
W te go rocz nej edy cji kon kur su
star tu ją zmo der ni zo wa ne obiek ty
opie ki spo łecz nej i szpi ta le. Przy -
kła dem jest choć by kom plek so wa
prze bu do wa, roz bu do wa i nad bu -
do wa wraz ze zmia ną spo so bu
użyt ko wa nia bu dyn ku so cjal no -
-ad mi ni stra cyj ne go na po trze by
Do mu Po mo cy Spo łecz nej ul. Par -
ko wa 5 w Ko tli nie re ali zo wa na
przez po wiat ja ro ciń ski. Jak to się
uda je przy cią głym bra ku fun du -
szy na służ bę zdro wia?
Lu dwik Wę grzyn: W po wia -
tach je ste śmy tro chę
cza ro dzie ja mi i po tra fi my wy -
kre ować coś z ni cze go.
Po zwa lam so bie na ten żar to -
bli wy ton, bo mi mo róż nych
prze ciw no ści, w tym trud nej
sy tu acji fi nan so wej, uda je

nam się zre ali zo wać po trzeb -
ne i po ży tecz ne
przed się wzię cia. W tym kon -
kret nym przy pad ku po wiat
ja ro ciń ski po sta rał się i sko -
rzy stał ze środ ków

Me cha ni zmu Fi nan so we go
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go -
spo dar cze go 2009-2014.
Zro bił to do brze i dziś mo że -
my po dzi wiać te osią gnię cia.
Brak fun du szy na służ bę
zdro wia jest oczy wi ście do -
tkli wy, ale i tu sta ra my się
dzia łać sku tecz nie. W po wie -
cie ja ro ciń skim jesz cze w tym
ro ku roz pocz nie się re mont
i roz bu do wa szpi ta la po wia -
to we go. W cią gu dwóch lat
ten waż ny dla wszyst kich
obiekt mu si być do sto so wa ny
do wy mo gów mi ni ste rial nych.
To do wo dzi, że mi mo bra ków
i trud nej sy tu acji fi nan so wej
pol skie po wia ty spraw nie
i sku tecz nie re ali zu ją swo je
za da nia. Wy ma ga to od nich
ogrom nej pra cy, wy rze czeń
i po zy ski wa nia środ ków, tak że
ze źró deł unij nych. I wła śnie
dzię ki tak du że mu za an ga żo -

wa niu spra wy wręcz nie moż -
li we w po wia tach sta ją się
moż li we.

Czy ZPP włącza się w proces
kształtowania nowych ustaw np. w
zakresie służby zdrowia? 

To na sze pod sta wo we za -
da nie - ak tyw ne
uczest nic two w pro ce sie le gi -
sla cyj nym, mię dzy in ny mi
tak że w za kre sie służ by zdro -
wia, któ ra jest z na tu ry
jed nym z klu czo wych za gad -
nień, bo do ty czy każ de go.
Udział ZPP od by wa się po -
przez ar ty ku ło wa nie
sta no wisk śro do wi ska sa mo -
rzą du te ry to rial ne go
na płasz czyź nie Ko mi sji
Wspól nej Rzą du i Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go. Do ty czy to
tak że jej ze spo łów te ma tycz -
nych oraz ko mi sji sej mo wych
i se nac kich. Rocz nie opi niu -

je my po nad pół ty sią ca ak -
tów praw nych. To na praw dę
cięż ka pra ca, ale dzię ki niej
są wy mier ne efek ty.

Jak Związek Powiatów Polskich,
jako współorganizator Konkursu
„Modernizacja Roku”, zachęcałby
swoich członków do zgłaszania
inwestycji do rywalizacji?

Na gro dy oczy wi ście są waż -
ne. Każ dy chciał by, aby je go
do brze wy ko na na pra ca zo -
sta ła za uwa żo na i do ce nio na.
Ale nie to jest naj istot niej sze.
Sed nem spra wy jest two rze -
nie do brych prak tyk. By cie
przy kła dem, któ ry znaj du je
na śla dow ców. To chy ba naj -
więk szy suk ces dla każ de go
do bre go go spo da rza. To wła -
śnie jest za chę ta, któ ra
mo ty wu je też zwy cięz cę
do dal szych sta rań o do sko -
na le nie. Nie mniej na gro da

jest do sko na łą for mą pro mo -
cji, któ ra mo że się prze ło żyć
na dal sze suk ce sy. Mo że,
na przy kład, uspraw nić
współ pra cę z par te ra mi fi nan -
so wy mi przy ko lej nych
in we sty cjach. Za chę cam
wszyst kich sa mo rzą dow ców,
aby chwa li li się swo imi osią -
gnię cia mi w dzie dzi nie
mo der ni za cji obiek tów - m.in.
bio rąc udział w Kon kur sie
„Mo der ni za cja Ro ku”, któ ry
od by wa się przy współ pra cy
ze Związ kiem Po wia tów Pol -
skich. Ze swo jej stro ny za wsze
pod czas do rocz ne go Zgro ma -
dze nia Ogól ne go ZPP, a tak że
za po śred nic twem stro ny
Związ ku oraz por ta lu in ter ne -
to we go Dzien nik War to
Wie dzieć, prze ka zu je my in -
for ma cję o tym kon kur sie
wraz z za pro sze niem
do uczest nic twa.
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Modernizacja Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Koszęcinie należy
do najbardziej spektakularnych w
historii konkursu. Kosztowała
kilkadziesiąt milionów złotych i
trwała dziewięć lat. Artyści Śląska
ćwiczyli w remontowanym
obiekcie, który dodatkowo nie
został zamknięty dla turystów.
Zbi gniew Cier niak: Te dzie -
więć lat rze czy wi ście by ło dla
nas dość trud nym okre sem.
Z per spek ty wy cza su nie mo -
gę jed nak po wie dzieć, że był
to okres uciąż li wo ści, lecz
wy zwań or ga ni za cyj nych,
z któ ry mi do sko na le so bie
po ra dzi li śmy.

Wróć my do cza su sprzed mo der -
ni za cji. Nie trud no się do my śleć,

że spo ro by ło do zro bie nia, sko ro
re mont ob li czo no na dzie więć lat
i po nad 50 mi lio nów zło tych.

Przede wszyst kim war to
być świa do mym, że mo wa tu
o pa ła cu wraz kom plek sem
pa ła co wo -par ko wym li czą -
cym kil ka set lat.
Do pro wa dze nie go do po -
rząd ku wy ma ga ło
ogrom ne go za an ga żo wa nia
środ ków i prac. Do pro wa dzi -
li śmy obiekt do daw nej
świet no ści, a mo że na wet po -
szli śmy da lej. Zro bi li śmy to
z gło wą. Tu każ dy ele ment
mo der ni za cji był stra te gicz -
nie ana li zo wa ny po to, by
ze spół Śląsk mógł nor mal nie
funk cjo no wać. Ca ła eki pa to
bli sko 300 osób, z cze go 130

to ar ty ści. Po zo sta li to pra -
cow ni cy za an ga żo wa ni
w pra ce na chwa łę ze spo łu.
Ła two nie by ło, po nie waż pa -
łac wy ma gał grun tow ne go
re mon tu w peł nym te go sło -
wa zna cze niu. Wy mie nio ne
zo sta ło wszyst ko - ka na li za -
cja, in sta la cje, tyn ki,
in sta la cja grzew cza... Mó wić
moż na dłu go. No we jest
wszyst ko, łącz nie z więź bą
i da chem. Po za ścia na mi, któ -
re oka za ły się
w nad spo dzie wa nie do brej
kon dy cji. Obiekt do stał no we

ży cie i z pew no ścią w cią gu
mi ni mum 100 lat nie bę dzie
wy ma gał grun tow ne go re -
mon tu. Su ma wy da na
na mo der ni za cję sa ma w so -
bie oczy wi ście ro bi wra że nie.
Jed nak na wet ka pi tu ła kon -
kur su „Mo der ni za cja ro ku”
stwier dzi ła, że by ły to nie zbyt
wy so kie kosz ty w sto sun ku
do osią gnię te go efek tu.

Jak udało się pogodzić prace
modernizacyjne z działalnością
zespołu?

Pierw szy etap nie był dla
nas trud ny, po nie waż z dzia -
łal no ści in sty tu cji zo sta ła
wy łą czo na naj mniej sza część
obiek tu i re mon to wa no ją
w spo sób, któ ry nie wy ma gał
od nas or ga ni za cyj nych ro -
szad. Szcze gól nie trud ne by ły
ostat nie trzy la ta. Po cząw szy
od ro ku 2011, trze ba już by ło
po go dzić rze czy wi stość wiel -
kie go pla cu bu do wy
z funk cjo no wa niem ze spo łu
i licz ny mi gru pa mi przy jeż -
dża ją cy mi do nas na róż ne go
ro dza ju warsz ta ty, kon cer ty
i szko le nia. O tu ry stach nie
wspo mnę. W pew nym mo -
men cie park trze ba by ło
za mknąć dla od wie dza ją -
cych, po nie waż on tak że
prze szedł grun tow ną re wi ta -
li za cję, po cząw szy
od ście żek, a skoń czyw szy
na lam pach, ła wecz kach, kor -
cie te ni so wym, bo isku
do siat ków ki i ko szy ków ki
oraz wie lu in nych atrak cjach
tu ry stycz nych. Po go dze nie
kwe stii bu dow la nych z funk -
cjo nal ny mi nie by ło ła twe, ale
na po szcze gól nych eta pach
prac uda wa ło nam się wy -
dzie lać ob sza ry na sze go
kom plek su pa ła co wo -par ko -
we go dla od wie dza ją cych.
Każ do ra zo wo wy ma ga ło to
od nas wy ty cze nia no wych,

bez piecz nych ście żek, któ ry -
mi moż na się by ło po ru szać.

Łatwo sobie wyobrazić, jakim
wyzwaniem było zapewnienie
bezpieczeństwa.

Bez pie czeń stwo by ło dla
nas naj wyż szym prio ry te tem.
Sku tecz nie uda ło nam się za -
bez pie czyć wszyst ko
i wszyst kich. Nie zda rzył się
ża den przy kry in cy dent. To
cie szy mnie tak sa mo jak dzi -
siej szy wi dok na szej sie dzi by.

Czy podczas modernizacji
wystąpiły trudności i jakieś
szczególnie wyzwania związane z
charakterem obiektu? Jest
przecież wpisany do rejestru
zabytków.

Szczę śli wie nie mie li śmy
zbyt du żych utrud nień i nie -
spo dzia nek zwią za nych
z ry go ra mi, któ re bez względ -
nie na le ży brać pod uwa gę,
in ge ru jąc w obiekt za byt ko -
wy. Zda rzył się mo ment,
kie dy w łącz ni ku pa ła co wym
trze ba by ło wstrzy mać pra ce
i skie ro wać je w in ne miej sce.
Od kry to bo wiem hi sto rycz -
ne, ab so lut nie fan ta stycz ne
ele men ty de sek, któ rych
wiek fa chow cy oce ni li
na 400-450 lat. W każ dym te -
go ro dza ju przy pad ku
pro si li śmy o po moc i in ter -
wen cję kon ser wa to ra
za byt ków i in spek to ra nad -
zo ru. Każ de zna le zi sko
zo sta ło od po wied nio za bez -
pie czo ne. I te raz, już
po za koń cze niu in we sty cji,
moż na je po dzi wiać w ca łej
oka za ło ści, po nie waż za dba -
li śmy o ich efek tow ne
wy eks po no wa nie.

Jakie korzyści po
przeprowadzeniu modernizacji
wynikają nie tylko dla zespołu, ale
także regionu?

Ko rzy ści są ogrom ne. Nie
wy obra żam so bie funk cjo no -
wa nia ze spo łu w re aliach
sprzed dzie się ciu czy 15 lat.
Dziś ma my tu zu peł nie in ną
ja kość. Mo der ni za cja da ła ze -
spo ło wi ja ko in sty tu cji no we
skrzy dła roz wo ju. Otwo rzy ły
się no we moż li wo ści form
spę dza nia cza su, udzia łu
w szko le niach i szko łach ar ty -
stycz nych. Utwo rzy li śmy
ogni sko wo kal no -ba le to we,
któ re cie szy się nie praw do po -
dob nym po wo dze niem.
Co dzien nie od by wa ją się za -
ję cia ta necz ne. Ma my tu jo gę,
sal sę, zum bę, pi la tes etc. Mo -
gli śmy za pro po no wać wie le
atrak cji nie tyl ko dla miesz -
kań ców po wia tu, gmi ny,
wo je wódz twa czy kra ju, ale
rów nież go ści z ca łe go świa ta.
Go ści my u sie bie Ja poń czy -
ków i Ame ry ka nów, któ rzy nie
tyl ko zwie dza ją, ale tak że się
szko lą. Dzię ki od mie nio nej
sie dzi bie i na rzę dziom, któ ry -
mi obec nie dys po nu je my,
roz wój in sty tu cji na brał
ogrom ne go tem pa i roz ma -
chu. Nie je ste śmy ty po wą
in sty tu cją sku pio ną wy łącz nie
na dzia łal no ści ar ty stycz nej.
Ona wpraw dzie za wsze bę -
dzie dla nas prio ry te tem, ale
bar dzo du ży na cisk kła dzie -
my na kwe stie edu ka cyj ne
i tu ry stycz ne. Ze spół pra cu je
bo wiem nie tyl ko na wła sną
chwa łę, ale ma też na uwa dze,
że je go dzia ła nia po win ny
mieć wy mier ny wpływ
na pro mo cję ca łe go re gio nu
i kra ju. I tak się dzie je.

Można odnieść wrażenie, że pałac
w Koszęcinie jest nie tylko
ciekawą historycznie siedzibą
zespołu Śląsk, ale także
multifunkcyjnym ośrodkiem
kulturalnym z międzynarodowymi
aspiracjami. 

Tak właśnie jest. Bez
przerwy dążymy do coraz
szerszej ekspansji naszych
działań nie tylko w kraju, ale
na całym świecie. To
oczywiście nie byłoby
możliwe bez zespołu
absolutnie fantastycznych
artystów, których
profesjonalizm stoi na
najwyższym poziomie.
Jesteśmy doceniani i
komplementowani przez
partnerów koncertowych na
całym świecie. O
atrakcyjności zespołu może
świadczyć choćby ciasno
wypełniony i napięty
kalendarz. Już teraz ustalane
są szczegóły naszych
występów w roku 2019.
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Warto się chwalić sukcesami

Roztańczona
modernizacja

ROZMOWA | Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński. 

