi ka cji przed mio tu
za mó wie nia, a pro po zy cje
tech nicz nych roz wią zań na -
wet wie lo krot nie znacz nie
wy prze dza ły te wy ma ga nia.

Właśnie rozpoczęliśmy
kolejny ważny etap realizacji
projektu. Trwa procedura
przyłączania posesji do nowo
wybudowanej kanalizacji
sanitarnej i należy
podkreślić, iż świadomość
ekologiczna mieszkańców
jest bardzo wysoka. Wszelkie
inicjatywy spółki zmierzające
do uproszczenia procedur
administracyjnych
związanych z budową
nowych przyłączy spotykają
się z dużym
zainteresowaniem.

Czy pana zdaniem skromne
środki finansowe są główną
przyczyną powstrzymywania się
od modernizowania obiektów,
które tego wymagają? 

Są dzę, że w do bie do stęp -
no ści fun du szy unij nych
i kra jo wych na rze ka nie
na brak środ ków mo że wy ni -
kać je dy nie z przy zwy cza jeń.
Spół ka RAWiK wie lo krot nie
z po wo dze niem wnio sko wa ła
o środ ki unij ne. W la -
tach 2004-2005 zre ali zo wa ny
zo stał pierw szy Etap „Mo der -
ni za cji sys te mu za opa trze nia
mia sta w wo dę” po le ga ją cy
na roz bu do wie sta cji uzdat -
nia nia wo dy
i na prze bu do wie ma gi stra li
wo do cią go wej na dłu go ści
po nad 2 km. Cał ko wi ty koszt
re ali za cji wy niósł 5,7 mln zł,
w tym kwo ta 4,21 mln zł sta -
no wi ła do ta cję z Fun du szy
Struk tu ral nych Unii Eu ro pej -
skiej (ZPORR). Bo gat si
o do świad cze nia w po zy ski -
wa niu i roz li cza niu do ta cji
unij nych, opra co wa li śmy
w 2008 r. wnio sek o do fi nan -
so wa nie mo der ni za cji
oczysz czal ni ście ków wraz
z roz bu do wą sie ci wod no -ka -
na li za cyj nych ze środ ków

Fun du szu Spój no ści w ra -
mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2007-2013.
War tość pro jek tu wy nio sła
po nad 82 mln zł brut to. Pro -
jekt mógł zo stać
zre ali zo wa ny dzię ki po zy ska -
niu do fi nan so wa nia ze
środ ków Fun du szu Spój no -
ści w kwo cie po nad 39 mln zł
oraz wy ko rzy sta niu pre fe -
ren cyj nej po życz ki ze
środ ków Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ło dzi w kwo cie po nad 20
mln zł i wspar ciu miej skich
władz sa mo rzą do wych Ra wy
Ma zo wiec kiej w po sta ci do -
pła ty po nad siedem
milionów złotych.

Większy problem od braku
środków przy realizacji
inwestycji, w mojej ocenie,
stanowią zmiany przepisów
prawnych oraz luki w prawie
wpływające na konieczność
działania wśród całej masy
interpretacji i zaleceń.

Co jest naj więk szą 
trud no ścią w re ali za cji 
in we sty cji?

Jestem przekonany, iż
przystępując do realizacji
projektu, byliśmy większymi
optymistami w kwestii
kontroli nad czynnikami
ryzyka dotyczącymi realizacji
projektów. Wszystkie
elementy: czas, zasoby
i koszty, ulegały zmianom
i wielokrotnie na bieżąco
musieliśmy korygować
harmonogramy realizacji.
Sprawdziła się również
mądrość ludowa, iż łatwiej
jest budować od podstaw, niż
modernizować stare
budynki, dla których
dokumentacja techniczna
jest niepełna. Wielokrotnie
podczas prowadzenia robót
okazywało się, iż treść
dokumentacji nie odpowiada
stanowi rzeczywistemu.
Konieczność dodatkowych
analiz w celu ustalenia stanu
istniejącego wydłużała
realizację, ale należy
przyznać, że wykonawcy
fachowo podchodzili
do tematu i wspólnie
z naszymi służbami sprawnie
rozwiązywali problem. Nie
zawiodła współpraca
międzyludzka i nie chodzi
wyłącznie o relacje
personalne pomiędzy
osobami bezpośrednio
zaangażowanymi w realizację
projektu, ale również
współpracę z instytucjami
i firmami. Gwarantuję,
iż obecnie spółka posiada
potencjał, aby zarządzać
realizacją każdej inwestycji
infrastrukturalnej.

