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RO MAN PI KU ŁA 
Pre zes Sto wa rzy sze nia
Ochro ny Na ro do we go 
Dzie dzic twa Ma te rial ne go
Ko mi sarz Kon kur su

Dzi siej szy spe cjal ny
do da tek „Mo der ni -
za cja Ro ku 2015”
po świę co ny jest
po trze bie bliż szej

współ pra cy na uki z biz ne sem
i biz ne su z na uką.

Ro zu mie ją to do sko na le na -
ukow cy z uczel ni, któ rzy przy -
go to wu ją stu den tów do za wo -
do wej ak tyw no ści nie tyl ko
od stro ny teo re tycz nej, ale
i prak tycz nej. Po dej mu ją rów -
nież dzia ła nia za adop to wa nia
swo ich licz nych wy na laz ków
i pa ten tów, tak aby mo gły być
wdra ża ne w go spo dar ce. Pu bli -
ka cja pre zen tu je wie le przy kła -
dów udo sko na la nia ak tyw no ści
pol skiej na uki w po ro zu mie niu
z prak ty ka mi, au to ra mi licz -
nych mo der ni za cji.

Ce lem Mo der ni za cji Ro ku
jest rów nież łą cze nie tych
dwóch róż nych śro do wisk dla
szyb sze go roz wo ju na sze go
kra ju. In ter dy scy pli nar ność
Mo der ni za cji Ro ku, któ ra łą czy
od lat wszyst kie trzy pod mio ty
uczest ni czą ce w pro ce sie mo -
der ni za cji i na gra dza in we sto -
rów, wy ko naw ców, pro jek tan -
tów jest dla nas man da tem
do pod ję cia dzia łań po go dze -
nia na uki z biz ne sem.

Już w czerw cu Ko mi sja Kon -
kur so wa wy ru sza na wi zy ta cje
obiek tów star tu ją cych w Kon -
kur sie, bę dą w nich uczest ni -
czyć rów nież przed sta wi cie le
uczel ni. Bę dzie to oka zja

do spo tkań z ludź mi z firm wy -
ko naw czych, z in we sto rami
i pro jek tan tami. Stwo rzy to
moż li wość wy mia ny po glą dów,
kon tak tów i no wych roz wią zań.
Po łą cze nie prak ty ki z teo rią.

Na si na uko wi pa tro ni pra cu ją
nadta ki mi wy na laz ka mi jak: wy -
ko rzy sta nie tech no lo gii dru -
ku 3D w bu dow nic twie czy kon -
ser wa cji za byt ków – Po li tech ni -
ka Wro cław ska, czy opra co wa -
nie gra fe no we go na no kom po -
zy tu wy ko rzy sty wa ne go m.in.
do pro duk cji pa ne li fo to wol ta -
icz nych – Po li tech ni ka Łódz ka.
Stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej uczest ni czą
w pro gra mach i pro jek tach ba -
daw czych zwią za nych z mo der -
ni za cją obiek tów i re wi ta li za cją
ob sza rów zde gra do wa nych.
Na zle ce nie sa mo rzą dów lo kal -
nych re ali zu ją za da nia pro jek to -
we. NaPo li tech ni ce Świę to krzy -
skiej szcze gól ny na cisk kła dzie
się nare wi ta li za cję obiek tów po -
prze my sło wych, któ rych w Ło -
dzi jest szcze gól nie du żo. Po li -
tech ni ka Kra kow ska w peł ni
przy go to wu je swo ich stu den -
tów do po słu gi wa nia się opro -
gra mo wa niem i pro ce sa mi
w tech no lo gii BIM. Słu cha cze
two rzą rów nież kon cep cje re wi -
ta li za cji prze strze ni miej skich
i obiek tów dla wie lu miast. Z Po -
li tech ni ki Rze szow skiej stu den ci
zy sku ją upraw nie nia dospo rzą -
dza nia świa dectw i au dy tów
ener ge tycz nych. Po li tech ni ka
Gdań ska moc no włą cza się
wzmia ny za cho dzą ce wich mie -
ście, przy kła dem jest Re wi ta li za -
cja Dwor ca Mor skie go w Gdy ni.
Aka de mia Tech nicz no – Hu ma -
ni stycz na w Biel sku – Bia łej za -
po zna je z tech no lo gią po mia ru
od kształ ceń kon struk cji bu dow -
la nych za po mo cą świa tło wo -
dów zsiat ka mi Brag ga FBG. Po li -
tech ni ka Ko sza liń ska iSzcze ciń -
ska za po zna je z za sto so wa niem
na no ma te ria łów ino wej ge ne ra -
cji be to nów.

Wie lu Fi na li stów Mo der ni za -
cji Ro ku sto su je naj no wo cze -
śniej sze tech no lo gie w mo der -
ni za cjach i no wych bu do wach,
jed nak aby zdo być głów ną na -
gro dę Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku
trze ba co dzien nie po pra wiać
ja kość i stan dar dy, a współ pra -
ca ze świa tem na uki to krok
w stro nę do sko na ło ści, do któ -
rej wszy scy sta ra my się dą żyć.
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•Politechniki Białostockiej

•Politechniki Gdańskiej 

•Politechniki Koszalińskiej

•Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki

•Politechniki Łódzkiej

•Politechniki Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza

•Politechniki Śląskiej

•Politechniki Świętokrzyskiej

•Politechniki Wrocławskiej

•Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej, 

•Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego w Radomiu

•Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

Pa tro nat na uko wy:
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Ja ka jest ro la na uki w go spo dar -
ce?

Przez dłu gi okres ro la na uki
w go spo dar ce by ła nie wiel ka.
Obec nie na uka za czy na od -
gry wać w go spo dar ce co raz
więk szą ro lę. Jest to na wet
praw nie usank cjo no wa ne.
W sierp niu 2011 r. Ra da Mi ni -
strów przy ję ła Kra jo wy
Pro gram Ba dań, przy go to wa -
ny przez Ko mi tet Po li ty ki
Na uko wej dla Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go. Wzrost efek tyw no ści
pol skiej go spo dar ki w wy ni ku
re ali za cji pro gra mu ma do -
pro wa dzić do zmniej sze nia
lu ki go spo dar czej mię dzy Pol -
ską a kra ja mi wy żej
roz wi nię ty mi. Ale ten wzrost
go spo dar czy ma być zre ali zo -
wa ny dzię ki zwięk sze niu
in no wa cyj no ści sek to ra prze -
my słu w wy ni ku wpły wu
dzia łal no ści na uko wej na ten
sek tor. Tak więc ro la wy zna -
czo na na uce przy wzro ście
efek tyw no ści go spo dar ki jest
nie do prze ce nie nia. Moż na
stwier dzić wręcz, że Kra jo wy
Pro gram Ba dań uza leż nia
wzrost efek tyw no ści go spo -
dar czej kra ju – a co za tym
idzie, po pra wę ja ko ści ży cia
pol skie go spo łe czeń stwa -
od zwięk sze nia efek tyw no ści
na uki w za kre sie in no wa cyj -
no ści.

Czy wy zna czo no ja kieś prio ry te to -
we ob sza ry dzia łal no ści
na uko wej, któ re ma ją naj więk szy
wpływ na roz wój go spo dar czy
kra ju? 

W Kra jo wym Pro gra mie
Ba dań po da no stra te gicz ne
kie run ki ba dań na uko wych
i prac roz wo jo wych, któ rych

re ali za cja po win na mieć
istot ny wpływ na roz wój go -
spo dar czy kra ju.
Wy zna czo no sie dem stra te -
gicz nych kie run ków. Trzy są
zwią za ne z tech no lo gia mi
w za kre sie ener ge ty ki, ma te -
ria łów oraz – ja ko je den
kie ru nek - in for ma ty ki, te le -
ko mu ni ka cji i me cha tro ni ki.
Je den do ty czy śro do wi ska
na tu ral ne go, rol nic twa i le -
śnic twa, je den spo łecz ne go
i go spo dar cze go roz wo ju Pol -
ski w wa run kach
glo ba li zu ją cych się ryn ków,
a dwa po zo sta łe do ty czą me -
dy cy ny i obron no ści
pań stwa.

Przez wie le lat wła śnie te
wy mie nio ne kie run ki ba dań
bę dą pre fe ro wa ne i, nie za leż -
nie od osą du co do ich
wy bo ru, dzia łal ność in no wa -
cyj na w za kre sie tych
kie run ków bę dzie re ali zo wa -
na. Na le ży zwró cić uwa gę
na fakt, że te ma ty ka kie run -
ków stra te gicz nych, przez
swój wy so ki sto pień ogól no -
ści, wska zu je ra czej ca łe
ob sza ry ba daw cze. Jak naj -
lep sze wy peł nie nie tych
ob sza rów roz wią za nia mi in -
no wa cyj ny mi le ży przede
wszyst kim po stro nie sek to ra
na uki.

Czy na uka mo że mieć wpływ
na in no wa cyj ność prze my słu?

Aby zwięk szyć in no wa cyj -
ność prze my słu, na le ży
uru cho mić me cha ni zmy, któ -
re zwięk szą po pyt na wy ni ki
ba dań uży tecz nych w go spo -
dar ce. Po wi nien zo stać
stwo rzo ny sys tem, któ ry za -
chę ci do in we sto wa nia
nie bu dże to wych środ ków fi -

nan so wych w sek tor na uki.
Aby jed nost ki na uko we
i pod mio ty go spo dar cze
chcia ły współ pra co wać
przy opra co wy wa niu in no -
wa cyj nych roz wią zań
na rzecz go spo dar ki, po win -
na po wstać plat for ma ich
współ pra cy. Po win ny po -
wstać pro gra my
za pew nia ją ce na kła dy fi nan -
so we na ba da nia apli ka cyj ne,
zo rien to wa ne na za sto so wa -
nie w prak ty ce, któ rych
efek ty zo sta ną wdro żo ne
przez przed się bior ców. Ta kie
pro gra my two rzy i współ fi -
nan su je Na ro do we Cen trum
Ba dań i Roz wo ju – agen cja
wy ko naw cza nad zo ro wa na
przez Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go.

NCBR fi nan su je pra ce ba -
daw czo -roz wo jo we
w za kre sie ba dań sto so wa -
nych oraz ko mer cja li za cji
i trans fe ru wy ni ków prac B+R
do go spo dar ki.

Czy są pro gra my w NCBR wy ma -
ga ją ce bli skiej współ pra cy na uki
z prze my słem?

Sa dzę, że w od nie sie niu
do re ali za cji więk szo ści pro -
jek tów, w ra mach pro gra mów
ogła sza nych przez NCBR, jest
al bo po żą da na, al bo ko niecz -
na współ pra ca na uki
z prze my słem. Co raz czę ściej
li de rem pro jek tów mo że być
tyl ko pod miot go spo dar czy.
Jest wie le pro gra mów, w któ -
rych moż na zre ali zo wać
pro jek ty do ty czą ce in no wa -
cyj nych roz wią zań.
Na to miast szcze gól ną uwa gę
na le ży zwra cać na pro gra my
wspar cia ba dań na uko wych
i prac roz wo jo wych, pro gra -

my wspar cia wdro żeń i ko -
mer cja li za cji wy ni ków prac
B+R oraz pro gra my tzw. ope -
ra cyj ne - In no wa cyj na
Go spo dar ka, Ka pi tał Ludz ki,
In fra struk tu ra i Śro do wi sko
oraz In te li gent ny Roz wój.

Je że li teo re tycz nie jest tak do brze,
to dla cze go prak tycz nie jest tak
źle? Dla cze go na uka ma tak nie -
wiel ki wpływ na go spo dar kę? 

Nie wiel ki wpływ na go spo -
dar kę dzia łal no ści na uko wej
nie wy ni ka z nie wy star cza ją -
ce go po zio mu na uko we go,
tyl ko z przy ję te go sys te mu
oce ny tej dzia łal no ści. Sys -
tem oce ny dzia łal no ści
na uko wej prak tycz nie nie
zawie ra ele men tu go spo dar -
cze go. Na le ży ja sno
stwier dzić, że przy ję ty w Pol -
sce sys tem oce ny na ukow ców
nie za chę ca do wdra ża nia
efek tów ba dań na uko wych
do go spo dar ki. Pierw szym
i naj waż niej szym pa ra me -
trem bra nym pod uwa gę
przy oce nie dzia łal no ści na -
uko wej są pu bli ka cje,
szcze gól nie w re no mo wa -
nych cza so pi smach
za gra nicz nych. Ko lej nym
waż nym pa ra me trem oce ny
dzia łal no ści na uko wej, sta no -
wią cym po chod ną pu bli ka cji,
jest licz ba cy to wań. Re asu -
mu jąc naj lep szy pol ski
na uko wiec to ta ki, któ ry pu -
bli ku je za gra ni cą,
w re no mo wa nym an glo ję -
zycz nym cza so pi śmie i jest
cy to wa ny przez naj więk szą
licz bę in nych na ukow ców. Co
oczy wi ste, pol ska go spo dar -
ka w tym sys te mie nie
od gry wa żad nej ro li. Je że li
przy jąć, że ce lem dzia łal no ści

na uko wej w Pol sce ma być
po pra wa kon ku ren cyj no ści
go spo dar ki, to obec ne po dej -
ście do oce ny dzia łal no ści
na uko wej po win no ulec ra -
dy kal nej zmia nie.

Co zro bić, aby za pew nić więk szy
wpływ na uki na go spo dar kę? 

Na le ża ło by do pu ścić dwa
wzor ce dzia łal no ści na uko wej
– pierw szy, gdy w oce nie
dzia łal no ści jest pre fe ro wa ne
pu bli ko wa nie wy ni ków ba -
dań w re no mo wa nych
cza so pi smach za gra nicz nych,
dru gi, gdy ta kie po stę po wa -
nie trud no na wet uznać
za roz trop ne. W tym dru gim
roz wią za niu na le ży w więk -
szym stop niu w oce nie
dzia łal no ści na uko wej brać
pod uwa gę efek ty wdro że nio -
we oraz m.in. licz bę pa ten tów,
wzo rów użyt ko wych lub
prze my sło wych. Je że li obie
dro gi roz wo ju na uko we go bę -
dą trak to wa ne ja ko
rów no rzęd ne, to jest szan sa
na zwięk sze nie kon ku ren cyj -
no ści pol skiej go spo dar ki
przy udzia le na ukow ców.

Czy prze mysł jest przy go to wa ny
na to „mał żeń stwo z roz sąd ku”
z na uką?

Przed się bior cy są le piej niż
na ukow cy przy go to wa ni
do cze ka ją cych ich wy zwań
na tu ry ryn ko wej. Wy da je się,
że w naj więk szym stop niu
w dzia łal ność ba daw czo -roz -
wo jo wą i wdro że nio wą
po win ni za in we sto wać przed -
się bior cy z ma łych i śred nich
przed się biorstw, bo ma ją
więk szą niż du że przed się -
bior stwa zdol ność
do ada pta cji in no wa cyj nych

roz wią zań. Ale tu wy stę pu ją
co naj mniej dwa pro ble my.
Jed nym z nich jest lu ka tech -
no lo gicz na mię dzy ma ły mi
i śred ni mi a du ży mi przed się -
bior stwa mi. Dru gi - to ni ska
ren tow ność przed się biorstw
unie moż li wia ją ca fi nan so wa -
nie dzia łal no ści na uko wej.
Tak więc obec nie za in te re so -
wa nie pol skich
przed się bior ców wdra ża niem
in no wa cyj nych roz wią zań,
któ re, z na tu ry rze czy, zwie ra -
ją ele ment ry zy ka więk szy niż
roz wią za nia już sto so wa ne,
jest nie wiel kie. 

Ja kie dzia ła nia na le ża ło by pod jąć,
aby zwięk szyć kon ku ren cyj ność
pol skiej go spo dar ki?

Po pierw sze – na le ża ło by
zmie nić oce nę dzia łal no ści
na uko wej na w więk szym
stop niu do ce nia ją cą udział
w kre owa niu sfe ry go spo dar -
czej. Bez te go nie ma szans
na zwięk sze nie kon ku ren cyj -
no ści pol skiej go spo dar ki
w wy ni ku wzro stu efek tyw -
no ści na uko wej w za kre sie
in no wa cyj no ści. Jak się zmie -
nią za sa dy oce ny jed no stek
na uko wych, na ukow cy szyb -
ko do sto su ją swo ją
dzia łal ność do ocze ki wań.

Po dru gie – na le ża ło by
wpro wa dzić ulgi dla przed się -
bior ców pro wa dzą cych
dzia łal ność in no wa cyj ną
i współ pra cu ją cych z jed nost -
ka mi na uko wy mi.
Wpro wa dze nie tych dwóch
ele men tów spo wo du je po -
wsta nie ryn ku
na uko wo-prze my sło we go, co
po zwo li na szyb kie do sto so -
wa nie pro duk cji i usług
do po trzeb ryn ku glo bal ne go.

Współpraca nauki z przemysłem 
dla dobra gospodarki to konieczność
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ROZMOWA | Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, 
zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Placówki naukowe są ważnym partnerem

DR HAB. AN DRZEJ ZIE LIŃ SKI

Kon kurs Mo der ni za -
cja Ro ku pro mu je
uda ne przed się -
wzię cia ra tu ją ce
ma te rial ne dzie -

dzic two na ro do we. To cza sa mi
trud ne wy bo ry – co za cho wać,
a co zmie nić, że by obiek ty bu -
dow la ne czy za ło że nia ar chi -
tek to nicz no -urba ni stycz ne
prze trwa ły, a ich wa lo ry by ły ak -
tu al ne i moż li we do wy ko rzy -
sta nia tak że przez ko lej ne po -
ko le nia. Kon kurs ho no ru je
i pro mu je do bre pro jek ty, po zy -
tyw ne zmia ny. 

Mo der ni za cja, czy li no wo -
cze sność. Tak za wsze ro zu mie -

li śmy po ję cie mo der ni za cji
w na szym Kon kur sie. Ma to być
prze cież wpro wa dze nie no we -
go ży cia w sta re mu ry. 

Te mu ry po win ny być od po -
wied nio przy go to wa ne do no -
wych za dań, ja kie im po mo der -
ni za cji przy pad ną. Daw ne ko -
sza ry sta ją się prze cież bu dyn -
kiem miesz kal nym. Daw na woj -
sko wa staj nia – sa lą wy kła do wą.
Przy go to wa nie ich do tych
funk cji to nie tyl ko od ma lo wa -
nie po miesz czeń i re no wa cja
ele wa cji. To tak że nierzad ko
wzmoc nie nie kon struk cji, prze -
bu do wa ca łe go wnę trza.

Bar dzo czę sto pa nu je wśród
in we sto rów prze ko na nie, iż
mo der ni za cja mu si do kład nie
od wzo ro wy wać, przy naj mniej
ze wnętrz nie, po przed ni wy gląd
bu dyn ku. To, cze go na le ży
prze strze gać przy re no wa cji
lub re kon struk cji obiek tu za -
byt ko we go, nie za wsze mu si
obo wią zy wać przy mo der ni za -
cji bu dow li nie po sia da ją cych
ta blicz ki kon ser wa to ra za byt -
ków. Mo że być wy ko na ne ina -
czej.

Teo ria i prak ty ka

W ja ki spo sób zro bić to naj le -
piej? Jak po go dzić ocze ki wa nia
in we sto ra z wi zją pro jek tan ta
i moż li wo ścia mi tech nicz ny mi
wy ko naw cy? Naj pro ściej by ło -
by od po wie dzieć, że po win ni ze

so bą współ pra co wać na każ -
dym eta pie mo der ni za cji. Jest
to stwier dze nie z ro dza ju
prawd oczy wi stych, ale jed nak
nie wy czer pu je w peł ni te go
pro ble mu. W ca łym tym pro ce -
sie wy raź nie bra ku je jed ne go
ogni wa. Ha sło wo na zwał bym
go współ pra cą teo rii z prak ty ką.

Teo rię sta no wią w tym przy -
pad ku wyż sze uczel nie i in sty -
tu ty na uko we. Zbyt wie le bar -
dzo do brych roz wią zań kon -
struk cyj nych lub ma te ria ło -
wych, za któ re ich au to rom
przy pa da ją licz ne po chwa ły
i wy róż nie nia, nie opusz cza la -
bo ra to riów i pla có wek ba daw -
czych. Bar dzo czę sto przy czy na
te go sta nu tkwi w bra ku do -
stęp nej wie dzy o tym, że po -
wsta ły, a na wet że w ogó le ist -
nie ją.

