MOIM ZDANIEM

Szanowni Państwo!
Dobiegającykońcarok 2009byłdlaprzedsiębiorstwsektora
budownictwaznacznietrudniejszyniżw poprzednichdwóch
latach.Nastąpiłbardzoznaczącyspadekinwestycjikomercyjnych,
a tymsamymnowychkontraktówna praceprojektowei roboty
budowlane.Silna,wzajemnakonkurencjaprzedsiębiorstw
na zleceniainwestorskie,zmniejszyławymiernieich
dotychczasowąrentownośćdziałania.Ponownieujawniłysię
zatorypłatnicze.Sytuacjana rynkubudowlanymbyłabyzapewne
jeszczegorsza,gdybynieistotnywzrostinwestycjipublicznych.
Wbrewpoczątkowymobawom,MinisterRozwojuRegionalnego
wrazz członkamiRządu,stworzyłasystemowei pressingowe
warunkiskutecznegowykorzystywaniaśrodkówz funduszy
europejskichna noweinwestycjew ramachsektorowych
i regionalnychprogramówoperacyjnych.Wśródtychpierwszych,
zwłaszczana zadaniainfrastrukturyi środowiska.
Zwiększyłyaktywnośćinwestycyjnąwojewódzkiewładze
samorządoweorazmiasti powiatów.Zdołałyzapewnićśrodki
własnena inwestycjez funduszyUE.Śmielejniżdotychczas,
korzystałyz innychrozwiązańfinansowaniainwestycji,poprzez
emisjęobligacjii kredyty,aletakżena zasadachpartnerstwa
publiczno-prywatnego,ustawyo koncesjachna robotyi usługi
orazw obszarzetermomodernizacji.Spełzłyna niczym
oczekiwaniaśrodowiskbudowlanychna radykalneusprawnienie
procesówinwestycyjnych.PrzyjętaprzezSejmnowelizacjaPrawa
Budowlanegoczekana orzeczenieTrybunałuKonstytucyjnego.
Dalszeprojektyzmiantego„Prawa”orazustawyo planowaniu
i zagospodarowaniuprzestrzennymugrzęzływ procesach
legislacyjnych.WielcebudującesąnatomiastdaneGUS
i SystemuInformacjiOświatowej.Wbrewodczuciom
firmbudowlanych,łącznaliczbaosóbkształcącychsię
w zawodachbudowlanychniemalejeleczwyraźniewzrasta
i topomimoniżudemograficznego.Prawieprzesądzone
przywróceniemożliwościnadawaniaograniczonychuprawnień
budowlanychdlatechnikówbudownictwa,zwiększyatrakcyjność
kształceniaw zawodachbudowlanych.
TadeuszWnuk

Prezydent
ŚląskiejIzbyBudownictwa
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Jesteśmy
największym
miastem
w polsce
Rozmowa z prof. dr. hab. MARkIEM SZcZEpAńSkIM,
socjologiem Uniwersytetu Śląskiego w katowicach,
jednym z twórców idei Metropolii „Silesia”
– Jaka przyszłość czeka miasta Polski?
–Dynamicznemetropoliei globalnemiasta
todziśkluczowiaktorzyświatowegosystemu.
Toregionyi miasta,a niecałepaństwa,najbardziejpobudzająwzrostgospodarczy.O przyszłościPolskiteżdecydowaćbędąnajwiększe
konurbacje.Po wielulatachbadańnad gettamibiedyw regioniei opracowaniustrategiiprzeciwdziałania wykluczeniu, postanowiliśmy
przyjrzeć się drugiemu krańcowi – grupie
określanej jako „wygrani transformacyjni”.
Zmianyzwiązanez pojawieniemsięklasyśredniej oraz ludzi bardzo bogatych widać np.
na rynkunieruchomości,gdzienastąpiłrozwój
budownictwa jednorodzinnego typu gated
communities,czyliosiedligrodzonych.Socjologowieuważająichpowstawanieza nowągettoizacjęprzestrzenimiejskiej.Chciałbymprosićtych,którzybudująnowątkankę,nowąjakość, by to była przestrzeń maksymalnie
otwarta–na tyle,na ilemożna,abynieoddzielaćjejod pozostałejtkankimiejskiej.Osiedla
grodzone to błąd. Bogactwo nie może być
przedmiotemdo zawstydzenia.Jeślijestuczciwiezdobyte,powinnobyćprzedmiotemdumy,
otwarcia,a niezamkniętegogetta.
– A miasta Śląska?
–Niemamwątpliwości,żedo siecinaturalnychpowiązańGórnegoŚląskai KrakowanależydołączyćrównieżregionczeskiejOstrawy,oddalonejod Katowico kilkadziesiątkilometrów.Jużdziś,po praktycznejlikwidacjikontroligranicznych,widaćsilnyprzepływludzi,towarówi usługmiędzytymiregionami.W odniesieniu do innych europejskich metropolii
o zbliżonymcharakterze(np.niemieckieZagłębieRuhry,francuskiregionNordPasDeCa-

