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JUBILEUSZOWA XX EDYCJA 

Świę tuj my to 20-le cie
Mo der ni za cji Ro ku
w spo sób szcze gól ny.
Z du żą du mą i fraj dą
za ra zem. Ma my

po na szej stro nie ty sią ce sym -
pa ty ków, ma my w bi lan sie set ki
ty się cy wy re mon to wa nych,
zmo der ni zo wa nych i ura to wa -
nych obiek tów. Tak, wca le nie
prze sa dzi łem, bo prze cież ten
nasz kon kurs za po cząt ko wał
praw dzi we po spo li te ru sze nie
w za kre sie mo der ni za cji, re wi -
ta li za cji, od bu do wy, roz bu do -
wy i prze obra ża nia funk cji te go
wszyst kie go, co w ar chi tek tu rze
sta re. Ale prze cież nie wszy scy,
któ rzy do te go po spo li te go ru -

sze nia przy stą pi li, po ja wi li się
w kon kur sie, po chwa li li się
swo im do rob kiem. Wie lu po zo -
sta ło nie zna nych, bez i mien -
nych. Jed nak im też przy oka zji
te go po myśl ne go 20-le cia na le -
ży się ogrom ne po dzię ko wa nie!
Tak że za to, że są do brym przy -
kła dem do na śla do wa nia.

Kon kurs to rów nież, a ra czej
przede wszyst kim, lu dzie, dla
któ rych stał się on ich pa sją.
Przy ja cie le, któ rzy wło ży li w or -
ga ni za cję i krze wie nie je go idei
cząst kę swe go ser ca. Nie spo sób
nie wspo mnieć tu taj dr. An drze -
ja Zie liń skie go – ju ro ra
od pierw szej edy cji czy – też
świę tej pa mię ci prof. arch. Ma -
cie ja Sta ni sła wa Kar siń skie go,
pa ni El wi ry Ste fa now skiej – se -

kre ta rza kon kur su przez ostat -
nie20 lat, pa na re dak to ra Mar ka
Jan ko wia ka – dba ją ce go od 15
lat o wi ze ru nek kon kur su – czy
też z młod sze go po ko le nia pa na
Ro ber ta Ple wiń skie go wno szą -
ce go idee pro jek to wa nia uni -
wer sal ne go oraz wie lu in nych
osób, bez któ rych ten kon kurs
nie mógł by się wciąż roz wi jać.

Kon kurs Mo der ni za cja Ro ku
ujaw nił wie le ta len tów. Tak
w gro nie pro jek tan tów i ar chi -
tek tów, jak i wśród in ży nie rów
i tech ni ków bu dow nic twa
wszel kich spe cjal no ści. Tak że
wśród lu dzi, któ rzy zaj mu ją się
na co dzień or ga ni za cją i za rzą -
dza niem pro ce sa mi. Po ka zał
też, że na sze dzia ła nia po tra fią
za rów no świet nie uzu peł niać

za mie rze nia rzą dzą cych, jak
i kre ować u nich po my sło we ini -
cja ty wy. Za ich przy chyl ność
dla kon kur su w tych 20 la tach
też ser decz nie dziś im dzię ku ję.

No i na ko niec za chę cam
wszyst kich do te go, by trwa li
w tym za fa scy no wa niu mo der -
ni za cją! Wie lo krot nie na ma wia -
łem do te go, by chwa lić się
w kon kur sie tym, co się uda ło
w tym za kre sie. Nie za leż nie
od te go, czy są to obiek ty wiel -
kie i cen ne, czy też ma lut kie,
sta no wią ce w tym wiel kim zbio -
rze kul tu ro we go dzie dzic twa
ma te rial ne go za le d wie de ta le.
Wszyst kie dla nas, Po la ków, są
waż ne! Mo der ni zuj cie więc
i chwal cie się tym, co się uda je
z na mi…

Relacja filmowa z Gali na www.gala2016.modernizacjaroku.org.pl
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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
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≥ Kategoria: Drogi i obiekty mostowe. Nagroda dla BUDIMEX
Budownictwo Sp. z o.o. za modernizację drogi krajowej nr 21 
– Słupsk. Na zdjęciu dyrektor kontraktu Damian Kryszewski 
(w środku).

≥ Kategoria: Edukacja. Nagroda dla gminy Grodzisk Mazowiecki 
za przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku Szkoły
Podstawowej nr 1, ul. Kilińskiego 8B – Grodzisk Mazowiecki.
Nagrodę odbiera Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska
Mazowieckiego.

≥ Kategoria: Obiekt mieszkalne. Nagroda dla Szczecińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rewitalizację
RAZEM – Rewitalizacja wnętrza kwartału 23 ograniczonego
ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją
Wojska Polskiego – Szczecin.

Dwudziesta odsłona
najlepszych modernizacji
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Zło ta sta tu et ka jak zło ty po dział, zło te
pro por cje i har mo nia to jed ne
z pod sta wo wych wy znacz ni ków,
któ re kie ro wa ły twór ca mi za rów no
sta tu et ki głów nej na gro dy ty tu łu

Mo der ni za cja Ro ku, jak i wrę cza nych
za szcze gól ne osią gnię cia zło tych Mo du lo rów.

Za pro jek to wa ny 20 lat te mu przez zna -
mie ni te go ar ty stę pla sty ka Sta ni sła wa Lej -
kow skie go sym bol ogól no pol skie go kon kur -
su Mo der ni za cja Ro ku nie jest po zba wio ny
pod staw ide owych, któ re przy świe ca ły je go
twór com. Wzo rem był szwaj car ski ar chi tekt
Le Cor bu sier, któ ry za sto so wał zło ty po dział
w swo im sys te mie ska li pro por cji ar chi tek to -
nicz nych  Mo du lor. Uwa żał ten sys tem
za kon ty nu ację dłu giej tra dy cji Wi tru wiu sza,
„czło wie ka wi tru wiań skie go” Le onar da da
Vin ci, prac Le ona Bat ti sty Al ber tie go i in nych
uży wa ją cych pro por cji cia ła ludz kie go
do udo sko na le nia wy glą du i funk cjo nal no -
ści ar chi tek tu ry. W sta tu et ce Mo du lor sym -
bo licz nie otwie ra zło te wro ta tym wszyst kim,
któ rzy od na leź li je go pro por cje w swo ich
mo der ni za cjach. Liść, tak cha rak te ry stycz ny
dla za ry su tej po żą da nej na gro dy, to laur,
któ rym na gra dza ni by li sta ro żyt ni zwy cięz cy.

Naj lep sze re ali za cje ro dzą się we współ -
pra cy mię dzy in we sto rem, wy ko naw cą i pro -
jek tan tem, mu szą oni zna leźć zło ty śro dek,
że by zwy cię żyć i zdo być ty tuł Mo der ni za cji
Ro ku.

Zło te go Mo du lo ra nr 1 otrzy mał ho no ro wy
prze wod ni czą cy Ju ry Kon kur su prof. dr hab.
Lech Zi mow ski - Po li tech ni ka Po znań ska. Li -
sta wszyst kich na gro dzo nych osób i firm,
któ re wie lo krot nie zdo by wa ły naj wyż sze
lau ry w kon kur sie na www.mo der ni za cja ro -
ku.org.pl.

24sierp nia 2016 ro ku
na Zam ku Kró lew -
skim w War sza wie

od by ła się uro czy stość ogło -
sze nia wy ni ków i wrę cze nia
na gród w XX ju bi le uszo wej
edy cji kon kur su Mo der ni za -
cja Ro ku 2015.

Ty tuł Mo der ni za cja Ro -
ku 2015 i wy róż nie nie Mo der -
ni za cja Ro ku 2015 wrę czo no
w 13 ka te go riach. W XX edy cji
Ogól no pol skie go Kon kur su
Mo der ni za cja Ro ku 2015 zgło -
szo no 672 re ali za cje. Fi na li -
stów i lau re atów, a tak że zgło -
szo ne obiek ty moż na zo ba -
czyć na www.mo der ni za cja ro -
ku.org.pl. Kon kur so wi to wa -
rzy szy ło rów nież in ter ne to we
gło so wa nie Ple bi scyt MR 2015,
w któ rym od da ło swo je gło sy
i po lu bi ło wy bra ne re ali za cje

ok. 32 tys. osób – www.fa ce bo -
ok.com/mo der ni za cja ro ku. 

Uro czy sto ści to wa rzy szył
prze pięk ny kon cert Ze spo łu
Pie śni i Tań ca Śląsk im. Sta ni -
sła wa Ha dy ny, któ ry od był się
dzię ki do sko na łej współ pra cy
ze Zbi gnie wem Cier nia kiem,
dy rek to rem ze spo łu. Na re -
trans mi sję z uro czy sto ści i kon -
cer tu za pra sza my na ka nał fil -
mo wy na mo der ni za cja ro ku.
org. pl i ga la 2016. mo der ni za -
cja ro ku. org. pl. 

W uro czy sto ści udział wzię li
licz ni przed sta wi cie le mi ni -
sterstw i or ga nów ad mi ni stra -
cji pań stwo wej. Na gro dy wrę -
cza li: To masz Żu chow ski, pod -
se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa, Ma rek Ha li niak,
głów ny in spek tor ochro ny
śro do wi ska, Krzysz tof Ko siń -

ski, za stęp ca dy rek to ra Biu ra
Peł no moc ni ka Rzą du ds. Osób
Nie peł no spraw nych w Mi ni -
ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej,   An na Ja nu szew ska,
dy rek tor re pre zen tu ją ca
głów ne go in spek to ra nad zo ru
bu dow la ne go, Grze gorz Mi -
kie tyń ski re pre zen tu ją cy sej -
mo wą Ko mi sję  In fra struk tu ry,
prof. Ja nusz Rym sza, za stęp ca
dy rek to ra In sty tu tu Ba daw -
cze go Dróg i Mo stów, Kon rad
To ma szew ski, dy rek tor ge ne -
ral ny La sów Pań stwo wych,
Ru dolf Bo ru sie wicz, dy rek tor
Związ ku Po wia tów Pol skich,
Zbi gniew Bach man, pre zes
Fun da cji Wszech ni cy Bu dow -
la nej, Pa weł Ba bij, pre zes Pol -
skiej Izby Prze my sło wo -Han -
dlo wej Bu dow nic twa, Je rzy
Lesz czyń ski, mar sza łek wo je -
wódz twa pod la skie go, Han na

Grunt, pre zes WFOŚiGW Po -
znań, Ja cek Chrza now ski, pre -
zes WFOŚiGW Szcze cin, Mi -
chał Ku liń ski, pre zes
WFOŚiGW War sza wa.

Sto wa rzy sze nie Ochro ny
Na ro do we go Dzie dzic twa Ma -
te rial ne go przy zna ło po raz
ko lej ny Na gro dę im. prof.
Wik to ra Zi na, któ rą wrę czył
Piotr Ku bań da, wi ce pre zes
SONDzM, miej ski kon ser wa -
tor za byt ków z Biel ska -Bia łej.

Swo ją na gro dę wrę czy ły
rów nież in sty tu cje i wy daw -
nic twa spra wu ją ce pa tro nat
me dial ny nad Kon kur sem
m.in.: stra te gicz ny part ner me -
dial ny dzien nik „Rzecz po spo -
li ta”, Rom -Dom, „Ma ga zyn Au -
to stra dy”, ma ga zyn „Mo sty”,
„Las Pol ski”, „Pro fi le”, „Ma te -
ria ły Bu dow la ne”, „Po lish
Mar ket”.

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii edu ka cja
Prze bu do wa i roz bu do wa za byt ko we go

bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej nr 1, ul. Ki -
liń skie go 8B w Gro dzi sku Ma zo wiec kim

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii dro gi i obiek ty mo sto we
Mo der ni za cja dro gi kra jo wej nr 21

w Słup sku

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii ele wa cje i ter mo re no wa cje
By tom – Kom plek so wa ter mo mo der -

ni za cja 17 obiek tów oświa to wych w By -
to miu w for mie part ner stwa pu blicz no -
-pry wat ne go

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii obiek ty 
ho te lar sko-tu ry stycz ne
Za mek Bi sku pi, Ja nów Pod la ski, 

ul. Zam ko wa 1

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku2015 
wka te go rii obiek ty ochro ny śro do wi ska
Prze bu do wa bu dyn ku tech no lo gicz -

ne go, che micz ne go pod bu do wę Sta cji

Ba daw czej na te re nie ZPW Mo kry Dwór,
ul. Na Gro bli 14-16 we Wro cła wiu

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015
w ka te go rii obiek ty 
prze my sło wo -in ży nie ryj ne 
Mo der ni za cja to ru wod ne go Świ no uj -

ście -Szcze cin (Ka nał Pia stow ski i Mie liń -
ski)

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii re wi ta li za cje ob sza rów
i ze spo łów urba ni stycz nych
Za go spo da ro wa nie brze gów Je zio ra

Krzy we go w Olsz ty nie

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii sport i re kre acja 
Przy wró ce nie daw nej funk cji za kła du

ką pie lo we go w za byt ko wej pły wal ni, 
ul. Zgo rze lec ka 52 w Bo le sław cu

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii obiek ty 
uży tecz no ści pu blicz nej
Mo der ni za cja, roz bu do wa i ada pta cja

bu dyn ku miesz kal ne go na usłu go wo -
-biu ro wy, ul. św. Ja na 10 w Ka to wi cach

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii obiek ty za byt ko we
Ada pta cja obiek tów i urzą dzeń bu -

dow la nych w re jo nie ka po nie ry i ba te rii
bar ko wej w Cy ta de li War szaw skiej wraz
z oto cze niem na po trze by Mu zeum Ka -
tyń skie go, ul. Dy miń ska 13 w War sza wie

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii obiek ty miesz kal ne 
Re wi ta li za cja RAZEM - re wi ta li za cja

wnę trza kwar ta łu 23 ogra ni czo ne go uli -
ca mi Bo ha te rów Get ta War szaw skie go,
Kró lo wej Ja dwi gi i ale ją Woj ska Pol skie -
go w Szcze ci nie

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii no we obiek ty 
w prze strze ni urba ni stycz nej
Bu dy nek miesz kal ny wie lo ro dzin ny

z usłu ga mi, ul. Sie ra kow skie go 5 w War -
sza wie

•Ty tuł Mo der ni za cja Ro ku 2015 
w ka te go rii zdro wie i opie ka spo łecz na 
Mo der ni za cja i roz bu do wa Spe cja li -

stycz ne go Szpi ta la im. Edwar da Szcze kli -
ka, ul. Szpi tal na 13 w Tar no wie

Główne nagrody w XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2015
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< Kategoria:
Obiekty
przemysłowo-
-inżynieryjne.
Nagroda dla
Energopol
Szczecin SA za
modernizację
toru wodnego
Świnoujście 
– Szczecin
(Kanał
Piastowski 
i Mieliński). 

