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PROF. NZW. DR HAB. INŻ. 
JA NUSZ RYM SZA
za stęp ca dy rek to ra 
In sty tu tu Ba daw cze go 
Dróg i Mo stów

Pol ska, bę dąc szó -
stym co do licz by
lud no ści i po -
wierzch ni kra jem
Unii Eu ro pej skiej,

w 1994  r. mia ła za le d -
wie 337 km dróg szyb kie go ru -
chu, w tym 171 km au to strad
i 166 km dróg eks pre so wych.
W ma ju 2004 r. Pol ska przy stą -
pi ła do Unii. Ko rzy sta jąc z fun -
du szy unij nych, za czę to mo -

der ni zo wać sieć dro go wą, któ -
ra w 2007  r. mia ła już oko -
ło 1000 km dróg szyb kie go ru -
chu, w tym 700 km au to strad
i 300 km dróg eks pre so wych.

Re ali za cja in we sty cji dro go -
wych w ra mach per spek ty wy fi -
nan so wej 2007–2013 by ła wiel -
kim wy zwa niem, za rów no dla
ad mi ni stra cji dro go wej, jak
i firm pro jek to wych oraz wy ko -
naw czych. W tym okre sie wy -
bu do wa no po nad 1800 km
dróg szyb kie go ru chu. Tak więc
w okre sie sied miu lat dłu gość
dróg szyb kie go ru chu w Pol sce
wzro sła pra wie trzy krot nie,
a w cią gu ostat nich 20 lat – po -
na do śmio krot nie.

Obec nie cał ko wi ta dłu gość
naj waż niej szych dróg pu blicz -
nych w Pol sce – dróg kra jo -
wych, wy no si oko ło 19 000 km,
w tym po nad 2800 km sta no wią
dro gi szyb kie go ru chu – po -
nad 1500 km au to stra dy
i 1300 km dro gi eks pre so we.

Dy na micz na mo der ni za cja
sie ci dróg kra jo wych w Pol sce
znaj du je rów nież swo je od -
zwier cie dle nie we wzro ście
licz by obiek tów mo sto wych
wy bu do wa nych na tych dro -
gach. Zmia nę ła two do strzec,
po rów nu jąc ostat nie 15 lat.
W 2000 r. Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad za -
rzą dza ła 3363 obiek ta mi,

a w 2013  r. – 6162 obiek ta mi.
Tak więc w tym okre sie licz ba
obiek tów w sie ci dróg kra jo -
wych wzro sła pra wie dwu krot -
nie. Nie spo ty ka ny, sko ko wy
wzrost licz by obiek tów na stą pił
w la tach 2011–2013, w związ ku
z re ali za cją Pro gra mu Bu do wy
Dróg Kra jo wych. W cią gu tych
trzech lat wy bu do wa no w Pol -
sce oko ło 1500 obiek tów; aż
trud no uwie rzyć – bu do wa no
oko ło 500 obiek tów rocz nie.
Gdy by w Księ dze re kor dów
Gu in nes sa by ła ta ka dys cy pli -
na, to ten wy nik moż na by ło by
wpi sać ja ko re kor do wy. W tym
okre sie po nad dwu krot nie
wzro sła tak że licz ba obiek tów

du żych o dłu go ści więk szej
niż 200 m.

Ni gdy wcze śniej ani w Pol -
sce, ani w Eu ro pie nie zmo der -
ni zo wa no sie ci dro go wej w tak
krót kim okre sie na tak du żą
ska lę. 

In sty tut Ba daw czy Dróg
i Mo stów od lat spra wu je pa tro -
nat nad Ogól no pol skim Kon -
kur sem „Mo der ni za cja Ro ku”
i jest fun da to rem na gro dy dla
naj lep szej prze bu do wy, mo -
der ni za cji, od bu do wy obiek tu
dro go we go lub mo sto we go.
W te go rocz nej edy cji Kon kur su
bę dą rów nież przy zna ne na -
gro dy za no we obiek ty dro go -
we lub mo sto we.

PA WEŁ OR ŁOW SKI
pod se kre tarz sta nu 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
i Roz wo ju

Ele men tem co dzien -
no ści każ de go z nas
jest pu blicz na prze -
strzeń, in fra struk tu -
ra, w tym ota cza ją ce

nas bu dyn ki. Od ich es te ty ki,
funk cjo nal no ści czy sta nu za le -
ży ja kość na sze go ży cia. Dla te go
tak waż ne jest pro mo wa nie
i pro pa go wa nie do brych wzor -
ców, cie ka wych roz wią zań.
Kon kurs „Mo der ni za cja Ro ku”
jest prze ja wem ta kiej wła śnie
ini cja ty wy. Po pie ram ją z peł -
nym prze ko na niem, zwłasz cza
że re sort in fra struk tu ry i roz wo -
ju na co dzień wspie ra pro jek ty
mo der ni za cji obiek tów i prze -
strze ni. Są one czę sto jed nym

z ele men tów re wi ta li za cji ob -
sza rów zde gra do wa nych, któ ra
sta ła się przed mio tem zin ten sy -
fi ko wa nych dzia łań rzą du.

W mar cu Ra da Mi ni strów
przy ję ła za ło że nia usta wy o re -
wi ta li za cji, a jej uchwa le nie pla -
nu je się w tej ka den cji par la -
men tu. Na szą in ten cją jest, że by
za rów no sa mo rzą dy, jak i lo kal -
ne spo łecz no ści otrzy ma ły in -
stru ment uła twia ją cy re ali zo -
wa nie sku tecz nych dzia łań re -
wi ta li za cyj nych po wią za nych
z pla no wa niem prze strzen nym,
przy wra ca niem ła du prze -
strzen ne go i ogra ni cza niem ży -
wio ło wej sub ur ba ni za cji.
Wpro wa dze nie zmian w pra wie
jest po trzeb ne, zwłasz cza
w kon tek ście sza cun ków In sty -
tu tu Roz wo ju Miast, we dług
któ rych 20 proc. ob sza rów
miej skich w Pol sce wy ma ga
wspar cia w dzia ła niach re wi ta -
li za cyj nych.

Klu czo we jest jed nak, aby 
za pew nić wła ści we po dej ście
do re wi ta li za cji. Mu si być 
ona do brze za pla no wa na
i uwzględ niać sfe rę spo łecz ną,
go spo dar czą i prze strzen ną.
Re wi ta li za cja to nie tyl ko re -
mont fa sa dy, to coś znacz nie
szer sze go. Obej mu je za rów no
od bu do wę ulic, do mów, uno -
wo cze śnie nie in fra struk tu ry
tech nicz nej, jak i po pra wę ja ko -
ści ży cia miesz kań ców re ali zo -
wa ną po przez róż ne dzia ła nia -
two rze nie no wych miejsc pra cy,
ak ty wi za cję za wo do wą i spo -
łecz ną grup oby wa te li, lep szy
do stęp do kul tu ry i edu ka cji,
wa run ki do od po czyn ku i in te -
gra cji. Isto tą re wi ta li za cji jest

pro wa dze nie tych dzia łań jed -
no cze śnie, tak aby wza jem nie
się wzmac nia ły i uzu peł nia ły.
W tym kon tek ście istot na jest
za rów no usta wa o re wi ta li za cji,
jak i wła ści wa ko or dy na cja fun -
du szy UE na po zio mie re gio nal -
ny mi i lo kal nym oraz in ne dzia -
ła nia MIiR, ta kie jak pro jek ty pi -
lo ta żo we. Sa mo rzą dy bę dą mo -
gły ko rzy stać z do świad czeń
oraz z pro po no wa nych przez
nas wzor co wych roz wią zań,
aby two rzyć kom plek so we pro -
gra my re wi ta li za cji nie za leż nie
od do ce lo wych roz wią zań usta -
wo wych.

Dzię ki środ kom eu ro pej skim
za pew nio ne jest fi nan so we
wspar cie ta kie go mo de lu re wi -
ta li za cji. W la tach 2014–2020
prze wi dzia no ok. 25 mld zł
na ten cel, a więk szość po cho -
dzić bę dzie z pro gra mów ope -
ra cyj nych po li ty ki spój no ści.
War to pod kre ślić, że pro jek ty
po win ny być re ali zo wa ne
z udzia łem lo kal nych spo łecz -
no ści włą czo nych we wszyst kie
eta py pro ce su re wi ta li za cji –
od pla no wa nia przez re ali za cję
po oce nę dzia łań.

Pro jek ty mo der ni za cyj ne
do ty czą ce bu dyn ków i prze -
strze ni pu blicz nych po win ny
sta no wić je den z ele men tów
kom plek so wej re wi ta li za cji.
Chciał bym, że by naj lep sze
z nich by ły ele men tem suk ce su
re wi ta li za cji w pol skich mia -
stach. Ży czę te go za rów no or -
ga ni za to rom Kon kur su, jak
i wszyst kim lo kal nym spo łecz -
no ściom, z udzia łem któ rych
po wsta ły i bę dą po wsta wać
pro jek ty mo der ni za cyj ne.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
tegorocznej edycji odbędzie się 

na Zamku Królewskim w Warszawie 
27 sierpnia 2015 roku. 

Ceremonię uświetni występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny.
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Pra ce zo sta ły prze pro -
wa dzo ne w ra mach
z r e  a l i  z o  w a  n e  g o
przez Sa noc kie
Przed się bior stwo

Go spo dar ki Ko mu nal nej sp.
z o.o. pro jek tu „Po pra wa go spo -
dar ki wod no -ście ko wej w aglo -
me ra cji Sa nok”.

Przy go to wa nia do tak wiel -
kie go przed się wzię cia trwa ły
od lat. W 2006 ro ku roz po czę -
to pra ce zwią za ne z przy go to -
wa niem nie zbęd nej do ku -
men ta cji pro jek to wej. W 2009
ro ku zło żo no wnio sek o do fi -
nan so wa nie do Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska. Rok póź niej pro jekt otrzy -
mał do fi nan so wa nie z 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” w wy -
so ko ści pra wie 62 proc.
wy dat ków net to.

In we sty cja, na któ rą Sa nok
cze kał od lat, ru szy ła w 2011 ro -
ku. Za rów no oczysz czal nia
ście ków, jak i sta cja uzdat nia nia
wo dy by ły już tech no lo gicz nie
prze sta rza łe, stąd po trze ba ich
mo der ni za cji.

Prze bu do wa sys te mu wo do -
cią gów i ka na li za cji to rów nież

do sto so wa nie do obo wią zu ją -
cych prze pi sów i norm unij -
nych. Przez re ali za cję in we sty -
cji uno wo cze śnio no tech no lo -
gię oczysz cza nia ście ków,
a miesz kań cy pi ją wo dę o naj -
wyż szych stan dar dach.

Koszt ca łe go pro jek tu obej -
mu ją ce go go spo dar kę wod no -
-ście ko wą wy niósł pra wie 100
mln zł net to (122 mln zł brut to)
przy do fi nan so wa niu ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w wy so -
ko ści po nad 61 mln zł.

Przed się wzię cie obej mo wa ło
prze bu do wę ist nie ją cych i bu -
do wę no wych obiek tów na te -

re nie Sta cji Uzdat nia nia Wo dy
w Trep czy oraz łą czą cych je ru -
ro cią gów tech no lo gicz nych.
Sta cja Uzdat nia nia Wo dy
w Trep czy wy ma ga ła bar dzo ra -
dy kal nych zmian, gdyż po wsta -
ła w la tach 30. ubie głe go wie ku.
Przez ca ły okres funk cjo no wa -
nia pod da wa na by ła je dy nie
drob nym prze bu do wom. Ze
wzglę du na stan tech nicz ny
oraz sto so wa ną tech no lo gię
uzdat nia nia wo dy sta ło się nie -
zbęd ne prze pro wa dze nie kom -
plek so wej mo der ni za cji.

Głów ny cel, ja ki miał zo stać
osią gnię ty po przez mo der ni -

za cję SUW, to pro duk cja wo dy
o pa ra me trach od po wia da ją -
cych wa run kom wo dy prze -
zna czo nej do spo ży cia przez
lu dzi oraz za bez pie cze nie cią -
gło ści do sta wy wo dy od bior -
com. Sta cja Uzdat nia nia Wo dy
w Trep czy za opa tru je w wo dę
mia sto Sa nok i kil ka oko licz -
nych miej sco wo ści.

Tech no lo gia uzdat nia nia
wo dy opar ta by ła na pro ce sie
ko agu la cji, se dy men ta cji, fil -
tra cji w fil trach pia sko wych
oraz de zyn fek cji chlo rem ga -
zo wym.

W wy ni ku mo der ni za cji
więk szość obiek tów do tych czas
eks plo ato wa nych zo sta ła zli -
kwi do wa na, a na ich miej sce
wy bu do wa no no we. Za cho wa -
no bu dy nek la bo ra to rium z ko -
tłow nią i zbior ni ki wo dy uzdat -
nio nej. Zo sta ły one włą czo ne
w no wy ciąg tech no lo gicz ny
uzdat nia nia wo dy. Wszel kie
wbu do wa ne urzą dze nia oraz
ar ma tu ra są jed ny mi z naj no -
wo cze śniej szych do stęp nych

na ryn ku. Za sto so wa ne roz wią -
za nia tech no lo gicz ne gwa ran tu -
ją uzy ska nie bar dzo wy so kich
pa ra me trów ja ko ści wo dy prze -
zna czo nej do spo ży cia przez lu -
dzi, zgod nych z pra wem i ocze -
ki wa niem spo łecz nym.

Po mo der ni za cji uzdat nia nie
wo dy pro wa dzo ne jest przez
pro ces utle nia nia wstęp ne go,
ko agu la cję, se dy men ta cję, fil -
tra cję przez fil try pia sko we,
a na stęp nie wę glo we, oraz de -
zyn fek cję pod chlo ry nem so du,
pro du ko wa nym na miej scu
z so li ku chen nej.

Przed się wzię cie obej mo wa -
ło tak że prze bu do wę ru ro cią -
gów tech no lo gicz nych. Za bu -
do wa no ru ro cią gi i ka na ły tech -
no lo gicz ne wraz z ko mo ra mi
tech no lo gicz ny mi, pom pow nie
tech no lo gicz ne, ka na li za cję sa -
ni tar ną, desz czo wą, sieć ener -
ge tycz ną i ste row ni czą, a tak że
doj ścia i do jaz dy do po szcze -
gól nych obiek tów.

