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7 czerwca wybraliśmy już po raz drugi naszych przedstawicieli
do Europarlamentu. Śląsk w Brukseli będą reprezentować:
Jerzy Buzek, który pobił rekord popularności w skali kraju,
Jan OlBrycht, MałgOrzata handzlik
i BOgdan Marcinkiewicz (PO), adaM gierek (SLD-UP)
i Marek Migalski (PiS).
Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów
w europejskim parlamencie, skutecznego reprezentowania
i promocji Polski i naszego regionu.
Jednocześnie zapewniamy, iż tak jak w poprzedniej kadencji
łamy naszego pisma są szeroko otwarte dla eurodeputowanych.

MOIM ZDANIEM
szanowni Państwo!
Diabeł tkwi w szczegółach. Ta stara prawda pasuje jak ulał do części podejmowanych przez
Rząd działań antykryzysowych. Wprowadzenie
zaliczek dla firm miało przyspieszyć wydatkowanie środków z funduszy UE na nowe inwestycje. Przedsiębiorstwa nie chcą ich brać bo ich
wypłata obwarowana jest biurokratycznymi
procedurami i przedłożeniem zabezpieczeń
równie wymagających jak dla uzyskania kredytu bankowego. Trudno się więc dziwić, że z programu „Innowacyjna Gospodarka”, zarządzanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, wypłacono zaledwie 9 mln złotych zaliczek.
Podobnie jest z rozliczaniem wniosków firm o uruchamianie płatności
z przyznanej dotacji. Wniosek taki liczy kilkanaście stron, a instytucje rozliczające muszą respektować trudności beneficjentów w uzyskaniu pozwolenia na budowę, uzgodnień w zakresie ochrony środowiska i wiele
dalszych warunków. Radykalne usprawnienie procesów inwestycyjnych miała zapewnić przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego. Przygotowana przez komisję Przyjazne Państwo, z pominięciem
opinii bardzo wielu organizacji pozarządowych, okazała się wielce
ułomna. Nie tworzy warunków zmuszających samorządy terytorialne
do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przeciwnie, pozbawia gospodarkę przestrzenną publicznej kontroli.
Utrzymuje korupcjogenną decyzję o warunkach zabudowy. Ogranicza kontrolę inspekcji budowlanej co powiększy samowolę budowlaną. Trudno
się więc dziwić, że ustawa w swych rozwiązaniach stworzyła łatwe podstawy do jej zaskarżenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich i skierowania przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze większe zdziwienie budzi fakt, że przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa budowlanego wraz z ustawą o planowaniu przestrzennym, konsultowana w okresie kilku miesięcy przez ponad 50 organizacji pozarządowych pozostała w szufladach. Równie krytyczne refleksje do poziomu stanowienia prawa można odnieść do szeregu innych
ustaw regulujących obszar inwestycji i budownictwa. Wprowadzony od
1 stycznia br. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, także ukazał się ułomny, bo nie jest skutecznie wymagalny.Pokładane w tej ustawie nadzieje na uruchomienie programów
termomodernizacyjnych dla oszczędności energii okazały się złudne.
Na przykładzie tylko tych dwóch ustaw trudno się nie zgodzić się z licznymi opiniami, że stanowienie dobrego prawa jest trudne, bo winno
uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz przewidywać konsekwencje przyjętych regulacji.

tadeusz wnuk

ekOlOgia
Małe gminy w czołówce ........................................................... 28
Śmieci metropolii ..................................................................... 29
nOwe ŚlĄskie inwestycJe
Kiedy pojedziemy autostradą A1.............................................. 30
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Stawiamy
na surowce krajowe
Wywiad z JOANNĄ STRZELEC-ŁOBODZIŃSKĄ wiceminister gospodarki

– Polskie prawo energetyczne już przechodzi zmiany. czy potrzebuje bardziej
gruntownej przebudowy i na czym ona powinna polegać?
– Przygotowaliśmy w MG nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”. Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii oraz zwiększenie poziomu konkurencji
na polskim rynku energetycznym. Ustawa
wprowadza wyraźny podział kompetencji i odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nadzór
właścicielski nad operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE Operator będzie sprawować odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju Minister
Gospodarki. Należy podkreślić, że nowe regulacje umożliwią również operatorom systemów elektroenergetycznych podejmowanie
skutecznych i efektywnych działań w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy w systemie. Operatorzy zyskują m.in. prawo do wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej. Ustawa nakłada również na przedsiębiorstwa produkujące
energię obowiązek utrzymywania rezerw mocy wytwórczych oraz przygotowywania prognoz dotyczących modernizacji i budowy nowych źródeł energii elektrycznej. Projekt
wprowadza także zmiany w zakresie obowiązku utrzymywania zapasów węgla u wytwórców oraz nowe reguły korzystania i uzupełniania tych zapasów. Co ważne, nowe
przepisy rozszerzają także system wsparcia
kogeneracji na energię elektryczną wytwarzaną z metanu ujmowanego lub uwalnianego w kopalniach węgla kamiennego. Kolejnym ważnym dokumentem opracowanym
przez Ministerstwo Gospodarki jest projekt
ustawy o efektywności energetycznej. Zakłada on przede wszystkim podwyższenie
sprawności wytwarzania, ograniczenie strat
w przesyle i dystrybucji oraz zmniejszenie
zużycia energii.
Należy podkreślić, że wiodącą rolę
w oszczędnym gospodarowaniu energią odgrywać ma administracja publiczna. Poszczególne urzędy i instytucje będą zobowiązane
do zaoszczędzenia w ciągu roku nie mniej
niż 1 procenta średniego zużycia energii.
O podejmowanych działaniach i osiąganych

efektach poinformują na swoich stronach internetowych.
Ustawa wprowadzi także pewnego rodzaju mechanizmy wsparcia. Będzie to m.in. system tzw. białych certyfikatów. Potwierdzają
one przeprowadzenie przedsięwzięć proefektywnościowych, skutkujących określoną ilością zaoszczędzonej energii.
Opracujemy także szczegółowy katalog
przedsięwzięć prooszczędnościowych, za
które będą przyznawane świadectwa efektywności energetycznej. Będzie można je
uzyskać tylko za działania, które charakteryzują się najwyższą efektywnością ekonomiczną.
Moim zdaniem wejście tych przepisów będzie zachętą nie tylko do oszczędzania energii,
ale także do tworzenia nowych podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie najwyższych
standardów efektywności energetycznej.
– na czym polega idea bardziej skutecznego wykorzystania surowców krajowych
w „Polityce energetycznej Polski do 2030
roku”?
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– Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne opie rać się będzie o własne zasoby paliw i energii. Ro lę sta bi li za to rów bez pie czeń -
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stwa energetycznego kraju będą pełnić węgiel ka mien ny i bru nat ny. Jed no cze śnie kontynuować będziemy działania, któr
e
zdy wer sy fi ku ją do sta wy su row ców i pa liw, głównie poprzez zróżnicowanie technologii produkcji, a nie jak do niedawna, je-

dynie kierunków dostaw. Chcemy wspierać rozwój technologii, które pozwolą na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych.
– wzrost efektywności energetycznej
surowców w sektorze wytwarzania energii
będzie wiązać się z inwestycjami w całym
kraju i w regionie śląskim. Jakie nowe
przedsięwzięcia są w związku z tym planowane? czy nadal aktualny jest pomysł wykorzystania energii jądrowej i gdzie takie
elektrownie mogłyby się znaleźć?
– Zapisy „Polityki energetycznej Polski
do 2030 roku” wprowadzają podstawę do rozpoczęcia prac nad programem polskiej energetyki jądrowej. Określone zostaną w nim
działania, jakie należy podjąć w najbliższych
latach, żeby możliwie szybko uruchomić
pierwsze instalacje. W Polsce planowana jest
budowa co najmniej 2 elektrowni jądrowych,
a przynajmniej jedna z elektrowni powinna zacząć działać do 2020 roku.
Rolą administracji będzie przygotowanie
odpowiednich aktów prawnych i powołanie
stosownych instytucji odpowiedzialnych
za energetykę jądrową. Ważnym aspektem
będzie także zapewnienie warunków inwestorom do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych
technologiach. Nie zapadły jeszcze decyzje
odnośnie ich lokalizacji. Potrzebne są do tego zaawansowane ekspertyzy, których przygotowanie jeszcze potrwa.
– niedawno uczestniczyła pani w europejskim kongresie gospodarczym w katowicach. Jakie wnioski nasuwają się
po obradach tego spotkania?
– W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestniczyłam w debacie dotyczącej górnictwa węgla kamiennego. W mojej
opinii 2008 roku można uznać za stosunkowo
dobry dla polskiego górnictwa. W ubiegłym roku spółki węglowe wygenerowały 741 mln zł
zysku netto, rozpoczęły też wiele inwestycji.
Wyraźne zmiany na rynku surowcowym przyniosła jednak końcówka roku. Zapotrzebowanie na węgiel zarówno koksujący, jak i energetyczny spadło, a wraz z nim także ceny
surowca.
Nie należy zapominać, że polskie górnictwo od czu ło skut ki świa to we go kry zy su,
podobnie jak wszystkie branże przemysłowe. Zauważamy spadek zapotrzebowania
na ener gię elek trycz ną rzę du 4-6 proc.,
jednak myślę, że górnictwo z pewnością
so bie z nim po ra dzi. Wę giel po zo sta nie
stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju, co znalazło wyraz w projektowanych zapisach „Polityki energetycznej”.
W naszym energy-mix będzie wprawdzie
mniej węgla, pojawi się bowiem energetyka jądrowa i energia zielona. Jednak nadal
ok. 60 proc. energii w kraju będziemy produkować z węgla.
– Jak na Śląsku – i w Polsce – będzie
wyglądać kwestia ograniczenia emisji
dwutlenku węgla do atmosfery przez nasz
kraj?
– Bardzo aktywnie dążymy do pogodzenie
celów ograniczania emisji CO2 z zachowaniem silnej pozycji węgla. Ważną inicjatywą

JoannaStrzelec-ŁobodzińSka od urodzenia
jest związana ze Śląskiem i Zagłębiem. Pochodzi z Sosnowca, studia ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
odbyła też kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
W latach 1978 – 80 pracowała w Zespole Elektrociepłowni Górnośląskich „Wschód” w Chorzowie. Potem przez blisko 10 lat była kierownikiem wydziału w Południowym Okręgu Energetycznym. Następnie zajmowała stanowiska głównego ekonomisty
w Zarządzie Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego w Warszawie, w a okresie 1990-1991 kierowała jednym z wydziałów w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. W latach 1991-2000 była wiceprezesem zarządu Elektrowni Jaworzno III S. A., a następnie do 2007 pełniła tę funkcję w Południowym
Koncernie Energetycznym. Od 2006 do 2008 stała
na czele zarządu spółki akcyjnej Tauron Polska Energia S.A.
Od 20 października 2008 zajmuje stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Prawie trzydzieści lat pracowałam w sektorze energetycznym. Teraz jestem wiceministrem gospodarki i mam tu mnóstwo rzeczy do zrobienia – powiedziała po otrzymaniu nominacji.
Podkreślała, również, że jej priorytetem jest oddzielenie polityki od gospodarki.
(az)
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Atuty Śląska
ZYGMuNT ŁuKASZCZYK wojewoda śląski
Województwo śląskie uważane jest za atrakcyjny teren inwestycyjny. Przede wszystkim ze
względu na atuty naszego regionu.
Jakie są te atuty? To najlepsza w Polsce infrastruktura drogowa – i ta obecna i docelowa.
Do 2011 roku powstanie cały układ krzyżowy autostrady A1 i A4. Na przełomie dekady rozpocznie się realizacja wschodniej obwodnicy województwa, czyli S-1, która połączy południe województwa z granicą Małopolski. Wokół aglomeracji będziemy mieć wówczas koło. Z jednej strony autostrada, z drugiej zaś wschodnia obwodnica. Należy dodać, że w tym roku oddajemy węzeł Sośnica w Gliwicach, a to oznacza, że autostrada A4 przetnie się z A1. Na dodatek, autostrada A4 umożliwia szybki dojazd do trzech
lotnisk: Balic, Pyrzowic i Wrocławia. Układ komunikacyjny w obecnych czasach jest krwioobiegiem, stymuluje rozwój.
Kolejną zaletą, którą doceniają inwestorzy, jest
dobre uzbrojenie terenu, czyli łatwy dostęp
do wody, prądu, kanalizacji. Nikt w polu nie buduje inwestycji, tylko tam, gdzie teren jest przygotowany. Na dodatek, możemy się pochwalić
dobrze udokumentowaną wiedzą geodezyjno-kartograficzną o tym, co się w ziemi znajduje.
To atuty nie do pogardzenia dla inwestorów. I mamy dowody na to, że inwestorzy to doceniają. Według ostatniego raportu Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego oraz Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową województwo śląskie
zajęło pierwsze miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski w 2008 roku.
Wielką rolę w tym odgrywa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – najlepsza ze stref
w kraju. Jej rozproszenie pozwala na rozłożenie
inwestycji w różnych miejscach – w Bielsku, Żorach, Jastrzębiu, Gliwicach, Tychach, Zabrzu czy
Sosnowcu.
Na decyzję o inwestowaniu w danym miejscu
oprócz infrastruktury czy dostępności transportowej ma duży wpływ rynek pracy. Przypomnę,
że co roku 75 tys. absolwentów opuszcza blisko 30 szkół wyższych, działających w województwie. Śląskie uczelnie lokują się wysoko w rankin gach oce nia ją cych po ziom kształ ce nia – od Politechniki Śląskiej przez Uniwersytet
Śląski po Akademię Ekonomiczną.
Aglomeracja górnośląska, to prawie 2,5 mln
mieszkańców na małym obszarze, co powoduje, że trzeba zadbać np. o odpowiednią komunikację. Ale jest to również łakomy kąsek dla
przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać odpowiednich pracownikowi. Mieszkańcy Śląska
znani są z przywiązania do etosu pracy.
Warto też podkreślić, że nie mamy strukturalnego bezrobocia. Średnie bezrobocie w wo-

jewództwie śląskim wynosi ok. 7 proc. Są takie miasta jak Katowice, gdzie bezrobocie wynosi 3 proc. Obserwujemy pewne symptomy
spowolnienia gospodarki, ale nie można mówić w województwie śląskim o kryzysie gospodarczym. Powołałem zespół ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim, który analizuje sytuację
społeczno-gospodarczą w regionie. Chciałbym
z satysfakcją stwierdzić, że śląskie doświadczenia regionalne są cennymi wskazówkami
do wypracowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na polską gospodarkę kryzysu finansowego na rynkach światowych. Premier RP, na wzór działań podjętych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Katowicach w ramach zespołu ds. monitorowania
sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim, zobowiązał wszystkich wojewodów do przekazywania Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych raportów na temat sytuacji na rynku pracy w poszczególnych
województwach.
Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć długofalowy program ożywienia gospodarki województwa śląskiego. Chciałbym więc przy pomocy „Forum Budownictwa Śląskiego” zaapelować
do środowiska Śląskiej Izby Budowlanych o włączenie się w prace nad tym programem.

umowa na budowę odcinka autostrady A1
Piekary Śląskie – Maciejów podpisana
16 czerwca nastąpiło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uroczyste podpisanie umowy na budowę kolejnego, szóstego już odcinka autostrady A-1 (odcinek Piekary Śląskie – Maciejów).
W uroczystości wziął udział wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, wicewojewoda Adam Matusiewicz
oraz prezydenci miast, na terenie których zlokalizowany jest odcinek autostrady A1. Wartość kontraktu opiewa na blisko 1, 300 mld złotych. Na długości 20 km powstanie 31 obiektów inżynierskich,
w tym 7 wiaduktów drogowych, 19 wiaduktów autostradowych, jeden most, jedno przejście dla zwierząt i trzy wiadukty kolejowe. Odcinek ma być gotowy pod koniec 2011 roku.
– To ważny etap w realizacji autostrady A1 – podkreślił wojewoda Zygmunt Łukaszczyk. Wojewoda
przypomniał historię decyzji administracyjnych
dotyczących tego odcinka autostrady. W 2005 roku została wydana decyzja wojewody o ustaleniu
lokalizacji drogi z rygorem natychmiastowej wykonalności, później decyzja ministra budownictwa
utrzymująca w mocy decyzję wojewody została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok WSA z marca 2009 ro-

ku dotyczył uchylenia wskazania lokalizacyjnego
dla 4 km odcinka autostrady A1 na terenie Stolarzowic w granicach administracyjnych miasta Bytom, utrzymując zaskarżoną decyzję w mocy
w pozostałej części. Sąd podkreślił konieczność
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
mającego na celu jednoznaczne ustalenia kwestionowanej w odwołaniach ilości obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie, przez który
miał przebiegać odcinek autostrady według tychże wskazań i dokonanie analizy porównawczej z ilością tego rodzaju obiektów znajdujących się na terenie zmienionego zaskarżoną decyzją przebiegu
tegoż odcinka autostrady A1. W lutym 2008 r. została wydana decyzja wojewody o środowiskowych
uwarunkowaniach, a w czerwcu 2009 r. – decyzja
udzielająca pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności. – Skoro decyzja lokalizacyjna jest wykonalna, wydana została decyzja budowlana. Tym samym posuwamy się na północ, by w 2011 roku dotrzeć do Pyrzowic – mówił
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk. Wojewoda poinformował też, że uzyskał zapewnienie o sfinansowaniu projektu szybkiej kolei łączącej lotnisko w Py-
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rzowicach z Katowicami. Do lotniska w Pyrzowicach
będzie więc można w 2011 roku dotrzeć drogą S1,
autostradą A1 i szybką koleją.
Krzysztof Raj, dyrektor Oddziału w Katowicach
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
zaręczył, że prawo nie zostało złamane. – Działamy w sposób absolutnie formalny – podkreślił.
Wykonawcą robót została hiszpańska firma
DRAGADOS, która prowadzi budowy autostrad
w wielu krajach Europy, a także w Chile, Argentynie i USA, a od trzech lat obecna jest także w Polsce.
O budowie autostrady A1 na terenie Śląska piszemy także na str. 30
Zdjęcia: Agnieszka Astaszow
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Projekty służące rozwojowi
Rozmowa z BOGuSŁAWEM ŚMIGIELSKIM marszałkiem województwa śląskiego
– województwo Śląskie jest liderem jeśli
chodzi o wydawanie pieniędzy unijnych z regionalnych programów operacyjnych. z 259
mln na rok 2009 wydano już 16 % – 42 mln zł
(3 miejsce w kraju). w jaki sposób osiągnięto ten sukces. Jak wpłynęły na to m.in. procedury weryfikacji wniosków o dotacje?
– Wysoka pozycja we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest efektem wielu działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL
na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy.
Wszyscy wiemy, że programy operacyjne dotyczą lat 2007-2013, ale tak naprawdę proces ich
wdrażania, czyli uruchomienia konkursów, rozpoczął się dla wielu województw dopiero w 2008
roku. Powodem tego jest skomplikowana procedura ostatecznego zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia pełnej realizacji programów.
Nasze województwo – jako jedno z nielicznych – ogłosiło pierwsze konkursy jeszcze z końcem 2007 roku. To był odważny krok, zważywszy,
że jak się później okazało, nastąpiły poważne komplikacje związane z niedostosowaniem prawa polskiego do dyrektywy unijnej w zakresie zagadnień
środowiskowych, jednych z istotniejszych przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Niemniej jednak konkursy już trwały i nie było odwrotu.
Do Zarządu Województwa należało stworzenie takiego mechanizmu, który pozwoli na kontynuację
konkursów. Są one ogłaszane przez Zarząd Województwa w oparciu o przygotowany wcześniej
harmonogram. Opracowując go mieliśmy na uwadze takie rozłożenie konkursów, aby zapewnić
sprawną realizację projektów w trakcie całego
okresu programowania. To znaczy, że na początek przewidzieliśmy działania, w ramach których
realizuje się projekty infrastrukturalne, budowlane, na których przygotowanie i realizację potrzeba więcej czasu. Niestety, brak rozporządzeń regulujących zagadnienia wspomnianej pomocy publicznej, oddziaływania na środowisko itp. spowodowały, że zaistniała konieczność modyfikacji harmonogramu konkursów. Jak widać podjęliśmy trafne decyzje, o czym świadczy wysoka liczba wybranych projektów. Pomocna nam w tym była duża liczba składanych projektów w każdym z konkursów i wysoka jakość tych projektów. Wnioskodawcy w naszym województwie są naprawdę dobrze przygotowani do korzystania z unijnej dotacji, o czym świadczy niska liczba odrzuconych projektów.
Na bieżąco monitorujemy realizację Programu,
starając się wprowadzać usprawnienia, które
pomogą podmiotom z naszego województwa
w pełni korzystać z dostępnej dotacji unijnej. W tym
celu przeprowadziliśmy tzw. „konkursy otwarte”,
które pozwoliły na szybkie przeprowadzenie oceny projektów; wnioski oceniane były na bieżąco,
a nie dopiero po zamknięciu naboru. Na dofinansowanie mogły liczyć projekty, które potencjalnie
już były gotowe lub zostaną zakończone do końca II kwartału br. Nabory projektów dotyczyły dzia-