Pro jek tan ci się ga ją po zna ne
im i spraw dzo ne me to dy pro -
jek to wa nia do sto so wa ne
do rów nie od lat zna nych im
i spraw dzo nych roz wią zań
tech no lo gicz nych uwzględ nia -
ją cych to, co ich zda niem po -
win no się znaj do wać na ryn ku
ma te ria łów bu dow la nych. Bo
tak naj ła twiej, bez ob cią ża nia
się ry zy kiem. Na to miast wy ko -
naw cy naj czę ściej we ry fi ku ją
owe pro jek ty z rze czy wi sto ścią
ryn ko wą, przy czym ze szcze -
gól nym zwró ce niem uwa gi
na wy so kość ce ny. I bar dzo czę -
sto przy naj lep szych chę ciach
in we sto ra ma my to, co za wsze.

Cho ciaż ten in we stor nie by -
wa tak że bez wi ny. Przy czym
mó wie nie o wi nie jest to po ję -
ciem względ nym. Ra czej po -
win no się mó wić o bra ku wie -
dzy o tych re we la cyj nych czę sto
roz wią za niach ma te ria ło wych
i kon struk cyj nych. Z re gu ły jest
jed nak tak, że ro la in we sto ra za -
czy na się i koń czy na wy da niu
zle ce nia. I oczy wi ście po tem
na od bio rze in we stor skim.

Być mo że tak po win no to się
od by wać, bo tak jest prze cież
w nie któ rych kra jach. Ale nie
za wsze mo że ten in we stor so -
bie po zwo lić na ta kie po stę po -
wa nie. Prak tycz nie ska za ny jest
wte dy na to co in ni wy my ślą
i zro bią, nie ma jąc wpły wu
na sto so wa ne tech no lo gie
i tech ni ki wy ko na nych prac.
Czę sto na wet nie wie, że moż na
to by ło zro bić le piej i co waż ne
ta niej.

Bra ku je bo wiem w Pol sce
go rą cej li nii na uka – prak ty ka.
Nie tyl ko zresz tą w spra wach
mo der ni za cji obiek tów. Ow -
szem, cza sa mi na spe cja li -
stycz nych tar gach i ju bi le uszo -
wych wy sta wach moż na po -
znać to, nad czym pra cu ją na -
ukow cy, co już się uda ło in sty -
tu tom i pla ców kom
ba daw czym. Moż na na tra fić
na ta kie in for ma cje w in ter ne -
cie. Ale to wszyst ko cią gle nie
prze kła da się na udroż nie nie
szla ku: pla ców ka na uko wa –
od bior ca. Po trzeb ne jest, dla

do bra ca łej go spo dar ki na ro -
do wej, bar dzo sze ro kie po spo -
li te ru sze nie słu żą ce więk szej
po pu la ry za cji pol skich zdo by -
czy na uko wych nie tyl ko zresz -
tą w dzie dzi nie bu dow nic twa.
Ale nam cho dzi o tech ni ki
i tech no lo gie słu żą ce no wo -
cze sne mu bu do wa niu, re mon -
to wa niu i mo der ni za cji.

Chce my być tą kro plą

Dla te go or ga ni za to rzy Kon -
kur su Mo der ni za cja Ro ku pra -
gną tak że do łą czyć się do gro -
na tych or ga ni za cji, in sty tu cji
i me diów, któ rym za le ży
na skró ce niu dro gi po mię dzy
na uką a prak ty ką. Przy naj -
mniej na tym jej od cin ku, któ ry
na zy wa się po pu la ry za cją naj -
now szych osią gnięć na uko -
wych w dzie dzi nie bu dow nic -
twa. Ma my już spraw dzo na
me to dę w po sta ci co rocz ne go
spo tka nia lau re atów wszyst -
kich do tych cza so wych dzie -
więt na stu edy cji na sze go Kon -
kur su. Wła śnie in we sto rów,
pro jek tan tów i wy ko naw ców
na gro dzo nych do ko nań. Prze -
tar li śmy na nich już nie je den
szlak dla wie dzy o po trze bach
osób nie peł no spraw nych,
ogra ni czo nych ru cho wo, nie -
do sły szą cych, czy nie do wi dzą -
cych. Do strze ga my, jak kil ku -
let nie ta kie wła śnie na sze dzia -
ła nia po pu la ry za tor skie w gro -

nie wszyst kich part ne rów in -
we sty cji, przy no szą co raz bar -
dziej wi docz ne efek ty. I to tak -
że w po sta ci wy ko rzy sty wa nia
naj now szych roz wią zań tech -
nicz nych i opra co wań tech no -
lo gicz nych.

In ny przy kład. Od po ja wie -
nia się pierw szych si łow ni te re -
no wych włą czy li śmy się po pu -
la ry za cję in sta lo wa nia ich
w mo der ni zo wa nej prze strze ni
re kre acyj nej, po ka zu jąc rów -
nież na bar dzo kon kret nych
pro duk tach, że wśród nich
znaj du ją się urzą dze nia mo gą ce
mo gą słu żyć tak że oso bom nie -
peł no spraw nym ru cho wo. Dzi -
siaj spo tkać je moż na co raz czę -
ściej w par kach i osie dlo wych
te re nach re kre acyj nych.

Z peł ną świa do mo ścią swo je -
go miej sca w szy ku me diów słu -
ży my i chce my słu żyć tak że ła -
ma mi na sze go pe rio dy ku, czy li
„Rom do mu”, dla wszel kiej pre -
zen ta cji roz wią zań i ma te ria łów
któ re już, po wsta ły w in sty tu -
tach i uczel nia nych pla ców kach
na uko wych, a jesz cze nie prze -
bi ły się do co dzien ne go sto so -
wa nia.

Tam, gdzie trze ba drą żyć ska -
łę, li czy się prze cież każ da kro -
pla. Chce my być jed ną z tych
kro pel dla no wo cze snych tech -
nik i tech no lo gii. Na pew no
na wszel kie ta kie no wo ści bę -
dzie my zwra cać uwa gę rów nież
pod czas prac ko mi sji kon kur -
so wej.
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Budzenie Młyna
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Adaptacja młyna w Karpnikach jest konsekwencją wielkiej fascynacji Kotliną Jeleniogórską, a jednocześnie  ukłonem 
w stronę historii tego miejsca, wyrazem szacunku dla sztuki budowania i piękna przyrody.

Stu dio wa li ar chi tek -
tu rę na Po li tech ni ce
Gdań skiej, a po tem
w Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Düs sel -

dor fie, w Niem czech. Tam też,
po pa ru la tach prak ty ki, otwo -
rzy li  w ła sne biu ro ar chi tek to -
nicz no -de si gner skie. Dzia ła ją
w Niem czech i w Pol sce.

Kie dyś w cza sie wa ka cji da li
się na mó wić zna jo mym
do od wie dze nia Ko tli ny Je le -
nio gór skiej. I do zna li olśnie -
nia.

– By ły wa ka cje, w tra wie
doj rze wa ły po ziom ki, gra ły
pa si ko ni ki, a do oko ła – hi sto -
ria ar chi tek tu ry: pa ła ce i zam -
ki w roz le głych par kach, ko -
ścio ły, wil le prze my słow ców,
do my tka czy, wiej skie cha łu py

w kra jo bra zie kul tu ro wym.
Uro da i bo gac two te go miej -
sca za sko czy ły nas i za fa scy -
no wa ły. Wra ca li śmy tam kil ka -
krot nie, cią gle mie li śmy jed -
nak uczu cie nie do sy tu, że cze -
goś jesz cze nie zo ba czy li śmy,
nie od kry li śmy – mó wi Gra ży -
na Mar sza łek -Mań kow ska,
któ ra wraz z mę żem Mi ło szem
tchnę ła no we ży cie w sta ry
młyn w Karp ni kach.

A był to czas, gdy za rów no
Ko tli na Je le nio gór ska, jak i ca -
ła Pol ska za czę ły się bar dzo
zmie niać. Po ja wi li się in we -
sto rzy pod no szą cy z ru in  pa -
ła ce i zam ki  sku pio ne w oko li -
cach Je le niej Gó ry. Pań stwo
Mań kow scy w cza sie swych
wę dró wek po tym te re nie na -
po tka li na to miast za byt ko wy
młyn w Karp ni kach.

– Obiekt z au rą – mó wi Gra -
ży na Mar sza łek -Mań kow -
ska. – Wieś Karp ni ki sły nie
od stu le ci nie tyl ko z pięk ne go
po ło że nia i zdro we go kli ma tu,
ale rów nież wie lu za byt ko -
wych obiek tów. Są tu dwa pa -
ła ce, dwa ko ścio ły, do mo stwa
i schro ni ska. By ły też trzy mły -
ny, po zo stał jed nak tyl ko naj -
więk szy, po ło żo ny w środ ku
wsi. Je go mu ry po cho dzą

z po ło wy XIX wie ku, jed nak
zna leź li śmy też star sze śla dy,
za pew ne więc zbu do wa ny zo -
stał na wcze śniej szym bu dyn -
ku. To by ła bo ga ta, kró lew ska
wieś z zam kiem, od za wsze
był tu też ku rort, ścią ga ło tu
więc za kró lem i je go or sza -
kiem mnó stwo in nych lu dzi.
Mły narz i je go ro dzi na ży li
więc do stat nio, wy po sa ży li
na wet młyn w no wo cze sną

tur bi nę Fran ci sa, któ ra za stą -
pi ła tra dy cyj ne ko ło młyń skie.
Za cho wa ła się do dziś w do -
sko na łym sta nie i jest wy eks -
po no wa na w swo im pier wot -
nym po ło że niu. Za mie rza my
też urzą dzić te ma tycz ną eks -
po zy cję.

Nie dłu go po II woj nie świa -
to wej w związ ku z po li ty ką
pań stwa młyn za prze stał
dzia łal no ści. Gdy pań stwo
Mań kow scy przy by li do Karp -
nik, był nie mal opu sto sza ły;
nie by ło w nim już żad nych
ma szyn, a je dy nym miesz kań -
cem był syn daw ne go mły na -
rza z po wo jen nych cza sów.
Młyn, któ ry nie mełł ziar na,
nisz czał. Pro ces ten od wró ci ło
do pie ro od ku pie nie bu dyn ku
przez pa rę ar chi tek tów. – Ja -
ko ge ne ral ne go wy ko naw cę
uda ło nam się po zy skać re no -
mo wa ne Przed się bior stwo
Bu dow la no -Kon ser wa tor skie
CASTELLUM, co za gwa ran to -
wa ło naj wyż szą ja kość ro bót.
Z daw nej sub stan cji sta ra li -
śmy się wspól nie za cho wać ile
tyl ko się da ło, czę sto pra cu jąc
me to da mi tra dy cyj ne go rze -
mio sła. We dług daw nych wzo -
rów zre kon stru owa li śmy
drew nia ną sto lar kę okien ną
i drzwio wą, na tu ral nie sto su -
jąc no wo cze sne izo la cyj ne
szy by. Do cie pli li śmy bu dy nek
z ze wnątrz weł ną mi ne ral ną
od twa rza jąc hi sto rycz ną ele -
wa cję. Sto su jąc no wo cze sne
roz wią za nia ar chi tek to nicz ne
i tech nicz ne, uda ło nam się
jed no cze śnie za cho wać nie -
po wta rzal ny kli mat obiek tu.

- Se kun do wa li nam i obec -
ni, i daw ni miesz kań cy wsi,
wy sie dleń cy, któ rych po tom -
ków od na leź li śmy w Niem -
czech. Dzię ki te mu dys po no -
wa li śmy bo ga tą do ku men ta -
cją zdję cio wą i wie lo ma cen -
ny mi in for ma cja mi. O tym, jak
nie zwy kłe jest to miej sce

świad czy choć by fakt, że wy -
sie dleń cy i ich po tom ko wie
do dziś na swój spo sób do glą -
da ją oj co wi zny. Cie szą się, że
to miej sce pięk nie je – pod kre -
śla Gra ży na Mar sza łek -Mań -
kow ska.

Młyn stoi na skar pie,
od dro gi nie spra wia wra że nia
zbyt wy so kie go bu dyn ku, nie
gó ru je nad in ny mi obiek ta mi,

od dru giej stro ny, od po to ku
uka zu je się jed nak w ca łej
oka za ło ści. Wnę trze za chę ca
lo fto wym kli ma tem – gru by mi
mu ra mi, pięk ny mi, drew nia -
ny mi ele men ta mi kon struk cji.
Urzą dzo no w nim 13 in dy wi -
du al nych apar ta men tów
o róż nej wiel ko ścii cha rak te -
rze, o po wierzch ni od 30 do 70
me trów kwa dra to wych. Ko lej -

ne po wsta ną na pod da szu są -
sia du ją ce go z mły nem bu dyn -
ku go spo dar cze go. – Po mysł,
by stwo rzyć tu apar ta men ty
na sprze daż, pod po wie dzia ła
nam hi sto ria na szych wę dró -
wek po tym te re nie, chęć po -
sia da nia wła sne go schro ni ska,
gdy po raz ko lej ny tu wra ca -
my. Wie rzy my, że je go ge niu -
slo ci do strze gą też in ni.

O tym, jak niezwykłe jest to miejsce świadczy choćby fakt, że
wysiedleńcy i ich potomkowie do dziś  na swój sposób
doglądają ojcowizny. Cieszą się, że to miejsce pięknieje 
– podkreśla Grażyna Marszałek-Mańkowska. 

Kotlina Jeleniogórska to miejsce
niezwykłe – dolina pałaców, zamków 
i ogrodów rozciągająca się u podnóży
Karkonoszy. W 2012 roku 11 zespołów
pałacowo-parkowych, do których należą
Zamek i Pałac Dębowy w Karpnikach,
zostało wpisanych na listę Pomników
Historii Polski.
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BLACHOWNIA | Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni.

Z cze go wy ni ka ła po trze ba prze pro wa dze nia
mo der ni za cji te go obiek tu?

Uczest ni cząc w pla no wa niu roz wo ju
sys te mów ka na li za cyj nych na te re nie
gmin, któ re ob słu gu je my w ra mach
dzia łal no ści przed się bior stwa, uzna li -
śmy w 2011 ro ku, że dla gmi ny
Bla chow nia to wła ści wy mo ment
do pod ję cia de cy zji o roz bu do wie
i mo der ni za cji oczysz czal ni. Zwięk sze -
nie prze pu sto wo ści i do sto so wa nie
cią gu tech no lo gicz ne go oczysz czal ni
do zwięk szo nej efek tyw no ści pro ce -
sów usu wa nia bio ge nów – to by ły
pod sta wo we prze słan ki do roz po czę -
cia pro ce du ry pro jek to wej i w dal szej
ko lej no ści re ali za cji in we sty cji. Świa -
do mi pla no wa nych zmian
w prze pi sach do ty czą cych wa run ków,
ja kie na le ży speł nić przy wpro wa dza -
niu ście ków do śro do wi ska w aspek cie
aglo me ra cji, wie dzie li śmy, że oczysz -
czal nia w Bla chow ni o RLM
po wy żej 10 000 znaj dzie się w gru pie
obiek tów ob ję tych ko niecz no ścią za -
pew nie nia zwięk szo nych wiel ko ści
re duk cji azo tu i fos fo ru. Zmia na prze -
pi sów w 2014 ro ku oka za ła się fak tem,
a do wpro wa dzo nych ry go rów z da tą
obo wią zy wa nia od stycz nia 2016 ro ku
by li śmy go to wi.

Co zy ska no po za koń cze niu 
in we sty cji?

Ce lem na szej in we sty cji by ły ko rzy -
ści śro do wi sko we, czy li mi ni ma li za cja
wpro wa dza nych do śro do wi ska wod -
ne go za nie czysz czeń. Dą ży my
do moż li wie naj więk sze go przy łą cze -
nia od bior ców do sie ci ka na li za cji
sa ni tar nej, co ogra ni cza nie kon tro lo -
wa ne wy le wa nie ście ków na po la, łą ki
i uzy ska nia naj wyż sze go stop nia re -
duk cji za nie czysz czeń w ście kach
pod da wa nych pro ce som oczysz cza nia.
Po przez wpro wa dzo ne zmia ny w ukła -
dzie prze rób ki osa dów ście ko wych
uzy ska li śmy tak że ogra ni cze nie ilo -

ścio we pro du ko wa ne go od pa du,
a uzy ska nie peł nej sta bi li za cji osa dów
umoż li wi ło dal sze je go wy ko rzy sta nie
i eli mi na cję bar dzo nie ko rzyst ne go dla
śro do wi ska skła do wa nia.

Z pew no ścią dziś po za koń czo nej
in we sty cji mo że my mó wić o ko rzy -
ściach spo łecz nych, użyt ko wych czy
es te tycz nych. Eli mi na cja zbior ni ków
bez od pły wo wych to po pra wa sta nu
bez pie czeń stwa, ogra ni cze nie odo rów
i zwięk sze nie kom for tu ży cia miesz -
kań ców. Wpro wa dze nie peł nej
au to ma ty ki, moż li wość świa do me go
ste ro wa nia pro ce sa mi, her me ty za cja
obiek tów to chy ba wy star cza ją ce
przy kła dy użyt ko wych ko rzy ści. 

Czy pla no wa ne są ko lej ne te go ro dza ju mo -
der ni za cje? 

Pro wa dze nie go spo dar ki ście ko wej,
a w tym eks plo ata cja oczysz czal ni
ście ków, to za wsze dy na micz ny ob szar
dzia łal no ści. Cie szy nas w ostat nich la -
tach in ten syw ny roz wój gmin nych
sys te mów oczysz cza nia i sta ra my się
na dą żać z przy go to wa niem po szcze -
gól nych oczysz czal ni do zwięk szo nych
prze pły wów i wy mo gów praw nych
i tech no lo gicz nych. Obec nie pro wa dzi -
my pra ce pro jek to we do ty czą ce
roz bu do wy i mo der ni za cji oczysz czal -
ni w gmi nie My ka nów. Są dzę, że
z koń cem 2018 ro ku bę dzie my mo gli
roz ma wiać o ko lej nym suk ce sie śro do -
wi sko wym. Roz po czy na my tak że
dys ku sje kon cep cyj ne o mo der ni za cji
oczysz czal ni w gmi nach Olsz tyn, Rę -
dzi ny i Miedź no. Są to jed nak
fi nan so wo wy so ko na kła do we in we sty -
cje, więc plan re ali za cji mu si być tak że
do sto so wa ny do moż li wo ści fi nan so -
wych Przed się bior stwa
i sko or dy no wa ny ze wspar ciem fun du -
szy śro do wi sko wych. Sta ra my się, aby
każ da in we sty cja z punk tu wi dze nia
ob cią żeń fi nan so wych dla na szych od -
bior ców by ła jak naj mniej kosz to wo
od czu wa na i ak cep to wa na.

Inwestycja 
w środowisko
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Wmiej sco wo ści w po wie -
cie czę sto chow skim
(woj. ślą skie) przy uli cy
Sta ro wiej skiej w od le -
gło ści 2,5 km

na wschód od cen trum mia sta roz bu -
do wa no i zmo der ni zo wa no oczysz -
czal nię. 

W wy ni ku tej in we sty cji zwięk sze niu

ule gła jej prze pu sto wość hy drau licz na
i zwięk szo na zo sta ła re duk cja związ ków
bio gen nych. 

Oczysz czal nia speł nia wy ma ga nia
śro do wi sko we w spra wie wa run ków, ja -
kie na le ży speł nić przy wpro wa dza niu
ście ków do wód lub do zie mi, oraz
w spra wie sub stan cji szcze gól nie szko -
dli wych dla śro do wi ska wod ne go
w aglo me ra cji. 
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ROZMOWA | mgr inż. Andrzej
Babczyński, prezes zarządu

Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu

Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie.

BOBOWA 

Przebudowa stadionu.

Sta dion w Bo bo wej nie do sta wał żad -
ne go za strzy ku fi nan so we go od pół
wie ku i te raz do cze kał się re mon tu.