Pra ce bu dow la ne pro wa -
dzo ne by ły na czyn nym obiek -

cie. Wy ko naw cą ro bót by ło
kon sor cjum firm In ży nie ria
Rze szów S.A. oraz Kre vox
ECE Sp. z o.o. z War sza wy.
Koszt za da nia do ty czą ce go
mo der ni za cji sta cji uzdat nia nia
wo dy wy niósł pra wie 44 mln zł
net to (brut to pra wie 54 mln zł).
Rów no le gle pro wa dzo ne by ły
pra ce zwią za ne z bu do wą sie ci
wo do cią go wej prze sy ło wej -
spi na ją cej, a tak że bu do wą
zbior ni ka wy rów naw cze go. Re -
ali za cja tych za dań za pew ni ła
sta bi li za cję pra cy sie ci.

Czy stość wo dy, nie za wod -
ność jej do staw, zmniej sze nie
ry zy ka za cho ro wal no ści miesz -
kań ców aglo me ra cji to efek ty
osią gnię te dzię ki mo der ni za cji
sta cji uzdat nia nia wo dy w Trep -
czy i bu do wie no wych sie ci wo -
do cią go wych. Re ali za cja przed -
się wzię cia zwięk szy ła efek tyw -
ność urzą dzeń i za pew ni ła do -
sta wę wo dy wy so kiej ja ko ści
oraz lep sze go spo da ro wa nie
i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie za -
so bów wod nych.

≥ Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy
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Modernizacja bez barier Dostępne 
dla niepełnosprawnych

Nowocześnie 
i ekologicznie

Na zamku w Gniewie, który w ostatnich latach stał się prawdziwą
turystyczną atrakcją, odbyło się w styczniu III  seminarium „Rewitalizacja
przestrzeni publicznej – architektura bez barier”. Towarzyszyło obradom

Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”.

DoGnie wu przy je cha li człon -
ko wie Ka pi tu ły Kon kur su 
– in we sto rzy, sa mo rzą dow -
cy, przed sta wi cie le firm 
bu dow la nych, pro jek tan ci

ide we lo pe rzy naj lep szych mo der ni za cji
w Pol sce. Rów nież wie le in nych osób za -
in te re so wa nych jak naj lep szym za go -
spo da ro wa niem prze strze ni pu blicz nej,
przy ja znej dla wszyst kich, bez wzglę du
na sto pień spraw no ści. Do sto so wa nie
mo der ni zo wa nych obiek tów do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych to bo -
wiem jed no z kry te riów oce ny obiek tów
zgło szo nych do Kon kur su „Mo der ni za -
cja Ro ku”.

Po dzię ko wa nie i no bi li ta cja

– Oczy wi ście, gdy przy stę pu je się
dore mon tu za byt ko we go obiek tu, my śli
się nie o na gro dzie, na wet nie o udzia le
wkon kur sie, ale otym, by ura to wać nisz -
cze ją cy bu dy nek, przy wró cić je go daw -
ne funk cje lub nadać mu no we, po pra wić
es te ty kę prze strze ni miej skiej. Kon kurs
po zwa la jed nak po ka zać in nym, że moż -
na od re stau ro wać zde gra do wa ny
obiekt, jest in spi ra cją dla in nych, pro mo -
cją ochro ny ma te rial ne go dzie dzic twa
na ro do we go przed znisz cze niem
i otwie ra nia prze strze ni pu blicz nej
naoso by nie peł no spraw ne –mó wił Piotr
Ku bań da, miej ski kon ser wa tor za byt -
ków z Biel ska -Bia łej, mia sta, któ re nie -
jed no krot nie, i to z suk ce sa mi, sta wa ło
wkon kur so we szran ki.

– Na gro da w Kon kur sie to po dzię ko -
wa nie dla wszyst kich tych, któ rzy po -
dej mu ją dzia ła nia na rzecz przy wró ce -
nia daw ne go bla sku zde gra do wa nym
obiek tom, wiel ka no bi li ta cja – do da wał

Sła wo mir Mo mot, le śni czy z Nad le śnic -
twa Za wadz kie, do ce nio ne go w Kon -
kur sie za re wi ta li za cję zbior ni ka wod -
ne go Lisz czok. Zbior nik ten zo stał
uszko dzo ny w la tach 90. ubie głe go wie -
ku przez po wódź i od tej po ry nie był

wy ko rzy sty wa ny. Dziś, dzię ki wy sił kom
le śni ków, na skra ju la su jest 3,5-hek ta ro -
wy zbior nik wod ny, prze pięk ny za ką tek
chęt nie od wie dza ny przez lu dzi, ale
i przez ptac two, któ re na tych miast za -
sie dli ło to miej sce.

Nie peł no spraw ność? 
Nor mal na rzecz

– Je ste śmy spo łe czeń stwem sta rze -
ją cym się – mó wi ła na to miast Ali na
Woj to wicz -Po mier na, za stęp ca dy rek -
to ra Biu ra Peł no moc ni ka Rzą du ds.
Osób Nie peł no spraw nych. – A sta rze -
niu się spo łe czeń stwa bę dzie to wa rzy -
szył wzrost licz by osób nie peł no spraw -
nych i o ogra ni cze niach ru cho wych czy
per cep cyj nych. Mu si my więc my śleć
o tym, że nie peł no spraw ność to zja wi -
sko, któ re do ty ka znacz nej czę ści spo łe -
czeń stwa, że mo że do ty czyć każ de go
z nas. Mu si my też zda wać so bie spra wę

z te go, że nie tyl ko stan zdro wia, ale
i śro do wi sko, w ja kim ży je oso ba nie -
peł no spraw na, spo sób, w ja ki jest zor -
ga ni zo wa ne, mo gą wy klu czać ją z ak -
tyw no ści, z ży cia w spo łecz no ści. Dzie je
się tak, gdy śro do wi sko jest zor ga ni zo -

wa ne w spo sób po mi ja ją cy sto pień
spraw no ści człon ków spo łecz no ści,
nie uwzględ nia ją cy fak tu, że nie wszy -
scy są jed na ko wo, wy so ce spraw ni.
Waż ne są wszel kie ini cja ty wy ad re so -
wa ne do osób nie w peł ni spraw nych.
Są one waż ne i dla te go, że uczą nas
wraż li wo ści na róż no rod ność, po ka zu -
ją, jak od mien ne mo gą być na sze po -
trze by i spo sób ich za spo ka ja nia.

– Ofi cjal nie sza cu je się, że 12 pro cent
miesz kań ców Pol ski to oso by nie peł no -
spraw ne, jed nak roz ma ite ogra ni cze nia
do ty czą więk szej gru py osób – do da wał
prof. Ja nusz Rym sza, za stęp ca dy rek to -
ra In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo -
stów. – Dla tych wszyst kich osób bez ko -
li zyj ne po ru sza nie się po cią gach dla
pie szych, po zba wio nych zbęd nych ele -
men tów, jak kra węż ni ki czy scho dy, to
wa ru nek ak tyw no ści. Co na le ży pod -
kre ślić, ta kie zor ga ni zo wa nie ru chu to
nie spe cjal nie kwe stia pie nię dzy, bar -
dziej kwe stia na szej wraż li wo ści.

TRAINER DISABLED to ro dzi me
urzą dze nia tre nin go we, prze zna -
czo ne dla osób nie peł no spraw nych
i o ogra ni czo nej spraw no ści fi zycz -
nej. Do sko na łe do co raz po pu lar -
niej szych si łow ni ze wnętrz nych in -
sta lo wa nych w par kach, ale rów -
nież przy ośrod kach wcza so wych
czy re ha bi li ta cyj nych.

We dług ofi cjal nych sza cun ków
prze szło 12 pro cent Po la ków to
oso by nie peł no spraw ne, wie le
z nich cier pi z po wo du ogra ni czeń
ru cho wych. Trud no ści w po ru sza -
niu się unie moż li wia ją im ak tyw ne
uczest nic two w ży ciu spo łecz nym,
utrud nia ją do stęp do cen trów kul -
tu ry i miejsc wy po czyn ku. Na wet
do stęp do par ków, skwe rów, pla -
ców za baw jest dla nich nie ła twy.
Prze szko dą są ba rie ry ar chi tek to -
nicz ne i ko mu ni ka cyj ne: kra węż ni -
ki, scho dy, nie do sto so wa ne do ich
po trzeb win dy, cięż kie lub ob ro to -
we drzwi. Jesz cze go rzej jest
w przy pad ku si łow ni ze wnętrz -
nych. 

Choć w na szych mia stach, mia -
stecz kach, a na wet na wsiach jest
ich co raz wię cej, nie peł no spraw ni
nie mo gą z nich ko rzy stać, bo nie są
one do sto so wa ne do po trzeb osób
o ogra ni czo nej spraw no ści lub po -
ru sza ją cych się na wóz kach. Trud -
no im nie tyl ko ćwi czyć z ich wy ko -
rzy sta niem, lecz tak że nie mo gą
do nich pod je chać, by pod jąć ta ką
pró bę, ist nie ją ce si łow nie ze -
wnętrz ne są bo wiem ad re so wa ne
do osób spraw nych fi zycz nie.

- Na szym obo wiąz kiem jest za -
dba nie o do stęp ność prze strze ni
pu blicz nej, a nie tyl ko ja kichś jej
okre ślo nych wy cin ków, dla osób
nie peł no spraw nych - pod kre śla
tym cza sem Ro man Uhlig, do rad ca
pre ze sa PFRON. - W tak ro zu mia -
nej dba ło ści o jej do stęp ność dla
nie peł no spraw nych mie ści się tak -
że two rze nie ze wnętrz nych si łow ni
z urzą dze nia mi do sto so wa ny mi
do ich po trzeb.

Ta kie urzą dze nia ofe ru je dziś fir -
ma TRAINER, któ ra we współ pra cy
z Col le gium Me di cum oraz Uni wer -
sy te tem Tech no lo gicz no -Przy rod -
ni czym, dwie ma byd go ski mi uczel -
nia mi roz po czę ła pro duk cję spe -
cjal nej li nii urzą dzeń tre nin go wych
dla osób nie peł no spraw nych
TRAINER DISABLED. Jed no z tych
urzą dzeń - ro we rek sko śny - otrzy -
ma ło wy róż nie nie na Mię dzy na ro -
do wych Tar gach Sprzę tu Re ha bi li -
ta cyj ne go - REHABILITACJA, któ re
od by wa ją się w Ło dzi.

Za rów no wy róż nio ny ro we rek
sko śny, jak ipo zo sta łe sprzę ty ztej li -
nii to naj wyż szej kla sy urzą dze nia
prze zna czo ne do ćwi czeń spor to -
wo -re kre acyj nych oraz do re ha bi li -
ta cji ru cho wej osób po ru sza ją cych
się na wóz kach in wa lidz kich. To
pierw sze ta kie urzą dze nia w Pol sce,
mo gą ce sta no wić uzu peł nie nie już
ist nie ją cych si łow ni ze wnętrz nych,
do tej po ry ad re so wa nych wy łącz -
nie do osób spraw nych fi zycz nie.
Mo gą one wzbo ga cać ofer tę ta kich
miejsc, czy niąc je atrak cyj ny mi tak -
że dla osób nie peł no spraw nych.
Mo gą to być si łow nie po zo sta ją ce
w ge stii gmin, ale też or ga ni za cji po -
za rzą do wych, ośrod ków wy po czyn -
ko wych i re ha bi li ta cyj nych, kli nik,
do mów po mo cy spo łecz nej czy roz -
ma itych in nych pla có wek, podopie -
ką któ rych po zo sta ją oso by nie peł -
no spraw ne. Do wszyst kich te go ty -
pu in sty tu cji ior ga ni za cji ad re so wa -
na jest ofer ta fir my TRAINER.

rp.pl ◊

– Je ste śmy spo łe czeń stwem sta rze ją -
cym się. Ten trend jest nie do od wró ce -
nia. A sta rze niu się spo łe czeń stwa bę -
dzie to wa rzy szył wzrost licz by osób nie -
peł no spraw nych i o ogra ni cze niach ru -
cho wych czy per cep cyj nych.

≥ Roman Uhlig,
doradca prezesa PFRON

ALI NA WOJ TO WICZ --PO MIER NA
za stęp ca dy rek to ra Biu ra Peł no moc ni ka 
Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw nych

CZE SŁAW BART KOW SKI
pre zes za rzą du SPGK

– W kwe stii go spo dar ki ście -
ko wej prze bu do wa li śmy miej -
ską oczysz czal nię ście ków
w Trep czy, jak rów nież wy bu do -
wa li śmy sieć ka na li za cji sa ni tar -
nej w Sa no ku. Dru gi człon prac
do ty czył go spo dar ki wod nej,
amia no wi cie prze bu do wy Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy w Trep czy.
Wy bu do wa li śmy oko ło 3 km no wej sie ci wo do cią go wej, spi na ją cej
dwa sys te my za si la nia mia sta w wo dę z ujęć wo dy w Trep czy i Za -
sła wiu. Po wstał rów nież zbior nik wy rów naw czy oob ję to ści2000m
sześc. wraz z ki lo me tro wą ma gi stra lą za si la ją cą ten zbior nik.

SANOK | Zakończyła się największa inwestycja komunalna 
w historii Sanoka dotycząca ujęcia i stacji uzdatniania wody 

w Trepczy oraz oczyszczalni ścieków.



Jak mó wi Piotr Biał ko,
szef fir my kon ser wa tor -
skiej, któ ra przy wró ci ła
obiek to wi daw ną
świet ność, nie jest kom -

ple men tem dla kon ser wa to ra,
gdy za byt ko wy obiekt prze sad -
nie ema nu je no wo ścią i świe żo -
ścią. Sztu ką jest bo wiem przy -
wró ce nie za byt ko wi uro dy, ale
błę dem by ły by za bie gi kon ser -
wa tor skie, któ re za tar ły by efekt
upły wa ją ce go cza su.Ito się uda -
ło. To był za bieg trud ny, ale dla
tak in te re su ją ce go hi sto rycz nie
obiek tu by ło war to.