łań z obszaru infrastruktury kultury, infrastruktury lecznictwa zamkniętego, transportu i edukacji.
Wprowadzenie tej formuły w systemie rozstrzygania konkursów przyspieszyło ocenę złożonych projektów oraz usprawniło wydawanie pieniędzy, a tym samym przyspieszyło odzyskiwanie przez beneficjentów nakładów poniesionych
na realizację przedsięwzięć. Uproszczone zostały także procedury weryfikacji i oceny formalnej
wniosków o dofinansowanie oraz skrócony termin
ich weryfikacji z 70 do 50 dni. Przerzucona została także weryfikacja zabezpieczenia finansowego na etap przed podpisaniem umowy. Pierwotnie taki obowiązek istniał już w chwili złożenia
wniosku o dofinansowanie.
– na jakie cele wydawane są w tym roku pieniądze z unii w naszym regionie?
– Zarząd Województwa ogłosił dotychczas 23
konkursy, z czego 17 zostało już rozstrzygniętych. Obszary, których prowadzone były nabory to: społeczeństwo informacyjne, środowisko, kultura, edukacja, rozwój przedsiębiorczości, transport, zdrowie. Najwyższą wartość projektów wybranych do dofinansowania przedstawiają projekty z zakresu Priorytetu VII: Transport
(około 500 mln zł) kolejne to Priorytet VI: Zrównoważony rozwój miast (prawie 200 mln zł).
Na podobnym poziomie wartości (ok. 100 mln zł)
są projekty wybrane do dofinansowania z zakresu Priorytetów: IV Kultura, VIII Edukacja i IX Zdrowie i rekreacja.
– Jakie są główne bariery hamujące zagospodarowanie unijnych dotacji?
– Nadal problemem w sprawnym wydatkowaniu są – jak twierdzą wnioskodawcy – skomplikowane procedury związane z realizacją projektów.
Staramy się, na ile to możliwe upraszczać je, ale
pewne sprawy nie są do rozwiązania na poziomie
regionu. Wymagają decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a nawet Komisji Europejskiej.
Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony
wnioskodawców, bo ich opinie są dla nas szczególnie ważne. W tym celu planujemy wprowadzenie mechanizmu zgłaszania uwag na bieżąco,
za pośrednictwem strony internetowej. Na dzień
dzisiejszy została zawieszona realizacja dwóch
konkursów, jeden z zakresu obszaru Środowisko
pn. Czyste powietrze i drugi z obszaru Zdrowie
i rekreacja pn. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Powodem jest brak odpowiednich
rozporządzeń z poziomu centralnego, które dadzą wszystkim beneficjentom uprawnionym
w RPO WSL równą szansę dostępu do pieniędzy unijnych.
– czy jest szansa na dodatkowe pieniądze,
które, dla najlepiej radzących sobie z dotacjami w 2009 roku województw, obiecała minister
elżbieta Bieńkowska?
– Dodatkowe środki stwarzają kolejną szansę
na rozwój regionu. Wierzymy, że uda nam się z tej
możliwości skorzystać, tak jak to miało miejsce
w poprzednim okresie programowania 20042006, gdzie zakontraktowaliśmy wszystkie dostępne pieniądze w ramach ZPORR (ponad 280 mln

euro). W ramach tej dotacji zrealizowano ponad 1000 projektów w regionie. Wierzymy, że i tym
razem nie będzie gorzej, szczególnie biorąc
pod uwagę że mamy do dyspozycji prawie 1
mld 713 mln euro. Nie traktujemy tego jednak jako wyścigu i rywalizacji pomiędzy regionami, bo
wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami, tyle że na różną skalę wartości dotacji. Nasze
województwo posiada największą, po województwie mazowieckim, pulę środków w ramach RPO.
Ważna jest dla nas nie tylko liczba projektów, ale
przede wszystkim ich jakość. Nie jest bowiem sztuką zakontraktować jak największej liczby projektów, lecz zrealizować projekty tak, aby służyły rozwojowi regionu.
– dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: DANIEL BIENEK

boguSŁawŚmigielSki (50 lat) – Jaworznianin,
żonaty, ma dwoje dzieci. Córka w tym roku kończy
biotechnologię i przygotowuje się do studiów doktoranckich, syn jest gimnazjalistą.
Z zawodu jest lekarzem laryngologiem. W 1983 roku ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach. Pracę rozpoczął od stażu w Szpitalu Miejskim w Jaworznie, a zakończył
na stanowisku zastępcy ordynatora. Ostatnio pełnił
funkcję wiceprezesa Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Po dwóch latach zarządzania nim, zakład zaczął
odnosić zyski i tym samym stał się jedną z lepiej zarządzanych spółek miejskich.
W latach 1992 – 1996 był członkiem Zarządu Regionu Związków Zawodowych Lekarzy oraz Przewodniczącym tego związku na terenie Jaworzna.
W 1998 roku z list RS AWS został radnym Miasta Jaworzna. W tym czasie pracował w Komisji Zdrowia
i Komisji Rewizyjnej. W 2002 r., w kolejnych wyborach samorządowych, został radnym z ramienia
zwycięskiego ugrupowania Jaworzno Moje Miasto.
Przewodniczył temu klubowi radnych, szefował Komisji Zdrowia, był też członkiem Komisji Rewizyjnej.
Aktualnie jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji. 12 stycznia 2008 r. został wybrany Marszałkiem Województwa Śląskiego.
Jego hobby to kino i narty.
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Owocna
współpraca
dla obu stron
Rozmowa z prof. ANDRZEJEM KARBOWNIKIEM
Rektorem Politechniki Śląskiej

– w maju 1945 roku spełniły się wreszcie marzenia z okresu międzywojennego
wielu wybitnych Ślązaków i na górnym
Śląsku utworzona została wyższa uczelnia techniczna. Politechnikę Śląską tworzyli w dużej części ludzie z Politechniki
lwowskiej, co pozwoliło osiągnąć gliwickiej uczelni od początku wysoki poziom
kształcenia. następne lata to wytężona
praca i tysiące absolwentów, inżynierów,
których dokonania zmieniały Śląsk i Polskę. Panie rektorze jakie są najważniejsze
sukcesy Politechniki Śląskiej w minionych
latach?
– Rzeczywiście, pierwsze próby powołania
na Śląsku wyższej uczelni technicznej były podejmowane jeszcze w okresie międzywojennym, a formalne starania związane z organizacją uczelni w Katowicach rozpoczęły się
w roku 1929. Wówczas jednak nic z tego nie
wyszło, a pierwsza uczelnia techniczna w regionie, powstała dopiero w 1945 r. Była to oczywiście Politechnika Śląska, która ulokowana
została ostatecznie w Gliwicach. Jej zręby tworzyli natomiast osiedli w Gliwicach profesorowie Politechniki Lwowskiej – najstarszej i najlepszej polskiej uczelni technicznej.
W trakcie tych prawie 65 już lat nasza Alma
Mater zdążyła bardzo się rozwinąć. Obecnie
jest jedną z największych politechnik w kraju
i największą w naszym regionie. Na 12 wydziałach i 48 kierunkach studiów kształci około 30
tys. studentów a ukończyło ją dotychczas ponad 130 tys. absolwentów.
Uczelnia rozrosła się także geograficznie.
Wydziały Politechniki Śląskiej znajdują się
w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu, a ośrodki
dydaktyczne uczelni ulokowane są także w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Sosnowcu i Tychach.

Dzięki funkcjonowaniu uczelni w tylu miastach i obecności naszych profesorów w wielu gremiach, Politechnika Śląska pełni współcześnie znaczącą rolę opiniotwórczą, mającą
duży wpływ na cały region śląski i zachodzące w nim przemiany.
– Panie rektorze, czym Politechnika
Śląska wyróżnia się spośród innych wyższych uczelni w Polsce? Jakie są jej główne atuty?
Z pewnością siłą Politechniki Śląskiej jest
bogata i stale modyfikowana oferta dydaktyczna, która obejmuje pełen zakres nauk inżynierskich. Tylko w ostatnich kilku latach zostały uruchomione takie nowe kierunki studiów, jak: biotechnologia, inżynieria biomedyczna, architektura wnętrz, mechatronika,
inżynieria bezpieczeństwa, logistyka i informatyka przemysłowa. Poza kierunkami technicznymi prowadzimy również administrację
i socjologię, które cieszą się dużym zaintere so wa niem kan dy da tów na stu dia,
a od przyszłego roku uruchamiamy filologię – na trzech specjalnościach: angielskiej, włoskiej i francuskiej. Warto wspomnieć
również o zajęciach dydaktycznych w języku angielskim, które prowadzone są już
na pięciu naszych wydziałach.
O sile Politechniki Śląskiej nie świadczy jednak tylko szeroki wachlarz kierunków studiów,
ale przede wszystkim wysoka jakość nauczania. Studia na naszej uczelni znakomicie
przygotowują do pracy zawodowej. Nasi absolwenci znajdują bez problemu zatrudnienie
w atrakcyjnych firmach, a po kilku latach – dzięki uzyskanemu na studiach przygotowaniu menedżerskiemu – zostają ich kierownikami
i dyrektorami. Świadczą o tym rankingi szkół
wyższych, badające kariery absolwentów,
które lokują Politechnikę Śląską w ścisłej
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czołówce uczelni w Polsce, potwierdzając tym
samym wysoką wartość jej dyplomu.
– w jakim kierunku Politechnika Śląska
będzie się rozwijać?
– Jeżeli chcemy pozostać konkurencyjni
na rynku edukacyjnym i rozwijać badania naukowe, musimy stale się rozwijać i wyprzedzać
przemiany, które dokonują się na rynku pracy, w edukacji i nauce. Zmiany są więc konieczne.
Przygotowujemy się obecnie do zorganizowania powołanego niedawno do istnienia nowego wydziału naszej uczelni – Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Będą na nim prowadzone studia na kierunku – jak sama nazwa
wskazuje – inżynieria biomedyczna. Być
może uda nam się powołać niedługo jeszcze
jeden wydział – Biotechnologii. Od przyszłego roku, o czym już wspominałem, prowadzić będziemy również kierunek filologia,
co jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.
Ważne są również inwestycje infrastrukturalne. Przymierzamy się obecnie do rozpoczęcia dwóch inwestycji budowlanych finansowanych z funduszy strukturalnych – Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii oraz Śląskiej Biofarmy – czyli zaplecza laboratoryjnego konsorcjum badawczego, założonego przez Politechnikę Śląską we
współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim i Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.
Jak widać, zmian na Politechnice Śląskiej zachodzi więc wiele i to na różnych płaszczyznach.
– statystyki dotyczące zatrudnienia
w Polsce nastrajają raczej pesymistycznie.
rynek pracy pęka w szwach, trudno się
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na nim wyróżnić. co robi Politechnika Śląska, by wyposażyć swoich absolwentów w przymioty powodujące, że będą oni
na owym rynku rozpoznawani i poszukiwani?
– To prawda, że rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a na zawody, które jeszcze
kilka lat temu uznawane były za przyszłościowe, dziś już nie ma zapotrzebowania. Myślę
jednak, że nie dotyczy to zawodów inżynierskich. Goszcząca w czerwcu na Politechnice
Śląskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka jednoznacznie
stwierdziła, że gospodarka światowa wchodzi
obecnie w „erę inżyniera”. I to od inżynierów właśnie zależeć będzie w najbliższej
przyszłości rozwój światowej, a więc i polskiej,
gospodarki. A zatem to absolwenci uczelni
technicznych nadal będą najbardziej poszukiwani na rynku pracy.
Oczywiście nie samo ukończenie studiów technicznych gwarantuje powodzenie w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia. Absolwent politechniki, aby potrafić
sprostać wyzwaniom współczesności, oprócz
dyplomu powinien posiadać takie umiejętności jak: mobilność, kreatywność, skłonność
do samokształcenia, innowacyjność pomysłów i wiedzę dotyczącą procesu ich komercjalizacji. To o takie osoby walczą pracodawcy, a my staramy się właśnie takich studentów kształcić.
Dlatego na Politechnice Śląskiej kładziemy
duży nacisk na ścisłą współpracę z przemysłem. Przede wszystkim staramy się umożliwiać naszym studentom jak najczęstszy kontakt z wieloma firmami z różnych branż poprzez organizowanie staży i praktyk studenckich. Poza tym organizujemy wiele
szkoleń „menedżerskich” – na przykład z pisania biznesplanów. W końcu motywujemy
studentów do zakładania własnych firm.
A celowi temu służy powstały w ubiegłym roku Technopark Gliwice, w którym mają siedzibę założone przez naszych absolwentów firmy, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, czy też organizowany od kliku już lat
konkurs „Mój pomysł na biznes”, cieszący się
wśród studentów dużą popularnością, w którym najlepsze „pomysły” otrzymują finansowe wsparcie z przeznaczeniem na wdrożenie ich do przemysłu. Staramy się więc
wszechstronnie przygotować naszych studentów do skutecznego konkurowania na rynku
pracy, a przede wszystkim wpoić w nich nawyk samodoskonalenia.
– niedawno Politechnika Śląska podpisała umowę o współpracy z Forum Budownictwa Śląskiego – stowarzyszeniem, którą tworzą m.in. wielkie firmy budowlane i organizacje społeczne, zrzeszenia inżynierów,
w których dominującą rolę odgrywają właśnie absolwenci gliwickiej alma Mater.
Jak Pan wyobraża sobie harmonijną współpracę uczelni z Forum? co obie strony mogą zyskać na tym porozumieniu?
– Współpraca Politechniki Śląskiej i Forum
realizować się ma poprzez współdziałanie
w zakresie regionalnej polityki dotyczącej in-

westycji i budownictwa, a także uzgadniania
wspólnego stanowiska dotyczącego projektów legislacyjnych. A na tej płaszczyźnie, jak
wiem od przedstawicieli Forum, jest wiele
do zrobienia.
Politechnice Śląskiej zależy także, by dzięki porozumieniu podnieść jakość nauczania
i unowocześnić proces kształcenia – zwłaszcza w zakresie budownictwa. Dla Forum natomiast to także znakomita okazja, by przedstawić naszym studentom i pracownikom
konkretne problemy ważne dla współczesnego budownictwa, a które mogą stać się tematami prac badawczych i magisterskich;
przedmiotami ekspertyz, analiz czy opinii.
Firmom zrzeszonym w Forum łatwiej będzie
poza tym wyłowić spośród naszych studentów swoich przyszłych pracowników. Myślę,
że współpraca ta będzie owocna dla obu podmiotów i że nie będziemy musieli długo czekać na jej pierwsze efekty.
– współpraca z Forum Budownictwa
może być dobrym przykładem wymiany doświadczeń między teoretykami i praktykami. czy taka jednak współpraca ma obecnie szerszy wymiar? czy widać autentyczne zainteresowanie przemysłu współpracą z uczelnią? czy przedsiębiorstwa
w jakiś aktywny sposób stymulują profil
kształcenia uczelni, czy wykorzystywane są
np. na budowach, zakładach przemysłowych, naukowe osiągnięcia uczelni?
– Współpraca z gospodarką jest jednym
z priorytetów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. I muszę przyznać, że rozwija się pomyślnie. Tylko w ostatnich kilkunastu tygodniach podpisaliśmy umowy z takimi firmami, jak: Fiat, Górażdże Cement, WASKO czy
Ente. Dzięki współpracy uczelni, miasta i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
powstał Technopark Gliwice. To z myślą
o ścisłej współpracy z przemysłem powołaliśmy na uczelni Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości.
Środowisko naukowe jest szeroko otwarte
na inicjatywy płynące z gospodarki. Wtedy bowiem, gdy firmy zlecają nam wykonanie badań
czy ekspertyz, spełniamy się jako naukowcy.
Inicjatywa jednak powinna, według mnie, wychodzić od przedsiębiorstw. To firmom powinno przecież zależeć na rozwijaniu nowych technologii i wprowadzaniu ich na rynek, z czego
następnie mogą czerpać korzyści.
W Polsce natomiast aktywność firm w zakresie innowacji jest zdecydowanie za słaba,
co widać zwłaszcza wtedy, gdy porównamy się
do innych krajów Unii Europejskiej. Firmy oczywiście tłumaczą tę sytuację brakiem środków na badania naukowe. Wolą więc korzystać z dostępnych technologii opracowanych
za granicą. Jeśli taki stan rzeczy będzie się jednak dłużej utrzymywał, to ani polska gospodarka, ani polska nauka nie będą miały szans
na widoczny rozwój.
– dziękuję za rozmowę.

Prof.andrzeJkarbownik
Od początku swojej kariery naukowej nieprzerwanie związany z tą jedną z największych uczelni
technicznych w Polsce. W latach ubiegłych sprawował funkcję dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest kierownikiem
Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji.
Prof. Andrzej Karbownik był także wiceministrem gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, jednym z autorów programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Był także prezesem zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
Pełni szereg dodatkowych funkcji – jest m.in. redaktorem naczelnym kilku branżowych pism,
a także prezesem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz dla
przemysłu.

Rozmawiał: DANIEL BIENEK
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Rozsądny rozwój
Rozmowa z ANDRZEJEM STANIĄ, Prezydentem Rudy Śląskiej
– ruda Śląska wydaje się miastem sukcesu,
gmina rozwija się, w mieście jest niskie bezrobocie. w czasach kryzysu to osiągnięcia podwójnie znaczące, jak udaje się osiągnąć tak pozytywne rezultaty?
–Rozwójmiastazawszeplanowaliśmyrozsądnie.Tak,abypołączyćrealizacjęodważnych,ambitnychcelów z bezpieczeństwemi stabilnościąfinansów.Potwierdzeniemskutecznościtychdziałańjestratingna poziomieA-(pol),przyznanyRudzieŚląskiejprzezFitchPolska S.A.,odzwierciedlającydobrewynikibudżetowe,dobrezarządzanie, umiarkowane zadłużenie oraz odpowiednią
płynność,jakrównieżpoprawiającąsięgospodarkęlokalną.Mamyświadomośćpodstawowejroli
rozwojugospodarczego,dlategowychodzącnaprzeciwprzedsiębiorcomdbamyo instytucjeotoczeniabiznesu.RudzkaAgencjaRozwoju„Inwestor”,RudzkiInkubatorPrzedsiębiorczościczyŚląskiParkPrzemysłowo-Technologicznyoferująpomoc,doradztwoi pomieszczenia.
Rzeczywiście,w czasachkryzysutewcześniej
zbudowanesolidnepodstawyzyskujądodatkowe
znaczenie i przynoszą korzyści. Dlatego wierzę
w dalszyrozwójRudyŚląskiej.Zwłaszcza,że mamytakkreatywnychi dynamicznychmieszkańców,
którzy–jaktociąglepodkreślam–sąnajwiększym
bogactwemtegomiasta.
– w ostatnich latach w rudzie Śląskiej dużo budowano. Jakie inwestycje były najistotniejsze dla miasta i jego mieszkańców? co w najbliższym czasie zamierzacie wybudować w mieście?
–Duże inwestycjedotyczyłysferbardzoistotnych
dlakomfortużyciaw mieście–komunikacjii ekologii.W 2008rokuzostałoddanydo użytkurudzki
odcinekDrogowejTrasyŚrednicowej,któryw połączeniuz przebiegającąprzeznaszemiastoautostradąA4pozwalanamgłosićhasło„Stądwszędzieblisko”.Z koleiochrona środowiskatoprzede
wszystkimprojekt„Oczyszczanieścieków –Ruda
Śląska”.W jegoramachw 2007r.zmodernizowaliśmyoczyszczalnię„HalembaCentrum”,a w 2008
r.oczyszczalnię„Orzegów”,przy którejpowstałanowoczesnasuszarnia,do którejkierowanesąosadyściekowez wszystkichrudzkichoczyszczalni.Jesteśmy w trakcie przebudowy placu Jana Pawła II na nowoczesnyrynekmiejskii budowypływackiego kompleksu rekreacyjno-sportowego „OTI”
w DolinieKłodnicy,przed namiTrasaN-S,którapołączyDTŚi autostradę.
– co w rudzie Śląskiej dzieje się w zakresie
budownictwa mieszkaniowego?
–RudaŚląskatomiejsce,którew naturalnysposób dzięki swojej lokalizacji i bogactwu terenów zielonychprzeznaczonejestdo wygodnego
i nowoczesnegozamieszkiwania.Dlategojesteśmy
otwarcina różnetypybudownictwamieszkaniowego–obokbudowanychprzeznasmieszkańkomunalnychi socjalnychpowstająrównieżbudynkiw ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego
orazrealizowaneprzezdeweloperów.Ostatniaoddana do użytkumiejskainwestycjato 18mieszkań
socjalnychprzy ul.Starej,podobneosiedle,alez 48
mieszkaniami, powstało w 2007 roku przy ul.