Sta dion spor to wy w Bo bo wej
był w bar dzo złym sta nie tech -
nicz nym. Przy naj mniej od 50-60
lat nie by ły po no szo ne żad ne wy -
dat ki, aby go po pra wić.
W naj gor szym sta nie by ły try bu -
ny, a ra czej drew nia ne ław ki
wy ko na ne sys te mem go spo dar -
czym. Ko rzy sta ło z nich wie lu
miesz kań ców oraz go ści przy by -
wa ją cych obej rzeć me cze, a ich
stan za gra żał bez pie czeń stwu
użyt kow ni ków. Pod ją łem de cy zję
wspól nie z rad ny mi, że by wy ko -
nać pro jekt sta dio nu tuż
po po wo dzi, któ ra mia ła miej sce
w 2010 ro ku i wy wo ła ła spo re
znisz cze nia. Pły ta bo iska by ła za -
mu lo na i wy ma ga ła wy mia ny
pod ło ża, aby pił ka rze mo gli roz -

gry wać me cze w na stęp nym se -
zo nie. Chcia łem jed nak, aby
moż na by ło na no wym sta dio nie
pro wa dzić rów nież za ję cia dla
dzie ci i mło dzie ży z lek kiej atle ty -
ki. Stąd też
na zmo der ni zo wa nym sta dio nie
zo sta ły utwo rzo ne miej sca
do upra wia nia ta kich  kon ku ren cji
jak: rzut oszcze pem, pchnię cie
ku lą, skok w dal, skok wzwyż
i cał ko wi cie prze bu do wa no bież -
nię, któ ra jest z na wierzch ni
po li ure ta no wej. Jest też za pa so -
we bo isko tre nin go we dla
pił ka rzy, aby oszczę dzić głów ną
mu ra wę, przed roz po czę ciem se -
zo nu. Wy ko na ne zo sta ły try bu ny
z praw dzi we go zda rze nia, zgod -
nie ze sztu ką bu dow la ną. Są to
es te tycz ne miej sca do sie dze nia,
a przede wszyst kim są bez piecz -
ne.

Czy w związ ku z mo der ni za cją sta dio -
nu Bo bo wa ma szcze gól ne pla ny?

Sta dion jest bar dzo waż nym
obiek tem, któ ry słu ży nie tyl ko
do sa mych roz gry wek pił kar -
skich, ale też do upra wia nia
dys cy plin lek ko atle tycz nych re -
ali zo wa nych w ra mach za jęć
szkol nych dla dzie ci i mło dzie ży.
Jest rów nież miej scem, gdzie
miesz kań cy gmi ny mo gą ak tyw -

nie spę dzać wol ny czas. Obec nie
jest to je den z naj no wo cze śniej -
szych sta dio nów w oko li cy.
Uzdol nio na spor to wo mło dzież
ma do sko na łą ba zę do roz wi ja nia
spraw no ści fi zycz nej. Sta dion jest
wi zy tów ką na sze go mia sta,
na obiek cie tym moż na or ga ni zo -
wać róż ne go ro dza ju za wo dy
spor to we, a tak że im pre zy kul tu -
ral ne.

To jed nak nie ko niec spor to wych in we -
sty cji.

Przy go to wa na jest kon cep cja
na bu do wę kom plek su   re kre -
acyj no -spor to we go na 6 ha
grun tu po zy ska ne go nie od płat nie
od Agen cji Nie ru cho mo ści Rol -
nych Skar bu Pań stwa, gdzie
pla no wa na jest  bu do wa Cen -
trum Ak tyw ne go Wy po czyn ku
z 20 sta no wi ska mi do ćwi czeń
oraz od kry te go ba se nu z bro dzi -
kiem dla dzie ci i zjeż dżal nią,
si łow ni ze wnętrz nej, ska te par ku,
mia stecz ka ru chu dro go we go,
bo iska do pił ki pla żo wej, bo iska
wie lo funk cyj ne go, pla cu za baw,
kor tu te ni so we go, ście żek spa ce -
ro wych, któ re w zi mie bę dą
słu żyć  ja ko nar ciar skie tra sy bie -
go we oraz par ku, gdzie
miesz kań cy bę dą mo gli od po cząć
i przy jem nie spę dzić wol ny czas. 

Rozwija się sportowo

Most w rekordowym tempie

WBo bo wej prze bu -
do wa no sta dion
spor to wy. In we sty -
cja prze bie ga ła
dwu eta po wo i pro -

wa dzo na by ła od kwiet nia 2014 r.
do wrze śnia 2015 r.W pierw szym
eta pie wy ko na ne zo sta ło to, co by ło
w naj gor szym sta nie, czy li try bu ny.
Wcze śniej ki bi ce mie li do dys po zy -
cji drew nia ne ław ki wy ko na ne sys -
te mem go spo dar czym. Ko rzy sta ło
z nich wie lu miesz kań ców oraz go ści
przy by wa ją cych obej rzeć me cze,
a stan trybun za gra żał bez pie czeń -
stwu użyt kow ni ków. Obec nie try bu -
ny mo gą zmie ścić czte ry sta osób. Są
es te tycz ny mi i przede wszyst kim
bez piecz ne.

Koszt wy ko na nia try bun wy -
niósł 311805 zł. Z pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich Gmi na otrzy -

ma ła do fi nan so wa nie w kwo -
cie 120779 zł.

W dru gim eta pie in we sty cji wy -
ko na no wie lo funk cyj ne tra wia ste
bo isko tre nin go we, roz bie gi z na -
wierzch ni po li ure ta no wej do rzu tu
oszcze pem, sko ku wzwyż i sko ku
w dal, rzut nię do pchnię cia ku lą,
pił ko chwy ty za bram ka mi bo iska

peł no wy mia ro we go do gry w pił kę
noż ną, bież nię czte ro to ro wą z na -
wierzch nią po li ure ta no wą, od -
wod nie nie bież ni, od pro wa dze nie
wód opa do wych, doj ście do po -
szcze gól nych ele men tów in fra -
struk tu ry spor to wej – na wierzch -
nia z kost ki bru ko wej oraz ogro -
dze nie i za go spo da ro wa nie te re nu.
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ROZMOWA | Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej.

RABKA-ZDRÓJ | W miejscu starego mostu na rzece Raba w rekordowym tempie, bo w niecałe trzy
miesiące, powstał nowy most prowadzący do oczyszczalni ścieków i sortowni śmieci w Rabce-Zarytem. Stary
most w wyniku uszkodzeń powodziowych i dodatkowo  wysłużonej konstrukcji sprzed wielu lat nie nadawał

się do remontu. Konieczne było zbudowanie nowego. Zrealizowania tej inwestycji, na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Rabce-Zdroju, podjęło się  Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisława Chryczyka 

z Ochotnicy Dolnej. Budowa była finansowana ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Koszt inwestycji wyniósł 2 459 941,29 zł.
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Bez dobrej infrastruktury
nie ma rozwoju

Przestronnie 
i nowocześnie

BIAŁYSTOK | Do konkursu Modernizacja Roku została zgłoszona pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem
socjalnym, biurowym i technicznym Białostockiego Klubu Sportowego HETMAN.

Kuźnia sportowców

Pro jekt no wo cze s
nej sa li gim na stycz 
nej stwo rzył wa run ki
szko le nia dzie ci
i mło dzie ży w trzech

sek cjach spor to wych – bok su,
pił ki noż nej i bry dża spor to we -
go. W cią gu ro ku oko ło pię ciu -
set spor tow ców wszyst kich ka -
te go rii wie ko wych, od mło dzi -

ków po ju nio rów, a tak że grup
se nio rów ma moż li wość szli fo -
wa nia swo ich umie jęt no ści
spor to wych. 

Efek tem wy sił ku tre ne rów,
pra cow ni ków klu bu i dzia ła czy
spor to wych by ło uczest nic two
za wod ni ków w Igrzy skach
Olim pij skich, Mi strzo stwach
Świa ta i Eu ro py i mi strzostw
kra jo wych.

ANIELA KOTOWICZ, 
dyrektor BKS HETMAN

Bia ło stoc ki Klub Spor to -
wy „HETMAN” po wstał
przed 65 la ty. No sił

wów czas na zwę „Gwar dia”.
Okres, ja ki dzie li nas od 1948
ro ku, to epo ka. Zmie ni ły się
w tym cza sie nie tyl ko spor to -

we, ale i po li tycz no -spo łecz ne
re alia, lecz jed no nie ule gło
zmia nie. To, iż naj pierw gwar -
dyj scy, a obec nie het mań scy
spor tow cy za li cza li się w róż -
nych dys cy pli nach do naj lep -
szych w kra ju, god nie też re -

pre zen to wa li bar wy Pol ski
na mię dzy na ro do wej are nie.
Po przed nia sie dzi ba klu bu
wraz z nie wiel ką ha lą spor to -
wą zo sta ła zbu do wa na
przed 1939 ro kiem. Od 1948
ro ku bu dy nek bę dą cy wła sno -
ścią Skar bu Pań stwa znaj do -
wał się w trwa łym za rzą dzie
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li -
cji, zaś klub ko rzy stał na za sa -
dzie umo wy uży cze nia.
Z chwi lą wy ga sze nia trwa łe go
za rzą du w 2012 ro ku klub za -
warł umo wę dzier ża wy z pre -
zy den tem mia sta na trzy la ta,
któ ra wy ga sła we wrze -
śniu 2015 ro ku.

Stan tech nicz ny bu dyn ku
nie po zwa lał na dal sze funk -
cjo no wa nie klu bu, gdyż wy -
ma gał on ka pi tal ne go re mon -
tu. Po nad to pre zy dent mia sta
po in for mo wał, że zgod nie
z opi nią De par ta men tu Urba -
ni sty ki Urzę du Miej skie go
w Bia łym sto ku nie ru cho mość
w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go znaj du je się
na te re nie prze zna czo nym
pod za bu do wę usłu go wą itp.,

a nie na dzia łal ność spor to -
wą. Za rząd Bia ło stoc kie go
Klu bu Spor to we go „Het man”
pod jął uchwa łę o po zy ska niu
te re nu i bu do wie ha li spor to -
wej z za ple czem ad mi ni stra -
cyj no-tech nicz nym i so cjal -
nym.

Obec nie obiekt jest ba zą tre -
nin go wą dla olim pij skich spor -
tów wal ki, ta kich jak boks
przez co na stą pi kon ty nu acja
tra dy cji i osią gnięć w olim pij -
skich spor tach wal ki. Liczymy,
że znów wy ło nią się olim pij -
czy cy, me da li ści Mi strzostw
Pol ski, Mi strzostw Eu ro py i Mi -
strzostw Świa ta.

W ostat nim okre sie Bia ło -
stoc ki Klub Spor to wy
„HETMAN” ja ko je dy ny klub
ama tor ski w Pol sce pod jął się
wy zwa nia bu do wy peł no wy -
mia ro wej sa li gim na stycz nej
wraz z za ple czem so cjal no -
-tech nicz nym (sie dzi by klu bu),
po zy sku jąc środ ki fi nan so we
na „in fra struk tu rę spor to wą
i wie lo funk cyj ną in fra struk tu rę
re kre acyj ną” z Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry sty ki.

Wp r o  j e k  c i e
opra co wa ne
zo sta ły ma te -
ria ły do ce lów
pro jek to wych

i kon cep cja pro gra mo wa, spo -
rzą dzo no pro jekt bu dow la no -
-wy ko naw czy i uzy ska no po -
zwo le nie na bu do wę, na stęp nie
spe cy fi ka cję tech nicz ną wy ko -
na nia i od bio ru ro bót bu dow la -
nych, przed mia rów ro bót,
kosz to ry sów in we stor skich,
wy ko na nie ro bót bu dow la no -
-mon ta żo wych spo rzą dzo nej
lub do star czo nej do ku men ta -
cji. Wy ko naw ców wy ło nio no
na pod sta wie ogło szo nych po -
stę po wań prze tar go wych. 

Wy ko naw cą ada pta cji
oczysz czal ni by ła fir ma
SAMSON sp. z o. o., na to miast
za bu do wę sie ci ka na li za cyj-
nej od po wia dał INSTALBUD
RZESZÓW. Łącz na war tość za -
da nia wy nio sła 3 975 698,12 zł,
w tym ada pta cja oczysz czal ni
ście ków 984 000 zł.

– Re ali za cja pro jek tu sta no -
wi ła klu czo we przed się wzię cie
dla upo rząd ko wa nia go spo dar -
ki wod no -ście ko wej w gmi nie
Dęb no –mó wi Wie sław Ko złow -
ski, wójt gmi ny Dęb no. – Je że li
chce my, aby na sza gmi na się
roz wi ja ła iby ła miej scem otwar -
tym dla no wych miesz kań ców
i przed się bior ców, to w pierw -
szej ko lej no ści po win ni śmy za -
dbać o in fra struk tu rę tech nicz -
ną. Ce lem in we sty cji zgło szo nej
do Kon kur su Mo der ni za cja Ro -
ku”by ło upo rząd ko wa nie go -
spo dar ki wod no -ście ko wej
nate re nie miej sco wo ści Suf czyn
i Ły sa Gó ra z ist nie ją cej i pla no -
wa nej do za bu do wy do prze wi -
dzia nej doada pta cji oczysz czal -
ni ście ków w Wo li Dę biń skiej.

Zda niem wój ta Wie sła wa Ko -
złow skie go zwięk sze nie stop -
nia ska na li zo wa nia gmi ny przy -
czy ni ło się do ogra ni cze nia ska -
że nia wód po wierzch nio wych
i pod ziem nych. Zwięk szył się
po ziom ochro ny wo dy pit nej,
a zmniej szy ło się ry zy ko za cho -

ro wal no ści miesz kań ców gmi -
ny Dęb no.

– Wy eli mi no wa nie bra ku in -
fra struk tu ry w za kre sie ochro -
ny śro do wi ska ma na ce lu
wzrost atrak cyj no ści go spo dar -
czej, in we sty cyj nej i tu ry stycz -
nej gmi ny oraz wzrost stan dar -
du ży cia miesz kań ców i spa dek
bez ro bo cia – do da je Wie sław
Ko złow ski.

Sto pień ska na li zo wa nia gmi -
ny na ko niec 2015 ro ku wy no si
dla aglo me ra cji Dęb no 75 proc.,
a dla ca łej gmi ny – 50 proc. i jest
jed nym z naj wyż szych wskaź ni -
ków w re gio nie. Miesz kań cy
7 z 13 so łectw gmi ny Dęb no ko -
rzy sta ją z sie ci ka na li za cyj nej.
Oprócz roz bu do wy sie ci ka na -
li za cyj nej, wzra sta liczba przy -
do mo wych oczysz czal ni. Obec -
nie jest ich 90. To nie są ostat nie
za da nia re ali zo wa ne z za kre su
go spo dar ki wod no -ście ko wej.
W naj bliż szych la tach za pla no -
wa no bu do wę ka na li za cji sa ni -
tar nej w ko lej nych miej sco wo -
ściach.

rp.pl◊
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Ist nie ją cy przed nad bu do -
wą bu dy nek biu ro wy to
obiekt dwu kon dy gna cyj -
ny o rzu cie po zio mym
w kształ cie pro sto ką ta,

wy bu do wa ny w la tach 1974-76,
wy ko na ny w tech no lo gii tra dy -
cyj nej, czy li mu ro wa ny z ele -
men tów drob no wy mia ro wych
ze stro po da chem wen ty lo wa -
nym za mknię tym pły ta mi ko -
ryt ko wy mi i pła skim dwu spad -
ko wym da chem z po kry ciem
z pa py. Stre fa wej ścio wa
o kształ cie wie lo bo ku wy ko na -
na z pro fi li alu mi nio wych wy -
peł nio nych po dwój nym wkła -
dem szy bo wym i da chem z te go
sa me go ma te ria łu.

Pro jekt bu dow la ny za da nia
obej mo wał wy ko na nie nad bu -
do wy ist nie ją ce go bu dyn ku
biu ro we go o jed ną kon dy gna -
cję w for mie pod da sza użyt ko -
we go, prze bu do wę stre fy wej -
ścio wej – wia tro ła pu oraz prze -
bu do wę czę ści po miesz czeń
biu ro wych.

Ta kie roz wią za nie po zwo li ło
na umiesz cze nie sa li kon fe ren -
cyj nej wraz z po miesz cze nia mi
go spo dar czy mi i sa ni tar ny mi
w nad bu do wa nej kon dy gna cji
a w prze strze ni wcze śniej szej
sa li kon fe ren cyj nej usy tu owa -
nej na par te rze utwo rze nie
do dat ko wych po miesz czeń
biu ro wych, któ re by ły nie -
zbęd ne z uwa gi na za gęsz cze -
nie pra cow ni ków w do tych -
cza so wych po miesz cze niach
biu ro wych.

W wy ni ku do ko na nej nad bu -
do wy po wierzch nia użyt ko wa
bu dyn ku biu ro we go ule gła po -
więk sze niu o bli sko 162 mkw.,
a po wsta ła sa la kon fe ren cyj na
jest obec nie po miesz cze niem
o no wo cze snych roz wią za niach
ar chi tek to nicz nych i użyt ko -
wych.

JA CEK KRA MARZ 
nad le śni czy Nad le śnic twa Zło to ry ja 

Po re mon tach in fra struk -
tu ry tech nicz nej w te re -
nie przy szedł czas na po -

chy le nie się nad sta nem tech -
nicz nym sie dzi by nad le śnic -
twa. Pierw szym za my słem by ło

prze pro wa dze nie od no wie nia
jej wnętrz z uwzględ nie niem
ak tu al nych po trzeb funk cjo -
nal nych. W trak cie prac z pro -
jek tan tem wnętrz zro dzi ła się
kon cep cja nad bu do wa nia pię -
tra, co by ło jed no cze śnie ter -
mo mo der ni za cją ist nie ją ce go
stro pu oraz za pew nia ło ko -
niecz ne zwięk sze nie prze strze -
ni użyt ko wej. Z kil ku za pro po -
no wa nych pro jek tów wy bra li -
śmy ten, któ ry naj le piej kom po -
no wał się z ar chi tek tu rą są sied -
nich bu dyn ków oraz po przez
za sto so wa nie ele men tów drew -
nia nych pod kre ślał wi ze ru nek
la sów pań stwo wych. Grun tow -
na mo der ni za cja po zwo li ła zlo -
ka li zo wać kom plek so wy punkt
ob słu gi klien ta na par te rze, czy -
niąc go bar dziej do stęp nym,
a zwięk sze nie prze strze ni użyt -
ko wej in nych po miesz czeń
wpły nę ło na po lep sze nie kom -
for tu za ła twia nia po zo sta łych
spraw lud no ści oraz po pra wę
wa run ków pra cy za ło gi nad le -
śnic twa.
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ZŁOTORYJA | Nadleśnictwo Złotoryja zgłosiło do konkursu
nadbudowę i przebudowę swojej siedziby przy ul. Staszica.

DĘBNO | W 2015 r. gmina Dębno realizowała projekt „Budowa kanalizacja sanitarnej i
adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno”, w ramach którego

zmodernizowała oczyszczalnię ścieków w Woli Dębińskiej, do której docelowo dopływa 520 m
sześc. na dobę, natomiast możliwości technologiczne zostały na poziomie 630 m sześc. na dobę.
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Mo der ni za cja to -
ru wod ne go
Świ no uj ście –
Szcze cin to jed -
na z naj więk -

szych in we sty cji mor skich
i śród lą do wych re ali zo wa nych
w ostat nich cza sach w re gio nie
Mo rza Bał tyc kie go. Ze wzglę du
na swój roz miar oraz koszt zo -
sta ła po dzie lo na na trzy nie za -
leż ne eta py.

Wy ko naw cą dru gie go eta pu
mo der ni za cji to ru wod ne go
Świ no uj ście  – Szcze cin by ło
kon sor cjum dwóch naj więk -
szych pol skich firm hy dro tech -
nicz nych, któ re go li de rem by ła
fir ma Ener go pol-Szcze cin S.A.
ze Szcze ci na, a par te rem fir ma
PRCiP Sp. z o.o. z Gdań ska. Dru -
gi etap mo der ni za cji obej mo -
wał prze bu do wę brze gów
po wschod niej i za chod niej

stro nie Ka na łu Pia stow skie go
i Ka na łu Mie liń skie go, na łącz -
nej dłu go ści ok. ośmiu ki lo me -
trów i miał na ce lu przede
wszyst kim za trzy ma nie po stę -
pu ją cej de gra da cji ist nie ją cych
umoc nień brze go wych i wy eli -
mi no wa nie lub ogra ni cze nie
nie ko rzyst nych zja wisk, ta kich
jak spły ce nia i prze głę bie nia,
uszko dze nia i osu nię cia umoc -
nień brze go wych. Po nad to za -
pew nie nie sta bil no ści wy ko na -
nych za bez pie czeń po po głę -
bie niu to ru wod ne go Ka na łu
Pia stow skie go i Mie liń skie go
do głę bo ko ści 12,5 m p.p.m.;
uzy ska nie sze ro ko ści dna 120 m
na od cin kach pro stych
oraz 140 m na łu kach oraz trwa -
łe umoc nie nie na brze ży i kon -
struk cji ele men tów to wa rzy -
szą cych za pew nia ją cych bez -
pie czeń stwo, sta tecz ność
i funk cjo nal ność.