< Kategoria:
Obiekty
użyteczności
publicznej.
Nagroda dla
Komunalnego
Zakładu
Gospodarki
Mieszkaniowej
w Katowicach
za
modernizację,
rozbudowę 
i adaptację
budynku
mieszkalnego
na usługowo-
biurowy, 
ul. św. Jana 10
– Katowice.

< Kategoria:
Obiekty
hotelarsko-
-turystyczne.
Nagroda dla
Arche 
Sp. z o. o.
Warszawa 
za
modernizację
Zamku
Biskupiego
przy ul.
Zamkowej 1 
w Janowie
Podlaskim.

< Kategoria: Elewacje 
i termorenowacje.
Nagroda dla  gminy
Bytom 
– Wydział Realizacji
Inwestycji 
i Remontów 
za kompleksową
termomodernizację
obiektów oświatowych 
w Bytomiu w formie
Partnerstwa Publiczno- 
-Prywatnego. 
Nagrodę odbierają: 
Andrzej Panek,
zastępca prezydenta
Bytomia 
i Lidia Dudlej, zastępca
naczelnika w wydziale
Realizacji Inwestycji 
i Remontów Urzędu
Miejskiego w Bytomiu.

< Kategoria:
Obiekty ochrony
środowiska.
Nagroda 
dla MPWiK 
we Wrocławiu 
za przebudowę
budynku
technologicznego,
chemicznego pod
budowę Stacji
badawczej na
terenie ZPW
Mokry Dwór, 
ul. Na Grobli 14-16
we Wrocławiu. 

< Kategoria:
Nowe obiekty
w przestrzeni
urbanistycznej.
Nagroda dla
firmy PORT
PRASKI 
Sp. z o.o.
S.K.A.
Warszawa.
Nagrodę
odbiera
Krzysztof
Pykel, dyrektor
zarządzajacy
(pierwszy 
z prawej).

> Kategoria: Obiekty
zabytkowe. Nagroda
dla inwestora Muzeum
Wojska Polskiego 
i wykonawcy PBM
Południe Warszawa 
za modernizację 
i adaptację obiektów 
i urządzeń
budowlanych w rejonie
kaponiery i baterii
barkowej w Cytadeli
Warszawskiej 
wraz z otoczeniem 
na potrzeby Muzeum
Katyńskiego, 
ul. Dymińska 13 
– Warszawa. 

> Kategoria: Sport 
i rekreacja. Nagroda
dla gminy miejskiej
Bolesławiec 
za przywrócenie
dawnej funkcji
zakładu
kąpielowego 
w zabytkowej
pływalni przy 
ul. Zgorzeleckiej 52
w Bolesławcu.
Nagrodę odbierają
prezydent
Bolesławca Piotr
Roman i Andrzej
Kuriata, naczelnik
Wydziału Zamówień
Publicznych 
i Inwestycji
Miejskich.

> Kategoria:
Zdrowie i opieka
społeczna.
Nagroda dla
Specjalistycznego
Szpitala  
im. E. Szczeklika
w Tarnowie 
za modernizację 
i rozbudowę
Specjalistycznego
Szpitala 
im. Edwarda
Szczeklika przy
ul. Szpitalnej 13 
– Tarnów.
Nagrodę odbiera
dyrektor 
Marcin Kuta
(drugi z prawej). 

> Kategoria:
Rewitalizacje
obszarów 
i zespołów
urbanistycznych.
Nagroda dla Gminy
Olsztyn Urząd
Miasta Olsztyna 
za
zagospodarowanie
brzegów Jeziora
Krzywego 
w Olsztynie.
Nagrodę odbiera
prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz. 

rp.pl◊



S 4 Modernizacja roku Piątek
16 września 2016

Inwestycja nadal pracuje

Pomaga budować markę

Umocniliśmy wizerunek

Przyjemność i zaszczyt

Powód do dumy

Nowe narodziny
Jarantowic
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Ku pi li śmy dział kę
w Byd gosz czy, na któ -
rej znaj do wał się nie -

du ży po prze my sło wy bu dy -
nek, któ ry mógł być wy ko -
rzy sta ny do zre ali zo wa nia
kil ku atrak cyj nych miesz kań.
Daw niej znaj do wa ła się
w nim woj sko wa pral nia. Po -
nie waż za ku pio na dział ka
by ła du ża, po zwo li ło to
na po sta wie nie dwóch do -
dat ko wych bu dyn ków. Mo -
der ni za cja ist nie ją ce go
obiek tu wpły nę ła na to, że
po za koń cze niu ca ło ści in we -
sty cji ca łe osie dle by ło po -
strze ga ne ja ko nie ty po we,
bar dzo ory gi nal ne. W no wo
bu do wa nych obiek tach za -

sto so wa li śmy ele men ty wy -
koń cze nio we na wią zu ją ce
do obiek tu mo der ni zo wa ne -
go. 

Na na byw ców miesz kań
nie mu sie li śmy dłu go cze kać.
Miesz ka nia sprze da ły się
bar dzo szyb ko, mi mo iż
na ryn ku nie ru cho mo ści roz -
po czy nał się kry zys. To był
okres 2008-2010. I na wet
dziś, po kil ku la tach od za -
koń cze nia in we sty cji, miesz -
ka nia na na szym osie dlu cie -
szą się du żym za in te re so wa -
niem. Po ten cjal nych na byw -
ców z ryn ku wtór ne go na dal
urze ka je go cha rak ter, któ ry
nie oka zał się chwi lo wą mo -
dą, lecz czymś znacz nie
trwal szym. Ta in we sty cja,

choć od jej za koń cze nia mi -
nę ło kil ka lat, w pew nym sen -
sie na dal dla nas pra cu je.
W ma te ria łach mar ke tin go -
wych na szej fir my z du mą
o niej wspo mi na my. W świa -
do mo ści miesz kań ców mia -
sta osie dle za ko rze ni ło się
dość moc no. Mó wi się o nim
„osie dle z pral nią” i wszy scy
bez błęd nie wie dzą, o ja kie
miej sce cho dzi. I co naj waż -
niej sze, na ryn ku miesz ka -
nio wym cią gle jest ono na to -
pie. 

Udział wkon kur sie Mo der -
ni za cja Ro ku i otrzy ma na
wów czas na gro da z pew no -
ścią w pew nym stop niu przy -
czy ni ły się do pod nie sie nia
pre sti żu na szej in we sty cji.

KRZYSZ TOF MA TY JASZ CZYK 
pre zy dent Czę sto cho wy

Mo der ni za cja to jed no
z klu czo wych słów
w sa mo rzą do wej no -

men kla tu rze, dla te go ty tuł Mo -
der ni za cja Ro ku brzmi dla sa -
mo rzą dow ców za chę ca ją co.

Pol skie mia sta chcą się mo -
der ni zo wać, re wi ta li zo wać swo -
je te re ny, bu dyn ki, uli ce, pla ce.
Te in we sty cje pod no szą ja kość
miej skiej prze strze ni, a przez to
ja kość ży cia w mie ście, są więc
war to ścią sa mą wso bie dla mia -
sta i je go miesz kań ców. Do strze -
że nie i do ce nie nie te go ty pu
pro jek tu w tak pre sti żo wym
kon kur sie, ja kim jest Mo der ni -
za cja Ro ku, to po wód do do dat -
ko wej sa tys fak cji. Nie tyl ko dla
władz mia sta, ale tak że pro jek -
tan tów, wy ko naw ców, in sty tu cji,
firm i osób za an ga żo wa nych
wprzy go to wa nie oraz re ali za cję
in we sty cji. Ta ki ty tuł to oczy wi -

ście szan sa na szer szą pro mo cję
kon kret ne go obiek tu czy frag -
men tu mia sta.

Czę sto cho wa zdo by ła ty tuł
Mo der ni za cji Ro ku w 2014 r.,
w ka te go rii dro gi i obiek ty mo -
sto we za re wi ta li za cję alei Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny. Wcze -
śniej, w2009 r., by ła na gro dzo na
w ka te go rii te re ny zie lo ne –
zare wa lo ry za cję par ków Sta szi -
ca i 3 Ma ja. Obie in we sty cje by ły
współ fi nan so wa ne ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej. Oba miej sca
są nie wąt pli wy mi wi zy tów ka mi
mia sta – ale ja Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny to naj bar dziej re pre -
zen ta cyj na ar te ria cen trum mia -
sta, „czę sto chow ski sa lon”, miej -
sce naj waż niej szych miej skich
wy da rzeń, za rów no w prze szło -
ści, jak i obec nie, sym bol po łą -
cze nia Sta rej iNo wej Czę sto cho -
wy –przed190 la ty –wje den or -
ga nizm miej ski.

Par ki le żą ce na zbo czu Ja snej
Gó ry to ulu bio ne miej sce spa ce -
rów i wy po czyn ku czę sto cho -
wian w cen trum mia sta, licz nie
od wie dza ne tak że przez piel -
grzy mów i tu ry stów. To tak że
miej sce waż ne whi sto rii Czę sto -
cho wy, nie tyl ko z uwa gi na bli -
skość klasz to ru ja sno gór skie go.
Park Sta szi ca był m.in. te re nem
wiel kiej Wy sta wy Prze my słu
i Rol nic twa z 1909 r., z któ rej za -
cho wa ło się kil ka od re stau ro wa -
nych obec nie pa wi lo nów eks po -
zy cyj nych, peł nią cych funk cje
mu ze al ne, kul tu ral ne, edu ka cyj -
ne…

Gdy by nie re wi ta li za cyj ne
pro jek ty, któ re zdo by ły uzna nie

ka pi tu ły kon kur su Mo der ni za -
cja Ro ku, cen trum Czę sto cho wy
wy glą da ło by z pew no ścią mniej
re pre zen ta cyj nie, nie przy cią ga -
ło by w ta kim stop niu ani miesz -
kań ców, ani tu ry stów, nie two -
rzy ło by przy ja znej sce no gra fii
dla ta kich ple ne ro wych pro jek -
tów, jak np. „Ale je –tu się dzie je”,
miej skich mu zycz nych fe sti wa li
czy –tak jak ostat nio –tra dy cyj -
nych ogól no pol skich do ży nek.

Udział wkon kur sie Mo der ni -
za cja Ro ku da je moż li wość kon -
fron ta cji wła snych re ali za cji
z pro jek ta mi in nych miast, kie -
ru je namia sto „bran żo we” za in -
te re so wa nie ze stro ny ar chi tek -
tów, pro jek tan tów, urba ni stów,
pre zen tu je na are nie ogól no -
pol skiej mniej zna ne czę sto ob -
li cze mia sta, aje że li jest suk ces –
po twier dza, że my śli my „mia -
sto twór czo” i dzia ła my w do -
brym kie run ku.

Czę sto cho wie – dzię ki kon -
se kwent nym dzia ła niom pro -
mo cyj nym, współ pra cy z wie lo -
ma śro do wi ska mi, ale tak że na -
gro dom w ta kich kon kur sach
jak Mo der ni za cja Ro ku, uda ło
się wostat nich la tach zbu do wać
mar kę mia sta, nie tyl ko ja ko cen -
trum piel grzym ko we go, ale tak -
że ośrod ka otwar te go na in we -
sto rów, wspie ra ją ce go przed się -
bior czość, go spo dar kę, mo der -
ni zu ją ce go się w wie lu dzie dzi -
nach, re ali zu ją ce go wie le
no wa tor skich, od waż nych
przed się wzięć i pro gra mów
spo łecz nych. Ta ka mar ka co raz
sku tecz niej bu du je na szą po zy -
cję wkra ju ire gio nie. 

JÓ ZEF SI RY 
pre zes REMOST sp. z o.o. w Dę bi cy

Ja ko uczest nik or ga ni zo wa ne go
kon kur su Mo der ni za cja Ro -
ku 2015 mo gę po wie dzieć, że

udział sta no wi świet ną oka zję
dopo pu la ry za cji na szej fir my przez
za zna cze nie swo jej obec no ści
na ryn ku, a dzię ki te mu po zy ska nia
ugrun to wa ne go miej sca so lid ne go
i kon kret ne go part ne ra, z któ rym
war to współ pra co wać. Atu tem na -
szej fir my jest do świad czo na ka dra
in ży nie rów oraz pra cow ni ków ma -
ją cych wie lo let ni staż pra cy na bu -
do wach. 