Pałac w Ko szę ci nie za li cza się do za byt ków
pierw szej ka te go rii. Jest jed nym z naj więk -
szych w Pol sce ze spo łów pa ła co wych

z okre su neo kla sy cy zmu. Skła da się z trzech nie -
sy me trycz nych skrzy deł. Pierw sza wzmian ka hi -
sto rycz na o Ko szę ci nie po cho dzi z 1275 ro ku.
Sie dzi bą wła ści cie li Ko szę ci na był z po cząt ku
drew nia ny za mek, któ ry spło nął na po cząt -
ku XVII wie ku, pod pa lo ny przez li sow czy ków.
Przez wie ki ko szę ciń ski pa łac prze cho dził z rąk
do rąk. W 1609 ro ku An drzej Koch cic ki roz po -
czął bu do wę mu ro wa nej ka pli cy i pa ła cu, któ rą
za koń czył Fi lip von Rau then. Za cza sów pa no -

wa nia na ko szę ciń skim zam ku Mi ko ła ja Fi li pa
von Rau the na go ścił tu Jan So bie ski z dwo rem.
Od wio sny 1805 do stycz nia 1945 ro ku po sia -
dłość by ła wła sno ścią ksią żę ce go ro du Ho hen lo -
he -In gel fin gen. Lu dwik Fi lip von Ho hen lo he -In -
gel fin gen roz po czął w 1829 ro ku prze bu do wę
pa ła cu w sty lu póź no kla sy cy stycz nym. W ta kim
kształ cie za cho wał się on do dziś. Od 1953 ro ku
pa łac jest sie dzi bą Ze spo łu Pie śni i Tań ca Śląsk
im. Sta ni sła wa Ha dy ny. Tu taj to czy się ca łe ży cie
ze spo łu, w pa ła co wych sa lach od by wa ją się za ję -
cia ar ty stycz ne, kon cer ty ka me ral ne i im pre zy
oko licz no ścio we, w za byt ko wych wnę trzach
miesz czą się biu ra In sty tu cji.

rp.pl ◊

ROZMOWA | Zbigniew Cierniak, 
dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

im. Stanisława Hadyny.
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Optymalizacja inwestycji 
to konkretne zadania

rp.pl◊

JERZY SZMIT
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa

Na po cząt ku 2016 r.
Mi ni ster stwo In fra -
struk tu ry i Bu dow -
nic twa pod ję ło ini -
cja ty wę, któ rej ce -

lem jest opty ma li za cja pro ce su
re ali za cji in we sty cji dro go wych
uję tych w Pro gra mie Bu do wy
Dróg Kra jo wych na la ta 2014-
2023, za rów no w kon tek ście
praw nym itech no lo gicz nym, jak

i fi nan so wym. Za my słem MIB
by ło wy ko rzy sta nie do świad -
czeń, atak że po ten cja łu pol skiej
bran ży dro go wej, któ re wspar ły -
by mi ni ster stwo swo ją wie dzą
i wie lo let nim do świad cze niem,
w ce lu po pra wy ja ko ści pro ce -
sów skła da ją cych się na re ali za -
cję pla nu bu do wy dróg.

W wy ni ku współ pra cy na -
ukow ców i eks per tów po wstał
pro jekt pro ce su opty ma li za cji

bu do wy dróg za wie ra ją cy roz -
wią za nia i pro po zy cje, któ re zo -
sta ły skie ro wa ne do kon sul ta cji.
Kon kret ne, już wy pra co wa ne
pro po zy cje pre zen tu je my
na stro nach Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry i Bu dow nic twa.
Wszyst kich za in te re so wa nych
za pra szam do prze sy ła nia uwag
i no wych pro po zy cji, dzię ki któ -
rym pro ces bu do wy dróg bę -
dzie bar dziej efek tyw ny. Uwa gi

i wnio ski w za kre sie re ko men -
da cji dla opty ma li za cji pro ce su
re ali za cji in we sty cji dro go wych
moż na prze sy łać do In sty tu tu
Ba daw cze go Dróg i Mo stów
oraz Mi ni ster stwa In fra struk tu -
ry i Bu dow nic twa do 13 ma -
ja 2016 r.

Pod su mo wa nie kon sul ta cji
i pre zen ta cja ma te ria łu -
z uwzględ nie niem zgło szo nych
uwag iwnio sków - jest pla no wa -

ne na 31 ma ja 2016 r., pod czas
pierw sze go dnia Tar gów In fra -
struk tu ry Dro go wej w Kiel cach.

Jed no cze śnie chciał bym ser -
decz nie po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy bez in te re sow nie
uczest ni czy li w po wo ła nych
przez nas ze spo łach eks per tów
re pre zen tu ją cych za rów no
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji,
jak i śro do wi ska na ukow ców
i wy ko naw ców.

Infrastruktura domaga się zmian

PROF. NZW. DR HAB. INŻ
JANUSZ RYMSZA
zastępca dyrektora
Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów

Na po cząt ku 2016 r.
w Mi ni ster stwie
I n  f r a  s t r u k  t u  r y
i Bu dow nic twa zo -
stał po wo ła ny Ko -

mi tet Ste ru ją cy ds. Opty ma li -
za cji Pro ce su Re ali za cji In we -
sty cji Dro go wych. Pra ca mi ko -
mi te tu kie ru je Je rzy Szmit,
pod se kre tarz sta nu w tym że
mi ni ster stwie. Ko mi tet Ste ru -
ją cy ko or dy nu je pra ce pro wa -
dzo ne w pię ciu gru pach ro bo -
czych: pra wa ogól ne go, za mó -
wień pu blicz nych, fo rum kon -
trak to we go, tech ni ki i tech no -
lo gii oraz fi nan so wa nia in fra -
struk tu ry. Pra cą gru py
do spraw tech ni ki i tech no lo gii
kie ru ję oso bi ście. Stąd re ko -
men da cja kil ku pro po zy cji
w ob sza rze zwią za nych z tech -
ni ką zło żo na na rę ce mi ni stra.

Wśród pro po zy cji zna la zły
się za rów no ta kie, któ re moż -
na wpro wa dzić w krót kim ho -
ry zon cie cza so wym, jak i te
wy ma ga ją ce dzia łań roz ło żo -
nych w dłuż szej per spek ty -
wie.

W krót kim cza sie przy pro -
jek to wa niu dróg moż na
zmniej szyć mi ni mal ną sze ro -
kość pa sów dzie lą cych dróg
dwu jez dnio wych z 5 m
do 2,5 m, gdy z 30-let niej pro -
gno zy ru chu nie wy ni ka ko -
niecz ność do bu do wy trze cie go
pa sa ru chu. Nie na le ży zo sta -
wiać re zer wy te re nu, je że li
z pro gno zy ru chu nie wy ni ka
po trze ba do bu do wy do dat ko -
wych pa sów ru chu. Przy pro -
jek to wa niu dróg na le ży dą żyć
do zbi lan so wa nia mas ziem -
nych. Przy re ali za cji są sia du ją -
cych ze so bą in we sty cji pro jek -
tan ci ko or dy no wa ni przez in -
we sto ra po win ni dą żyć do sto -
so wa nia po wyż szej za sa dy
w od nie sie niu do jak naj dłuż -
sze go od cin ka pro jek to wa nej
dro gi. In we sto rzy i pro jek tan ci
po win ni dą żyć do naj więk sze -
go wy ko rzy sta nia lo kal nych za -
so bów kru szyw, bez ob ni ża nia
trwa ło ści in we sty cji
i z uwzględ nie niem aspek tu
eko no micz ne go. Na le ży dą żyć
do naj więk sze go wy ko rzy sta -
nia re cy klin gu w dro go wnic -

twie. Na przy kład na le ży do pu -
ścić do szer sze go sto so wa nia
gra nu lat as fal to wy do zo wa ny
„na go rą co”, z wy łą cze niem
war stwy ście ral nej z SMA. Na -
le ży tak że wpro wa dzić sku -
tecz nie eg ze kwo wal ne, krót sze
niż do tych czas ter mi ny gwa -
ran cji dla dróg no wo bu do wa -
nych i in ne dla dróg re mon to -
wa nych. 

Do dzia łań w dłuż szej per -
spek ty wie cza so wej za li czam
opra co wa nie w moż li wie naj -
krót szym ter mi nie ka ta lo gu ty -
po wych obiek tów mo sto wych.
Wie dza in ży nier ska po zwa la
na wy ko rzy sta nie za sad tej wie -
dzy w pro jek to wa niu i bu do wie
obiek tów. Za sa dy po win ny być
wy ko rzy sty wa ne tak, aby bu -
dow la by ła wy ko na na w spo -
sób moż li wie jak naj mniej
skom pli ko wa ny, przy za pew -
nie niu wa run ków bez pie czeń -
stwa i trwa ło ści. Na to miast
obec nie są pro jek to wa ne pra -
wie wy łącz nie obiek ty nie ty po -
we. Ale ta ka dzia łal ność tech -
nicz na kosz tu je po dat ni ków
wię cej, niż jest to nie zbęd ne.

Obec nie pa nu je ogól ne, tech -
nicz nie nie uza sad nio ne prze -
ko na nie, że eu ro pej skim (nie
tyl ko pol skim) prio ry te tem nie
jest bu do wa nie pro ste i ła twe,
i dla te go ta nie, lecz efek tow ne
i ory gi nal ne, co spra wia, że jest
skom pli ko wa ne i trud ne. A to
mu si du żo kosz to wać. Wy da je
się, że po wi nien po wstać dru gi
nurt - za sa dy pro jek to wa nia
i bu do wy ty po wych obiek tów
mo sto wych. Po nad to na le ży
wpro wa dzić czte ro stop nio wy
sys tem prze pi sów tech nicz no -
-bu dow la nych od no szą cych
się do pro jek to wa nia dro go -
wych obiek tów bu dow la nych.
Sys tem ten bę dą two rzy ły usta -
wy za wie ra ją ce ob li ga to ryj ne
wy ma ga nia or ga ni za cyj no -
-praw ne, roz po rzą dze nia mi ni -
stra wła ści we go ds. trans por tu
za wie ra ją ce ob li ga to ryj ne wy -
ma ga nia tech nicz ne o cha rak -
te rze stra te gicz nym, do ku men -
ty okre śla ją ce wy ma ga nia tech -
nicz ne re ko men do wa ne przez
mi ni stra wła ści we go ds. trans -
por tu, któ re po win ny do ty czyć
roz wią zań kon struk cyj nych,

ma te ria ło wych lub tech no lo -
gicz nych (a więc tej wie dzy
tech nicz nej, któ ra szyb ko ule ga
dez ak tu ali za cji i po win na być
uak tu al nia na w try bie in nym
niż roz po rzą dze nia), do ku -
men ty za wie ra ją ce wy ma ga nia
tech nicz ne, ta kie jak szcze gó ło -
we wa run ki kon trak to we, nor -
my, apro ba ty, ka ta lo gi itp.

Wie dza tech nicz na, w tym
tech no lo gicz na, ule ga tak szyb -
kim zmia nom (np. w nor mach
tech nicz nych), że po win na być
za war ta w do ku men tach, któ re
moż na spraw nie no we li zo wać.
Na le ży wpro wa dzić w pol skim
sys te mie praw nym wy ma ga nia
tech nicz ne re ko men do wa ne
przez mi ni stra, któ re bę dzie
moż na na bie żą co no we li zo -
wać, do sto so wu jąc do ak tu al nej
wie dzy tech nicz nej.

Za pra szam do dys ku sji
nad za pro po no wa ny mi roz wią -
za nia mi. Po zo sta łe pro po zy cje
moż na zna leźć na stro nie in ter -
ne to wej Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry i Bu dow nic twa oraz
In sty tu tu Ba daw cze go Dróg
i Mo stów.
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GRODZISK MAZOWIECKI | W mieście całkowicie przebudowano i rozbudowano
zabytkowy budynek szkoły podstawowej przy ulicy Kilińskiego.

Dla cze go aku rat sie dzi ba „je dyn -
ki” za słu ży ła na tę szcze gól ną
mo der ni za cję?
Grze gorz Be ne dyk ciń ski:

Zło ży ło się na to kil ka ele -
men tów. Po pierw sze, stan
bu dyn ku był bar dzo zły. Już
kil ka ra zy był on prze bu do -
wy wa ny, więc stro py i in ne

ele men ty kon struk cji by ły
w bar dzo złym sta nie. Po dru -
gie, szkol ne po miesz cze nia
nie by ły do sto so wa ne do pro -
wa dze nia za jęć lek cyj nych.
Kla sy by ły za ma łe, dla te go
chcie li śmy po pra wić wa run ki
pra cy dla na uczy cie li i na uki
dla uczniów. Ostat nim po wo -
dem by ła chęć uczy nie nia tej
pla ców ki no wo cze sną, speł -
nia ją cą ocze ki wa nia uczniów
i na uczy cie li. 

Czy li ko rzy ścią nie jest je dy nie ra -
dość dla oka?

Oczy się ra du ją, bo to na -
praw dę pięk ny obiekt. Ale
w przy pad ku je go mo der ni za -
cji cho dzi ło o coś wię cej.
„Je dyn ka” za wsze by ła po -

strze ga na ja ko je den z naj -
pięk niej szych obiek tów
w gmi nie. Wie lu miesz kań ców
oba wia ło się, że bu dy nek, któ -
ry jest wręcz sym bo lem
Gro dzi ska Ma zo wiec kie go,
mógł by ulec znisz cze niu. Lu -
dziom to wa rzy szył strach, że
po stę pu ją ca de gra da cja nie -
ba wem cał ko wi cie
unie moż li wi je go od bu do wę.
Dziś wszy scy się cie szą, że ko -
lej ny za by tek zo stał
ura to wa ny. Ko rzy ścią jest też
ko lo sal na po pra wa funk cjo -
nal no ści - szko ła jest nie tyl ko
pięk na, ale tak że nie zwy kle
no wo cze sna. Jej wnę trze jest
ab so lut nie uni ka to we. Jest
świet nym przy kła dem, jak łą -
czyć hi sto rię

z no wo cze sno ścią. W bu dyn ku
wy ko rzy sta no re lik ty, ory gi nal -
ne ka fle po sadz ki, któ re
wmon to wa no w ka mien ny po -
dest scho dów. W ho lu
na ce ra micz nych pły tach
utrwa lo no hi sto rię bu dyn ku.
Po nad to bu dy nek zo stał do -
sto so wa ny do po trzeb osób
nie peł no spraw nych. 

Wia do mo, że na „je dyn ce” mia sto
nie po prze sta nie. Gro dzisk Ma zo -
wiec ki jesz cze wy pięk nie je . 

Pra cow ni cy urzę du miej -
skie go pra cu ją nad po nad 40
pro jek ta mi in we sty cyj ny mi.
Za koń czy li śmy pra ce pro jek to -
we nad re wi ta li za cją wil li
Nie spo dzian ka, nie co mniej -
szym, ale rów nie pięk nym

obiek tem, któ ry mia sto ku pi ło
od pry wat nych wła ści cie li.
Przed na mi spo re wy zwa nie,
po nie waż obiekt jest w bar dzo
złym sta nie. Jesz cze w tym ro -
ku pla nu je my roz po czę cie
prac mo der ni za cyj nych. Za -
czę li śmy po rząd ko wa nie
te re nu przy cmen ta rzu ży dow -
skim. Do pro wa dzi my to
miej sce do ta kie go sta nu, że by
by ło ab so lut nie wzor co we. Po -
za tym bę dzie my bu do wa li
obiek ty współ cze sne, któ re
ma ją zde cy do wa nie roz sze rzyć
za kres usług pu blicz nych.
Chce my wy bu do wać ha lę
spor to wo -wi do wi sko wą. My -
ślę, że bę dzie to je dy ny obiekt,
w któ rym bę dzie moż li wość
or ga ni zo wa nia kon cer tów

z kil ku ty sięcz ną pu blicz no ścią.
Po wsta nie In te rak tyw ne Cen -
trum Edu ka cyj no -Spo łecz ne,
któ re ma słu żyć in te gra cji spo -
łecz nej, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem po trzeb se -
nio rów, np. w spe cjal nej sa li
do ćwi czeń wy po sa żo nej
w no wo cze sne przy rzą dy pro -
wa dzo ne bę dą za ję cia
ru cho we umoż li wia ją ce po pra -
wę kon dy cji fi zycz nej.
W bu dyn ku bę dzie też funk -
cjo no wa ła me dia te ka -
no wo cze sna stre fa usług bi -
blio tecz nych. Bar dzo waż ną
spra wą jest rów nież re wi ta li za -
cja Sta wów Wal czew skie go.
Chce my, aby był to naj więk szy
w mie ście obiekt re kre acji
wod nej.