W wy bra nym na pod sta wie
wie lu ana liz i ba dań wa rian cie
wy ko ny wa nia prac brze gi zo sta ły
wy pro fi lo wa ne oraz umoc nio ne
geo w łók ni ną ina rzu tem ka mien -
nym otrzech frak cjach. Do dat ko -
wo wy ko na no pra ce zwią za ne
z li kwi da cją ist nie ją cych prze -
szkód na wi ga cyj nych (znisz czo -
ne dal by, zwęż ka hy drau licz na,
po most, po zo sta ło ści kon struk cji
znisz czo nych umoc nień, roz biór -
ka i od two rze nie na brze ża dł.
250 m), wy bu do wa no do dat ko -
we Na brze że Po sto jo we, za lą do -
wio no trzy za tocz ki, prze ło żo no
ka bel świa tło wo do wy Ra da ro -
we go Sys te mu Za rzą dza nia
i Kon tro li Ru chu Stat ków (VTS),
wy bu do wa no po za chod niej
stro nie Ka na łu Pia stow skie go
dro gę tech nicz ną oraz wy bu do -
wa no sieć oświe tle nia brze go we -
go i zmo der ni zo wa no ele men ty
ozna ko wa nia na wi ga cyj ne go.
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Z cze go wy ni ka ła po trze ba prze -
pro wa dze nia mo der ni za cji aku rat
te go obiek tu? 

W prze ko na niu ma ry na rzy
i że gla rzy utrwa li ło się już, że
„au to stra da wod na” mię dzy
Mo rzem Bał tyc kim a por tem
w Szcze ci nie wie dzie przez
Ka na ły Pia stow ski i Mie liń ski,
któ re ota cza cha rak te ry stycz -
na dla te go miej sca
ro ślin ność. Hi sto ria to ru wod -
ne go jest jed nak in na. Ka nał
Pia stow ski, wcze śniej Ka iser -
fahrt, po wstał w 1880 r. Dzięki
niemu Szcze cin do dzi siaj
zwią za ny jest z Bał ty kiem.
W wy ni ku trwa ją cych sze ść
lat ro bót hy dro tech nicz nych
prze ko pa na zo sta ła na dłu go -
ści ośmiu ki lo me trów wy spa
Uznam, two rząc ka nał wod ny
po mię dzy wy spą Uznam i no -
wo po wsta łą wy spą Kar si bór.

In we sty cja ta umoż li wi ła stat -
kom omi nię cie płyt kiej
i krę tej rze ki Świ ny, a tym sa -
mym wej ście do por tu
w Szcze ci nie du żym jed nost -
kom pły wa ją cym, co mia ło
ogrom ny wpływ na go spo dar -
czy roz wój mia sta.
W la tach 1893–1900 do ko na -
no pierw szej w hi sto rii
mo der ni za cji to ru wod ne go
Świ no uj ście – Szcze cin, a jej
na stęp stwem by ło nie tyl ko
po głę bie nie i umoc nie nie
brze gów ist nie ją ce go już Ka -
na łu Pia stow skie go (do gł.
ok 7 m p.p.m), ale rów nież
wy bu do wa nie no we go ka na łu
– Ka na łu Mie liń skie go. W ko -
lej nych la tach uspraw nio no
sys tem ozna ko wa nia na wi ga -
cyj ne go, po głę bio no tor
wod ny na ca łej dłu go ści – aż
do por tu w Szcze ci nie oraz
do bu do wa no obiek ty cu -
mow ni cze. Tak po wsta ły
kom pleks bu dow li i urzą dzeń
stał się w isto cie jed nym z naj -
no wo cze śniej szych ka na łów
mor sko-śród lą do wych, a do -
dat nie re zul ta ty eko no micz ne
zwią za ne z je go po wsta niem
by ły od czu wal ne z każ dym
ro kiem. W cza sie dru giej woj -
ny świa to wej Ka na ły
Pia stow ski i Mie liń ski – ja ko
dro ga wod na do por tu
i stocz ni w Szcze ci nie by ły

jed nym z głów nych punk tów
prze zna czo nych do znisz cze -
nia, dla te go jed ną
z pierw szych de cy zji pod ję -
tych po prze ję ciu przez
Pol skę ad mi ni stra cji na te re -
nach uj ścia Od ry by ła
re no wa cja to ru wod ne go i po -
now ne uru cho mie nie że glu gi
do Szcze ci na. W la tach 1945-
1984 prze pro wa dza no sze reg
prac mo der ni za cyj nych, któ -
rych ce lem by ło umoż li wie nie
ko rzy sta nia z por tu w Szcze -
ci nie co raz więk szym
stat kom. W 2009 ro ku roz po -
rzą dze niem mi ni stra
trans por tu i bu dow nic twa
w spra wie okre śle nia obiek -
tów, urzą dzeń i in sta la cji
wcho dzą cych w skład in fra -
struk tu ry za pew nia ją cej
do stęp do por tu tor wod ny
Świ no uj ście – Szcze cin zo stał
zde fi nio wa ny ja ko obiekt
o pod sta wo wym zna cze niu
dla go spo dar ki na ro do wej.
W ostat nich la tach prze pro -
wa dzo nych zo sta ło wie le
ana liz eko no micz no-spo łecz -
nych ma ją cych na ce lu
okre śle nie za sad no ści dal sze -
go po głę bie nia to ru wod ne go
lub ewen tu al ne utrzy ma nie
go na osią gnię tej głę bo ko ści.
Ma jąc na uwa dze utrzy ma nie
i roz wój oraz po pra wie nie
kon ku ren cyj no ści por tu

w Szcze ci nie roz po czę to pla -
no wa nie bar dzo du żej
i wie lo let niej in we sty cji bu -
dow la nej pn. „Mo der ni za cja
to ru wod ne go Świ no uj ście –
Szcze cin”. Tak więc dla przy -
szło ści za chod nio po mor skich
por tów dru gi etap mo der ni -
za cji to ru wod ne go
Świ no uj ście – Szcze cin na od -
cin ku wzdłuż Ka na łu
Pia stow skie go i Mie liń skie go
ma zna cze nie stra te gicz ne.

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

Ko rzy ścią jest po pra wa do -
stę pu do por tów od stro ny
mo rza, ulep sze nie sta nu in -
fra struk tu ry tech nicz nej
i pod nie sie nie po zio mu bez -
pie czeń stwa że glu gi. Ce lem
spo łecz no-go spo dar czym jest
wzmoc nie nie kon ku ren cyj no -
ści re gio nu
za chod nio po mor skie go,
sprzy ja nie je go roz wo jo wi go -
spo dar cze mu po przez
efek tyw ne po wią za nia trans -
por to we z resz tą Eu ro py
i świa ta. Wraz z wy ko rzy sty -
wa nym już na to rze wod nym
sys te mem kon tro li ru chu stat -
ków po głę bio ny
do pla no wa nej głę bo ko ści tor
wod ny Świ no uj ście – Szcze -
cin bę dzie jed nym
z naj no wo cze śniej szym te go

ty pu obiek tem w Eu ro pie
umoż li wia ją cym wej ście
do por tu w Szcze ci nie du żym
jed nost kom pły wa ją cym,
a tym sa mym przy czy ni się
do roz wo ju Szcze ci na i utrzy -
ma nia je go mor skie go
cha rak te ru. Już na eta pie re -
ali za cji in we sty cji da ło się
od czuć jej po zy tyw ne zna cze -
nie dla go spo dar ki.
Przy bu do wie w cią gu trzech
lat pra co wa ło ok. 300 pra cow -
ni ków, a w wy ni ku
prze pro wa dzo nych prac
wbu do wa no mię dzy in ny mi
ok. mi lio na ton ka mie nia hy -
dro tech nicz ne go w 95
pro cen tach po cho dzą ce go
z dol no ślą skich złóż gra ni tu.

Czy re ali za cja tej in we sty cji
z punk tu wi dze nia wy ko naw cy
wią za ła się z ja ki miś szcze gól ny -
mi trud no ścia mi, wy zwa nia mi,
etc.?

Głów ny mi trud no ścia mi,
z ja ki mi mu sie li śmy się zmie -
rzyć, by ło du że za mi no wa nie
ca łe go te re nu bu do wy, za -
rów no na lą dzie, jak
i na akwe nie, bę dą ce wy ni -
kiem dzia łań mi li tar nych
pro wa dzo nych wła śnie
na tym ob sza rze w cza sie
dru giej woj ny świa to wej.
Przed przy stą pie niem do ro -
bót bu dow la nych ko niecz ne

by ło oczysz cze nie te re nu bu -
do wy z nie wy bu chów
i nie wy pa łów. Do dat ko wo ca -
ły te ren bu do wy znaj do wał
się w ob sza rze chro nio nym
Na tu ra 2000, na któ rym wy -
stę po wa ły cha rak te ry stycz ne
wy łącz nie dla te go re jo nu
chro nio ne ga tun ki flo ry i fau -
ny. Pra ce bu dow la ne na le ża ło
pro wa dzić w spo sób naj mniej
in ge ru ją cy w śro do wi sko na -
tu ral ne. Ro bo ty bu dow la ne
wy ko ny wa ne by ły na czyn -
nym to rze wod nym. By ło to
ko lej ne wy zwa nie. Ko niecz ny
był od po wied ni do bór sprzę -
tu i ko or dy na cja ru chu
bu dow la nych jed no stek pły -
wa ją cych. Pod czas ro bót
na tra fia no na obiek ty mo gą ce
mieć zna cze nie hi sto rycz ne.
Zgod nie z wa run ka mi kon -
trak tu wstrzy my wa no pra ce
w re jo nie zna le zi ska do cza su
we ry fi ka cji przez spe cja li -
stycz ne fir my ar che olo gicz ne,
któ re okre śla ły war tość hi sto -
rycz ną zna le zio ne go obiek tu.
Dwu krot nie mie rzo no się
z hu ra ga na mi, któ re prze szły
wzdłuż pol skie go wy brze ża.
W 2013 r. był to hu ra gan Ksa -
we ry, a w 2014 r. Hu ra gan
Alek san dra. Mi mo wie lu
prze szkód wszyst kie pra ce
zo sta ły wy ko na ne 
w ter mi nie. 

Dla cze go gmi na 
zde cy do wa ła o za adap to wa niu 
te go bu dyn ku na po trze by
żłob ka? 

Na te re nie gmi ny Ko ro no -
wo do tej po ry nie
funk cjo no wał żło bek. Aby za -
pew nić opie kę nad dzieć mi
do lat 3, sa mo rząd prze zna -
czył na żło bek obiekt we
Wtel nie, któ ry wcze śniej peł -
nił funk cję wiej skie go
ośrod ka zdro wia. By ło to
zgod ne z ocze ki wa nia mi
miesz kań ców i mia ło uza sad -
nie nie eko no micz ne.

Ja kie ko rzy ści od no si gmi na z tej
in we sty cji?

Przede wszyst kim wy ko -
rzy sta no nie użyt ko wa ny
bu dy nek po by łej przy chod -
ni. Zmia na spo so bu
użyt ko wa nia po zwo li ła w dal -
szym cią gu wy ko rzy sty wać
bu dy nek na ce le pu blicz ne.
Prze bu do wa nie te go obiek tu
po pra wi ło es te ty kę bu dyn ku,
jak rów nież wpły nę ło na po -
pra wę wi ze run ku
miej sco wo ści. Stwo rze nie
moż li wo ści od da nia dziec ka
do żłob ka wpły nę ło po zy tyw -

nie na zwięk sze nie ak tyw no -
ści za wo do wej ro dzi ców.
W szcze gól no ści umoż li wi ło
mat kom szyb ki po wrót
do pra cy. Po nad to stwo rzo no
no we miej sce pra cy. Utwo -
rze nie pierw sze go żłob ka
umoż li wia też dal sze dzia ła -
nia in we sty cyj ne zwią za ne
z opie ką nad naj młod szy mi
dzieć mi.

Czy li pla no wa ne są już ko lej ne in -
we sty cje?

Obec nie pro wa dzo ne są
pra ce pro jek to we nad mo -

der ni za cją obiek tu 
go spo dar czo-użyt ko we go
w Ko ro no wie, w któ rym pla -
nu je się utwo rze nie żłob ka
dla 48 dzie ci. Ma on sta no wić
kom pleks bu dyn ków wraz
z bu dyn kiem Przed szko la
Sa mo rzą do we go, któ ry
przy moż li wo ści po zy ska nia
środ ków ze wnętrz nych ma
zo stać grun tow nie 

prze bu do wa ny i do sto so wa -
ny do po trzeb dzie ci
nie peł no spraw nych. W naj -
bliż szym cza sie pla nu je my
ter mo mo der ni za cję dwóch
bu dyn ków szkol nych – Gim -
na zjum Nr 1 w Ko ro no wie
oraz Ze spo łu Szkół we Wtel -
nie. To spo re in we sty cje,
któ re bę dą kosz to wa ły
4 mln zł.

Nie przeszkodziły ani niewybuchy, ani huragany
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ROZMOWA | Piotr Arabczyk, dyrektor kontraktu Energopol – Szczecin S.A. 

ROZMOWA | Stanisław Gliszczyński, burmistrz gminy Koronowo.

WTELNO | W gminie Koronowo zmodernizowano budynek, który przez wiele lat funkcjonował jako Ośrodek Zdrowia.

Żłobek to tylko początek

Wra mach in we -
sty cji po wstał
żło bek z du -
żym te re nem
wo kół bu dyn -

ku, z miej scem za baw oraz par -
kin giem. W żłob ku za pew nio no
miej sce dla 32 dzie ci. W obiek -

cie za sto so wa no no wo cze sne
in sta la cje te le tech nicz ne, elek -
trycz ne oraz od na wial ne źró dła
ener gii. Ca łość po nad 520 mkw.
obiek tu jest ogrze wa na za po -
mo cą pom py cie pła. W czte ro -
kon dy gna cyj nym bu dun ku
przed szko la za in sta lo wa no tak -
że win dę. W obiek cie jest sześć

sal – trzy do za baw i trzy do wy -
po czyn ku, ga bi net pie lę gniar -
ski, za ple cze ku chen ne, szat nie
oraz czte ry to a le ty.

Żło bek zlo ka li zo wa ny jest
na po gra ni czu miej sco wo ści
Wtel no i Trysz czyn. Są to miej -
sco wo ści naj gę ściej za lud nio ne
w gmi nie Ko ro no wo. Po ło żo ny

jest on przy dro dze wo je wódz -
kiej nr 243 oraz kra jo wej nr 25,
co uła twia ro dzi com do wo że nie
dzie ci w dro dze do pra cy.

Jest to pierw szy żło bek
w gmi nie Ko ro no wo, któ ry sa -
mo rząd zre ali zo wał, wsłu chu -
jąc się w po trze by miesz kań -
ców.
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In we sty cja usy tu owa na
w sa mym ser cu Sta re go
Mia sta jest re wi ta li za cją,
wcze śniej sto ją ce go w tym
miej scu, bu dyn ku miesz -

kal ne go. Pro jekt po wstał
wuzgod nie niu zkon ser wa to rem
za byt ków. W wy ni ku tej współ -
pra cy po wstał pie czo ło wi cie od -
two rzo ny za byt ko wy bu dy nek,
któ ry ce chu je po wścią gli wa ele -
gan cja, wy ni ka ją ca z wy so kie go
stan dar du wy ko na nia.   Za cho -
wa ne zo sta ły ory gi nal ne mu ry
ka mie ni cy, jed nak wpro wa dzo -
no rów nież ele men ty, świad czą -
ce o jej no wo cze snym cha rak te -
rze. Ozdo bą wej ścia jest prze -
szklo na klat ka scho do wa w lo -
fto wym sty lu, bę dą ca sym bo lem
prze ni ka nia sta re go z no wym.
Cie ka wie wtę sty li sty kę wpi su je
się też prze szklo na win da.

We wnątrz po wsta ło 14 trzy -
i czte ro po ko jo wych apar ta -
men tów na wy na jem o po -
wierzch ni od 81 do 104 mkw.
Po miesz cze nia rów nież na wią -
zu ją do lo fto we go cha rak te ru,
łą cząc ce gla ne ścia ny z no wo -
cze snym wy stro jem. Na pod da -
szu za adap to wa no wi do ko we
ta ra sy, z któ rych roz cią ga się
pięk ny wi dok na sta rów kę.
W piw ni cy z ko lei ulo ko wa na
zo sta ła si łow nia i sau na, któ -
rych wy strój kon se kwent nie łą -
czy hi sto rycz ny cha rak ter za -
bu do wy z no wo cze sny mi roz -
wią za nia mi wy stro ju wnętrz.

Qu adril le Con fe ren ce & SPA
toXVIII- wiecz ny ze spół pa ła co -
wo -par ko wy, usy tu owa ny
przy ul. Fol warcz nej 2, w jed nej
znaj pięk niej szych nad mor skich
dziel nic, Gdy nia Or ło wo. Ten za -
byt ko wy obiekt o ba ro ko wych

ko rze niach, zy skał w po ło -
wie XIX wie ku no wą ele wa cję
na wią zu ją cą do neo go ty ku an -
giel skie go. Przed re no wa cją do -
ko na ną przez de we lo pe ra „Gór -
ski” mie ści ło się tamIAka de mic -
kie Li ceum Ogól no kształ cą ce,
a po tem krót ko Gdyń ska Szko ła
Fil mo wa. Po prze ję ciu obiek tu
przez fir mę „Gór ski”  wszyst kie
pra ce prze bie ga ły wści słym po -
ro zu mie niu z kon ser wa to rem
za byt ków. W wy ni ku tej współ -
pra cy za cho wa no pier wot ną
ele wa cję, sty lo we ko min ki, piw -
ni ce, ka fel ki isztu ka te ryj ne zdo -
bie nia w głów nej sa li. Wy zwa -
niem oka za ło się wkom po no wa -
nie współ cze snych aran ża cji
w hi sto rycz ne ele men ty. Za koń -
czy ło się to jed nak suk ce sem,
na da jąc miej scu ory gi nal ny, wy -
sma ko wa ny cha rak ter. Każ de
pię tro jest od ręb nym świa tem,

po łą czo nym w spój ną, in try gu -
ją cą ca łość. Ele ganc ki ista ran nie
do bra ny wy strój na wią zu je
doobiek tów bu ti ko wych, wktó -
rych każ dy apar ta ment ce chu je
nie po wta rzal ny styl i bo ga ta ko -
lo ry sty ka. To na strój, a nie kon -
kret ny styl ar chi tek to nicz ny we -
wnątrz,  jest ce chą klu czo wą ca -
łe go przed się wzię cia.

W pod zie miach pa ła cu udo -
stęp nio no piw ni ce, któ rych ce -
gły pie czo ło wi cie oczysz czo no
z gru bej war stwy tyn ku i far by
olej nej. Obec nie znaj du je się
w nich pub.

W ota cza ją cym par ku po ja -
wi ła się no wa sieć ale jek, ma ła
ar chi tek tu ra, kli ma tycz ne
oświe tle nie czy efek tow na fon -
tan na. Za cho wa na zo sta ła jed -
nak ro ślin ność tak, aby nie na -
ru szyć hi sto rycz ne go kształ tu
par ku.

Modernizacja roku Piątek
27 maja 2015 J 7rp.pl◊

Mo der ni za cja te go frag men tu
mia sta wpi su je się 
w kon se kwent nie re ali zo wa ny
od daw na plan.

Tak. Po trze ba prze pro wa -
dze nia tej mo der ni za cji jest
jed nym z ele men tów pro wa -
dzo nej od kil ku lat
Re wi ta li za cji Prze strze ni Pu -
blicz nej Śród mie ścia
Wej he ro wa. Za ło że niem re -
wi ta li za cji jest rów nież
umiesz cza nie w prze strze ni
miej skiej ele men tów ma łej
ar chi tek tu ry. 

Czy prze bu do wa jest sa tys fak cjo -
nu ją ca dla miesz kań ców?