Głów ny pro fil na szej dzia łal no ści
to bu do wa ire mon ty obiek tów mo -
sto wych (mo sty, wia duk ty, prze pu -
sty, kład ki), za bez pie cza nie osu -

wisk, fun da men to wa nie, ro bo ty pa -
lo we, ścian ki szczel ne, za bez pie -
cze nie wy ko pów. Pro wa dzi my rów -
nież dzia łal ność wza kre sie do radz -
twa tech nicz ne go, nad zo ru oraz
pro jek to wa nia. REMOST pro wa dzi
re ali za cje głów nie na ob sza rze po -
łu dnio wo -wschod nim kra ju. Gwa -
ran tu je my so lid ność, do brą ja kość
i ter mi no wość wy ko na nych ro bót,
dla te go zor ga ni zo wa ny i prze pro -
wa dzo ny kon kurs po wo du je
wzrost po pu lar no ści izwięk sza roz -
po zna wal ność. 

Dzię ki kon kur so wi oraz zdo by -
ciu na gro dy w Mo der ni za cji Ro -
ku 2011 za in we sty cję „Re no wa cję
za byt ko we go mo stu dro go we go
przez po tok Iwo nic ki w cią gu dro gi
po wia to wej nr1976 R Kro sno -Ro gi -
Iwo nicz” uzy ska li śmy umoc nie nie
po zy tyw ne go wi ze run ku fir my.

ZBI GNIEW CIER NIAK 
dy rek tor Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Śląsk” im. Sta ni sła wa Ha dy ny
w Ko szę ci nie

Udział w kon kur sie Mo -
der ni za cja Ro ku był dla
nas ogrom nym za szczy -

tem. Ze spół Pie śni i Tań ca Śląsk
otrzy mał po dwój ną na gro dę
za mo der ni za cję swo jej sie dzi -
by – ze spo łu pa ła co wo -par ko -
we go wKo szę ci nie –odka pi tu ły
kon kur su i od in ter nau tów. Cie -
szy my się z tak zna czą cych wy -
róż nień, dla te go moc no pro mu -
je my fakt, że je ste śmy ich lau re -
atem. Ty tuł Mo der ni za cji Ro ku
znacz nie pod no si war tość prze -
pro wa dzo nej przez nas in we sty -
cji, a co za tym idzie, na da je tak -
że pre stiż na szej in sty tu cji. To
sza le nie istot ne zpunk tu wi dze -
nia sze ro kiej pro mo cji za rów no
obiek tu, jak i sa me go Ze spo łu
Śląsk. Bar dzo się cie szy my, że
wie lo wy mia ro wa dzia łal ność in -
sty tu cji idzie w pa rze z tak pre -
sti żo wy mi wy róż nie nia mi.

Czu je my się moc no zwią za ni
z Kon kur sem nie tyl ko ja ko je go
lau re aci. Na sze wy stę py wzbo -
ga ca ją ar ty stycz nie co rocz ną
ga lę fi na ło wą, pod czas któ rej
wrę cza ne są wy róż nie nia.
Udział w tej uro czy sto ści to dla
nas wy jąt ko wa przy jem ność
i za szczyt, ale tak że wiel ki bo -
nus pod wzglę dem pro mo cyj -
nym. Na gro dzo na ty tu łem Mo -
der ni za cji Ro ku sie dzi ba Ze -
spo łu jest w ten spo sób sta le
w krę gu za in te re so wa nia od -

bior ców. Kon kurs jest bo wiem
moc no pro mo wa ny, a in for ma -
cja o udzia le w nim, a tym bar -
dziej o zwy cię stwie, do cie ra
do sze ro kiej gru py tu ry stów. To
na tu ral nie znaj du je od zwier -
cie dle nie w za in te re so wa niu
na szym obiek tem i od by wa ją -
cych się w nim im pre zach kul -
tu ral nych. 

Kon kurs jest nam tak że bli ski
ze wzglę du na war to ści, ja kie
pod kre śla. Po pu la ry zu je pol -
skie in we sty cje re ali zo wa ne
przez pol skie przed się bior stwa,
dzię ki któ rym nie jed no krot nie
ra to wa ne są hi sto rycz nie war to -
ścio we obiek ty. My na to miast
je ste śmy pol skim ze spo łem,
któ ry kul ty wu je pol ską kul tu rę,
tra dy cję i hi sto rię. Eks po nu je -
my to w każ dym miej scu
na świe cie, gdzie po ja wia my się
zkon cer ta mi. Pro mo cja pol skiej
kul tu ry to bez wąt pie nia wspól -
na mi sja – ka pi tu ły kon kur su
Mo der ni za cja Ro ku w wy mia -
rze dzie dzic twa ma te rial ne go,
a Ze spo łu Śląsk pod wzglę dem
ar ty stycz nym.

TO MASZ WIERZ BIC KI 
dy rek tor ge ne ral ny SATO sp. z o.o. 

24sierp nia 2016 ro ku
SATO sp. z o.o. mia ło
za szczyt po raz ko -

lej ny uczest ni czyć w cie szą cym
się du żą po pu lar no ścią ogól no -
pol skim wy da rze niu dla przed -
sta wi cie li bran ży bu dow la nej.
Uro czy ste roz da nie na gród
w ple bi scy cie Mo der ni za cja
Ro ku 2015, zgod nie z ran gą wy -
da rze nia, mia ło miej sce w bo -
ga tych wnę trzach Zam ku Kró -
lew skie go w War sza wie. Kon -

kurs ten co ro ku wy ła nia lau re -
atów wy jąt ko wych in we sty cji
bu dow la no -re mon to wych z ca -
łej Pol ski i sta no wi istot ne na -
rzę dzie bu do wa nia pre sti żu
i za ufa nia do bio rą cych w nim
udział przed się biorstw i jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Wy da rze nie od gry wa istot ną
ro lę w kształ to wa niu i pro mo cji
wi ze run ku tu ry stycz ne go i eko -
lo gicz ne go ob sza rów, na któ -
rych re ali zo wa ne są wy róż nia -
ne in we sty cje. Nie bez zna cze -
nia po zo sta je rów nież kwe stia
roz po wszech nia nia idei no wo -
cze snych roz wią zań w bu dow -
nic twie. 

Te go rocz na Mo der ni za cja
Ro ku sta no wi ła 20. już spo tka -
nie pod mio tów za an ga żo wa -
nych w kształ to wa nie i mo der -
ni za cję ar chi tek to nicz ne go kra -
jo bra zu współ cze snej Pol ski.
Ka pi tu ła kon kur su nie jed no -
krot nie wy róż nia ła in we sty cje
pro wa dzo ne przez bia ło stoc kie
przed się bior stwo SATO sp. z o.
o., m.in. za roz bu do wę i mo der -
ni za cję oczysz czal ni ście ków
Na gór ki - Ja błoń oraz pra ce ter -
mo mo der ni za cyj ne na ob sza -

rze wo je wódz twa pod la skie go.
Za an ga żo wa nie za ło ży cie la
spół ki, śp. Edwar da Cha li mo -
niu ka, a tak że je go nie złom na
wia ra w war to ści, ja ki mi kie ro -
wać się po wi nien słu żą cy lo kal -
ne mu spo łe czeń stwu biz nes -
men, mo ty wu je no wy za rząd
przed się bior stwa do kon ty nu -
owa nia mi sji spół ki. 

Pra gnie my z du mą za pew nić,
iż je ste śmy go to wi mo der ni zo -
wać oraz two rzyć no we obiek ty
z za cho wa niem dba ło ści nie tyl -
ko o wa lo ry es te tycz ne i prak -
tycz ne, ale tak że o kwe stie
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne -
go oraz zwięk sza nia ja ko ści ży -
cia miesz kań ców Pod la sia. Na -
gro da spe cjal na „MODULOR”,
wpi su ją ca SATO sp. z o.o. na wą -
ską li stę przed się biorstw wy -
róż nio nych za ostat nie 20 lat
dzia łal no ści, sta no wi po wód
do du my oraz si łę na pę do wą
dla bu do wa nia jesz cze lep szej
przy szło ści. Od bie ra jąc na gro -
dę, skła da my obiet ni cę utrzy -
ma nia wy so kich stan dar dów
na szych prac oraz sta łe go dą że -
nia do za spo ka ja nia po trzeb lo -
kal nych spo łecz no ści.

KS. JAN KA LI NOW SKI 
kapelan Ogólnopolskiego Konkursu
Modernizacja Roku

Wieś Ja ran to wi ce w gmi -
nie Wą brzeź no ni czym
się od in nych ma łych

sie dlisk nie wy róż nia. W cen -
trum drew nia ny ko śció łek,
a obok szko ła, re mi za stra żac ka,
sklep i pa rę do mów. Więk szość
utrzy mu je się z pra cy na ro li
i drob nej przed się bior czo ści,
ale ja ran to wi cza nie wie dzą, że
dziś ma ją się czym chlu bić. Na -
wet naj ak tyw niej si nie przy -
pusz cza li, że sta ry, zde wa sto wa -
ny po woj nie zbór ewan ge lic ki,
wy ko rzy sty wa ny doma ga zy no -
wa nia pło dów zie mi, a póź niej
ja ko sa la gim na stycz na, za chwy -
ci kie dyś swo ją uro dą i oży je
zgod nie ze swo im sa kral nym
prze zna cze niem. Świą ty nia,
któ rej po wsta nie da tu je się
na XVII lub na wet XVI wiek, zo -
sta ła zbu do wa na z cio sa nych
ręcz nie mo drze wio wych ba li
i po kry ta strze chą z trzci ny, co
dziś sta no wi nie zwy kłą rzad -
kość. Nie wi docz na od ze wnątrz
kon struk cja da chu jest zda niem
spe cja li stów uni ka to wa.

Na nie szczę ście z po wo du
ogrom nych ubyt ków iznisz czeń,
po mi mo do raź nych re mon tów,

stan świą ty ni z ro ku na rok się
po gar szał. W tej sy tu acji trze ba
by ło szyb ko dzia łać, aby ra to wać
świą ty nię. Po po zy ska nie środ -
ków zbu dże tu Mi ni ster stwa Kul -
tu ry iDzie dzic twa Na ro do we go,
prze pro wa dzo no grun tow ny re -
mont obiek tu. To, że mi mo wie lu
trud no ści uda ło się, moż na za -
wdzię czać Opatrz no ści i życz li -
wym lu dziom, któ rzy na róż ne
spo so by udzie la li kon kret nej
po mo cy. Wy da je się, że wła śnie
ta współ pra ca by ła klu czem
dopo wo dze nia ca łe go przed się -
wzię cia. Grun tow nie od re stau -
ro wa ny ko ściół zo stał po świę co -
ny iofi cjal nie prze ka za ny dopo -
now ne go użyt ko wa nia w 2006
ro ku.Ito mógł by być ko niec opi -
sy wa nej hi sto rii, ale nie jest.
Wpraw dzie „fi nis co ro nat opus”,
wtym jed nak przy pad ku uko ro -
no wa nie mia ło do pie ro na stą pić.
Zgło szo ny do XI edy cji ogól no -
pol skie go kon kur su Mo der ni za -
cja Ro ku 2006 pro jekt zna lazł
uzna nie uju ro rów, któ rzy pa ra fii
pw. św. Apo sto łów Szy mo na iJu -
dy Ta de usza w Wą brzeź nie
zare stau ra cję fi lial ne go ko ścio ła
wJa ran to wi cach przy zna li głów -
ną na gro dę w ka te go rii „obiekt
za byt ko wy”.

Od te go cza su ob ser wu je się
„oży wie nie” ja ran to wic kiej świą -
ty ni. Dla przy kła du, no wo żeń cy
upa trzy li ją so bie ja ko do sko na łe

miej sce doza wie ra nia związ ków
mał żeń skich. Wier ni z Ja ran to -
wic nie tyl ko ma ją gdzie się mo -
dlić; moż na te raz za uwa żyć ich
co raz ak tyw niej szą współ pra cę
„z wój tem i ple ba nem”. Po uro -
czy sto ści po świę ce nia świą ty ni
wo kół za czę ło po wsta wać jak by
no we cen trum. Roz bu do wa -
na zo sta ła szko ła, zor ga ni zo wa -
no świe tli cę, w któ rej co raz ak -
tyw niej dzia ła Ko ło Go spo dyń
Wiej skich, po bu do wa no no wą
re mi zę stra żac ką, a wójt za po -
wie dział pod ję cie sta rań obu do -
wę no wej świe tli cy. Peł ne uro ku
pa ster ki, od pu sty, do żyn ki gmin -
ne i so łec kie, fe sty ny dla nie peł -
no spraw nych dzie ci, na bo żeń -
stwo eku me nicz ne z udzia łem
ewan ge li ków zNie miec, uro czy -
sto ści dla my śli wych, le śni ków
i ho dow ców go łę bi, to tyl ko nie -
któ re z przy kła dów świad czą -
cych o ak ty wi za cji śro do wi ska.
Nie ma ła w tym za słu ga szko ły
istra ża ków.

Nie któ rzy mó wią o no wych
„na ro dzi nach” Ja ran to wic.

BOŻENA WAWRZKOWICZ 
wiceprezes zarządu Arkada Invest
Development sp. z o.o. 
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Prestiż, który procentuje 

Nagrody ciągle promują

Konkurs dowartościowuje

rp.pl◊

ADAM LIP CZYŃ SKI 
pre zes Sz. P. Lip czyń ski sp. z o.o. 

Uczest ni czę w kon kur sie
od 1999 ro ku, kie dy wy -
re mon to wa li śmy w So -

po cie bu dy nek, któ ry uległ po -
ża ro wi. Na wia sem mó wiąc, nie
tyl ko go od no wi li śmy, ale też
wcze śniej po ma ga li śmy ga sić.
Za je go mo der ni za cję zo sta li -
śmy na gro dze ni w kon kur sie.
To by ła na sza pierw sza bar dzo
du ża re ali za cja, któ ra po mo gła
moc no wy pro mo wać fir mę.
Spe cja li zu je my się w od na wia -
niu sta rych bu dyn ków i prze -
pro jek to wy wa niu ich funk cji,
więc na udzia le w jed nej edy cji
kon kur su się nie skoń czy ło.
W póź niej szych la tach tak że
uda ło nam się od no sić suk ce sy.
Mię dzy in ny mi zdo by li śmy trzy
pierw sze na gro dy, dwie dru gie
i jed ną no mi na cję. 