„Jedynka” to tylko początek

Stadion gotowy
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z dru giej po ło -
wy XIX wie ku.
Ma cha rak te ry -
stycz ną dla dzie -

więt na sto wiecz nej za bu do -
wy uzdro wi sko wej for mę ar -
chi tek to nicz ną i wy strój, któ -

rych źró deł moż na by się do -
szu ki wać w al pej skich ku ror -
tach. 

Wy bu do wa ny wpar ku, peł nił
funk cje lecz ni cze i uzdro wi sko -
we. Cie ka wost ką jest, że ku ra -
cju sza mi tej pla ców ki by li m.in.
Wła dy sław Rey mont, Adolf Dy -
ga siń ski, Ka zi mierz Prze rwa -

-Tet ma jer. Wokre sie mię dzy wo -
jen nym bu dy nek był sie dzi bą
miej skich urzęd ni ków. Po za -
koń cze niu dru giej woj ny świa -
to wej obiekt był sie dzi bą Li -
ceum Pe da go gicz ne go. Od wie -
lu lat mie ści się w nim Szko ła
Pod sta wo wa nr 1.  Z pew no ścią
nie jest to bu dow la, obok któ rej

więk szość miesz kań ców Gro -
dzi ska Ma zo wiec kie go prze -
cho dzi obo jęt nie. Wią że się
z nim wie le wspo mnień. Wie lu
miesz kań ców koń czy ło „je dyn -
kę” isą oni ztym miej scem zwią -
za ni emo cjo nal nie. Tym bar -
dziej cie szy ich wi dok prze pięk -
nej mo der ni za cji.

Ztej in we sty cji już ko rzy -
sta ją mło dzi spor tow cy
i miesz kań cy, a na ofi -
cjal ne otwar cie obiek tu
przy je dzie Mar cin

Urbaś, mistrz Eu ro py i wciąż ak tu -
al ny re kor dzi sta Pol ski w bie gu
na 200 me trów.

Przed roz po czę ciem mo der ni -
za cji sta dio nu wiej skie go w Dy wi -
tach, któ ry zo stał zbu do wa ny
w la tach 80. ubie głe go wie ku, mło -
dzi lek ko atle ci i ucznio -
wie mu sie li tre no wać
na wy eks plo ato wa nej
żuż lo wej bież ni. Wie le
do ży cze nia po zo sta wia -
ły też znisz czo ne try bu -
ny, sfa ty go wa na pły ta
głów na bo iska, skocz nia
w dal czy be to no wy plac
wy ko rzy sty wa ny la tem
do or ga ni za cji fe sty nów,
a zi mą pod lo do wi sko.

- Gmi na Dy wi ty chce
się pro mo wać i przy cią -
gać no wych miesz kań -
ców po przez sport i edu -
ka cję na wy so kim po zio -
mie, stąd de cy zja Ra dy Gmi ny Dy -
wi ty o przy stą pie niu do mo der ni -
za cji sta dio nu - wy ja śnia Ja cek
Szy dło, wójt gmi ny Dy wi ty. - Po za
tym już kil ka lat te mu po sta wi li śmy
na roz wój spor to wy dzie ci i mło -
dzie ży po przez lek ko atle ty kę.
Zna ko mi cie funk cjo nu je Gmin ny
Uczniow ski Klub Spor to wy Asy
Dy wi ty, któ re go pod opiecz ne zdo -
by wa ją me da le mi strzostw Pol ski
w ka te go rii mło dzi czek i ju nio rek.

Nie mo gli się do cze kać

O tym, jak du że by ło za po trze -
bo wa nie na ko rzy sta nie ze zmo -
der ni zo wa ne go sta dio nu, naj le piej
mó wią licz ne py ta nia za da wa ne
oso bi ście oraz te le fo ny i za py ta nia
na ofi cjal nym pro fi lu gmi ny na Fa -
ce bo oku. Za le d wie pół go dzi ny
od ogło sze nia wia do mo ści o do -
pusz cze niu przez nad zór do użyt -
ko wa nia sta dio nu pierw szy tre -
ning na tar ta no wej no wo cze snej
bież ni od by ły dwie uta len to wa ne

lek ko atlet ki GUKS Asy Dy wi ty, sio -
stry Ali cja iPau li na Po tasz nik.

- Za wod ni cy są bar dzo za do wo -
le ni i mó wią, że bie ga się bar dzo
faj nie - in for mu je Szy mon Nie sta -
tek, tre ner GUKS Dy wi ty. - Bież nia
jest ide al na do tre nin gów. Jest
mięk ka, ale bar dzo sprę ży sta i wy -
ko na na w spo sób pro fe sjo nal ny.

W tej chwi li bież nia w Dy wi tach
jest naj lep sza ja ko ścio wo spo śród
wszyst kich po dob nych w Olsz ty -
nie i oko li cach. Sta dion uni wer sy -

tec ki w Kor to wie jest mak sy mal -
nie wy ko rzy sta ny, a bież nia wy -
eks plo ato wa na. W przy szłym ro -
ku ma być re mon to wa ny. Je dy nie
bież nia przy ul. Byd go skiej pre -
zen tu je dość do bry po ziom.

- Wa run ki do tre no wa nia bie -
gów czy sko ków w Dy wi tach zmie -
ni ły się dia me tral nie na ko rzyść -
mó wi wójt Ja cek Szy dło.

Lo do wi sko hi tem zi my

Od po cząt ku udo stęp nia nia
sta dion cie szy się du żym po wo -
dze niem wśród miesz kań ców. Ko -
rzy sta ją z nie go bie ga cze, mi ło śni -
cy „kij ków” (ko niecz nie w ka pe lu -
szach ochron nych), przy cho dzą
też ro dzi ce z ma ły mi ro we rzy sta -
mi (dla tych prze wi dzia ny zo stał
wy re mon to wa ny i rów ny be to no -
wy plac).

- Lu dzie mó wią, że to jest sta dion
eks tra - pod kre śla To masz Kor sak,
go spo darz obiek tu. - Te raz to jest
in na baj ka i in ne bie ga nie.

Zi mą na be to no wym, od no wio -
nym pla cu po wsta ło bez płat ne lo -
do wi sko z pro fe sjo nal ny mi ban -
da mi i oświe tle niem. W naj bar -
dziej ob le ga nych po rach na lo do -
wi sku umiej sco wio nym na sta dio -
nie śli zga ło się kil ka dzie siąt osób
na raz. Przez nie mal mie siąc by ło
ono naj więk szą atrak cją wsi.

– Mło dzi i star si miesz kań cy
gmi ny, ale tak że licz ni go ście
z Olsz ty na tłum nie od wie dza li
obiekt - mó wi wójt Ja cek Szy dło. –

Gmi na Dy wi ty bez płat -
nie udo stęp nia ła
obiekt, a tak że bram ki
i ki je ho ke jo we. Lo do wi -
sko to był strzał w dzie -
siąt kę!

Mistrz Europy
na otwar ciu

Ofi cjal ne otwar cie
zmo der ni zo wa ne go
sta dio nu lek ko atle tycz -
ne go w Dy wi tach od bę -
dzie się 26 kwiet nia.
Za pla no wa no mecz

lek ko atle tycz ny mło dzie ży: gmi -
na Dy wi ty kon tra za przy jaź nio na
gmi na Ryb no, bę dzie po kaz Mło -
dzie żo wej Or kie stry Dę tej z Ryb -
na. Dy wi ty te go dnia od wie dzi też
Mar cin Urbaś, olim pij czyk,
mistrz Eu ro py i wciąż ak tu al ny
re kor dzi sta Pol ski w bie gu na 200
me trów.

– Z przy jem no ścią we zmę
udział w otwar ciu no wo cze sne go
sta dio nu lek ko atle tycz ne go – mó -
wi spor to wiec.

Pod czas mo der ni za cji wy ko na -
na zo sta ła m.in. re no wa cja pły ty
głów nej bo iska, żu żel za mie nił się
w no wo cze sną bież nię tar ta no wą,
od bu do wa no bo isko be to no we,
a tak że po la do rzu tu oszcze pem,
rzu tu ku lą i sko ku wzwyż. Jest no -
wa bież nia i skocz nia w dal, nie -
bie skie krze seł ka na try bu nach,
no we ogro dze nie i świa tła ju pi te -
rów. Cał ko wi ta war tość in we sty cji
to 2,38 mln zł, w tym 857 tys. zł
gmi na po zy ska ła ze środ ków ze -
wnętrz nych, a 1,5 mln zł to wkład
z bu dże tu gmi ny.
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ROZMOWA | Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

JASŁO | Zmodernizowano Jasielski Dom Kultury. Projekt

ukierunkowany był na wzmocnienie  infrastruktury kulturalnej.

Pa nie bur mi strzu, gdy mia sto roz po czy na ło mo -
der ni za cję JDK, mó wio no, że to ry zy kow na
wal ka z cza sem.
Ry szard Pa bian: To nie by ło ła twe za -
da nie. Naj więk szym wy zwa niem był
bar dzo krót ki ter min re ali za cji in we sty cji
o war to ści 14 mln zł. Prze bu do wa do -
mów kul tu ry w Ja śle i w Lip tow skim
Mi ku la szu mu sia ła zo stać ukoń czo na
w sie dem mie się cy. Na bu do wie pra co -
wa ło cią gle oko ło 120 osób z róż nych
ekip. Tem po by ło za wrot ne, ale dzię ki te -
mu uda ło nam się za koń czyć wszyst ko
w ter mi nie. Gdy bym jesz cze raz miał
pod jąć de cy zję o re ali za cji, by ła by ta ka
sa ma. By ło war to!

Co zmie ni ło się po prze bu do wie?
Po wierzch nia JDK zwięk szy ła się o 790

me trów. Dzię ki te mu mo gły po wstać no -

we sa le: ta necz na, mu zycz na, stu dio na -
grań. Zmo der ni zo wa na zo sta ła sa la
wi do wi sko wa, któ ra zo sta ła wy po sa żo na
m.in. w no we na gło śnie nie, oświe tle nie
i fo te le. Ca ły obiekt jest kli ma ty zo wa ny.
Za sto so wa ne roz wią za nia ar chi tek to -
nicz ne spra wi ły, że bu dy nek w wy ni ku
mo der ni za cji uzy skał nie tyl ko atrak cyj -
ny wi ze ru nek ze wnętrz ny, lecz rów nież
wy so ki stan dard wnętrz. Chcie li śmy, by
po prze bu do wie JDK sta no wił no wo cze -
sny obiekt, w któ rym mo gły by się
od by wać im pre zy kul tu ral ne na wy so -
kim po zio mie. Na pew no jest to obiekt
bar dzo no wo cze sny, na mia rę XXI wie ku.
Obec nie JDK nie tyl ko zdo bi mia sto, ale
jest wy ra zem je go eks pre sji.

Ja sło ma pla ny na ko lej ne in we sty cje?
Oczy wi ście. Pla ny stra te gicz ne mia sta

mu szą być opra co wa ne od po wied nio
wcze śniej, by w mo men cie ogło sze nia
na bo rów mieć przy go to wa ne kon kret ne
pro po zy cje. Stan fi nan so wy mia sta jest
do bry, a to od nie go za le ży przede
wszyst kim moż li wość ubie ga nia się
o środ ki unij ne. Już te raz ocze ku je my
na kil ka roz strzy gnięć do ty czą cych do fi -
nan so wa nia. Wie rzę, że tak jak
w przy pad ku JDK bę dą one po zy tyw ne.

Obiekt na miarę XXI wieku
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Uda ło się zre ali zo wać
in we sty cję, któ ra
po zwo li ła udo stęp -
nić miesz kań com
Ja sła obiekt na mia -

rę XXI wie ku. Za da nie zre ali zo -
wa no w ra mach pro jek tu pn.
„Pod nie sie nie ja ko ści świad czo -
nych usług po przez prze bu do wę
in fra struk tu ry kul tu ral nej do -
mów kul tu ry w Ja śle i Lip tow -
skim Mi ku la szu”. Je go war tość
cał ko wi ta wy nio sła4290981 eu -
ro, zcze go2831690 eu ro to do fi -
nan so wa nie z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go w ra mach Pro gra mu Współ -
pra cy Trans gra nicz nej Rzecz po -
spo li ta Pol ska -Re pu bli ka Sło -
wac ka2007-2013.

ROZMOWA | Ryszard Pabian,
burmistrz Jasła.

DYWITY | Najlepsza obecnie bieżnia w Olsztynie i okolicach, boisko główne z nową murawą 
i nawodnieniem, ładne trybuny, równy plac pod lodowisko i jupitery - to główne korzyści przebudowy

stadionu komunalnego w niewielkich Dywitach pod Olsztynem. 
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ZABRZE | Zmodernizowane targowisko w centrum Zabrza wręcz woła do robienia zakupów w komfortowych warunkach.

Nowoczesny handel na targowisku Pod Ratuszem

No wo cze sna in fra struk tu ra
za chę ca do od wie dze nia
te go miej sca. Od nie daw -
na, bo choć od lat by ło to
po pu lar ne miej sce han -

dlo we zna ne wszyst kim miesz kań com,
to jed nak do pie ro po grun tow nej
prze bu do wie za czę ło się mó wić
o praw dzi wej przy jem no ści ku po wa -
nia.

Tar go wi sko przy ul. Bo bo li, któ re
no si te raz na zwę Pod Ra tu szem, zmie -
ni ło się w cią gu ostat nich mie się cy nie
do po zna nia. Do nie daw na stra szy ło
sza rzy zną i wy słu żo ny mi punk ta mi
han dlo wy mi, te raz jest god ną wi zy -
tów ką mia sta w sa mym je go ser cu.
W miej scu sta re go pla cu tar go we go
po wsta ła no wo cze sna prze strzeń han -
dlo wa, przy ja zna dla osób nie peł no -
spraw nych.

Te raz ku pu ją cy ma ją do dys po zy -
cji 150 punk tów han dlo wych roz -
miesz czo nych w 18 pa wi lo nach. Nie
za po mnia no też o bez płat nym par -
kin gu. Ca ły te ren zo stał upo rząd ko -
wa ny i ob ję ty mo ni to rin giem. Dla
wy go dy klien tów po wsta ły we -
wnętrz ne dro gi do jaz do we i chod ni -
ki. No we go bla sku na bra ła rów nież
stre fa wo kół in we sty cji - te re ny zie lo -
ne zo sta ły upo rząd ko wa ne i zre kul -
ty wo wa ne.