Od no wio ny skwer po ło żo -
ny jest w po bli żu, od da nej
do użyt ku w 2013 ro ku, Fil -
har mo nii Ka szub skiej,
Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych Nr 1 oraz ośrod ka
zdro wia. Przez te ren ten co -
dzien nie prze cho dzą ty sią ce
wej he ro wian. Tak za aran żo -
wa na prze strzeń ma po ka zać,
że Wej he ro wo jest mia stem
no wo cze snym, któ re oprócz
za byt ków i bo ga tej hi sto rii,
po sia da atrak cyj ną prze -
strzeń pu blicz ną. W ra mach
tej in we sty cji wy bu do wa no
ron do i za to kę au to bu so wą.
Po nad to rad ni Wej he ro wa
zde cy do wa li, aby skwer no sił
na zwę Skwe ru Re gi ny Oso -
wic kiej, któ ra przy bli ża ła
w swo ich pu bli ka cjach książ -
ko wych i te le wi zyj nych
hi sto rię Wej he ro wa i syl wet ki
wie lu wej he ro wian. By ła na -
uczy cie lem, pre le gen tem
i dzia łacz ką spo łecz ną, któ ra
w spo sób szcze gól ny roz po -
wszech nia ła wie dzę
o zbrod ni po peł nio nej przez
hi tle row ców w Pia śni cy po -
łoż nej nie opo dal Wej he ro wa.

Fon tan na oraz jej oto cze nie
wzbu dzi ło wiel kie za in te re -
so wa nie nie tyl ko wśród
miesz kań ców Wej he ro wa, ale
tak że po śród od wie dza ją -
cych mia sto go ści i tu ry stów.
Prze kształ ce nie tra dy cyj ne go
cią gu jezd no -pie sze go w pa -
saż pie szy z fon tan ną oraz
ław ka mi w cie niu drzew po -
zwa la miesz kań com,
tu ry stom i go ściom od wie -
dza ją cym Wej he ro wo zna leźć
chwi lę wy ci sze nia, tym bar -
dziej że w tej czę ści mia sta
bra ko wa ło do tej po ry ta kie -
go miej sca. 

To jed nak nie ko niec pla no wa nych
in we sty cji.

Wła dze mia sta Wej he ro wa
przez ca ły czas re ali zu ją po -
dob ne in we sty cje i w swo ich
da le ko sięż nych pla nach ma ją
prze pro wa dza nie ko lej nych
mo der ni za cji. Waż nym za ło -
że niem w dzia ła niach
Pre zy den ta Mia sta jest dal sze
upięk sza nie na sze go mia sta
oraz two rze nie jak naj więk -
szej licz by wła śnie ta kich
miejsc, gdzie bę dzie moż na
przy siąść, od po cząć i po dzi -
wiać uro ki Wej he ro wa.

ROZMOWA | Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa.      
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GDAŃSK | Kamienica Tobiasza jest doskonałym przykładem przywracania miastu zabytkowego obiektu przez prywatnego
inwestora – dewelopera P.B. „Górski”.

Kamienica Tobiasza 
i Quadrille Conference & SPA 

Miasto nowoczesne, 
ale z duszą

WEJHEROWO | W mieście zrealizowano budowę ciągu pieszego prowadzącego 
od ul. Sobieskiego do ul. Harcerskiej. To kolejna z wielu efektownych inwestycji zgłoszonych

przez Wejherowo do konkursu Modernizacja Roku.

BOG DAN GÓR SKI
pre zes P. B. „Gór ski”

Za rów no Ka mie ni ca To bia sza, jak
i Pa łac Qu adril le są uni ka to wy mi
obiek ta mi hi sto rycz ny mi w ska li

Trój mia sta. Ich cen tral ne po ło że nie
oraz szcze gól na uro da ar chi tek to nicz -
na sta no wią du ży po ten cjał in we sty cyj -
ny.  Oczy wi ście ska la za an ga żo wa nia fi -
nan so we go i or ga ni za cyj ne go w każ dy
z tych obiek tów by ła wy so ka, ale sa tys -
fak cja zuzy ska ne go efek tu wy na gra dza
ten wy si łek.

Dzię ki ta kim in we sty cjom zy sku je ca -
łe oto cze nie, pod no si się pre stiż ca łej
dziel ni cy i od na wia na jest tkan ka miej -
ska. Ja ko de we lo per, od po nad trzy -
dzie stu lat ak tyw nie dzia ła ją cy naryn ku
nie ru cho mo ści, mam po czu cie od po -
wie dzial no ści zakre owa nie prze strze ni

miej skiej i za le ży mi, aby oto cze nie zy -
ski wa ło dzię ki mo im in we sty cjom.
WKa mie ni cy przyul. To bia sza po wsta ły
eks klu zyw ne apar ta men ty prze zna czo -
ne do wy naj mu, przy cią ga ją ce za moż -
nych tu ry stów z kra ju i z za gra ni cy, któ -
rzy pod czas swo je go po by tu wTrój mie -
ście na pę dza ją ry nek tu ry stycz ny. Po -
dob nie jest w przy pad ku Pa ła cu Qu -
adril le, któ ry oży wia tu ry stycz nie nie
tyl ko dziel ni cę Gdy ni Re dło wo, lecz
rów nież ca łe Trój mia sto. Szcze gól nie
dum ny je stem z có rek: An ny i Mar ty ny,
któ re pro wa dzą tam re stau ra cję, wy na -
jem apar ta men tów i Spa. Re stau ra cja
„Bia ły Kró lik” cie szy się du żym uzna -
niem wśród ko ne se rów ku li nar nych
i zdo by wa wie le na gród. Po dob nie
apar ta men ty do ce nia ne są przez bran -
żę ho te lar ską, uzy sku jąc licz ne  wy róż -
nie nia i na gro dy. W piw ni cach pu bu

przez ca ły rok or ga ni zo wa ne są licz ne
kon cer ty, a pięk nie od no wio ny park
oży wa wse zo nie, przy cią ga jąc ple ne ro -
wy mi atrak cja mi nie tyl ko tu ry stów, lecz
tak że miesz kań ców Trój mia sta.

Ko lej nym du żym przed się wzię ciem
re wi ta li za cyj nym, któ re go się pod ję li -
śmy, jest Bro war Gdań ski we Wrzesz -
czu. Obec nie du że si ły rzu ci li śmy w re -
no wa cję za byt ko wych obiek tów
na tym te re nie. Na ukoń cze niu jest re -
wi ta li za cja trans for ma to row ni, staj ni,
sza le tu oraz ma ga zy nu sło du. W tych
obiek tach po wsta ną lo fty, re stau ra cje
i in ne obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej.
Je ste śmy też moc no za an ga żo wa ni
w kul tu ral ne przed się wzię cie o na zwie
„Bro war Gdań ski Kul tu ral ny”. Jest to
uni kal ny pro jekt re wi ta li za cji oraz ada -
pta cji hi sto rycz nych piw nic Bro wa ru
Gdań skie go. Na po wierzch ni 8 000 ty -

się cy me trów kwa dra to wych po wsta -
nie pod zie mią kom pleks lo ka li, w któ -
rych miesz kań cy bę dą mie li do stęp
do am bit nej ofer ty mu zycz nej, te atral -
nej, fil mo wej, li te rac kiej oraz wy sta -
wien ni czej, wzbo ga co nej wy se lek cjo -
no wa ną ofer tą re stau ra cyj ną. Po twier -
dze niem po ten cja łu te go miej sca jest
na gro da Top Pro dukt Po mor skie, któ rą
otrzy ma ła ostat nio in we sty cja Bro war
Gdań ski,  w ra mach ple bi scy tu or ga ni -
zo wa ne go przez Dzien nik Bał tyc ki. Ca -
łość na szych dzia łań skła da się na two -
rze nie no wej tkan ki mia sta, któ ra wpo -
łą cze niu z bu do wą Ga le rii Me tro po lia
oraz in we sty cją miej ską w re no wa cję
uli cy Waj de lo ty two rzy no wą ja kość dla
Dol ne go Wrzesz cza.  Je stem prze ko na -
ny, że już nie dłu go dziel ni ca ta sta nie
się kul to wym miej scem na ma pie Trój -
mia sta.
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Wy bu do wa ne zo sta ły
chod ni ki wo kół bo iska
oraz wy ko na ne zo sta ło
od wod nie nie i dre naż
te re nu wraz z od pro -

wa dze niem ze bra nych wód doist nie ją -
cej ka na li za cji desz czo wej. W ra mach
za da nia in we sty cyj ne go zo stał rów nież
za ku pio ny sprzęt dla kon ku ren cji bie -
go wych, sko ku w dal (trój sko ku),
pchnię cia ku lą, sprzęt po mia ro wy, sę -
dziow ski, po moc ni czy oraz sprzęt ogól -
ny, zgod nie z wy ka zem sprzę tu uję te go
w wy tycz nych Pol skie go Związ ku Lek -
kiej Atle ty ki.

No we bo isko zo sta ło zlo ka li zo wa ne,
wgłów nej mie rze, wmiej scu ist nie ją ce -
go bo iska, czę ścio wo na ist nie ją cym
traw ni ku. Bo isko jest wy po sa żo ne
w sprzęt nie zbęd ny do upra wia nia po -
szcze gól nych dys cy plin, tj. bram ki
do pił ki ręcz nej wraz z siat ka mi, słu py
z ta bli ca mi i ob rę cza mi do ko szy ków ki
oraz słu py roz bie ral ne wraz z siat ką
dosiat ków ki, któ re są prze cho wy wa ne
w bu dyn ku szko ły. Do star czo ny sprzęt
speł nia wy mo gi norm i za sad upra wia -
nia po szcze gól nych dys cy plin co dowy -
mia rów oraz uży tych ma te ria łów. Wo -
kół bo iska po pro wa dzo na jest 4 - to ro -
wa bież nia po li ure ta no wa do bie gów
krót ko dy stan so wych o dłu go ści 200 m
i ty po wej sze ro ko ści 4,93 m, każ dy tor
o sze ro ko ści 122 cm. Po wschod niej
stro nie bo iska znaj du je się bież nia
do bie gu na 60 m. Bież nia po sia da 6 to -
rów odłu go ści80m, zwy dzie lo ną stre fą
star tu, stre fą bie gu istre fą wy bie gu.

Powschod niej stro nie bo iska zlo ka li -
zo wa na jest skocz nia do sko ku w dal.
Skocz nia ma tor roz bie go wy o na -
wierzch ni po li ure ta no wej o sze ro ko -
ści 1,22 m, a na je go prze dłu że niu znaj -
du je się bel ka do od bi cia z drew na im -
pre gno wa ne go w od le gło ści 2 m i 7 m
dokra wę dzi ze skocz ni.

Po pół noc nej stro nie bo iska zlo ka li -
zo wa na jest rzut nia do pchnię cia ku la,
zło żo na z be to no we go ko ła o śred ni -
cy 213,5 cm i głę bo ko ści 14–26 mm
w sto sun ku do po zio mu gór nej kra wę -
dzi ob rę czy; pro gu ha mul co we go przy -
krę ca ne go przypo mo cy koł ków roz po -
ro wych oraz ob sza ru mie rze nia rzu tu
w kształ cie ko la o pro mie niu 20 m i ką -
cie34,92 stop nia ona wierzch ni zmacz -
ki ce gla nej.

Te re ny spor to we, po wsta łe w wy ni -
ku re ali za cji za da nia, są udo stęp nia ne
uczniom Ze spo łu Szkół Ogrod ni czych
(274 uczniów) oraz oko licz nych szkół.
Obiekt jest prze zna czo ny do za jęć wy -
cho wa nia fi zycz ne go, do roz gry wa nia
mię dzysz kol nych za wo dów spor to -
wych. Jest to obiekt tre nin go wy, wa -
riant 200 m z ele men ta mi fa kul ta tyw -
ny mi. Jest to obiekt przy szkol ny.

W2008 ro ku wła dze mia sta po sta no -
wi ły zmo der ni zo wać bo iska po ło żo ne
przyszko łach. Wbu dże cie mia sta za pi -
sa ne zo sta ło wie lo let nie za da nie in we -
sty cyj ne podna zwą „Mo der ni za cja bo -
isk spor to wych przy pla ców kach
oświa to wych”.

– Po cząt ko wo pro gra mem ob ję to 15
bo isk, lecz wo bec fak tu, że miesz kań -
cy mia sta bar dzo do brze przy ję li

i oce ni li to przed się wzię cie, pro gram
po sta no wio no kon ty nu ować – mó wi
Jan Pa cia, na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji Urzę du Mia sta Biel sko -Bia łej. –
Stan dar do wo bu do wa ne są bo iska
o wy mia rach 44 na 22 m, czy li od po -
wied nie dla gry w pił kę ręcz ną, lecz
do dat ko wo wy po sa ża ne są w urzą -
dze nia do gry w siat ków kę i ko szy -
ków kę. Tak więc są to obiek ty wie lo -
funk cyj ne. W miej scach, gdzie po zwa -
la na to po wierzch nia te re nu, do dat -
ko wo wy ko ny wa na jest bież na (60 m)
i skocz nia w dal.

W pla nie na 2015 r. do mo der ni za cji
prze wi dzia ne by ło bo isko przyZe spo le
Szkół Ogrod ni czych. By ło to bo isko as -
fal to we z bież nią okól ną o na wierzch ni
zmącz ki ce gla nej.

– Jak wszyst kie in ne bo iska by ło
wbar dzo złym sta nie tech nicz nym. Bo -
isko po sia da ło bież nię okól ną, zro dziło
to  po mysł, aby oprócz bo iska po wsta ły
ele men ty lek ko atle tycz ne. Pre zy dent
mia sta za ak cep to wał wnio sek iwta kim
za kre sie zo stał spo rzą dzo ny pro jekt –
wy ja śnia Jan Pa cia. – Re ali zu jąc ten
pro gram, za wsze szu ka my moż li wo ści
do fi nan so wa nia in we sty cji ze źró deł
ze wnętrz nych. Już po roz po czę ciu bu -
do wy do strze gli śmy, że na sze przed się -
wzię cie nie mal ide al nie speł nia wa run -
ki udzia łu w kon kur sie ogło szo nym
przez Mi ni ster stwo Spor tu tzw. „Or li ki
lek ko atle tycz ne”. Po ko sme tycz nych
ko rek tach wy ko na nych przez pro jek -
tan ta zło ży li śmy wnio sek iuzy ska li śmy
do fi nan so wa nie w kwo cie 350 tys. zł.

Obiekt zo stał od da ny doużyt ku wpaź -
dzier ni ku2015 r.

W Biel sku -Bia łej spra wy do ty czą ce
spor tu są bar dzo waż ne. Wostat nich la -
tach do mi nu ją gry ze spo ło we, pił ka
noż na, siat ków ka ko biet i męż czyzn,
fut sal, lecz wlek kiej atle ty ce nie od no si -
my więk szych suk ce sów. Zdru giej stro -
ny Biel sko -Bia ła po sia da sta dion lek ko -
atle tycz ny z bież nią o na wierzch ni wy -
so kiej kla sy, bar dzo ład nie po ło żo ny,
lecz je go wa dą jest spo ra od le głość
od cen trum mia sta. Utrud nia to tre nin -
gi, szcze gól nie dzie ci imło dzie ży.

– Stąd po mysł na po wsta nie ta kie go
obiek tu w cen trum mia sta, w re jo nie
szkół i du żych osie dli – mó wi Jan Pa -
cia. –Zda niem tre ne rów lek kiej atle ty ki
jest on wy star cza ją cy dla pro wa dze nia
tre nin gów wpo cząt ko wej fa zie roz wo ju
za wod ni ków. Oczy wi ście obiekt wy ko -
rzy sty wa ny jest przede wszyst kim dla
pro wa dze nia za jęć wf w Ze spo le Szkół
Ogrod ni czych iin nych po bli skich szko -
łach.

Z obiek tu ko rzy sta ją rów nież miesz -
kań cy mia sta w ce lach re kre acyj nych.
Po zre ali zo wa niu obiek tu bar dzo ko -
rzyst nie zmie ni ło się też oto cze nie
szko ły i są sia du ją cej sie dzi by Miej skie -
go Za rzą du Oświa ty.

Mia sto pla nu je w tym ro ku ko lej ne
spor to we in we sty cje. Zmo der ni zo wa -
nych zo sta nie ko lej nych pięć bo isk
przy szko łach. – Po nad to roz bu do wu -
je my „ORLIK 2012” o 300-me tro wą
bież nię okól ną, skocz nię w dal, skocz -
nię wzwyż, rzut nię do ku li. Na ten cel
mia sto po zy ska ło rów nież środ ki z Mi -
ni ster stwa Spor tu i Turystyki. Pla nu je -
my, że obiekt ten uzy ska cer ty fi kat
PZLA. To za da nie chce my za koń czyć
w trze cim kwar ta le bie żą ce go ro ku –
do da je Jan Pa cia.

Miasto stawia na sport
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BIELSKO-BIAŁA | Zbudowano boisko wielofunkcyjne
wraz z obiektami lekkoatletycznymi.

Wra mach za da nia mo der -
ni za cji, roz bu do wy –
prze bu do wy bu dyn ku
głów ne go Ośrod ka
Szko le nio wo-Wy po -

czyn ko we go zde cy do wa no ozmia nie wi -
ze run ku re pre zen ta cyj nej czę ści bu dyn -
ku – czy li ho lu głów ne go, ja dal ni, ze -
wnętrz ne go ba ru oraz wpro wa dze niu
no we go wy ra zu ar chi tek to nicz ne go.

Roz bu do wę ho lu po trak to wa no ja ko
wy su nię cie czę ści fron to wej, pod wyż -
sze nie wy so ko ści ja ko dwu kon dy gna -
cjo wej. Wy ko rzy sta no rów nież prze -
strzeń po mię dzy dwie ma czę ścia mi bu -
dyn ku po przez za bu do wa nie. Hol dzię -
ki te mu zy skał do dat ko we me try. Ob ni -
żo no po ziom po sadz ki wej ścio wej ho lu.
Za bieg ten spra wił, że obiekt stał się bar -
dziej przy stęp ny – bliż szy oto cze niu.
We wnętrz ne róż ni ce wy so ko ści łą czą
scho dy w or ga nicz nym kształ cie oraz
po chyl nia, któ ra sta no wi udo god nie nie
dla osób na wóz kach. Do dat ko wo
nad re cep cją otwar to ist nie ją cą sa lę
kom pu te ro wą. Otwar cie uzy ska no po -
przez za sto so wa nie du żych wi tryn oraz
kład ki, dla uczest ni ków za jęć kom pu te -
ro wych.

Po trzeb ną prze strzeń na ce le więk -
szych kon fe ren cji czy im prez uzy ska no
po przez po łą cze nie do tych cza so wej ja -
dal ni oraz sa li szko le nio wej. Dzię ki
wpro wa dze niu mo bil nej ścian ki dzia ło -
wej na dal mo gą funk cjo no wać od dziel -
nie, jed no cze śnie uzy ska no du żą prze -
strzeń wspól ną.

Do tych cza so we wą skie i stro me wej -
ście do ka wiar ni w piw ni cy za stą pio no
am fi te atral ny mi sze ro ki mi scho da mi
gra ni to wy mi. Uzy ska no dzię ki te mu
efekt du żej prze strze ni za pro sze nia, sie -
dzi ska na scho dach oraz do świe tle nia
dla ist nie ją cej ka wia ren ki.

Efekt wi zu al ny osią gnię to po przez
wy peł nie nie prze strze ni po mię dzy
dwo ma czę ścia mi bu dyn ku ażu ro wą za -
bu do wą ho lu. Ca łość po sia da „spin kę”

w po sta ci wspól ne go jed no li nio we go
za da sze nia. Roz cią ga się ona nad głów -
nym ta ra sem, głów nym wej ściem do bu -
dyn ku za ha cza o część miesz kal ną oraz
wej ście do ka wia ren ki. Z bu dyn ku, któ ry
był nie spój ny uzy ska no har mo nij ną
bry łę. Ja ko ma te riał wy koń cze nio wy
wpro wa dzo no ma te ria ły bli skie na tu rze
tj: ka mień drew no i szkło. In we stor bar -
dzo kon se kwent nie zde cy do wał się
na re ali za cję po sta wio ne go za da nia
w kon cep cji i pro jek cie. Ka mień w for -
mie okła dzi ny w sys te mie ga bio no wym
sta no wi na wią za nie do cha rak te ry stycz -
nej du żej ilo ści ka mie nia na pla ży
w Orze cho wie. Drew no ja ko wą skie ele -
men ty wer ty kal ne jest na wią za niem
do nie po wta rzal nych znaj du ją cych się
w pa sie wydm smu kłych bu ków. Szkło
na wią zu je do czy stej wo dy mor skiej
znaj du ją cej się 300 m od ośrod ka.

We wnę trzu na pod ło gę i scho dy kon -
se kwent nie za sto so wa no ka mien ne pły -
ty oraz drew no. Ja ko ak cen ty za sto so -
wa no wstaw ki w ko lo rze zie le ni oraz du -
że zdję cia, na któ rych po ka za no wi do ki
z naj bliż sze go oto cze nia.