Nasz udział w kon kur sie za -
owo co wał do tej po ry dzie wię -
cio ma na gro da mi. Nie dość, że
je zdo by wa li śmy, to po pew -
nym cza sie za pro szo no nas
do ka pi tu ły kon kur su w ka te go -
rii ochro ny za byt ków. Gdy
w tym ro ku od bie ra li śmy sta tu -
et kę i zło tą od zna kę, by li śmy

szó stą fir mą w Pol sce, któ ra
otrzy ma ła aż ty le na gród.
Szcze rze za chę cam in ne fir my
i sa mo rzą dy do udzia łu w kon -
kur sie Mo der ni za cja Ro ku, po -
nie waż re ali za cje in we sty cji za -
wsze nie zwy kle moc no pro mu -
ją mia sta i re gio ny, a fir my re ali -
zu ją ce in we sty cje zy sku ją
na ryn ku bu dow la nym pre stiż. 

Do sko na le wi dzę to na przy -
kła dzie So po tu i Gdy ni, gdzie
dzia ła my już po nad 26 lat. Te

mia sta są, w mo im od czu ciu,
wzo rem do na śla do wa nia, je śli
cho dzi o wy ko rzy sta nie środ -
ków unij nych. So pot jest dru -
gim pol skim mia stem wy ko rzy -
stu ją cym do ta cje z Unii Eu ro -
pej skiej. I to fak tycz nie wi dać.
Gdy nia tak że jest w czo łów ce.
Udział w kon kur sie pro cen tu je.
Przez la ta swo je go ist nie nia ca ły
czas się zmie niał, cią gle do pa -
so wy wał do no wych re aliów
i po trzeb je go uczest ni ków. 

Ostat nio, co uwa żam
za strzał w dzie siąt kę, za po wie -
dzia no no wą ka te go rię kon -
kur so wą, mia no wi cie two rze -
nie no wych bu dyn ków w oto -
cze niu sta rej ar chi tek tu ry. To
bar dzo in te re su ją cy po -
mysł. I za pew nie nie ostat ni,
po nie waż kon kurs jest nie zwy -
kle ży wym or ga ni zmem sta ra -
ją cym się iść w kie run ku bran -
żo wych tren dów. Wła śnie dzię -
ki ta kie mu po dej ściu udział
w nim au ten tycz nie prze kła da
się na ko rzy ści dla in we sto rów,
wy ko naw ców i miejsc, w któ -
rych re ali zo wa ne są in we sty -
cje. Nie bez po wo du wspo mi -
nam o tym, po nie waż ist nie je
wie le in nych kon kur sów o po -
dob nej for mu le, jed nak
z udzia łu w nich nic nie wy ni ka.
Mo der ni za cja Ro ku to mar ka,
a ewen tu al ne na gro dy i wy róż -
nie nia pro mu ją in we sty cję
i wy ko naw cę nie tyl ko w chwi li
przyj mo wa nia sta tu et ki. To
pre stiż, któ ry pro cen tu je przez
dłu gie la ta. 

Kon kurs jest wręcz in sty tu -
cją, któ ra przy czy nia się do pro -
mo cji nie du żych firm bu dow la -
nych z ogrom nym ba ga żem do -
świad czeń i ape ty tem na od no -
sze nie suk ce sów.

TO MASZ NO WAK 
pre zes Pa int Ser wis sp. z o.o. 

Udział w kon kur sie ma
nie oce nio ną moc pro -
mo cyj ną. Uczci wie trze -

ba po wie dzieć, że ku pu jąc za -
byt ko wą Vil lę La sko wą w Biel -
sku -Bia łej, a na stęp nie ją mo -
der ni zu jąc, my śle li śmy o biz ne -
sie. Pro wa dząc na szą
dzia łal ność, ma my licz ne kon -
tak ty z za gra nicz ny mi kon tra -
hen ta mi, w oczach któ rych
chcie li śmy pre zen to wać się
god nie. Bu dy nek słu ży za tem
do ce lów re pre zen ta cyj nych.
Raz, dwa ra zy w mie sią cu od by -
wa ją się w nim na sze spo tka nia
biz ne so we. Aby jed nak na sza
in we sty cja przy no si ła do dat ko -
we ko rzy ści, pra co wa ła ca ły rok
i po pro stu na sie bie za ra bia ła,
zde cy do wa li śmy się stwo rzyć
eno te kę wło skich win. Ma ona
w swo ich za so bach oko ło 600
ety kiet win z ca łych Włoch.
Dzię ki sprze da ży wi na po kry -
wa my wszyst kie kosz ty utrzy -
ma nia obiek tu. Je stem z te go
bar dzo za do wo lo ny. In we sty cja
nie tyl ko zo sta ła zre ali zo wa na
na bar dzo wy so kim po zio mie,
ale tak że biz ne so wo oka za ła się
tra fio nym po my słem. 

Obiekt Vil la La sko wa zo stał
ukoń czo ny w ro ku 2009 i w tym

ro ku otrzy ma li śmy na gro dę
w kon kur sie „Mo der ni za cja ro -
ku”. Na sze wy sił ki przy nio sły
nam nagrody ministra kultury i
dziedzictwa narodowego i  głów -
ne go kon ser wa to ra za byt ków. To
dla mnie szcze gól ne wy róż nie -
nia. Na od wie dza ją cych nas go -
ściach na sze na gro dy ro bią
ogrom ne wra że nie. Od chwi li,
gdy je otrzy ma li śmy, mi nę ło już
kil ka lat, a jed nak ca ły czas one
dla nas pra cu ją. Wy star czy za -
dbać oich eks po zy cję we wła ści -
wym kon tek ście. 

Vil la La sko wa jest ho te lem
bu ti ko wym w wy da niu luk su -
so wym, a lu dzie biz ne su to do -
ce nia ją i chęt nie or ga ni zu ją
u nas spo tka nia ze swo imi part -
ne ra mi biz ne so wy mi. Dla te go
nasz udział w kon kur sie uwa -
żam za po ży tecz ny. Po stro nie
or ga ni za to rów kon kur su bra -
ku je mi jed nak lob bo wa nia
na rzecz po pra wy wa run ków
funk cjo no wa nia ta kich firm jak
mo ja i in nych, któ re po dej mu ją
się przed się wzięć ra tu ją cych
cen ne za byt ko we obiek ty. Cho -
dzi o lep szy do stęp do środ ków
fi nan so wych. Do ta cje przy pa -
da ją sa mo rzą dom, a pry wat ni
in we sto rzy mo gą je dy nie po -
ma rzyć, by do stać się do wspo -
ma ga ją cych fun du szy. A war to
pa mię tać, że ro bi my wie le rze -
czy nie tyl ko dla biz ne su, ale

tak że w szczyt nych ce lach. Jó -
zef Pił sud ski po wie dział kie -
dyś, że je śli za po mnia łeś
o prze szło ści, to nie je steś wart
ani te raź niej szo ści, ani przy -
szło ści. Dla te go bar dzo mnie

cie szy, że co raz wię cej lu dzi biz -
ne su za czy na in we sto wać
w na sze prze pięk ne za byt ki.
Swo im ko le gom z bran ży za -
wsze po wta rzam: za in we stuj,
zo staw coś po so bie.

IRE NE USZ PA ŁAC 
wi ce pre zes za rzą du Za kła du Tech ni -
ki Ochro ny Śro do wi ska FOLEKO 

Kon kur s Mo der ni za cja
Ro ku jest mo im zda -
niem waż ny z dwóch po -

wo dów. Po pierw sze, do war to -
ścio wu je sta ra nia wie lu osób
i in sty tu cji, któ rym za le ży
na oca le niu i utrzy ma niu do -
bre go sta nu dzie dzic twa kul tu -
ry ma te rial nej w Pol sce. 

Po dru gie, jest oka zją przed -
sta wie nia zna ko mi tych pro fe -
sjo na li stów z bran ży bu dow la -
nej. W ten spo sób, choć mo że
za brzmi to nie co gór no lot nie,
przy czy nia się do two rze nia
eto su śro do wi ska. Za pew ne
przy zna wa nie tej na gro dy jest
też in spi ra cją i za chę tą do dzia -
ła nia dla tych wszyst kich, któ -
rym „chce się chcieć”. Zwłasz -

cza że 20 lat ist nie nia kon kur su
ewi dent nie ugrun to wa ło je go
pre stiż. 

Gra tu lu jąc or ga ni za to rom
z po wo du ju bi le uszu, war to się
za sta no wić, czy Mo der ni za cję
Ro ku moż na jesz cze le piej wy -
ko rzy stać. Są dzę, że w pew nym
stop niu jest ona uży tecz na dla
de kla ro wa ne go w pla nie Mo ra -
wiec kie go po mna ża nia we -
wnętrz ne go po ten cja łu Pol ski
i si ły jej go spo dar ki. Ra czej nie
da się te go osią gnąć bez wia ry
we wła sne moż li wo ści, bu do -
wa nej na ba zie zna jo mo ści
przy kła dów po twier dza ją cych,
że po tra fi my ro bić rze czy war te
za uwa że nia. 

Po pu la ry zo wa nie osią gnięć
w dzie dzi nie bu dow nic twa by -

ło by chy ba ła twiej sze, gdy by
po łą czyć wy si łek osób two rzą -
cych Mo der ni za cję Ro ku i in -
nych po dob nych przed się -
wzięć. Być mo że każ dy z po sia -
da ją cych już pew ną re no mę
kon kur sów, za cho wu jąc swo ją
toż sa mość i od ręb ność, po wi -
nien być ro dza jem pre kwa li fi -
ka cji do swo istej nie for mal nej
„li gi mi strzów”. Na gro dą w niej
by ła by pro mo cja zde cy do wa -
nie bar dziej efek tyw na niż ta,
na któ rą mo gą li czyć obec nie
lau re aci któ re go kol wiek ple bi -
scy tu. Uwa żam, że jest co naj -
mniej kil ku po ten cjal nych pa -
tro nów po sia da ją cych wy star -
cza ją ce moż li wo ści fi nan so we
i or ga ni za cyj ne do prze pro wa -
dze nia ta kie go pro jek tu.

≥ Vil la La sko wa jest obec nie luk su so wym miej scem spo tkań
szko le nio wo -kon fe ren cyj nych wzbo ga co nym o moż li wość de -
gu sta cji i za ku pu win wło skich oraz de lek to wa nia się
po tra wa mi kuch ni wło skiej. Za byt ko wa wil la wraz z par kiem
le śnym ze wzglę du na swo je wa lo ry oraz lo ka li za cję na le ży
do uni kal nych nie tyl ko w sa mym Biel sku, ale też w re gio nie.
Obiekt po cho dzi z ro ku 1890. Zo stał od re stau ro wa ny i wy po -
sa żo ny w udo god nie nia, tak aby stan dard po koi go ścin nych,
za ple cza kon fe ren cyj ne go i re stau ra cyj no -ga stro no micz ne go
był utrzy ma ny na naj wyż szym po zio mie. Me ble i sprzęt od da ją
świet ność obiek tu, a jed no cze śnie speł nia ją wy mo gi naj now -
szej tech ni ki. Na dwóch pię trach znaj du je się sześć po koi
z dzie się cio ma miej sca mi noc le go wy mi. Oprócz te go sa la kon -
fe ren cyj no -ban kie to wa mo że spro stać ob słu dze 70 osób.

Mo der ni za cję za -
jezd ni pro wa -
dzo no w for mu -
le „Za pro jek tuj
i wy bu duj”. Za -

pro jek to wa nie obiek tu od by ło
się w opar ciu o pro gram funk -
cjo nal no -użyt ko wy przy go to -
wa ny przez za ma wia ją ce go.

Ca łość za jezd ni ob słu gu ją ca
obec nie 127 po jaz dów zo sta ła
prze bu do wa na i przy sto so wa -
na do ob słu gi tram wa jów ni sko -
po dło go wych. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je fakt, że in fra -
struk tu ra bu dow la na za jezd ni
obej mu je za byt ko we ha le po -
sto jo we wy bu do wa ne w 1934
ro ku. Ha le te od re stau ro wa no
pod nad zo rem kon ser wa to ra
za byt ków, za cho wu jąc ich pier -
wot ny wy gląd. Uzy ska ny efekt
koń co wy do da je za jezd ni
szcze gól ne go uro ku. Ostat ni re -
mont obiek tu od był się w la -
tach 70. i 80. ubie głe go wie ku.

Prze bu do wa za jezd ni obej -
mo wa ła zmia nę i roz bu do wę
ukła du to ro we go w ce lu do sto -
so wa nia go do ak tu al nych po -
trzeb. Do bu do wa ny zo stał do -
dat ko wy tor nr 21, któ ry peł ni
funk cję to ru ob jaz do we go. Tor
nr 20 zo stał za bu do wa ny ha lą,
w któ rej za in sta lo wa no to kar kę
pod to ro wą, ob słu gu ją cą
wszyst kie ty py tram wa jów.
Łącz nie na te re nie za jezd ni
i w jej są siedz twie po ło żo no aż 6
ki lo me trów to rów i za mon to -
wa no 44 zwrot ni ce. Część to -
rów miesz czą cych się w za jezd -
ni zmie ni ło swój cha rak ter, gdyż
mu sia ła zo stać do sto so wa na
do ob słu gi wa go nów ni sko po -
dło go wych. Stąd też pod czas
mo der ni za cji zre zy gno wa no
z funk cjo no wa nia czę ści ka na -
łów na rzecz bu do wy sta no wisk
do ob słu gi urzą dzeń znaj du ją -
cych się w gór nych czę ściach
tram wa jów.