Dom pod Glo bu sem jest bo -
wiem jed nym z cie kaw szych
przy kła dów wcze sne go mo der -
ni zmu w Kra ko wie, a znaj du ją ca
się w je go wnę trzu tzw. Sa la Me -
hof fe row ska jest uzna wa -
na za naj wy bit niej szy przy kład
kra kow skiej ar chi tek tu ry
wnętrz z po cząt ku XX stu le cia.
Zgod nie z gło szo nym w okre sie
mo der ni zmu po stu la tem jed -
no ści ar ty stycz nej dzie ła gmach
Izby Han dlo wo -Prze my sło wej
jest za mknię tą ca ło ścią łą czą cą
w so bie wy bit ne osią gnię cia ar -
chi tek tu ry, ma lar stwa, rzeź by
i sztu ki sto so wa nej. Re ali za cja
te go obiek tu sku pi ła gru pę naj -
wy bit niej szych twór ców kra -
kow skich epo ki, re pre zen tu ją -
cych róż ne dzie dzi ny sztu ki.
Dom pod Glo bu sem w Kra ko -
wie to daw na sie dzi ba Izby
Han dlo wej i Prze my sło wej. Pla -
ny re ali za cyj ne opra co wał Ta -

de usz Stry jeń ski we współ pra -
cy z Fran cisz kiem Mą czyń skim.
Bu do wę roz po czę to w lip -
cu 1904 ro ku, a za koń czo no
28 grud nia 1905 ro ku. Lo sy
gma chu Izby Han dlo wej i Prze -
my sło wej ukła da ły się za sad ni -
czo po myśl nie do koń ca ist nie -
nia tej in sty tu cji, tj. do 1950 ro -
ku. Na okres ten przy pa da ją
drob ne znisz cze nia i prze -
kształ ce nia obiek tu oraz je go
ka pi tal ny re mont o ce chach
kon ser wa tor skich. Re mon tu
ele wa cji i wnętrz do ko na no
w la tach 1926–1928 pod nad zo -
rem Jó ze fa Me hof fe ra. Pra ce
ob ję ły ele wa cje i wnę trze bu -
dyn ku. Za kres prac na ze wnątrz
bu dyn ku był sto sun ko wo nie -
wiel ki. Przy wró co no peł ne po -
kry cie bla chą mie dzia ną heł mu
wie ży (usu nię te w trak cie I woj -
ny świa to wej), oczysz czo no ka -
mien ny por tal wej ścio wy, wy re -
mon to wa no ka mien ny co kół,
od no wio no drew nia ne wi try ny
skle po we, za cho wu jąc ich mo -
der ni stycz ny cha rak ter sty lo wy,
na pra wio no ze gar. 

Wła ści we pra ce skon cen tro -
wa ły się na wnę trzach. Po II woj -
nie świa to wej mie ścił się w Do -
mu sklep pa pier ni czy, a po li -
kwi da cji w 1950 Izby Han dlo -
wo -Prze my sło wej bu dy nek zaj -
mo wał ko mi tet po wia to wy
PZPR oraz hur tow nia Cen tra li
Spo żyw ców. Po zba wio ny opie -
ki kon ser wa tor skiej bu dy nek
ule gał po stę pu ją cej de wa sta cji.
W 1953 ro ku w związ ku

z prze–bu do wą li nii tram wa jo -
wej do ko na no prze bi cia pod -
cie nia w na roż ni ku. Szczę śli wie
od by ło się to ze sto sun ko wo
nie znacz nym uszczerb kiem dla
ar chi tek tu ry bu dow li. Póź niej,
w 1968 r., zdję ty zo stał sko ro do -
wa ny glo bus z heł mu wie ży.

Obec nie gmach zaj mu je Wy -
daw nic two Li te rac kie. W la -

tach 1986-1990 prze pro wa dzo -
no kom plek so wą kon ser wa cję
Do mu, przy wró co no ory gi nal -
ne wy po sa że nie, któ re je dy nie
czę ścio wo zre kon stru owa no.
W la tach 1972–1975 bu dy nek
prze ję ło w użyt ko wa nie Wy -
daw nic two Li te rac kie. Z je go
ini cja ty wy w 1975 r. pod ję to re -
kon struk cję glo bu sa.
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ROZMOWA | Wojciech Wojtowicz, 
prezes zarządu, dyrektor naczelny

Chemobudowy-Kraków SA, 
generalny wykonawca „Cricoteki”.

Jak do szło do po wie rze nia pa na
fir mie wy ko na nia tak zna mien ne -
go i nie tu zin ko we go obiek tu jak
no wy bu dy nek Mu zeum Ta de usza
Kan to ra i za ra zem sie dzi ba Ośrod -
ka Do ku men ta cji Sztu ki Ta de usza
Kan to ra Cri co te ka?
Woj ciech Woj to wicz: 
Wy gra li śmy kon trakt w po -
stę po wa niu prze tar go wym
nie ogra ni czo nym, ja ko jed na
spo śród wie lu, bar dzo do -
brych firm bu dow la nych.
Tra dy cją Che mo bu do wa -
-Kra ków S.A. jest
po dej mo wa nie trud nych pro -
jek tów sta no wią cych
wy zwa nie z punk tu wi dze nia
in ży nie rii, or ga ni za cji i za rzą -
dza nia. Ta kim pro jek tem jest
nie wąt pli wie nie tu zin ko wa
w swej prze strzen nej for mie
bry ła bu dyn ku Mu zeum Ta -
de usza Kan to ra i za ra zem
sie dzi by Ośrod ka Do ku men -
ta cji Sztu ki Ta de usza Kan to ra
Cri co te ka. Obiekt ten jest in -
te re su ją cym po łą cze niem
no wo cze snej do mi nan ty ar -
chi tek to nicz nej w po sta ci
no wo wy bu do wa ne go ele -
men tu o cha rak te rze
swo iste go mo stu lub łu ku,
w ko lo rze pa ty no wa nej mie -
dzi, roz pię te go
nad za byt ko wym bu dyn kiem
daw nej elek trow ni Pod gór -
skiej.

Ten ele ment za byt ko wy
ukry ty pod do mi nu ją cą pro -

sto pa dło ścien ną bry łą mo stu
spi na ją ce go dwa trzo ny prze -
glą da się w lu strza nym
po szy ciu spodu mostu.
Wszyst ko to od da je pew ną si -
łę przy cią ga nia, ja ką ma ta ki
obiekt. Dla te go rów no le gle
do za gad nień i pro ble mów
biz ne so wych w Che mo bu do -
wie -Kra ków SA za wsze by ły
bra ne pod uwa gę i są na dal
uwzględ nia ne przy po dej mo -
wa niu de cy zji
o przy stą pie niu do ta kie go
czy in ne go prze tar gu do dat -
ko we aspek ty, ta kie jak:
po ziom wy ma gań tech nicz -
nych i sto pień je go
skom pli ko wa nia, któ re mu
trze ba spro stać, i atrak cyj -
ność wi zu al na obiek tu oraz
per spek ty wa osią gnię cia sa -
tys fak cji z re ali za cji bar dzo
trud ne go za da nia. Zna jąc na -
sze moż li wo ści wy ko naw cze,
ów cze sne kie row nic two spół -
ki pod ję ło de cy zję
o przy stą pie niu do prze tar gu
na re ali za cję Cri co te ki.

Czy po za Cri co te ką zre ali zo wa li -
ście jesz cze in ne obiek ty,
w któ rych łą czy się za byt ko we ele -
men ty z no wą sub stan cją
bu dow la ną?

W ostat nich la tach wy ko -
na li śmy kil ka ta kich za dań,
w któ rych har mo nij nie łą czy
się to, co za byt ko we z tym, co
no wo cze sne. Nie moż na nie

wy mie nić tu wy ko na nej
przez nas, ja ko ge ne ral ne go
wy ko naw cę, re wi ta li za cji
i mo der ni za cji za byt ko we go
bu dyn ku po cho dzą ce go
z wcze snych lat XX wie ku
wcho dzą ce go w skład poau -
striac kich umoc nień
Kra ko wa, prze kształ co ne go
w sie dzi bę Mu zeum Ar mii
Kra jo wej w Kra ko wie. Rów -
nież bar dzo cie ka wa
re ali za cja to od no wie nie
i roz bu do wa daw nej za byt -
ko wej wil li miesz czań skiej
w Żo rach i przy sto so wa nie
jej do po trzeb Mu zeum Miej -
skie go w Żo rach oraz biur
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej. Nie bę dę
ukry wał, że oby dwa wy mie -
nio ne obiek ty zy ska ły
uzna nie w oczach oce nia ją -
cych je gre miów i ja ko
ge ne ral ny wy ko naw ca tych
za dań in we sty cyj nych zo sta -
li śmy na gro dze ni
przy zna niem tym obiek tom
ty tu łów Mo der ni za cja Ro ku.
Mu zeum Ar mii Kra jo wej
w Kra ko wie otrzy ma ło ty tuł
Mo der ni za cja Ro ku 2011,

a Mu zeum Miej skie w Żo rach
ty tuł Mo der ni za cja Ro -
ku 2013. Wy ko na li śmy tak że
ada pta cję i roz bu do wę za -
byt ko we go mły na nr 2
„Ziar no” na lo fty w Kra ko wie,
któ ry uzy skał na gro dę Mo -
der ni za cja Ro ku 2010.

Ja kie in ne za da nia wcho dzą 
w za kres pań stwa 
dzia łal no ści?

W bu dow nic twie dzia ła my
już po nad 65 lat. Obec ne wa -
run ki ryn ko we spo wo do wa ły,
że z fir my zaj mu ją cej się,
zgod nie z na szą na zwą, re ali -
za cją za dań in we sty cyj nych
dla prze my słu, w tym che -
micz ne go, sta li śmy się fir mą
go to wą i zdol ną zre ali zo wać
prak tycz nie każ de za da nie
bu dow la ne w za kre sie bu -
dow nic twa ogól ne go,
in ży nie ryj ne go, in fra struk tu -
ral ne go, a tak że
prze my sło we go, ener ge tycz -
ne go i in nych. W na szej
hi sto rii są za pi sy o wio dą cym
udzia le w re ali za cji na praw dę
du żych in we sty cji, ta kich jak
Za kła dy Che micz ne w Oświę -

ci miu, Za kła dy Azo to we
w Tar no wie, Elek trow nia
w Ska wi nie i wie lu in nych za -
dań, któ rych łącz ną liczbę
sza cu je my na po nad 1500
obiek tów. Po dej mu je my się
wy ko naw stwa wszel kich
obiek tów ku ba tu ro wych,
a wśród zre ali zo wa nych
przez nas i po wszech nie zna -
nych mo że my wy mie nić:
ba zy li kę – Sank tu arium Bo -
że go Mi ło sier dzia
w Kra ko wie -Ła giew ni kach,
Bi blio te kę Uni wer sy te tu Pa -
pie skie go im. św. Ja na
Paw ła II w Kra ko wie (II etap),
Cen trum Sztu ki i Tech ni ki Ja -
poń skiej Manggha Kra ków,
bu dy nek Pol skie go Ra dia
w Kra ko wie, bu dy nek K Są du
Okrę go we go w Kra ko wie, bu -
dy nek PAN w Kra ko wie ul.
Nie za po mi na jek 8, Od dział
Kar dio chi rur gii w Szpi ta lu
im. Ja na Paw ła II w Kra ko wie
i wie le in nych. Bu du je my
osie dla miesz ka nio we, apar -
ta men tow ce, biu row ce,
obiek ty służ by zdro wia,
obiek ty spor to we, w tym pły -
wal nie i in ne. Dzia ła my tak że

za gra ni cą, głów nie w Niem -
czech, gdzie od po nad 25 lat
dzia ła za re je stro wa ny zgod -
nie z pra wem nie miec kim
nasz od dział we Frank fur cie
nad Me nem. Z na szych do ko -
nań za gra nicz nych trze ba
wy mie nić ter mi nal B w kom -
plek sie por tu lot ni cze go
Flu gha fen Frank furt am Ma -
in, udział w bu do wie no wej
tra sy su per szyb kie go 
po cią gu na od cin ku Köln –
Frank furt am Ma in, wy ko na -
nie sta nów su ro wych kil ku set
biu row ców, dzie siąt ków wia -
duk tów au to stra do wych
i mo stów np. nad Ła bą
w Dreź nie i nad Me nem we
Frank fur cie, wie lu cen trów
han dlo wych, bu dyn ków
miesz kal nych i in nych. Po mi -
mo sil nej kon ku ren cji firm
pry wat nych i pew nych uwa -
run ko wań for mal nych
wy ni ka ją cych z fak tu, że je -
ste śmy jed no oso bo wą spół ką
Skar bu Pań stwa, sta ra my się
po więk szać nasz port fel za -
mó wień i zwięk szać nasz
udział na ryn ku ro bót bu -
dow la nych.

Ekstremalny mariaż: 
Cricoteka i Chemobudowa-Kraków

≥ Muzeum Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
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Dom pod Globusem na szczęście prawie jak nowy

≥ Dom pod Globusem
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KRAKÓW | Dom pod Globusem z 1905 roku przy ul. Długiej 1 będący w użytkowaniu
Wydawnictwa Literackiego wygląda jak nowy. Modernizacja robi duże wrażenie.