Sto no wa na ko lo ry sty ka oto czo na jest
na tu ral ną zie le nią, w któ rą obiekt się
wpi su je.

Leśnik w nowej odsłonie
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ORZECHOWO | Modernizacja budynku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Leśnik” w Orzechowie 
prowadzona była od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r.

JAROSŁAW WILKOS
nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka

Obiekt wy bu do wa ny zo -
stał w 1979 r. Od te go
cza su pro wa dzo ne

w nim by ły je dy nie pra ce o cha -
rak te rze kon ser wa cyj nym, za -
tem wy ma gał on prze bu do wy
w ce lu do sto so wa nia do współ -
cze snych stan dar dów. Chcie li -
śmy aby stał się on bar dziej
funk cjo nal ny, „ela stycz ny” –
otwar ty na po trze by go ści,
wcza so wi czów i na sze. Ko lej -

nym kry te rium ja kim kie ro wa li -
śmy się przy pra cach pro jek to -
wych by ło, aby za sto so wa ne
ma te ria ły po zo sta wa ły w zgo -
dzie z na tu rą. Stąd za sto so wa -
nie ka mie nia, drew na oraz
szkła. Na uwa gę za słu gu je nie -
tu zin ko we roz wią za nie wy koń -
cze nia ele wa cji fron to wej po -
przez za sto so wa nie m.in. ga bio -
nów ka mien nych, co na wią zu je
do ka mie ni stej pla ży w Orze -
cho wie.

Pod sta wo wą ko rzy ścią, ja ką
uda ło się nam osią gnąć po -
przez prze pro wa dze nie mo -

der ni za cji te go obiek tu, jest
do sto so wa nie go do po trzeb
i wy mo gów osób nie peł no -
spraw nych. Przez za sto so wa -
nie no wo cze snych roz wią zań
pro jek to wych po pra wiono
funk cjo nal no ść oraz es te ty kę
we wnętrz ną i ze wnę trzną
budynku. 

Obiekt po prze bu do wie,
w wy ni ku nie sztam po wych
roz wią zań ar chi tek to nicz nych
cie szy się du żym za in te re so -
wa niem wśród wcza so wi czów,
tu ry stów jak rów nież spo łecz -
no ści lo kal nej.
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Długo oczekiwany ring

Lepsza jakość w nadleśnictwach

W Słup sku istot nie po pra wi ła się
ko mu ni ka cja. Czy z tą in we sty cją
wią za ły się ja kieś trud no ści wy ko -
naw cze, nie spo dzian ki, któ rym
mu siał pan spro stać ja ko dy rek tor
kon trak tu?

Dzię ki wy bu do wa niu no -
wych wia duk tów nad li nia mi
ko le jo wy mi usu nię to ba rie rę
w swo bod nej ko mu ni ka cji
mię dzy dziel ni co wej, a dzię ki
mo der ni za cji do tych cza so -
we go ukła du dro go we go
uzy ska no dwu jez dnio wy
dwu pa smo wy prze krój ulicz -
ny, bez piecz ny za rów no dla
kie row ców ja ki i dla pie szych

i ro we rzy stów, dla któ rych
wy bu do wa no wzdłuż ca łej
tra sy ścież ki ro we ro we.

In we sty cja prze bie ga ła
przez te re ny o trud nych wa -
run kach grun to wych
(głę bo kie wy mia ny grun tów),
sil nie zur ba ni zo wa ne, a to za -
wsze wią że się z gę stą sie cią
in fra struk tu ry pod ziem nej
czę sto źle na nie sio nej lub
nie zin wen ta ry zo wa nej. To
spra wia, że pro jekt się de ak -
tu ali zu je i po wsta ją ko li zje,
któ rych usu wa nie fi zycz ne
jest naj mniej szym pro -
blemem. Za nim to jed nak
na stą pi, trze ba zmie rzyć się
z biu ro kra cją, a jak wie my
PZP wzbu dza spo ro kon tro -
wer sji. Już na wstę pie po ja wił
się pro blem zwią za ny z li kwi -
da cją ogród ków dział ko wych
czy pro blem z azbe stem
na bu dyn kach prze wi dzia -
nych do roz biór ki.
Naj więk sza ko li zja zwią za na
zbu do wą cie pło cią gu opóź ni -
ła nam pra ce na od cin ku ul.
Ko sza liń skiej o pół ro ku. Ze
wzglę du na gor sze od pro jek -
to wa nych wa run ków
grun to wo -wod nych, w spo -
sób za sad ni czy
nie do sza co wa ne by ły ilo ści
ro bót ziem nych, co wią że się

z wy dłu żo nym cza sem wy ko -
na nia te go za kre su ro bót.

Po dob no ist nia ło ry zy ko ter mi no -
we tej in we sty cji. Pa nu uda ło się
jed nak za koń czyć pra cę przed ter -
mi nem, choć nie któ re pra ce
mo gli ście pro wa dzić za le d wie
przez kil ka go dzin w no cy. Czy po -
dob nych trud no ści by ło wię cej?

Z po wo du ko niecz no ści
roz li cze nia kon trak tu do koń -
ca ro ku ka len da rzo we go
(do fi nan so wa nie z per spek -
ty wy unij nej 2007–2014), nie
by ło mo wy o prze dłu że niu
ter mi nu z uwa gi na zwięk szo -
ny za kres ro bót czy
opóź nie nia zwią za ne z po -
wsta ły mi ko li zja mi etc.
Ry zy ko by ło więc ogrom ne
z czego zda wa li śmy so bie
spra wę nie tyl ko my, ale rów -
nież in we stor. Po nie waż
do pod pi sa nia umo wy z in -
we sto rem do szło pół ro ku
po tzw. otwar ciu ko pert,
prze zna czy li śmy ten czas
na przy go to wa nia, w tym
kon trak ta cje do staw ców i do -
świad czo nych
pod wy ko naw ców. To po zwo -
li ło nam za osz czę dzić spo ro
cza su. Spraw nie też za twier -
dzi li śmy ma te ria ły
i przy stą pi li śmy do pra cy
rów no le gle na ca łym za da -
niu. Z po wo du po ja wia ją cych
się prze szkód zmu sze ni by li -
śmy wie lo krot nie
do re or ga ni za cji pro wa dzo -
nych prac. Bu di mex jest
jed nak fir mą ela stycz ną.

Dzię ki te mu, gdy sy tu acja te -
go wy ma ga je ste śmy w sta nie
zna czą co zwięk szać swo je
mo ce prze ro bo we tak, by
sprzęt i po zo sta łe za so by by -
ły opty mal nie
wy ko rzy sty wa ne, przy jed no -
cze snym za cho wa niu
ter mi nów umow nych lub na -
wet przed ter mi nem.

Ma ła ob wod ni ca cze ka ła na re ali -
za cję od lat sie dem dzie sią tych,
ale za to te raz nie bra ku je w tej in -
we sty cji no wo cze snych roz wią zań
tech no lo gicz nych. Ja kich?

Na ca łym rin gu za mon to -
wa no bez piecz ne słu py
kom po zy to we z ener go osz -
częd ny mi opra wa mi LED
łą cząc to w sys tem in te li gent -
ne go ste ro wa nia.
Od pro wa dze nie wód desz -
czo wych na dru gim od cin ku
wy ko na no przy za sto so wa niu
rur umoż li wia ją cych re ten cję
i roz mą ca nie w grun cie. Za -
sto so wa no ca łą ga mę mu rów
opo ro wych. War to też wspo -
mnieć o je de na stu no wych
ron dach kie run ko wych, tzw.
śli ma ko wych, któ re znacz nie
ogra ni cza ją skut ki ewen tu al -
nych ko li zji dro go wych. Nie
za po mnia no rów nież o zwie -
rzę tach, dla któ rych
wy ko na no prze pu sty, a dla
pła zów na pro wa dza ją ce płot -
ki her pe to lo gicz ne.

Każ da in we sty cja nie sie ze so bą
no we do świad cze nie. 
Ja kie, z punk tu wi dze nia wy ko -

naw cy, przy nio sło zre ali zo wa nie
tej?

Mie li śmy mło dy, ale do -
świad czo ny ze spół.
Mo stow cy, z Ma cie jem Woj -
cie chow skim na cze le,
bu do wa li min. most w Kwi -
dzy nie, Mi chał Ra dzi szew ski
zre ali zo wał wie le in we sty cji
miej skich w Słup sku, a ro bo -
ta mi bran żo wy mi za jął się
Mar cin Go stom czyk. Ja kub
Szłap ka, mój za stęp ca, przy -
niósł ze so bą ba gaż
do świad czeń choć by w du -
żych ro bo tach ziem nych.
Kon trakt po raz ko lej ny po -
ka zał, iż wy trwa łość
i kon se kwen cja w dzia ła niu
są nie zbęd ne dla po wo dze -
nia za da nia. Na śred nich
i du żych kon trak tach za sad -
ni cze zna cze nie ma
sku tecz na ko mu ni ka cja we -
wnątrz ze spo łu, jak
i po mię dzy po zo sta ły mi in te -
re sa riu sza mi. I to za pew ne
bę dzie dla mnie war to ścią
do da ną te go pro jek tu. Klu -
czem do suk ce su od sa me go
po cząt ku re ali za cji tej in we -

sty cji mu sia ła być sze ro ko ro -
zu mia na ko ope ra cja ze
wszyst ki mi za in te re so wa ny -
mi pod mio ta mi, a mam tu
na my śli za rów no in we sto ra
(ZiM Słupsk), in ży nie ra kon -
trak tu (MP Mo sty&INKO
Con sul ting, ja k i ge ne ral ne go
wy ko naw cę (Bu di mex Bu -
dow nic two), ale też ca łą
rze szę do staw ców i pod wy -
ko naw ców. Współ pra ca z J.
Bo rec kim, któ ry bez po śred -
nio czu wał nad in we sty cją
ja ko dy rek tor ZIM w Słup sku,
by ła za wsze rze czo wa i sku -
pia ła się na roz wią zy wa niu
pro ble mów. A wspo mnę tyl -
ko, że w try bie eks pre so wym
mu siał uzy skać za mien ną de -
cy zję śro do wi sko wą. Ma jąc
za part ne rów pro fe sjo na li -
stów, mi mo licz nych
trud no ści, na koń cu za wsze
do cho dzi li śmy do po ro zu -
mie nia. Nie chciał bym
za po mnieć o miesz kań cach,
któ rym tak że na le żą się po -
dzię ko wa nia za zro zu mie nie
pew nych uciąż li wo ści wy ni -
ka ją cych z to czą cych się prac.

rp.pl◊

MOSZYCE | Zmodernizowano tu zespół kancelarii 
trzech leśnictw.

Na metę przybiegli przed czasem

In we sty cja po wsta ła
na dział ce po by łym
warsz ta cie me cha nicz -
nym. Wy bu do wa ny zo stał
no wy bu dy nek z trze ma

kan ce la ria mi dla ad mi ni stra cji
le śnej, prze stron nym hol em,
w któ rym są pro wa dzo ne za ję -
cia dy dak tycz ne dla grup dzie ci
i mło dzie ży z za kre su edu ka cji
le śnej oraz po miesz cze niem
słu żą cym ja ko ba za sprzę tu wy -
ko rzy sty wa ne go do ga sze nia
po ża rów la su. Waż nym ele men -
tem jest przy sto so wa nie obiek -
tu dla ob słu gi osób nie peł no -
spraw nych.

Głów na bry ła bu dyn ku
w rzu cie sta no wi pro sto kąt

z wy eks po no wa nym wej ściem
głów nym. Część biu ro wo -ad -
mi ni stra cyj na za ak cen to wa na
po przez wpro wa dze nie osio -
wo ści wzglę dem głów ne go
wej ścia. Część go spo dar cza
cof nię ta wzglę dem czę ści biu -
r o  w o  - a d  m i  n i  s t r a  c y j  n e j .
Od stro ny pół noc nej znaj du je
się dru gie wyj ście z hol u. Ele -
wa cja fron to wa bu dyn ku wraz
z wej ściem skie ro wa na jest
w stro nę dro gi po wia to wej
i gmin nej.

Za mie rze niem by ło, aby po -
wstał bu dy nek o ce chach ar chi -
tek tu ry tra dy cyj nej, któ ry do -
brze bę dzie wy glą dał w miej -
sco wym śro do wi sku urba ni -
stycz nym. Szcze gól ny na cisk

po sta wio no na kształt bu dyn ku
oraz do bór ma te ria łów i ko lo ry -
sty kę, sy me trycz ne roz lo ko wa -
nie otwo rów okien nych
i drzwio wych tak aby bu dy nek
w mak sy mal nym stop niu wpi -
sał się w ota cza ją cy kra jo braz
kul tu ro wy.

Przy ję te roz wią za nia mia ły
za pew nić kom for to we wa run ki
pra cy, a jed no cze śnie mieć po -
zy tyw ny wpływ na wa lo ry es te -
tycz ne po wsta łe go obiek tu.

Na ze wnątrz wo kół utwar -
dzo ne go pla cu za mon to wa ne
zo sta ły ta bli ce dy dak tycz ne
sta no wią ce po cząt ko wy ele -
ment i etap ście żek dy dak tycz -
nych ma ją cych ciąg dal szy w te -
re nie.
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ROZMOWA | Edward Podczaszyński, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.

ROZMOWA | Damian Kryszewski, 
dyrektor kontraktu, Budimex.

SŁUPSK | Miasto doczekało się małej obwodnicy. A czekało długo. Jej koncepcja była już gotowa 
w latach siedemdziesiątych. Budowa tzw. słupskiego ringu, czyli blisko siedmiokilometrowego odcinka 

drogi krajowej 21 w kierunku Ustki rozwiązała narastający w ciągu minionych lat problem komunikacyjny. 
Wykonawcą trwającej dwadzieścia miesięcy inwestycji była firma Budimex Budownictwo.

Po pra wio no wa run ki pra cy i ob -
słu gi in te re san tów, ale zy ska no
tak że bar dzo in te re su ją cy obiekt.

Obiekt po wstał na dział ce,
na któ rej do nie daw na stał
sta ry, szpe cą cy oto cze nie bu -
dy nek, któ ry w prze szło ści
słu żył ja ko warsz tat me cha -
nicz ny. Po je go ro ze bra niu
na dział ce zo stał wy bu do wa -
ny no wy bu dy nek, w któ rym
zna la zły swo je miej sce trzy
kan ce la rie dla le śni czych ad -
mi ni stru ją cych po bli ski mi
le śnic twa mi, tj. le śnic twem
Twar do gó ra, na te re nie któ -
re go po wstał obiekt oraz
le śnic twem Go la Wiel ka
i Goszcz. Po trze ba bu do wy
wy ni kła z ko niecz no ści za -
pew nie nia miejsc pra cy
biu ro wej dla trzech le śni -
czych z te go te re nu.
Przed za koń cze niem in we -
sty cji ob słu ga dwóch le śnictw
mie ści ła się w jed nym po -
miesz cze niu udo stęp nio nym
przez eme ry to wa ne go le śni -
cze go. Pra ca w tych
wa run kach by ła bar dzo trud -
na za rów no dla pra cu ją cych
tam le śni czych, jak i dla lud -
no ści ze wzglę du
na nie ko rzyst ne, od le głe po -
ło że nie – ku pu ją cy drew no
mu sie li do je chać od kil ku
do kil ku na stu ki lo me trów.

Jest pan za do wo lo ny z efek tów?
W atrak cyj ny spo sób za go -

spo da ro wa na zo sta ła
do tych czas za nie dba na prze -
strzeń pu blicz na. Ogrom nym
atu tem jest po ło że nie obiek -
tu – kom pleks kan ce la rii

po wstał na obrze żach Twar -
do gó ry w nie wiel kiej
od le gło ści od dro gi po wia to -
wej. Po ło że nie to jest bar dzo
ko rzyst ne po nie waż bli sko 80
proc. klien tów 3 le śnictw, któ -
rych po miesz cze nia
ad mi ni stra cyj ne zna la zły się
w bu dyn ku po cho dzi z te go
te re nu. Zde cy do wa nej po -
pra wie ule gły wa run ki pra cy
– oprócz po miesz czeń czy sto
ad mi ni stra cyj nych, w bu dyn -
ku zna la zło się
po miesz cze nie so cjal ne, no -
wo cze sne sa ni ta ria ty, a tak że
du ży hol peł nią cy oprócz
funk cji po cze kal ni rów nież
ro lę sa li edu ka cyj nej dla
dzie ci i mło dzie ży szkol nej.
Jed no cze śnie w no wo wy bu -
do wa nym obiek cie zna la zła
swo je miej sce ba za sprzę tu
prze ciw po ża row go wy ko rzy -
sty wa ne go w ak cjach
ga śni czych. Ideą by ło ta kie
za go spo da ro wa nie dział ki,
aby wszyst kie ele men ty sta -
no wi ły spój ną ca łość
pod kre śla ją cą wa lo ry ar chi -
tek to nicz ne i użyt ko we
obiek tu. Za sto so wa ne du że
prze szklo ne po wierzch nie
od sła nia ją atrak cyj nie za go -
spo da ro wa ne wnę trza
bu dyn ku. Wy bu do wa ny, no -
wo cze sny obiekt cie szy się
du żym za in te re so wa niem,
nie tyl ko ze wzglę du na funk -
cję ja ką peł ni, ale tak że ze
wzglę du na cie ka wą ar chi tek -
tu rę, bę dą cą in spi ra cją dla
in we sto rów pla nu ją cych re -
ali za cję po dob nych
obiek tów.

Czy przy bę dzie jesz cze po dob -
nych re ali za cji?

W tym ro ku wy bu du je my
bu dy nek z dwie ma kan ce la -
ria mi w miej sco wo ści
Mio da ry. Mi mo że mniej szy,
to obiekt bę dzie ar chi tek to -
nicz nie zbli żo ny do już
wy bu do wa ne go. W ko lej nych
la tach, zgod nie z po li ty ką
miesz ka nio wą Nad le śnic twa
Ole śni ca Ślą ska, po wsta ną
trzy po je dyn cze kan ce la rie
w miej scach, gdzie ich bra ku -
je. Za mie rze niem jest
utrzy ma nie przy ję tych roz -
wią zań ar chi tek to nicz nych
i tech nicz nych, a tak że stan -
dar du wy po sa że nia
przy re ali za cji tych in we sty -
cji, tak aby na pierw szy rzut
oka by ły one iden ty fi ko wa ne
z na szą Jed nost ką.
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GDYNIA | Adaptacja historycznego Dworca Morskiego w Gdyni na potrzeby Muzeum Emigracji 
została zgłoszona do Konkursu Modernizacja Roku.

MA REK STĘ PA
pre zy dent Gdy ni

Dwo rzec Mor ski to je den
z naj bar dziej re pre -
zen ta cyj nych bu dyn -

ków przed wo jen nej Gdy ni,
któ ry w cza sach świet no ści
słu żył nie tyl ko mor skie mu
ru cho wi pa sa żer skie mu, ale
tak że był jed nym z waż nych
cen trów ży cia spo łecz ne go
mia sta. Był dum ną wi zy tów ką
pań stwa god ne go do stę pu
do mo rza, a ele gan cja je go
for my ar chi tek to nicz nej

i funk cjo nal ność od po wia da -
ły naj wyż szym wy ma ga niom
sta wia nym obiek tom te go ty -
pu. Nie ste ty, znacz nie uszko -
dzo ny pod czas woj ny przez
dzie się cio le cia  nie zo stał
w ca ło ści od bu do wa ny. 

Przez  la ta, któ re na stą pi ły
po li kwi da cji trans oce anicz -
nych rej sów pa sa żer skich,
swo je sie dzi by mia ły tu  co raz
bar dziej  przy pad ko we biu ra,
ma ga zy ny  i skle py, któ rych
dzia łal ność   w ża den spo -
sób nie ko re spon do wa ła z ar -
chi tek tu rą i cha rak te rem te go
miej sca. 

Chcie li śmy przy wró cić ten
wy jąt ko wy obiekt mia stu
i miesz kań com, za cho wu -
jąc  jed no cze śnie cią głość je go
hi sto rii. Ini cja ty wa po wo ła nia
w nim Mu zeum Emi gra cji, je dy -
nej te go ty pu pla ców ki w kra ju,
ide al nie wpi sa ła się w te po trze -
by. 

Gdy nia by ła nie zwy kle waż -
nym punk tem na ma pie pol -
skiej emi gra cji, za tem po wo ła -
nie ta kiej pla ców ki po zwa la
nam  nie tyl ko opo wie dzieć
o waż nej kar cie w hi sto rii mia -
sta, ale też zo bra zo wać pro -
blem o wy mia rze ogól no na ro -

do wym, któ ry rów nież dziś jest
sza le nie ak tu al ny.