Za rząd cą Tar go wi ska Miej skie go
Pod Ra tu szem jest Za brzań ska Agen -
cja Re ali za cji In we sty cji sp. z o. o., któ ra
dys po nu je jesz cze wol ny mi po -
wierzch nia mi han dlo wy mi o pro fi lu
spo żyw czym i prze my sło wym.

– Zre ali zo wa na in we sty cja przy -
nio sła mia stu i je go miesz kań com
spo ro ko rzy ści - mó wi Ma rio la Maj -
chrzyk, pre zes Za brzań skiej Agen cji

Re ali za cji In we sty cji. – Na re wi ta li za -
cji prze strze ni miej skiej zy skał wi ze -
ru nek cen trum mia sta.  Nie cho dzi tu
tyl ko o sa mo tar go wi sko. Po wsta ła tu
cał kiem no wa in fra struk tu ra ko mu -
nal na w po sta ci dróg i chod ni ków.
Pod czas re ali za cji nie za po mnia no
o oso bach nie peł no spraw nych. Dzię -
ki za in sta lo wa niu pro fe sjo nal ne go
mo ni to rin gu moż na też mó wić o ko -
rzy ściach pły ną cych ze zwięk sze nia
bez pie czeń stwa. In we sty cja przy czy -
nia się bez po śred nio do prze ciw dzia -
ła nia bez ro bo ciu – mo der ni za cja tar -
go wi ska z pew no ścią sta no wi wspar -
cie drob nej dzia łal no ści go spo dar -
czej na te re nie wo je wódz twa ślą skie -
go. Nie bez zna cze nia po zo sta je tak że
ko rzyść w po sta ci wy kre owa nia
wśród miesz kań ców po glą du, że ży ją
w atrak cyj nym miej scu otwar tym
na spo łe czeń stwo i je go po trze by.
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PONIATOWA | Termomodernizacja objęła 14 budynków
użyteczności publicznej.

RABKA-ZDRÓJ | Przebudowa budynku kina Śnieżka.

Wy glą da na to, że po zo sta wie nie
obiek tów w po przed nim sta nie
by ło droż sze niż ich zmo der ni zo -
wa nie.
Ze non Ro dzik: Nie szczel -
ność okien, drzwi oraz bra ki
od po wied nie go ocie ple nia
i izo la cji ścian ze wnętrz nych
obiek tów po wo do wał cią gły
wzrost kosz tów ich utrzy ma -
nia oraz ogrze wa nia.
Prze gro dy bu dyn ków cha rak -
te ry zo wa ły się zbyt du ży mi
współ czyn ni ka mi prze ni ka nia
cie pła – nie przy sta ją cy mi
do obec nych wy mo gów.

Ja kie wy mier ne ko rzy ści przy nio -
sła mo der ni za cja?

Pra ce ter mo mo der ni za cyj -
ne prze pro wa dzo ne
z za sto so wa niem naj bar dziej
opty mal nych roz wią zań oraz
wy so kiej ja ko ści wy ko naw -
stwa ro bót bu dow la nych da ją
wy so kie efek ty eko lo gicz ne
i eko no micz ne. Jed nym z uzy -
ska nych re zul ta tów jest
zmniej sze nie ener go chłon no -
ści bu dyn ków, co dłu go trwa le
bę dzie wpły wać na eko no -
micz ny aspekt ich

utrzy ma nia. Obiek ty ob ję te
ter mo mo der ni za cją utrzy my -
wa ne są z bu dże tu po wia tu
i każ da oszczęd ność środ ków
jest ko rzyst na dla je go kon dy -
cji. Przed się wzię cie wpły wa
rów nież na ochro nę śro do wi -
ska oraz po pra wę ja ko ści
po wie trza po przez ra cjo nal ne
wy ko rzy sta nie ener gii i ob ni -
że nie ilo ści sub stan cji
za nie czysz cza ją cych wpro wa -
dza nych do at mos fe ry
z pro ce sów ener ge tycz ne go
spa la nia pa li wa. Ma to istot ne
zna cze nie dla po wia tu opol -
skie go i je go miesz kań ców
z uwa gi na fakt, iż w je go gra -
ni cach znaj du ją się ob sza ry
chro nio ne – Wrze lo wiec ki
Park Kra jo bra zo wy i Ka zi -
mier ski Park Kra jo bra zo wy.

Re ali za cja pro jek tu wią że
się z wy stą pie niem licz nych
efek tów spo łecz nych. Prze -
pro wa dzo ne pra ce
mo der ni za cyj ne znacz nie po -
pra wi ły za rów no ze wnętrz ną
es te ty kę bu dyn ków, kom fort
wa run ków pra cy, jak i ja kość
świad czo nych usług. W przy -
pad ku bu dyn ku Warsz ta tów

Ze spo łu Szkół w Po nia to wej
wy ko na ne ro bo ty sta no wią
pierw szy etap dzia łań ma ją -
cych na ce lu przy wró ce nie
obiek to wi funk cji użyt ko -
wych. Ko lej ny etap
prze wi du je kom plek so wą mo -
der ni za cję wnę trza bu dyn ku
pod ką tem ada pta cji po miesz -
czeń na pra cow nie kształ ce nia
za wo do we go.

Czy ter mo mo der ni za cja za pla no -
wa na jest tak że dla in nych
obiek tów?

Po wiat opol ski zło żył wnio -
sek apli ka cyj ny o roz sze rze-
nie za kre su pro jek tu pn.
„Ter mo mo der ni za cja bu dyn -
ków uży tecz no ści pu blicz nej”
re ali zo wa ne go w ra mach fun -
du szy EOG 2009-2014.
Pla no wa ne jest prze pro wa -
dze nie ko lej nych ośmiu
za dań ter mo mo der ni za cyj -
nych. Do dat ko wy za kres
pro jek tu obej mo wać bę dzie
kon ty nu ację mo der ni za cji
bu dyn ków już ob ję tych pro -
jek tem oraz ter mo mo-
der ni za cję ko lej nych czte -
rech bu dyn ków uży tecz no ści
pu blicz nej bę dą cych w za so -
bach po wia tu opol skie go.

Dla cze go ki no pod da no mo der ni -
za cji?
Ewa Przy by ło: La ta świet no -
ści ki na, a tak że sa me go
bu dyn ku, daw no mi nę ły. Bu -
dy nek, w któ rym znaj du je się
obec nie ki no Śnież ka w Rab -
ce -Zdro ju, po wstał
w la tach 30. XX w.,
a od lat 50. XX w. jest sie dzi bą
ki na. Wła dze mia sta wie lo -
krot nie sta ra ły się przy wró cić
daw ny blask te mu miej scu.
Nie ste ty, z każ dym ro kiem
obiekt wy ma gał co raz więk -
szych re mon tów i na kła dów
fi nan so wych, któ rym nie moż -
na by ło po do łać bez
po zy ska nia środ ków ze -
wnętrz nych. W związ ku z tym
w 2010 r. gmi na zło ży ła wnio -
sek o do fi nan so wa nie
mo der ni za cji w part ner stwie
ze Sta rą Lu bo vną ze Sło wa cji
ze środ ków pro gra mu trans -
gra nicz ne go. W tym cza sie
obiekt zo stał cał ko wi cie za -
mknię ty. Do pie ro w 2014r.
do sta li śmy de cy zję o przy zna -
niu do fi nan so wa nia. Nie ste ty,
mniej szą, niż wnio sko wa li śmy.

Mi mo to zde cy do wa li śmy
o przy stą pie niu do mo der ni -
za cji obiek tu. Rab ka -Zdrój
jest miej sco wo ścią uzdro wi -
sko wą, dla te go nie ustan nie
roz sze rza my na szą ofer tę tu -
ry stycz ną, by spro stać
ocze ki wa niom go ści od wie -
dza ją cych na sze uzdro wi sko.
Co ro ku sta ra my się od dać
do użyt ku ja kąś no wą atrak -
cję. My ślę, że hi sto ria
ki na Śnież ka, wspo mnie nia
miesz kań ców i go ści z nim
zwią za ne rów nież mia ły
wpływ na na szą de cy zję
o przy stą pie niu do mo der ni -
za cji.

Ko rzy ści z prze pro wa dzo nej mo -
der ni za cji są już od czu wal ne?
Ko rzy ści są bar dzo du że. Dzię -
ki mo der ni za cji ki na po wsta ło
ko lej ne miej sce w Rab ce -Zdro -
ju, w któ rym tęt ni ży cie
kul tu ral ne. Prócz co dzien nych
kil ku se an sów od by wa ją się tu
rów nież cie ka we wy da rze nia
in te gru ją ce miesz kań ców i go -
ści. Wy star czy wy mie nić
choć by Dzień Ko biet, wa len -
tyn ki, tłu sty czwar tek,
trans mi sje mi strzostw Eu ro py
w pił ce ręcz nej, ma ra to ny fil -
mo we, wy sta wy, wy kła dy,
kon cer ty i spo tka nia z cie ka wy -
mi ludź mi. Po nad to w obiek cie
zlo ka li zo wa na jest kli ma tycz na
ka wiar nia, w któ rej moż na się
spo tkać ze zna jo my mi i od po -
cząć przy ka wie. Bu dy nek jest
w peł ni przy sto so wa ny do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych

i star szych. Zo stał wy po sa żo ny
w pod jaz dy, plat for my scho do -
we, a tak że spe cjal ne miej sca
na wi dow ni, jest za tem do stęp -
ny dla wszyst kich. Nie oce nio ny
jest też efekt es te tycz ny. Do -
tych czas bu dy nek prak tycz nie
był ru iną, a obec nie to je den
z no wo cze śniej szych obiek tów
w mie ście.

Czy mia sto pla nu je ko lej ne tak
efek tow ne in we sty cje?

Oczy wi ście! Mo im zda niem
jesz cze wie le moż na zro bić,
by w Rab ce by ło jesz cze
pięk niej i cie ka wiej. Pla nu je -
my się sku pić na ko lej nych
in we sty cjach ma ją cych na ce -
lu po pra wę ofer ty
tu ry stycz no -re kre acyj nej,
mię dzy in ny mi po przez za go -
spo da ro wa nie bul wa rów
nad rze ką Po ni czan ką. Po -
wsta ną tu pro me na da pie sza
i ścież ka ro we ro wa, bo isko
do pił ki siat ko wej, si łow nia
ple ne ro wa, park li no wy, wia -
ta ple ne ro wa prze zna czo na
do spo tkań, ścian ka wspi -
nacz ko wa, gro ta sol na, tęż nia
so lan ko wa ze wnętrz na oraz
kli ma tycz ny wo do spad. Ko -
lej ną in we sty cją jest
wy ko na nie wod ne go pla cu
za baw na te re nie par ku
Zdro jo we go. W ko lej nych la -
tach z pew no ścią bę dzie
jesz cze wie le się dzia ło i mam
na dzie ję, że nie ba wem bę -
dzie my mo gli zgła szać
ko lej ne in we sty cje do kon -
kur su Mo der ni za cja Ro ku.

Budynki przestały
wysysać pieniądze

Zdrowo i kulturalnie

Zgło szo ne do kon kur -
su ter mo mo der ni za -
cje bu dyn ku ad mi ni -
stra cyj ne go znaj du ją -
ce go się przy ul. Lu -

bel skiej 4 w Opo lu Lu bel skim
oraz bu dyn ku warsz ta tów Ze -
spo łu Szkół w Po nia to wej po ło -
żo ne go przy ul. Fa brycz nej 16C
by ły czę ścią pro jek tu „Ter mo -
mo der ni za cja bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej” re ali zo -
wa ne go przez po wiat opol ski
w ra mach pro gra mu PL04
„Oszczę dza nie ener gii i pro mo -

wa nie od na wial nych źró deł
ener gii” ze środ ków Me cha ni -
zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie -
go Ob sza ru Go spo dar cze -
go 2009-2014. Pro jekt ten obej -
mo wał ter mo mo der ni za cję 14
bu dyn ków uży tecz no ści pu -
blicz nej, bę dą cych w za so bie
po wia tu opol skie go, w tym bu -
dyn ków ad mi ni stra cyj nych,
szkol nych oraz szpi tal nych. Do -
fi nan so wa nie po zy ska ne z EOG
sta no wi ło 52,33 proc. kosz tów
kwa li fi ko wal nych in we sty cji.

Za kres prac ter mo mo der ni -
za cyj nych obej mo wał m.in. wy -

mia nę sto lar ki okien nej
i drzwio wej, do cie ple nie ścian
ze wnętrz nych bu dyn ków, do -
cie ple nie stro po da chów, wy -
mia nę źró deł cie pła oraz in sta -
la cji c. o., mon taż in sta la cji so -
lar nej na bu dyn ku Od dzia łu
Chi rur gicz ne go Po wia to we go
Cen trum Zdro wia sp. z o.o.
w Opo lu Lu bel skim.

Ge ne ral nym wy ko naw cą
prac na bu dyn kach zgło szo -
nych do kon kur su „Mo der ni za -
cja ro ku 2015” by ła fir ma
WENTA-PRODUCT z sie dzi bą
w Bo ry so wie.

Re mont i prze bu do -
wa bu dyn ku ki na
Śnież ka w Rab ce -
-Zdro ju by ły wy ko -
na ne w ra mach za -

da nia do fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go w ra mach Pro gra mu
Współ pra cy Trans gra nicz nej
Rzecz po spo li ta Pol ska -Re pu -
bli ka Sło wac ka 2007-2013. 

Pro jekt KOSTKA re ali zo wa ny
był na pod sta wie po ro zu mie nia
gmi ny Rab ka -Zdrój i mia sta
Sta ra Lu bo vna na Sło wa cji.
W ra mach pol skiej czę ści pro -
jek tu wy ko na no ge ne ral ny re -
mont ca łe go bu dyn ku ki na
Śnież ka wraz z prze bu do wą ist -
nie ją cych in sta la cji we wnętrz -
nych i bu do wą sys te mu wen ty -
la cji me cha nicz nej oraz do sto -

so wa niem obiek tu do po trzeb
osób nie peł no spraw nych. 

Zre wi ta li zo wa no tak że te ren
wo kół bu dyn ku - utwar dzo no
cią gi ko mu ni ka cyj ne, za mon to -
wa no ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry oraz za dba no o za go spo -
da ro wa nie zie le ni. 

Obiekt zo stał w peł ni wy po -

sa żo ny dla po trzeb peł nio nej
funk cji. Znaj du ją się w nim no -
wo cze sny sprzęt, na gło śnie nie,
ekran oraz cy fro wy pro jek tor.
Ki no Śnież ka ma wi dow nię
na 171 miejsc, a dzię ki współ -
pra cy z Ma ło pol ską Sie cią Kin
Cy fro wych rów nież naj now szy
re per tu ar. 
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ROZMOWA | Zenon Rodzik, starosta opolski.

ROZMOWA | Ewa Przybyło, burmistrz
Rabki-Zdroju.



Pierwszą jest prze bu -
do wa dro gi gmin nej
re la cji Ra do mia -Sło -
ne. In we sty cja do ty -
czy ła mo der ni za cji

grun to wej gmin nej dro gi bie -
gną cej przez las. Ze wzglę du
nazna cze nie dro gi dla sko mu ni -
ko wa nia miej sco wo ści le żą cych
nate re nie gmi ny, re ali za cji prze -
wo zów szkol nych, ale rów nież jej
ro li wtrans por cie re ali zo wa nym
przez za kła dy usług le śnych,
zde cy do wa no się naza sto so wa -
nie tech no lo gii dro gi be to no wej,
wzmac nia nej naod cin kach oraz
na skrzy żo wa niach z go spo dar -
czy mi dro ga mi le śny mi.