lais)Śląskjestmniejszyzarównopod względempowierzchni,jaki ludności,alezagęszczenieludnościjesttunajwiększe–1620osób
na kmkw.,przy 123osobachśredniow Polsce.Jestemprzekonany,żechoćśląskiegórnictwonadaldajeutrzymanie 115tys.osóbi ich
rodzinom,Śląskstopniowozmieniaswójcharakter, zmierzając w stronę społeczeństwa
usług.Dziśw tymsektorzepracuje 52proc.
mieszkańców,wobecok. 80proc.w USA.To
pokazujeskalęzapóźnień,alei szansrozwojowych.Stającsięspołeczeństwempoprzemysłowym,mieszkańcyŚląskastająsięzarazem
społeczeństwem konsumpcyjnym. W ubiegłymrokuśredniewynagrodzeniew woj.śląskimwynosiło 3694,38 złi byłoo 883,42 złwyższe od średniej krajowej. Z danych aparatu
skarbowego wynika, że w regionie mieszka 1281osóbo dochodachprzekraczających
milionzłotych,z czego 144tomieszkańcyKatowic. Dziewięciu śląskich milionerów jest
na liście 100 najbogatszych Polaków. To
wszystkosprawia,żerośniepopytna dobraluksusowe,rozbudowywanesąwielkiecentrahandlowe.Z faktumieszkaniaw stolicyGórnego
Śląskabardzolubraczejzadowolonychjest 78
proc.ankietowanych.Blisko 2proc.badanych
katowiczanswojąsytuacjęfinansowąuważa
za celującą,a 61,6proc.za bardzodobrąlub
dobrą.Z perspektywna przyszłośćzadowolonych jest 56 proc. mieszkańców Katowic,
a 61 proc. jest zadowolonych z dostępu
do opiekizdrowotnej.Dużąliczbąrenomowanych ośrodków medycznych socjologowie
uważają za poważny atut regionu. Trzech
na czterechkatowiczanuważa,żenajbliższe
otoczeniemiejsca,w którymmieszkają,jestbar-
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MarekStanisławSzczepański (ur. 1956) w Częstochowie, polski socjolog, członek Polskiej Akademii Nauk, pracownik – obecnie dyrektor Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Śląskiego, współzałożyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
Mieszka w Tychach, 23 stycznia 2009 roku na uroczystej sesji inaugurującej obchody 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Tytuł przyznano za współzałożenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
w Tychach, co pozwala kształcić młodych ludzi,
za aktywnych uczestników życia społecznego, silnie
związanych ze społecznością lokalną i regionalną,
za współtworzenie spotkań naukowych pod nazwą Tyskie Seminaria Majowe, dzięki którym Tychy, nie będąc wielkim ośrodkiem akademickim, zaistniały
na naukowej mapie Polski, za aktywną realizację imperatywu: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, za prace
badawcze nad społecznością i zbiorowością lokalną
oraz ojczyzną prywatną: naszym mniejszym niebem.
– Studia skończyłem z wyróżnieniem, czego konsekwencją były klucze do mieszkania. Mieszkanie czekało na mnie na osiedlu R w nie znanych mi Tychach.
Był rok 1979. Wysiadłem na stacji Tychy – Żwaków
i w błocie po ciemku szedłem pod wskazany adres,
przyglądając się blokowisku z wielkiej płyty. O wrażeniach lepiej nie mówić. Najgorsze jednak było to, że
osiedle R nie miało jeszcze dróg i komunikacja ze światem nie istniała. Bardzo szybko przeniosłem się
na Aleję Niepodległości, a potem na Ejsmonda. Życie
kusi mnie teraz bardziej atrakcyjnymi miejscami
w kraju, ale nie jestem w stanie odciąć się od tego
miasta, tego regionu, gdzie są przecież groby moich
najbliższych – podkreśla prof. Szczepański.
Jest członkiem Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zespół ekspertów i naukowców
pod jego kierownictwem przeprowadził badania z zakresu możliwości utworzenia do 2025 roku Metropolii „Silesia”.
Prof. Szczepański jest autorem i współautorem setek
publikacji z zakresu socjologii miasta, socjologii edukacji oraz zmiany społecznej, zdecydowana większość
z nich to współautorstwa i współredakcje. Znaczna część
jego prac poświęcona jest też zagadnieniom tożsamości i socjologii regionów, szczególnie problemom Górnego Śląska. Są to m.in.: „Opel z górniczym pióropuszem.
Restrukturyzacja województwa katowickiego 19891996”, „Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji”,
„Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców”, „Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach” (współautor), „Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych” (współautor). Jest też autorem podręczników „Teoria zmian społecznych. Wybrane zagadnienia”, „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej” (współautor), „Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej” (współautor).
Hobby: lektura (zwłaszcza poezja i Kapuściński)
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dzodobre.Alez aktualnegomieszkaniazadowolonyjesttylkococzwartyankietowany.
– Na czym polega idea stworzenia śląskiej
metropolii?
–Megalomańskopowiem,żejesteśmynajwiększym miastem w Polsce. Właśnie dzięki
zdefiniowanejwizjirozwojuregionubędziemy
mogliubiegaćsię,główniew UniiEuropejskiej,
o pieniądze na konkretne inwestycje.To sen
o potędzeregionu,w którymmieszkająprawie 2
milionyludzi.Towizja,któramaludziporwać,
działaćna ichwyobraźnię.Tylkotakapowstała,z 14miastregionu,MetropoliaSilesia–potężnyorganizmgospodarczy,społecznyi ośrodekkulturalnybędziezdolnyrywalizowaćnietylkoz Warszawą,alei z największymimetropoliamiEuropy.Topowinnobyćprzedsięwzięcie
na miarębudowyCentralnegoOkręguPrzemysłowegoczyportuw Gdyniw 20-leciumiędzywojennym.Po razpierwszypowstałregionalny
planrozwoju,któryobejmujetakwielemiastwe
wszystkichdziedzinachżycia.Tylko,gdydany
regionspełniaw wystarczającymstopniu 10kryteriów można go uważać za nowoczesny.
Pierwszym punktem w dekalogu jest zasada
trzech„T”.Pierwsze„T”totechnologiai stawia-