In we sty cja ma ją ca cha rak ter
in we sty cji pod klucz za kła da ła
po za mo der ni za cją obiek tu tak -
że za opa trze nie go w no wo cze -
sny sprzęt za rów no do ob słu gi,
utrzy ma nia, jak i na pra wy wa -

go nów. Za jezd nia zy ska ła no we
urzą dze nia, ta kie jak to kar ka
pod to ro wa, sta no wi sko dia gno -
stycz ne do po mia ru pła skich
miejsc i na lep, la se ro wy po miar
geo me trii ko ła, no we suw ni ce,
si los na pia sek wraz z sys te mem
au to ma tycz ne go tan ko wa nia
pia skiem tram wa jów. W ra mach
prze bu do wy po wsta ły rów nież
no we obiek ty: ha la to kar ki pod -
to ro wej, wia ta po sto jo wa, bu dy -
nek pod sta cji trak cyj nej.

Dru ga in we sty cja, czy li za -
pro jek to wa nie i wy ko na nie ro -
bót bu dow la nych w ra mach
pro jek tu „Po lep sze nie ja ko ści
usług prze wo zo wych po przez
po pra wę sta nu tech nicz ne go li -
nii ko le jo wych nr 1, 133, 160, 186
na od cin ku Za wier cie -Dą bro -
wa Gór ni cza Ząb ko wi ce -Ja -
worz no Szcza ko wa”, mia ła
na ce lu, wraz z in ny mi re ali zo -
wa ny mi na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go pra ca mi w ob sza -
rze in fra struk tu ry ko le jo wej,
uspraw nie nie ru chu pa sa żer -
skie go i to wa ro we go, pod wyż -
sze nie kom for tu po dró ży oraz
po pra wę bez pie czeń stwa,
a tak że skró ce nie cza su po dró -
ży.

Wy ko na ne w ra mach po wyż -
sze go za da nia pra ce obej mo -
wa ły re wi ta li za cję czte rech li nii
ko le jo wych na od cin ku Za wier -
cie -Dą bro wa Gór ni cza Ząb ko -
wi ce -Ja worz no Szcza ko wa,
któ re peł nią klu czo wą funk cję
ko mu ni ka cyj ną w ska li ca łe go
kra ju (sta no wią one ob wod ni cę
to wa ro wą Za głę bia Dą brow -
skie go i Gór ne go Ślą ska). Przy -
wró ce nie pręd ko ści roz kła do -
wej na li niach prze zna czo nych
dla prze wo zów pa sa żer skich
i trans por tu ła dun ków (li nia
nr 1 i nr 133 - 120 km/h dla po -
cią gów pa sa żer skich i 100 km/h
dla po cią gów to wa ro wych, li nia
nr 160 - 100 km/h dla po cią gów
to wa ro wych, li nia nr 186 - 80
km/h dla po cią gów to wa ro -
wych) przy czy ni ło się do zwięk -
sze nia prze pu sto wo ści, co
prze ło ży ło się na spraw niej szy
i szyb szy trans port to wa rów
na pół noc kra ju. 

TRAMWAJE I KOLEJ | Grupa ZUE zgłosiła do konkursu
dwie inwestycje – przebudowę obiektów zajezdni Pogodno 

w Szczecinie oraz wykonanie robót budowlanych 
w ramach projektu polepszenia jakości usług przewozowych

poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych 
na odcinkach Zawiercie-Dąbrowa Górnicza 

i Ząbkowice-Jaworzno Szczakowa. 

Inwestycje 
w lepszy transport

≥ Zmodernizowana linia kolejowa

≥ Zajezdnia Pogodno w Szczecinie



Po tęż na in we sty cja re -
ali zo wa na by ła
pod na zwą „Bu do wa
ca ło rocz nej in fra -
struk tu ry spor to wo -

-re kre acyj nej nad je zio rem
Krzy wym w Olsz ty nie”. W jej
skład wcho dzi Cen trum Re kre -
acyj no -Spor to we Ukiel, ma ri -
na i kom pleks bu dyn ków
na Sło necz nej Po la nie, część
spor to wo -re kre acyj na na uli cy
Olim pij skiej oraz roz le gła sieć
łą czą cych je ście żek spa ce ro -
wych i ro we ro wych.

Ca ły kom pleks cha rak te ry zu -
je dba łość o stro nę es te tycz ną,
wy so ką ja kość pro jek tu ar chi -
tek to nicz ne go oraz do bór od -
po wied nich tech no lo gii. Po mo -
sty, plat for my wy po czyn ko we
ile ża ki za pro jek to wa no tak, aby
do sko na le wkom po no wać je
w na brzeż ne skar py i zej ścia
do wo dy. Bu dyn ki pre zen tu ją
styl lek kiej, nie in wa zyj nej ar chi -
tek tu ry. Wy ko rzy sta no do brej
ja ko ści ma te ria ły, któ re oprócz
trwa ło ści za pew nia ją mi ły dla
oka efekt, i za sto so wa no no wo -
cze sne tech no lo gie.

Obiek ty wcho dzą ce w skład
CRS Ukiel:

Pla ża Miej ska–część głów na
CRS Ukiel zlo ka li zo wa na
przy ul. Ka pi tań skiej. W tej czę -
ści zlo ka li zo wa ny jest obiekt Ka -
pi ta na tu, a w nim ad mi ni stra cja
Cen trum, po ste run ki po li cji
i stra ży miej skiej, punkt me -
dycz ny, cen trum mo ni to rin gu
oraz sa la kon fe ren cyj na. Napar -
te rze bu dyn ku znaj du je się wy -
po ży czal nia sprzę tu pły wa ją ce -
go. Przy ul. Ka pi tań skiej miesz -
czą się trzy ką pie li ska.Pla żo wi -
cze ma ją do dys po zy cji m.in.:
za ple cze szat nio wo -sa ni tar ne,
plat for my wy po czyn ko we, pla -
ce za baw dla dzie ci, 11 bo isk
do siat ków ki pla żo wej, bo isko
do ko szy ków ki, ka wiar nie i re -
stau ra cję, po mo sty spa ce ro we
i wi do ko we. Jed ną z atrak cji jest

Wod ny Plac Za baw. Jest wy po -
ży czal nia sprzę tu spor to we -
go.Do sko na łe wa run ki do re -
kre acji stwa rza pro me na da spa -
ce ro wa iroz bu do wa na sieć ście -
żek pie szo -ro we ro wych.

Olsz tyń skie Cen trum Ka ja -
kar stwa - zlo ka li zo wa ne
przy ul. Olim pij skiej - jest sie -
dzi bą trzech olsz tyń skich klu -
bów ka ja kar skich oraz Szko ły
Mi strzo stwa Spor to we go
w Olsz ty nie. Przy uli cy Olim pij -
skiej znaj du je się wy po ży czal -
nia sprzę tu spor to we go,.

Ele men tem wy róż nia ją cym
tę część CRS Ukiel jest ca ło rocz -
na ha la do siat ków ki pla żo wej -
pierw szy te go ty pu obiekt
w kra ju. W Olsz tyń skim Cen -
trum Ka ja kar stwa zlo ka li zo wa -
na są rów nież si łow nia wraz
z od no wą bio lo gicz ną, kort

do squ asha oraz pięk nie po ło -
żo na na wo dzie re stau ra cja. 

Cen trum Że glar stwa Wod ne -
go i Lo do we go to przy stań
i obiek ty ku ba tu ro we z sa la mi
kon fe ren cyj ny mi, si łow nią, wy -
po ży czal nią sprzę tu, lo ka lem
ma łej ga stro no mii, han ga rem
z warsz ta tem szkut ni czym, bo -
iskiem, am fi te atrem, pla ca mi
gier oraz urzą dze nia mi spor to -
wo -re kre acyj ny mi. Obiek ty te
po zwa la ją na wszech stron ne

wy ko rzy sta nie na tu ral nych wa -
run ków ob sza ru i oto cze nia
pro jek tu.

In fra struk tu ra na brze ża zo -
sta ła wy po sa żo na w urzą dze nia
ob słu gu ją ce wy po ży czal nię
sprzę tu pły wa ją ce go i bo je rów.
Od po wia da ona po trze bom
roż nych grup za in te re so wa -
nych - mło dych i star szych wiel -
bi cie li spor tów wod nych izi mo -
wych, atak że osób sys te ma tycz -
nie upra wia ją cych sport.
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Z cze go wy ni ka ła po trze ba prze pro wa -
dze nia in we sty cji?

Aka de mia Ry cer ska to je den
z naj cen niej szych le gnic kich za byt -
ków, per ła ar chi tek tu ry ba ro ko wej
w ska li ca łe go re gio nu. Jej trwa ją cy
wie le lat re mont i re wi ta li za cja, fi -
nan so wa ne głów nie z bu dże tu
mia sta, przy wró ci ły miesz kań com
obiekt bez cen ny dla dzie dzic twa
kul tu ro we go. Re wi ta li za cję koń -

czy ło w 2015 ro ku od re stau ro wa -
nie sal Kró lew skiej i Ma ne żo wej.
Sa la Kró lew ska sta ła się jed ną
z naj pięk niej szych re pre zen ta cyj -
nych prze strze ni na Dol nym
Ślą sku. Obiekt pod no si też atrak -
cyj ność tu ry stycz ną, ar ty stycz ną
i kul tu ral ną Le gni cy.
Ja kie ko rzy ści pły ną z prze pro wa dzo nej
in we sty cji?

Aka de mia Ry cer ska peł ni obec -
nie wie le funk cji. Dzia ła w niej
Le gnic kie Cen trum Kul tu ry, Szko ła
Mu zycz na, Mu zeum Mie dzi, miesz -
kań cy ko rzy sta ją tu z usług
wy dzia łu spraw oby wa tel skich
Urzę du Mia sta i Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go. Sa la Kró lew ska jest
miej scem wy da rzeń ar ty stycz nych,
ob cho dów waż nych uro czy sto ści
miej skich i świąt pań stwo wych
oraz wie lu spo tkań. Sa la Ma ne żo -

wa to do sko na łe miej sce kon cer to -
we ze świet ną aku sty ką.
Czy pla no wa ne są ko lej ne ta kie in we sty -
cje?

Re wi ta li za cje obiek tów i ca łych
ze spo łów za byt ko wych są sta łym
ele men tem na szej po li ty ki in we -
sty cyj nej i spo łecz nej. Wie le z nich
już od no wi li śmy, jak np. pły tę Ryn -
ku, Ka mie nicz ki Śle dzio we,
Ka mie ni cę Schol za czy za byt ko wy
park z pal miar nią, któ ry cze ka ją
dal sze eta py re wi ta li za cji. Sys te -
ma tycz nie od na wia my za byt ko we
ka mie ni ce ko mu nal ne i bę dzie my
to czy nić na dal. Pla nu je my od re -
stau ro wać Te atr Let ni w par ku
i stwo rzyć w nim no wo cze sne Cen -
trum Kul tu ry, Na uki i Edu ka cji
Wi te lo na. Przy go to wu je my re no -
wa cję Basz ty Choj now skiej
i in nych obiek tów. 

Z cze go wy ni ka ła po trze ba prze -
pro wa dze nia in we sty cji? 

Pro ble mem Olsz ty na ostat -
nie go pół wie cza by ło to, że był
on od wró co ny od swo ich naj -

więk szych wa lo rów - pięk nych
olsz tyń skich je zior. Ma my ich
w mie ście 15, a tym naj pięk -
niej szym i naj więk szym jest
wła śnie je zio ro Ukiel, zwa ne
też po tocz nie Krzy wym. Brak
in fra struk tu ry wy po czyn ko -
wo - re kre acyj nej, a co za tym
idzie atrak cyj nej ofer ty tu ry -
stycz nej, po wo do wał, że
Olsz tyn był po strze ga ny je dy -
nie ja ko mia sto tran zy to we
w dro dze na Wiel kie Je zio ra,
a nam za le ża ło, tak że z po wo -

dów go spo dar czych, że by stać
się mia stem po by to wym. Dzi -
siaj wi dać, że to się uda je
i wiel ka w tym za słu ga tej wy -
jąt ko wej in we sty cji.
Jak pan po strze ga ko rzy ści pły ną -
ce z tak du żej in we sty cji?

Na ko rzy ści moż na pa trzeć
w wie lu wy mia rach. Bar dzo
mnie cie szy, że Cen trum Re -
kre acyj no -Spor to we Ukiel, bo
tak po za koń cze niu in we sty cji
na zy wa się ten kom pleks, zo -
sta ło za ak cep to wa ne przez

miesz kań ców. Oni wręcz po -
ko cha li to miej sce
i prze by wa ją „na Ukie lu” nie -
za leż nie od po go dy. Wi dać, że
miej sce ma du żą si łę in te gra -
cyj ną i jest to wy mier na
ko rzyść spo łecz na. Rów nie
waż na jest pięk na ar chi tek tu ra
- dzie ło olsz tyń skich pro jek -
tan tów, bo po ka zu je ta lent,
moż li wo ści i si łę ro dzi mych ar -
chi tek tów. Re ali za cja te go
pro jek tu usta wia na du żo wyż -
szym po zio mie ocze ki wa nia

es te tycz ne wo bec prze strze ni
pu blicz nej mia sta. To w pew -
nym sen sie zro bił się
es te tycz ny „wzo rzec me tra”.
Są w koń cu tak że ko rzy ści go -
spo dar cze, bo Olsz tyn stał się
atrak cyj ny tu ry stycz nie.
W CRS Ukiel na praw dę du żo
się dzie je - to miej sce kon cer -
tów, fe sti wa li, im prez
spor to wych i pro mo cyj nych -
a co za tym idzie, otwo rzył się
ry nek dla ho te li, ga stro no mii
i usług re kre acyj nych. To już

dzia ła i bar dzo nas, miesz kań -
ców Olsz ty na, cie szy.
Mia sto ma w pla nach ko lej ne tak
efek tow ne in we sty cje?