SzczęśćBoże.W tymsamymrokuotworzyliśmy
osiedleze 128mieszkaniamikomunalnymiprzy ul.
Cynkowa–Wysoka.W kwietniubr.nastąpiłoprzekazanie terenu budowy osiedla komunalnego
przy ul.SzczęśćBoże.Rozpoczęliśmyadaptację
budynku przy ulicy Norwida, gdzie powstaną
mieszkaniasocjalne.W tymrokurozpoczniesiętakże realizacjabudynkuw ramachTBSprzy ulicyKokota-Cynkowej,w planachna kolejnelatasąbudynkiprzy ul.Lisiej,Fitelbergai Małej.Przebudowujemybudynekprzy ul.Szafrankaz przeznaczeniemna mieszkaniakomunalne.Rozpoczętazostanieteżbudowakolejnychmieszkańna osiedlu
Cynkowa–Wysoka.
– czy w czasach zaczynającego się kryzysu
firmy budowlane będą miały szansę przetrwać
zły czas dzięki realizowanym w mieście inwestycjom?
–Podczaskryzysujeszczewiększeniżzwykle
znaczeniemawiarygodnośćfinansowainwestora.Stanowitoo atrakcyjnościmiasta,zwłaszcza
gdyjegostabilnośćfinansowapotwierdzona jest
takjakw naszymprzypadkuniezależnymratingiem.
Inwestycjemiejskiezyskujątymsamymdodatkowyaspekt–stająsięnarzędziemwalkiz kryzysem.
Przykłademjestparkwodny.Kryzysspowodował
podjęciedecyzji,że w znaczniewiększymstopniu,
niżtowcześniejzakładano,przy wyborzewykonawców będziemypreferowaćrudzkiei śląskiefirmy,
byw tensposóbpomócimprzetrwaćtrudniejszy
okres.
– Jak ruda Śląska wykorzystuje fundusze
z unii europejskiej?
–Od 2004r.pozyskaliśmyponad 200mlnzłotychdotacjina inwestycje,którychcałkowitykoszt
wynosi niemal 487 mln złotych. Udział środków unijnych w kosztach projektów to średnio 42%.Dofinansowaneprojektytoinwestycjepoprawiającejakośćżyciamieszkańców.Budujemy
i modernizujemydrogi,szpital,szkoły.Rozwijamy
gospodarkęopartąna wiedzypoprzezrealizację
projektów z zakresuinformatyzacjijednostekmiejskichczybudowyinfrastrukturyi usługspołeczeństwainformacyjnego.Dziękiunijnymdotacjomterenypoprzemysłowepo byłejKWK„Wawel”przekształcanesąw dynamicznierozwijającesięobszary inwestycyjne. Nowoczesne oczyszczalnie
ścieków,rudzkiodcinekDrogowejTrasyŚrednicowej,modernizacjaskrzyżowaniaulicKatowickiej,
Nowaryi Odrodzenia,przebudowaulicyPawła,rondo przy ulicy 1Maja–Kłodnicka,rekultywacjai zagospodarowanieterenuhałdypocynkowejprzy ulicyNiedurnego,informatyzacjaprzychodnirejonowejw dzielnicyHalemba,programstypendialny
RudzkiŻak–totylkoniektórez inwestycjiorazprojektów,którychrealizacjabyłamożliwadziękipieniądzomz UniiEuropejskiej.
– 5 lat temu powstał Śląski Park Przemysłowo-technologiczny – przedsięwzięcie będące
sukcesem na skalę krajową. Jest ono przykładem twórczego współdziałania dwóch gmin naszego regionu, rudy Śląskiej i Świętochłowic.
Jak Pan ocenia tę decyzję z 2005 roku?
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny to
odpowiedźzarównona potrzebyRudyŚląskiej,
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andrzeJ Stania – inżynier górnik, pracował
pod ziemią, w dozorze, przy wydobyciu, następnie
na stanowisku Głównego Inżyniera ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Od 17 kwietnia do 24 listopada 2000 roku Przewodniczący Rady Miejskiej Rudy Śląskiej. W Radzie Miejskiej od 1998 r. jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pracował
w Komisji ds. Rodziny i Pomocy Społecznej oraz w Komisji Zdrowia. Od 24 listopada 2000 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska. Ponownie 10 listopada 2002 r.,
w pierwszych bezpośrednich wyborach, wybrany
na Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Następnie
na Prezydenta Miasta Ruda Śląska wybrany w drugich bezpośrednich wyborach 12 listopada 2006 r.
W latach 1992-1997, a następnie od roku 2006, Wiceprezes Zarządu Związku Górnośląskiego. Od 1993
r. Prezes Koła Wirek – Bielszowice – Czarny Las.
Od 1993 r. reprezentuje Związek Górnośląski w Lidze Regionów w Poznaniu.
W dniu 20 września 2007 r. Andrzej Stania został wybrany pierwszym Przewodniczącym Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego, który zrzesza 14 miast Aglomeracji Śląskiej.
Pod przewodnictwem Andrzeja Stani w 2006 r. w krajowym długoterminowym ratingu Miasto Ruda Śląska otrzymało wysoką ocenę (-5), wystawioną
przez niezależną firmę. Ocena została utrzymana na tym samym poziomie roku 2007 oraz w roku 2008. Pozytywnie oceniono nie tylko zarządzanie
miastem, ale także sytuację finansową i warunki rynkowe miasta. Ponadto w 2007 roku Miesięcznik Forbes sklasyfikował Rudę Śląską jako jedno z 20 najlepszych miast w Polsce dla biznesu.

Świętochłowici całejśląskiejmetropolii–zagospodarowanieterenów pokopalnianych–jaki w ogólewspółczesnejgospodarki–innowacyjnerozwiązaniai nowetechnologie.Jestrównieżprzykładem
współdziałaniasąsiednichmiast,którejestniezbędnew naszejkonurbacji.EwolucjaParkujestprzykłademna to,że spuściznępo tracącymna znaczeniuprzemyśleciężkimmożna wykorzystać,tchnąćnoweżyciew opuszczoneobiekty.Samoutworzenietakiejstrukturytoniewszystko.Potrzebnejestciągłeposzerzanieoferty,szukanienowych
rozwiązańna miaręwyzwańnaszychczasów.ŚląskiParkPrzemysłowo-Technologicznytomiejsce
dlakreatywnych.Najlepszymprzykłademjestotwartyw ubiegłymrokuInkubatorInnowacjiTechnologicznychi Usługowych„Architekturai Budownictwo”,umożliwiającymłodymludziomzaistnieniena rynku.
AtutemParkujestrównieżdobreskomunikowanie,kluczowew czasach,gdyodległościniemierzymyw kilometrach,aleczasemdotarciado celu.
– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:DANIELBIENEK
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Modernizujemy miasto
Rozmowa z EuGENIuSZEM MOSIEM, Prezydentem Świętochłowic
– Panie Prezydencie jak Świętochłowice pozyskują i wykorzystują fundusze z unii europejskiej?
– Świętochłowice zostało (poprzez Samorządowy
Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji, który był wnioskodawcą) beneficjentem środków unijnych jeszcze w okresie przedakcesyjnym. Projekt „Kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni Klimzowiec” pozostaje do dziś największą inwestycją realizowaną w mieście przy wsparciu środków unijnych Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2010 rok.
W pierwszym okresie programowania 2004-2006 nasze miasto korzystało przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W nowym okresie programowania 2007-2013 nasze
miasto wzięło udział w pierwszym organizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Działaniu 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Wniosek został zaakceptowany i Świętochłowice realizują projekt pn. „Internetowa platforma usług publicznych e...Urząd” o wartości ponad 890 tys. zł, z tej kwoty 85% (blisko 758 tys. zł) pochodzi z dofinansowania
EFRR.
W marcu 2009 Urząd Miejski złożył projekt pt.
„Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – dla miasta Świętochłowice”. Wniosek uzyskał dofinansowanie.
Wartość projektu to 1.145.790 zł, a wartość dofinansowania unijnego 973.921,50 zł.
Świętochłowice uzyskały również dofinansowanie
trzech projektów zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. Są to:
SilesiaNet – Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Miasto Świętochłowice.
Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej
w Subregionie Centralnym
Adaptacja budynku przy ul. Sądowej na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Świętochłowice.
– czy w czasach kryzysowych firmy budowlane
będą miały szansę przetrwać zły czas dzięki realizowanym w mieście inwestycjom?
– O inwestycjach realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej już mówiliśmy. Inne inwestycje i remonty realizowane w mieście to między innymi remonty dróg, prace termo modernizacyjne, budowa i remont
obiektów sportowych na terenie OSiR „Skałka”, remonty w obiektach oświatowych. Wszystkie prace inwestycyjne i remontowe wykonują firmy wyłonione w przetargach. Mam nadzieję że nasze, miejskie firmy przedstawią konkurencyjne oferty i będą mogły realizować
większość z tych prac. Ponadto w opracowaniu są nowe dokumenty planistyczne – studium uwarunkowań
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
co będzie miało wpływ na powstawanie nowych inwestycji w tym również w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Już dziś istnieją możliwości realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i jest to wykorzystywane przez przedsiębiorstwa budowlane które już budują lub planują budowanie mieszkań w najbliższym czasie.
– Jak przebiega realizacja zadań określonych
w „strategii rozwoju Świętochłowic do 2015 roku”
zakładająca m.in. przebudowę centrum miasta?
– Realizacja zadań w ramach priorytetów „Strategii
Rozwoju Miasta do 2015 roku” przebiega planowo.
W centrum wyremontowano ulice Katowicką i Bytom-

ską, z części ulicy Katowickiej powstał deptak. Remontowane są ulice w centralnej części miasta – wyremontowano ulicę Sikorskiego, obecnie remontowana jest ulica Dworcowa. Przeprowadzono termomodernizację Młodzieżowego Domu Kultury i Gimnazjum nr 4.
Stale prowadzi się renowację parków i skwerów w tej
części miasta, powstają nowe ogniska zieleni, wzbogaca się infrastrukturę parkową. Realizowane są również
inwestycje w „centrum” dzielnicy Lipiny, gdzie główna
ulica stanie się wkrótce deptakiem.
– Jakie inwestycje są obecnie najistotniejsze dla
miasta i jego mieszkańców?
– Najistotniejszymi inwestycjami dla miasta są te inwestycje dla których mamy zapewnione środki z Unii
Europejskiej, ale również te, które pozwolą zwiększyć
możliwości inwestycyjne dla terenów miejskich.
Jednak w pierwszej kolejności należy zakończyć już
realizowaną wspólnie z Chorzowem inwestycję wodnokanalizacyjną „Kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni Klimzowiec” w ramach której wymienia się sieć wodnokanalizacyjną, przykrywa Rawę, przygotowuje dokumentację rewitalizacji stawu „Kalina”
Bardzo ważnymi inwestycjami realizowanymi obecnie i planowanymi w najbliższej przyszłości to poprawa
infrastruktury obiektów sportowych. W maju oddano
do użytku boiska wybudowane w ramach programu „Orlik 2012”, dokończony zostanie remont stadionu „Naprzodu” w Lipinach, budowana będzie hala widowiskowo-sportowa, generalny remont a właściwie budowa
od nowa basenu odkrytego na terenie
OSiR-u „Skałka”, budowa nowych boisk na „Skałce”.
Budowa nowych zjazdów z trasy „Średnicowej”
umożliwi zaktywizowanie obszarów położonych w obrębie tej trasy, atrakcyjnych inwestycyjnie ale o utrudnionym dostępie. Ta inwestycja – bardzo kosztowna – możliwa do realizacji przy udziale inwestorów prywatnych, lub przy wsparciu finansowym władz wojewódzkich czy funduszy krajowych.
Liczymy na realizację inwestycji w ramach Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, czy realizację inwestycji przez firmy prywatne.
– Jakie są główne priorytety w rozwoju miasta?
– Priorytety w rozwoju miasta określone zostały
w „Strategii Rozwoju do 2015 roku” jak również w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich.
O priorytetach Strategii Rozwoju Miasta była już mowa
wcześniej. Jeżeli chodzi o Lokalny Program Rewitalizacji to wskazane w nim obszary podlegające rewitalizacji – dzielnice i obszary miasta, które w wyniku przekształceń w przemyśle ciężkim – likwidacja kopalń, ograniczenie produkcji i zatrudnienia w zakładach hutniczych,
produkcji maszyn i urządzeń – nastąpiły najbardziej odczuwalne negatywne skutki tych przekształceń. Podejmowane są działania mające odbudować zatrudnienie,
produkcję i usługi, ale już nie przemysłu ciężkiego, raczej przetwórstwa, usług na rzecz innych wytwórców.
Bardzo ważnym działaniem rewitalizacyjnym jest działanie na rzecz podniesienia przedsiębiorczości tych członków społeczności naszego miasta, którzy w wyniku przemian utracili pracę, muszą zdobyć nowe kwalifikacje,
umiejętności, również w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej.
– Świętochłowice znane są z harmonijnej współpracy ze swymi sąsiadami m.in. z rudą Śląską i chorzowem. Jakie korzyści przynosi ta współpraca?
Wspólnie z Chorzowem prowadzimy gospodarkę
wodno-ściekową w obu miastach. Zawiązaliśmy Samorządowy Związek Wodno-Kanalizacyjny który nad-

eugeniuSzmoŚurodził się w 1956 roku w rodzinie od pokoleń związanej ze Świętochłowicami. Powstańcze tradycje rodziny rozbudziły w nim zamiłowanie do historii i potrzebę działania na rzecz innych. Ukończył Wydział Nauk
Społecznych na Uniwersytecie Śląskim z dyplomem mgra
historii. Jest podporucznikiem rezerwy. Uzyskał licencję zarządcy nieruchomości. W listopadzie 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu przygotowania i zarządzania projektami Unii Europejskiej. 11 lat temu stał się współinicjatorem i organizatorem Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiosenna”. Został wiceprezesem Zarządu, a w 1996 roku powierzono mu w niej funkcję prezesa zarządu. Dwa lata później
mieszkańcy osiedla docenili jego pracę, obdarzając go mandatem zaufania w wyborach samorządowych. Został radnym. W październiku 2000 roku powierzono mu funkcję wiceprezydenta miasta, a w trzy tygodnie później prezydenta. W krótkiej swojej kadencji prezydenta miasta doprowadził do wyodrębnienia Powiatowego Urzędu Pracy, do komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, rozpoczął przebudowę i modernizację centrum miasta. Z jego inicjatywy został opracowany dla miasta program – Strategia Rozwoju Miasta do roku 2015,
uchwalony w czerwcu 2002 roku przez Radę Miejską. Z myślą o przyszłości najmłodszych doprowadził do porozumienia ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej w sprawie utworzenia w Świętochłowicach Regionalnego Centrum Szkolenia
Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej. Podczas jego kadencji
o Świętochłowicach znów stało się głośno. W ubiegłym
roku miasto znalazło się w „Złotej Setce” gmin, a w tym
roku w rankingu Centrum Badań Regionalnych i dziennika
„Rzeczypospolita” zajęło I miejsce na liście 10 „Złotych powiatów”. Myślą przewodnią w działaniach prezydenta Eugeniusza Mosia jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie.”
Eugeniusz Moś jest żonaty, ma dwie córki. Jego hobby to
historia, muzyka rockowa i sport – piłka nożna. Należy
do Związku Górnośląskiego. Jest współzałożycielem lokalnego stowarzyszenia „Dla Dobra Mieszkańców”, które wraz
z Platformą Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością, Ruchem Społecznym i Związkiem Górnośląskim współtworzyło „Porozumienie Świętochłowickie”. W wyborach samorządowych kandydował do Rady Miejskiej i na stanowisko prezydenta miasta z listy KWW „Porozumienie Świętochłowickie”.

zoruje Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo-Wodno Kanalizacyjne obsługujące oba miasta.
Obecnie realizujemy jako Związek i Przedsiębiorstwo największą w historii obu miast inwestycję wodnokanalizacyjną.
Z drugim sąsiadem – Rudą Śląską – założyliśmy
przed pięciu laty Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę z o.o., której zadaniem jest zagospodarowanie terenów poprzemysłowych obu miast, przygotowanie terenów pod inwestycje, promowanie przedsiębiorczości. Spółka pozyskuje na realizację swoich celów środki zewnętrzne. Osiągnęła w swej działalności
szereg sukcesów np. w Świętochłowicach zagospodarowała dla lokalnych przedsiębiorców budynek po kopalni „Polska”. Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny to ponad 1000 hektarów powierzchni inwestycyjnych,
doskonale skomunikowane i położone w centrum
aglomeracji śląskiej tereny. Stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu doskonałych inwestycyjnie terenów.
– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: DANIEL BIENEK
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ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TEChNOLOGICZNY

Ciężka praca i sukcesy
By ły prze mó wie nia, kwia ty, gra tu la cje.
5 maja pięciolecie istnienia świętował Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny, a było co świętować. Przedsięwzięcie, które rozpoczęło się
w 2004 roku odniosło autentyczny sukces
na skalę nie tylko regionalną, ale i krajową.
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
został powołany do życia pięć lat temu przez
miasta Ruda Śląska (96,03% udział w kapitale zakładowym) i Świętochłowice oraz inne podmioty działające w tych miastach. Na początku działalności, celem nowej spółki było zagospodarowanie terenów i obiektów
Miasto Ruda Śląska przekazało Parkowi
około sześćdziesiąt hektarów trudnych, niechcia-

wYkazFirmdziaŁaJĄcYcHw Parku
budynkiw rudzieŚląskiejprzy ul.Szybwalenty:
1. Firma „JUGRES” Jerzy Kutynia
2. PHU SEZAM Hieronim Kasica – PARKOWA
3. Adrian Pawlinka
4. GeoGIS Geodezja i Kartografia inż. Janusz Pazur
5. Biuro Organizacji Budownictwa „BOB”
inż. Piotr Smuda
6. GEO-PLAN s.c. T. Bonczek, M. Krasoń
7. RAr2 Laboratorium Architektury Jan Kubec
8. ASN spółka z o.o.
9. IT Punkt
10. AYESA POLSKA Sp. z o.o.
11. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
RUDA ŚLĄSKA Sp. z o.o.
12. Zespół Ciepłowni Przemysłowych
„Carbo-Energia” Sp. z o.o.
13. CARBOMECH Sp. z o.o.
14. STRABAG
budynekbiurowyw Świętochłowicach
przy ul.wojskaPolskiego:
1. Firma „RETMAR” Sp. z o.o.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KENPOL”
Eugeniusz Krzywda
3. Kancelaria Finansowa „PARTNER”
mgr Stanisław Nowak
4. Firma Handlowa „RABATIM”
5. „INTER CENTRUM” Sp. z o.o.
6. Firma „TORMA” Reptowski Marek
7. Firma „IMPERIUM SZTUKI” – Kornel Wilczek
8. „AXA pack” Sp. z o.o.
9. Firma „REMES”
10. Firma Konsultingowa „BiK” Krzysztof Puk
11. „Ramzes” I. Kapuścińska

Parkw liczbacH

Do prezesa Pawła Błażycy ustawiła się kolejka z kwiatami i gratulacjami.

nych przez nikogo terenów, które wymagały wybudowania nowej infrastruktury oraz wykonania makroniwelacji. Tereny po zlikwidowanej kopalni „Walenty – Wawel” przypominały księżycowy krajobraz. Co prawda przez lata wiele mówiło się o ich zagospodarowaniu, jednak niewiele się w tej kwestii działo.

W obchodach 5-lecia Parku wzięli udział przedstawiciele Forum Budownictwa Śląskiego.

Światełko w tunelu pojawiło się w 2003 roku, kiedy do budżetu miasta trafiły pieniądze
na remont byłej stołówki kopalni „Wawel”.
W marcu 2004 roku swoją siedzibę znalazł
w niej Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.
Dwa miesiące później, do budynku wprowadziła się również nowa spółka – Śląski Park Przemysłowy.
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• Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki
ŚPPT – ok. 100
• Liczba miejsc pracy planowanych na czerwiec 2009 – 220
• Długość wyremontowanych i wybudowanych
dróg (wraz z siecią wodno-kanalizacyjną)
remont 0,6 km, budowa 1,7 km
• Powierzchnia poddana makroniwelacji – 10 ha
• Powierzchnia magazynowo-biurowa do wynajęcia – ok. 15 tysięcy metrów kwadratowych
• Nakłady finansowe na budowę i remont dróg,
jakie spółka poniosła na terenach użyczonych
od miasta Ruda Śląska – ok. 2 700 000 złotych
• Suma aktywów majątkowych Spółki – ok. 50 000 000 złotych
• Otrzymana dotacja unijna
– ok. 28 000 000 złotych