niena jejrozwóji innowacyjnośćregionu.Kolejnetotalent,czyliilośćosóbconajmniejz dyplomemlicencjatana stumieszkańców,zaśtrzecie„T”totolerancjawobecmniejszościseksualnych.Kolejne„przykazania”tozdolnośćprzyjmowaniai zatrzymywaniaekspertów–specjalistówz obcymipaszportamii tworzenieklimatu inwestycyjnego. Ubolewam, że moje miasto–Tychy–choćulokowałosięw nimkilkafabryknależącychdo koncernu„GeneralMotors”,
nie umie skłonić kadry zarządzającej tymi
przedsiębiorstwamido zamieszkaniai wydawaniatampieniędzy.Rozwiązanieproblemujest
proste–trzebastworzyćmiejscedo rozrywki,
relaksu,angielskieszkołyna wysokimpoziomie
dladziecizagranicznychmenedżerów,wówczas
przestanącodzienniedojeżdżaćz Krakowa.
– Słabością metropolii mogą się stać słabe punkty województwa i poszczególnych
miast. Zdefiniowano je?
– Jeśli miałbym wskazać śląską markę,
którąznacałaEuropa,towymieniłbymWojciechaKilarai MikołajaGóreckiego.Jużniewęgielpowinienbyćznakiemfirmowymnaszego
regionu,alewielcykompozytorzy,markaintelektualna –niesocjalistyczna.Potemtakżein-

westycjew infrastrukturęi informatykę.Drogi
i sieciświatłowodowetokrwioobiegnowoczesnegoregionu.GdycałkiemniedawnoodwoziłemmoichprzyjaciółKoreańczykówna lotniskow Pyrzowicachi staliśmyw korkupod Siewierzem,pytalimniewielokrotnie,czyna pewnotadrogaprowadzido międzynarodowego
lotniska...Tosmutne.Dalszeprzykazaniaregionalnetakżelokująnasna szarymkońcu.
Centralmediówi placówekdyplomatycznych
mamyjakna lekarstwo,w usługachpracuje
zdecydowanie za mało osób. Choć i tak
od czasówkomunynaszregionwykonałkrok.
Niejestemmitomanem,nietworzymymitologiio metropolii.Nasząpowinnościąjestdiagnoza zagrożeń.Jeśliczłowiekniemapragnień
i wyobrażeń,toniemaszans,żeonekiedykolwieksięspełnią.Jużna początkuprzyszłego
rokuprezydenci 14miastnależącychdo Górnośląskiego Związku Metropolitalnego będą
głosowalinad projektem,dziękiktóremuw ciągunajbliższychlatnaszregionmaszansędokonać prawdziwego skoku cywilizacyjnego.
– Dziękuję za rozmowę.
AGNIESZKAZIELIńSKA