Ra czej nie, a z pew no ścią
nie w ta kiej ska li. Na dal jed -
nak bę dzie my in we sto wa li
w in fra struk tu rę re kre acyj ną
i efek tow ną prze strzeń pu -
blicz ną. W pla nie roz wo ju
Olsz ty na po sta wi li śmy na eko -
lo gię, zdro wie, tu ry sty kę
i re kre ację i nie ma my wąt pli -
wo ści, że to był do bry wy bór.

ROZMOWA | Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

ROZMOWA | Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Legnickie modernizacje

Aka de mia Ry cer ska za -
chwy ca miesz kań ców i tu -
ry stów - mó wił pre zy dent
Ta de usz Krza kow ski. -
W kon kur sie Mo der ni za -

cja Ro ku 2015 ode bra łem rów nież na -
gro dę spe cjal ną im. prof. Wik to ra Zi -
na, nada ną przez Sto wa rzy sze nie
Ochro ny Na ro do we go Dzie dzic twa
Kul tu ro we go. Do ce nio no też na szą
ak tyw ność w in ter ne cie, ja ko naj cie -
kaw szą kam pa nię pro mu ją cą mo der -
ni za cję - za to by ła ko lej na na gro da.
Bar dzo nas rów nież cie szy pierw sze
miej sce w ple bi scy cie i na gro da dla
Le gnic kie go Przed się bior stwa Go -
spo dar ki Ko mu nal nej w ka te go rii re -
wi ta li za cji ob sza rów urba ni stycz -
nych, za prze bu do wę hi sto rycz ne go
mu ru na ko lum ba rium na Cmen ta -
rzu Ko mu nal nym - do da je pre zy -
dent. - Dzię ku ję też in ter nau tom
za pra wie dwa ty sią ce gło sów od da -
nych na le gnic kie in we sty cje oraz

oso bom, któ re mo der ni zo wa ły na sze
obiek ty.

Sa la Kró lew ska, li czą cej so bie po -
nad 300 lat Aka de mii Ry cer skiej, re -
stau ro wa na by ła pod wni kli wym
okiem kon ser wa to rów i pro fe sjo nal -
nych re no wa to rów. Re kon struk cją
i od no wą wy stro ju sztu ka tor skie go,
utrzy ma ne go wsty li za cji se ce syj no -ro -
ko ko wej, zaj mo wa li się wy so kiej kla sy
pol scy spe cja li ści. Gdy by wszyst kie
od re stau ro wa ne ele men ty sztu ka te rii
zdo bią ce Sa lę Kró lew ską uło żo no wli -
nii pro stej, jej dłu gość mia ła by po -
nad10 ki lo me trów. To im po nu ją ce roz -
mia ry zdo bień. Im po nu ją ca jest rów -
nież ku ba tu ra Aka de mii Ry cer skiej.
Ma ło kto wie, że jest ona więk sza
odZam ku Kró lew skie go wWar sza wie.

Po ło żo na na par te rze gma chu Aka -
de mii Ry cer skiej Sa la Ma ne żo wa,
zwa na też Ujeż dżal nią, jest z ko lei cał -

ko wi cie do sto so wa na do swej funk cji
kon cer to wej. Po sia da naj lep sze w re -
gio nie wa lo ry aku stycz ne dzię ki spe -
cja li stycz nym pa ne lom, tyn kom
i apa ra tu rze. Utrzy ma na jest w no wo -
cze snym sty lu, do sko na le kom po nu -
ją cym się z za byt ko wym cha rak te rem
wnę trza. 

Le gnic kie Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Ko mu nal nej wznio sło ko -
lum ba rium ze 178 ni sza mi urno wy mi
przy głów nej alei cmen tar nej w miej -
scu, gdzie stał sta ry, znisz czo ny mur,
ogra dza ją cy nie gdyś daw ną ne kro -
po lię. Wła śnie ten mur zo stał czę ścio -
wo ro ze bra ny i zbu do wa no na nim
no wą kon struk cję. W cen tral nym od -
cin ku obiek tu zlo ka li zo wa no część
ce le bral ną, przy któ rej od pra wia ne
są na bo żeń stwa po grze bo we. Za in -
sta lo wa no też sty lo we la tar nie i ka -
me ry mo ni to rin gu.

Bu dy nek od lat po pa da ją cy
wru inę tra fił wpry wat ne rę ce
i dziś po mo der ni za cji jest
jed nym z naj pięk niej szych
bu dyn ków w mie ście. Je go

mo der ni za cja zo sta ła za pro jek to wa na
zgod nie zwy tycz ny mi za war ty mi wmiej -

sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Zo stał on nie tyl ko grun tow -
nie wy re mon to wa ny, ale tak że prze bu -
do wa ny. Wpro wa dzo no zmia ny we -
wnątrz bu dyn ku, ja ki i w za go spo da ro -
wa niu ze wnętrz nym. Bu dy nek zy skał
win dę oso bo wą i to wa ro wą, po miesz -
cze nia za adap to wa no na po miesz cze nia
miesz kal ne, so cjal ne i tech nicz ne. Wy -
mie nio no sto lar kę okien ną, drzwio wą
iprze ro bio no ze wnętrz ne stre fy wej ścio -
we, zmie nia jąc ich po zio my i mo dy fi ku -
jąc ba lu stra dy. W za go spo da ro wa niu ze -
wnętrz nym zmo der ni zo wa ny zo stał tak -
że układ ko mu ni ka cyj ny z do dat ko wym
par kin giem. 

Olsztyn zaszalał na wodzie

Najpiękniejszy hotel w mieście

Olsztyńska inwestycja nad jeziorem Ukiel całkowicie odmieniła
jego brzegi oraz wprowadziła do miasta nową jakość

współczesnej architektury i najnowszych technologii. Dzięki
niej mieszkańcy Olsztyna zyskali szeroki dostęp do samego

jeziora, wiele nowych możliwości rekreacji, a także możliwość
korzystania z najnowszych zdobyczy techniki.

Podczas Gali Finałowej XX
Ogólnopolskiego Konkursu
Modernizacja Roku 2015 w

kategorii obiekty zabytkowe drugie
miejsce w plebiscycie internetowym
zdobyły sale Królewska i Maneżowa

(Ujeżdżalnia) legnickiej Akademii
Rycerskiej.

CHORZÓW | Przy ulicy
Stefana Batorego 35 

w Chorzowie-Batorym świetność
przywrócono przepięknemu
obiektowi usytuowanemu na

terenie objętym ochroną
konserwatorską. 

EUGENIUSZ GORCZOWSKI
prezes PB Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. sp. K.

To był bar dzo sta ry, za byt ko wy
obiekt, dłu go nie re mon to wa ny.
De cy zja o ka pi tal nym re mon cie

by ła ko niecz na. Za sta na wia li śmy się,
w ja kim kie run ku pójść z mo der ni za cją
ze wzglę du na je go po przed nie funk cje.
Nie gdyś, przed woj ną, by ła to wil la dy -
rek to ra. Póź niej znaj do wa ło się w nim
ka sy no Hu ty Ba to ry. Po sta no wi li śmy
uczy nić z te go obiek tu czte ro gwiazd ko -
wy ho tel. Gdy po dej mo wa li śmy de cy zję,
w Cho rzo wie był za le d wie je den ho tel.
Nie wy star cza ją ca ba za ho te lo wa w mie -
ście i wie dza, że jest za po trze bo wa nie
na te go ro dza ju usłu gi, skło ni ły mnie
do de cy zji o obec nej funk cji obiek tu.
Oczy wi ście przy świe ca ła mi tak że chęć
przy wró ce nia te mu obiek to wi daw nej
świet no ści. Ho tel dzia ła, mia stu przy by -
ło 48 miejsc noc le go wych, a obec nie jest
roz bu do wy wa ny, by zy skać miej sca do -
dat ko we.

De cy zje o pod ję ciu te go ro dza ju in we -
sty cji nie na le żą do ła twych. Mo der ni za -
cje obiek tów za byt ko wych są skom pli ko -

wa ne i kosz tow ne. Do dat ko wą trud no -
ścią i wy zwa niem jest przy stą pie nie ze
zre ali zo wa ną in we sty cją do kon kur su
Mo der ni za cja Ro ku, gdzie owoc prac
oce nia ny jest przez nie zwy kle pro fe sjo -
nal ną idro bia zgo wą ka pi tu łę. Otrzy ma na
w kon kur sie na gro da sa tys fak cjo nu je
tym bar dziej. Za do wo le nie przy no si jed -
no cze śnie efekt biz ne so wy, któ ry uda ło
się osią gnąć. Sa tys fak cję od czu wa my tak -
że z fak tu, że dzię ki zre ali zo wa nej in we -
sty cji zro bi li śmy coś zpo żyt kiem dla mia -
sta - pod nie śli śmy je go atrak cyj ność, po -
więk szy li śmy ba zę ho te lo wą i stwo rzy li -
śmy do dat ko we miej sca pra cy.Iwszyst ko
to uda ło się uczy nić na naj wyż szym po -
zio mie, po nie waż w kon kur sie Mo der ni -
za cja Ro ku przede wszyst kim li czy się ja -
kość i dba łość o de ta le, a nie ni sko na kła -
do we re mon ty re ali zo wa ne szyb ko, ta nio
i nie dba le. Cie szy, że co ro ku przy by wa
kon kur so wych in we sty cji, po nie waż to
świad czy o do brych in ten cjach in we sto -
rów i wy ko naw ców oraz pre sti żu im pre -
zy. Przez wszyst kie la ta ist nie nia kon kur -
su, zro bił on wie le do bre go na ryn ku
obiek tów za byt ko wych, przy cią ga jąc in -
we sto rów, któ rzy nie ba li się wy so ko za -
wie szo nej po przecz ki. 



Bu dy nek Pa ła cu Cze -
twer tyń skich -Uru -
skich zlo ka li zo wa ny
jest w kom plek sie
Uni wer sy te tu War -

szaw skie go. Obiekt użyt ko wa -
ny jest przez Wy dział Geo gra fii

i Stu diów Re gio nal nych. Pra ce
re wi ta li za cyj ne pro wa dzo ne
by ły od grud nia 2012 do grud -
nia 2015 r.

A te zwią za ne z re mon tem
ele wa cji, da chu, wy mia ną sto -
lar ki okien nej, re mon tem ta ra -
sów, izo la cją prze ciw wil go cio -

wą wy ko ny wa ne by ły na pod -
sta wie do ku men ta cji bu dow la -
nej opra co wa nej przez Pra cow -
nię Pro jek to wą Bu dow nic twa
Ogól ne go Kor dian Mo raw ski
przez fir mę Przed się bior stwo
Re mon to wo - Bu dow la ne
AGAD Sp. z o.o. z To ru nia.

Re wi ta li za cję dzie dziń ca
prze pro wa dzo no na pod sta wie
do ku men ta cji opra co wa nej
przez Pra cow nię Pro jek to wą

BNS s. c. z War sza wy, a pra ce
wy ko na ła Fir ma Han dlo wo -
Usłu go wa Pro jekt -Bud Sp. z o.o.
z To ma szo wa Ma zo wiec kie go.

Pra ce zwią za ne z do sto so wa -
niem obiek tu do obo wią zu ją -
cych prze pi sów prze ciw po ża -
ro wych za pro jek to wa ło biu ro
pro jek tów L3 SYSTEM An drzej
Ko wal czyk z War sza wy, a wy ko -
na ła je fir ma Ma rek Kra jew ski
MARKBUD z War sza wy.

Dzię ki re wi ta li za cji pa łac do -
pro wa dzo ny zo stał dostan dar du

od po wia da ją ce go dla ran gi miej -
sca, w ja kim jest zlo ka li zo wa ny.

Modernizacja roku Piątek
16 września 2016 S 7rp.pl◊

Z cze go wy ni ka ła po trze ba prze -
pro wa dze nia in we sty cji? 

Sie ra kow skie go 5 to jed na
ze zre ali zo wa nych i od da nych
do użyt ku in we sty cji, któ ra
po wsta ła na czę ści 38-hek ta -
ro we go te re nu na le żą ce go
do Por tu Pra skie go. Do tej po -
ry ten te ren, znaj du ją cy się
w ści słym cen trum War sza wy,
był cał ko wi cie nie wy ko rzy sta -
ny i za po mnia ny przez wła dze
mia sta. In we sty cja Sie ra kow -
skie go 5 po wsta ła z po trze by
za go spo da ro wa nia ob sza ru
o ogrom nym po ten cja le lo ka -
li za cyj nym, nie za bu rza jąc
przy tym tra dy cji ar chi tek to -
nicz nej ota cza ją cej dziel ni cy.

Ele wa cja zo sta ła wi zu al nie po -
dzie lo na na czte ry ka mie ni ce,
co rów nież jest bez po śred nim
na wią za niem do hi sto rycz nej
za bu do wy Pra gi.
Ja kie ko rzy ści pły ną z prze pro wa -
dzo nej in we sty cji? 