PIOTR BIA ŁO
szef fir my kon ser wa tor skiej

– Wy zwa niem by ła mię dzy in -
ny mi kon ser wa cja ce gły. Oglą -
da jąc in ne obiek ty po cho dzą ce
z po dob nych cza sów, wy obra -
ża li śmy so bie, że po wi nien on
mieć cha rak ter cięż kie go, ciem -
ne go za mczy ska. Dla te go gdy
roz po czy na li śmy czysz cze nie,
wie lo krot nie spraw dza li śmy,
czy gdzieś po dro dze nie zo stał
po peł nio ny choć by ma ły błąd. Wie le ra zy pro si li śmy rze czo znaw -
ców o kon sul ta cje, czy na przy kład nie usu wa my cze goś, co bez -
względ nie nie po win no z obiek tu zo stać usu nię te. Pod czas te go
ro dza ju prac trze ba nie zwy kle uwa żać, by ni cze go nie znisz czyć.
Czysz cze nie ce gły w spo sób, któ ry by jej nie nisz czył, jest oczy wi -
stym stan dar dem. Efekt na szych prac był na wet dla nas szo ku ją cy.
Cie ka wym za da niem, z któ rym przy szło nam się zmie rzyć, był
tak że hełm wie ży. Ma on dość cie ka wą kon struk cję, któ ra je śli
cho dzi o na pra wę, przy spo rzy ła nam spo ro pro ble mów kon -
struk cyj nych. War to je dy nie wspo mnieć, że po raz pierw szy za -
sto so wa no w Kra ko wie bla chę fa brycz nie pa ty no wa ną. Nie jest to
po ma lo wa na bla cha, lecz uru cho mio na che micz nie pa ty na w wa -
run kach fa brycz nych na bla sze mie dzia nej. Kosz ty ta kiej bla chy
są oczy wi ście więk sze niż zwy kłej, ale Wy daw nic twu Li te rac kie -
mu, któ re użyt ku je Dom pod Glo bu sem, nie zwy kle za le ża ło
na naj wyż szej ja ko ści i fan ta stycz nym efek cie es te tycz nym. Ta kie
za sto so wa nie bla chy by ło więc nie tyl ko no wo ścią w Kra ko wie, ale
tak że ogrom nym wy zwa niem dla nas ja ko wy ko naw ców. Wszy scy
są oczy wi ście bar dzo cie ka wi, jak ta ka bla cha bę dzie się za cho wy -
wa ła, w ja ki spo sób cią gle ak tyw ny che micz ny pro ces pa ty no wa -
nia bę dzie prze bie gał. 
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ROZMOWA | Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa.
Mia sto zy ska ło dwie atrak cyj ne
mo der ni za cje - za adap to wa ny
na po trze by kul tu ral no -oświa to we
bu dy nek i pięk ny dep tak. Z cze go
wy ni ka ła po trze ba tych mo der ni -
za cji?
Ma rek Ustro biń ski:
Przy uli cy Wie niaw skie go
od daw na stał za byt ko wy bu -
dy nek, któ ry nie był
wy ko rzy sty wa ny i nisz czał.
Spo łecz ność lo kal na, głów nie
har ce rze, zwró ci ła się do pre -
zy den ta z pro po zy cją
po pra wy sta nu tech nicz ne go
te go obiek tu i prze zna cze niu
go na ce le kul tu ral ne. To by ła
bar dzo do bra pro po zy cja.
Pod da li śmy obiekt roz bu do -
wie. Po za koń cze niu prac
sie dzi bę zy ska ła ko lej na fi lia
Rze szow skie go Do mu Kul tu -
ry. Mło dzież mo że dziś brać
udział w warsz ta tach gry
na in stru men tach, za ję ciach
fo to gra ficz nych, ta necz nych,
pla stycz nych i wie lu in nych.
W obiek cie zna la zło się tak że
miej sce na za ple cze klu bu
spor to we go Zi mo wit, zrze -
sza ją ce go spor tow ców
ama to rów. Obiekt za spo ka ja
dziś wszel kie po trze by
oświa to we, kul tu ral ne i spor -
to we miesz kań ców osie dla
Za le sie. Do sko na le wpi sał się
w kra jo braz te go osie dla i jest
na praw dę in ten syw nie wy ko -
rzy sty wa ny. Cie szę się, że ta ki
obiekt zro dził się z ini cja ty wy
miesz kań ców i oka zał się au -
ten tycz nie po trzeb ny.

Czy po przed ni stan obiek tu i je go
do tych cza so we funk cje przy spo -

rzy ły pań stwu trud no ści pod czas
mo der ni za cji?

Dziś już ma ło kto pa mię ta,
w ja kich ce lach był wy ko rzy -
sty wa ny po za har ców ką,
któ rą urzą dzi li tam har ce rze.
To jesz cze przed wo jen ny, za -
byt ko wy obiekt z ce gły,
w któ rym przed la ty mie ści ła
się szko ła pod sta wo wa.
Od daw na pod nad zo rem
kon ser wa tor skim. To oczy wi -
ście by ło trud no ścią,
po nie waż wszel kie pra ce mu -
sia ły być kon sul to wa ne
i uzgad nia ne z kon ser wa to -
rem. Uda ło się jed nak
spro stać wszyst kim wy ma ga -
niom, więc tym bar dziej nas
cie szy, że po do ła li śmy tym
wy zwa niom, za ha mo wa li śmy
dal sze nisz cze nie obiek tu,
któ ry obec nie jest nie tyl ko
pięk ny, ale tak że uży tecz ny.

To jed nak nie wszyst kie zmia ny
w Rze szo wie. Stwo rzo no pięk ny

dep tak, nie mal w sa mym ser cu
mia sta.

Ten ciąg pie szy w pla nach
za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go prze zna czo ny jest
pod bu do wę stre fy ad mi ni -
stra cyj no -są do wej. W tym
miej scu nie daw no po wsta ła
no wa sie dzi ba są du re jo no -
we go. Prze wi dzia ne jest tak że
miej sce na no wy sąd okrę go -
wy i bi blio te kę praw ni czą.
Chcie li śmy stwo rzyć, i mam
wra że nie, że to się uda ło, wy -
god ne i efek tow ne doj ście
do pla cu Mau ry ce go Al ler -
han da, zna ko mi te go
praw ni ka, któ ry uro dził się
w 1868 ro ku w Rze szo wie.

Czy li, two rząc no wy ciąg pie szy,
nie ja ko przy go to wa ne zo sta ły
pod wa li ny pod za ta cza ją ce co raz
więk szy krąg roz bu do wu ją ce się
cen trum.

Do kład nie tak. Ści słe cen -
trum znaj du je się w bar dzo

bli skim są siedz twie tej in we -
sty cji i po przez jej re ali za cję
roz bu do wu je się w bar dzo
atrak cyj ny spo sób, re zer wu -
jąc miej sce pod no we
obiek ty, któ re po wsta ną
w nie da le kiej przy szło ści.
Już dziś miesz kań cy do -
strze ga ją ogrom ną róż ni cę.
Wcze śniej by ło tu tar go wi -
sko miej skie, peł ne
od ra ża ją cych bu dek
i szczęk. Han dlow cy zo sta li
prze nie sie ni w in ne miej sce,
a ca ły te ren już nie przy spa -
rza po wo dów do wsty du.
Przy szedł czas na ucy wi li zo -
wa nie te go miej sca. Cen trum
po win no być wi zy tów ką
mia sta. Uda ło się i miesz kań -
cy za miast brzyd kie go pla cu
tar go we go ma ją pięk ną ale -
ję, efek tow nie oświe tlo ną,
atrak cyj nie za go spo da ro wa -
ną, gdzie moż na
z przy jem no ścią przy siąść
na ław ce i ode tchnąć.

Rzeszów w trakcie 
wielkich zmian

≥ Deptak w Rzeszowie
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OKOLE | Historia mostu kolejki
wąskotorowej w Okolu to wyjątkowo

burzliwe dzieje, a jej początek datowany
jest na rok 1895. Wtedy pierwszy raz

kolejka wąskotorowa przejechała 
po moście, wioząc pasażerów 
z Bydgoszczy do Koronowa.

Ko lej ka cie szy ła się
spo rym za in te re so -
wa niem. W czerw -
co we, wol ne od pra -
cy dni ko rzy sta ło

z niej nie mal 3500 pa sa że -
rów –w tym wie lu ka ja ka rzy,
któ rym udo stęp nio no spe cjal -
nie wy dzie lo ny wa gon do prze -
wo że nia ka ja ków. Mi mo tak du -
że go za in te re so wa nia ruch pa -
sa żer ski ko lej ki za wie szo no
1 paź dzier ni ka 1969 ro ku.
W 1992 ro ku za mknię to na tej
tra sie rów nież ruch to wa ro wy.

Most 120 m dłu go ści, wzno -
szą cy się 18 m nad le ni wym
na tym od cin ku nur tem Brdy
(jest to naj wyż sza te go ty pu
kon struk cja w Eu ro pie), cha -
rak te ry zu ją cy się sta lo wą ażu -
ro wą kon struk cją, wspie ra ną
na mu ro wa nych przy czół kach,
peł nił w ostat nich la tach funk -
cję pro wi zo rycz nej kład ki,
znacz nie skra ca jąc dro gę
do Ko ro no wa miesz kań com
oko licz nych wsi.

Nie ste ty, rok 2011 przy niósł
de cy zję o za mknię ciu obiek tu
z uwa gi na zły stan tech nicz ny
i gro żą ce użyt kow ni kom nie -

bez pie czeń stwo osu nię cia się
na sy pu ko le jo we go.

De cy zja o mo der ni za cji uni -
ka to we go na ska lę eu ro pej ską
za byt ku i przy wró ce nie go
do funk cji kład ki pie szo -ro we -
ro wej by ła jed nym z głów nych
punk tów w pro ce sie roz bu do -
wy ście żek ro we ro wych w po -
wie cie byd go skim w 2014 ro ku.
Tu taj za pla no wa no ścież kę ro -
we ro wą z Uni sła wia (po wiat
cheł miń ski) do Ko ro no wa i da -
lej – do Za le wu Ko ro now skie go
(po wiat byd go ski).

W ostat nich la tach by ło to
naj więk sze przed się wzię cie
„ścież ko we” w po wie cie byd go -
skim, któ re re ali zo wa ne przez
po wiat byd go ski w part ner -
stwie zgmi na mi Uni sław, Si cien -
ko, Ko ro no wo, Dą bro wa Cheł -
miń ska oraz z mia stem Byd -
goszcz zo sta ło do fi nan so wa ne
w 85 proc. ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go wra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ku jaw sko -Po mor skie go.

To wła śnie w ra mach tej in -
we sty cji wie dzie, śla dem nie ist -
nie ją cej już ko lej ki wą sko to ro -
wej, przez za byt ko wy most

w Oko lu, od ci nek ścież ki ro we -
ro wej.

Za byt ko wy most zo stał grun -
tow nie wy re mon to wa ny, za -
bez pie czo ny i w peł ni do sto so -
wa ny in fra struk tu ral nie do
przy ję cia ru chu pie szo -ro we ro -
we go. Ofi cjal ne od da nie obiek -
tu, w ra mach uro czy sto ści
otwar cia tra sy ro we ro wej To -

ruń -Ko ro no wo, na stą pi ło 15
paź dzier ni ka 2014 ro ku.

Re ali za cja te go pro jek tu in -
we sty cyj ne go znacz nie się
przy czy ni ła po przez po pra wę
do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej
m.in. dla To ru nia do wzro stu
po pu lar no ści Pie czysk i Sa mo -
ciąż ka - naj więk szych ką pie lisk
Za le wu Ko ro now skie go.

Zabytkowy most znów łączy

≥ Most w Okolu
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JAŹWIN | Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie 
Jaźwin polegała na modernizacji istniejących rowów, ich

konserwacji i umocnieniu oraz budowie nowych odcinków.

Przygotowani 
na powódź i suszę

Nowy ośrodek zdrowia

Wy bu do wa no zbior nik
o po wierzch ni lu stra
wo dy oko ło 3000

mkw. i ob ję to ści re ten cyj -
nej 4800 m sześc. z żel be to -
wym mni chem, prze le wem
i prze pu sta mi. 

Za da niem bu dow li bę dzie
zma ga zy no wa nie wo dy w cza -
sie jej nie do bo rów, co po zwo li
ra cjo nal nie go spo da ro wać
wo dą, zwłasz cza w okre sach
prze su sze nia gleb na sku tek
bra ku opa dów at mos fe rycz -
nych.

Przed się wzię cie do ty czy ło
pro jek tu re ali zo wa ne go przez
La sy Pań stwo we pod na zwą
„Zwięk sze nie moż li wo ści re ten -
cyj nych oraz prze ciw dzia ła nie
po wo dzi i su szy w eko sys te -
mach le śnych na te re nach ni -
zin nych”, współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską ze środ -
ków Fun du szu Spój no ści w ra -
mach pro gra mu „In fra struk tu ra
i śro do wi sko na la ta 2007-
2013”.

GRZE GORZ FUR MAŃ SKI 
nad le śni czy 
Nad le śnic twa Za wadz kie

– Zbior nik wod ny wy bu do -
wa ny w le śnic twie Jaź win bę -
dzie peł nił funk cję re ten cyj ną
i prze ciw po wo dzio wą. Ma to
du że zna cze nie na te re nie,
gdzie od lat wy stę pu ją gwał tow -
ne wez bra nia rze ki Ma ła Pa new.
Obiekt ten pod nie sie wa lo ry es -
te tycz ne oko licz nych la sów,
wzbo ga ci kra jo braz oraz zwięk -
szy atrak cyj ność te re nów przy -
le głych pod wzglę dem przy rod -
ni czym i re kre acyj nym. 

Jak mó wi wójt Zę bo wic
Wal de mar Cza ja, in we sty -
cja to efekt uważ ne go

wsłu chi wa nia się w po trze by
miesz kań ców.

– Wiele osób uskarżało się, że
stary ośrodek zdrowia został
zbudowany dawno temu, bez
wzięcia pod uwagę możliwości
osób niepełnosprawnych. –mó -
wi Wal de mar Cza ja. – Po nad to
do sto so wa nie sta rych po miesz -
czeń wią za ło się z ol brzy mim
na kła dem fi nan so wym, po nie -
waż mie li śmy do czy nie nia ze
współ wła sno ścią, gdyż w czę ści
bu dyn ku znaj do wa ły się lo ka le
miesz kal ne. Pod ję li śmy za tem
de cy zję, aby na dział ce, któ ra
by ła na szą wła sno ścią, wkom -
po no wać nasz obiekt. Uda ło się
za do wo lić miesz kań ców. Speł -
nia ich ocze ki wa nia pod każ -

dym wzglę dem. Dziś miesz kań -
cy ma ją ośro dek zdro wia
z praw dzi we go zda rze nia. Mie -
li śmy po dro dze pew ne trud no -
ści tech nicz ne, ale uda ło się je
po ko nać.

≥Zbiornik w leśnictwie Jaźwin

≥Ośrodek zdrowia w Zębowicach

A
R

C
H

IW
U

M
 K

O
N

K
U

R
S

U
A

R
C

H
IW

U
M

 K
O

N
K

U
R

S
U

rp.pl ◊

WOJ CIECH PO RZYCH 
sta ro sta po wia tu byd go skie go

– Przy wró co ny do świet no ści
most sta no wi jed ną z naj cie kaw -
szych atrak cji nie tyl ko po wia tu
byd go skie go, ale i ca łe go wo je -
wódz twa ku jaw sko -po mor skie -
go, słu żąc miesz kań com oko licz -
nych miej sco wo ści oraz licz nie
przy by wa ją cym tu ry stom ja ko
tra sa pie szo -ro we ro wa oraz źró -
dło in spi ra cji ar ty stycz nych za -
rów no ma lar skich, fo to gra ficz -
nych, jak i po etyc kich.

Z uwa gi na wy jąt ko wą, roz -
po ście ra ją cą się na ma low ni czą
do li nę Brdy pa no ra mę, most
nie ist nie ją cej już ko lej ki wą sko -
to ro wej sta no wi obec nie wspa nia łą wi zy tów kę po wia tu, bę dąc
jed no cze śnie funk cjo nal nym i istot nym ele men tem w roz wo ju
tu ry sty ki w re gio nie.

≥ Waldemar Czaja, 
wójt Zębowic

ZĘBOWICE | Mieszkańcy Zębowic zyskali dawno
oczekiwany ośrodek zdrowia



Aż trud no uwie rzyć,
że na szkie le cie
obiek tu, któ ry
na pierw szy rzut oka
nada wał się je dy nie

do wy bu rze nia, uda ło się stwo -
rzyć pięk ny, funk cjo nal ny i po -
pra wia ją cy wi ze ru nek ca łej
oko li cy bu dy nek.