JóZEf kUklOk-OpOlSkI, pREZES ZARZąDU ARchItEktONIcZNEGO BIURA pROJEktów
AB-pROJEkt wŚRóD NAGRODZONych

„Śląskie na 5”
W westybuluŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego 26październikabr.wojewodaZygmuntŁukaszczykwręczyłnagrodyw konkursiewojewodyśląskiego„Śląskiena 5”,zorganizowanymz okazjipięcioleciaczłonkostwaPolskiw UniiEuropejskiej.
Konkursodbyłsięw pięciukategoriach:ekologia,
nauka,innowacja,gospodarkai osobowość.LaureaciotrzymalistatuetkęautorstwaMartyWieczorek,studentkiAkademiiSztukPięknychw Katowicachorazwyróżnienia.Miło nam poinformować,
że w kategorii „gospodarka” nagrodę otrzymał
Józef Kuklok-Opolski, Prezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów AB-Projekt sp.
z o.o. w Tychach. Firma AB-Projekt jest członkiem Śląskiej Izby Budownictwa.
„To konkurs, w którym chcieliśmy podkreślić
udziałPolski,Śląskaw UniiEuropejskiejw czasie
tychpięciupierwszychlatnaszegoczłonkowstwa
weWspólnocieEuropejskieji pokazaćtych,którzynajbardziejjepotrafilispożytkować”–mówiłwojewodaśląskiZygmuntŁukaszczyk.
A otolaureacikonkursu:
W kategorii„ekologia”statuetkęodebraliprof.KrystynaCzaplicka-Kolarz,zastępcanaczelnegodyrektoraGłównegoInstytutuGórnictwaorazAleksanderSobolewski,zastępcadyrektoraInstytutuChemicznejPrzeróbkiWęglaza przedsięwzięciezwiązanez uruchomieniemCentrumCzystychTechnologiiWęglowych.Wyróżnieniaotrzymali:Mieczysław
Wołosz,dyrektorZakładuZieleniMiejskiejw Katowicach,StanisławWięcek,prezeszarząduEnergoinstal SA,HenrykBłażusiak–prezesPrzedsiębiorstwaWodociągówi Kanalizacji Sp.z o.o w Gliwicachi TadeuszZuber–wiceprzewodniczącyKo-

śląskiej Agencji Przekształceń, Robert Pyka,
misjiRadyRegionalnejIzbyGospodarczejw KaszefDomuMiastaSaint-Etiennew Katowicach,
towicach.
politykJanuszSteinhoff,JózefKuklok-Opolski,preW kategorii„nauka”statuetkęodebrałprof.dr
zeszarząduarchitektonicznegoBiuraProjektów
hab.AndrzejKlasikza działalnośćna rzeczstwoAB-Projektsp.z o.o.w Tychachi MieczysławOlenrzeniai promocjimetropoliikatowickiej–cowpider–prezeszarząduPCCRail SA.
sujesięw politykęregionalnąUniiEuropejskiej.WyW kategorii„osobowość”statuetkęodebrałJeróżnieniaotrzymali:drArkadiuszWudarski,prof.
rzyBuzek,przewodniczącyParlamentuEuropejdrhab.n.med.AndrzejBochenek,prof.AndrzejSt.
skiego.Wyróżnieniaotrzymali:drBogdanWszoBarczak i Beata Sobala-Stolarczyk, nauczycielłek,drinż.TadeuszWrona,prof.zw.AnnaKowalka VIII LOim. M.Skłodowskiej-Curiew Katowicach.
czyk-Klus,BożenaRojewska–prezeszarządu
W kategorii„innowacja”statuetkęodebrałRoman
Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Trzaskalik–prezeszarząduw ParkuNaukowo-TechPrzewodniczący parlamentu Europejskiego
nologicznym„EuroCentrum” Sp.z o.o.za współpraodebrałstatuetkęosobiście.–Tanagrodamadlacęz uczelniamii wykorzystaniepotencjałuśląskiej
tegodlamnietakąwielkąwartość,żezdobywam
naukiw zakresienowychtechnologiii alternatywnych
jąwśródnajbardziejswoich,nietylkow Europie,
źródełenergii.Wyróżnieniaotrzymali:StanisławWięalei w Polsce –powiedziałJerzyBuzek.
cek–prezeszarząduEnergoinstal SA,KrzysztofOlszówka – wiceprezes Bombardier
Transportation(ZWUS)Polska Sp.
z o.o.i ZbigniewSzkaradnik–prezes
zarząduTKP SAŚląskieSieciŚwiatłowodowe.
W kategorii„gospodarka”statuetkę odebrał Janusz Nogowczyk,
członekzarządu,dyrektorhandlowy Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SAw Katowicach,oddziałEuroterminalw Sławkowie.Wyróżnienia otrzymali: Bożena Rojewska,
prezesGórnośląskiejAgencjiRozwojuRegionalnegow Katowicach,
JacekMatusiewicz,prezesFunduszuGórnośląskiego SA,Eugeniusz
Wycisło–prezesZarząduGórno- Laureaciw komplecie
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MINISTERSTWOINFRASTRUKTURY
PODSEKRETARZSTANU