Te raz ta per ła gdyń skie go
mo der ni zmu po now nie za -
chwy ca swo ją har mo nij ną bry -
łą. 

Miej sce to speł nia  te raz
istot ne funk cje spo łecz ne, kul -
tu ral ne i edu ka cyj ne. Dzia ła tu
nie tyl ko in te rak tyw na wy sta -
wa sta ła, ale też ki no stu dyj -
ne, prze strzeń kon fe ren cyj na,
czy tel nia, re stau ra cja, ka wiar -
nia, a na wet mul ti me dial ne
sta no wi ska z naj więk sza ba zą
da nych ge ne alo gicz nych
na świe cie, dzię ki któ rym

moż na od kryć hi sto rię swo jej
ro dzi ny. 

Mu zeum Emi gra cji or ga ni -
zu je  atrak cyj ne kon cer ty, in -
no wa cyj ne w for mie dzia ła -
nia warsz ta to we, spek ta ku -
lar ne wi do wi ska mul ti me -
dial ne,  mię dzy po ko le nio we
pro jek ty spo łecz ne i sze reg
in nych wy da rzeń, któ re przy -
cią ga ją pu blicz ność jak
i uwa gę ogól no pol skich me -
diów. 

Dzię ki te mu  bo ga te mu pro -
gra mo wi od otwar cia pla ców ki
od wie dzi ło ją już bli sko 140 ty -
się cy osób.

DARIUSZ ZIELIŃSKI
burmistrz Góry Kalwarii

Wpla nach in we sty cyj nych gmi -
ny jest wie le pro jek tów, któ re
mo że my po trak to wać ja ko

efek tow ne. God ną uwa gi jest pla no wa -
na prze bu do wa mo stu do Zam ku
Ksią żąt Ma zo wiec kich w Czer sku. Jest
to in we sty cja, któ rą chcie li by śmy
prze pro wa dzić jesz cze w tym ro ku.
W pierw szym eta pie na stą pi opra co -
wa nie kom plet nej do ku men ta cji pro -
jek to wo -kosz to ry so wej wraz z otrzy -
ma niem po zwo le nia na bu do wę. Mó -
wi my o prze bu do wie/re mon cie
i wzmoc nie niu mo stu, w ta ki spo sób

aby moż li we by ło doj ście dla osób nie -
peł no spraw nych i wóz ków dzie cię -
cych. Sta ra my się wpro wa dzić jak naj -
więk sze udo god nie nia dla tu ry stów,
któ rzy chcie li by od wie dzić na szą per łę
Ma zow sza. Po nad to pla nu je my roz -
biór kę ist nie ją ce go bu dyn ku ka sy i bu -
do wę no we go obiek tu, w któ rym znaj -
do wać się bę dą: osob ne po miesz cze -
nie do sprze da ży bi le tów i pa mią tek,
po miesz cze nie so cjal ne dla pra cow ni -
ków oraz to a le ty dla tu ry stów. War to
wspo mnieć, że Za mek w Czer sku jest
wpi sa ny do re je stru za byt ków. Jest to
istot ne z punk tu wi dze nia pro wa dze -
nia pla no wa nych prac, ale tak że ze
wzglę du na moż li wo ści fi nan so wa nia.
Chce my zło żyć do ku men ty apli ka cyj -
ne do wnio sku o do fi nan so wa nie
do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. 

Bę dzie my star to wać w kon kur sie
ogło szo nym przez Ma zo wiec ką Jed -
nost kę Pro gra mów Unij nych, Oś prio -
ry te to wa V, dzia ła nie 5.3 Dzie dzic two
kul tu ro we, typ pro jek tów „Po pra wa
do stęp no ści do za so bów kul tu ry po -
przez ich roz wój i efek tyw ne wy ko rzy -
sta nie”. Na sze pla ny za kła da ją przy go -
to wa nie pro gra mu funk cjo nal no -użyt -
ko we go, w któ rym nie tyl ko most, ale
tak że wie że uzy ska ją no we funk cje.
Wie ża po łu dnio wa uzy ska za da sze nie,
oświe tle nie we wnętrz ne, zo sta nie od -
two rzo na po sadz ka, na któ rej w przy -

szło ści usta wio ne zo sta ną re pli ki ma -
szyn tor tur ni czych. Pla no wa na je st
win da dla osób nie peł no spraw nych,
któ ra uła twi wjazd na no wo  pow sta ły
na mu rach zam ko wych ta ras wi do ko -
wy, z któ re go moż na bę dzie po dzi wiać
pięk no pra do li ny Wi sły. Ta ras ten bę -
dzie rów no cze śnie od two rze niem ko -
mu ni ka cji mu rem mię dzy wie ża mi
bram ną ipo łu dnio wą. Wwie ży za chod -
niej od two rzo ne zo sta ną stro py mię dzy
kon dy gna cja mi, scho dy łą czą ce po -
szcze gól ne kon dy gna cje, do pro wa dzi -
my me dia. Ta  wie ża rów nież zo sta nie
za da szo na. Chcie li by śmy, aby wtej wie -
ży po wsta ły sa le dy dak tycz ne, ma ła ka -
wia ren ka i to a le ty. Pla nu je my też re -
mont scho dów nawie żę bram ną ipo łu -
dnio wą oraz udo stęp nie nie fun da men -
tów ko ścio ła na dzie dziń cu zam ku. 

Istot ne z per spek ty wy przy szłych
zwie dza ją cych są ilu mi na cja we wnętrz -
na dzie dziń ca zam ko we go oraz oświe -
tle nie doj ścia na za mek. To pla ny, któ re
po pra wią funk cjo nal ność zam ku, spra -
wią, że bę dzie on przy cią gał wię cej tu -
ry stów i miesz kań ców. Na sze pla ny
na pew no przy czy nią się do po pra wy
atrak cyj no ści obiek tu, umoż li wią je go
peł niej sze wy ko rzy sta nie do ce lów tu -
ry stycz nych, re kre acyj nych, a przede
wszyst kim dy dak tycz nych. Od zy ska nie
do dat ko wych „uzbro jo nych” po -
wierzch ni po zwo li na zmia nę pla no wa -
nia dzia łań z se zo no wej na ca ło rocz ną. 

Klasyczna harmonia Muzeum Emigracji 

Nowocześnie 
w historycznym obiekcie

Hi sto rycz ny Dwo rzec Mor ski zo stał
zbu do wa ny w 1933 ro ku na po trze -
by ob słu gi ru chu pa sa żer skie go.
Był naj bar dziej re pre zen ta cyj nym
bu dyn kiem Gdy ni, jed nym z naj -

no wo cze śniej szych te go ty pu obiek tów w Eu ro -
pie i wzo rem mo der ni stycz nej ar chi tek tu ry. Tu -
taj cu mo wa ły le gen dar ne pol skie trans atlan ty ki
z MS „Ba to ry” na cze le. Pod czas woj ny bu dy nek
zo stał zbom bar do wa ny i aż przez 70 lat cze kał
na od zy ska nie przed wo jen nej świet no ści.

Dzi siej szy kształt za byt ko we go gma chu to
efekt przy sto so wa nia mo der ni stycz ne go za byt -
ku do zu peł nie no wej ro li. Od bu do wa ny zo stał
znisz czo ny na roż nik, co cał ko wi cie zmie ni ło wy -
gląd czo ło wej fa sa dy bu dyn ku. 

Ścia na Dwor ca Mor skie go od stro ny na brze ża
Fran cu skie go ule gła in ten syw nym prze mia nom,
któ re nada ły 80-let nie mu bu dyn ko wi no wo cze -
sny wy gląd. Pier wot nie mu ro wa na ścia na zo sta ła
za stą pio na szkla ną. Do da no rów nież ory gi nal ny
punkt wi do ko wy – prze szklo ny tu nel na sta lo wej
kon struk cji wy cho dzą cej z Ma ga zy nu Tran zy to -
we go. To na wią za nie do hi sto rycz ne go tra pu, ja -

kim opusz cza ją cy Dwo rzec wcho dzi li na po kład
stat ków.

Bu dy nek nie tyl ko od zy skał swo ją kla sycz ną,
har mo nij ną bry łę, ale tak że zo stał do sto so wa ny
do po trzeb no wo cze snej in sty tu cji kul tu ry jak
i in te rak tyw nej eks po zy cji sta łej. Prze szklo na
ścia na z wi do kiem na mo rze, roz le gły ta ras i udo -

god nie nia dla osób z nie peł no spraw no ścia mi to
część od mło dzo ne go ob li cza hi sto rycz ne go
miej sca. Roz wią za nia te le piej za go spo da ro wu ją
wy jąt ko we dla in sty tu cji kul tu ral nej po ło że nie
w sa mym cen trum por tu.

Re mont Dwor ca Mor skie go trwał bli sko rok
i był fi nan so wa ny ze środ ków unij nej ini cja ty -
wy Jes si ca. Je go bu do wę zre ali zo wa ła wy bra na
w prze tar gu fir ma Mar bud z Gdy ni.

W2013 ro ku mo der ni -
za cja i ada pta cja za -
byt ko we go Do mu
Żoł nie rza na Ośro -
dek Kul tu ry zna la zła

się na li ście fi na li stów. W 2008 ro ku
„Ada pta cja za byt ko we go bu dyn ku
by łej Izby Cho rych naOśro dek Zdro -
wia przy uli cy por. Ja na Biał ka 4”
otrzy ma ła „Na gro dę spe cjal ną ju ry”.
Wszyst kie za byt ko we bu dyn ki do -
sko na le wpi su ją się w ar chi tek tu rę
mia sta, słu żąc lo kal nej spo łecz no ści.

Pro jekt po le ga na re no wa cji i ada -
pta cji nace le kul tu ral ne hi sto rycz ne go
obiek tu tzw. „Pa ła cu Bi sku pie go” oraz
za kup sprzę tu i wy po sa że nia dla no -
wo cze snej bi blio te ki (me dia te ki)
i stwo rze nia na jej ba zie Cen trum In -
for ma cji Kul tu ral nej i Tu ry stycz nej
w Gó rze Kal wa rii. Urzą dze nie no wo -
cze sne go ośrod ka wy ko rzy stu ją ce go
tech no lo gie XXI w. w od re stau ro wa -
nym za byt ko wym bu dyn ku zXVIIIw.
sta no wi isto tę kon cep cji po łą cze nia
wy jąt ko wej idei po wsta nia mia sta, tra -
dy cji kal wa ryj skiej, dzie dzic twa kul tu -
ro we go, wa lo rów przy rod ni czych, za -
byt ków kul tu ry ma te rial nej, bo ga tej
hi sto rii współ ży cia na ro dów pol skie -
go i ży dow skie go oraz no wo cze snej,
in te re su ją cej opra wy tech nicz nej.

Daw ny Sąd Po ko ju tzw. Pa łac Bi -
sku pi to bu dy nek z dru giej po ło -

wy XVIII w. Daw na sie dzi ba Są du Po -
ko ju Po wia tu Czer skie go miesz czą ce -
go się tu wpierw szej po ło wieXIXwie -
ku, a wcze śniej prze nie sio ne go
zCzer ska. Od1845 r. dom miesz kal ny,
w la tach 1958-2003 sie dzi ba Ar chi -
wum Pań stwo we go. Pa łac Bi sku pi
po ło żo ny przy uli cy Księ dza Saj ny
w Gó rze Kal wa rii zo stał wpi sa ny
do re je stru za byt ków w ma ju 1962 r.,
po nad to znaj du je się na ob sza rze
ukła du urba ni stycz no -bu dow la ne go
Gó ra Kal wa ria ob ję te go ochro ną
kon ser wa tor ską wpi sem do re je stru
za byt ków z dnia 10 sierp nia 1990 ro -
ku. Od wie lu lat bu dy nek po zo sta wał
opusz czo ny, nie by ły w nim wy ko ny -
wa ne re mon tu, ule gał po stę pu ją cej
de gra da cji.

Przed mio tem pro jek tu są kom -
plek so we pra ce bu dow la ne wraz
z za go spo da ro wa niem te re nów
przy le głych, któ re zo sta ły wy ko na ne
w ro ku 2015 przy udzia le środ ków
UE, wy po sa że nie pla ców ki w no wo -
cze sny sprzęt kom pu te ro wy i mul ti -
me dial ny, co stwo rzy wa run ki doroz -
sze rze nia ofer ty kul tu ral nej i tu ry -
stycz nej gmi ny oraz re gio nu ma zo -
wiec kie go w per spek ty wie nad cho -
dzą cych lat. Pro jekt przy czy nia się
do ochro ny i za cho wa nia dzie dzic -
twa hi sto rycz ne go o du żej ska li i zna -
czą cych wa lo rach kra jo bra zo wo – ar -
chi tek to nicz nych.

rp.pl ◊

GÓRA KALWARIA | Pałac Biskupi w Górze Kalwarii jest kolejnym 

obiektem zgłaszanym przez Gminę Góra Kalwaria 

do Konkursu Modernizacja Roku.
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Dzisiejszy kształt zabytkowego gmachu
to efekt przystosowania
modernistycznego zabytku 
do zupełnie nowej roli
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GRUDZIĄDZ | W mieście przywrócono dawną świetność
przepięknej kamienicy przy ulicy Focha.

Do niedawna straszyła,
teraz uwodzi

Ka mie ni ca miesz kal na wy bu do wa na
w dru giej po ło wie XIX wie ku
(około 1899 r.), wpi sa na do Gmin nej
Ewi den cji Za byt ków, znaj du je się w za -
byt ko wej czę ści mia sta przy trak cie

pie szym czę sto od wie dza nym przez tu ry stów, jak
rów nież przez miesz kań ców na sze go gro du. Ka -
mie ni ca wy róż nia się na tle in nych obiek tów mo -
nu men tal ną bry łą uroz ma ico ną kom po zy cją fa sa -
dy, bo ga tą de ko ra cją de ta lu ar chi tek to nicz ne go.

Sta re po kry cie da cho we w man sar dzie z płyt
azbe sto wo -ce men to wych zo sta ło wy mie nio ne
na po kry cie z pa ne li cyn ko wo -ty ta no wych, w po -
zo sta łej czę ści wy mie nio no po kry cia z pa py as fal -
to wej na po kry cie z pa py ter mo zgrze wal nej, wy -
mie nio no spróch nia łe drew nia ne ele men ty kon -
struk cji da chu, czę ścio wo prze mu ro wa no ko mi ny
po nad da chem, wy mie nio no wszyst kie ob rób ki
bla char skie, ryn ny i rur spu sto wych z bla chy cyn -

ko wo -ty ta no wej, wy mie nio no sto lar kę okien ną
i czę ścio wo drzwio wą z za cho wa niem po dzia łów
i pro fi li hi sto rycz nych. Re mont ele wa cji fron to wej
z na pra wą i od two rze niem licz nych de ta li ar chi -
tek to nicz nych oraz ele wa cji bocz nych i od stro ny
po dwór ka wy ko na no w tech no lo gii „Atlas Zło ty
Wiek”. Nie za po mnia no rów nież o re mon cie  kla -
tek scho do wych oraz cią gów ko mu ni ka cyj nych
piw nic, któ re otrzy ma ły es te tycz ny no wy wy gląd.
Ma jąc na wzglę dzie po pra wę wa run ków ży cia
miesz kań ców, wy ko na no wy mia nę in sta la cji elek -
trycz nych, bu dy nek wy po sa żo no w in sta la cję do -
mo fo no wą, zmo der ni zo wa no in sta la cję wod no -
-ka na li za cyj ną oraz sys tem grzew czy, tj. zli kwi do -
wa no ogrze wa nie pie co we i wy ko na no we wnętrz -
ną in sta la cję cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej wo -
dy użyt ko wej za si la nej z miej skiej sie ci
cie płow ni czej. Dla bez pie czeń stwa miesz kań ców
wy ko na no sys tem mo ni to rin gu obej mu ją cy te ren
po se sji oraz te re ny przy le głe.

rp.pl◊

WIĄZOWNA | Gmina Wiązowna zgłosiła do Konkursu Modernizacja Roku trzy inwestycje.

Udało się państwu uratować
obiekt o naprawdę wyjątkowej
urodzie.

Potrzeba
przeprowadzenia
modernizacji zabytkowego
budynku wynikała z dużego
stopnia degradacji, utraty
wartości użytkowej jego
wyposażenia i przynależnej
infrastruktury technicznej.
Największe szkody powstały
na skutek zalewania
budynku przez wody
opadowe, nieszczelne okna
i drzwi wejściowe
do obiektu, brak izolacji
przeciwwilgociowej ścian
piwnicznych oraz
niedostateczne ogrzewanie

budynku przez
mieszkańców, co przyczyniło
się do przemarzania ścian.
Zjawiska związane
z przemarzaniem oraz ciągle
wykonywane
przemalowania elewacji
wieloma warstwami farb,
w rezultacie doprowadziły
do rozwarstwień, odspajania
i kruszenia tynków.
Ozdobne detale
architektoniczne, zwłaszcza
najbardziej wyniosłe
wieżyczki i attyki były
mocno spękane i we
fragmentach całkowicie
zniszczone. Tak duże
zniszczenia zagrażały
bezpieczeństwu zarówno

mieszkańcom budynku, jak
i przechodniom.

Wysiłek zapewne się opłaci.
Końcowy efekt prac

remontowych z pewnością
spełnił oczekiwania
mieszkańców miasta,
turystów odwiedzających
nasze miasto oraz
konserwatora zabytków.
Mimo ogromnych zniszczeń
cel został osiągnięty poprzez
stworzenie ładu
przestrzennego oraz
poprawę warunków życia
mieszkańców.
Uporządkowano fragment
zabudowy Starego Miasta, 
co wpłynęło na poprawę

estetyki przestrzeni
publicznej zachęcającej
do zamieszkania i spędzania
wolnego czasu. Ponadto
modernizacja naszego
obiektu przyczyniła się
do świadomego uczestnictwa
mieszkańców w dalsze
procesy porządkowania
zabudowy i promowania
miasta. Ze względu
na atrakcyjną lokalizację
budynku przy głównej
drodze przelotowej
zabytkowy obiekt zachwyca
odzyskaną urodą i nie tylko
pełni swoją funkcję
użytkową, ale także stanowi
ważny element dziedzictwa
kulturowego miasta.

Czy planowane są kolejne tak
efektowne modernizacje?

Ko lej nym pla no wa nym
eta pem mo der ni za cji  bę dą
bu dyn ki miesz kal ne zlo ka li -
zo wa ne w za byt ko wej czę ści
mia sta  przy uli cy Spi chrzo -
wej. Mo der ni za cje na szych
ka mie nic re ali zo wa ne są suk -
ce syw nie i na prze strze ni
ostat nich lat wy re mon to wa -
no już ich spo rą część.
Ko lej ne ka mie ni ce bę dą re -
mon to wa ne  w na stęp nych
la tach. Szyb kość re ali za cji za -
mie rzeń in we sty cyj nych
uza leż nio na bę dzie od po sia -
da nych środ ków wła snych
i po zy ska nych ze źró deł ze -
wnętrz nych.

Wiązowna modernizuje hurtowo
Za go spo da ro wa nie 
ogól no do stęp nej prze strze ni
pu blicz nej w cen trum 

Te ren przed Urzę dem Gmi ny Wią -
zow na przez la ta po zo sta wał za nie -
dba ny. Ni gdy przed tem nie wy ko rzy -
sta no po ten cja łu miej sca po ło żo ne go
w cen trum Wią zow ny. Dziś jest tam
skwer. Prze strzeń ogól no do stęp na,
otwar ta, za dba na, przy ja zna miesz -
kań com. Skwer cią gle jest mo der ni zo -
wa ny. Przy by wa ale jek, ła wek. Za dba -
li śmy o ro ślin ność. Z ini cja ty wy naj -
star szych miesz kań ców na te re nie
skwe ru umiesz czo no ka mień po świę -
co ny żoł nie rzom AK i gen. Ste fa no wi
Gro to wi -Ro wec kie mu. Ca ły skwer zo -
stał na zwa ny imie niem ge ne ra ła. – Dziś
za nie dba ny do tąd plac jest miej scem,
w któ rym kil ka ra zy w ro ku od by wa ją
się pu blicz ne uro czy sto ści – mó wi Ja -

nusz Bud ny, wójt gmi ny Wią zow na. –
Miej scem, któ re do sta ło no we ży cie.