Za da nie jed nak ła twe nie by -
ło, bo jak przy zna je szef fir my
Tel -Met, pre zes Mi chał Wój cik,
któ ra ku pi ła i wy re mon to wa ła
obiekt, był to bu dy nek z lat 60.,
sta ry, brzyd ki i zruj no wa ny.

– Je go sprze daż ogło szo no
ja kiś czas te mu – mó wi Mi chał
Wój cik, pre zes Tel -Met. – Za in -
te re so wa li śmy się nim przy -
pad ko wo, prze jeż dża jąc ale ją
Kor fan te go. Ku pi li śmy go, po -
nie waż mi mo fa tal ne go sta nu
do strze gli śmy w tym obiek cie
po ten cjał. Prze pro wa dzi li śmy
re mont i sprze da li śmy. Obec nie
jest w tro skli wych rę kach. Daw -
niej sie dzi bę mia ła w nim pań -
stwo wa fir ma. Na stęp nie ku pił
go pry wat ny przed się bior ca, by
wy naj mo wać lo ka le. Bu dy nek
nie był jed nak ota cza ny na le ży -

tą opie ką, więc je go stan z ro ku
na rok był co raz gor szy.
Przy obiek cie o po wierzch ni
użyt ko wej 4100 mkw. by ło le d -
wie dzie sięć miejsc par kin go -
wych.

Re mont do biegł koń ca
w czerw cu ubie głe go ro ku. Jed -
nak na dłu go przed je go za koń -
cze niem tak bar dzo przy padł
do gu stu po ten cjal nym na jem -
com, że wszyst kie po miesz cze -
nia by ły wy na ję te przed od da -
niem go do użyt ku.

- Na sze sta ra nia zo sta ły na -
gro dzo ne – mó wi pre zes Mi chał

Wój cik. – A ła two nie by ło. To
był bu dy nek sta re go ty pu z nie -
wiel ki mi po miesz cze nia mi,
z ko mi na mi, wen ty la cją gra wi -
ta cyj ną. Wy bu rzy li śmy wszyst -
kie ścia ny dzia ło we. W re zul ta -
cie po zo stał je dy nie szkie let
bu dyn ku. Wy ko na li śmy do dat -
ko we prze bi cia w ścia nach no -
śnych, by móc stwo rzyć atrak -
cyj ne po wierzch nie. Wy po sa -
ży li śmy ca ły bu dy nek w wy so -
kiej kla sy wen ty la cję me cha -
nicz ną. Wy mie ni li śmy ca łą
sto lar kę, za cho wu jąc daw ny
cha rak ter obiek tu. Mo der ni za -
cja, któ rą prze pro wa dzi li śmy,
uda ła się fan ta stycz nie, a do -
dat ko wo zy ska ła na niej ca ła
oko li ca. Obiekt jest bo wiem
usy tu owa ny przy wjeź dzie
do Ka to wic od pół noc nej stro -
ny. Ta część mia sta nie na le ża ła
do atrak cyj nych. Że by obec nie
pięk ny obiekt biu ro wy był wi -
docz ny i dys po no wał par kin -
giem z praw dzi we go zda rze nia
na 160 sa mo cho dów, prze pro -
wa dzi li śmy wy cin kę oko ło 180
du żych brzóz. Daw na ru ina,
któ rej nikt nie da wał żad nych
szans, jest dziś wy so kiej kla sy
obiek tem biu ro wym, do dat ko -
wo bar dzo cie ka wym ar chi tek -
to nicz nie.

Modernizacja roku Poniedziałek
18 maja 2015 O 5

PONIEC | Realizacja inwestycji polegającej na modernizacji 
i adaptacji budynków poszpitalnych na przedszkole w Poniecu

odbyła się w ramach projektu „Odnowa i nadanie nowych
funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez

stworzenie przedszkola samorządowego w Poniecu”.
Realizacja projektu została sfinansowana z pożyczki udzielonej

w ramach inicjatywy JESSICA.

Pod sta wo wym ce lem re ali -
za cji pro jek tu by ło roz -
wią za nie pro ble mu bra -

ku wy star cza ją cej licz by miejsc
w pla ców kach zaj mu ją cych się
edu ka cją przed szkol ną na te re -
nie mia sta Po niec. Obec nie mia -
sto nie jest w sta nie za ofe ro wać
wy star cza ją cej licz by miejsc
w przed szko lach. Czę sto do -
cho dzi do sy tu acji, w któ rych
ro dzi ce dzie ci chcą cych umie -
ścić swo je po cie chy w ta kiej pla -
ców ce spo ty ka ją się z od mo wą
ze wzglę du na brak wol nych
miejsc. Ak tu al nie w Po nie cu
miej sce w przed szko lu dla
znacz nej czę ści dzie ci jest nie -
do stęp ne.  

Pro jekt przy czy nił się do wy -
rów ny wa nia szans w do stę pie
do edu ka cji, bo obec nie okre -
ślo na gru pa ro dzi ców chcą cych
umie ścić swo je dzie ci w pla -
ców ce przed szkol nej nie mo że
te go uczy nić ze wzglę du na zbyt
ma łą licz bę miejsc. Dzię ki in we -
sty cji po pra wi ła się tak że sy tu -
acja spo łecz na oraz ma te rial na
ro dzi ców, któ rzy do tej po ry, ze
wzglę du na brak miej sca dla
swo je go dziec ka w pla ców ce
przed szkol nej, mu sie li zre zy -
gno wać z ka rie ry za wo do wej.

Istot nym ce lem przed się wzię -
cia by ła re wi ta li za cja obec nie
nie użyt ko wa nych obiek tów po -
szpi tal nych zlo ka li zo wa nych
przy ul. Ko ściusz ki 7 oraz nada -
nie im no wych funk cji. Za rów no

obiek ty te, jak i te ren do nich
przy le gły by ły nie za go spo da ro -
wa ne, za nie dba ne i psu ły wi ze -
ru nek mia sta. Jed nym z głów -
nych ce lów re wi ta li za cji jest po -
dej mo wa nie pla no wych, zin te -
gro wa nych dzia łań ma ją cych
na ce lu zmia nę struk tu ry prze -
strzen no -funk cjo nal nej zde gra -
do wa nych ob sza rów mia sta
i w kon se kwen cji ich oży wie nie
go spo dar cze i spo łecz ne. W cel
ten ide al nie wpi sy wał się pro -
jekt, gdyż obiekt, któ ry zo stał
prze kształ co ny w przed szko le,
był bar dzo znisz czo ny i psuł wi -
ze ru nek cen tral nej czę ści mia -
sta. Tak że te ren bez po śred nio
przy le gły dobu dyn ku był za nie -
dba ny, zde gra do wa ny i nie este -
tycz ny. Re ali za cja pro jek tu spo -
wo do wa ła oży wie nie te go ob -
sza ru, nada nie mu no wych funk -
cji, pod nie sie nie je go wa lo rów
es te tycz nych.

We dług władz Po nie ca re ali -
za cja pro jek tu ma tak że po zy -
tyw ny wpływ na wy rów na nie
szans miesz kań ców w do stę pie
do zre wi ta li zo wa ne go te re nu.
Uła twio no do stęp do obiek tu
oso bom nie peł no spraw nym.
W tym ce lu zo stał on wy po sa żo -
ny w od po wied nie pod jaz dy.
W ra mach pro jek tu wy po sa żo -
no przed szko le w po mo ce dy -
dak tycz ne i za baw ki, sprzęt
mul ti me dial ny urzą dzo no
kuch nię, za ło żo no mo ni to ring.
Obiek ty te wpi sa ne są do re je -
stru za byt ków.

Przedszkole 
po szpitalu

≥Przedszkole w Poniecu
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≥Budynek w Katowicach

KATOWICE | Wjeżdżając do śląskiej stolicy od północnej strony, nie przywita nas
strasząca dotąd ruina, lecz reprezentacyjny, nowoczesny budynek biurowy.

PŁOCK | Głównym celem projektu rewitalizacji Małachowianki było odrestaurowanie
budynków szkoły funkcjonującej od XII wieku w Płocku.

Ca łe przed się wzię -
cie, przy ak tu al nych
uwa run ko wa niach
praw nych i in we sty -
cyj nych, by ło ewe -

ne men tem w ska li Pol ski. Prze -
bu do wa uwzględ nia ła bar dzo
wy so ki po ziom hi sto rycz no -ar -
chi tek to nicz ny obiek tów oraz
współ cze sne wy mo gi funk cjo -
no wa nia szko ły.

Pod czas prac w pod zie miach
ko le gia ty św. Mi cha ła od kry te
zo sta ły do tąd nie zna ne fun da -
men ty i de ta le ar chi tek to nicz ne
z cza sów pa no wa nia księ cia
Kon ra da I Ma zo wiec kie go. Tej
kla sy ar chi tek tu ra wcze sno go -
tyc ka w Pol sce wy stę pu je je dy -
nie na Ślą sku.

Wau li Ma ła cho wian ki od kry -
to frag men ty ab sy dy, chó ru
wschod nie go, a tak że po li chro -
mie o cha rak te rze sa kral nym
po kry te tyn kiem w okre sie PRL.
Zre kon stru owa no iod two rzo no
sztu ka te rie i zło ce nia zgod nie
z kon cep cją od wzo ro wu ją cą
pro jekt Wła dy sła wa Dra piew -
skie go z po cząt ku XX w.

W trak cie prac ar che olo gicz -
nych od kry to po nad 600 po -
chów ków, któ re po cho dzą na -

wet z I po ło wy XIII wie ku, co od -
po wia da mo men to wi za koń -
cze nia bu do wy ko ścio ła. In ne
po chów ki od kry te w cza sie
prac po cho dzą z prze ło -
mu XVI i XVII wie ku. Od kry te
szcząt ki zo sta ły umiesz czo ne
w spe cjal nie do te go ce lu wy bu -
do wa nym ossu arium. Waż ny
ele ment pro jek tu to do sto so -
wa nie za byt ko wych bu dyn ków
daw ne go ko le gium i daw nej ko -
le gia ty do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych po przez li kwi da -
cję ba rier ar chi tek to nicz nych.

Umo wę o do fi nan so wa nie
pro jek tu „Re wi ta li za cja za byt -
ko wych bu dyn ków daw ne go
Ko le gium i daw nej Ko le gia ty św.
Mi cha ła w Płoc ku” pod pi sa no
wma ju2012 ro ku. Pro jekt otrzy -
mał wspar cie w ra mach RPO
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go 2007–2013, Prio ry tet V,
Wzmoc nie nie ro li miast w roz -
wo ju re gio nu, Dzia ła nie 5.2, Re -
wi ta li za cja miast. Zgod nie
z umo wą o do fi nan so wa nie cał -
ko wi ty koszt in we sty cji to bli -
sko 30 mln zł. War tość do fi nan -
so wa nia ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go sta no wi ła 85 proc.
wy dat ków kwa li fi ko wa nych.

Małachowianka – więcej niż szkoła

Stary, zrujnowany... piękny!

≥ Małachowianka w Płocku
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Zre ali zo wa ne pra ce

∑ W daw nym ko le gium je zu ic kim: pra ce kon struk cyj ne oraz za -
bez pie cze nie my ko lo gicz ne w po zio mie piw nic przy re ali za cji ma -
łej au li, prze bu do wa wnętrz, wy mia na sto lar ki okien nej i drzwio -
wej, wy mia na in sta la cji we wnętrz nych, wy mia na więź by da cho wej
i po kry cie da cho we go oraz re mont ele wa cji.

∑ W ko le gia cie św. Mi cha ła: wzmoc nie nie ele men tów kon struk -
cji no śnej bu dyn ku, za bez pie cze nie my ko lo gicz ne pod zie mi,
prze bu do wa wnętrz, wy mia na stro pu pod da sza oraz po kry cia da -
cho we go, prze bu do wa klat ki scho do wej, mon taż win dy, wy mia na
sto lar ki okien nej i drzwio wej, wy mia na in sta la cji we wnętrz nych,
re mont ele wa cji wraz z od two rze niem de ta li ar chi tek to nicz nych.

∑ Przy czę ści mu ze al nej wy ko na no ele men ty ze wnętrz ne sa li
eks po zy cyj nej w po zio mie piw nic, któ ra umoż li wi ła wy eks po no -
wa nie śre dnio wiecz nych re lik tów ar che olo gicz nych oraz fo sy usy -
tu owa nej przy wej ściu głów nym do mu zeum. W od re stau ro wa -
nych pod zie miach obiek tu obec nie pre zen to wa ne są wy ko pa li -
ska. Istot nym ele men tem edu ka cji kul tu ral nej jest aran ża cja ścież -
ki edu ka cyj nej z wy ko rzy sta niem oświe tla nia LED eks po nu ją ce go
re lik ty z po szcze gól nych epok hi sto rycz nych od XII do XVIII w.

AN DRZEJ NO WA KOW SKI
pre zy dent Płoc ka

–Ma ła cho wian ka to coś wię cej
niż szko ła. Miesz kań cy sta wia ją
Ma ła cho wian kę wśród naj waż -
niej szych sym bo li Płoc ka ra zem
z ka te drą, nad wi ślań ską skar pą
czy Sta rym Ryn kiem. To nie tyl ko
naj star sza szko ła w Pol sce, ale
przede wszyst kim po nad 800 lat
tra dy cji, 800 lat wy cho wy wa nia
wie lu po ko leń Po la ków, a tak -
że 800 lat ludz kich hi sto rii pi sa -
nych przez ży cie.

Aby naj star sza pol ska szko ła mo gła wy peł niać swo ją mi sję, jej wie -
ko we mu ry mu sia ły zo stać grun tow nie od re stau ro wa ne. Urząd Mia -
sta Płoc ka po sta wił przedso bą trud ne za da nie do sto so wa nia Ma ła -
cho wian ki do wy mo gów no wo cze snej edu ka cji, przy za cho wa niu
dzie dzic twa hi sto rycz ne go. Sku tecz nie po łą czy li śmy pra ce kon ser -
wa tor skie zmo der ni za cją szkol nych po miesz czeń, za kła da ją cą po -
wsta nie no wych sal dy dak tycz nych, sa ni ta ria tów iza ple cza tech nicz -
ne go, przy ja znych rów nież dla osób nie peł no spraw nych. Zmo der ni -
zo wa ny obiekt na no wo stał się per łą ar chi tek tu ry, a jed no cze śnie
wzbo ga co na funk cja mu zeum i od re stau ro wa na au la sta no wią
atrak cyj ną ofer tę dla miesz kań ców itu ry stów.