Warszawadnia5listopada2009r.

Olgierd Dziekoński

Pan
TadeuszWnuk
PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa
PrzewodniczącyForum
BudownictwaŚląskiego

SerdeczniedziękujęzazaproszeniedowzięciaudziałuwXIIGaliBudownictwa,któraodbędziesię20listopada
br.wChorzowie.Niestetyniemogęosobiścieuczestniczyćwtymspotkaniu,zewzględunaudziałwposiedzeniu
ZarząduRadyArchitektówEuropywBrukseli.
Gratulujęwszystkim,którzyotrzymująpodczasGaliodznaczeniaiwyróżnienia.Szczególniedziękujęosobom,któreodbierająprzyznaneprzezMinistraInfrastrukturyodznakihonorowe„Zazasługidlabudownictwa”
oraznajcenniejsze,bonajbliższesercuwyróżnienialokalnegośrodowiskabudowlanego,tytuły„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”i„WielkieNagrodyPrezydentaIzbyBudownictwa”.
Życzęwszystkimuczestnikomspotkaniawieluwzruszeńisamychdobrychwspomnień
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UhONOROwAlIŚMy lUDZI, któRZy kSZtAłtOwAlI NASZ REGION,
A tAkżE tych, któRZy DZIŚ wSpółtwORZą JEGO SUkcESy