5 lat wytężonej pracy przyniosło sukcesy.
W miejscu gdzie jeszcze niedawno straszyły ruiny poprzemysłowych obiektów, dziś stoją eleganckie biurowce i nowoczesne hale produkcyjne, które jak magnes przyciągają kolejnych
inwestorów.
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
stawia na studentów. Dowód otwartości na pomysły młodych ludzi, władze spółki dały już
na etapie tworzenia projektów zagospodarowania budynków przyszłego Inkubatora i terenów wokół niego.
W 2008 roku Zarząd ŚPPT nawiązał kontakty z dwoma uczelniami wyższymi: Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Śląską w Gliwicach. Spowodowało to
przewartościowanie koncepcji rozwoju Parku.
Śląski Park Technologiczno-Przemysłowy
to nie tylko duże pieniądze, firmy, biura i produkcja przemysłowa. Instytucja ma także ambicje, by stać się ważnym ośrodkiem integrującym lokalne środowisko biznesowe.
Park zamierza również łączyć biznes z kulturą. Stąd obecność obrazów ze zbiorów Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej udostępnionych przez Fundację dla Śląska w ramach wystawy „Śląsk” – oraz fotografie „Piękno w brzydocie” – zdjęcia obiektów poprzemysłowych regionu oraz „Studio Arciszewski” – fotografie z początków XX w., stąd też wernisaże prac Georgija Safronowa oraz Kornela Wilczka.
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Interesująca oferta dla przedsiębiorców
Rozmowa z PAWŁEM BŁAŻYCĄ Prezesem Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
– Śląski Park Przemysłowo-technologiczny
powstał 5 lat temu i dziś można bez żadnej przesady stwierdzić, że przedsięwzięcie to odniosło duży sukces. Jaki cel przyświecał w 2004
roku całemu temu projektowi?
– Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy
dwóch miast Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Celem
było przywrócenie do życia zdegradowanych terenów oraz zniszczonych obiektów, które pozostały
po zlikwidowanych kopalniach „Walenty – Wawel”
i „Polska – Wirek”. Park jest największym z parków przemysłowych na terenie Polski i obejmuje obszar 1090 ha znajdujących się w pobliżu Drogowej
Trasy Średnicowej, która przebiega przez miasta
Ruda Śląska i Świętochłowice. Na początku zajęliśmy się zagospodarowaniem ok. 60 ha i terenów najbardziej zdegradowanych. Nie bez znaczenia była tu możliwość uzyskania znacznych dotacji ze środków unijnych. Głównym celem było jednak takie przygotowanie terenów i obiektów, aby zachęcić inwestorów przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa do zlokalizowania swojej
działalności w tych rejonach. Rozbudowa i budowa nowych dróg umożliwiła otwarcie nowych terenów inwestycyjnych dla inwestorów.
– te minione lata to okres sukcesów, ale także i problemów. Jakie były te najdramatyczniejsze wydarzenia z historii Parku i jak rozwiązywano problemy, które pojawiały się w ciągu
tych minionych lat?
– Realizowane inwestycje w Parku wymagały finansowania środków uzyskanych w bankach w postaci kredytów i obligacji, gdzie spłata nastąpiła
z otrzymanych dotacji unijnych. Banki udzielając
środków finansowych żądały zabezpieczeń w postaci poręczeń i wpisów do hipoteki. Z pomocą
przyszła gmina Ruda Śląska, która udzieliła Parkowi poręczenia. Realizowane inwestycje w ramach Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Działanie 1.3: „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm” wymagały opracowania
od początku do końca czyli od projektu do końcowego wykonania w bardzo krótkim okresie czasu
tj. w ciągu 2 do 3 lat. Tereny i obiekty, które Spółka otrzymała od gmin wymagały dużych nakładów finansowych w postaci makroniwelacji i budowy nowej infrastruktury technicznej, gdyż opustoszałe i zdewastowane budynki pokopalniane nie
posiadały odpowiedniej infrastruktury technicznej.
W czasie realizacji np. na terenach, gdzie powstała hala produkcyjno-magazynowa w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zajęczej trzeba było przebudować
ok. 500 m magistrali wodnej i kolektory. Dużym problemem był w tym czasie znaczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych co rzutowało wzrostem kosztów inwestycji. Dzięki pomocy władz
gmin Ruda Śląskiej i Świętochłowic problemy te
rozwiązywano na bieżąco.
– Park to miejsce do inwestowania, wdrażania nowych innowacyjnych pomysłów, miejsce
pracy dla setek ludzi. co Pan Prezesie uważa za największe osiągnięcia Parku?
– Największe osiągnięcie Parku to uzyskanie dużej powierzchni dla przedsiębiorców szczególnie
małych i średnich przedsiębiorstw i pełne zasiedlenie tych nieruchomości. Pomimo tego, że Park nie

posiada ulg jakie są w strefach ekonomicznych zainteresowanie inwestorów było znaczne. Bardzo duże znaczenie mała współpraca z uczelniami tj. Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią GórniczoHutniczą w Krakowie Wydział zamiejscowy Ruda
Śląska. Pozwoliło to na stworzenie inkubatora o charakterze architektoniczno-geodezyjnym. Projekt inkubatora stworzyły studentki piątego roku wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W chwili obecnej kontynuowana jest nasza dalsza współpraca.
W samej Spółce pracują także młode osoby, które nabierają doświadczenia w obsłudze inwestorów i realizowaniu projektów w oparciu o środki unijne. Uważam, że najwięcej nowych innowacyjnych
pomysłów rodzi się w głowach młodych ludzi, którzy nie posiadają na razie zahamowań w innowacyjnym projektowaniu. W Inkubatorze Innowacji
Technologicznych i Usługowych: „Architektura
i Budownictwo” w firmach projektowych znalazło
zatrudnienie kilkadziesiąt młodych osób z tej branży, którzy moim zdaniem stworzą przyszłościowe
projekty dla rozwoju całej aglomeracji górnośląskiej.
Będziemy kontynuować konkursy i wystawy prac
dla studentów architektury Politechniki Gliwickiej.
– czym obecnie Park może się pochwalić, jakimi atutami możecie zainteresować nowych,
potencjalnych inwestorów?
– Park zaoferował przedsiębiorcom w Rudzie
Śląskiej powierzchnię magazynową w postaci hali
produkcyjnej z budynkiem biurowo-socjalnym oraz
kotłownią o całkowitej powierzchni ponad 8 tys. m2.
Dodatkowo przy hali znajduje się plac składowy
o powierzchni 11 200 m2. Cały ten kompleks został
zagospodarowany na produkcję konstrukcji stalowych i w miesiącu kwietniu najemca tej hali rozpoczął produkcję. W budynkach po byłej kopalni KWK
„Walenty – Wawel” (cechownia, łaźnia, lampownia)
zagospodarowano ok. 4 tys. m2 powierzchni biurowej. W chwili obecnej lokalizacje znalazły 2 duże firmy, w tym jedna duża firma projektowa, która zatrudni ok. 70 osób oraz 7 firm mniejszych o profilu geodezyjnym i architektonicznym. Dysponujemy jeszcze pomieszczeniami dla absolwentów, którzy pragną rozpocząć działalność w dziedzinie architektury i geodezji w ramach inkubatora technologicznego. Do dyspozycji przedsiębiorców jest sala wystawowa mająca spełniać funkcję konferencyjnej o powierzchni ok. 300 m2 oraz mniejsza sala konferencyjna na 30 osób. Atutem jest dobry standard tych pomieszczeń, bezpłatny parking oraz dojazd do DTŚ łączącej z Katowicami w 3 min. Dookoła budynku inkubatora znajduje się ciekawa tzw.
„mała architektura” zaprojektowana przez studentki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach w postaci mapy aglomeracji w kostce brukowej i ścieżek
edukacyjnych. Natomiast w budynku po byłej
KWK „Polska – Wirek” w Świętochłowicach swoją działalność prowadzi 12 firm. Ponadto Park posiada tereny przygotowane inwestycyjnie: o powierzchni 15 ha i powierzchni od 1 do 3 ha. Działające w ramach parku Biuro Obsługi Inwestora zapewnia profesjonalną obsługę potencjalnych inwestorów. Głównym atutem jest przede wszystkim dobre skomunikowanie terenów inwestycyjnych
z Drogową Trasą Średnicową i autostradą A4. Należy tu także wspomnieć o dużej przychylności
władz samorządu Rudy Śląskiej i Świętochłowic

w sprawnym załatwianiu spraw nurtujących inwestorów.
– Jaka będzie przyszłość Parku? w jakim kierunku powinien się on rozwijać?
– W 2008 roku Zarząd Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego nawiązał kontakty
z dwoma uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Śląska w Gliwicach. Spowodowało to przewartościowanie koncepcji rozwoju Parku. Główny nacisk
w strategii działań położono na rozwój nowych technologii. „Dzielnica przemysłów kreatywnych” – to
idea, która przyświeca władzom spółki. Obecnie
kończymy pracę nad Strategią Rozwoju Parku,
gdzie szczegółowo określimy swoją misję i cele
na następne lata. Pierwszą sferą naszej działalności na pewno będzie to, co wyznaczyła nam gmina, a więc zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych. Dostajemy tereny, przystosowujemy
je i poszukujemy inwestorów. Następnie za pomocą Biura Obsługi Inwestorów wspieramy przedsiębiorcę, który chce się u nas ulokować, pomagając w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i licencji.
Drugą sferą jest wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie innowacji architektoniczno-geodezyjnych. Dwa duże projekty: skupiający 14 firm Klaster Usług Architektura – Budownictwo – Geodezja oraz środki pomocowe na opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności dla dziesięciu dużych firm już zostały
zgłoszone.
– dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: DANIEL BIENEK

mgrPaweŁbŁażYca – urodzony 28.05.1951 roku w Rudzie Śląskiej, ukończył wyższe studia
na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – specjalność menedżerska.
Od roku 2005 Prezes Śląskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego Sp. z o.o.
W latach 1993-2005 pracował na różnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej, gdzie
zajmował się analizami ekonomicznymi oraz opracowywaniem strategii dla miasta Ruda Śląska. Posiada uprawnienia i staż w działalności Rad Nadzorczych.
W latach 1978-1993 pracował w przedsiębiorstwach transportowych na stanowiskach kierowniczych. W latach 1984-2004 był wykładowcą w Zakładach Doskonalenia Zawodowego w dziedzinie przepisów ruchu drogowego i przewozu materiałów niebezpiecznych. Obecnie mieszka w Rudzie Śląskiej Halembie. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym na terenie miasta Ruda Śląska.
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SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW” W WODZISŁAWIu ŚLĄSKIM

W czerwcu tego roku upłynęło 85 lat
od chwili gdy w Wodzisławiu Śląskim powstała pierwsza na tym terenie spółdzielnia mieszkaniowa. Z tej okazji, by uczcić ten podniosły
jubileusz, 20 czerwca 2009 r. zwołano uroczyste Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Na uroczystość przybyli dyrektor Departamentu Ministerstawa Infrastruktury, Członek
Krajowej Rady Spółdzielczej Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Zbigniew Durczok, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Wnuk, Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA Tomasz Dołhan,
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. Mieczysław
Kieca, Przewodniczący Rady Miasta Wodzisławia Śl. Lech Litwora, Burmistrz Miasta Radlin Barbara Magiera, Przewodniczący Rady
Miasta Radlin Jacek Sobik, Z-ca Burmistrza
Miasta Pszów Tomasz Dzierżawa, Sekretarz
Miasta Rydultowy Krzysztof Jędrośka, na terenie, tych miast Spółdzielnia posiada zasoby mieszkaniowe i prowadzi działalność,
liczne grono Przedstawicieli Spółdzielń Mieszkaniowych z województwa śląskiego, gdyż

Zdjęcia: ZBIGNIEW P. SZANDAR

85 lat wytężonej pracy
dla dobra mieszkańców

Dużym wyróżnieniem dla spółdzielni było przyznawania za całokształt działalności Wielkiej Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa. Nagrodę wręczył Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” jest znana nie tylko ze swej dynamicznej działalności na terenie miast, w których posiada swoje zasoby mieszkaniowe, ale również w województwie często uczestnicząc w przedsięwzięciach wykraczających poza swoją działalność oraz Przedstawiciele Firm współpracujących, delegaci i członkowie Spółdzielni i pracownicy.
Bogatą historię spółdzielni zebrani mogli
poznać dzięki dokumentalnemu filmowi, którego twórcy pokazali zarówno przeszłość i jak
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i teraźniejszość spółdzielni. O tradycjach mówili ci którzy byli świadkami historii i współuczestniczyli w rozwoju spółdzielni.
Zabierając głos Prezes Zarządu Jan Grabowiecki stwierdził m.in. iż ogromny upływ czasu – od roku 1924, kiedy to grupa Wodzisławian postanowiła razem, jednocząc się
w Spółdzielnię, wybudować pierwszy budynek mieszkalny – skłania do refleksji, wspomnień, do oddania należnego honoru tym
wszystkim, których choćby najmniejszą cząstka pracy zawodowej czy też społecznego
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działania przyczyniła się do powstania i tak bogatego w dokonania istnienia SM „ROW”.
– Lata będące za nami – w których Spółdzielnia tak bardzo się rozwijała i zmieniała – potwierdzają jednak niezmienność spółdzielczych idei, w tym owej zasady
dobrowolnego jednoczenia się osób, mogących tylko w zespole zaspokoić swoje potrzeby życiowe – mówił Prezes Grabowiecki. Pośród nich najważniejszą jest potrzeba dachu
nad głową dla własnej rodziny. W spółdzielczym wydaniu jest to dach wspólny dla wielu
rodzin, dlatego oblicze Spółdzielni tworzą
wpierw jej członkowie, a potem domy w których mieszkają. To nierozerwalna jedność.
W roku jubileuszowym spoglądamy wstecz
z dumą, bo imponująco prezentuje się baza spółdzielczych dokonań. Ale świadomi też
jesteśmy skomplikowanych uwarunkowań
prawnych i ekonomicznych w jakich ostatnimi
laty przychodzi nam wspólnie pracować. Nie
pozostajemy jednak bezczynni. Śmiało kreślimy wizję przyszłości naszej Spółdzielni
i z optymizmem spoglądamy w nadchodzące
lata. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” ma
dobrą perspektywę dalszego rozwoju i własną
strategię działania, profesjonalną kadrę, oddane grono społeczników i nade wszystko – pewny filar swego trwania i rozwoju – w ponad 7-tysięcznej rzeszy
członkowskiej.

Spółdzielnia mieszkaniowa „row” jest jedną
z największych spółdzielń mieszkaniowych w rejonie
Rybnickiego Okręgu Węglowego. Swoją działalność
prowadzi już 85 lat. Została zarejestrowana 12 czerwca 1924 roku i działa na terenie Gminy Wodzisław Śl.,
Rydułtowy, Pszów i Radlin. Obecnie Spółdzielnia zarządza 156 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i 23 pawilonami handlowo – usługowymi o łącznej powierzchni 370 687,01. W zasobach Spółdzielni zamieszkuje ponad 18.200 tysięcy mieszkańców.
W okresie intensywnego rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglowego to Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisławiu Śl. powierzono rozwój budownictwa
mieszkaniowego w regionie i budowę pierwszych budynków na terenie miasta Jastrzębia, gdzie wybudowano 5.560 mieszkań. Równolegle z dynamicznym
rozwojem inwestycji mieszkaniowych nastąpił rozwój sieci infrastruktury towarzyszącej i budową szkół,
przedszkoli, żłobków i przychodni zdrowia. Dużą inwestycją była również budowa ciepłowni przy ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., która jest głównym dostawcą energii cieplnej dla miasta Wodzisław Ślą-

Dużym wyróżnieniem dla spółdzielni było
przyznawania za całokształt działalności Wielkiej Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa. Nagrodę wręczył Prezydent Śląskiej
Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk.
Zabierając glos Prezydent Wnuk podkreślił,
iż mająca bogatą przeszłość Spółdzielnia
Mieszkaniowa „ROW” jest jedną z największych i najlepiej działających spółdzielni mieszkaniowych w rejonie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Spółdzielnia wyróżnia się sprawnym
sposobem zarządzania, który dostosowany
jest do prowadzonej działalności na terenie
czterech gmin. Pomimo tak rozległej działalności Spółdzielni – dobra współpraca w poszczególnych gminach, pozwala realizować wspólne przedsięwzięcia kulturalne, remontowe dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Działalność spółdzielni przynosi wymierne
efekty i jest bardzo pozytywnie odbierana przez społeczność lokalną.
Spółdzielnia otrzymała również nagrodę
„‚Jubileuszowy Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami”.
Pozytywną rolę spółdzielni podkreślali
w swych wystąpieniach przedstawiciele władz
miast na terenie, których działa spółdzielnia.
Zabierający głos ukazywali zasługi jakie Spółdzielnia wniosła w zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych tych miast oraz efektywne
działanie w poprawie stanu technicznego zasobów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co

ski. Zmiana terytorialna kraju, która nastąpiła w roku 1975 wymusiła zmiany granic działalności Spółdzielni wraz z powstaniem nowych Spółdzielń, na bazie SM „ROW”, w tym największa to Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu.
Na skutek zmian systemowych, w tym gospodarczych i finansowych państwa w roku 90 -tym Spółdzielnia zmieniła profil budowlano-eksploatacyjny
na eksploatacyjny i skierowała swoje decyzje w kierunku modernizacji zasobów mieszkaniowych. Opracowanie i realizacja programu modernizacyjnego
i energooszczędnego doprowadziły do pełnego ocieplenia 85% budynków, modernizacji stacji wymienników ciepła wraz z automatyką, przebudową instalacji ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych. Przy realizacji wspomnianego programu korzystano z powodzeniem z zewnętrznych źródeł finansowania, co w znacznym stopniu przyspieszyło ich
realizację i obniżyło koszty utrzymania mieszkań
Na terenie zasobów Spółdzielni działają również
Ośrodki Pracy Pozaszkolnej, świetlice profilaktyczne,
gdzie przy współpracy z Gminami prowadzone są róż-

w sposób znaczący poprawiło estetykę osiedli i terenów przyległych.
Jako przykład podawano osiedla zmodernizowane z ociepleniem i ładną kolorystyką oraz
osiedla w których wyeliminowano niską emisję
pyłów (ogrzewanie piecowe), a zastąpiono go
ogrzewaniem centralnym wraz z dostawą ciepłej wody.
W trakcie uroczystości uhonorowano odznaczeniami Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego: Mieczysława Fabera, Jerzego
Jankowskiego, Stanisław Rudowski, Annę
Spalony, Henryka Starczewskiego, Piotra Wencela
Odznaczenia otrzymali także: Wiesław Słabicki, Małgorzata Zając, Eugeniusz Kotyrba,
Lidia Kolorz, Jerzy Szmulik, Stefan Wiącek,
Krystyna Cisło, Zdzisław Tokarz, Jadwiga Zielińska, Tomasz Molka, Janusz Zając, Alicja
Rott-Michałek, Helena Klimek, Jadwiga Mandrysz, Zofia Koźlik, Halina Rduch
Dyplomy otrzymali: Franciszek Kukliński,
Emilia Drzazgowska Walica, Lech Bączyński,
Halina Kostuś, Marian Czepiel, Stanisław Jeka, Tadeusz Knaflewski, Stefan Kotwica, Jan
Kurzyp, Zygmunt Pustelny, Monika Barciok,
Jadwiga Gabriel i Danuta Materna. W część
artystyczna wystąpił kabaret „To nie my”.
„Uhonorowaniem zakończenia obchodów Jubileuszu 85-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” był galowy występ Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny w ko-

nego rodzaju zajęcia z młodzieżą realizującą swoje pasje, ułatwiając im dostęp do dóbr kultury, uprawiania sportu i turystyki.
Długoletnie doświadczenie, jak i mocne podstawy
ekonomiczne, są wynikiem dobrej kondycji finansowej, na którą pracuje wykwalifikowana kadra
przy współudziale i zaangażowaniu przedstawicieli
mieszkańców poszczególnych osiedli. Dobra i skuteczna współpraca, osiągane wyniki to główne zalety dobrego funkcjonowania Spółdzielni.
Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z lepiej działających w na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego, czego dowodem są m.in.:
– Złota odznaka „Zasłużonej w Rozwoju
Województwa Katowickiego” – 1984 r.
– Odznaka „Za Zasługi dla Spółdzielczości” 1999 r.
– Złota odznaka „Za Zasługi dla Województwa
Śląskiego” – 2004 r.
– Wielka Nagrodę Prezydenta Śląskiej Izby
Budownictwa – 2009 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” jest członkiem Śląskiej Izby Budownictwa.
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Możliwości
ﬁnansowania
JAROSŁAW KuBIAK dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (inaczej: Instytucja Wdrażająca), oferuje wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla działalności prowadzonych w sektorze mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. W ramach wykonywanych zadań Jednostka prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie, udziela bezpośrednich
konsultacji, organizuje szkolenia i spotkania informacyjne odnośnie zasad korzystania z dofinansowania, przygotowuje niezbędną dokumentację
do podpisania umowy, rozlicza projekty, odpowiada za monitoring, kontrolę i sprawozdawczość. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje swoje
działania, wykorzystując m.in. stronę internetową
www.scp-slask.pl, na której umieszczone są informacje o aktualnych konkursach, realizowanych projektach, jak również dokumenty programowe i akty prawne niezbędne do realizacji projektów.
W latach 2007-2013 przedsiębiorcy województwa śląskiego mają szansę otrzymania wsparcia
na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W zależności od rodzaju inwestycji przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Badanie i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość
oraz Priorytetu III Turystyka.
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny
(B+R) innowacje i przedsiębiorczość
W ramach konkursów Priorytetu I ogłaszanych
przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości można starać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, doradczych czy wzmacniających potencjał sektora B+R. Celem realizowanych projektów jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz wzrost zatrudnienia. W ramach Poddziałań wspierane będą inwestycje związane z rozbudową, modernizacją, zakupem usług doradczych, komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych oraz promocją
firm na rynkach zagranicznych.

Od czerwca 2008 roku w ramach Poddziałania 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa, Poddziałania 1.2.2.
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Podddziałania 1.2.3. Innowacje w Mikro-, Małych i Średnich
Przedsiębiorstwach Priorytetu I Badanie i rozwój
technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość
ogłoszonych zostało 7 konkursów, w tym 4 dotyczące udziału przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych
związanych z targami i wystawami za granicą.
Planowane w 2009 roku nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałań 1.2.1 i 1.2.2,
decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19
maja 2009 r., zostały wstrzymane do odwołania.
W miejsce Poddziałania 1.2.1. i 1.2.2. planowane
jest wprowadzenie ujednoliconego Poddziałania 1.2.4. Mikro-, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.
W ramach tego Poddziałania będzie można uzyskać, dla projektów realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców, bezzwrotną dotację, pokrywającą w formie refundacji, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
natomiast dla średnich przedsiębiorców maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wyniesie 50%.
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikro-, Małych
i Średnich Przedsiębiorstwach skierowane jest
do wszystkich powyższych typów przedsiębiorstw. Konkurs w ramach tego Poddziałania to
szansa na wsparcie dynamicznego rozwoju
przedsiębiorczych i innowacyjnym firm, które ze
względu na koszty nowoczesnych technologii rzadko decydują się na realizację oryginalnych i ciekawych pomysłów.
Maksymalna kwota wsparcia jaką mogą uzyskać
przedsiębiorcy w ramach Poddziałania 1.2.3 wynosi 750 000PLN. Dofinansowanie projektów realizowanych przez mikro-, małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% (z wyłączeniem projektów dotyczących działalności gospodarczej
w sektorze transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 40%). Jednocześnie przy re-
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alizacji projektów doradczych przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 100 000PLN.
PriOrytet iii turystyka
W ramach Priorytetu III Turystyka możliwe jest
otrzymanie wsparcie na inwestycje poprawiające
jakość infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych, wykorzystując elementy regionalnego i lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Ich celem jest zwiększenie zainteresowania regionem przez turystów krajowych i zagranicznych.
Przedsiębiorcy mogą aplikować w ramach następujących Poddziałania:
3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa
3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa
W 2009 roku ruszyły konkursy w ramach Podziałania 3.1.1 i 3.2.1. skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierały przedsiębiorców realizujących projekty dotyczące budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej i gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
a także projekty inwestycyjne związane z budową, przebudową, remontem aktywnych form turystyki, terenów rekreacyjnych oraz bazy okołoturystycznej, tworzeniem parków tematycznych.
Maksymalna wysokość wsparcia uzależniona była od statusu przedsiębiorstwa – dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiebiorstwa
to 200 000 PLN, natomiast dla małych i średnich
przedsiębiorstw 750 000 PLN. Jednocześnie
projekty mikro- i małych przedsiębiorstw mogą być
dofinansowane maksymalnie do 60% wydatków kwalifikowanych inwestycji, a projekty średnich maksymalnie do 50%.
Wyłączeniu podlegają projekty dotyczące
działalności gospodarczej w sektorze transportu, które mogły być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
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VIII ZJAZD ŚLĄSKIEJ OKRęGOWEJ IZBY
INŻYNIERóW BuDOWNICTWA W KATOWICACh

udany rok

VIII Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa już za nami.
Odbywający się w BIURO CENTRUM w Katowicach 18 kwietnia 2009 roku Zjazd sprawozdawczy zgromadził 150 delegatów oraz wielu
dostojnych gości.
Zjazd podjął 17 uchwał w tym m.in. o udzieleniu absolutorium Radzie Izby, przyjęciu budżetu na rok 2009, przyjęciu zasad gospodarki finansowej na rok 2009 oraz przyjęciu sprawozdań z działalności organów Izby.
Wśród przybyłych na Zjazd gości była posłanka do Parlamentu Europejskiego Genowefa Grabowska, prezydent Katowic Piotr
Uszok, wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Małgorzata Mazur, dyrektor wydziału inwestycji UW Grażyna Kamińska,
stowarzyszeń naukowo-technicznych, świata nauki oraz mediów.
Na zjeździe obecni byli, przedstawiciele
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go: Ta de usz
Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
i Tadeusz Glϋcksman – Dyrektor Wykonawczy
Forum Budownictwa Śląskiego

w czasie uroczystości wręczono honorowe odznaki dla zasłużonych działaczy naszej izby:
– Marek karnowski – za zasługi dla województwa śląskiego
– Janusz kozula – za zasługi dla województwa śląskiego
– Piotr szatkowski – za zasługi dla budownictwa
– Jerzy kocyga – złota honorowa odznaka PiiB
Zjazd przebiegał w koleżeńskiej atmosferze,
był okazją do spotkań i dyskusji, a sprzyjały temu atmosfera gościnnych progów wieżowca
BIURO CENTRUM, a także znakomita kuchnia restauracji, która dbała o delegatów w czasie blisko sześciogodzinnych obrad.
W trakcie przerw można było skorzystać
z porad przedstawicielki firmy Wolters Kluwer
dotyczących użytkowania serwisu budowlanego udostępnionego wszystkim członkom
Izby online, a także zaopatrzyć się w literaturę prawniczą oraz w archiwalne materiały
szkoleniowe.