Do zre ali zo wa nia tak am bit ne go pla nu po trze bo wa li śmy 30 mln
zł. Klu czo we oka za ło się part ner stwo z wła dza mi wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. Re wi ta li za cja Ma ła cho wian ki to je den z wie lu
przy kła dów wy ko rzy sta nia unij nych fun du szy w Płoc ku. Człon ko -
stwo Pol ski w Unii Eu ro pej skiej jest zde cy do wa nie ko rzyst ne dla
na sze go mia sta, a efek ty re wi ta li za cji za byt ko wych bu dyn ków
daw ne go ko le gium i daw nej ko le gia ty św. Mi cha ła można już po -
dzi wiać. Ser decz nie za pra szam do Płoc ka rów nież oso by po dró -
żu ją ce trans por tem zbio ro wym, któ re na sze mia sto po wi ta zmo -
der ni zo wa nym w 2014 ro ku dwor cem miej skim, zre wi ta li zo wa -
nym ze środ ków ini cja ty wy Jes si ca.

JA CEK WI DYŃ SKI
bur mistrz Po nie ca

– Na sza gmi na, li czą ca 3 ty sią -
ce miesz kań ców, nie mia ła wy -
star cza ją cej ba zy oświa to wej za -
spo ka ja ją cej po trze by przed -
szkol ne. Mie li śmy wy bór: al bo
bu do wę no we go przed szko la
przy sta rym, al bo ada pta cję ist -
nie ją cych bu dyn ków po szpi tal -
nych. Mu sie li śmy zde cy do wać,
czy re wi ta li zu je my nisz cze ją ce
pu ste bu dyn ki szpi tal ne, po nie -
waż sio stry nie mia ły kon cep cji
na za go spo da ro wa nie tych
obiek tów, a na ho ry zon cie nie by ło po ten cjal ne go kup ca. Zde cy -
do wa li śmy się na re wi ta li za cję obiek tu. Za da nie nie by ło ła twe, po -
nie waż jest on wpi sa ny do re je stru za byt ków, a je go re wi ta li za cja
wy ma ga ła du żych na kła dów fi nan so wych. By ło jed nak dla nas
oczy wi ste, że trze ba go ra to wać, choć to roz wią za nie na po tka ło
opór czę ści na szej ra dy miej skiej. Nie bra ko wa ło bo wiem gło sów,
że nie jest do brym po my słem ada pta cja na przed szko le obiek tu,
w któ rym wcze śniej cho ro wa li i umie ra li lu dzie. Uda ło nam się jed -
nak prze for so wać ten po mysł, bo prze cież cho dzi tu o za dba nie
o dzie dzic two, któ re je ste śmy win ni ko lej nym po ko le niom. Tym
bar dziej że wią za ło się to jed no cze śnie z za spo ko je niem po trzeb
oświa to wych dla naj młod szych miesz kań ców gmi ny. Przed szko le
już dzia ła, jest no wo cze sne, nie zwy kle funk cjo nal ne i dziś już chy -
ba nikt nie ma wąt pli wo ści, czy by ło war to. 
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≥ Michał Wójcik, prezes Tel-Met
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Wy mie nio no obu do wy
stu dzien ne wraz
z uzbro je niem i wy po -

sa że niem tech no lo gicz nym,
wy re mon to wa no pod ziem ną
obu do wę pod ziem nej stud ni
i wy ko na no stud nie po mia ro -
we. W za kre sie mo der ni za cji
by ły tak że bu do wa ru ro cią gów
le wa ro wych oraz wy ko na nie
no wej in sta la cji elek trycz nej
i ste row ni czej. Mo der ni za cja
wy ma ga ła tak że no wych in sta -
la cji wen ty la cyj nej i grzew czej.
Ko niecz ne by ło tak że prze pro -
wa dze nie ro bót bu dow la no -re -
mon to wych w bu dyn ku SUW. 

To jed nak tyl ko nie któ re
z prac mo der ni za cyj nych. Efek -
tem ich prze pro wa dze nia jest
obec nie zwięk sze nie zdol no ści
pro duk cyj nej naj tań sze go
ener ge tycz nie uję cia sta cji
uzdat nia nia. Osią gnię to też
efekt eko lo gicz ny uzdat nia nia
wód po płucz nych od pro wa -
dza nych do rze ki Bóbr. Mo der -
ni za cja przy czy ni ła się
do ochro ny sie ci wo do cią go -
wych przed tzw. ude rze nia mi

hy drau licz ny mi. Zop ty ma li zo -
wa no kosz ty ogrze wa nia obiek -
tu SUW. Za dba no o peł ny mo ni -
to ring i au to ma ty za cję pro ce -
sów uj mo wa nia, uzdat nia nia
i dys try bu cji wo dy do sie ci. Mo -
ni to ring ja ko ści wo dy su ro wej
i uzdat nio nej od by wa się on li -
ne. Ca ły koszt mo der ni za cji
to 7,6 mln net to. 

Mo der ni za cja po zwa la
na utrzy ma nie pro ce sów wy do -
by cia, uzdat nia nia i dys try bu cji
wo dy pit nej na wy so kim po zio -
mie zgod nym z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi pra wa oraz za -
pew nie nie bez pie czeń stwa ja -
ko ści za so bów wod nych ujęć.
Cel ten bę dzie re ali zo wa ny po -
przez utrzy ma nie urzą dzeń
wo do cią go wych w wy so kiej
spraw no ści tech nicz nej, cią głe
mo ni to ro wa nie pro ce sów wy -
do by cia, uzdat nia nia i dys try -
bu cji wo dy, pro wa dze nie eks -
plo ata cji urzą dzeń w spo sób
za pew nia ją cy do star cza nie
do klien ta wo dy o do brej ja ko -
ści i w spo sób nie prze rwa ny,
cią głe do sko na le nie pro ce sów
uzdat nia nia i dys try bu cji wo dy.

Woda pitna 
najwyższej jakości

≥ Stacja uzadtniania wody w Bolesławcu
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Do dys po zy cji
miesz kań ców wró -
ci ło za mknię te
przed kil ku na sto -
ma la ty ką pie li sko.

Otwar to tak że mu zeum mo gą -
ce śmia ło kon ku ro wać z naj no -
wo cze śniej szy mi obiek ta mi te -
go ty pu w Eu ro pie.

Jak mó wi pre zy dent Świę to -
chło wic Da wid Ko stemp ski,
do Kon kur su „Mo der ni za cja
ro ku 2014” zgło szo no dwie
sztan da ro we miej skie in we sty -
cje, któ re uda ło się do pro wa -
dzić do fi na łu w ubie głym ro -
ku – re wi ta li za cję ką pie li ska
miej skie go na Skał ce i mo der ni -
za cję bu dyn ku przy ul. Po la ka 1
na po trze by Mu zeum Po wstań
Ślą skich.

– Ką pie li sko zo sta ło do strze -
żo ne i w szcze gól ny spo sób do -
ce nio ne przez miesz kań ców –
mó wi Da wid Ko stemp ski. –
Ubie gło rocz ne otwar cie obiek -
tu przy cią gnę ło dwu krot nie
wię cej chęt nych, niż mo że on
ob słu żyć. In fra struk tu ra ką pie -
li ska jest jed nak bar dzo do brze
prze my śla na, więc licz ba od -
wie dza ją cych nie by ła pro ble -
mem. Tak do bre przy ję cie tej
in we sty cji nie jest za sko cze -
niem. Ba sen na Skał ce zo stał
bo wiem za mknię ty 13 lat te mu,
więc miesz kań cy ocze ki wa li
na je go otwar cie z wiel ką nie -
cier pli wo ścią. Jest to obiekt
szcze gól ny ze wzglę du na ja -
kość wy ko na nia i tech no lo gię
uzdat nia nia wo dy. Tu wo da nie
jest oczysz cza na kon wen cjo -
nal nie. Za sto so wa li śmy me to -
dę bio lo gicz ną – wo da oczysz -

cza na jest za po mo cą spe cjal -
nie do bra nych kru szyw, ro ślin
oraz przy ja znych czło wie ko wi
bak te rii. Wo da w ba se nie pod -
grze wa na jest w mia rę po trzeb
ko lek to ra mi sło necz ny mi. Fil -
try bio lo gicz ne są umiesz czo ne
w zie mi i w tzw. czę ści re ge ne -
ra cyj nej, któ ra jed no cze śnie
słu ży mło dzie ży szkol nej ja ko
obiekt edu ka cyj ny, w któ rym
moż na ba dać za cho dzą ce tam
pro ce sy bio lo gicz ne. Nasz
obiekt to jed nak nie tyl ko ba -
sen. To no wo cze sny kom pleks
re kre acyj no -spor to wy dys po -
nu ją cy wie lo funk cyj nym bu -
dyn kiem z bo iska mi do squ -
asha i za ple czem fit ness. Nie -
opo dal ba se nu znaj du ją się:
park li no wy, bo isko do siat -
ków ki i ścia na wspi nacz ko wa.
Stwo rze nie tak atrak cyj ne go
obiek tu kosz to wa ło bli sko 16

mi lio nów zło tych. Część tej
kwo ty po cho dzi ze środ ków
eu ro pej skich.

Dru gą in we sty cją w Świę to -
chło wi cach jest Mu zeum Po -
wstań Ślą skich – je dy ne ta kie
mu zeum na Ślą sku. Trud no też
szu kać w ca łej Pol sce dru gie go
te go ty pu obiek tu stwo rzo ne go
z po dob nym roz ma chem.

– To nie tyl ko wy sta wa, któ ra
zo sta ła zre ali zo wa na w du chu
nie zwy kłej dba ło ści o trans pa -
rent ność i uczci wość hi sto rycz -
ną – mó wi Da wid Ko stemp ski. –
Tu za dba li śmy, by for ma pre -
zen ta cji od po wia da ła ocze ki -
wa niom od bior ców, któ rym
w co dzien nym ży ciu to wa rzy -
szą no win ki tech no lo gicz ne.
W na szym mu zeum nie po zna je
się hi sto rii po wstań ślą skich,
spa ce ru jąc od ga blo ty do ga -
blo ty. Tu w hi sto rii się uczest ni -

czy. Obiekt na szpi ko wa ny jest
naj now szą tech no lo gią. Peł no
tu mul ti me diów, ekra nów do ty -
ko wych po zwa la ją cych zwie -
dza ją cym na nie ba nal ny, na -
praw dę bar dzo wcią ga ją cy
udział w hi sto rycz nych wy da -
rze niach.

Wy sta wa sta ła Mu zeum Po -
wstań Ślą skich ma cha rak ter
wy sta wy nar ra cyj nej. Jej ce lem
jest nie tyl ko pre zen ta cja wie -
dzy do ty czą cej po wstań ślą -
skich, lecz rów nież od da nie at -
mos fe ry tam tych lat tak, aby
widz prze ży wał po dróż w cza -
sie. Na wy sta wę skła da ją się
ma te ria ły fil mo we, sce no gra fia,
eks po na ty, re kon struk cje oraz
mul ti me dial ne apli ka cje. Wy -
ko rzy stu jąc bar dzo sze ro ką ga -
mę mul ti me diów (pre zen ta cje,
za da nia/gry, apli ka cje in te rak -
tyw ne), eks po zy cja za chę ca

do za da wa nia py tań i sa mo -
dziel nych po szu ki wań od po -
wie dzi. Eks po zy cja zre ali zo wa -
na jest w trzech ję zy kach (pol -
skim, an giel skim i nie miec kim).

– Na po cząt ku ścież ki zwie -
dza nia od wie dza ją cy wi ta ni są
fil mem fa bu la ry zo wa nym,
a po tem nar ra cyj nie pro wa -
dze ni przez po szcze gól ne wy -
da rze nia okre su po pierw szej
woj nie świa to wej, a na stęp -
nie po wstań ślą skich, ple bi scy -
tu oraz dzia łań mi li tar nych –
mó wi Da wid Ko stemp ski. –
W mu zeum moż na zo ba czyć
w peł nej ska li wóz pan cer ny
„Kor fan ty”, któ ry brał udział
w trze cim po wsta niu ślą skim,
oraz miej ski tram waj. A wszyst -
ko to w bu dyn ku z du szą i prze -
pięk ną rzeź bą ar chi tek to nicz -
ną, wy raź nie wy róż nia ją cym go
na tle in nych obiek tów w mie -

ście. Mu zeum ma już na kon cie
wiel ki suk ces – zo sta ło otwar te
w po ło wie paź dzier ni ka ubie -
głe go ro ku i do tej po ry od wie -
dzi ło je po nad 15 ty się cy tu ry -
stów. Sa ma re no wa cja bu dyn -
ku po chło nę ła prze szło 9 mi lio -
nów zło tych. Eks po zy cja mu ze -
al na opar ta na pro gra mie
funk cjo nal no -użyt ko wym
kosz to wa ła bli sko 5 mi lio nów
zło tych. Bez fał szy wej skrom -
no ści mo gę w imie niu mia sta
stwier dzić, że na sze mu zeum
już o krok wy prze dza pol skie
obiek ty mu ze al ne uzna wa ne
do tąd za naj bar dziej in no wa -
cyj ne, no wo cze sne i atrak cyj ne.
Do ce nia ją ten obiekt miesz -
kań cy mia sta i re gio nu, któ rym
bar dzo bli ska jest hi sto ria po -
wstań ślą skich, ale tak że tu ry -
ści, któ rzy by li uprzej mi nas
od wie dzić.

≥ Kąpielisko miejskie na Skałce≥ Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach≥ Dawid Kostempski,
prezydent Świętochłowic
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ŚWIĘTOCHŁOWICE | Zrealizowanymi w ubiegłym roku inwestycjami miasto zadbało jednocześnie o ducha i ciało.

Rekreacja i edukacja na światowym poziomie

KROTOSZYN | Miasto zyskało nowe centrum. Rewitalizacji poddano Rynek, Mały
Rynek, plac Jana Pawła II, ulicę Zdunowską na odcinku od Rynku do ulicy

Piastowskiej, ulice: Farną na odcinku od Rynku do Gołębiej, Klasztorną i Wąską.