Głów nym wy ko naw cą in we -
sty cji by ła fir ma BRUBET
RYSZARD WINNICKI, ale zgod -
nie z wy mo ga mi gmi ny i za war -
tą umo wą nad zór wy ko naw czy
ob jął pro jek tant dro gi - Grze -
gorz Ru snak. In we stor, gmi na
Świd ni ca, zde cy do wał się na ta -
kie roz wią za nie ze wzglę du
naza sto so wa nie tech no lo gii be -
to nu wa ło wa ne go, do tych czas

nie sto so wa ne go na dro gach
gmin nych w re gio nie.

Be ton wa ło wa ny cha rak te ry -
zu je się bar dzo du żą od por no -
ścią na wa run ki at mos fe rycz ne,
a ze wzglę du na swo ją struk tu rę
jest też szcze gól nie od por ny
na dzia ła nie me cha nicz ne.

Ze wzglę du na cha rak ter
tech no lo gii wy ko na nia na -
wierzch ni dro gi głów ny wy ko -
naw ca zwró cił się do fir my La -
far ge z proś bą o przy go to wa nie
mie szan ki be to nu opty mal nej
dla wa run ków bu do wa nej dro -
gi. La bo ra to ryj nie opra co wa na
re cep tu ra skła du za sto so wa ne -
go be to nu wa ło wa ne go (sta no -
wi ta jem ni cę han dlo wą) po zwo -
li ła na uzy ska nie na wierzch ni
bar dzo do brej ja ko ści oraz
trwa ło ści. Dzię ki za sto so wa ne -
mu roz wią za niu dro ga cha rak -
te ry zu je się ni ską po ro wa to ścią,
na sią kli wo ścią oraz du żą wy -
trzy ma ło ścią, co za pew nia od -
por ność na wil got ność oraz po -
pra wia kom fort i bez pie czeń -
stwo jaz dy. Dzię ki za sto so wa niu
mie sza nek na po wie trza ją cych

ma pod wyż szo ne pa ra me try
mro zo od por no ści, któ re ma ją
du ży wpływ na je go trwa łość.
Gwa ran cja trwa ło ści, któ rą uzy -
ska ła gmi na, wy no si aż 15 lat.

Bu do wa 2,1-km od cin ka dro -
gi trwa ła sześć mie się cy, jed no -
cze śnie dzię ki za sto so wa niu
tech no lo gii be to nu wa ło wa ne -
go, a nie la ne go, czas do stęp no -
ści do eks plo ata cji po szcze gól -
nych od cin ków był znacz nie
skró co ny.

Dru gą zgło szo ną do kon kur -
su in we sty cją w Świd ni cy jest
kom plek so wa ter mo mo der ni -
za cja bu dyn ków oświa to wych
na le żą cych do gmi ny w trzech
miej sco wo ściach. By ła to in we -
sty cja re ali zo wa na w for mu le
part ner stwa pu blicz no -pry wat -

ne go. Part ne rem pro jek tu by ła
fir ma Sie mens sp. z o.o. In we -
sty cja mia ła cha rak ter pro jek tu
hy bry do we go - to jed na
zpierw szych te go ty pu in we sty -
cji, w któ rych fun du sze Unii Eu -
ro pej skiej po łą czo ne są ze środ -
ka mi part ne ra pry wat ne go.

Dzię ki pro ce du rze dia lo gu
kon ku ren cyj ne go, w ra mach
któ re go wy bie ra ny był part ner
in we sty cji, uda ło się okre ślić za -
rów no za kres prac, jak iwa run ki
współ pra cy ko rzyst ne z punk tu
wi dze nia sa mo rzą du, amoż li we
do przy ję cia przez part ne ra
pry wat ne go.

W ra mach in we sty cji zmo -
der ni zo wa no Szko łę Pod sta wo -
wą w Sło nem z od dzia łem
przed szkol nym, Punkt Fi lial ny

w Koź li z od dzia łem przed -
szkol nym oraz Ze spół Szkół im.
Ja na Paw ła II w Świd ni cy.

Re ali za cja in we sty cji prze bie -
ga ła wdwóch eta pach: pra ce ter -
mo mo der ni za cyj ne pro wa dzą ce
dopo pra wy sta nu tech nicz ne go
obiek tów w ce lu ogra ni cze nia
strat cie pła i re duk cji zu ży cia
ener gii oraz za sto so wa nie naj -
now szych sys te mów za rzą dza -
nia wy ko rzy sta niem ener gii
w ce lu mo ni to ro wa nia jej zu ży -
cia oraz ra cjo nal ne mu za rzą dza -
niu wy ko rzy sta niem ener gii.

- Umo wa z part ne rem wią że
nas na dzie sięć lat - mó wi Ari sa
Jaz, za stęp czy ni wój ta Świd ni cy. -
Wtym cza sie part ner po no si od -
po wie dzial ność zauzy ska nie za -
de kla ro wa ne go po zio mu

oszczęd no ści. Wra mach po dzia -
łu ry zy ka mię dzy part ne ra mi od -
po wia da on za tzw. ry zy ko kon -
struk cyj ne, funk cjo no wa nie sys -
te mu za rzą dza nia wy ko rzy sta -
niem ener gii i osią gnię cie wska -
za ne go po zio mu oszczęd no ści.
For mu ła part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go po zwo li ła nam
na wy ko rzy sta nie know -how
part ne ra, mon taż fi nan so wy in -
we sty cji, któ ry nie miał wpły wu
naogra ni cze nie moż li wo ści kre -
dy to wych gmi ny, oraz za bez pie -
cze nie uzy ska nia ocze ki wa nych
re zul ta tów przez od po wied ni
po dział ry zyk re ali za cyj nych - ry -
zy ko kon struk cyj ne i ry zy ko do -
stęp no ści wziął nasie bie part ner
pry wat ny, apłat no ści uza leż nio -
ne są od uzy ski wa nych efek tów.

M 6 Modernizacja roku Piątek
22 kwietnia 2016
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Gmina z nową drogą i oszczędnymi obiektami
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ŚWIDNICA | Do konkursu Świdnica
zgłosiła dwie inwestycje.

ŚWINOUJSCIE | Zmodernizowana stacja uzdatniania wody.

Ratunkowa modernizacja Staruszek z nowym sercem

Obiekt po wstał w la -
tach 70. ja ko bu dy -
nek wol no sto ją cy,
dwu kon dy gna cyj -
ny, cał ko wi cie pod -

piw ni czo ny, zpod da szem, wy ko -
na ny w tech no lo gii tra dy cyj nej. 

Pra ce bu dow la ne zwią za ne
z in we sty cją „Prze bu do wa, roz -
bu do wa i nad bu do wa wraz ze
zmia ną spo so bu użyt ko wa nia
bu dyn ku so cjal no -ad mi ni stra -
cyj ne go na po trze by Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej” roz po czę to
w lip cu 2014 r., a za koń czo no 30
li sto pa da 2015 r.

Dom Po mo cy Spo łecz nej
wKo tli nie prze zna czo ny jest dla
ko biet i męż czyzn nie peł no -
spraw nych in te lek tu al nie. Zo -
sta li do nie go prze nie sie ni
miesz kań cy Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Za krze wie.
W więk szo ści przy pad ków
obok nie peł no spraw no ści in te -
lek tu al nej wy stę pu ją u nich
scho rze nia so ma tycz ne.

Bu dy nek ze wzglę dów użyt -
ko wych po dzie lo no na część
miesz kal ną na kon dy gna cjach
na ziem nych i część nie miesz -
kal ną na kon dy gna cji pod ziem -
nej. W czę ści miesz kal nej

na każ dej kon dy gna cji zlo ka li -
zo wa no świe tli ce, ku chen ki
pod ręcz ne, ja dal nie, pral nie
pod ręcz ne, bru dow ni ki, ła zien -
ki, po ko je opie ku nek, po miesz -
cze nia po rząd ko we, ma ga zy ny.
Łącz nie wy ko na no 67 po koi
z ła zien ka mi do sto so wa ny mi
dla osób nie peł no spraw nych,
z cze go 79 proc. to po ko je dwu -
oso bo we. Do dat ko wo na par te -
rze za pro jek to wa no sto łów kę
dla wszyst kich miesz kań ców

wraz z kuch nią, po miesz cze nia
prze zna czo ne na po trze by
opie ki me dycz nej (ga bi net le -
kar ski, ga bi net za bie go wy) oraz
izo lat kę z mo ni to rin giem. 

W wy ni ku prze bu do wy
obiek tu w Ko tli nie moż li wa bę -
dzie re ali za cja sze ro kie go za -
kre su re ha bi li ta cji spo łecz nej
i ru cho wej miesz kań ców DPS.
Za pew ni to część pod ziem na,
w któ rej po za czę ścią biu ro wą,
so cjal ną i ma ga zy no wą miesz -
czą się sa le te ra peu tycz ne, bi -
blio te ka z czy tel nią, po ko je
dzien ne go po by tu, po miesz -
cze nie pe da go gicz no -psy cho -
lo gicz ne oraz ka pli ca. 

Do ce lów re ha bi li ta cji ru -
cho wej wy ko na no i wy po sa żo -
no sa lę prze zna czo ną na ćwi -
cze nia, fi zy ko te ra pię i hy dro te -
ra pię.

Uję cie wo dy i sta cja
jej uzdat nia nia
w dal szym cią gu,
nie zmien nie od po -
nad 100 lat, za opa -

tru ją Świ no uj ście w wo dę pit ną.
Obec nie, ze wzglę du na swo je
po ło że nie, obiekt na zy wa ny jest
Gra ni ca – bu dy nek znaj du je się
bo wiem 120 me trów od pa sa
gra nicz ne go z Niem ca mi. Obec -
na Gra ni ca ma długą hi sto rię.
Pra ce kon cep cyj ne roz po czę to
w 1906 r. Ca łość ro bót za koń -
czo no w ma ju 1910 r.

Do cza sów obec nych za cho -
wa ły się pier wot ne stud nie głę -
bi no we, któ rych szy bi ki obu do -
wa ne są czer wo ną ce głą. Nie są
one eks plo ato wa ne, ale jed na
z nich jest stud nią awa ryj ną.
Obiekt jest jed nym z dwóch
ujęć, któ re do star cza ją wo dę dla
le wo brzeż nej czę ści mia sta.
Pro du ku je oko ło 40 proc. ogól -
nej ilo ści wo dy wtło czo nej
do sie ci miej skiej.

Wokre sie let nim, gdy domia -
sta przy by wa ło do dat ko wo kil -
ka dzie siąt ty się cy tu ry stów, uję -
cie mu sia ło pra co wać na mak si -
mum swo ich moż li wo ści. Włą -
cze nie do dat ko wych stud ni po -
wo do wa ło, że ist nie ją ca

tech no lo gia nie speł nia ła swo je -
go za da nia. W 2012 r. pod ję to
de cy zję o prze pro wa dze niu
mo der ni za cji tech no lo gii uzdat -
nia nia wo dy. Pra ce zo sta ły za -
koń czo ne pod ko niec 2015 r.,
na to miast sta cja na no wych
urzą dze niach tech no lo gicz nych
pra cu je już bli sko rok. Pa ra me -
try wo dy po jej uzdat nie niu są
du żo po ni żej obo wią zu ją cych
we wszyst kich wskaź ni kach. To
dzię ki wy mia nie prak tycz nie
ca łej in fra struk tu ry tech nicz nej
i zauto ma ty zo wa niu jej ob słu gi.

Mo der ni za cja sta cji prze pro -
wa dzo na zo sta ła bez na ru sze -
nia ar chi tek tu ry bu dyn ku oraz

de wa sta cji je go oto cze nia. Z ze -
wnątrz nikt nie po my śli,
że w cią gu dwóch ostat nich lat
tak wie le tu się zmie ni ło, że no -
wo cze sność wkro czy ła w sta re
mu ry.  Nie na ru szo no uni ka to -
we go su fi tu ha li ani wspa nia łej
kon struk cji da cho wej, któ rą
moż na po dzi wiać na ob szer -
nym stry chu. Stu let ni sta ru szek
oto czo ny kil ko ma wy so ki mi
świer ka mi ka li for nij ski mi
od no wa za chwy ca swo im bla -
skiem licz nych spa ce ro wi -
czów. I nikt nie spo dzie wa się, że
w je go wnę trzu za czę ło bić no -
wo cze sne, zauto ma ty zo wa ne
ser ce.

BARTOSZ WALCZAK
starosta jarociński

Dom Po mo cy Spo łecz nej
w Za krze wie, z któ re go

prze nie sio no miesz kań ców
do Ko tli na, po ło żo ny jest na te -
re nie ze spo łu pa ła co wo -par ko -
we go wpi sa ne go do re je stru za -
byt ków. 

Pro blem zmia ny lo ka li za cji
pla ców ki po ja wił się w mo men -
cie, gdy spad ko bier cy wła ści -
cie li nie ru cho mo ści w Za krze -
wie za czę li wal czyć o jej zwrot.
Nie pew na przy szłość DPS
w Za krze wie skło ni ła wła dze
po wia tu do po szu ki wa nia roz -
wią zań za po bie ga ją cych li kwi -
da cji pla ców ki. 

W 2011 r. opra co wa no ana li zę
trzech moż li wych wa rian tów
in we sty cyj nych no wej lo ka li za -
cji DPS. Ana li za jed no znacz nie
wska za ła na wa riant ko tliń ski,
gdyż na wet je śli się uwzględ ni
koszt na by cia nie ru cho mo ści
w Ko tli nie, roz wią za nie to by ło
tań sze o po nad 10 mln niż bu -
do wa no we go DPS w in nej lo ka -
li za cji dla tej sa mej licz by miesz -
kań ców. Bu dy nek so cjal no -ad -
mi ni stra cyj ny w Ko tli nie był
w do brym sta nie tech nicz nym
i miał du żą po wierzch nię użyt -
ko wą z moż li wo ścią dal szej roz -
bu do wy. Po sia dał tak że po ten -
cjał w po sta ci nie użyt ko wa ne go

do tąd pod da sza i cał ko wi te go
pod piw ni cze nia bu dyn ku.
W ce lu przy sto so wa nia nie użyt -
ko wa nej kon dy gna cji miesz czą -
cej piw ni ce ob ni żo no po sadz kę
i dzię ki te mu do sto so wa no po -
miesz cze nia do po trzeb te ra -
peu tycz nych i biu ro wych. Du ża
funk cjo nal ność obiek tu oraz
moż li wość za pew nie nia do stę -
pu wszyst kim miesz kań com
do wszyst kich po miesz czeń by -
ła waż nym atu tem. 

Do dat ko wą za le tą umiej sco -
wie nia DPS w Ko tli nie by ło po -
ło że nie bu dyn ku na te re nie za -
byt ko we go par ku. W 2012 r. sa -
mo rząd po wia tu ku pił nie ru -
cho mość w Ko tli nie, któ rą do -
sto so wał do po trzeb do mu
po mo cy spo łecz nej po wcze -
śniej szej ana li zie roz wią zań za -
sto so wa nych w in nych DPS. 