Śląski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa skupia ponad 12 tys członków, dlaktórych Izba
stanowi merytoryczne i formalne wsparcie.
Rada ŚlOIIB wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na terenie działania okręgowej Izby i realizuje zadania określone
w art. 19 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. 01.5.42. z dnia 24 stycznia 2001 roku, wraz z późniejszymi zmianami/. Organy statutowe Izby takie jak Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Dyscyplinarny dbają o fachowe i rzetelne wykonywanie obowiązków przez inżynierów budownictwa, sprawując funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej reagują natychmiast
na wszelkie sygnały zgłaszane do Izby.
Jednym z istotniejszych zadań pełnionych przez
Izbę, a szczególnie przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną jest prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie uprawnień budowlanych, rozpatrywanie wniosków o uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz udzielanie informacji dotyczących interpretacji zakresu uprawnień budowlanych. Dzięki fachowej wiedzy i sprawnemu
działaniu pracowników OKK w ubiegłym roku wydano kilkaset interpretacji uprawnień budowlanych,
przyjęto 2 wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy, a także przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne dla ubiegających się o uprawnienia budowlane. Egzaminy, które przeprowadzają wysokiej klasy specjaliści ze stowarzyszeń naukowo-technicznych i Politechniki Śląskiej zaliczyło w 2008 roku 399 osób. Większość z nich stała się już czynnymi członkami ŚlOIIB.
Uprawnienia budowlane od roku 2003 na mocy
ustawy przyznają Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne. Śląska OKK od początku swego istnienia
ma na swoim koncie 2215 przyznanych uprawnień.
Izba posiada profesjonalnie zarządzaną stronę internetową, dzięki której członkowie bez wychodzenia z domu mogą załatwić większość spraw dotyczących przynależności do Izby, przeczytać aktualny Informator ŚlOIIB, a także od ubiegłego roku
skorzystać z bazy serwisu budowlanego. Serwis
umożliwia stałe śledzenie zmian w zakresie prawa
budowlanego, prawa mieszkaniowego, gospodarki nieruchomościami. Dodatkowe wsparcie
stanowią aktualne przepisy i projekty ustawodawcze oraz gotowe narzędzia – wzory dokumentów i normy budowlane. Serwis budowlany umożliwia praktyczne wykorzystanie obowiązującego
prawa, skuteczne zarządzanie, a przede wszystkim
prowadzi krok po kroku przez cały proces inwestycyjny. Program jest cennym i potrzebnym narzędziem w ręku inżyniera budownictwa, o czym przekonujemy się śledząc systematycznie zwiększającą się ilość osób zainteresowanych. Jest również
potwierdzeniem właściwego gospodarowania powierzonymi Izbie środkami.
Izba Inżynierów Budownictwa umożliwia swoim
członkom korzystanie z prasy fachowej oraz z różnych form dokształcania. Bezpłatna prenumerata wybranych tytułów pism technicznych oraz dopłaty
do szkoleń to tylko niektóre metody działań śląskiej
Izby na rzecz środowiska inżynierskiego.
Liczne formy współpracy z członkami Izby są stale rozszerzane, a płynące ze środowiska sygnały pozwalają je ciągle doskonalić.
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75-LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKu INŻYNIERóW I TEChNIKóW BuDOWNICTWA

Zasłużeni dla kraju
i regionu
Przed 75 laty, 4 maja 1934 r., utworzono
w Warszawie Polski Związek Inżynierów Budowlanych – twórcze samorządowe stowarzyszenie
na uko wo -tech nicz ne zrze sza ją ce in ży nie rów i techników oraz studentów. Dziś Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
w skrócie PZITB, kontynuator tego starego
Związku, organizacja zajmująca się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi
i społecznymi swoich członków, może świętować
szacowny jubileusz stowarzyszenia tak bardzo
zasłużonego dla Polski.
W Katowicach, 15 czerwca z tej okazji odbyła się w sali konferencyjnej Biblioteki Śląskiej,
rocznicowa uroczystość gromadząca przedstawicieli władz regionalnych, związkowych, członków Związku z naszego województwa i zaproszonych gości.
Historię Związku w bardzo osobistym i emocjonalnym wystąpieniu przedstawił zebranym honorowy prezes oddziału katowickiego PZITB i jednocześnie członek komitetu organizacyjnego obchodów centralnych uroczystości z okazji 75 lecia
Związku w Warszawie, Mieczysław Piotrowski.
– Oddział katowicki, a właściwie oddział śląsko-dąbrowski Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa w Katowicach powstał w maju 1935 roku, dokładnie rok po utworzeniu
Związku w Warszawie – przypomniał w swoim
wystąpieniu inż. Piotrowski. Pierwszym prezesem został jakże zasłużony dla naszego regionu prof. dr. inż Stefan Kaufman, budowniczy m.in.
gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
współorganizator Politechniki Śląskiej, o powstanie której walczył już w końcu lat 20. ubiegłego
wieku.

Przez ponad 70 letni okres działalności przez
Związek przewinęły się tysiące osób związanych
z rozwojem naszego regionu, współuczestniczących w powstawaniu wielu ważnych inwestycji
budowlanych w województwie. Niestety dziś rola tych ludzi jest deprecjonowana, ich zasługi niedoceniane. Jest to bardzo smutne, bo ich dokonania – widoczne na każdym kroku – przyczyniły się do odbudowy naszego kraju., stworzyły podstawę jego dzisiejszego rozwoju.
Głos następnie zabrali przewodniczący wszystkich działających na terenie woj. śląskiego oddziałów PZITB.
O Oddziale PZITB w Bielsku-Białej zasięgiem
swym obejmującym rejon dawnego województwa Bielsko-Bialskiego, obecnie liczącym około 180 członków – mówił jego przewodniczący
Janusz Kozula.
Historię Oddziału w Częstochowie przypomniał
Waldemar Szleper. Powołanie pierwszego Koła Terenowego PZITB w Częstochowie nastąpiło 23 czerwca 1951 r. Koło organizacyjnie podlegało Oddziałowi w Katowicach, po upływie sześciu miesięcy liczyło ono 162 członków, a w grudniu 1952 r. – 276 członków zrzeszonych w 8 Kołach Zawodowych. Obecnie Oddział liczy 161
członków.
O Oddziale Gliwickim mówił Radosław Jasiński. Działania organizacyjne w środowisku osób
związanych zawodowo z budownictwem na obszarze będącym w zasięgu obecnego Gliwickiego Oddziału rozpoczęły się tuż po wojnie.
Pierwsze Koło w Gliwicach powstało w 1951 roku. Wraz ze wzrostem liczby członków organizowały się dalsze Koła. W 1952 roku na terenie
Gliwic i Zabrza działało 7 Kół Zakładowych zrze-

szających 184 członków. Dziś Oddział liczy 180
członków.
O jubileuszu 75- lecia Związku i dokonaniach
Oddziału Katowickiego PZITB mówiła Andrzej
Nowak.
– Podstawowe cele PZITB pozostają w zasadzie od dziesiątków lat niezmienne – mówił przewodniczący Nowak – To dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową swoich członków, rozwój myśli
technicznej i organizacyjnej budownictwa, dbałość o wysokie kwalifikacje kadry technicznej
branży budowlanej. To także propagowanie
rzetelnej wiedzy budowlanej oraz udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków stowarzyszenia.
Działalność Związku jest bardzo bogata
i wszechstronna. Dotyczy ona zarówno sfery edukacyjnej jak i wykonywania ekspertyz, opinii
i orzeczeń technicznych dotyczących budownictwa, wycen majątkowych, usług inwestycyjnych, analiz ekonomicznych, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie.
Jednym z głównych punktów obchodów jubileuszowych było wręczenie ustanowionego
przez Zarząd Główny PZITB honorowego medalu 75-lecia. Medal otrzymali załużeni członkowie i działacze Związku oraz przedstawiciele firm
i organizacji, które współpracują z PZITB. Wśród
uhonorowanych tym odznaczeniem znalazł się
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz
Wnuk. Prezydent dziękując za to wyróżnienie
podkreślił zasługi członków śląskich oddziałów Związku, z którymi w wielu wypadkach ściśle współpracował będąc wojewodą katowickim,
w rozwoju regionu.
(db)

Historię Związku przedstawił
honorowy prezes oddziału katowickiego PZITB
Mieczysław Piotrowski

Jubileuszowe, pamiątkowe zdjęcie 4 szefów śląskich oddziałów PZITB. Od lewej Janusz Kozula (Bielsko-Biała), Waldemar Szleper (Częstochowa), Andrzej
Nowak (Katowice), Radosław Jasiński (Gliwice)

Medalem 75-lecia PZITB uhonorowano Prezydenta
Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusza Wnuka

18 Forum Budownictwa Śląskiego - 2 (28) 2009

FORuM BuDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO

EKOLAuRY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

Najlepsi
w ochronie
środowiska

Wyróżnienie dla Śląskiej Izby Budownictwa odbiera
z rąk Prezesa Zarządu PIE Grzegorza Pasieki
i Przewodniczącego Rady PTE Czesława Śleziaka
Prezydent Tadeusz Wnuk.

Ekolaureaci w komplecie

Już po raz ósmy przeprowadzono konkurs
o „Eko lau ry Pol skiej Izby Eko lo gii” Pol ska
Izba Ekologii (obchodząca w tym roku X-lecie) – ogól no pol ska or ga ni za cja sa mo rzą du go spo dar cze go, sku pia ją ca ok. 130
przed się biorstw i or ga ni za cji dzia ła ją cych
w bran ży eko lo gicz nej, ja ko je den z ce lów wyznaczyła sobie promowanie postępu
tech no lo gicz ne go w ochro nie śro do wi ska.
Corocznie organizowany konkurs o „Ekolaury” słu ży osią ga niu te go ce lu po przez wy różnianie i nagradzanie najlepszych w kreowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań – efek tyw nych eko no micz nie i eko lo gicz nie. Ho no ro wa ni są tak że wy twór cy
tzw. „eko pro duk tów”.
Zgłaszane projekty ocenia i wyłania laureatów Kapituła, której przewodniczy wieloletni
parlamentarzysta – przewodniczący Komisji

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, następnie Minister Środowiska – Czesław ŚLEZIAK.
23 czerwca w Teatrze Śląskim odbyła się Gala, podczas której ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu.
W trakcie uroczystości, w związku z obchodzonym przez Izbę Jubileuszem X – lecia działalności władze PIE odebrały z rąk wicemarszałka woj. śląskiego Zbyszka Zaborowskiego
Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.
Kilkanaście osób uhonorowano odznaczeniami wojewódzkimi i resortowymi. Wyróżniono także 30 organizacji gospodarczych – najaktywniejszych członków Izby.
Wśród wyróżnionych znalazła się Śląska Izba
Budownictwa, którą na Gali reprezentował Prezydent Tadeusz Wnuk.

laureaci konkursu o ekOlaury Pie 2009
gospodarka wodno-ściekowa
ekolaur:
aQua s.a. z Bielsko-Białej za przedsięwzięcie:
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach z wykorzystaniem metody dynamicznego
zasilania stopniowego”.
wyróżnienia:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo komunalne sp. z o.o. z Nowego Targu, za przedsięwzięcie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sromowcach
Niżnych, Katach Niwkach i Szczawnicy współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach
projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”.
carlsberg Polska s.a. za przedsięwzięcie:
„Prze my sło wo -miej ska oczysz czal nia ście ków w Browarze Okocim w Brzesku”.
Ochrona powietrza, ochrona
przed hałasem
ekolaur:
Baterpol sp. z o.o. z katowic, za przedsięwzięcie: „Hermetyzacja procesów technologicznych hali rafinacji Zakładu Ołowiu połączona z nowym zespołem filtra odpylającego”.
Wyróżnienie:
gmina stare Juchy za przedsięwzięcie: „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego – wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespo-

le budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych
w Starych Juchach.
gospodarka odpadami, rekultywacja
terenów zdegradowanych
ekolaur:
rewital sp. z o.o. z Katowic za przedsięwzięcie: „Modernizacja oczyszczalni ścieków pod instalację odzysku i unieszkodliwiania odpadów”
wyróżnienie:
Międzygminne Przedsiębiorstwo gospodarki
Odpadami i energetyki Odnawialnej Master sp. z o.o. z Tychów za przedsięwzięcie:
„Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze ośmiu gmin województwa
śląskiego”.
zakład zagospodarowania Odpadów z Poznania za przedsięwzięcie: „zintegrowany system
zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych na terenie miasta Poznania”.
Oszczędność energii, niekonwencjonalne
źródła energii
ekolaur:
katowicki holding węglowy s.a. za przedsięwzięcie: „Poszanowanie energii w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.”

wyróżnienie:
Politechnika gdańska wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa za przedsięwzięcie: „Projekt
i budowa łodzi zasilanej energia słoneczną dla zastosowań w obszarach objętych Programem
NATURA 2000”
ekoprodukt w gospodarstwach domowych
i w gospodarce komunalnej
ekolaur:
Barlinek s.a. Kielce, za przedsięwzięcie: „Produkcja i popularyzacja peletu (ekologicznego paliwa)”.
wyróżnienie:
PPhu drew-smol lędziny za przedsięwzięcie:
„Siatka druciana do nasadzeń roślin typu IRA”
górnośląskie towarzystwo lotnicze s.a.
za przedsięwzięcie: „Program edukacji ekologicznej pracowników Górnośląskiego Towarzystwa
Lotniczego S.A. EKO LOTNISKA”
ekoprodukt wykorzystywany
w przemyśle i budownictwie
wyróżnienie:
Barosz-Gwimet Sp. z o.o. z Marklowic za przedsię wzię cie:” Al ter na tyw ne kru szy wo dro go we – produkt uboczny z górnictwa węgla kamiennego”.
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SEMINARIuM W uSTRONIu

Prelekcje i odpoczynek
W piątek, 24 kwietnia, z inicjatywy Śląskiej Izby
Budowlanej, przedstawiciele firm członkowskich naszej Izby oraz członkowie Forum Budownictwa Śląskiego już tradycyjnie spotkali się w Ustroniu, w pięknym hotelu „Jaskółka”, na seminarium szkoleniowo-integracyjnym. W otoczeniu urokliwych szczytów Beskidu Śląskiego spędzono dwa dni słuchając prelekcji, wymieniając doświadczenia, a także bawiąc się i odpoczywając.
W pierwszym dniu po dokonaniu otwarcia seminarium przez prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusza Wnuka zebrani wysłuchali wystąpienie Małgorzaty Mazur – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego nt. aktualnych
zmian w prawie budowlanym.
Temat bezpieczeństwa pracy przedstawili nadinspektor Andrzej Herko i Marek Dudek reprezentujący Okręgową Inspekcję Pracy wygłaszając prelekcję „Promocja i prewencja w budownictwie
w świetle przeciwdziałania upadkom z wysokości”.

Następnym prelegentem był Prezes ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski, który mówił o działalności szkoleniowej dla branży budowlanej Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Kolejnym punktem programu była prezentacja firmy GWARANT – Grupa Kapitałowa i jej
możliwości w zakresie produkcji konstrukcji stalowych.
Pracowity dzień zakończyła uroczysta kolacja
i zabawa przy dźwiękach starych, niezapomnianych
przebojów wykonywanych przez zespół CoverBand.
Atrakcją wieczoru były występy Kabaretu Masztalskiego.
Następnego dnia wymieniano w swobodnych dyskusjach poglądy na temat przyszłych działań Izby
i Forum Budownictwa. Można było skorzystać z
atrakcji hotelu „Jaskółka” – groty solnej i SPA.
Wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się wrażeniami podkreślali, że seminarium było bardzo udane i pouczające.

Pożyteczne, klubowe spotkanie członkowskie
Wymiana informacji i poglądów, wzajemne
poznanie się i integracja oraz wspieranie działalności śląskich firm budowlanych (m.in. poprzez
tworzenie kontaktów biznesowych) to główne cele spotkania, które 25 czerwca zorganizowała
w hotelu „Senator” w Katowicach Śląska Izba Budownictwa.
Inicjatywa Izby znalazła bardzo żywy oddźwięk
wśród środowiska budowlanego. Przybyło ponad 30 właścicieli i przedstawicieli firm „starych”
członków Śląskiej Izby Budownictwa, nowych, którzy niedawno wstąpili do naszej organizacji,
a także tych, którzy chcą to zrobić w najbliższej
przyszłości.
Po przywitaniu gości i nakreśleniu ram tematycznych spotkania przez Prezydenta Izby Tadeusza Wnuka, w swobodnej atmosferze „przy lunchu” najpierw odbyła się przygotowana przez
Barbarę Wrześniewską – Dyrektor Biura Izby,

krótka prezentacja usług świadczonych przez
Izbę na rzecz członków oraz możliwości promocji firm za pośrednictwem Izby z wykorzystaniem
dostępnych mediów i posiadanej bazy firm
członkowskich Izby i Forum Budownictwa Śląskiego. Następnie Ewa Bieroń – specjalista ds.
organizacji i marketingu Izby dokonała prezentacji firm, które w roku bieżącym przystąpiły
do Izby.
Później rozpoczęła się dyskusja i wymiana poglądów na temat dotychczasowych doświadczeń w walce z kryzysem. Przedstawiciele firm nawiązywali także cały czas kontakty i prowadzili rozmowy dotyczące interesujących ich zamówień
na różnorodne usługi i materiały.
– Takie spotkanie to bardzo dobry pomysł
Izby – powiedział Tomasz Osior (OSIOR Zakł. Usł.
Rem. Bud. i BD INWESOR) – można nawiązać
kontakty i poznać ewentualnych wykonawców, co
jest bardzo pożyteczne dla inwestorów.
– Z niecierpliwością czekałem na to spotkanie
i bardzo chciałem wziąć w nim udział – mówił Sławomir Gerhardt (F.H.U. „Complex-Bud”) – mam
duże nadzieje, że z nawiązanych tu kontaktów być może wyjdzie coś ciekawego.
– Dobrze, że doszło do tego spotkania – powiedziała Urszula MALOK dyrektor METALPLAST
Sp. z o.o. – mam nadzieję, że odbywać się będą one również w przyszłości.
Uczestnicy spotkania dobrze ocenili tę imprezę i wszystko wskazuje, że w sierpniu dojdzie
do następnego spotkania „przy lunchu”.
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Pamiętamy...
Minęła druga rocznica
śmierci Pani Barbary Blidy założycielki Śląskiej
Izby Bu dow la nej i jej
pierwszego prezydenta.
Pamięć o niej i jej dokonania stale towarzyszą
działaniom naszej organizacji.
W rocznicę śmierci
przedstawiciele Zarządu Śląskiej Izby Budowlanej złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Pani Barbary na cmentarzu w Siemianowicach-Michałkowicach.