Mia sto bez dy sku -
syj nie za słu ży ło
na tak grun tow -
ne in we sty cje,
choć by z po wo -

du swej 600-let niej hi sto rii.
Kro to szyn jest jed nym z naj cen -
niej szych ar chi tek to nicz nie ob -
sza rów w wo je wódz twie wiel -
ko pol skim. Ob szar pro jek tu
po sia da za byt ko wą za bu do wę
ar chi tek to nicz ną, któ ra pod le -
ga ochro nie kon ser wa tor skiej.
Cha rak te ry stycz ną ce chą cen -
trum mia sta są wy so kie wa lo ry
hi sto rycz ne, kul tu ro we i za byt -
ko we. Licz ne atrak cje tu ry -
stycz ne, za byt ki oraz ele men ty
dzie dzic twa kul tu ro we go wpły -
wa ją na sze ro kie za in te re so wa -
nie tym te re nem ba da czy sztu -
ki i kul tu ry, hi sto ry ków oraz tu -
ry stów od wie dza ją cych Kro to -
szyn.

Z uwa gi na stra te gicz ny cha -
rak ter przy le ga ją cych doRyn ku
ulic – ja ko głów nych ar te rii ko -
mu ni ka cyj nych pro wa dzą cych
do za byt ko we go
ra tu sza w Kro to -
szy nie – ko niecz ne
by ło pod ję cie dzia -
łań re wi ta li za cyj -
nych obej mu ją -
cych ob szar cen -
trum mia sta, tj. Ry -
nek, Ma ły Ry nek, pl. Ja na Paw -
ła II, uli ce: Zdu now ską
na od cin ku od Ryn ku do Pia -
stow skiej, Wą ską, Klasz tor ną,
Far ną na od cin ku od Ryn ku
do ul. Go łę biej. 

Głów nym ce lem pro jek tu by -
ły wzmoc nie nie i od no wa

ośrod ka miej skie go, pod nie sie -
nie es te ty ki tkan ki urba ni stycz -
no -ar chi tek to nicz nej, zwięk sze -
nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej
igo spo dar czej ob sza ru oraz po -
pra wa wa run ków ży cia miesz -
kań ców. In we sto rem i pod mio -
tem od po wie dzial nym za przy -
go to wa nie iwdro że nie pro jek tu
by ło Mia sto i Gmi na Kro to szyn,
któ ra w ra mach swych sta tu to -
wych obo wiąz ków re ali zu je
m.in. za da nia in we sty cyj ne
w za kre sie wszyst kich spraw
pu blicz nych o zna cze niu lo kal -
nym oraz two rzy wa run ki dla
ra cjo nal ne go roz wo ju gmi ny.

– Pra ce obej mo wa ły prze bu -
do wę na wierzch ni i ukła du
funk cjo nal ne go ulic oraz pla -
ców, prze bu do wę i bu do wę
miejsc par kin go wych, prze bu -
do wę i bu do wę sie ci ka na li za cji
sa ni tar nej i desz czo wej oraz
sie ci wo do cią go wej, prze bu do -
wę i bu do wę sie ci oświe tle nia
ulicz ne go i za si la nia ogród ków
let nich, re mont bu dyn ku ra tu -
sza wraz z je go pod świe tle niem,

bu do wę obiek tów
ma łej ar chi tek tu ry,
roz bu do wę fon tan -
ny wraz z ko niecz ny -
mi in sta la cja mi, na -
sa dze nie zie le ni –
wy mie nia pre zes
Wie sław Gem biak

z fir my Gem biak – Mik stac ki,
któ ra pod ję ła się mo der ni za cji
cen trum Kro to szy na.

Pod czas re wi ta li za cji upo -
rząd ko wa no sys tem ka na li za cji
desz czo wej, sa ni tar nej i wo do -
cią go wej, co po zy tyw nie wpły -
nie na po pra wę śro do wi ska.

Prze bu do wa na prze strzeń pu -
blicz na, no we cią gi pie szych
oraz zni we lo wa ne nie rów no ści
i spę ka nia to do sto so wa nie
w peł ni do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych. Brak ba rier ar -
chi tek to nicz nych da im moż li -
wość ła twe go do stę pu do ści -
słe go cen trum mia sta. Atrak cyj -
ność te go miej sca pod kre śla

fon tan na roz bu do wa na o 24
do dat ko we stru mie nie, któ re
two rzą spek takl wod ny uatrak -
cyj nio ny po ka zem mu zycz no -
-wod nym. Na pły cie ryn ku wy -
ko na no 24 cza so we za da sze nia,
stwa rza jąc moż li wość aran ża cji
ogród ków let nich i pod kre śla -
jąc re kre acyj ną stre fę tej czę ści
ryn ku.

Centrum z rozmachem

≥ Ratusz w Krotoszynie
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BOLESŁAWIEC | W mieście modernizacji poddano stację
uzdatniania wody Rakowice.

FRAN CI SZEK MAR SZA ŁEK
bur mistrz Kro to szy na

– Obec ny, pięk ny wy gląd na szej sta rów ki jest efek tem pro ce su
re wi ta li za cji mia sta Kro to szy na, któ ry roz po czął się już w 2007 r.
opra co wa niem kon cep cji, prze bu do wą fon tan ny w ryn ku i re wi ta -
li za cją ul. Ryn ko wej. Na ba zie tych do świad czeń pod ję li śmy się tak
du że go za da nia, ja kim by ła re wi ta li za cja ca łe go cen trum mia sta.
Wy ko na li śmy to, wy ko rzy stu jąc po życz kę z BGK za cią gnię tą w ra -
mach ini cja ty wy JESSICA. Po życz ka ta jest bar dzo ko rzyst nie
opro cen to wa na, a jej spła ta roz ło żo na jest na 20 lat. Re ali za cja tak
du że go za kre su prac obar czo na by ła pro ble ma mi i utrud nie nia mi,
szcze gól nie dla miesz kań ców, jed nak dzię ki du że mu za an ga żo wa -
niu wy ko naw cy i osób re ali zu ją cych to za da nie, jak rów nież wy ro -
zu mia ło ści miesz kań ców, pra ce za koń czo no w cią gu ro ku, wcze -
śniej, niż prze wi dy wa ła umo wa. Rok 2015 jest szcze gól ny w hi sto rii
mia sta Kro to szy na z uwa gi na przy pa da ją cy ju bi le usz 600-le cia
nada nia praw miej skich. Od no wio na Sta rów ka na sze go mia sta jest
wspa nia łym pre zen tem na tę okrą głą rocz ni cę.
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Zabrze stawia na
termomodernizację

Pod czas dzia łań wo -
jen nych w 1945 ro ku
oraz ra dziec kiej ko -
men dan tu ry wo jen -
nej w Za brzu obiekt

uległ znacz nym znisz cze niom.
Wie le mu ze al nych zbio rów
prze nie sio no w głąb Nie miec,
znisz czo no i roz sza bro wa no.
Po prze pro wa dze niu prac re -
mon to wych po now nie otwar to
mu zeum 15 lip ca 1946 ro ku.
We wrze śniu te go sa me go ro ku
mu zeum zo sta ło prze pro fi lo -
wa ne na Mu zeum Prze my słu
i Tech ni ki. Po wie lu la tach je go
świet no ści, ze wzglę du
na uszko dze nia bu dyn ku, 2
sierp nia 2006 ro ku po wia to wy

in spek tor nad zo ru bu dow la -
ne go w Za brzu wy dał de cy zję
o za mknię ciu dla zwie dza ją -
cych bu dyn ku mu zeum
przy pl. Kra kow skim 9 oraz na -
kaz opusz cze nia ka mie ni cy.

W ce lu ura to wa nia obiek tu
wła dze mia sta pod ję ły de cy zję
o prze nie sie niu tam sie dzi by
Po wia to we go Urzę du Pra cy
w Za brzu.

Bu dy nek przed mo der ni za -
cją miał czte ry kon dy gna cje
z peł nym pod piw ni cze niem.
Na ca łość skła da ły się trzy bry -
ły – fron to wa o kształ cie wy -
dłu żo ne go pro sto ką ta, ofi cy na
pro wa dzą ca w kie run ku po łu -
dnio wym wzdłuż wschod niej
gra ni cy dział ki oraz dwu kon -
dy gna cyj ny ry za lit wej ścio wy

(wy kusz) przy za chod niej ścia -
nie kom plek su. Wej ście głów ne
znaj do wa ło się od stro ny za -
chod niej, po ze wnętrz nych
scho dach ka mien nych. Układ
we wnętrz ny miał cha rak ter
ko ry ta rzo wo -am f i  la do wy
z dwie ma klat ka mi scho do wy -
mi. Kon struk cje fun da men tów
i ścian piw nic wy ko na ne by ły
z ka mie nia ła ma ne go, ko lej ne
kon dy gna cje z ce gły klin kie ro -
wej peł nej. Stro po dach pła ski
o kon struk cji drew nia nej
w bar dzo złym sta nie tech nicz -
nym. Ścian ki dzia ło we mu ro -
wa ne, na pod da szu czę ścio wo
drew nia ne. Po kry cie da chu
z pa py. Obiekt miał pod sta wo -
we wy po sa że nie in sta la cyj ne,
ogrze wa nie z sie ci miej skiej.
Ścia ny wy koń czo ne by ły tyn -
ka mi wa pien ny mi, pod ło gi po -
kry te wy kła dzi ną PVC, drew -
nia ną sto lar kę drzwio wą
i okien ną. Do ist nie ją ce go bu -
dyn ku zo sta ła do bu do wa na
jed na kon dy gna cja oraz cał ko -
wi cie no wy bu dy nek.

W czę ści ist nie ją cej wy ko na -
no wzmoc nie nie fun da men tów
przez po sze rze nie ist nie ją cych
ław ka mien nych w po sta ci obu -
stron nych opa sek żel be to wych
ucią gnio nych rdze nia mi wy ku -
ty mi w ścia nach ka mien nych.
Do dat ko wo w przy pad ku ścian
ze wnętrz nych (od stro ny pl.
Kra kow skie go) oraz ścia ny
przy dy la ta cyj nej wy ko na no
od cin ko wą wy mia nę ist nie ją -
cych ław ka mien nych na ła wy
żel be to we. Po nad to wy ko na no

no we fun da men ty w po sta ci
stóp i ław fun da men to wych
pod no wo pro jek to wa ne ele -
men ty kon struk cyj ne. Pod ścia -
ną ze wnętrz ną (po mię dzy czę -
ścią ist nie ją cą a no wo pro jek to -
wa ną) prze wi dzia no wzmoc -
nie nie pod ło ża grun to we go
w po sta ci ko lumn for mo wa -
nych w grun cie w sys te mie „jet
gro uting”. No wy bu dy nek zo -
stał po sa do wio ny na pły cie żel -
be to wej.

Na wierzch nie dojść do bu -
dyn ków, scho dów we wnętrz -
nych oraz cią gów ko mu ni ka -
cyj nych w obiek cie zo sta ły wy -
ko na ne z ma te ria łów nie po wo -
du ją cych nie bez pie czeń stwa
po śli zgu. Na scho dach we -
wnętrz nych i w cią gach ko mu -
ni ka cyj nych wy ko na no po -
sadz ki z pły tek ce ra micz nych
gre so wych. Na wszyst kich po -
sadz kach w po miesz cze niach
sa ni tar nych za pro jek to wa no
płyt ki ce ra micz ne ła zien ko we
an ty po śli zgo we. W po miesz -
cze niach biu ro wych po ło żo no
po sadz ki z ho mo ge nicz nej wy -
kła dzi ny PVC ma ją cej spe cjal -
ne po wło ki z po li ure ta nu.
W po miesz cze niach biu ro -
wych i sal kach na rad, któ re wy -
ma ga ją izo la cji aku stycz nej, za -
sto so wa no pod wie sza ne su fi ty
aku stycz ne.

For ma bu dyn ku daw ne go
mu zeum po zo sta ła bez zmian,
ele wa cje i de ta le ar chi tek to -
nicz ne pod da ne zo sta ły re no -
wa cji i od two rze niu do sta nu
pier wot ne go. Nad bu do wa

obiek tu zo sta ła wy ko na na ja ko
sto no wa na pro sta bry ła, wy co -
fa na po za ist nie ją cy gzyms,
nie za kłó ca ją ca od bio ru ele wa -
cji hi sto rycz nej. No wa część
sta no wi pro stą bry łę z pio no -
wym po dzia łem okien na da ją -
cym obiek to wi cha rak ter re -
pre zen ta cyj ny.

Wej ście głów ne do bu dyn ku
za ak cen to wa no szkla ną fa sa -
dą, a ścia ny no wej czę ści wy ko -
na no z ce gły klin kie ro wej. Ze
wzglę du na ko niecz ność za -
cho wa nia za byt ko wych ele wa -
cji i rów no cze śnie aby do sto so -
wać pa ra me try ener ge tycz ne
bu dyn ku do współ cze snych
wy ma gań, wy ko na no do cie -
ple nie ist nie ją cych ścian

od we wnątrz mi ne ral ny mi pły -
ta mi izo la cyj ny mi. Bu dy nek
wy ko na no w tech no lo gii mie -
sza nej. Fun da men ty oraz ścia -
ny fun da men to we są żel be to -
we. Ścia ny kon dy gna cji nad -
ziem nych – mu ro wa ne. Stro py
mię dzy kon dy gna cyj ne są żel -
be to we. Nad ca ło ścią obiek tu
wy ko na no dach pła ski
na dwóch po zio mach – niż szy
nad no wą czę ścią na stro pie
żel be to wym i wyż szy nad czę -
ścią ist nie ją cą na kon struk cji
sta lo wej. Ostat nia kon dy gna cja
nad bu dyn kiem ist nie ją cym
osło nię ta zo sta ła ża lu zja mi sta -
ły mi ja ko ele men tem osło no -
wym na da ją cym jej neu tral ny
cha rak ter.

Urząd zamiast muzeum

≥ Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
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Od handlu do kultury
ROZPRZA | Jesienią roku 2014 zakończył się długo oczekiwany remont budynku 

po byłej spółdzielni GS w Rozprzy, w którym powstało Gminne Centrum Kultury.

Bu dy nek od wie lu lat
był nie użyt ko wa ny
i nisz czał, bo jak
przy zna je Ja nusz
Ję drzej czyk, wójt

gmi ny Roz prza, nie by ło po my -
słu na je go za go spo da ro wa nie.

– W ro ku 2011 ra da gmi ny
pod ję ła jed nak de cy zję o na by -
ciu bu dyn ku od spół dziel ni
w ce lu utwo rze nia w nim ośrod -
ka kul tu ral ne go, któ re go do tej
po ry w Roz przy nie by ło - mó wi
Ja nusz Ję drzej czyk. – Po prze -
pro wa dzo nej kom plek so wej
prze bu do wie obiekt ma m.in.:
czy tel nię, wy po ży czal nię, ma ga -
zyn ksią żek, sa lę kon fe ren cyj ną,
pra cow nie ar ty stycz ne, po -
miesz cze nia biu ro we, ar chi wum
oraz po miesz cze nia so cjal ne,
sa ni tar ne, ma ga zy no we igo spo -
dar cze. Wy mie nio ne zo sta ły
wszyst kie in sta la cje, od no wio no
ele wa cję i dach bu dyn ku. Po -
nad to obiekt zo stał w peł ni
przy sto so wa ny dopo trzeb osób
nie peł no spraw nych. Do dat ko -
wo Cen trum Kul tu ry zo sta ło wy -
po sa żo ne w no we me ble, sprzęt
in for ma tycz ny i mul ti me dial ny.