Zre ali zo wa na in we sty cja
przy czy nia się do zmia ny ob li -
cza Pra gi -Pół noc. Bu dy nek
zgod nie z za ło że niem Por tu
Pra skie go z jed nej stro ny na -
wią zu je do tra dy cyj nych
roz wią zań urba ni stycz nych,
a z dru giej jest w peł ni no wo -
cze sny. Ta re ali za cja, jak
rów nież trwa ją ca re ali za cja
ca łe go przed się wzię cia na 38-
hek ta ro wym te re nie,
przy cią ga miesz kań ców z in -
nych czę ści mia sta, głów nie
z dru giej stro ny Wi sły. Nie wąt -
pli wie wpły wa to na roz wój
dziel ni cy i na da je jej no we ży -
cie. Wszyst kie czę ści Por tu
Pra skie go o róż nych funk -
cjach: od miesz kal nej po przez
biu ro wą aż po re kre acyj ną
i na uko wą, bę dą do stęp ne za -
rów no dla miesz kań ców
in we sty cji, War sza wy, jak i dla

tu ry stów. Na le ży pod kre ślić,
że wszyst kie ob sza ry, jak to
ma miej sce w praw dzi wym
mie ście, bę dą ogól no do stęp -
ne, a po szcze gól ne bu dyn ki
nie bę dą ogro dzo ne.
Na tym nie ko niec in we sty cji.

Port Pra ski to jed na z naj -
więk szych in we sty cji w Pol sce
i w Eu ro pie. Po ło żo ny jest
w ści słym cen trum War sza wy.
Na ca łość in we sty cji skła da ją
się czte ry dziel ni ce, speł nia ją -
ce róż ne funk cje:
od miesz kal nej po przez biu ro -
wą aż po re kre acyj ną
i na uko wą. Pierw sza dziel ni ca
Por tu Pra skie go to Sta ra Pra -
ga. Na Sta rej Pra dze znaj du ją
się bu dyn ki miesz kal no -usłu -
go we. Po zo sta łe dziel ni ce to:
Do ki (luk su so wa część z re -
stau ra cja mi, eks klu zyw ny mi
bu ti ka mi i ma ri ną), Ci ty (dziel -
ni ca usłu go wo -biu ro wa) oraz
Park Me diów (część me dial no -
-tech no lo gicz na). Ca łość
in we sty cji po wsta nie w cią gu
oko ło dzie się ciu lat, a jej do -
peł nie niem bę dą zie lo ne
te re ny.

Co zde cy do wa ło o mo der ni za cji
te go wła śnie obiek tu?

Pa łac zo stał zbu do wa ny
przez hra bie go Uru skie go
w po ło wie XIX wie ku. Po wstał
on w miej scu drew nia ne go
dwo ru, któ ry na le żał do oj ca
ostat nie go kró la Sta ni sła wa
Au gu sta Po nia tow skie go.
W tym że dwo rze wów czas
jesz cze An to ni Po nia tow ski
w 1764 ro ku do wie dział się
o swo im wy bo rze na kró la
i przy brał póź niej imię Au -
gust. Pod ło że hi sto rycz ne jest

tu nie zbęd ne ty tu łem wstę pu
do od po wie dzi, dla cze go
obiekt bez względ nie za słu gi -
wał na mo der ni za cję. Hra bia
Uru ski po sta wił pa łac re ne -
san so wy, na wią zu ją cy
do ar chi tek tu ry wło skiej. A to,
co cie ka we od je go bu dow la -
nej stro ny, to nie tyl ko sa ma
ar chi tek tu ra i do bry kon tekst,
ja ki znaj du je ona na Trak cie
Kró lew skim w War sza wie, ale
tak że uży cie no wych ma te ria -
łów bu dow la nych, jak że li wo,
któ re w owym cza sie za czę to
sto so wać. Ory gi nal ny że liw ny
bal kon wi docz ny jest od Kra -
kow skie go Przed mie ścia,
a że liw na ba lu stra da ta ra su
cią gnie się wzdłuż alej ki pro -
wa dzą cej do bi blio te ki
uni wer sy tec kiej. Po II woj nie
świa to wej obiekt prze szedł le -
d wie po spiesz ny re mont, co
ty po we dla tam tych cza sów.

Zde cy do wa li śmy się na je go
mo der ni za cję, po nie waż
od lat po wo jen nych ten bu dy -
nek nie prze cho dził
grun tow ne go re mon tu. Zła
izo la cja, od pa da ją ce tyn ki,
wy pa czo ne okna, prze cie ka ją -
cy dach w dłuż szej
per spek ty wie nie mo gły słu -
żyć ani stu den tom, ani
pra cow ni kom na uko wym. Re -
mont obej mo wał ele wa cję,
izo la cję, wy mia nę okien i wy -
mia nę da chu. Wszyst ko to
zo sta ło wy re mon to wa ne
na naj wyż szym kon ser wa tor -
skim po zio mie. 
Bu dy nek od zy skał daw ny blask,
ale czy mo der ni za cja przy nio sła
in ne, do dat ko we ko rzy ści?

Obiekt nie za prze czal nie
zy skał na atrak cyj no ści, jed -
nak pod sta wo wą ko rzy ścią
jest stwo rze nie zgod ne go
z pol ski mi nor ma mi stan dar -

du stu dio wa nia i pra cy. Ma -
my oko ło 1000 stu den tów
Wy dzia łu Geo gra fii, 50 dok -
to ran tów, a na wy dzia le
pra cu je w su mie 150 pra cow -
ni ków. Stwo rzo no im
wa run ki pra cy, w któ rych
moż na przez ko lej nych kil ka -
dzie siąt lat uczyć się
i pra co wać. I to z przy jem no -
ścią. Pa łac w obec nym sta nie
to tak że nie kwe stio no wa na
war tość dla sa mej War sza wy.
Zna ko mi cie upięk szył Trakt
Kró lew ski i Kra kow skie
Przed mie ście, łącz nie z bu -
dyn ka mi są sied ni mi, któ re
rów nież wy re mon to wa li śmy.
Upo rząd ko wa ny zo stał ca ły
we wnętrz ny dzie dzi niec,
w związ ku z czym ca ły wkład
bu dow la ny, ja ki zo stał do ko -
na ny w pa ła cu, wzbo ga cił
jed no cze śnie nasz uni kal ny
kam pus uni wer sy tec ki z po -

cząt ku XVII i XIX wie ku. Jest
to je dy na ory gi nal na, nie zde -
wa sto wa na pod czas woj ny,
sub stan cja w sa mym cen trum
War sza wy.
Czy w nie da le kiej przy szło ści pla -
no wa ne są ko lej ne in we sty cje?

Je ste śmy na po cząt ku dzie -
się cio let nie go pla nu
in we sty cyj ne go za twier dzo ne -
go przez rząd. W pla nie tym
jest stwo rze nie kil ku do dat ko -
wych bu dyn ków na Po wi ślu,
w bez po śred nim są siedz twie
uni wer sy te tu. Pierw szą bu do -
wą, ja ką zre ali zo wa li śmy
pra wie 20 lat te mu, czy li Bi -
blio te ką Uni wer sy te tu
War szaw skie go, spo wo do wa li -
śmy zmia nę spo łecz ną
na Po wi ślu. Ono oży ło i sta ło
się mod ne. Nie ste ty, tak że
dro gie. Dziś jed nak jest to zu -
peł nie in ny ob raz tej czę ści
mia sta i in ny obec ny w niej

pro fil spo łecz ny niż przed bu -
do wą BUW. Sta ra my się ro bić
do brą ar chi tek tu rę. Wy bie ra -
my naj lep sze pra ce wy ła nia ne
w kon kur sach ar chi tek to nicz -
nych. Prze wi du je my
kon ty nu ację bu dyn ku fi lo lo -
gii, któ re go pierw sza część
usy tu owa na jest na prze ciw
BUW. W dal szej czę ści zo sta -
nie on prze dłu żo ny do uli cy
Bro war nej. Bu do wę ko lej nych
bu dyn ków pla nu je my na na -
szym te re nie przy uli cy
Bed nar skiej i Fur mań skiej,
gdzie za mie rza my in we sto wać
wspól nie z PAN. Pla nu je my
wznieść no we bu dyn ki na te -
re nie kam pu su Ocho ta
i na Słu żew cu. To tyl ko nie któ -
re z na szych za mie rzeń.
W pla nie na naj bliż sze dzie -
sięć lat jest w su mie 19
in we sty cji o war to ści po -
nad 900 mi lio nów zło tych.

ROZMOWA | Adam Pykel, prezes zarządu Port Praski.

ROZMOWA | Jerzy Pieszczurykow, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

Pałac w sercu miasta
Pałac Uruskich (Czetwertyńskich) przy Krakowskim

Przedmieściu 30 w Warszawie, nieremontowany od czasów
powojennych, doczekał się modernizacji.

Obec nie znaj du je
się tu czte ro -
gwiazd ko we Cen -
trum Kon fe ren cyj -
no -Wy po czyn ko -

we ofe ru ją ce swo im go -
ściom 199 po koi, prze stron ne
Cen trum Kon fe ren cyj ne czy
stre fę wel l ness z ba se nem i ga -
bi ne ta mi spa. Wszyst ko dzię ki
sku tecz nie prze pro wa dzo nej
re wi ta li za cji obiek tu przez Gru -
pę Ar che.

- W mo men cie kie dy oglą da -
li śmy obiekt pod ką tem in we -
sty cji, po daw nej świet no ści
zam ku zo sta ły je dy nie ni kłe śla -
dy. W bu dyn ku głów nym
na wzgó rzu by ły je dy nie dwa
skrzy dła bocz ne, a po kor pu sie
głów nym po zo sta ły fun da men -
ty - mó wi Wła dy sław Gro chow -
ski, pre zes Gru py Ar che.

Pod czas re wi ta li za cji obiek tu
za dba no o to, aby jak naj wier -
niej po wró cić do pla nu za bu -
do wań z XVIII wie ku. W miej sce
daw nych za bu do wań fol warcz -
nych, tak zwa nych czwo ra ków,
po wsta ły czte ry no wo cze sne
bu dyn ki pod zam cza ze 120 po -
ko ja mi. Swo im cha rak te rem
na wią zu ją za rów no do staj ni ja -
now skich, jak i daw ne go sty lu
fol warcz ne go. Bu dy nek spa to
zre kon stru owa ne sta re staj nie
cu go we miesz czą ce obec nie
kry ty ba sen, dzie więć ga bi ne -
tów spa oraz cen trum re ha bi li -
ta cji. Na swo je daw ne miej sce
wró ci ły rów nież hi sto rycz ne
sta wy po ło żo ne wzdłuż za byt -
ko wej dro gi wjaz do wej, da jąc
do dat ko wą sy me trię ca łej in we -
sty cji.

Sam bu dy nek zam ku pa mię -
ta cza sy XVIII-wiecz ne, je go ko -
ry ta rza mi spa ce ro wał m.in.

Adam Na ru sze wicz - je den
z twór ców Kon sty tu cji 3 ma ja.
Je go du cha moż na wciąż po -
czuć, od wie dza jąc apar ta ment
Na ru sze wi cza - miej sce, gdzie
słyn ny bi skup rze czy wi ście
pra co wał i pi sał.

- Kie dy we szli śmy z eki pą bu -
dow la ną do wschod nie go
skrzy dła zam ku, by ła tu kom -
plet na ru ina - po le do pa int bal -
la lo kal nych firm even to wych,
za byt ko we ko min ki ro ze rwa ne
przez po szu ki wa czy skar bów -
nie są dzi li śmy, iż znaj dzie my tu
tak wie le skar bów prze szło ści -
mó wi Ar tur Tru ka wiń ski, dy -
rek tor ho te lu.

Rze czy wi stość oka za ła się za -
ska ku ją ca. W jed nym z daw -
nych sa lo nów zam ko wych od -
kry to do brze za cho wa ny herb
Na ru sze wi cza, w są sied nim po -
miesz cze niu barw ne fre ski
o cha rak te rze re li gij nym.

- Po ba da niach kon ser wa to -
ra za byt ków wie dzie li śmy, iż to
wła śnie tu taj by ły pry wat ne
apar ta men ty Na ru sze wi cza
oraz nie wiel ka ka pli ca. To wy -
jąt ko we miej sce po sta no wi li -
śmy za cho wać wraz z hi sto rycz -
ny mi de ta la mi pra wie nie zmie -
nio ne dla na szych go ści - do da -
je Tru ka wiń ski.

Tak po wsta ło skrzy dło
wschod nie - naj bar dziej re pre -
zen ta cyj na i naj le piej za cho wa -
na pod ką tem hi sto rycz nym
część zam ku. Są tu czte ry sa lo -
ny hi sto rycz ne zmo der ni zo wa -
ne z wy jąt ko wą dba ło ścią
o szcze gó ły pod bacz nym
okiem kon ser wa to ra za byt ków
oraz 11 luk su so wych apar ta -
men tów. Sa lo ny są udo stęp nio -
ne dla wszyst kich go ści ja ko
miej sce, gdzie naj le piej moż na
po czuć daw ne go du cha zam ku.

WŁA DY SŁAW GRO CHOW SKI,
pre zes Ar che sp. z o.o.

Miesz kam w oko li cach
Sie dlec i z ogrom nym
sen ty men tem pod -

cho dzę do te go re gio nu Pol ski.
Ja nów Pod la ski jest miej scem
szcze gól nym, więc de cy zja o za -
in we sto wa niu w mo der ni za cję
Zam ku Bi sku pie go przy szła
bez spe cjal nych opo rów. Tym
bar dziej że na wscho dzie Pol ski
zam ków nie jest zbyt wie le. Nie
je stem zwo len ni kiem two rze -
nia ko pii, więc za mek nie tyl ko
zo stał zmo der ni zo wa ny, ale
tak że roz bu do wa ny. Re zul ta -
tem jest pięk ny obiekt hi sto -
rycz ny z ele men ta mi no wo cze -
sno ści. Dzię ki ta kie mu po dej -
ściu zy skał lek kość w od bio rze.