Pomóc Kubie
18 maja w Akademii Muzycznej w Katowicach
odbył się pod patronatem Śląskiej Izby Budownictwa oraz Forum Budownictwa Śląskiego koncert
charytatywny dla Kuby. 12-letni chłopiec jest chory na dystrophie musculorum – postępujący zanik
mięśni. Od siedmiu lat, STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM organizuje koncerty charytatywne oraz imprezy artystyczne i sportowe, z których dochód pomaga w rehabilitacji oraz leczeniu Kuby.
Siedem lat to 129 koncertów, dzięki którym można leczyć Kubę najnowszymi osiągnięciami klinicznymi i rehabilitacyjnymi między innymi: we Włoszech, Holandii, Japonii oraz Anglii.
Stowarzyszenie zaangażowało czołowych, polskich artystów, którzy dzięki swojej wrażliwości
uczestniczyli w koncertach niezwykłych, koncertach
nadziei, miłości i olbrzymiej wiary. To po jednym
z tych koncertów – w magicznym Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie Marcin Daniec powiedział: – To
cudowne, że tu byłem. Podobne słowa wiele razy
wypowiadali Ewa Bem, Cezary Pazura, Michał Bajor, zespół Dżem, Stanisław Soyka Kabaret Rak
oraz niezłomny przyjaciel Kuby, Jacek Łapot z kabaretu Długi. Te wszystkie działania nie byłyby możliwe bez przyjaciół, ludzi o wielkim sercu, ludzi, którym los innych nigdy nie będzie obojętnym. To dzięki nim stowarzyszenie może realizować kolejne
przedsięwzięcie, niosące konkretną pomoc chorym
dzieciom. 130 koncert, w którym gwiazdą była grupa Mocarta odbył się w Katowicach pod patronatem Śląskiej Izby Budownictwa oraz Forum Budownictwa Śląskiego. Niezwykłość tego wydarzenia
podkreślili wyjątkowi artyści z zagranicy, Jacek Łapot w roli konferansjera oraz zespól Kompilacja, którego wokalistą jest tata chorego Kuby.
Siła oddziaływania publiczności takich koncertów pozwala Kubie walczyć, pozwala wierzyć
i mieć nadzieję.

PRAWO BuDOWLANE

Geneza
prawa budowlanego
w Polsce
W dzisiejszych czasach, licznych zmian
w naszych ustawach, warto zastanowić się
nad tym po co właściwie tworzymy prawo budowlane i jaka jest geneza powstania przepisów dotyczących zabudowy przestrzeni publicznej. Obecna masowa liberalizacja przepisów stara się ułatwić inwestowanie i zachęcić wszystkich do budowania, nie tylko w celach komercyjnych. Atrakcyjne działki kuszą deweloperów, ale brak planów zagospodarowania przestrzennego, tak powszechny w większości gmin polskich, skutecznie odstrasza
od ponoszenia nakładów na budownictwo. Jednocześnie chcąc ułatwić procedury proponuje się zmiany, które niekoniecznie mogą przyspieszyć inwestowanie, a istnieje duże ryzyko, że powstałe obiekty mogą powodować
w przyszłości wiele problemów, nie tylko jeśli
chodzi o ład przestrzenny, ale również o zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania.
Wolność budowlana nie może być utożsamiana z samowolą i dlatego potrzebna jest szeroka debata środowisk związanych z budownictwem nad uchwaleniem takich przepisów prawa budowlanego i zagospodarowania
przestrzennego, które zapewnią obywatelom
konstytucyjne prawa, a jednocześnie będą stały na straży ładu przestrzennego.
Dziś postaram się przybliżyć Państwu najstarsze przepisy obowiązujące nie tylko w Polsce, aby ułatwić samodzielną ocenę obecnie
obowiązującego prawa i proponowanych
zmian.
histOria
Prawa BudOwlanegO
Zamysł planowego zagospodarowania przestrzeni towarzyszył społeczności ludzkiej
od początku jej istnienia. Od najdawniejszych
czasów ludzie planowali budowę dróg, osad,
osiedli, miasteczek i miast. Aż do kresu feudalizmu sterowanie rozwojem przestrzennym

za go spo da ro wa nia te re nów, choć mia ło
w swych skutkach publiczny wymiar i realizowane było przez władzę mającą charakter publiczny nie mieściło się w pojęciu współczesnego rozumienia prawa publicznego. Od momentu upodmiotowienia poddany stał się obywatelem, a grunty towarem i przedmiotem wolnego obrotu. W interesującej nas dziedzinie
największe znaczenie miała tzw. „wolność budowlana”.
W literaturze niemieckiej przyjęto zasadę,
wyrażoną w klasycznej postaci, w pruskiej
ustawie krajowej z 1794 r., której § 65 głosił,
że zasadniczo każdy właściciel gruntu jest
w pełni uprawniony do jego zabudowy, bądź
do dokonania przebudowy wcześniej zrealizowanych na tym terenie budynków.
Wytworzyła się zatem luka prawna w zakresie możliwości oddziaływania aktywnego
władzy publicznej na przestrzenne zagospodarowanie obszarów. W krótkim czasie zaczęto tworzyć regulacje ustawowe, pochodzące od władzy publicznej, posiadające demokratyczną legitymację. Początkowo ujmowane, jako generalne klauzule policyjne,
zawierające upoważnienie do ingerencji władzy publicznej w sferę publicznych praw
podmiotu na wypadek, gdyby podmioty korzystające z tych praw swymi zachowaniami
powodowały lub mogły powodować stan zagrożenia dla normalnego toku życia zbiorowego (zdrowia, mienia życia, porządku publicznego). W XIX w. gwałtowny przyrost ludności i niespotykany boom budowlany spowodowały konieczność przeciwdziałania chaotycznej zabudowie oraz konfliktom, jakie powstały na tle korzystania przez inwestorów z wolności budowlanej. Już w ww. ustawie przewidziano obowiązek zawiadamiania
o zamiarze przystąpienia do budowy i uzgadniania projektu budowlanego. Był także artykuł, upoważniający administrację publiczną
do wydania zakazu budowy ze względu
na jej powszechną szkodliwość lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Nowe jakościowo przepisy wprowadziła
ustawa budowlana dla Saksonii z 1900 r. Pojawiła się zasada podziału działek, w której wymagana była zgoda upoważnionego organu
administracji publicznej. Wtórne podziały musiały być one zgodne z planem zabudowy sporządzonym dla danego ternu.
zarys ewOlucJi
POlskiegO Prawa BudOwlanegO
Okres XVIII i XIX w. to dla Polski okres zaborów. Budownictwo kształtowało się wg prawa budowlanego zaborców. Budownictwo
w Polsce podlegało zatem trzem reżimom
prawnym, co nie pozostawało bez istotnego
wpływu na jego jakość, zwłaszcza zaś racjonalność zabudowy, architekturę, trwałość i inne wiązane z budownictwem jego cechy.
I tak w zaborze austriackim były to przepisy ustawy budowlanej dla miasta Krakowa oraz
przepisy ustawy kanałowej dla miasta Krakowa z dnia 18 lipca 1883 r. Przepisy te napisane były w języku polskim. W zaborze rosyjskim
i pruskim nie było jednolitych przepisów budowlanych. Po odzyskaniu niepodległości ustawodawca stanął wobec trudnego zadania znalezienia takich rozwiązań reglamentacji i kształtowania budownictwa, które byłoby odpowiednie dla głęboko zróżnicowanego stanu substancji budowlanej i tradycji na obszarze poszczególnych zaborów.
Pierwsze POlskie PrawO
BudOwlane
Pierwszym aktem prawnym pochodzącym
od władz niepodległego państwa polskiego,
stanowiącym istotne narzędzie oddziaływania
na rozwój przestrzenny był dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r. w przedmiocie
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do ty czą cym prze pi sów tym cza so wych
o uwłaszczeniu nieruchomości na użytek
dróg żelaznych i innych dróg komunikacji lądowej i wodnej oraz wszelkich urządzeń
użyteczności publicznej. Był on bardzo podobny do ustawy austriackiej z 1878 r. o uwłaszczeniu w celu budowy utrzymania ruchu kolei żelaznych. Moc tego aktu nie została jednak rozciągnięta na całe terytorium państwa
polskiego.
Z tego powodu znacznie większe znaczenie miał wydany 9 lat później akt, mający moc
ustawy. Chodzi o rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 lutego
1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu
osiedli (Dz.U.RP Nr 23 poz. 202). Uregulowano w nim dwie grupy zagadnień: wymogi dotyczące przestrzennego zagospodarowania obszarów oraz wymogi odnoszące się do aspektów prawa budowlanego.
W w/w rozporządzeniu przewidziano dwa
rodzaje planów: ogólne i szczegółowe. Wprowadzono wymóg zatwierdzania przez organy samorządu terenowego planu parcelacji
prywatnych gruntów na wypadek, gdyby ich
właściciele zamierzali dokonać ich podziału
na działki budowlane. Art. 52 tej ustawy
stanowił, że podział działek prywatnych mógł
nastąpić na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji. Organami właściwymi przy zatwierdzaniu podziałów były ówczesne magistraty gmin miejskich wydzielonych z powiatów – gdy podział miał dotyczyć gruntów położonych na terenie gminy miejskiej wydzielo nej z po wia tu oraz wy dzia ły po wia to we – w przypadku gruntów położonych w innych gminach.
Prawa budowlanego z 1928 r. nie cechowała pełna jednolitość, choć okres jego obowiązywania tj. 33 lata świadczy dobitnie o jakości tego prawa. Treść pierwszego polskiego prawa budowlanego jest bardzo podobna do ustawy budowlanej z 1883 r. obowiązującej na terenie zaboru austriackiego, ale
została rozszerzona o część dotyczącą zagospodarowania przestrzennego. Odmiennie uregulowane zostały wymogi techniczno-budowlane dla budownictwa w miastach
i na wsi. Budownictwo państwowe posługiwało się innymi, stanowionymi przez resort
administracji przepisami budowlanymi, a dla
uwzględnienia różnic w istniejącym stanie
budownictwa na obszarach dawnych zaborów, ustanowione zostało prawo wydawania
miej sco wych prze pi sów bu dow la nych.
Art. 379 tej ustawy mówił, że jeżeli wzniesiono nowe budynki lub urządzenia z nimi
związane albo dokonano nadbudowy lub
przebudowy – bez wymaganego pozwolenia,
względ nie nie zgod nie z udzie lo nym po zwo le niem, to wła ści we wła dze mu szą
wstrzymać roboty budowlane. Dalsze wykonywanie robót budowlanych uzależnione było od uzyskania właściwego pozwolenia. Jeżeli jednak popełniona samowola została
wzniesiona niezgodnie z planem zabudowy
osiedla lub zagrażała bezpieczeństwu osobistemu lub publicznemu lub zniekształcała lub szpeciła ulice, place, wygląd miejscowości lub krajobrazu i nie można tego było
usunąć w drodze zmian czy przeróbek, lub

wreszcie, gdy nowo wzniesiony budynek wykra czał po za li nię re gu la cyj ną, usta lo ną
w prawomocnym planie zabudowania, to
wzywano właściciela do rozbiórki budynku
lub jego części (art. 380 ustawy). W wypadku niezastosowania się właściciela do zarządzenia władzy, wydanego w zakresie samowoli w wyznaczonym terminie, władza upoważniona była do rozbiórki budynku lub urządzenia na koszt właściciela. Koszty robót,
wy ko ny wa nych i za sto so wa nych środ ków podlegały egzekucji w trybie postępowania przymusowego w administracji. Określona została w sposób jednolity rola polskich pań stwo wych or ga nów po le ga ją ca
na czu wa niu nad bez piecz ną re ali za cją
obiektów budowlanych i zagospodarowaniem przestrzennym. Pierwsza powołana
do tych zadań „władza budowlana” posiadała szeroko określone uprawnienia do wydawania pozwoleń na budowę oraz wszelkiego rodzaju nakazy i zakazy w zakresie budownictwa. Ówczesne przepisy przewidywały za wy ko na nie sa mo wo li ka rę aresz tu
do 3 miesięcy lub grzywnę do 3 000 zł. Jeżeli sprawca był kierownikiem robót lub
przedsiębiorcą budowlanym, prowadzącym
roboty budowlane, w razie powtórnego skazania na karę pozbawienia wolności, orzekano utratę prawa do wykonywania robót budowlanych lub kierowania nimi na czas, nie
przekraczający lat pięciu.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli tej zo sta ło zmie nio ne usta wą z dnia
14 lipca 1936 r. w zakresie sporządzania planów regionalnych, a następnie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 sierpnia 1939 r. w zasadach tworzenia osiedli. Były to zasadniczo zmiany porządkowe i nie miały większego znaczenia.
Po drugiej wojnie światowej prawo to nie odpowiadało potrzebom gospodarki socjalistycznej, choć formalnie obowiązywało nadal.
Przepisy rozporządzenia Prezydenta RP doty czą ce za bu do wy osie dli obo wią zy wa ły
do czasu wejścia w życie przepisów dekretu
z dn. 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju (Dz.U. Nr 16,
poz. 109). Spośród aktów prawnych wydanych
tuż po II wojnie światowej, które odegrały istotniejszą rolę w zakresie omawianych zagadnień, należy wymienić dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawy
(Dz.U.RP Nr 50, poz. 276), dekret z 8 marca 1946r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U.RP Nr 13, poz. 87) oraz dekret
z 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych
wskutek wojny (Dz.U.RP Nr 37, poz. 181).
Prace nad nową ustawą trwały dość długo
bo zaowocowały dopiero w 1961 r. nową ustawą z dn. 31 stycznia 1962 r. (Dz.U. Nr 7,
poz. 46).
W następnym numerze przedstawię Państwu dalszy ciąg historii polskiego prawa budowlanego i proponowane zmiany do obecnie
obowiązującej ustawy.
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MAŁGORZATA MAZUR

Wojewoda śląski powołał w listopadzie 2007 r. na
stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Katowicach Małgorzatę
Mazur.
Mgr inż. maŁgorzatamazur jest absolwentką Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
(1982 r.) i studium podyplomowego – w zakresie
budownictwa na terenach objętych eksploatacją
górniczą – na tymże wydziale (1986 r.). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(2005 r.). Ukończyła także kurs mykologiczno-budowlany na prawach studium podyplomowego na
Politechnice Krakowskiej, dający jej wiedzę z zakresu ochrony budynków przed korozją biologiczną (1998 r.). Małgorzata Mazur posiada również od
1988 r. uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Małgorzata Mazur karierę zawodową rozpoczynała w 1982 roku – pracowała jako asystent projektanta, później starszy asystent i projektant w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych
„Inwestprojekt-Śląsk” w Katowicach oraz Spółdzielczym Biurze Projektów „Inwestprojekt” w Dąbrowie Górniczej. Później w firmie telekomunikacyjnej
„Telbud” była kosztorysantem, kierownikiem działu przygotowania produkcji w zakresie budownictwa ogólnego i teletechniki, kierownikiem budowy
infrastruktury towarzyszącej na budowie autostrady A-4. Pracowała też w Wydziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej w Urzędzie Miasta
w Sosnowcu, a ostatnio pełniła w tym mieście
urząd Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

EDuKACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Wielki ﬁnał już za nami
2 czerwca 2009 r. w Bytomiu odbył się finał
dziesiątej edycji Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach budowlanych.
W ramach realizacji programu prewencyjno-promocyjnego w budownictwie w 2009 roku
Śląska Rada ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Katowicach wspólnie ze Śląskim Kuratorem Oświaty wzorem lat ubiegłych zorganizowała kolejną edycje konkursu wiedzy
o bezpieczeństwie pracy w budownictwie.
Stan wypadkowości oraz przeprowadzane
kontrole przez inspektorów pracy wskazują
na konieczność podejmowania na szeroką skalę działań o charakterze prewencyjno – informacyjnym szczególnie w branży budowlanej,
która jest jedną z większych gałęzi gospodarki. Jed no cze śnie bran ża ta do mi nu je
pod względem wypadkowości w kraju. Stąd
ważne jest by uczniowie – jako przyszli pracownicy – mieli świadomość zagrożeń występujących w procesach budowlanych, a także znali swe pracownicze obowiązki i uprawnienia.
Kierując się tymi zasadami, przyjęto jako stałą praktykę organizację na terenie Śląska
konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych”. Wydarzeniem tym zainteresowano
(przy udziale Kuratorium Oświaty) wszystkich dyrektorów szkół kształcących w zawodach
budowlanych na terenie Śląska. Po przeprowadzonych eliminacjach międzyszkolnych
do udziału w finale, odbywającym się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu, zakwalifikowanych zostało 5 dwuosobowych zespołów.
W dniu uroczystego finału wśród „kibiców” poza opiekunami uczniów i pracownikami OIP w Katowicach znaleźli się: Zastępca
Prezydenta Miasta Bytomia halina Bieda,
Przewodniczący Zarządu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Piotr duda – Członek
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu
MirOsław PaPiernik, Śląski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego MałgOrzata Mazur, Prezes Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach antOni FalikOwski, Dyrektor Śląskiej Izby Budownictwa
BarBara wrzeŚniewska, Przedstawiciel
Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego „Sekcja Budowlani” dariusz wOrOŃczuk, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu PiOtr kliMza.
Konkurs był rozgrywany w dwóch kategoriach: zespołowej (gdzie szkoła była reprezentowana przez dwóch zawodników) i indywidualnej. O kolejności zajętego miejsca w kategorii zespołowej decydowała suma punktów zdobytych łącznie przez poszczególnych człon-

ków zespołu. Pytania na które odpowiadali
uczniowie obejmowały zarówno zagadnienia
związane z bhp w budownictwie oraz podstawami prawa pracy.
Laureatami
w konkursie międzyszkolnym zostali:
i miejsce
Zespół Szkół Budowlanych Rybniku,
ii miejsce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Jaworznie,
iii miejsce
Państwowe Szkoły Budownictwa
– Zespół Szkół w Bytomiu.
W konkursie indywidualnym
laureatami zostali:
i miejsce
Aleksander Pankowski
(Państwowe Szkoły Budownictwa
– Zespół Szkół w Bytomiu),
ii miejsce
Dorota Kowalska
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Jaworznie),
iii miejsce
Michał Szczechowski
(Zespół Szkół Budowlanych Rybniku),
iV miejsce
Dawid Koperski
(Zespół Szkół Budowlanych Rybniku),
Każdy z uczestników finału zasługiwał na wyróżnienie, stąd też dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano nagrody rzeczowe. Dla laureatów nagrody ufundowali:
• Kuratorium Oświaty w Katowicach,
• Związek Pracodawców Budownictwa w Gliwicach,
• Śląska Izba Budownictwa (Telbud – Katowice, Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – Katowice),
• Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność – Katowice.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Poniżej kilka przykładowych pytań, na które odpowiadali uczniowie i uczennice, finaliści
konkursu:
W jakiej odległości od krawędzi wykopu można składować urobek, materiały oraz ustawić
koparkę?
Podaj jakie czynniki uciążliwe mogą występować w środowisku pracy na budowie?
(podaj 3 przykłady)
W jaki sposób zabezpiecza się uszkodzoną
maszynę przed uruchomieniem?
Podaj kiedy jest zabronione prowadzenie
montażu z elementów wielkowymiarowych?
Czy się Państwo znają odpowiedzi na te pytania?

Do finału zakwalifikowanych zostało 5 dwuosobowych
zespołów.

Jurorzy konkursu byli pełni podziwu dla dużej wiedzy
młodych budowlańców.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez członków Forum Budownictwa Śląskiego.

Zasłużone gratulacje dla finalistów konkursu.
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Jedna z największych
w Polsce
Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest jedną
z największych spółdzielni
mieszkaniowych w Polsce.
Została zarejestrowana 24
września 1957 roku. Działa na terenie miasta Katowice. Obecnie Spółdzielnia
zrzesza 19 530 członków,
zarządza 371 budynkami
mieszkalnymi z 18 922 mieszkaniami, 1 250 garażami wolno stojącymi i 27 pawilonami handlowo-usługowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1 038 111 m2. W zasobach Spółdzielni
mieszka ponad 44.000 osób. Spółdzielnia zatrudnia 411 pracowników, z których 26 posiada licencję zarządcy nieruchomości. Zasoby
Spółdzielni zlokalizowane są w wielu dzielnicach
miasta Katowice i podzielone na 17 wyodrębnionych organizacyjnie i gospodarczo osiedli,
pro wa dzo nych na za sa dach we wnętrz ne go
rozrachunku gospodarczego. Spółdzielnia wyróżnia się sposobem zarządzania, polegającym
na dużej samodzielności osiedli w podejmowaniu decyzji, zarówno w sferze gospodarczej i finansowej oraz znacznym udziale w gospodarowaniu majątkiem Spółdzielni poprzez Rady
Osiedli. W Spółdzielni funkcjonują ponadto 4 wyodrębnione organizacyjnie wyspecjalizowane
zakłady świadczące usługi, nie tylko na rzecz
członków, ale również odbiorców zewnętrznych.
Dotyczą one takich sfer działania jak: gospodarka ciepłownicza, usługi transportowe, utrzymanie i pie lę gna cja zie le ni, po śred nic two we
wtórnym obrocie lokalami mieszkalnymi, garażami i innymi lokalami, zabezpieczenie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii w budynkach
i lokalach, a także prowadzenie parkingów strzeżonych i małych targowisk na terenie osiedli.
Spółdzielnia prowadzi także 6 osiedlowych
placówek społeczno-kulturalnych. Spółdzielnia
nadal się rozwija, podejmując trud realizacji
mieszkań za środki własne członków. Spółdzielnia posiada tereny budowlane i przygotowuje
projekty inwestycyjne, jednak o ich realizacji zadecydują realia ekonomiczne. Najbliższe zamierzenia inwestycyjne realizowane będą na osie-

dlach: Zawodzie, Graniczna, Ściegiennego,
Murcki oraz Ligota.
Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z lepiej
działających w kraju, czego dowodem są przyznane dyplomy, wyróżnienia, nagrody; m.in.:
• 2008 r. III miejsce w konkursie „ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2008”,
• 2008 r. WIELKA NAGRODA PREZYDENTA
IZBY BUDOWNICTWA – Z LAUREM,
• 2008 r. Złota Odznaka Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie,
• 2008 r. „ZŁOTY LAUR” ZA SZCZEGÓLNY
WKŁAD W ROZWÓJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Instytut Gospodarki Nieruchomościami),
• 2008 r. nagroda Maecenas Silesiae 2008 (Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny),
• 2008 r. Godło Promocyjne „Śląski Oskar”,
• 2008, 2007 r. Certyfikat „EURO LEADER”,
• 2008, 2007, 2006 i 2005 r. Certyfikat „LIDER
RYNKU”,
• 2008, 2006 r. Grand Prix konkursu „Elita Zarządzania” oraz tytuł Spółdzielczego Zarządu Roku w Ogólnopolskim Programie „Elita Zarządzania” (Przegląd Gospodarczy Gazety Prawnej),
• 2007, 2006 r. I miejsce w rankingu na „Najlepszą spółdzielnię mieszkaniową województwa śląskiego” (Przegląd Gospodarczy Gazety Prawnej),
• 2007, 2006, 2005 i 2000 r. WIEL KA
NA GRODA Prezydenta Izby Budownictwa,
• 2006 r. Odznaka honorowa Ministra Gospodarki „Za Zasługi dla turystyki”,
• 2000 r. nagroda „KLON 2000” za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne mające wpływ
na poprawę środowiska naturalnego,
• 2000 r. Dyplom uznania dla Zarządu KSM „Za niesienie pomocy ludziom w podeszłym wieku, okazywanie im życzliwości i szacunku”,
• 1998 r. Wyróżnienie w konkursie „Na najlepsze
przedsięwzięcie powodujące zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza z instalacji i systemów grzewczych na terenie województwa katowickiego”,
• 1997 r. Odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej
„Za Zasługi dla Spółdzielczości”.
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TARGI BuDOWNICTWA W KATOWICACh