Po pieniądze na inwestycję trzeba umieć sięgać

≥ Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
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KARTA ZGŁOSZENIA OBIEKTU
DO I ETAPU

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„MODERNIZACJA  ROKU  2013”
Edycja XVIII

Niniejszym zgłaszam do Konkursu

„MODERNIZACJA  ROKU  2013”

(nazwa i adres obiektu)

Zgłaszającym jest 

Osoba do kontaktów

(nazwa, adres, telefon, e-mail)

Inwestor (inwestor zastępczy)

(nazwa, adres, telefon, e-mail)

Generalny wykonawca

(nazwa, adres, telefon, e-mail)

Projektant

(nazwa, adres, telefon, e-mail)

Zgłaszający modernizację

do Konkursu (pieczątka firmy)

................................................imię i nazwisko (podpis) 

..........................................data  .

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, na każdy obiekt osobno.
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Już po raz trzeci konkursowi Modernizacja Roku towarzyszyć będzie plebiscyt dla internautów.

Często stajemy przed dylematem, jakie wybrać urządzenia gdy mamy 
możliwość wyboru spośród kilku producentów/dostawców.

Internetowy strzał w dziesiątkę

Jak wybrać dobrej jakości urządzenia 
siłowni zewnętrznej

Wszyst kie obiek ty zgło -
szo ne do kon kur su
przez in we sto rów,
pro jek tan tów bądź
wy ko naw ców oce nia -

ne są nie tyl ko przez Ko mi sję Kon kur -
so wą. Od dwóch lat wy po wia da ją się
na ich te mat rów nież in ter nau ci.

Po mysł, by kon kur so wi to wa rzy szył
ta ki ple bi scyt, zro dził się w gło wie mło -
de go ar chi tek ta, człon ka Ka pi tu ły Kon -
kur su. Prze ko nał on swych star szych
ko le gów, by dać szan sę oce nie nia prze -
pro wa dzo nych in we sty cji rów nież oso -
bom spo za bran ży bu dow la nej, po ten -
cjal nym użyt kow ni kom mo der ni zo wa -
nych obiek tów czy dróg.

I to był strzał w dzie siąt kę, bo jak
wspo mi na Ro man Pi ku ła, Ko mi sarz
Kon kur su, już w pierw szym ro ku swój
głos od da ło w ple bi scy cie prze szło 105
ty się cy in ter nau tów, wska zu jąc obiek -
ty ich zda niem naj cie kaw sze, naj bar -
dziej atrak cyj ne, naj le piej zmo der ni -
zo wa ne. W dru gim ro ku funk cjo no wa -
nia ple bi scy tu tych gło sów by ło jesz cze
wię cej.

Oczy wi ście ogła sza jąc ple bi scyt
po raz trze ci, or ga ni za to rzy kon kur su
li czą na jesz cze więk sze za in te re so wa -
nie. Za pew ne nie prze li czą się, bo jak
po ka zu je ży cie, ple bi scyt to świet ny
spo sób in te gro wa nia lo kal nych spo -
łecz no ści, bu do wa nia po czu cia du my
z wła snych do ko nań. Do gło so wa nia
na ma wia ją bo wiem nie tyl ko in we sto -
rzy, pro jek tan ci i wy ko naw cy, ale tak że
lo kal ne me dia, or ga ni za cje tu ry stycz -
ne, por ta le in ter ne to we. By wa, że jak
swe go cza su w Mię dzyz dro jach, wy -
wie sza ją bil l bo ar dy za chę ca ją ce
do gło so wa nia, by wa, że za wie sza ją

pla ka ty i roz da ją ulot ki lub przy po mi -
na ją o tym na swych stro nach w in ter -
ne cie.

Co zro bią w tym ro ku - oka że się
wkrót ce, gdy ru szy gło so wa nie. A na -
stą pi to 30 ma ja 2014 r. Wy star czy
wów czas wejść na stro nę www.mo der -
ni za cja -ro ku.pl/ple bi scyt, wy brać naj -
le piej, naj cie ka wiej zmo der ni zo wa ny
obiekt i za gło so wać.