Ga le ria ple ne ro wa 
przy Urzę dzie Gmi ny 
Wią zow na

Urząd Gmi ny Wią zow na był przez la -
ta ogro dzo ny. To ogro dze nie zo sta ło ro -
ze bra ne, tak by pu blicz na prze strzeń
sta ła się ogól no do stęp na i otwar ta.
W miej sce ro ze bra ne go pło tu stwo rzy -
li śmy ga le rię ple ne ro wą, wktó rej co kil -
ka mie się cy zmie nia na jest eks po zy cja.
Po ka zy wa li śmy tam ar chi wal ne zdję cia
na szej oko li cy, któ re do sta li śmy
odmiesz kań ców, po ka zy wa li śmy pra ce
zwią za ne zsztan da ro wą wią zow ska im -
pre zą – Pół ma ra to nem Wią zow skim. –
Dziś pre zen tu je my ma te ria ły zwią za ne
zAr mia Kra jo wą, któ rej hi sto ria nate re -

nach Wią zow ny jest bar dzo ży wa –mó -
wi Ja nusz Bud ny. –Ta ga le ria to miej sce,
któ re zwra ca uwa gę miesz kań ców, „za -
pra sza” dowej ścia nate ren wspo mnia -
ne go skwe ru im. gen. S. Gro ta-Ro wec -
kie go. Ga le ria spra wia, że oko li ca urzę -
du na bie ra in ne go wy mia ru. Bar dziej
ludz kie go. In te re su ją ce go dla miesz -
kań ców. A pra ce z tej ga le rii nie tra fia ją
do piw ni cy. Po wy sta wie w ple ne rze
tra fia ją do na szych szkół i przed szko li
gdzie ma ją ko lej ne ży cie.

Ada pta cja czę ści bu dyn ku
w Wo li Kar czew skiej
na Dzien ny Dom Se nior 
– WIGOR

Dzien ny Dom Se nior  – WIGOR to
jed no z naj cie kaw szych miejsc, któ re
po wsta ło w gmi nie Wią zow na. Na co

dzień w do mu czas spę dza 30 osób
w wie ku 60+. Se nior  – WIGOR to nie
tyl ko opie ka (w tym me dycz na i re ha -
bi li ta cyj na), to nie tyl ko cie pły po si łek
ale to tak że, a mo że przede wszyst kim,
ak ty wi za cja spo łecz na. 

Se nio rzy, spę dza ją tu po 8 go dzin
dzien nie, przed tem by li za mknię ci
w swo ich do mach z ogra ni czo nym
kon tak tem z in ny mi ludź mi. Se nior  –
WIGOR dzia ła w bu dyn ku Do mu Kul -
tu ry nad Świ drem, a to po wo du je, że
se nio rzy bez prze rwy ma ją kon takt
z ludź mi mło dy mi, ak tyw ny mi. To
zmie nia ich ży cie. Dom współ pra cu je
z pla ców ka mi służ by zdro wia, in sty tu -
cja mi pu blicz ny mi, or ga ni za cja mi po -
za rzą do wy mi dzia ła ją cy mi m.in.
na rzecz se nio rów i spo łecz no ścią lo -
kal ną. 

– Gmi na Wią zow na w ra mach dru -
giej edy cji kon kur su Pro gra mu Wie lo -

let nie go Se nior – WIGOR na la ta 2015
–2020 pla nu je po zy skać ko lej ne środ -
ki, dzię ki któ rym moż li we bę dzie do -
po sa że nie pla ców ki oraz za pew nie nie
jej bie żą ce go funk cjo no wa nia. Do tej
po ry na stwo rze nie Do mu Se nior  –
WIGOR po zy ska li śmy 204 481,81 zł. To
miej sce jest wy jąt ko we – do da je Ja -
nusz Bud ny, wójt gmi ny Wią zow na.
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ROZMOWA | Zenon Różycki, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami.

≥Janusz Budny 
wójt gminy Wiązowna
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Dla cze go zde cy do wa li się pań -
stwo na mo der ni za cję te go
obiek tu?

Ter mo mo der ni za cja
POSUM to przede wszyst kim
od po wiedź na ko niecz ność
do sto so wa nia bu dyn ków
pod mio tów lecz ni czych
do za ostrza ją cych się prze pi -
sów. Obiekt, w któ rym
znaj du je się naj więk szy w Po -
zna niu ze spół przy chod ni
spe cja li stycz nych, bu do wa no
w la tach 70. w tech no lo gii żel -
be to no wej. Do 1990 ro ku
bu dy nek wła ści wie nie zo stał
ukoń czo ny, a przez 25 lat
funk cjo no wał prak tycz nie bez
re mon tów. Wy so kie kosz ty
utrzy ma nia bu dyn ku, wzra -
sta ją ce kosz ty ogrze wa nia
i wy ma ga ją ce wy mia ny in sta -
la cje sta ły się głów nym
po wo dem prze pro wa dzo -
nych zmian. Pierw szy pro jekt
pn. „Za rzą dza nie ener gią
w bu dyn kach POSUM w Po -
zna niu”, któ re go re ali za cja
roz po czę ła się w lu tym 2014
ro ku, fi nan so wa ny był ze
środ ków otrzy ma nych
z NFOŚiGW. Pro jekt obej mo -

wał wy mia nę sto lar ki okien -
nej, ocie ple nie i mo der ni za cję
ele wa cji bu dyn ku, wy mia nę
oświe tle nia we wnętrz ne go
na ener go osz częd ne oraz wy -
mia nę i mo der ni za cję ca łej
in sta la cji ogrze wa nia i cie płej
wo dy użyt ko wej. W trak cie
przy stę po wa nia do re ali za cji
za dań ter mo mo der ni za cyj -
nych oka za ło się, że tak że
ist nie ją ca wen ty la cja nie speł -
nia żad nych wy mo gów.
Ist nia ło po waż ne ry zy ko, że to
co by śmy za osz czę dzi li
na ogrze wa niu bę dzie ucie ka -
ło przez wen ty la cję.
Pod ję li śmy więc de cy zję
o przy stą pie niu do mo der ni -
za cji sys te mu wen ty la cji
i pod po rząd ko wa niu go kom -
plek so we mu sys te mo wi
za rzą dza nia ener gią bu dyn -
ku. Po wstał plan, aby no wa
in sta la cja po przez za sto so wa -
nie no wa tor skich roz wią zań
po mo gła za osz czę dzić ener -
gię. Po my słem za in te re so wał
się WFOŚiGW w Po zna niu.
Fun dusz uznał nasz pro jekt
za bar dzo cie ka wy tak
pod wzglę dem za sto so wa -
nych roz wią zań, jak
i pla no wa nej efek tyw no ści
w kon tek ście oszczęd no ści
ener gii elek trycz nej i ciepl nej.
Otrzy ma li śmy do ta cję i po -
życz kę, na to miast bra ku ją ce,
ko niecz ne do do mknię cia fi -
nan so wa nia pro jek tu środ ki
otrzy ma li śmy for mie do ta cji
ce lo wej.

Ko rzy ści z tej in we sty cji 
mo gą po zaz dro ścić in ne 
te go ro dza ju obiek tów 
w Pol sce.

Ak tu al nie bu dy nek
POSUM jest je dy nym te go ty -
pu obiek tem w Pol sce, gdzie
wpro wa dzo no kom plek so wy
sys tem, któ ry wy ko rzy stu je
trzy ro dza je od na wial nych
źró deł ener gii. Mo der ni za cja
wen ty la cji to za stą pie nie jej
zu peł nie no wym sys te mem,
któ re go dzia ła nie po le ga
na tym, że na po trze by przy -
go to wa nia po wie trza
wen ty lu ją ce go bu dy nek do -
star cza ne jest cie pło (zi mą)
i chłód (la tem). Cie pło i zim -
ne po wie trze po cho dzą
z eko lo gicz ne go, od na wial ne -
go źró dła geo ter mal ne go –
dol ne go wy mien ni ka cie pła.
To in sta la cja, któ ra od bie ra
ener gię ciepl ną z grun tu i do -
star cza ją do sys te mu
wen ty la cji. Tem pe ra tu ra
w grun cie wy no si zi mą ok. 8
st., na to miast la tem pod no si
się do 12 st. W po bli żu bu -
dyn ku POSUM wy ko na no 61
od wier tów o głę bo ko -
ści 100 m każ dy, przez któ re
prze pły wa czyn nik i od bie ra
cie pło lub chłód w za leż no ści
od po ry ro ku. Za sto so wa nie
ta kie go roz wią za nia po zwa la
la tem za osz czę dzić ener gię
na przy go to wa nie (wy chło -
dze nie) po wie trza
do tem pe ra tu ry wy zna czo nej
dla okre ślo nych po miesz -
czeń, zi mą, ana lo gicz nie,
oszczęd no ści zwią za ne są
z ener gią ciepl ną, któ rej zu -
ży cie jest znacz nie mniej sze,
po nie waż do bu dyn ku do cie -
ra już po wie trze wstęp nie
pod grza ne. Ko lej ną in we sty -
cją, któ ra przy nie sie
wy mier ne oszczęd no ści, jest

za in sta lo wa na na da chu bu -
dyn ku POSUM in sta la cja
so lar na-hy bry do wa, któ rej
za da niem jest pro duk cja prą -
du na po trze by bu dyn ku.
In sta la cja so lar na pod grze wa
tak że wo dę użyt ko wą i za si la
w ener gię sys tem pomp cyr -
ku la cyj nych oraz ogra ni cza
po bór mo cy agre ga tu chło -
dzą ce go. Hy bry do wa
pro duk cja ener gii elek trycz -
nej i ciepl nej to dwa sys te my
w jed nej obu do wie. Cie pło
od bie ra ne od pły ty pro du ku -
ją cej prąd pod grze wa
czyn nik w in sta la cji ciepl nej.
Wy pro du ko wa ny przez pa -
ne le fo to wol ta icz ne prąd jest
prze twa rza ny i przez układ
elek tro nicz ny kie ro wa ny
do sie ci bu dyn ku. To roz wią -
za nie fi nal nie ma znacz nie
ob ni żyć ra chun ki za ener gię
elek trycz ną. W wy ni ku ter -
mo mo der ni za cji w 2015 ro ku
POSUM uzy skał oszczęd -
ność 54 pro cent w zu ży ciu
ener gii. Oszczęd no ści spo wo -
do wa ne prze pro wa dze niem
wszyst kich prac mo der ni za -
cyj nych sys te mów wen ty la cji

i ogrze wa nia bę dą jed nak
róż ne, w róż nym la tach. Bę -
dzie my ten pro ces
mo ni to ro wać i opty ma li zo -
wać. Ma my za ło żo ne
w pro jek cie mi ni mal ne
i śred nie efek ty, któ re in sta la -
cja win na osią gnąć i je ste śmy
pew ni, że po okre sie nie -
zbęd nych re gu la cji zo sta ną
one osią gnię te. Za kła da my,
że za in sta lo wa ny sys tem
wen ty la cji bę dzie da wał
oszczęd no ści na po zio -
mie 2/3 w sto sun ku
do kon wen cjo nal nych roz -
wią zań wen ty la cyj nych.
Jed na trze cia oszczęd no ści
ener gii ma być uzy ska na po -
przez za sto so wa nie in sta la cji
geo ter mal nej, a na stęp ną ta -
ką część oszczęd no ści ma
przy nieść za sto so wa nie
skom pu te ry zo wa ne go, bar -
dzo wy daj ne go sys te mu
re ku pe ra cji. Przy oka zji prac
zwią za nych z re ali za cją pro -
jek tu uda ło nam się wy ko nać
więk szość prac mo der ni za cji
sa me go bu dyn ku. Za bu do -
wa li śmy pod cie nie,
przy kry li śmy pa tio. Po przez

czę ścio we od ko pa nie pa tio
uzy ska li śmy oko ło 1800 me -
trów kwa dra to wych no wych
po wierzch ni użyt ko wych. To
wszyst ko zo sta ło wy ko na ne
w cią gu pół to ra ro ku,
przy peł nym ob ło że niu pa -
cjen tów. Rocz nie ośro dek
od wie dza oko ło pół mi lio na
osób.

Czy pla no wa ne są ko lej ne te go ro -
dza ju in we sty cje?

Mo der ni za cja wen ty la cji
me cha nicz nej zo sta ła za koń -
czo na dla ca łe go kom plek su
bu dyn ków POSUM. Za koń -
czy li śmy tak że więk szość
prac mo der ni za cyj nych. Ak -
tu al nie trwa ją pra ce
przy go to waw cze do mo der -
ni za cji dru gie go pię tra
bu dyn ku z prze zna cze niem
na Od dział Chi rur gii Jed ne go
Dnia. Obec nie POSUM przy -
stę pu je do ter mo mo-
der ni za cji i mo der ni za cji czę -
ści C bu dyn ku. Po stę po wa nie
prze tar go we na wy ło nie nie
głów ne go wy ko naw cy zo sta ło
wła śnie po zy tyw nie roz strzy -
gnię te.

Nowoczesność 
w zgodzie z przepisami
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Wgrud niu 2015
ro ku zo sta ła
u k o ń  c z o  n a
klu czo wa in -
we sty cja dro -

go wa dla Gmi ny Pru si ce - kom -
plet ny re mont ośmio ki lo me -
tro we go od cin ka dro gi po wia -
to wej nr 1330D Pru si ce – Ka szy -
ce Wiel kie. 

Mi mo że jest to dro ga na le żą -
ca do po wia tu, gmi na Pru si ce
by ła w tej in we sty cji in we sto -
rem. By ło to moż li we dzię ki
pod pi sa ne mu po ro zu mie niu
mię dzy gmi ną Pru si ce a sta ro -
stwem trzeb nic kim w 2014 r.
Wy ko na nie za da nia zna czą co
wpły nie na pod nie sie nie stan -
dar du wi docz no ści i czy tel no -
ści ozna ko wa nia pio no we go
i po zio me go, po pra wę bez pie -
czeń stwa użyt kow ni ków dro gi,
przede wszyst kim miesz kań -
ców gmi ny Pru si ce, ale tak że
miesz kań ców po wia tu trzeb -
nic kie go, tu ry stów, osób prze -
jezd nych, przed się bior ców.   

Gmi na Pru si ce z ini cja ty wy
bur mi strza mia sta i gmi ny Pru -
si ce Igo ra Ban dro wi cza w po ro -
zu mie niu z po wia tem trzeb nic -
kim oraz w part ner stwie ze Sto -
wa rzy sze niem Gmin Tu ry stycz -
nych Wzgórz Trzeb nic kich i Do -
li ny Ba ry czy z sie dzi bą
w Żmi gro dzie zło ży ła swój wła -
sny wnio sek o do fi nan so wa nie
za da nia „Po lep sze nie pa ra me -
trów tech nicz nych dro gi po wia -

to wej 1330D do Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
LokalnychEtap II Bez pie czeń -
stwo – Do stęp ność –  Roz wój”,
któ ry zo stał po zy tyw nie roz pa -
trzo ny przy zna ną do ta cją po -
kry wa ją cą oko ło 50 proc. kosz -
tów ca łej in we sty cji. Cał ko wi ty
koszt in we sty cji to po nad
4,6 mln zł.

Dro ga od Pru sic do Ka szyc
Wiel kich znaj do wa ła się w tra -
gicz nym sta nie tech nicz nym, co
po wo do wa ło, że po ru sza nie się
po niej sta no wi ło za gro że nie
bez pie czeń stwa i ży cia dla jej
użyt kow ni ków. Jed nak w 2015
ro ku uda ło się ją wy re mon to -
wać, a wy ko naw cą za da nia by ła
fir ma Gem biak  – Mik stac ki Sp.
J. z Kro to szy na.

– In we sty cja po le ga ła na wy -
bu do wa niu obu stron nych
chod ni ków we wsi Ka szy ce
Wiel kie, wy ko na niu na kład ki
z be to nu as fal to we go na dro -
dze z mia sta Pru si ce do wsi Ka -
szy ce Wiel kie, wy mia nie na no -
wą ka na li za cji desz czo wej
w uli cy Ko le jo wej  w Pru si cach,
prze bu do wie chod ni ków i na -
wierzch ni ul. Ko le jo wej i Ka -
szyc kiej w Pru si cach, wy bu do -
wa niu chod ni ków przy ul. Po -
wstań ców Ślą skich w Pru si -
cach, a tak że wy ko na niu no we -
go ozna ko wa nia pio no we go
i po zio me go – opo wia da Igor
Ban dro wicz, bur mistrz mia sta
i gmi ny Pru si ce. – Łącz na dłu -
gość zmo der ni zo wa ne go od -
cin ka dro gi to oko ło osiem ki lo -

me trów. Dzię ki re ali za cji tej in -
we sty cji w znacz nym stop niu
po lep szył się do jazd do wsi Ka -
szy ce Wiel kie, a co za tym idzie
zwięk szy ła się jej atrak cyj ność
dla in we sto rów, po ten cjal nych
no wych miesz kań ców szu ka ją -
cych do god ne go miej sca
do osie dle nia. Tra sa ta jest rów -
nież głów ną ar te rią ko mu ni ka -
cyj ną w sa mej miej sco wo ści.
Zmo der ni zo wa na dro ga pod -
nio sła stan dard ży cia miesz -
kań ców so łec twa, uczy ni ła wieś
atrak cyj niej szą dla lud no ści.
Po pra wa ozna ko wa nia dro gi –
uła twia po jaz dom po ru sza nie
się zgod nie z prze pi sa mi ru chu
dro go we go, po przez okre śle -
nie dróg z pierw szeń stwem
prze jaz du, ozna cze nie przejść

dla pie szych, co wy klu cza ko li -
zje dro go we oraz upłyn nia
ruch dro go wy o pie szy.

Po nad to re ali za cja in we sty cji
spra wi ła, że do stęp do przy -
stan ków ko mu ni ka cji au to bu -
so wej znaj du ją cych się w mie -
ście Pru si ce i we wsi Ka szy ce
Wiel kie oraz in nych waż nych
miejsc, znaj du ją cych się przy tej
dro dze, dla lo kal nej spo łecz no -
ści (ko ściół, bo isko spor to we,
skle py) stał się uła twio ny i bez -
piecz niej szy.

Wy ko na nie no wych na -
wierzch ni chod ni ków znacz nie
wpły nie na po pra wę bez pie -
czeń stwa pie szych po ru sza ją -
cych się mo der ni zo wa ny mi od -
cin ka mi dro gi. Wy mia na ka na li -
za cji desz czo wej wy eli mi nu je

ko niecz ność wy ko ny wa nia czę -
stych na praw na wierzch ni ul.
Ko le jo wej w Pru si cach spo wo -
do wa nych jej awa ria mi i utra tą
szczel no ści.

Po lep sze nie pa ra me trów
tech nicz nych dro gi po wia to -
wej 1330D wpły nie na po pra wę
bez pie czeń stwa ru chu, wszyst -
kich jej użyt kow ni ków z uwa gi
na zwięk sze nie prze pu sto wo ści
i no śno ści dro gi.

–Cie szę się, że mo że my ko lej -
ny raz wziąć udział w kon kur -
sie – mó wi Wie sław Gem biak,
dy rek tor na czel ny fir my Gem -
biak – Mik stac ki, na le żą cej
do ści słej czo łów ki przed się -
biorstw zaj mu ją cych się bu -
dow nic twem dro go wym. – Tym
ra zem przy czy ni li śmy się
do po pra wy wa run ków dro go -
wych w Pru si cach i Ka szy cach
Wiel kich. Ubo le wam je dy nie, że
po dob nych, efek tow nych in we -
sty cji mo gło by być znacz nie
wię cej, gdy by ry nek ro bót tra -
fiał w rę ce pol skich, a nie za gra -
nicz nych firm. To sy tu acja cał ko -
wi cie nie zro zu mia ła. Tym bar -
dziej że ja ko ścią wy ko na nych
prac naj czę ściej prze wyż sza my
na szych za chod nich kon ku ren -
tów. Na ryn kach za chod nich ta -
ki ob rót spraw jest nie dopo my -
śle nia. Tam prio ry te tem jest
dba łość o in te re sy lo kal nych
firm. U nas jest od wrot nie – pol -
skie mu przed się bior cy tra fia ją
się naj czę ściej reszt ki ze sto łu
za chod nich kon cer nów.

rp.pl ◊

ROZMOWA | Piotr Nycz, p.o. dyrektor POSUM.

Droga Prusice – Kaszyce wyremontowana
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POZNAŃ | Zmodernizowano instalację wentylacji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych
Usług Medycznych. Obecnie jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, który wykorzystuje

jednocześnie trzy zródła energii odnawialnej.

≥Wiesław Gembiak 
dyrektor naczelny firmy

Gembiak – Mikstacki
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