Autorytety i Osobowości
To był niezapomniany wieczór. W wypełnionej po brzegi sali Teatru Rozrywki 20 listopada br. odbyła się XII Gala Budownictwa, zorganizowana tradycyjnie przez Śląską Izbę Budownictwa. Uroczysty wieczór był dobrym momentem do podsumowań, refleksji nad trudnym mijającym
rokiem w branży, ale przede wszystkim okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych przedstawicieli śląskiego budownictwa. Na wniosek
Prezydium Izby zostało nadanych i wręczonych ponad 100 odznaczeń, nagród i wyróżnień. Po raz pierwszy podczas Gali uhonorowano tytułem – OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO oraz Medalem osoby szczególnie zasłużone dla budownictwa, tworzące historię gospodarczą regionu. Najbardziej wzruszającym momentem uroczystości było wręczenie, wśród gorących owacji całej sali, tego tytułu i medalu profesorowi Antoniemu Rosikoniowi, który tego wieczoru miał dokładnie 102 lata i 5 miesięcy, a mimo tego wieku wygłosił krótki wykład o tym czego inne regiony kraju powinny uczyć się od śląskich budowniczych.
Na uroczystość przybyli politycy, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, naukowcy, ludzie kultury i mediów, wybitne osobowości śląskiego budownictwa, managerowie kierujący firmami budowlanymi, przedstawiciele organizacji zawodowych i samorządowych budownictwa.
Wśródgościbyli: Witolda Klepacz –posełnaszegoregionui członekSejmowejKomisjiInfrastruktury, Zbigniew Janowski – Przewodniczący
ZwiązkuZawodowego„Budowlani”w Warszawie,
Małgorzata Handzlik –posełdo ParlamentuEuropejskiego,Adam Matusiewicz –WicewojewodaŚląski,Michał Czarski –PrzewodniczącySejmikuWojewództwaŚląskiego,przedstawicieleśląskichwładzmiejskich:Katowic,Chorzowa,Zabrza,
SiemianowicŚl.,DąbrowyGórniczej,Mikołowa,
Orzesza.
Światnaukireprezentowali:
prof. Jan Ślusarek –ProrektorPolitechnikiŚląskiej,prof. Genowefa Grabowska –kierującąKatedrąPrawaMiędzynarodowegoUniwersytetuŚląskiego,prof. Andrzej Bochenek –kierujący I KlinikąKardiochirurgiiŚląskiegoUniwersytetuMedycznego w Katowicach, prof. Andrzej Barczak –kierującyKatedrąEkonometriiAkademii
Ekonomicznej,prof. Lucjan Kurzak –ProdziekanWydziałuBudownictwaPolitechnikiCzęstochowskie.
Obecnibylirównież:
Gabriela Lanartowicz –PrezesZarząduWojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej,Jan Spychała –ŚląskiWojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zbigniew Ryfka –Z-caOkręgowegoInspektoraPracyw Katowicach,Piotr Wojaczek –PrezesZarząduKatowickiejSpecjalnejStrefyEkonomicznej S.A.i Andrzej Pasek –WiceprezesSpółki,Jacek Kwiatkowski –PrezesZarząduZakładuDoskonaleniaZawodowegow Katowicach,Tadeusz
Donocik –wiceprezesKrajowejIzbyGospodarczeji prezesRegionalnejIzbyGospodarczej,Czesława Śleziak –PrzewodniczącyRadyPolskiej
IzbyEkologii,Wiktor Piwkowski –PrzewodniczącyZarząduGłównegoPolskiegoZwiązkuInżynierów i Techników Budownictwa, Ireneusz Jóźwiak –WiceprzewodniczącyZarząduGłównego
PolskiegoZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwaw Warszawie,Marek Szczęsny –Prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa
w Poznaniu.
Jerzy Markowski –WiceministerGospodarkii Senator V Kadencji,Kazimierz Zarzycki –PrzewodniczącyStowarzyszeniaŚląskichDziennikarzy,

Herbert Gabryś –byłyPosełi Wiceminister,Jan Malicki – Dyrektor Biblioteki
Śląskiej, Tadeusz Kijonka – Naczelny Redaktora
miesięcznika „Śląsk”, Jan
Sarna –KierującyFundacją
Prof.Religii,Irena Kiziniewicz –Dyrektorwydawnictwa Gon iec Górn ośląski,
Ksiądz Piotr Brzą ka lik –od latzwiązanyz Izbą
Na uroczystośćprzybyłHenryk Blida wrazz najbliższą
rodzinąi przyjaciółmi.
Zaproszonyna GalęWiceminister Infrastruktury Olgierd Dziekoński nie mógł
przybyćna uroczystośćz powody wyjazdu za granicę,
przysłał jednak list, który DostojnychgościGalipowitałPrezydentŚląskiejIzbyBudownictwaTadeuszWnuk
publikujemyna str. 6.
cowaniaprzeznasząIzbę,uczestnikówForum
OtwierającGalęi witającdostojnychgościPrezyi PolitechnikęŚląskąŚląskiegoProgramuEdudentŚląskiejIzbyBudownictwaTadeuszWnuk
kacjiBudowlanej.Abytozamierzenieokazało
stwierdził,iż XII Galajestzwieńczeniemi podsusięskuteczne,musimyprzekonaćdo udziału
mowaniemkolejnegorokuwspólnejdziałalności
w nimjaknajwiększąliczbępracodawców,któorganizacjiczłonkowskichŚląskiejIzbyBudownicrzy uznają, że org an iz ow an ie prakt yk dla
twa,a jednocześniejesturoczystościąnobilitowauczniów,przeszkoleńdlanauczycieli,doposania„Autorytetów”i „Osobowości”,zasłużonychdla
żeniepracownii warsztatówszkolnychtonajbudownictwa,krajui regionu.Izby.
lepsza,długookresowainwestycjawłasna.
Mówiąco programiedziałaniaIzbyna rokprzyNa zakończeniawystąpieniaTadeuszWnukzłoszłyPrezydentWnukstwierdziłm.in.–Będziemy
żyłw imieniuwłasnymorazPrezydiumi RadyIzby
w nimna pewnokontynuowalinaszestaranie
serdecznepodziękowaniai przekazałwyrazyszao ewentualnąmodyfikacjęrozwiązańprawnych
cunkutymwszystkim,którzyw rokuubiegłym,jak
ustawy„Prawozamówieńpublicznych”.Praktyi w całymokresie 12-tulatkształtowalidorobek
kajejstosowania,jakwykazałynaszedotychŚląskiejIzbyBudownictwa.Zapewnili,żejestona
czasowedebaty,takżez udziałemPosłównasamorządemgospodarczymposiadającymznaszegoregionunasilazjawiskonieuczciwejkonczącąi ugruntowanąpozycjęzarównow regionie
kurencjiw budownictwie.Rozstrzyganiaprzetarśląskim,jaki w kraju.Promowaliosiągnięciabugówna robotybudowlanetylkona podstawienajdowlanychi rosnącyprestiżtegozawodu.
niższej ceny, na poziomie dumpingowym nie
–Spośródnichbędziemystalepamiętali–mógwarantującymodpowiedzialneji prawidłowejrewiłPrezydent–o udzialew dotychczasowychdoalizacjiinwestycji.Skorzystamyz otrzymanego
konaniachIzby–PaniBarbaryBlidyorazjejzazaproszenia Sejmowej Komisji Infrastruktury
sługw tworzeniui funkcjonowaniunaszegosado kolejnejdebatyw tymtemacie.
morządugospodarczego–pełniącfunkcjęPreWiodącym,ustaleniemkońcowymnaszejkonzydentaIzbyprzezokres 10lat.
ferencjiw Ustroniubyłouznanieza celoweopra-
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Kolejnympunktemuroczystościbyłowręczenieodznaczeń.
Medal ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:
Złoty Medal
Józef Kuklok-Opolski ArchitektoniczneBiuroProjektów„ABProjekt” Sp.z o.o.Tychy–Prezes
Zarządu,Marek Kuszewski ArchitektoniczneBiuroProjektów„ABProjekt”Sp.z o.o.Tychy–KierownikZespołuSprawdzającego, Stanisław Nowak ArchitektoniczneBiuroProjektów„ABProjekt” Sp.
z o.o.Tychy–Kosztorysant
Srebrny Medal:

UhonorowaniMedalemZADŁUGOLETNIĄSŁUŻBĘ

Andrzej Skocza ArchitektoniczneBiuroProjektów„ABProjekt” Sp.z o.o.Tychy–DyrektorBiura
ProjektówArchitektonicznych
Odznaczeniami resortowymi
„ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” Ministra Infrastruktury
zostali uhonorowani:
Marian Odczyk SIEMIANOWICKASPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA–Z-caPrezesaZarządu,Maria Tadra SIEMIANOWICKASPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA–KierownikOsiedla,Arkadiusz Dunaszewski DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–Z-caDyr.Ds.Przygotowania,Marian Ludwik Kapołka DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–Dyr.ds.Zarz.Jakością,Andrzej Pawlik DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–KierownikPracowniProjektowej,Andrzej Szczepek DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–GłównyInspektorNadzoru,Sławomir Piątek DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–StarszyInspektorNadzoru,Andrzej Rubinkiewicz DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–InżynierRezydent,Marian Cieślak DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–InżynierKontraktu,Marek Kuszewski ArchitektoniczneBiuroProjektów„AB
Projekt” Sp.z o.o.Tychy–KierownikZespołuSprawdzającego,Jan Kozakiewicz „DANPOL”S.
Jawna M.Piechota,Tychy–pracownikbudowlany,Stanisław Hudela „DANPOL”S.Jawna M.Piechota,Tychy–pracownikbudowlany,Aleksander Niedziela „DANPOL”S.Jawna M.Piechota,Tychy–pracownikbudowlany,Jan Brzozowski „DANPOL”S.Jawna M.Piechota,Tychy–pracownikbudowlany,Czesław Glaba „DANPOL”S.Jawna M.Piechota,Tychy–pracownikbudowlany,
Adam Grzegorzek SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA„ROW”,WodzisławŚląski–emeryt,Hildegarda Tokarska SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA„ROW”,WodzisławŚląski–pracownikS. M.,
Zdzisław Tokarz SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWAROW,WodzisławŚląski–KierownikAdministracji Osiedla, Jadwiga Zielińska SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW, Wodzisław Śląski–Inspektor
Odznaczenia ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO otrzymali:
Zbiorowe złote:
AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka Jawna, Knurów, P.P.H. i U.R. „WADMAR” Spółka Jawna,
Sosnowiec
Indywidualne złote:
Józef Kuklok-Opolski ArchitektoniczneBiuroProjektów„ABProjekt” Sp.z o.o.Tychy–Prezes
Zarządu,Marian Hacuś DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.Katowice–WiceprezesZarządu,Piotr
Antonowicz PrezesZarząduRudpol– OpaSp.zo.o.wRudzieŚl.
Indywidualne srebrne:
Marek Kuszewski ArchitektoniczneBiuroProjektów„ABProjekt” Sp.z o.o.Tychy–Kierownik
Zespołu Sprawdzajacego, Marek Sowiński Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp.z o.o.Katowice–Brygadzista,Jan Trocha PrzedsiębiorstwoBudowlano-Inżynieryjne„TELBUD” Sp.z o.o.Katowice–Brygadzistabazysprzętu, Zdzisław Frąszczak SpółdzielniaEraw Chorzowie
Odznaczeni„ZAZASŁUGIDLABUDOWNICTWA”