Obec nie w bu dyn ku Gmin -
ne go Cen trum Kul tu ry w Roz -
przy sie dzi bę ma nie tyl ko
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na,
ale rów nież licz ne sto wa rzy sze -
nia. Od by wa ją się tu za ję cia pla -
stycz ne, ta necz ne, warsz ta ty
oraz pre zen ta cje.

– Ostat nia kon fe ren cja po -
świę co na zo sta ła uro czy stej 
in au gu ra cji ju bi le uszu 950-le -
cia po wsta nia miej sco wo ści
Roz prza i cie szy ła się wiel kim
za in te re so wa niem miesz kań -

ców – do da je Ja nusz Ję drzej -
czyk. Gmin ne Cen trum Kul tu ry
ofe ru je kom plek so we usłu gi
pod jed nym da chem.

– To ozna cza zu peł nie no we
moż li wo ści przed sta wie nia
miesz kań com ofer ty kul tu ral -
nej, ja kiej wcze śniej nie by ło –
mó wi Ja nusz Ję drzej czyk. –Ma -
my na dzie ję, że w Roz przy nie
bę dzie już mo wy o nud nych fe -
riach czy po po łu dniach. Es te -
tycz ny i za dba ny obiekt jest te -
raz wi zy tów ką na szej gmi ny.
Jest tak że przy kła dem do bre go
wy ko rzy sta nia fun du szy unij -
nych. In we sty cja zo sta ła zre ali -
zo wa na z po mo cą fun du szy eu -
ro pej skich w ra mach dzia ła nia
„Od no wa i roz wój wsi” Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007–2013.

Gmi na Roz prza od lat sku -
tecz nie apli ku je o środ ki ze -
wnętrz ne. W ubie głych la tach
po zy ska no fun du sze eu ro pej -
skie na bu do wę przed szko la
w Roz przy oraz na bu do wę
oczysz czal ni ście ków i mo der -
ni za cję sta dio nu w Nie chci cach.

Z udzia łem do fi nan so wa nia
unij ne go wy bu do wa no tak że
chod ni ki, za to ki par kin go we
oraz oświe tle nie ener go osz -
częd ne w kil ku miej sco wo -
ściach. Gmi na Roz prza re ali zu je
rów nież za da nia in we sty cyj ne
do to wa ne przez urzę dy cen tral -
ne; Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry -
sty ki – „Bu do wa bo iska wie lo -
funk cyj ne go w Roz przy”, Mi ni -
ster stwo Ad mi ni stra cji i Cy fry -
za cji – „Roz bu do wa ul. Pół noc -
nej w Mi le jo wie”, Mi ni ster stwo
Edu ka cji Narodowej – przy -
szkol ne pla ce za baw w ra mach
pro gra mu „Ra do sna szko ła”.
Nie któ re in we sty cje gmi na re -
ali zu je sa mo dziel nie, jak choć -
by mo der ni za cję Ryn ku Pia -
stow skie go w Roz przy.

– Re ali za cja te go za da nia
z uwa gi na dłu gi pro ces przy go -
to wa nia ipo zy ska nia od po wied -
nich zgód cią gle od su wa ła się
wcza sie –mó wi Ja nusz Ję drzej -
czyk. – Ak tu al nie je ste śmy już
po prze pro wa dze niu dwóch
eta pów mo der ni za cji. Na re ali -
za cję ocze ku je jesz cze etap trze -

ci wraz z bu do wą fon tan ny i wy -
ko na niem no wych na sa dzeń.
Cen trum Roz przy już zy ska ło
na atrak cyj no ści – wy re mon to -
wa ne chod ni ki i jezd nie oświe -
tla ją no we sty lo we la tar nie, przy -
by ło miejsc po sto jo wych, wy bu -
do wa no no wą wia tę przy stan ko -
wą, a na skwe rach za mon to wa -
no es te tycz ne ław ki iko sze.

Gmi na za mie rza prze ko nać
do in we sto wa nia na swo im te -
re nie pry wat nych in we sto rów.

– Dla te go pod ję li śmy sta ra -
nia o utwo rze nie w oko li cach
Nie chcic, na grun tach obej mu -
ją cych łącz nie ob szar 200 hek -
ta rów, Łódz kiej Spe cjal nej Pod -
stre fy Eko no micz nej. Znacz ny
ob szar po nie ak tyw nej już
oczysz czal ni ście ków w za -
chod niej czę ści gmi ny, wzdłuż
tra sy zwa nej „gier ków ką” zna -
la zł by no we prze zna cze nie.
Uchwa lo ny już zo stał miej sco -
wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, dla te go ma my
na dzie ję, że te re ny te wkrót ce
bę dą sta no wi ły atrak cyj ną ofer -
tę in we sty cyj ną.

≥ Gminne Cetrum Kultury w Rozprzy
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≥ Janusz Jędrzejczyk, 
wójt gminy Rozprza

ZABRZE | Drugą zgłoszoną do konkursu „ Modernizacja roku
2014” inwestycją w Zabrzu jest termomodernizacja budynku

Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323.

W tym przy pad ku za -
kres ro bót obej mo wał
wy mia nę ca łe go po -

kry cia da chu i lu karn wraz z ob -
rób ką bla char ską i in sta la cją
od gro mo wą, do cie ple nie stro -
po da chu wraz z ro bo ta mi przy -
go to waw czy mi, czę ścio wą wy -
mia nę lub re no wa cję sto lar ki
drzwio wej w po zio mie przy zie -
mia oraz mon taż w ist nie ją cych
oknach PVC na wiew ni ków hi -
gro ste ro wal nych. Wy mie nio no
tak że ob rób ki bla char skie oraz
ru ry spu sto we wraz z ko sza mi
i ryn na mi. Uzu peł nio no szla -
chet ny tynk. Re no wa cji pod da -
no ka mien ne fi gu ry, stre fę wej -
ścio wą z gra ni to we go la stry ka
oraz gzym sy i be to no we de ta le.
W oknach wy mie nio no kra ty.
Za dba no tak że o izo la cje pio -
no we ścian fun da men to wych
oraz ta ra su nie użyt ko we go
nad bra mą wjaz do wą.

MAŁ GO RZA TA 
MAŃ KA -SZU LIK 
pre zy dent Za brza

– Kil ka lat te mu w Za brzu
pod ję li śmy ogrom ne wy zwa nie,
ja kim był pro gram ter mo mo -
der ni za cji obiek tów uży tecz no -
ści pu blicz nej. Dzię ki po zy ska -
nym fun du szom ze wnętrz nym
oraz za an ga żo wa niu środ ków
bu dże to wych wy re mon to wa ne
zo sta ły m.in. bu dyn ki szkół
i przed szko li. Po pra wi ła się es te -
ty ka, uzy ska li śmy oszczęd no ści
zwią za ne z eks plo ata cją. Jed no -
cze śnie re ali zu je my w mie ście
pro gram ogra ni cze nia emi sji za -
nie czysz czeń. Tak więc w Za -
brzu po twier dzi li śmy, że ter mo -
mo der ni za cja przy no si wy mier -
ne ko rzy ści eko lo gicz ne i eko no -
micz ne, a za ra zem sta no wi oka -
zję do edu ka cji miesz kań ców
w za kre sie ochro ny śro do wi ska
na tu ral ne go.

≥Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323
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ZABRZE | W mieście postanowiono przywrócić dawną świetność wybudowanemu
około 1880 r. w południowej części placu Krakowskiego nieużytkowanemu 

od wielu lat budynkowi dawnego Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

TO MASZ SA TER NUS
dy rek tor Jed nost ki Ob słu gi Fi nan so wej Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi

w Za brzu.
– Je ste śmy tym bar dziej za do wo le ni z prze pro wa dzo nej in we -

sty cji, że zo sta ła ona zre ali zo wa na z pie nię dzy po cho dzą cych
z bu dże tu gmi ny. Nie ko rzy sta li śmy ze środ ków ze wnętrz nych.
Gdy na to miast cho dzi o ideę tej in we sty cji, na ło ży ły się tu dwie
spra wy: do tych cza so wa sie dzi ba urzę du pra cy znaj do wa ła się
w bli skim są siedz twie Za brzań skie go Od dzia łu Po li tech ni ki Ślą -
skiej i w związ ku z roz bu do wą te goż od dzia łu wła dze uczel ni szu -
ka ły bu dyn ku o cha rak te rze biu ro wym w ce lu po sze rze nia swo -
jej sie dzi by. Do brym obiek tem do te go ce lu był urząd pra cy. In -
nym im pul sem by ło to, że sto ją cy od lat bu dy nek daw ne go mu -
zeum nisz czał i był wy łą czo ny z użyt ko wa nia przez po wia to we go
in spek to ra bu dow la ne go. W związ ku z tym pa ni pre zy dent Za -
brza zde cy do wa ła, że moż na prze nieść Po wia to wy Urząd Pra cy
do bu dyn ku by łe go mu zeum. Gmi na od da ła za tem po li tech ni ce
bu dy nek biu ro wy i jed no cze śnie ura to wa ła przed znisz cze niem
bu dy nek daw ne go mu zeum, któ ry ma dla mia sta zna cze nie hi -
sto rycz ne. Je go od no wie nie ko rzyst nie wpły nę ło na wi ze ru nek
ca łej oko li cy.
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Już po raz czwarty Konkursowi Modernizacja Roku towarzyszyć będzie plebiscyt dla internautów.

Internetowy strzał w dziesiątkę

Dla uczniów ze sportowym zacięciem

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
czwarty, 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 3 czerwca 2015 roku. 
Wy starczy wów czas wejść na stro nę

www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt,
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 zaImiej sce w„Ple bi -
scy cie MR” win ter ne to wym gło so wa niu nanaj 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 ili otrzy 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 2014”.

Zwy cięz cy „Ple bi scy tu MR2014” 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!

rp.pl ◊

W ra mach in we -
sty cji wy bu do -
wa no sa lę gim -
na stycz ną, któ -
ra zo sta ła po łą -

czo na z ist nie ją cą szko łą 
w po zio mie par te ru dwu kon -
dy gna cyj nym łącz ni kiem.
W ist nie ją cym bu dyn ku szko ły
wy ko na no roz biór kę klat ki
scho do wej i wy ko na no no wą
klat kę łą czą cą wszyst kie kon -
dy gna cje. 

Na za ple czu sa li gim na -
stycz nej zna lazł miej sce ogro -
dzo ny, oświe tlo ny i mo ni to ro -
wa ny te ren spor to wy z bo -
iskiem do pił ki noż nej z na -
wierzch nią z tra wy syn te tycz -
nej, a tak że bo isko

do ko szy ków ki i siat ków ki,
bież nie oraz skocz nia do sko -
ku w dal. W łącz ni ku bu dyn -
ków zlo ka li zo wa no szat nie
wraz z za ple czem sa ni tar nym,
har ców kę z ko min kiem, dwie
sa le lek cyj ne, ma łą sa lę
do gim na sty ki ko rek cyj nej. 

Na we wnętrz nej ścia nie
szczy to wej bu dyn ku sa li gim -
na stycz nej zbu do wa no ścian kę
wspi nacz ko wą speł nia ją cą kry -
te ria roz gry wa nia za wo dów
wspi nacz ko wych ran gi lo kal nej
lub kra jo wej. Obec nie obiekt
jest bar dzo funk cjo nal ny
i w peł ni przy sto so wa ny do po -
trzeb osób nie peł no spraw -
nych. 

In we sty cję uda ło się zre ali -
zo wać w har mo nii z ist nie ją -

cym za go spo da ro wa niem te -
re nu. Za dba no o nie zbęd ną
in fra struk tu rę na ziem ną i no -
we za go spo da ro wa nie te re nu
– ob ni żo no pły ty bo isk, do da -
no tzw. ma łą ar chi tek tu rę,
oświe tle nie, ze wnętrz ny mo -
ni to ring, zie leń ogro dze nie,
wy po sa że nie bo isk w sprzęt

spor to wy. Ca łą in we sty cję
zre ali zo wa no z wy ko rzy sta -
niem no wo cze snych tech no -
lo gii i bar dzo sta ran nym do -
bo rem ko lo ry sty ki ma te ria -
łów. 

Obiekt obec nie słu ży nie tyl -
ko uczniom, ale tak że po zo sta -
łym miesz kań com Gdy ni.

≥ Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
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GDYNIA | W mieście przebudowano 
i rozbudowano Szkołę Podstawową nr 6

przy ulicy Cechowej.

MA REK STĘ PA
wi ce pre zy dent Gdy ni

– Jest to jed na z ostat nich
szkół w mie ście, któ ra nie mia ła
za ple cza spor to we go na od po -
wied nim po zio mie, któ ry na zy -
wa my gdyń skim stan dar dem.
Znaj do wa ła się tam tyl ko ma ła
i do dat ko wo moc no wy eks plo -
ato wa na sal ka gim na stycz na.
Do dat ko wym im pul sem do in -
we sty cji był du ży, prak tycz nie
nie wy ko rzy sta ny ob szar wo kół
szko ły. Prze kształ ce nie te go
obiek tu wy ma ga ło wie lu prac
nad zmia ną ukształ to wa nia te re -
nu. De cy du jąc się jed nak na tak
sze ro ki za kres prac, zda wa li śmy obie spra wę, że no wy obiekt bę -
dzie słu żył nie tyl ko uczniom tej że szko ły, ale tak że ak tyw nym
spor to wo miesz kań com Gdy ni. W mie ście funk cjo nu je bo wiem
pro gram „Szko ły otwar te”, któ ry ob li gu je kie row nic twa wszyst kich
szkół do udo stęp nia nia swo ich obiek tów dla róż ne go ro dza ju za -
jęć or ga ni zo wa nych przez ra dy dziel nic lub sto wa rzy sze nia. Cho -
dzi o to, aby wszel kie obiek ty spor to we i prze strze nie bę dą ce
w dys po zy cji szkół mo gły być wy ko rzy sty wa ne przez miesz kań -
ców tak że póź ny mi po po łu dnia mi i wie czo ra mi, gdy w tych obiek -
tach nie są już pro wa dzo ne za ję cia lek cyj ne.
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