Prze nie sie nie pla ców ki
do Ko tli na to przede wszyst kim
znacz na po pra wa stan dar du
ży cia miesz kań ców do mu oraz
stan dar du pra cy pra cow ni ków.

ADAM MA KIE ŁA
pre zes za rzą du Za kła du Wo do cią gów
i Ka na li za cji w Świ no uj ściu

Za rów no wy spiar skie po ło -
że nie Świ no uj ścia, jak i sa -

me go uję cia znacz nie ogra ni cza
moż li wo ści po zy ski wa nia no -
wych za so bów wod nych.

W okre sie let nim, gdy do mia sta
przy by wa kil ka dzie siąt ty się cy
tu ry stów, ist nie ją ce uję cia mu -
szą pra co wać na mak si mum
swo ich moż li wo ści, co po wo do -
wa ło trud no ści z wy peł nie niem
obo wią zu ją cych norm. Tak więc
mo der ni za cja tech no lo gii Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy Gra ni ca by ła
nie zbęd na. W wy ni ku za koń -
czo nych w 2015 r. prac pa ra me -
try fi zy ko che micz ne wo dy
znacz nie się po lep szy ły, miesz -
kań cy ma ją do star cza ną do do -
mów wo dę na tu ral ną, bez żad -
nych do dat ków.

Pod czas mo der ni za cji m.in.
zo sta ły wy mie nio ne wszyst kie
pom py i urzą dze nia, wpro wa -
dzo no znacz nie wy daj niej szy
sys tem na po wie trza nia wo dy.
Zmo der ni zo wa no tak że wszyst -
kie stud nie głę bi no we. Ca łość
pra cy sta cji zo sta ła zauto ma ty -
zo wa na, zaś wszel kie da ne są ar -
chi wi zo wa ne. Bu dy nek Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy Gra ni ca, po -
ło żo nej w pol sko -nie miec kim

pa sie gra nicz nym na wy spie
Uznam, sta no wi przy kład
przed wo jen nej sztu ki in ży nie -
ryj nej. Ze wzglę du na swo je po -
ło że nie oraz wa lo ry hi sto rycz ne
po przy stą pie niu Pol ski
do ukła du z Schen gen obiekt
ten stał się atrak cją dla licz nych
tu ry stów po ko nu ją cych ma low -
ni czą le śną tra sę po mię dzy Świ -
no uj ściem a miej sco wo ścia mi
nie miec ki mi.

Mo der ni za cja bu dyn ku,
prze pro wa dzo na bez na ru sze -
nia je go ar chi tek tu ry, to przy -
kład do sko na łe go po łą cze nia
tra dy cji i no wo cze sno ści, m.in.
przez za cho wa nie stro pów ispe -
cy ficz nej kon struk cji da chu
umoż li wia ją cej na tu ral ną wen -
ty la cję. Wy gląd bu dyn ku oraz
umiesz czo ne w po bli żu in for -
ma cje oje go hi sto rii ipeł nio nych
funk cjach zwięk sza ją atrak cyj -
ność trans gra nicz nej tra sy pie -
szej i ro we ro wej, przy czy nia jąc
się tym sa mym dopo pu la ry za cji
dzie jów Świ no uj ścia.
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KOTLIN | Na cele Domu Pomocy Społecznej przebudowano dawny budynek socjalno-
administracyjny Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kotlinie.



Mu zeum Ka tyń -
skie to pierw sza
w świe cie pla -
ców ka mar ty ro -
lo gicz no -mu ze -

al no -ba daw cza do ku men tu ją -
ca zbrod nię ka tyń ską, po peł -
nio ną na 22 ty sią cach jeń ców
i więź niów prze trzy my wa nych
w la tach 1939-1940 w so wiec -
kich obo zach i wię zie niach.
Mu zeum po wsta ło pod ko -
niec 1992 r. i w pierw szej sie dzi -
bie w For cie Czer nia kow skim
przy ul. Po wsiń skiej 13 funk cjo -
no wa ło do po cząt ku 2009 r.
Z uwa gi na nie wy star cza ją ce
dla wciąż po więk sza ją cej się
licz by mu ze aliów za so by lo ka -
lo we For tu Czer nia kow skie go
po wzię to de cy zję o prze nie sie -

niu sie dzi by mu zeum na te ren
Cy ta de li. Pro jekt ada pta cji bu -
dow li dla mu zeum zo stał wy -
bra ny 8 kwiet nia 2010 r., kie dy
to ogło szo no wy ni ki kon kur su
na pro gra mo wo -prze strzen ną
kon cep cję Mu zeum Ka tyń skie -
go, któ re mia ło po wstać w bu -
dow li i oto cze niu ka po nie ry
w Cy ta de li war szaw skiej - daw -
nej ro syj skiej twier dzy wznie -
sio nej po po wsta niu li sto pa do -
wym w 1830 r.

W ra mach ro bót prze pro wa -
dzo no za awan so wa ne pra ce
ziem ne po le ga ją ce na zmia nie
geo me trii skarp, wzmoc nie niu
pod ło ża, wzmoc nie niu i za bez -
pie cze niu skarp po przez tech -
no lo gię gwoź dzio wa nia oraz
tor kre to wa nia łącz nie z po -
wierzch nio wym wy koń cze -

niem ogrod ni czo -zie le niar -
skim. Wy ko na no pra ce kon -
struk cyj ne po le ga ją ce m.in.
na bu do wie z be to nu ar chi tek -
to nicz ne go kon struk cji doj ścia
do Ba te rii Bar ko wej. 

Prze pro wa dzo no wie le prac
kon ser wa cyj no -re no wa cyj -
nych łącz nie z ada pta cją obiek -
tów za byt ko wych, któ re zo sta ły
wy koń czo ne pod ką tem prac
ele wa cyj nych, in sta la cyj nych,
po sadz kar skich oraz ele men -
tów wy koń cze nia wnętrz, wli -
cza jąc w to czę ścio we wy po sa -
że nie wnętrz. Wej ście do Mu -
zeum Ka tyń skie go za czy na się
od przej ścia przez bu dy nek
Bra my No wo miej skiej, któ ry
pro wa dzi ścież ką do głów ne go
bu dyn ku mu zeum, tj. Ka po nie -
ry. Bu dyn ki Bra my No wo miej -
skiej oraz Ka po nie ry bę dą ce
obiek ta mi za byt ko wy mi wy ko -
na ny mi w tech no lo gii mu ro wa -
nej zo sta ły od re stau ro wa ne.
Re stau ra cji, któ ra obej mo wa ła
na pra wy spę ka nych frag men -
tów mu rów po przez skle ja nie
in iek tem oraz zszy cie prę ta mi
ze sta li nie rdzew nej o prze kro ju
spi ral nym, pra ce czysz czą co -
-de zyn fe ku ją ce (od grzy bia nie
i od glo no wa nie), od sa la nie,
oczysz cze nie z na war stwień
ob cych, su sze nie oraz wzmoc -
nie nie osła bio ne go za byt ko we -
go bu dul ca ce gla ne go mu rów
i ka mie nia, uzu peł nie nie ubyt -
ków ce gieł oraz fug, opra co wa -
nie kon ser wa tor skie li ca wąt ku
ce gla ne go, es te ty za cję oraz sca -

la nie ko lo ry stycz ne li ca mu ru,
pod da no ele wa cje ce gla ne oraz
wnę trza. 

Wy ko na no pod bi cia fun da -
men tów i kon struk cji bu dyn -
ków, któ re zo sta ły za izo lo wa ne
prze ciw wil go cio wo, przy wy ko -
rzy sta niu m.in. me to dy in iek cji
ci śnie nio wej. W Ka po nie rze
wy ko na no no we pły ty fun da -
men to we pod do pro jek to wa ne
dwa szy by win do we oraz klat kę
scho do wą w tech no lo gii żel be -
to wej z wy koń cze niem ścian
i stop ni be to nem ar chi tek to -
nicz nym z wi docz nym od ci -
skiem de sek. We wnątrz bu dyn -
ków wy ko na no no wo cze sne,
in te li gent ne in sta la cje BMS
z za kre su bran ży sa ni tar nej
i elek trycz nej. Wnę trza zo sta ły
wy koń czo ne w za kre sie tyn kar -
sko -ma lar skim, jak rów nież po -
sadz kar skim, z wy ko rzy sta -
niem im pre gno wa nej po sadz ki
dę bo wej z bru ku. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je fakt wy ko na nia cał ko wi cie
no wej kon struk cji da chu (więź -
ba drew nia na) ba stio nu Ka po -
nie ry, a tak że wy ko na nie alu mi -
nio wo -sta lo wej kon struk cji
mo no li tycz nej pod ło gi pod nie -
sio nej z wy peł nie niem pły ta mi,
pod któ rą zlo ka li zo wa no roz le -
głe sie ci za si la ją ce ka na li za cyj -
no -wo do cią go we, c. o., wen ty la -
cyj ne oraz elek trycz ne, łącz nie
z umiesz cze niem cen tral ste ru -
ją cych na pod da szu. 

W bu dyn kach wy ko na no
rów nież ślu sar kę oraz sto lar kę

alu mi nio wo -sta lo wą z za sto so -
wa niem skrzy deł drzwio wych
i okien nych w pół ko li stych
oście żach. Po mię dzy bu dyn ka -
mi Bra my oraz Ka po nie ry zo -
stał wy ko na ny plac ape lo wy
zbu do wa ny czę ścio wo z płyt
ka mien nych ba zal to wych oraz
kost ki gra ni to wej. W je go cen -
trum wy ko na no in sta la cję ar ty -
stycz ną pod ty tu łem „Bli zna”
oraz „War ta” skła da ją cą się
z ele men tów kon struk cji żel be -
to wej ob ło żo nej pia skow cem
o po szar pa nej nie re gu lar nej
po wierzch ni i ob sa dzo ną
w rów nych rzę dach 17-let ni mi
gra ba mi.

– Dla fir my PBM Po łu dnie SA
re ali za cja te go za da nia by ła
dość du żym wy zwa niem, cho -
ciaż w prze szło ści zre ali zo wa li -
śmy mię dzy in ny mi Mu zeum
Po wsta nia War szaw skie go
i Fort So kol nic kie go – mó wi
Zbi gniew Gon tarz, pre zes PBM
Po łu dnie SA. – Obiek ty prze -
zna czo ne na sie dzi bę mu zeum
znaj du ją ce się na te re nie Cy ta -
de li, tj. Ba te ria Bar ko wa, Ka po -
nie ra, Bra ma No wo miej ska, by -
ły w znacz nym stop niu zde gra -

do wa ne, co wy ma ga ło wło że nia
ogrom ne go wy sił ku w prze pro -
wa dze nie prac re wi ta li za cyj -
nych, mo der ni za cyj nych, kon -
ser wa tor skich oraz sko or dy no -
wa nia i syn chro ni zo wa nia
w okre ślo nym cza sie ekip bu -
dow la nych, jak rów nież po ko -
na nia wie lu trud no ści, jak od -
twa rza nie frag men tów mu rów,
od sa la nie i osu sza nie ist nie ją -
cych mu rów, wy ko ny wa nie
kon struk cji żel be to wych z be -
to nu ar chi tek to nicz ne go, wy -
ko ny wa nie ro bót ziem nych
na te re nie pod le ga ją cym mo ni -
to wi ar che olo gicz ne mu oraz
sta no wią cym za gro że nie
pod wzglę dem wy ko pa lisk nie -
wy bu chów z okre su hi sto rycz -
ne go. Bu do wa tak pre sti żo we -
go obiek tu od by wa ła się
pod ści słą kon tro lą in we sto ra,
tj. Mu zeum Woj ska Pol skie go,
jak rów nież pod pre sją cza su
i chę cią osią gnię cia po żą da ne -
go efek tu. Ogrom ne za an ga żo -
wa nie pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych te pra ce oraz ich kwa li fi ka -
cje po zwo li ły na spro sta nie te -
mu trud ne mu i skom pli ko wa -
ne mu za da niu – do da je.

Głów nym in we sto -
rem na tym ob sza -
rze (trzy pro jek ty)
by ło Szcze ciń skie
To wa rzy stwo Bu -

dow nic twa Spo łecz ne go sp.
z o.o. Pod sta wo wym za da niem
spół ki jest bu do wa spo łecz -
nych miesz kań czyn szo wych
z wy ko rzy sta niem pre fe ren cyj -
nych form fi nan so wa nia pro po -
no wa nych w ra mach rzą do -
wych pro gra mów miesz ka nio -
wych lub w ra mach fi nan so wa -
nia do stęp ne go ze środ ków UE.

Kwar tał 23 jest jed nym z wie -
lu za cho wa nych kwar ta łów
zwar tej za bu do wy miesz ka nio -
wo -usłu go wej z prze ło -
mu XIX i XX wie ku, któ rą ce chu -
ją wy so kie wa lo ry urba ni stycz -
no -ar chi tek to nicz ne. De gra da -
cja tech nicz na za bu do wy, sub -
stan dard wnętrz kwar ta łów
oraz pro ble my spo łecz ne istot -
nie zmniej szy ły kom fort za -
miesz ka nia na tym te re nie.

Pro jekt prze wi dzia ny zo stał
ja ko wspól ne przed się wzię cie
spół ki, Gmi ny Mia sto Szcze cin,
wspól not miesz ka nio wych nie -

ru cho mo ści po ło żo nych na tym
te re nie imiesz kań ców kwar ta łu,
zmie rza ją ce do kom plek so wej
po pra wy ja ko ści ży cia iprzy wró -
ce nia daw nej świet no ści. Pod sta -
wę sta no wi ła re no wa cja iod two -
rze nie in fra struk tu ry, w tym
kom plek so we re mon ty czę ści
wspól nych bu dyn ków fron to -
wych na le żą cych do wspól not
miesz ka nio wych oraz prze bu -
do wa wnę trza kwar ta łu.

Odpo cząt ku za kła da no po łą -
cze nie pla no wa nych dzia łań
w for mu le od ręb nych pro jek -
tów w je den du ży pro gram „Re -

wi ta li za cja RAZEM”. Zło ży ło się
na nie go sie dem pro jek tów
wspól not miesz ka nio wych za -
rzą dza nych przez spół kę oraz
trzy pro jek ty Szcze ciń skie go
TBS wspie ra ne przez Gmi nę
Mia sto Szcze cin. W efek cie po -
wsta ły64 lo ka le miesz kal ne wy -
koń czo ne pod klucz, w tym jed -
no miesz ka nie chro nio ne - „in -
ku ba tor” dla usa mo dziel nia ją -
cych się wy cho wan ków do mów
dziec ka, jed no miesz ka nie dla
osób wy ma ga ją cych do raź ne go
wspar cia, 23 lo ka le dla osób
star szych i nie peł no spraw nych

- do dys po zy cji Gmi ny Mia sto
Szcze cin,37 lo ka li miesz kal nych
z TBS-owską staw ką czyn szu,
dwa lo ka le za mien ne, a tak że 13
lo ka li usłu go wych w tym świe -
tli ca (ośro dek wspar cia dzien -

ne go), dwa lo ka le prze zna czo ne
na punkt kon sul ta cyj ny MOPR,
dzie więć lo ka li usłu go wych
na wy na jem. Sie dem ka mie nic
fron to wych pod da nych zo sta ło
kom plek so we re no wa cji.