Setki
wystawców,
tysiące
zwiedzających
Od 17 do 19 kwietniu w Katowicach odbywały się XXIV Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz
TARGBUD, XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii
INTERECO-ECODOM, XXX Jubileuszowe
Targi Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów FLOWERTARG.
W targach wzięło udział ponad 200 wystawców z Czech, Niemiec i Polski pokazujących
swe wyroby na powierzchni 7 tys. m. kw. Szeroki zakres ofert branży budowlanej, instalacyjnej, ekologicznej i ogrodniczej prezentowanych było przez: producentów i przedstawicieli
regionalnych uznanych marek polskich i zagranicznych firm.
Przedstawiono wyjątkową ofertę z zakresu
stolarki otworowej, drewnianych materiałów konstrukcyjnych, pokryć dachowych, farb,
tynków, rolet, markiz, ogrodzeń, kostki brukowej, a także nowoczesne rozwiązania w dziedzinie niekonwencjonalnych – odnawialnych
źródeł energii, instalacji grzewczych, systemów regulacji i pomiaru ciepła, kotłów węglowych, jak również elementów wyposażenia
i urozmaicenia terenów zewnętrznych, m.in.
altany, oczka wodne, drzewa, krzewy, rośliny
ozdobne, cebulki kwiatowe. Swoje oferty
przedstawiły również banki i towarzystwa
ubezpieczeniowe oraz wydawnictwa i portale branżowe.
Targi odwiedziło ponad 8 tys. profesjonalnych oraz indywidualnych zwiedzających.
Największe zainteresowanie targowej publiczności wzbudziły produkty wykorzystujące alternatywne źródła energii oraz rozwiązania propagujące oszczędzanie energii elektrycznej. W ramach imprez towarzyszących
targom towarzyszyły liczne seminaria dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu województwa śląskiego, współczesnych
tendencji w kompozycjach ogrodów czy
ochrony roślin przed szkodnikami.
Z ofertą targowa zapoznali się: Tadeusz
Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
i Tadeusz Glϋcksman – Dyrektor Wykonawczy Forum Budownictwa Śląskiego
Jak co roku targom Targbud i Intereco-Ecodom towarzyszył konkurs na „Najlepszy pro-

dukt”. Przyznano 10 medali i 3 wyróżnienia
Międzynarodowych Targów Katowickich następującym firmom:
TARGBUD:
dacherMann POlska za NYLON DEKARSKI, FleXtOs gMBh za stół SUPERCUT, lakMa sat sP. z O.O. za ŻYWICZNY
USZCZELNIACZ DEKARSKI, P. P.u. a-P
ŻOry sP. z O.O. za OKNO TWORZYWOWE
Z NAKLADKAMI ALUMINIOWYMI I ROLETA
WEWNĄTRZSZYBOWĄ STEROWANĄ AUTOMATYCZNIE, P.h.u. glOBal tech
za CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ Z POMPĄ
CIE PŁA GE NIUS 500, sO kÓł ka
Okna i drzwi s.a. za SYSTEM OKIEN
DREWNIANYCH I DREWNIANOALUMINIOWYCH, wiPer sP. z O.O. za RYNIENKĘ
PRYSZNICOWĄ, GEBAUER ZAKŁAD STOLARSKI za SYSTEM OKIEN I OKIENNIC
INTERECO-ECODOM:
ace s.c. za WYŁĄCZNIK AWZ-02/R,
zgM zĘBiec s.a. za KOCIOŁ GRZEWCZY
WODNY TYPU KP
Wyróżnienia Międzynarodowych Targów Katowickich przyznano następującym firmom:
kOPras sP. z O.O. za OBUDOWĘ WYKO PU TY PU BOKS, Pa nas schO dy
za SCHODY DREWNIANE, P.h.u.P. ekOenergia s.c. za PALNIK RETORTOWY
W trakcie trwania targów zorganizowano
również konkurs dla wystawców w kategorii
„Najładniejsza aranżacja stoiska”. W wyniku
prac Komisji Konkursowej Medale Międzynarodowych Targów Katowickich przyznano następującym firmom: STOLARSTWO Marek
Mazur i MARCHEWKA. Wyróżnienia przyznano firmom: PANAS SCHODY, L.S. PRODUKT, GEBAUER, AWBUD S.A. na, Kwiaciarni Róża, Firmie EKOL Jerzy Szmaj.
Organizator zaprasza na kolejne XXV Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz TARGBUD, XXI Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii INTERECO-ECODOM, które odbędą się w dniach 16-18 kwietnia 2010 roku.
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METALPLAST − nowości
Firma Metalplast wprowadziła na rynek wiele nowych produktów dla
branży instalacyjnej: nowe wentylatory dachowe w wykonaniu Ex, wentylatory WDp z silnikami odśrodkowymi, wywietrzaki zespolone, podstawy
tłumiące hałas i tłumiki hałasu. Obecnie wprowadzane są do produkcji
wentylatory kanałowe w wersji standardowej i chemoodpornej. W naszych urządzeniach stosujemy nowe
rozwiązania zwiększające ich trwałość
i funkcjonalność. Do produkcji używane są wysokiej jakości materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń.
Nowe wywietrzaki zespolone z wentylatorem
dachowym składają się z wywietrzaka dachowego grawitacyjnego i umieszczonego wewnątrz niego wentylatora dachowego. Wywietrzak oraz wentylator wykonane są z materiału odpornego na działanie czynników agresywnych chemicznie. Użyte do wykonania wentylatorów materiały konstrukcyjne gwarantują ich
długotrwałą żywotność bez wykonywania zabiegów konserwacyjnych.
Wywietrzaki zespolone mocowane są na podstawach dachowych, a te z kolei przytwierdzane są w otworach dachowych wentylowanego
pomieszczenia. Zamontowany wewnątrz wywietrzaka wentylator podłączony jest do przewodu wentylacyjnego, do którego można podłączyć różnego typu elementy wentylacyjne, jak
np.: kratki wentylacyjne wywiewne, anemostaty wywiewne lub okapy.
Wywietrzaki zespolone z wentylatorem dachowym pozwalają na stosowanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w zależności od parametrów termodynamicznych powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia (temperatura, wilgotność) lub też na stosowanie samej
wentylacji grawitacyjnej albo mechanicznej.
Wentylacja grawitacyjna (naturalna) działa

wentylator
wdc/s-ex

na zasadzie wykorzystania różnicy ciśnień ustalonej na skutek różnicy temperatur na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczenia. Ten rodzaj wentylacji stosowany jest najczęściej w niskich budynkach przemysłowych i halach, w których panuje wysoka temperatura.
W czasie bezwietrznej pogody działają one, wykorzystując jedynie różnicę temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Podczas
naporu wiatru działanie wywietrzaków dachowych jest uzależnione od kierunku i prędkości
wiatru.
Wentylatory WDc, WDc/s, WA i WB wykonane w wersji chemoodpornej przeznaczone są
do przetłaczania czynników agresywnych chemicznie.

wywietrznik zespołowy

Firma oferuje wentylatory:
• ze stałą prędkością obrotową,
• ze zmienna prędkością obrotową,
• wyposażone w silniki indukcyjne jednofazowe przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej wraz z regulatorem
prędkości obrotowej (np. typu TR),
• wyposażone w silniki trójfazowe mogą
współpracować z przemiennikami częstotliwości (falownikami); falownik może współpracować z jednym lub grupą wentylatorów.
• dwubiegowe trójfazowe (WDc, WDc/s, WA
i WB).
Oferujemy rozwiązania z zakresu sterowania
pracą wentylatora. Możliwe jest sterowanie pracą wentylatora w trybie godzinowym, dobowym,
tygodniowym lub temperaturowym.
Proponujemy nowy program doboru naszych
urządzeń, do pobrania z naszej strony internetowej. Program ten powstał z myślą o współpracujących z nami firmach projektowych
i wykonawczych.
zaletami naszego programu doboru są:
• intuicyjne i interaktywne menu programu,
• szybki i łatwy dobór urządzeń oraz akcesoriów,
• graficzne przedstawienie charakterystyk
urządzeń w postaci przejrzystych wykresów z wieloma możliwościami (zapis, regulacja...),
• możliwość korzystania z wielu narzędzi
ułatwiających dobór oraz ewentualne projektowanie instalacji między innymi z:

Podstawa
tłumiąca hałas

Szerzej o nowościach na stronie
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tłumik
hałasu

•
•
•
•

– kalkulatora strat ciśnienia – możliwość
wymiarowania sprężu wentylatora dla
obiegu magistralnego,
– kal ku la to ra ele men tów re gu la cyj nych – możliwość regulacji instalacji,
– kalkulatora bilansu powietrza – możliwość łatwego wymiarowania wydajności
wentylatora,
– kalkulatora powietrza iX oraz graficznej
wersji wykresu Molliera umożliwiających
energetyczną analizę przemian powietrza
wilgotnego,
możliwość aktualizacji programu przez internet,
dwie wersje językowe programu
możliwość wygenerowania pliku zamówienia
i wysłanie go bezpośrednio do firmy Metalplast Sp. z o.o. za pośrednictwem internetu,
dostęp do katalogów w wersji PDF.

Cechami szczególnymi wentylatorów Metalplast
są: energooszczędność i cichobieżność oraz
trwałość. Wirniki wentylatorów wyważane są
statycznie i dynamicznie. Materiały konstrukcyjne gwarantują długotrwałą żywotność, bez
konieczności wykonywania zabiegów konserwacyjnych.
Wentylatory objęte są 24-miesięczną gwarancją i posiadają znak CE.

PPHU „METALPLAST” Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21
tel./fax (32) 285 54 11, 285 54 86
www.metalplast.info.pl

www.metalplast.info.pl

ANALIZY

W przezwyciężeniu kryzysu
pomoże branża nieruchomości
Rozmowa z prof. KENEM SChOOLLANDEM ekonomistą i politologiem z havaii Pacific univercity
w uSA, byłym doradcą w Białym Domu
– skąd się biorą światowe recesje?
– Sam często zadaję sobie to pytanie. Myślę,
że w Stanach Zjednoczonych do powstania recesji przyczynił się 1913 rok, gdy utworzono Bank
Rezerw Federalnych. Do dziś w USA – agencje
rządowe, politycy oraz banki i instytucje finansowe to wierzchołki „żelaznego trójkąta”, wzajemnie od siebie zależnych elementów. Zresztą,
gdy przyjrzymy się osobom zajmującym wysokie
stanowiska w instytucjach „żelaznego trójkąta” okaże się, że to ciągle ci sami ludzie. To nie nowość.
W 1910 roku przedstawiciele międzynarodowej finansjery oraz rodziny Rockefellerów i rządu
USA spotkali się w tajemnicy – posługiwali się nawet przybranymi nazwiskami – u wybrzeży Georgii. Efektem spotkania było utworzenie w 1913
roku Banku Rezerw Federalnych.
W czasie moich wykładów zawsze pytam – czy
wierzycie politykom, i jeszcze nigdy nikt nie powiedział, że im wierzy. Tymczasem tak naprawdę my polityków obdarzamy zaufaniem, powierzamy im w wyborach ich funkcje. Wszyscy wyrośliśmy w stworzonym przez nich świecie, ukończyliśmy szkoły, które w taki czy inny sposób wspierał rząd. W Polsce, historia daje tego świetne przykłady, potraficie walczyć o swoje. Choćby współcześnie zwycięstwo „Solidarności”, klęska Jaruzelskiego. Polacy byli zresztą zawsze szanowani przez amerykańskich patriotów. uczestniczyli bowiem w walce o wolność USA.
– czy w walce z kryzysem możemy liczyć
na dziedziny gospodarki, które nie poddają się
łatwo recesji?
– Myślę, że taką dziedziną mogą być nieruchomości. Budynki nie tracą przecież na wartości, nawet gdy ich właściciel ogłasza bankructwo. Następuje wtedy zmiana własności. Domy, mieszkania – jako produkt -wychodzą z tego bez
szwanku. Dlatego sądzę, że nastąpi wkrótce przełom w sektorze mieszkalnictwa i ta kwestia może przyczynić się do wyjścia z recesji. Ceny domów mimo obecnego kryzysu spadły bardzo niewiele. Bogactwo i tak pozostaje w rękach establishmentu. Ludzie boją się deflacji, tymczasem ona
może być niegroźna. Po prostu osoby, które mają pieniądze kupują więcej. Podobnie wygląda
kwestia z obowiązującym do wybuchu I wojny
światowej parytetem złota i możliwościami powrotu do tego, by złoto pełniło funkcję pieniądza narodowego i światowego i było miernikiem porównawczym walut. Moim zdaniem powrót do standardu złota to głównie kwestia umowy społecznej. Takie rozwiązanie z ekonomicznego punktu
widzenia nie ma wielu przeciwwskazań. Obecnie
obowiązujące rozwiązania to raczej kwestia przyzwyczajenia. Musimy pamiętać, że obecny kryzys
nie powstał z dnia na dzień, długo na niego pra-

cowano. Każdy taki wrzód musi w końcu pęknąć,
i wtedy trzeba otrząsnąć się ze złych nawyków.
Wierzę, że każdy rząd na świecie może szanować wartość pieniądza, a politycy potrafią podejmować odpowiedzialne decyzje. Jestem w tej
sprawie optymistą. Roger Douglas w swojej
książce wskazuje 10 porad, jak polityk może skutecznie zapewnić sobie to, że w kolejnych wyborach ludzie znowu mu zaufają. Douglas wskazuje, że najważniejsza jest uczciwość, szacunek dla
wyborców, podejmowanie w sposób przejrzysty
decyzji i dotrzymywanie obietnic wyborczych.
A Roger Douglas to twórca gospodarczego sukcesu Nowej Zelandii, która z kraju znajdującego
się – jeszcze w latach 70. – na szarym końcu
wśród państw uprzemysłowionych – stała się jednym z najszybciej rozwijających się na świecie.
– czyli receptą na skuteczną walkę z kryzysem powinna być gospodarka wolnego rynku?
– Tak. Podam tu taki przykład, gdy doszło do sytuacji ogromnego zadłużenia Nowej Zelandii,
nowy rząd postanowił zrobić porządek. Zlikwidowano przywileje, wielkie dopłaty do nieopłacalnego rolnictwa. Rolnicy zamiast, jak wcześniej,
produkować tłustą baraninę, na którą nie było zbytu, zaczęli produkować tylko chude mięso. Jego
odbiorcą dziś jest praktycznie cały świat. Okazało się też, że więcej osób może utrzymywać się
z rolnictwa niż dotąd. I, że z wielokrotnie mniejszych gospodarstw można osiągać większe zyski. W międzyczasie zlikwidowano cła, obniżono
o połowę podatki i w efekcie w krótkim czasie spłacono wszystkie długi państwa. Zapytany o to jeden z przedstawicieli rządu, socjalista – wtedy rządziła w Nowej Zelandii Partia Pracy – jak może postępować w ten sposób, odpowiedział – byłem i jestem socjalistą, dlatego jestem przeciw przywilejom dla rolników, które faworyzują tylko jedną grupę społeczną. Nowa Zelandia to zresztą w ogóle świetny przykład wyjścia z recesji gospodarczej.
– co zatem pana zdaniem – jest przyczyną
obecnego kryzysu?
– Kryzys to wzrost cen, inflacja. Musimy pamiętać jednak, że inflacja jest generowana przez banki. Bowiem, gdy deponujemy w banku pieniądze,
to nigdy nie jest tak, że one w całości spoczywają w jednym miejscu. Bank z naszej gotówki korzysta, wprowadza ją do obrotu. A to, że mamy
do niej dostęp – ma dawać nam tylko poczucie
bezpieczeństwa. Musimy sobie uświadomić,
że od lat 60. ilość pieniędzy na rynku wzrosła i to
znacznie. Prześledźmy w USA 200 lat historii gospodarki. Na początku XIX w. pieniądze przeznaczano na wojnę, w 1913 roku – utworzono Bank
Rezerw Federalnych. Gospodarka wojenna doprowadziła do tego, że siła nabywcza pieniądza
spadła do 2 proc. tego co – 70 lat wcześniej. Zde-

cydowały o tym, jak teraz, beztroska rządzących
i nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy. Bernard
Madoff niedawno został skazany na więzienie
za to, że stworzył piramidę finansową, której obroty sięgały 60 mld dolarów. Wcześniej dostał 5
ostrzeżeń, że prowadzi naganne praktyki, ale nie
zrobiono nic by zapobiec jego oszustwom. Teraz
także ci, którzy go kontrolowali powinni ponieść
karę. Nie zostali ukarani. I to powinno dać do myślenia.
Rozmawiała: AGNIESZKA ZIELIŃSKA
Zdjęcie: Mat. prasowe

kenSchoolland jest profesorem ekonomii i nauk
politycznych na Hawaii Pacific University w Honolulu. Wykładał w Sheldon Jackson College na Alasce oraz japońskim Uniwersytecie Hakodate. (Zasiadał m.in. w Komisji Handlu Zagranicznego USA
oraz rządowym biurze ds. negocjacji handlowych).
Każdego roku prezentuje kilkadziesiąt wykładów z
ekonomii na całym świecie. Jego najsłynniejsza
praca - „Przygody Jonatana” - w zbeletryzowanej
formie prezentuje najważniejsze zagadnienia ekonomii wolnego rynku, w opozycji do gospodarki centralnie sterowanej. Jonatan po wypadku swojego
jachtu trafia na brzeg dziwnej wyspy o nazwie –
Korrumpo - i spotyka tam wiele osobliwych postaci
i poznaje egzotyczne obyczaje... Publikację przetłumaczono na 50 języków, właśnie trafiła też na
polski rynek.
Niedawno prof. Ken Schoolland gościł w Polsce,
spotkał się m.in. ze studentami Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu, Wyższej Szkoły Handlu i
Prawa im. Łazarskiego w Warszawie, Politechniki
Łódzkiej i uniwersytetu w Białymstoku.
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Obecnie najważniejszym źródłem finansowania w Polsce przedsięwzięć ekologicznych
jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. Ten największy,
przeznaczony dla Polski unijny program pomocowy dysponuje budżetem 28 miliardów euro!
Blisko 5 miliardów euro z tej sumy przeznaczono na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarkę odpadami oraz ochronę powierzchni ziemi.
W jakim stopniu skorzysta z niego województwo śląskie? To zależy od starań i aktywności
jego samorządów, ubiegających się o dofinansowanie swoich projektów w drodze ogólnopolskiego, wielostopniowego konkursu. Wartość
każdego z nich nie może przekroczyć 25 milionów euro.
Pośrednikiem w pozyskiwaniu tych pieniędzy na inwestycje ekologiczne są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dziś już wiadomo, że na dwadzieścia kilka
wniosków, zgłoszonych z województwa śląskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do Programu „Infrastruktura i Środowisko”, pięć uzyskało potwierdzenie
finansowania.
Przedstawiciele trzech z nich, reprezentujący: Kłobuck, Buczkowice i Poczesną, na czerwcowym spotkaniu w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach (instytucji pośredniczącej w imieniu państwa w realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
na podstawie porozumienie z ministrem środowiska) odebrało urzędowe potwierdzenia dofinansowania zgłoszonych przez ich gminy projektów.
Bur mistrz mia sta po wia to we go Kło buck – Krzysztof Nowak – jako pierwszy
przedstawiciel samorządu województwa śląskiego zawarł w Katowicach umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.
Koszt projektu, związanego z rozbudową
i modernizacją systemu odbioru ścieków z kłobuckiej aglomeracji tj. poprowadzeniem 40 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową urządzeń podczyszczających kanalizację deszczową, oszacowano na 81 mln złotych.
Dotacja unijna to 53 mln złotych czyli tyle, ile
wynosi roczny budżet kłobuckiej gminy.
Dotacja na „Budowę kanalizacji sanitarnej
w gminie Buczkowice” z unijnego Funduszu

Zdjęcia: Anna Ratka

Małe gminy
w czołówce

Wójt Krzysztof Ujma w Poczesnej, burmistrz Krzysztof Nowak z Kłobucka oraz Józef Caputa z Buczkowic z Gabrielą Lenatrowicz, prezesem Zarządu WFOŚi GW w Katowicach podczas uroczystości podpisania umów

Spójności wyniesie ponad 32 mln złotych, co
pokryje lwią część kosztów inwestycji wycenionej na ponad 53 mln złotych. Na to przedsięwziecie gmina ma również zagwarantowaną
preferencyjną pożyczkę w WFOŚi GW w Katowicach w wysokości 8,6 mln złotych.
Cieszą się wszyscy. I wójt Józef Caputa
i mieszkańcy, którzy dzięki unijnej pomocy mniej
zapłacą za podłączenia do systemu kanalizacyjnego. I co najważniejsze nie będą już musieli się wstydzić zanieczyszczonych potoków,
do których trafiają ich własne ścieki. Podobnie
jak i mieszkańcy Rybarzowic, Godziszki i Kalnej, bo do wszystkich sołectw buczkowickiej
gminy dotrze 60 kilometrów projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
Wójt Krzysztof Ujma z gminy Poczesna nie
ukrywa, że 20 milionów dotacji na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych,
Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” – to historyczny sukces. Nigdy dotąd Poczesna nie uzyskała tak dużych środków na tak
ważny cel.
Ta gospodarna i bardzo aktywna gmina długo oczekiwała na podstawową infrastrukturę,
która mocno ograniczy skażenie wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunal-