Zwy cięz cy w po szcze gól nych ka te -
go riach otrzy ma ją spe cjal ny dy plom
za I miej sce w „Ple bi scy cie MR 2012”
w in ter ne to wym gło so wa niu na naj po -
pu lar niej sze mo der ni za cje w Pol sce.
Na gro da przy słu gu je zgła sza ją ce mu
obiekt i zo sta nie wrę czo na pod czas
uro czy stej Ga li na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie. Zwy cię skie re ali za cje zo -
sta ną rów nież za pre zen to wa ne w ka ta -

lo gu po kon kur so wym. Wśród gło su ją -
cych zo sta nie przy zna nych 21 na gród.

Na gro da Głów na – TABLET – zo sta -
nie wrę czo na na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie pod czas uro czy stej ga li
w obec no ści Fi na li stów Kon kur su,
przed sta wi cie li mi ni sterstw, in sty tu cji,
me diów.

Wła ści cie le wy bra nych 20 e -ma il
iotrzy ma ją mo ne tę oko licz no ścio wą

Ogól no pol skie go Kon kur su „Mo der -
ni za cja Ro ku” w etui, za pro sze nie
na Za mek Kró lew ski w War sza wie
oraz ka ta log po kon kur so wy „Mo der -
ni za cji Ro ku 2013”.

Zwy cięz cy „Ple bi scy tu MR2013”
znaj dą się rów nież w fo to re la cji z Uro -
czy stej Ga li wrę cze nia na gród na Zam -
ku Kró lew ski w War sza wie.

Ser decz nie za pra sza my!

Pierw szym kry te rium jest za wsze ce na.
Zbyt wy so ka od stra sza, zbyt ni ska bu dzi
na sze wąt pli wo ści co do ja ko ści.

Dru gim kry te rium jest oczy wi ście ja kość,
czę sto ści śle po wią za na z ce ną. Im ta ce na wyż -
sza tym więk sze praw do po do bień stwo, że za -
ku pio ne przez nas urzą dze nia bę dą od po wied -
nio do brej ja ko ści. 

So lid ność, trwa łość od po wied ni de sign mu si
swo je kosz to wać. Tak jest w świe cie sa mo cho -
dów, kom pu te rów, czy też np. od bior ni ków te -
le wi zyj nych. Mar ko wy do brze wy ko na ny pro -
dukt kosz tu je wię cej ale ma my pew ność, że bę -
dzie dla nas bez piecz niej szy i dłu żej nam po słu -
ży.

Po dob nie jest z si łow nia mi ze wnętrz ny mi.
Do bre urzą dze nia po win ny być wy ko na ne
z od po wied niej ja ko ści ma te ria łu, w tym wy -
pad ku wła ści wej ja ko ści sta li spa wal ni czej i od -
po wied nio za bez pie czo ne an ty ko ro zyj nie. Pro -
fi le zaś po win ny mieć wła ści wy prze krój i gru -
bość ścia nek. Wy trzy ma łość kon struk cji po -
win na po zwa lać na ko rzy sta nie z urzą dzeń
przez użyt kow ni ków o od po wied nio wy so kiej
wa dze wła snej. Ele men ty na ra żo ne na zu ży cie
ta kie jak stop ni ce do brze by by ły wy ko na ne ze
sta li nie rdzew nej a sie dzi ska z od po wied nie go,
wy trzy ma łe go ma te ria łu (two rzy wo sztucz ne
wy so kiej ja ko ści, pro fi lo wa ne z od pły wem dla
wo dy ma wie le za let, np. nie zię bi zi mą i nie
grze je nas la tem). Waż ne są też ta kie szcze gó ły
jak od po wied niej ja ko ści tu le je, ło ży ska, czy
ośki. Na trwa łość kon struk cji ma ja też wpływ
od po wied nio umiesz czo ne gu mo we pod kład -
ki, chro nią ce przed uszko dze niem i ko ro zją.

Kom fort użyt ko wa nia za pew nią nam też od -
po wied niej ja ko ści ogra nicz ni ki ru chu, wła ści -
wy de sign, er go no micz ne sie dzi ska. Ogól nie
rzecz bio rąc wy bór wła ści wych urzą dzeń si -
łow ni nie jest ta ki pro sty. War to tro chę po szpe -
rać w in ter ne cie, spraw dzić spe cy fi ka cje tech -
nicz ne pro du cen tów i wy brać pro duk ty na -
praw dę do brej ja ko ści.
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