Modernizacja roku Piątek
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Z cze go wy ni ka ła po trze ba re wi ta -
li za cji?
Gra ży na Szat kow ska: Re -
wi ta li za cja sta ła się
w ostat nich la tach po ję ciem
zna ny mi i czę sto wy mie nia -
nym. Nie ste ty, za zwy czaj
ko ja rzy się wy łącz nie z od -
świe żo ny mi fa sa da mi
śród miej skich ka mie nic, lo fta -
mi dla za moż nych
w po prze my sło wych dziel ni -
cach miast. Re wi ta li za cja
w swo im głę bo kim po ję ciu
do ty czy jed nak dzia łań się ga -
ją cych o wie le głę biej,
ob li czo nych na trwa łą zmia nę

śro do wi ska ży cia w ob sza rze
ob ję tym re wi ta li za cją, w tym
szcze gól nie w sfe rze spo łecz -
nej. Rów nież w przy pad ku
kwar ta łu 23 wie lo let ni okres
za nie dbań, za cho dzą ce
w struk tu rze mia sta zmia ny
oraz po wszech nie wy stę pu ją -
ce zja wi ska spo łecz ne ta kie
jak od pływ miesz kań ców ze
ści słe go cen trum do obrzeż -
nych re jo nów mia sta
spo wo do wa ły, że zde fi nio wa -
nie na no wo tej czę ści
Szcze ci na sta ło się nie zbęd ne.
Re ali za cja dzia łań w spo sób
zin te gro wa ny - pro wa dze nie
dzia łań in we sty cyj nych i nie -
in we sty cyj nych (pro gra mów
spo łecz nych) – w kon se kwen -
cji po zwo li na wy pro wa dze nie
ob sza ru ob ję te go re wi ta li za -
cją z sy tu acji kry zy so wej.
Re ali za cja za mie rzeń spo łecz -
nych sta no wi wspar cie dla
osób za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym.
Rów no cze sne pod wyż sze nie
ja ko ści prze strze ni, roz bu do -
wa na in fra struk tu ra
spo łecz na oraz re ali za cja pro -
gra mów na rzecz
roz wią zy wa nia pro ble mów
spo łecz nych po zwo li na osią -

gnię cie zrów no wa żo ne go roz -
wo ju te go ob sza ru
i przy wró ce nie je go pier wot -
nej funk cji.

Ja ka by ła ska la trud no ści prze -
pro wa dze nia ta kiej in we sty cji?

Pod sta wo wym wy zwa niem
by ło za pro jek to wa nie te go
frag men tu mia sta tak, aby
przy jed no cze snym no wa tor -
skim po dej ściu, ma ją cym
wspie rać zrów no wa żo ny roz -
wój, nie za tra cić cha rak te ru
miej sca. Po dob nie jak w przy -
pad ku in nych in we sty cji
spół ki po sił ko wa li śmy się wy -
bra ną w dro dze kon kur su
kon cep cją urba ni stycz no -ar -
chi tek to nicz ną. Dzię ki te mu
opra co wa niu uda ło się po go -
dzić pod sta wo we funk cje
kwar ta łu. Otwo rzyć go dla po -
trzeb mia sta po przez
do god ną do stęp ność z ulic
oka la ją cych kwar tał oraz
wpro wa dzić no we funk cje,
przy jed no cze snym za pew -
nie niu en klaw zie le ni
i prze strze ni słu żą cych re kre -
acji oraz wy po czyn ko wi
miesz kań com kwar ta łu. Nie -
wąt pli wie pro ble mem był fakt
pro wa dze nia in we sty cji

na du żą ska lę, na „ży wej tkan -
ce”. Pa mię taj my, że wszyst kie
pra ce pro wa dzo ne by ły na za -
miesz ka nych bu dyn kach lub
w ich bez po śred nim są siedz -
twie. De ter mi no wa ło to
ko niecz ność ści słej współ pra -
cy po mię dzy miesz kań ca mi,
in we sto rem a wy ko naw cą, tak
aby za pew nić jak naj spraw -
niej szy i naj mniej uciąż li wy
prze bieg pro ce su in we sty cyj -
ne go. Naj trud niej szy był
jed nak pro ces przy go to waw -
czy i pra ca, któ rą trze ba by ło
wy ko nać, aby prze ko nać
uczest ni ków pro jek tu
do wspól nych dzia łań. Lu dzie
by li nie uf ni, my śle li czę sto
w ka te go riach zmian ogra ni -
czo nych do ścian wła sne go
miesz ka nia. 

Ja kie są głów ne ko rzy ści z prze -
pro wa dzo nej re wi ta li za cji? 

Przede wszyst kim zmie nia
się ja kość prze strze ni pu blicz -
nej, któ ra da je pod sta wy
do stwo rze nia wa run ków dal -
sze go zrów no wa żo ne go
roz wo ju te go ob sza ru. Prze -
bu do wa na zo sta ła część
mia sta w je go cen tral nej czę -
ści, co nie wąt pli wie wpły wa

na zwięk sze nie atrak cyj no ści
Szcze ci na. Es te tycz ne ka mie -
ni ce i cie ka we wnę trze
przy cią ga ją lu dzi, któ rzy
do tej po ry sta ra li się omi jać
te czę ści mia sta. Wpływ
na zmia nę nie wąt pli wie wy ni -
ka z po czu cia bez pie czeń stwa,
któ re two rzą za sto so wa ne
roz wią za nia prze strzen ne
i sys tem mo ni to rin gu we wnę -
trzu kwar ta łu. Wiel kim
suk ce sem te go pro jek tu jest
nie wąt pli wie róż no rod ność
ofer ty miesz ka nio wej w kwar -
ta le. I tak, obok wła ści cie li
lo ka li ma my na jem ców miesz -
kań pła cą cych czynsz
ko mu nal ny oraz czynsz TBS-
owski. Szcze gól ną war to ścią
są miesz ka nia dla osób wy ma -
ga ją cych wspar cia – se nio rów,
wy cho wan ków pie czy za stęp -
czej, ro dzin w kry zy sie.
Stwo rzo na we wnątrz kwar ta -
łu in fra struk tu ra, w tym
w szcze gól no ści świe tli ca śro -
do wi sko wa, wspo ma ga
pro ce sy in te gra cji miesz kań -
ców i bu du je świa do mość
spo łecz ną, uwraż li wia na in ne
pro ble my i po trze by spo łecz -
ne. Waż nym aspek tem
pro jek tu jest im puls dla dal -

szych zmian. Re ali za cja tak
du że go pro jek tu we współ -
pra cy z licz ny mi part ne ra mi,
w tym szcze gól nie wspól no ta -
mi miesz ka nio wy mi
i miesz kań ca mi, bu du je chęć
współ pra cy wśród spo łecz no -
ści są sied nich kwar ta łów
śród miej skich. Po ka za nie
moż li wo ści sku tecz ne go
współ dzia ła nia sta no wi dla in -
nych miesz kań ców sty mu la cję
do ak tyw ne go włą cze nia się
w pro ce sy re wi ta li za cyj ne
na są sied nich ob sza rach.
Otwie ra to dro gę do ko lej nych
przed się wzięć.  Pro gram „Re -
wi ta li za cja RAZEM” mo że
sta no wić przy kład do brej
prak ty ki w za kre sie dzia łań
re wi ta li za cyj nych. Uza sad nia
to wie le ele men tów, na któ re
po wi nien zo stać po ło żo ny na -
cisk w te go ty pu pro jek tach,
m.in. spój ność dzia łań ze stra -
te gią roz wo ju mia sta,
kom plek so wość roz wią zań,
sze ro kie spek trum od dzia ły -
wa nia na lo kal ną spo łecz ność.
Do ty czy to po pra wy wa run -
ków ży cia, ale przede
wszyst kim two rze nia po czu cia
wię zi i świa do mo ści spo łecz -
nej miesz kań ców.

ROZMOWA | Grażyna Szatkowska, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
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SZCZECIN | Program „Rewitalizacja RAZEM” obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, których celem jest
rewitalizacja śródmiejskiego kwartału mieszkalnego w Szczecinie oznaczonego nr 23, ograniczonego ulicami Bohaterów Getta

Warszawskiego, Królowej Jadwigi i aleją Wojska Polskiego.

Razem można dużo więcej

Muzeum Katyńskie w stolicy

WARSZAWA | Stolica zgłosiła do konkursu jedną, za to
niezwykle efektowną i ważną inwestycję - przebudowę,

budowę, remont i zmianę sposobu użytkowania obiektów 
i urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej

w Cytadeli warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby
Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego.

In we sto rem jest Mu zeum Woj ska Pol skie go. Na ge ne ral ne go
wy ko naw cę prac bu dow la no -kon ser wa tor skich zo sta ła wy -

bra na w prze tar gu spół ka PBM Po łu dnie SA. Pod sta wo wy ob -
szar dzia łal no ści spół ki to kom plek so wa re ali za cja prac bu -
dow la nych w cha rak te rze ge ne ral ne go wy ko naw cy in we sty cji.
Obiek ty bu dow la ne re ali zo wa ne przez spół kę zdo by wa ły wie -
lo krot nie od zna cze nia i na gro dy bran żo we za do brą ja kość ro -
bót i no wo cze sne roz wią za nia ar chi tek to nicz ne.
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Przygłów nej ar te rii mia -
sta, ul. War szaw skiej,
w paź dzier ni ku 
ubie głe go ro ku 
uro czy ście otwar to 

za pro jek to wa ne przez 
dr. inż. arch. Mar ci na Fur ta ka
naj now szy obiekt wmie ście.

Bu dy nek za pro jek to wa no ja -

ko trzy kon dy gna cyj ną, wznacz -
nym stop niu prze szklo ną, zwar -
tą bry łę. We wnątrz niej wy dzie -
lo no prze szklo ne pa tio bę dą ce
wspól ną prze strze nią pu blicz ną
i jed no cze śnie wie lo kon dy gna -
cyj nym do świe tle niem bu du ją -
cym kli mat roz le głe go dzie dziń -
ca. W obiek cie sie dzi bę zna la zły
ki no, dom kul tu ry, szko ła mu -

zycz na, bi blio te ka oraz te le wi zja
re gio nal na. Uzu peł nie niem
ofer ty jest ga le ria sztu ki, ka wiar -
nia i prze strzeń han dlo wa.
Pod obiek tem znaj du je się par -
king.

Dzię ki za sto so wa niu naj now -
szych osią gnięć w dzie dzi nie
ener go osz częd no ści bu dy nek
jest przy kła dem re ali za cji idei
in no wa cyj ne go bu dow nic twa
eko lo gicz ne go. Wy ko rzy sta no
tu kom ple men tar ną wzglę dem
sie bie i w peł ni zauto ma ty zo -
wa ną sieć in sta la cji ener go osz -
częd nych, zbu do wa ną z grun -
to we go wy mien ni ka cie pła, kli -
ma ty za cji z pom pą cie pła oraz
pa ne li fo to wol ta icz nych. Wart

pod kre śle nia jest fakt, że jest to
in no wa cyj ny sys tem in spi ro wa -
ny na tu rą, a do kład niej: fo to -
syn te zą. Elek trow nia fo to wol ta -
icz na o ta kiej wiel ko ści oraz
mo cy, je śli cho dzi o kon struk cję
ścien ną, jest uni ka tem w Eu ro -
pie Środ ko wej. Pa ne le po zwa -
la ją uzy skać ener gię elek trycz -
ną z fa sa dy. Pa ne le fo to wol ta -
icz ne za sto so wa no rów nież
na da chu. Uży cie te go sys te mu
jest naj bar dziej uza sad nio ne
z punk tu wi dze nia uzy sku
ener ge tycz ne go, ja ki ge ne ru ją
te ogni wa. Ich spraw ność prze -
wyż sza 22 proc., pod czas gdy
stan dard ryn ko wy wy no si za le -
d wie 14-15 proc.

Unikat w Europie Środkowej

A
R

C
H

IW
U

M
 K

O
N

K
U

R
S

U

KOZIENICE | Miasto zyskało zupełnie nowe
Centrum Kulturalno-Artystyczne.

Pierw sza z nich, sa la
kon cer to we na Jor -
dan kach, zo sta ła za -
koń czo na w 2015 r.
Wie lo funk cyj na Sa la

Kon cer to wa jest obiek tem uży -
tecz no ści pu blicz nej i zo sta ła
za pro jek to wa na dla or ga ni zo -
wa nia kon cer tów or kie stry
sym fo nicz nej, ze spo łów ka me -
ral nych, przed sta wień ope ro -
wych, mu zycz nych, te atral -
nych, or ga ni za cji kon gre sów,
zjaz dów, kon wen cji, wy staw etc.

W bu dyn ku wie lo funk cyj nej
sa li kon cer to wej w To ru niu ja ko
wy koń cze nie ścian oraz su fi tów
w czę ści po miesz czeń za pro -

jek to wa no pi ka do - kon glo me -
rat ce gla no -żel be to wy lub tu fo -
wo -żel be to wy. Roz wią za nie ta -
kie ma znacz nie pod nieść wa lo -
ry wi zu al ne oraz aku stycz ne
po miesz czeń. Za sto so wa ny
ma te riał na wią zu je w no wo cze -
sny spo sób do go tyc kiej sta -
rów ki To ru nia, oprócz te go peł -
ni funk cję aku stycz ną - skom -
pli ko wa na geo me tria pi ka do
z ce gła mi po zwa la od bi jać i roz -
pra szać dźwięk, na to miast za -
sto so wa nie po ro wa te go tu fu
w prze strze niach prze zna czo -
nych dla du żej licz by roz ma -
wia ją cych (foy er, bar) zwięk sza
po chła nia nie dźwię ku i po pra -
wia zro zu mia łość mo wy. 

W du żej sa li kon cer to wej wy -
ko na no ru cho my su fit w po sta -
ci pię ciu ko puł (ekra nów aku -
stycz nych) umoż li wia ją cy zmia -
nę wa run ków aku stycz nych
po przez zmniej sza nie bądź
zwięk sza nie ku ba tu ry po -
miesz cze nia.

Cen trum Kul tu ral no -Kon -
gre so we Jor dan ki jest sie dzi bą
To ruń skiej Or kie stry Sym fo -
nicz nej.

Mu zeum 
To ruń skie go Pier ni ka

Dru gą to ruń ską in we sty cją
zgło szo ną do kon kur su jest

prze bu do wa bu dyn ku przy
ul. Stru my ko wej 4 w To ru niu
wraz z za go spo da ro wa niem te -
re nu na po trze by Mu zeum
Okrę go we go w To ru niu
pod eks po zy cję pn. „Świat To -
ruń skie go Pier ni ka”.

Mu zeum To ruń skie go Pier -
ni ka po wsta wa ło w la tach 2011-
2015. Mu zeum jest uni ka to wym
obiek tem kul tu ral nym, któ ry
dzię ki dzi siej szym funk cjom
mu ze al nym, edu ka cyj nym,
spo łecz nym i go spo dar czym
przy wra ca pa mięć o pier wot nej
funk cji po prze my sło we go dzie -
więt na sto wiecz ne go bu dyn ku,
ja kim by ła To ruń ska Fa bry ka
Pier ni ków Gu sta wa We ese go. 