28 Forum Budownictwa Śląskiego - 2 (28) 2009

nymi. Wkrótce trafiać one będą do liczacej sobie 28 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej.
Spokojna o losy swojego projektu może być
gmina Jasienica. W tej miejscowości również
zostanie poprowadzona kanalizacja sanitarna,
konieczna dla ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego. Natomiast Bielsko-Biała wraz
z gminami powiatu bielskiego wybudują z pomocą unijnej dotacji wspólny, nowoczesny
Zakład Gospodarki Odpadami.
Konkurs się jeszcze nie zakończył. Nie
można jednak nie zauważyć, że w rywalizacji o unijne pieniądze przodują małe śląskie
gminy.
Im się należy szczególne uznanie, bo wybrały do realizacji inwestycje nie tak spektakularne jak nowe szkoły czy baseny, ale te najtrudniejsze w realizacji – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. I skorzystały z niepowtarzalnej szansy dofinansowania inwestycji
w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy
unijny pieniądz na ekologię jest trudnym
do zdobycia, ale pewnym pieniądzem.
JOLANTA MATIAKOWSKA

EKOLOGIA

Śmieci metropolii
najgęściej w kraju zaludnione województwo
śląskie „produkuje” każdego roku około
1,4 mln ton odpadów komunalnych. na składowiska trafia ich – według danych urzędu
statystycznego w katowicach – mniej więcej 1,2 mln ton. z prostego rachunku wynika,
że wyrzucamy na „dziko” lub spalamy w domowych piecach około 200 tys. ton śmieci
rocznie i niebezpiecznie trujemy środowisko.
a może i więcej.
Gminy, które podpisują z firmami specjalistycznymi umowy na odbiór komunalnych nieczystości,
nie są w stanie wskazać miejsca ich składowania,
bo nie monitorują drogi ich wywozu. Lokuje się je
zatem często na „najtańszych”, nie spełniających
standardów ochrony środowiska składowiskach
bądź w miejscach, gdzie w ogóle nie trzeba płacić
za śmieciowy depozyt. Byle gdzie, także w podmiejskich lasach. I jest to największy problem takiej aglomeracji jak górnośląska.
W województwie śląskim aż 95 proc. odpadów komunalnych trafia na konwencjonalne składowiska. Tylko 3 proc. z całej ich masy jest segregowanych i tylko 1 proc. kompostowanych.
Tak być nie musi. W ostatnich latach przybyło 21sortowni odpadów komunalnych i 11 kompostowni. Mimo to z kilkuset tysięcy ton produkowanych każdego roku w województwie śląskim odpadów, nadających się do biodegradacji, zagospodarowywanych jest zaledwie sto kilkadziesiąt ton. Reszta zapełnia przeciążone, tradycyjne wysypiska.
Dlaczego tak się dzieje? Bo przez ostatnie 20
lat nie udało się w górnoślaskiej metropolii stworzyć jednego, spójnego, kompleksowego systemu
unieszkodliwiania i deponowania śmieci w sposób
najmniej szkodliwy dla środowiska, zgodny z europejskimi standardami.
Najwięcej odpadów komunalnych „produkują”
Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom i Gliwice czyli
największe miasta górnośląskiej metropolii. Paradoksalnie w tych miastach system dobrze zorganizowanej selektywnej zbiórki odpadów jest śladowy. Często posegregowane przez mieszkańców odpady, umieszczone w oznakowanych pojemnikach wrzucane są przez ich „odbiorców” do jednego „kotła” śmieciarki.
To zniechęca mieszkańców do ekologicznego postępowania ze śmieciami, i utrwala powszechne
przyzwyczajenia do wyrzucania śmieci byle jak i byle gdzie.
wizytÓwka
Widać to najlepiej na przedmieściach śląskich
miast. Wystarczy przemierzyć lokalne drogi zanim
„buchnie” zieleń, by ujrzeć jak śmieci zasypują śląską metropolię. Zielonych terenów, rozciągających
się wzdłuż peryferyjnych tras przelotowych, którymi każdego dnia przejeżdżają setki pojazdów,
wśród nich również autokary komunikacji międzynarodowej, nikt nawet nie sprząta. Widoczne
z drogi dzikie wysypiska śmieci zadomowiły się tam
na dobre. Gorszej wizytówki regionu wykreować
się nie da!
Co zatem zrobiono na Śląsku, by rozwiązać problem rosnącej sterty odpadów komunalnych?

Po podpisaniu w 2001 roku zobowiązań akcesyjnych pomiędzy Polską a Wspólnotą Europejska w rozdziale „Środowisko”, powstał „Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami”. Wymusił on na województwach, powiatach i gminach przygotowanie
lokalnych odpowiedników tego „Planu...” Taka regionalna strategia dla śląskiej metropolii również
powstała.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego przewidywał utworzenie
ośmiu, w wersji aktualizowanej jedenastu regionalnych, kompleksowych, nowoczesnych obiektów komunalnych, wyposażonych m.in. w sortownie i kompostownie odpadów, spełniających wszystkie unijne standardy.
Zgodnie z nimi do 2010 roku obiekty te miały przyjmować 60 proc., wszystkich wytwarzanych w regionie odpadów komunalnych. Dalsze 30 proc. miało trafiać na uporządkowane składowiska lokalne.
Pozostałe 10 proc. do wybudowanego według najnowocześniejszej, przyjaznej środowisku technologii zakładu termicznego ich unieszkodliwiania.
Zaplanowano również zmniejszenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych. Rok 2010
miał być ostatnim terminem objęcia wszystkich
mieszkańców województwa umowami na odbiór
śmieci z każdego gospodarstwa domowego. Na lata 2011-2018 przewidziano dalsze zmniejszanie ilości składowanych odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego.
Co zostało z tych planów? Jaką sytuacją mamy
dziś?
Punkt krytyczny
Mimo zawartego porozumienia pomiędzy miastami członkowskimi a Górnośląskim Związkiem
Metropolitarnym i podpisania wstępnej umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gwarantującej kilkusetmilionowe dofinansowanie budowy
w regionie najnowocześniejszego technologicznie
i ekologicznie obiektu termicznego unieszkodliwiania pewnej części odpadów komunalnych, problem
śląskiego śmietnika zbliża się nieuchronnie do punktu krytycznego.
Do dziś spośród ośmiu początkowo projektowanych obiektów regionalnych, które w 2010 roku miały przyjmować większość wszystkich wytwarzanych
w regionie odpadów, jedynie dwa z nich: w Tychach
i Żywcu pełnią swoją funkcję.
W tej sytuacji nie ma żadnych możliwości ograniczenia w przyszłym roku masy odpadów komunalnych wywożonych na śląskie składowiska. Nie
ma też najmniejszej szansy, by do granicznego roku 2010 powstał nowoczesny wspólny dla gmin
obiekt termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Gospodarze największych miast regionu, ambitnie zabiegający o wykreowanie wizerunku górnośląskiej metropolii o europejskim prestiżu, jeszcze
nawet nie wiedzą gdzie i kiedy powstaną nowe
obiekty unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Nadal więc ponad 20 proc. mieszkańców województwa śląskiego nie jest objętych obowiązkowymi umowami na wywóz śmieci. Nadal wielkogabarytowe i budowlane odpady lądują byle gdzie, podobnie jak nieselekcjonowane odpady niebezpiecz-

ne. Udało się jedynie ze względu na zagrożenie zamknąć siedem, trujących środowisko i ludzi, składowisk odpadów. Dobrze też można ocenić efekty edukacji ekologicznej w tej dziedzinie, szczególnie wśród najmłodszych.
BaJOŃskie kary
Tymczasem zbliża się termin wywiązania się Polski z podpisanych w 2001 roku unijnych zobowiązań akcesyjnych. Gospodarka odpadami komunalnymi jest jego integralną częścią. Częścią zobowiązań ekologicznych, których wykonanie jest najbardziej spóźnione. Zarówno w kwestii wprowadzenia
zasad organizacyjno-logistycznych w postępowaniu z rosnącą górą śmieci jak i uzyskanych efektów ekologicznych w tej dziedzinie.
Przypomnijmy! Jako kraj zobowiązaliśmy się
do końca 2010 roku ograniczyć ilość odpadów deponowanych na składowiskach do 75 proc., w roku 2013 – do 50 proc., w roku 2020 – do 35 proc.
Punktem odniesienia jest rok 1995.
Tych zobowiązań w danym nam do dyspozycji
czasie nie spełnimy! Z wszelkimi tego konsekwencjami. Za nieprzestrzeganie unijnego prawa grozi
nam naliczanie przez Unię Europejską bajońskich kar w wysokości 200 tys. euro za każdy dzień
zwłoki!
Groźba ta dotyczy w największej, proporcjonalnej do problemu skali, przede wszystkim województwa śląskiego.
Czy wobec niewyobrażalnych konsekwencji finansowych i prestiżowych zdołamy przynajmniej
przyśpieszyć porządkowanie śląskiego śmietnika?
Na to pytanie wciąż nie ma odpowiedzi...
Na co wiec czeka Górnośląski Związek Metropolitarny, skoro... Na początku marca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach.
Jej nowe przepisy są aż nadto jasne. Mówią
o zakazie gromadzenia wytypowanych grup odpadów poza instalacjami przeznaczonymi do ich odzysku lub unieszkodliwiania. Wprowadzają też zgodę na urzędowe zamykanie składowisk odpadów,
jeśli nie spełniają one unijnych ekologicznych
standardów.
JOLANTA KARMAŃSKA

Kolumny dofinansowane przez
wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej
w katowicach
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16 czerwca nastąpiło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisanie umowy na budowę kolejnego, szóstego już odcinka autostrady
A-1 (odcinek Piekary Śląskie – Maciejów). Wartość
kontraktu opiewa na blisko 1, 300 mld złotych.
Dokumentację projektową tego odcinka opracowało konsorcjum firm: KBPDiM „Transprojekt”
z Krakowa i BP-K „Complex Projekt” z Katowic. Wykonawcą robót jest firma: DRAGADOS S.A. Wartość
kontraktu wg oferty wynosi 1 259 105 333,14 PLN.
Odcinek ma być gotowy pod koniec 2011 roku.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy
Zbrosławice oraz miast: Bytom, Zabrze i Gliwice.
Odcinkiem tym będzie można jeździć z szybkością. 100 km na godzinę. Droga będzie miała 2 pasy ruchu na odcinku pomiędzy węzłami Bytom
i Wieszowa oraz 3 na pozostałym odcinku,
Trzeba będzie wybudować nie tylko 20,1 km autostrady, ale również 31 obiektów inżynierskich,
w tym: 7 wiaduktów drogowych, 19 wiaduktów autostradowych, 1 most, 1 przejście dla zwierząt i 3
wiadukty kolejowe, 3 węzły autostradowe ze Stacjami Poboru Opłat: „Bytom” (z DK-11), „Wieszowa” (z DK-78 i DK-94) i „Czekanów” (z DK-78), 2
Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II – „Wieszowa Pd.” i MOP III – „Wieszowa Pn.”, 1 Placu Poboru Opłat: „Czekanów”.
Powstaną również zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko: zieleń izolacyjna, ekrany dźwiękochłonne, separatory i zbiorniki retencyjno-oczyszczające, zabezpieczenia
od wpływów eksploatacji górniczej i płytkiej eksploatacji rudnej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
oświetlenia węzłów wraz z SPO, MOP i PPO,
Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna, w tym istniejący układu komunikacyjny, sieci
energetyczne, wodociągowe, gazowe, teletechniczne i inne, które kolidują z przebiegiem autostrady.
O skali robót świadczy fakt, iż trzeba będzie wykopać ok. 1,5 mln m sześc. ziemi i zrobić nasypy
z 3 mln m sześc. gruntu. Postawione zostaną
na dłu go ści 23 km chro nią ce miesz kań ców przed hałasem ekrany akustyczne o wys.
od 3 m do 8 m – ok. 23 km.

Autostrada A1 odcinek Sośnica-Bełk.

Oczywiście budowa odcinka Piekary Śląskie – Maciejów to tylko jedna z wielu cząstek składająca się na budowę drogi, która ma połączyć
Gdańsk z południową Polską i Czechami. Autostrada A-1 przechodząca przez województwo śląskie
z północy na południe regionu jest częścią VI Korytarza Transportowego Sieci Transeuropejskiej i będzie liczyć 166,8 km.
Odcinek autostrady od granicy z województwem
łódzkim aż do Pyrzowic realizowany będzie przez
koncesjonariusza – Autostrada Południe S.A. (Budimex, Cintra Concessiones i Ferrovial-Agroman),
z którym została podpisana 22 stycznia 2009. Prace na tym liczącym 74,6 km odcinku zostaną ostatecznie zakończone w 2014 roku, natomiast odcinek od granicy z województwem łódzkim do węzła Rząsawa – w 2012 roku.
Odcinek autostrady o długości 92,2 km od węzła Pyrzowice do granicy Polski z Republiką Czeską realizowany jest w systemie tradycyjnym
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na odcinku „Pyrzowice – Piekary Śląskie”
trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy. Od węzła „Maciejów” aż do granicy Polski z Republiką Czeską trwają prace budowlane. Jeszcze
w tym roku oddany do ruchu zostanie węzeł „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 oraz odcinek autostrady A1 od Sośnicy do węzła „Bełk”.
Budowa odcinków „Bełk-Świerklany” i „Świerklany-Gorzyczki” zostanie zakończona w 2010 roku.
(TB)

Budowę autostrady a1 na długości 166,8 km podzielono na następujące zadania
zadania w systemie koncesyjnym (dł. 74,6 km):
• Odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł „Rząsawa” dł. 19,9 km
• Odcinek Rząsawa – węzeł „Woźniki” dł. 39,6 km
• Odcinek Woźniki – Pyrzowice (lotnisko, bez węzła) dł. 15,1 km
Zadania w systemie „tradycyjnym” (dł. 92,2 km):
• Odcinek węzeł „Pyrzowice” – węzeł „Piekary Śląskie” dł. 16,1 km
• Odcinek Piekary Śląskie – Maciejów dł. 20,1 km
• Odcinek węzeł „Maciejów” – Sośnica dł. 6,03 km
• Węzeł Sośnica – dł. 2,17 km
• Odcinek Sośnica – węzeł „Bełk” dł. 15,4 km
• Odcinek Bełk – węzeł „Świerklany” dł. 14,1km
• Odcinek Świerklany – granica państwa w Gorzyczkach dł. 18,3 km
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Hotel „Jaskółka”
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 10, Polska
tel. + 48 (033) 854-48-40, 854-15-59,
tel./fax + 48 (033) 854-29-29
e-mail: hotel@jaskolka.com.pl
www.jaskolka.com.pl

Malowniczo położony na stoku góry Równica trzygwiazdkowy Hotel „Jaskółka” w Ustroniu zaprasza Państwa do spędzenia wolnego
czasu w samym sercu Beskidu Śląskiego.
Gwarantujemy Państwu pobyt w komfortowo wyposażonych pokojach, wysoki standard
usług, klimatyzowane pomieszczenia ogólnodostępne, bogatą infrastrukturę wewnątrzhotelową, smaczną domową kuchnię oraz szeroki pakiet imprez towarzyszących. Jednocześnie zapraszamy do naszego SPA będącego
doskonałym miejscem, w którym można zlikwidować stres, zregenerować siły, zatrzymać
młodość
Niewątpliwym atutem jest usytuowanie Hotelu w dzielnicy wypoczynkowo-uzdrowiskowej gdzie dzięki odpowiednim walorom klimatycznym, krajoznawczym i leczniczym, a także dobrze rozwiniętej bazie sportowo-rekreacyjnej zarówno wypoczynek jak i spotkania
szkoleniowo-konferencyjne są prawdziwą
przyjemnością.
Hotel dysponuje 150 miejscami noclegowymi w komfortowo wyposażonych. pokojach
1 osobowych, 2 osobowych, pokojach typu studio oraz pokojach o podwyższonym standardzie – typu LUX* z salonem sypialnią i łazienką z wanną hydromasażem. Obiekt jest dostosowany do obsługi Gości niepełnosprawnych.
We wszystkich pokojach (po kapitalnym remoncie) – w części południowej z widokiem
na górę Czantoria oraz w części zachodniej
na miasto Ustroń dla naszych Gości oferujemy:
* mini bary
* bezpłatny dostęp do Internetu
* telewizję satelitarną
* łazienki z prysznicem lub wanną z hydromasażem (w pokojach LUX*)
* całość umeblowania i wyposażenia przewidzianego dla Hoteli o trzygwiazdkowym standardzie
Pokoje LUX * posiadają wanny z hydromasażem.
Hotel „Jaskółka” profesjonalnie i kompleksowo obsługuje konferencje, zjazdy, sympozja oraz inne imprezy zorganizowane.

Do dyspozycji Gości oddajemy klimatyzowane sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt konferencyjny:
* rzutnik pisma
* rzutnik slajdów
* sprzęt audio – video
* wideoprojektor z ekranem
do projekcji tylnej
* wskaźniki laserowe
* nagłośnienie stacjonarne
i bezprzewodowe
* flipcharty
* kabina tłumacza – możliwość
tłumaczenia symultanicznego
Hotel specjalizuje się w tradycyjnych daniach
kuchni polskiej oraz daniach regionalnych
kuchni beskidzkiej
Standardowe posiłki serwowane są w formie stołu szwedzkiego:
* śniadanie – stół szwedzki
* obiad – przystawka, deser,
danie główne stół szwedzki sałatkowy,
stół szwedzki z napojami
* kolacja – danie gorące, stół szwedzki
zimna płyta
Hotel posiada własną restaurację z bogatą kartą menu i specjalnościami Szefa Kuchni do któ rej za pra sza my w go dzi nach
8.00-22.00.
Dla grup zorganizowanych Hotel posiada bogatą ofertę imprez towarzyszących i realizuje zlecenia w zakresie organizacji:
* bankietów, przyjęć,
imprez okolicznościowych
* pokazów sztucznych ogni
* występów znanych gwiazd
estrady polskiej
* ognisk z występem kapeli góralskich
* kolacji regionalnych w góralskich
karczmach na górze Równica
* pikników połączonych z konkurencjami
sprawnościowymi na poligonie paintball
* letnich i zimowych kuligów
* innych imprez na zlecenie
naszych Gości
* wycieczek po okolicy, a także do Czech
i na Słowację

Katowickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego

„Budus” s.a.
„Budus” s.a. specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. w realizacjach umów występuje głównie jako generalny wykonawca.
Firma rozpoczęła swoją działalność na rynku budowlanym w 1951 roku, stąd wiele inwestycji identyfikujących Śląsk powstało przy jej bezpośrednim udziale. Należą do nich m.in.: Katowicki Spodek,
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Dworzec PKP, Wojewódzka Komenda Policji, Szpital Okulistyczny, Stadion Śląski.
W ostatnich latach Spółka BUDUS wyspecjalizowała się w realizacji obiektów handlowo-usługowych oraz parków przemysłowych. Ważniejsze z nich to:
– pawilony meblowe Agata w Katowicach, Gliwicach, Rybniku, Wrocławiu i Łodzi,
– Carrefour i Castorama w Katowicach, Arena w Gliwicach, Praktiker w Rybniku i Grudziądzu,
SFERA w Bielsku Białej, PIK w Mikołowie, Galeria Wisła w Płocku (inwestycja otrzymała tytuł
Najlepszego Centrum Handlowego w kategorii Duże Centrum Handlowe w konkursie Shopping
Center Awards 2009)
– Bytomski Park Przemysłowy, Technopark w Gliwicach, Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie.
Dużym atutem firmy jest wysoce wyspecjalizowana i doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, pozwalająca podejmować się realizacji różnorodnych zadań, oferując przy tym szybkie terminy wykonania oraz wysokie standardy jakościowe.

„Budus” s.a. OFeruJe usługi w zakresie:
☞ KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
☞ KOMPLEKSOWEJ RESTRUKTURYZACJI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
☞ BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
☞ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I KOLEKTORÓW SANITARNYCH
☞ PRAC ZIEMNYCH, MAKRONIWELACJI I WYKOPÓW, WZMACNIANIA GRUNTU
METODĄ WIBROFLOTACJI – KOLUMN KAMIENNYCH
☞ UTWARDZANIA NAWIERZCHNI PLACÓW, CHODNIKÓW I ULIC
☞ PROJEKTOWANIA
Jakość usług oferowanych przez Spółkę zapewnia również wdrożony system zarządzania jakością w zakresie budowy i montażu kompletnych obiektów budowlanych, zgodnie z normą DIN
EN ISO 9001:2000.

POsiadane certyFikaty:
* Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2000 w zakresie budowy i montażu kompletnych obiektów budowlanych
* Certyfikat D&B „Przejrzysta Firma”
* Solidna Firma 2008

nagrOdy i wyrÓŻnienia:
– Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach – 2008 rok
– Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach – 2007 rok – za całokształt działalności na śląskim rynku budowla„ nym
– Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach – 1999 rok – za generalne wykonawstwo centrum Handlowo – Usługowego Castorama – Carrefour w Katowicach
– Medal II Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA – 1996 rok – za technologię wzmacniania gruntów
– Tytuł „BUDOWA ROKU 1993” – dla inwestycji „Wodociąg Dziećkowice”

2008
katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus” s.a.
40-053 katowice, ul. Barbary 21 tel.: (032) 35 99 300 fax: (032) 251 55 81

www.budus.com.pl