Wschód Pol ski, w mo im
prze ko na niu, na dal cze ka
na od kry cie. I choć w oko li cy
nie bra ku je dwor ków i pen sjo -
na tów za chę ca ją cych do od -
wie dze nia tej czę ści kra ju, to
jed nak nasz zmo der ni zo wa ny
za mek naj moc niej zwra ca uwa -
gę. Na szą in ten cją by ła pro mo -
cja re gio nu i są dzę, że ten za -
mysł się po wiódł. Przy znam, że
ła two nie by ło. Wy star czy po -
wie dzieć, że w grę wcho dzi tu
kil ka bu dyn ków po łą czo nych
pod ziem ny mi przej ścia mi. Ca -
łość prac prze bie ga ła pod ści -
słym nad zo rem kon ser wa tor -
skim. Za bez pie czy li śmy wie le
ele men tów o nie zwy kłej war to -
ści hi sto rycz nej.

Mo der ni za cja zam ku w Ja -
no wie Pod la skim wie le nas na -
uczy ła i roz pa li ła ape tyt na wię -
cej. Dla te go ko lej nym re ali zo -
wa nym pro jek tem bę dzie XIX-
wiecz na Cu krow nia Żnin. 

Bu dy nek przy Sie ra kow skie go 5 na wią -
zu je do za bu do wy hi sto rycz nej War -
sza wy. In we sty cja zo sta ła wy ko na na
z wiel ką dba ło ścią o szcze gó ły. Znaj -
dzie my tu taj ka mie ni ce z czte re ma

ele wa cja mi wy koń czo ny mi tra dy cyj ny mi ma te -
ria ła mi, ta ki mi jak pia sko wiec, wa pień czy ręcz -
nie for mo wa na ce gła ele wa cyj na. Czę ści wspól ne
zo sta ły za aran żo wa ne z wy ko rzy sta niem sta li,
drew na oraz ce gły.

Przy Sie ra kow skie go 5 każ dy znaj dzie miesz -
ka nie dla sie bie. W sprze da ży do stęp ne są lo ka le
w me tra żach od 35 do na wet 190 me trów kwa -

dra to wych (przy po łą cze niu dwóch lo ka li). 
Napar te rze znaj du ją się atrak cyj ne lo ka le usłu -

go we zprze szklo ny mi wi try na mi, wy cho dzą cy mi
bez po śred nio na jed ną z naj waż niej szych ulic
w Por cie Pra skim - uli cę Sie ra kow skie go. 

Port Pra ski zo stał wy róż nio ny pierw szą na gro -
dą w ka te go rii no we obiek ty w prze strze ni urba -
ni stycz nej w ogól no pol skim kon kur sie Mo der ni -
za cja Ro ku 2015 za in no wa cyj ność ka mie ni cy
Sie ra kow skie go 5. 

Luksus zbudowany na ruinachJeden adres, cztery kamienice
JANÓW PODLASKI
Opuszczone ruiny zamku

stojące na niewielkim
wzniesieniu, otoczone

zarośniętą fosą i bardzo
zaniedbanym parkiem – tak

jeszcze do niedawna wyglądał
dawny Zamek Biskupi,

rezydencja biskupów łuckich,
w Janowie Podlaskim.

Sierakowskiego 5 to jedna ze zrealizowanych i
oddanych do użytku inwestycji Portu Praskiego.
Budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum

Warszawy, na części 38-hektarowego terenu
należącego do Portu Praskiego, w odległości
około kilometra od Starego Miasta i Stadionu
Narodowego oraz Centrum Nauki Kopernik.

Inwestycja położona jest w sąsiedztwie 
dwóch stacji metra: Stadion Narodowy 

oraz Dworzec Wileński.
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In we sty cja zlo ka li zo wa na
jest w miej sco wo ści Pu -
sty nia obok Dę bi cy. Po sia -
da stra te gicz ną lo ka li za -
cję – w re jo nie lo kal nej

dro gi gmin nej oraz zjaz du
na au to stra dę Dę bi ca Wschód. 

For ma pro jek to wa ne go
obiek tu bez po śred nio od no si
się do je go funk cjo nal no ści,
a więc za sto so wa no roz wią za -
nia es te tycz ne cha rak te ry stycz -
ne dla bu dyn ków wy so kich
tech no lo gii la bo ra to ryj nych –
na pierw szy plan wy cho dzą

szkło, be ton ar chi tek to nicz ny,
me tal.

Bu dyn ki są pro ste w for mie,
pro sto pa dło ścien ne, a za ra zem
sta no wią zwar ty układ kom po -
zy cyj ny. Głów ne wej ście do bu -
dyn ku jest w po sta ci szkla nej
fa sa dy, na to miast dal szą część
sta no wi wy koń cze nie be to nem
ar chi tek to nicz nym oraz ele -
men ta mi ce ra micz ny mi i bla -
chą nie rdzew ną. Bu dy nek pra -
cow ni do świad czal nych po -
dzie lo ny jest ścian ka mi z sys te -
mo wych pa ne li me ta lo wych.
Rów nież su fi ty w pra cow niach

są wy ko na ne z me ta lo wych ka -
se to nów. Za go spo da ro wa nie
te re nu ide al nie wpi su je się
w ideę no wo cze snej es te ty ki
i jest ozdo bą stra te gicz ne go
wę zła ko mu ni ka cyj ne go w re -
gio nie.

Za koń czo ny pro jekt za owo -
co wał od da niem do użyt ku
uni ka to wej in we sty cji o po -
wierzch ni po nad 7200 mkw.
W je go skład wcho dzą la bo ra -
to ria i pra cow nie wy po sa żo ne
w naj no wo cze śniej szą apa ra -
tu rę ba daw czą uzu peł nio ną
o urzą dze nia tech no lo gicz ne
od po wia da ją ce świa to wym
stan dar dom do pro duk cji
w ska li la bo ra to ryj nej i pół -
tech nicz nej. Ta kie po łą cze nie
po zwa la na kom plek so we uję -

cie cy klu ba daw czo -roz wo jo -
we go, roz po czy na ją ce go się
od po my słu, po przez ba da nia
ana li tycz ne i pro ce so we oraz
ba da nia trwa ło ści, a koń czą ce -
go się na opra co wa niu tech no -
lo gii wy twa rza nia. Głów nym
ce lem dzia łal no ści ośrod ka jest
ana li za i we ry fi ka cja naj now -
szych do nie sień i ba dań na -
uko wych w za kre sie oce ny sku -
tecz no ści dzia ła nia sub stan cji
ak tyw nych, któ re mo gą zna leźć
za sto so wa nie ja ko związ ki
czyn ne w le kach i su ple men -
tach die ty oraz opra co wy wa nie
in no wa cyj nych po sta ci far ma -
ceu tycz nych i tech no lo gii wy -
twa rza nia.

Ośro dek ba daw czo -roz wo -
jo wy ma po móc Olimp La bo ra -

to ries zre wo lu cjo ni zo wać po -
dej ście do pro jek to wa nia su -
ple men tów die ty i le ków, któ re

mo gą oka zać się nie zbęd ne
w pro fi lak ty ce naj groź niej szych
scho rzeń cy wi li za cyj nych.

Europejska czołówka innowacji

ROZMOWA | Stanisław Jedliński, prezes zarządu Olimp Laboratories sp. z o.o.

Z cze go wy ni ka ła po trze ba prze -
pro wa dze nia in we sty cji? 

Spół ka Olimp La bo ra to ries
jest jed nym z naj więk szych
pro du cen tów na ryn ku kra jo -
wym w bran ży su ple men tów
die ty, któ ra na le ży do sek to ra
OTC i środ ków spo żyw czych
spe cjal ne go prze zna cze nia
ży wie nio we go, a tak że czo ło -
wym pro du cen tem
w Eu ro pie. Ry nek su ple men -
tów die ty, żyw no ści
funk cjo nal nej oraz le ków jest
wy ma ga ją cym, tur bu lent nym
śro do wi skiem, któ re wy ma ga
od każ de go czo ło we go pod -

mio tu w bran ży nie ustan ne -
go roz wo ju na każ dym eta pie
dzia łal no ści. Ośro dek ba daw -
czo -roz wo jo wy słu żyć ma
ja ko ko ło na pę do we dla dal -
sze go roz wo ju fir my
w opar ciu o roz wi ja nie in no -
wa cyj nych pro duk tów,
tech no lo gii oraz pro ce sów.
Sta no wi ona część dłu go fa lo -
wej stra te gii fir my -
roz bu do wa na struk tu ra la bo -
ra to ryj na i za ple cze
ba daw cze wraz z ko rzy ścia mi
sy ner gicz ny mi śro do wi ska
na uki i biz ne su, ja kie da je
funk cjo no wa nie ta kiej pla -
ców ki, umoż li wia ją
opra co wy wa nie no wych
tech no lo gii, wy zna cza nie no -
wych stan dar dów, a co
za tym idzie, cią głe dba nie
o po pra wę ja ko ści ży cia.

Ja kie ko rzy ści pły ną z prze pro wa -
dzo nej in we sty cji? 

Ośro dek zna czą co zwięk -
szył za ple cze ba daw cze
spół ki, co wy ge ne ro wa ło
ogrom ny po ten cjał w ra mach

ba dań la bo ra to ryj nych oraz
usług z tym zwią za nych.
Dzię ki ul tra no wo cze snej apa -
ra tu rze la bo ra to ryj nej, ja ką
dys po nu je ośro dek, i wy kwa -
li fi ko wa nej ka drze
na uko wo -ba daw czej istot nie
wzro sła nie tyl ko sa ma licz ba
prze pro wa dza nych ana liz,
ale i sto pień za awan so wa nia
wdro żo nych me tod ana li -
tycz nych, co jest jed nym
z klu czo wych ele men tów
w pro ce sie kon tro li ja ko ści
pro duk tów, a jed no cze śnie
wy róż nia na szą fir mę i pro -
duk ty za rów no na ryn ku
kra jo wym, jak i za gra nicz -
nym. Po ten cjał ten
w po łą cze niu z roz wo jem
tech no lo gicz nym przy czy nił
się do ulep sze nia do tych cza -
so wych i roz wo ju no wych,
in no wa cyj nych su ple men tów
die ty i środ ków spo żyw czych
spe cjal ne go prze zna cze nia
ży wie nio we go (tak jak i no -
wych form ich po sta ci
i po da nia), a tak że roz sze rze -
nia za kre su dzia łal no ści

o pro duk cję le ków. Wszyst kie
te pro ce sy ma ją na ce lu za -
pew nie nie na szym
kon su men tom pro duk tów
sku tecz nych, bez piecz nych
i speł nia ją cych naj wyż sze
wy ma ga nia oraz świa to we
stan dar dy.

Po ten cjał in fra struk tu ral ny
i in te lek tu al ny ośrod ka zo stał
wy ko rzy sta ny rów nież do in -
ten sy fi ka cji współ pra cy
biz ne so wej w ob sza rze re ali -
za cji pro jek tów ba daw czych
i wdro że nio wych, świad cze -
nia usług do rad czych dla
pod mio tów ze wnętrz nych
oraz współ pra cy z in ny mi ze -
spo ła mi
na uko wo -ba daw czy mi
na ryn ku kra jo wym i za gra -
nicz nym w za kre sie
za awan so wa nych tech no lo gii.
Tak zo rien to wa na jed nost ka
ba daw cza bę dzie mia ła
wpływ rów nież na po ziom
i kie ru nek edu ka cji w re gio -
nie - spół ka pla nu je ści słą
współ pra cę z uczel nia mi
i jed nost ka mi kształ ce nia

m.in. w za kre sie die te ty ki
i pro pa go wa nia wie dzy
o zdro wym try bie ży cia.

In we sty cja w za ło że niu
mia ła sta no wić bo dziec
do roz wo ju re gio nu. Znacz ny
za kres prac wy ko ny wa ły fir -
my lo kal ne, a za trud nie nie
znaj du je tu wy kwa li fi ko wa na
ka dra miesz ka ją ca w oko li cy.
Bu dy nek ce chu ją cy się no -
wo cze sną ar chi tek tu rą
o uni wer sal nej es te ty ce jest
cha rak te ry stycz nym punk -
tem oraz wi zy tów ką re gio nu.
War to rów nież za zna czyć, iż
wszyst ko to uda ło się osią -
gnąć przy bra ku
ne ga tyw ne go wpły wu na lo -
kal ne śro do wi sko na tu ral ne.

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

Fir ma sta wia i bę dzie sta -
wiać przede wszyst kim
na in we sty cje i roz wój. Naj -
lep szym do wo dem na to by ła
pro wa dzo na rów no le gle
do bu do wy ośrod ka ba daw -
czo -roz wo jo we go in we sty cja

w in te li gent ne cen trum lo gi -
stycz ne. Był to efekt
za po trze bo wa nia na no wo -
cze sne usłu gi lo gi stycz ne
zwią za ne z dy na micz nym
roz wo jem fir my. W pro ce sie
po wsta wa nia cen trum lo gi -
stycz ne go wdro żo no
no wa tor ską kon cep cję lo gi -
stycz ną i ma ga zy no wą,
opar tą na wła snych wy na laz -
kach i zgło sze niach
pa ten to wych. Za im ple men -
to wa ne zo sta ły roz wią za nia
nie spo ty ka ne do tej po ry
w bran ży far ma ceu tycz nej.
Za kła da jąc, iż prze pro wa dzo -
ne in we sty cje przy śpie szą
eks pan sję fir my, spół ka re ali -
zo wać bę dzie dal sze
in we sty cje wy ni ka ją ce ze
zwięk szo ne go za po trze bo wa -
nia na mo ce pro duk cyj ne
i no we tech no lo gie oraz te
zwią za ne ze stra te gicz nym
pla nem roz wo ju. Eks pan sja
fir my na ryn ki mię dzy na ro -
do we rów nież nie sie ze so bą
po trze by, bodź ce i idee no -
wych in we sty cji. 

W ramach wieloletniej strategii rozwoju prac badawczych
spółka Olimp oddała do użytku ośrodek badawczo-rozwojowy,

jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w Europie 
w branży suplementów diety i produktów leczniczych.
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