Mu zeum jest jed ną z naj -
więk szych in we sty cji mu ze al -
nych ostat nich lat w To ru niu.
Gmi na Mia sta To ruń prze zna -
czy ła na sie dzi bę Mu zeum po -
fa brycz ny bu dy nek zlo ka li zo -
wa ny w cen trum Sta rów ki,
w stre fie UNESCO. W tym chro -
nio nym ob sza rze jest to jed na
z naj więk szych in we sty cji sa -
mo rzą do wych ostat nich lat.
Dzię ki in we sty cji bu dy nek po -
prze my sło wy zo stał od no wio -
ny, oczysz czo no je go fa sa dę,

od no wio no i uzu peł nio no ist -
nie ją ce ele men ty. 

In we sty cja od mo men tu
otwar cia sta ła się jed nym z ulu -
bio nych miejsc spa ce rów i od -
wie dzin za rów no miesz kań -
ców mia sta, jak i tu ry stów. Bu -
dy nek jest do stęp ny dla osób
nie peł no spraw nych ru cho wo.
Na te re nie mu zeum znaj du je
się win da, a eks po zy cja jest do -
sto so wa na do po trzeb ro dzin
z ma ły mi dzieć mi oraz osób
star szych.

Inwestycje w historię i kulturę
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UTORUŃ | Miasto zgłosiło do konkursu dwie bardzo efektowne inwestycje.

Z cze go wy ni ka ła po trze ba mo -
der ni za cji aku rat te go obiek tu?
To masz Śmie tan ka: Obiekt
cen trum kul tu ral no -ar ty stycz -
ne po ło żo ny jest w cen trum
Ko zie nic przy ul. War szaw skiej,
sta no wią cej głów ną ar te rię ko -
mu ni ka cyj ną mia sta,
sku pia ją cą więk szość funk cji
pu blicz nych i ko mer cyj nych,
w są siedz twie nie du że go te re -
nu le śne go oraz sta dio nu.
Te ren ob ję ty opra co wa niem
był za bu do wa ny par te ro wy mi,
mu ro wa ny mi bu dyn ka mi
usłu go wy mi o ni skim stan dar -

dzie i war to ści. Ist nie ją cą za bu -
do wę wy bu rzo no. Głów ną
ideą by ło stwo rze nie miej sca
ży ją ce go i otwar te go dla
miesz kań ców gmi ny. Lo ka li za -
cja w cen trum mia sta,
w są siedz twie in nych obiek tów
o funk cji re kre acyj nej i wy po -
czyn ko wej, sprzy ja ła re ali za cji
obiek tu, pod nio sła atrak cyj -
ność te re nu, po zwo li ła
stwo rzyć miej sce szcze gól ne.
Ta ki efekt, pod kre ślo ny przez
ukształ to wa ną w spo sób spój -
ny ar chi tek tu rę obiek tu,
po zwo lił na zwięk sze nie wa lo -
rów kul tu ro wych tej
prze strze ni, wzmoc nił wza jem -
ne po wią za nia funk cjo nal ne
są sia du ją cych obiek tów, upo -
rząd ko wał prze strzeń. Obiekt
uzy skał roz po zna wal ny, re pre -
zen ta cyj ny cha rak ter, spój ny
z są sia du ją cy mi bu dyn ka mi. 

Ja kie ko rzy ści pły ną z prze pro wa -
dzo nej mo der ni za cji?

Zre ali zo wa na in we sty cja
wy two rzy ła atrak cyj ną miej -

ską prze strzeń pu blicz ną.
Obiekt zin te gro wał i zak ty wi -
zo wał lo kal ną spo łecz ność,
po zwo lił wzbo ga cić ofer tę
edu ka cyj no -kul tu ral ną gmi ny,
po sze rza jąc pro gram edu ka -
cyj ny. Bu dy nek miał być i jest
obiek tem wie lo funk cyj nym
da ją cym moż li wość or ga ni za -
cji spo tkań oraz róż nych
im prez, a jed no cze śnie stał się
no wo cze snym, atrak cyj nym
dla miesz kań ców gmi ny
ośrod kiem roz wi ja ją cym róż -
ne for my ich za in te re so wań.
Obiekt dał szan sę sa mo re ali -
za cji miesz kań com gmi ny i nie
tyl ko przez wpro wa dze nie bo -
gat szej ofer ty pro gra mo wej
po zwa la ją cej na prze pro wa -
dze nie wie lu ini cja tyw
o więk szym za się gu, za pew -
nia ją cych pro fe sjo nal ne
wa run ki do tej że dzia łal no ści.
Re ali zu jąc in we sty cję, bra no
pod uwa gę ocze ki wa nia
miesz kań ców gmi ny. W obiek -
cie miesz czą się: bi blio te ka
mul ti me dial na, sa la ki no wa

za rów no wy ko rzy sty wa na
do pro jek cji fil mów, jak i peł -
nią ca funk cję sa li
wi do wi sko wej, sa la ka me ral na
prze wi dzia na głów nie do pre -
zen ta cji osią gnięć dzie ci
i mło dzie ży szko ły mu zycz nej,
Dom Kul tu ry pro wa dzą cy
dzia łal ność w za kre sie edu ka -
cji kul tu ral nej i ani ma cji
kul tu ry, szko ła mu zycz na , jak
rów nież par king pod ziem ny.
Za rów no wy jąt ko wa for ma ze -
wnętrz na jak i prze strzeń
we wnętrz na przy cią ga miesz -
kań ców, po bu dza ich
kre atyw ność i za chę ca
do wspól ne go dzia ła nia.
Obiekt po zy tyw nie od dzia łu je
na ota cza ją cą prze strzeń dzię -
ki za pra sza ją cym wej ściom,
przy ja zne mu do bo ro wi ma te -
ria łów, prze szkle niu
od sła nia ją ce mu atrak cyj nie
za pro jek to wa ne wnę trza. Po -
wstał bu dy nek uni kal ny,
a za ra zem wkom po no wa ny
w oto cze nie, za cho wu ją cy ska -
lę i cha rak ter miej sca. 

Czy pla no wa ne są ko lej ne tak
efek tow ne in we sty cje? 

Gmi na Ko zie ni ce, chcąc
wy kre ować współ cze sną,
atrak cyj ną prze strzeń miej -
ską i speł nić ocze ki wa nia
miesz kań ców, pod ję ła dzia ła -
nia zmie rza ją ce
do re wi ta li za cji te re nów bez -
po śred nio ota cza ją cych
obiek ty pu blicz ne, bę dą cych
klu czo wy mi w ska li mia sta
i je go oko lic. W ce lu przy wró -
ce nia ła du prze strzen ne go
tych te re nów pla no wa ne są
przed się wzię cia pod kre śla ją -
ce wy jąt ko wy cha rak ter
miej sca z uwzględ nie-  niem
ota cza ją cej zie le ni. Jed nym
z nich bę dzie cen tral ny dep -
tak – pro me na da obok 
ul. War szaw skiej, któ ra wraz
z no wym cen trum kul tu ral -
no -ar ty stycz nym, pły wal nią
oraz sta dio nem miej skim bę -
dzie no wo cze snym,
tęt nią cym ży ciem cen trum
na sze go pięk ne go mia sta
z in te re su ją cym pro gra mem
wy po czyn ko wym i edu ka cyj -
nym. Prze wi du je się
stwo rze nie wzdłuż osi 

ul. War szaw skiej po dłuż ne go
wnę trza urba ni stycz ne go
o zmie nia ją cej się oraz kom -
ple men tar nej wzglę dem
sie bie i oto cze nia funk cji. Jest
to funk cja po sia da ją ca je den
wspól ny mia now nik - uży -
tecz ność w sto sun ku
do wszyst kich miesz kań ców
Ko zie nic. Ko lej nym za mie rze -
niem jest bu do wa fon tan ny
mul ti me dial nej w no wo cze -
snej tech no lo gii po zwa la ją cej
na or ga ni zo wa nie wi do wisk
ty pu świa tło - wo da - dźwięk
w miej scu ist nie ją cej sa dzaw -
ki, w ra mach re mon tu
za byt ko wej ofi cy ny pa ła co wej
Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we -
go. Za ło że niem jest, aby
po wsta ło mul ti me dial ne wi -
do wi sko. Wi do wi sko ta kie
by ło by in spi ro wa ne miej scem
po ło że nia po przez pre zen to -
wa nie mu zy ki kla sycz nej oraz
wi zu ali za cji o te ma ty ce zwią -
za nej z hi sto rią Ko zie nic
i oko lic. Dzia ła nia te są kro -
kiem w stro nę świa do me go
i wie lo funk cyj ne go za go spo -
da ro wa nia i wy ko rzy sta nia
prze strze ni. 

ROZMOWA | Tomasz Śmietanka, burmistrz Kozienic

Z cze go wy ni ka ła po trze ba zre ali -
zo wa nia tych in we sty cji?
Mi chał Za le ski: 200-ty sięcz -
ny To ruń, sie dzi ba władz
wo je wódz kich, mia sto tu ry -
stycz ne i zna ny w Pol sce
ośro dek kul tu ry, w któ rym co
ro ku od by wa ją się dzie siąt ki
fe sti wa li, kon cer tów, prze glą -
dów, a tak że kon fe ren cji
i kon gre sów, nie dys po no wał
do tąd od po wied nim obiek -
tem au dy to ryj nym. Ist nie ją ce
w To ru niu sa le kon cer to we,
acz kol wiek pięk ne i czę sto za -
byt ko we, stwa rza ły oczy wi ste
ogra ni cze nia, za rów no co
do ob ję to ści wi dow ni, jak i za -

ple cza tech nicz ne go. Od po -
wied niej sie dzi by nie
po sia da ła też To ruń ska Or kie -
stra Sym fo nicz na. God ne go
swo jej le gen dy miej sca nie
miał też w To ru niu nasz mar -
ko wy pro dukt – pier nik.
Od 2008 r. moż na by ło zwie -
dzać je dy nie wy sta wę „Świat
to ruń skie go pier ni ka” za aran -
żo wa ną w piw ni cach Do mu
Ko per ni ka. Z uwa gi na brak
miej sca by ły tam pre zen to wa -
ne je dy nie nie któ re eks po na ty
zwią za ne z hi sto rią pier ni ka,
a ob słu ga więk szych grup tu -
ry stycz nych na strę cza ła wie le
trud no ści. Po zy ska nie przez

mia sto bu dyn ku po XIX-
wiecz nej fa bry ce pier ni ków
Gu sta wa We ese otwo rzy ło
moż li wość urzą dze nia w To ru -
niu Mu zeum Pier ni ka
z praw dzi we go zda rze nia.

Ja kie ko rzy ści wy ni ka ją dla mia -
sta i miesz kań ców z in we sty cji?
Ja kie pla ny i na dzie je wią że mia -
sto z ty mi re ali za cja mi?

Bez wąt pie nia kil ka mie się -
cy funk cjo no wa nia Cen trum
Kul tu ral no -Kon gre so we go
na Jor dan kach po ka za ło, że
bu do wa te go obiek tu by ła
strza łem w dzie siąt kę. To ruń -
ska sa la kon cer to wa,
na zy wa na no wą iko ną To ru -
nia, bu dzi za in te re so wa nie
za rów no ja ko ory gi nal ny pro -
jekt ar chi tek to nicz ny,
zna ko mi cie re cen zo wa ny
w pra sie pol skiej i za gra nicz -
nej, jak i miej sce od by wa nia
się atrak cyj nych wy da rzeń
kul tu ral nych, o nad zwy czaj -
nym, dzię ki ory gi nal ne mu
wnę trzu, kli ma cie. Ogrom nym

atu tem na szej sa li jest też jej
po ło że nie, tuż obok to ruń skiej
sta rów ki. Widz przy jeż dża ją cy
do To ru nia na kon cert czy
spek takl ma za le d wie kil ka
kro ków do za byt ków z li sty
UNESCO, mo że wy brać się
do jed nej z licz nych na sta -
rów ce re stau ra cji i ka wia re nek
czy prze no co wać w kli ma tycz -
nym pen sjo na cie lub ho te lu.
Sa la na Jor dan kach jest obiek -
tem mul ti funk cyj nym.
Ory gi nal na bry ła kry je bar dzo
no wo cze sne roz wią za nia tech -
nicz ne umoż li wia ją ce
kształ to wa nie mo du ło we go
wnę trza od po wied nio do po -
trzeb za rów no kon cer tów,
spek ta kli te atral nych czy
przed sta wień ope ro wych, jak
i kon gre sów czy kon fe ren cji. 

Je śli cho dzi o otwar te
w 2015 r. Mu zeum To ruń skie -
go Pier ni ka, no wy od dział
Mu zeum Okrę go we go w To -
ru niu, pla ców ka ta wła śnie
zna la zła się w fi na ło wej piąt ce
ple bi scy tu Wy da rze nie Hi sto -

rycz ne Ro ku or ga ni zo wa ne go
przez Mu zeum Hi sto rii Pol ski.
Na kon cie ma już tak że ty tuł
Naj lep sze go Pro duk tu Tu ry -
stycz ne go Re gio nu. Ta kie go
miej sca To ruń od daw na po -
trze bo wał. W jed nym
bu dyn ku, w do dat ku hi sto -
rycz nie zwią za nym
z pier ni kar stwem, po wsta ło
no wo cze sne, mul ti me dial ne
mu zeum, w któ rym znaj dzie -
my wszyst ko, co do ty czy
hi sto rii to ruń skie go pier ni ka.
Jest więc bo ga ta ko lek cja sta -
rych form, re cep tu ry
i opa ko wa nia, ar chi wal ne do -
ku men ty i fo to gra fie,
ory gi nal ne pie ce do wy pie ku
pier ni ków, za aran żo wa ne
prze strze nie zwią za ne z pier -
ni kar stwem: kuch nia, sklep,
kan tor wła ści cie la fa bry ki czy
klu bo ka wiar nia z cza sów
PRL.

Czy w naj bliż szej przy szło ści moż -
na się spo dzie wać po dob nych
dzia łań ze stro ny mia sta? 

Każ dy, kto od wie dza obec -
nie To ruń, do strze ga, jak
bar dzo zmie ni ło się na sze mia -
sto, za rów no za spra wą
cał ko wi cie no wych in we sty cji,
jak i mo der ni za cji ist nie ją cych
obiek tów czy prze strze ni miej -
skich. Opu sto sza ły
do nie daw na ogrom ny gmach
daw nych Mły nów To ruń skich
dziś tęt ni ży ciem za spra wą
Cen trum No wo cze sno ści
„Młyn Wie dzy” i Mię dzy na ro -
do we go Cen trum Współ pra cy
Mło dzie ży. Pod ko niec ub.r. za -
koń czy li śmy du żą,
skom pli ko wa ną mo der ni za cję
i re wi ta li za cję dwor ca ko le jo -
we go To ruń Głów ny, a w tej
chwi li przy mie rza my się
do mo der ni za cji dwor ca To ruń
Mia sto. Od na wia my też lub
po ma ga my od na wiać wła ści -
cie lom ko lej ne ka mie ni ce
na sta rów ce i po za jej gra ni ca -
mi. W tej pra cy z pew no ścią
nie usta nie my – To ruń to mia -
sto za byt ko we, gdzie za wsze
znaj dzie się coś do zro bie nia.
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