OdznaczeniZAZASŁUGIDLAWOJEWÓDZTWAŚLĄSKIEGO
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Odznaczeniami „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” zostali uhonorowani:
Zbiorowa złota:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. w Katowicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim, Termopian Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach
Zbiorowa brązowa:
Millenium Inwestycje Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Indywidualne złote:
Dawid Nieradzik KatowickiePrzedsiębiorstwoBudownictwaPrzemysłowego„Budus” S.A.Katowice–Dyr.
Tech.SpółkiAkcyjnejBudus,Tadeusz Zwonik KatowickiePrzedsiębiorstwoBudownictwaPrzemysłowego„Budus” S.A.Katowice–Z-caDyr.Ds.marketingu,Andrzej Madej SpółdzielniaMieszkaniowa„Metalurg”w DąbrowieGórniczej–PrezesZarządu,Maria Kapica SpółdzielniaMieszkaniowaMetalurgw DąbrowieGórniczej–Z-caPrezesaZarządu,Andrzej Skocza ArchitektoniczneBiuroProjektów„AB-Projekt”Sp.z o.o.Tychy–Dyr.BiuraArchitektonicznego,Wiesław Kwiećkowski BUDOSERWISZ.U.H. Sp.z o.o.,Chorzów–DyrektorZakładówRemontowo-Montażowych,CzłonekZarządu,Marian Stabik BUDOSERWISZ.U.H.Sp.z o.o.,Chorzów–KierownikBudowy,Wiesław Gruszecki BUDOSERWISZ.U.H.Sp.z o.o.,ChorzówKoordynatorRobótmontażowych,Pełnomocnik
Dyr.ZakładówRem-Montażowych,Józef Pietrzak BUDOSERWISZ.U.H. Sp.z o.o.,Chorzów–Monter,brygadzista,Marek Potok BUDOSERWISZ.U.H.Sp.z o.o.,Chorzów– Spawacz–monter,Jan
Trocha PrzedsiębiorstwoBudowlano-Inżynieryjne„Telbud” Sp.z o.o.w Katowicach–Brygadzista, Zbigniew Rosołowski ZakładyKoksownicze„Przyjaźń”w DąbrowieGórniczej,SzefSłużbyInwestycyjnej,Adam Motyka ZakładyRem.Mech. Sp.z o.o.w DąbrowieGórniczej,PracownikZakładówRemontowych
Indywidualna srebrna:
Marek Sowiński PrzedsiębiorstwoBudowlano-Inżynieryjne„Telbud” Sp.z o.o.w Katowicach–brygadzista
Indywidualne brązowe:

Wyróżnieniodznaczeniami„ZASŁUŻONYDLABUDOWNICTWA”

Michał Morawicki BUDOSERWISZ.U.H.Sp.z o.o.,Chorzów–Dyrektords.Montażowych,Z-ca
DyrektoraGeneralnego,Dorota Setlak BUDOSERWISZ.U.H. Sp.z o.o.,Chorzów,Z-caDyrektoraZakładówEkspertyzGospodarczych,Sławomir Sadkowski BUDOSERWISZ.U.H. Sp.z o.o.,
ChorzówKierownikZakładuRobótBudowlanychi Warsztatowych
Odznaczenia „ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ” otrzymali:
Indywidualna złota:
Marian Gogol SiemianowickaSpółdzielniaMieszkaniowa–PełnomocnikZarządu
Indywidualna srebrna:
Jolanta Gambka SiemianowickaSpółdzielniaMieszkaniowa–PełnomocnikZarządu

Wyróżnieniodznaczeniami„ZASŁUŻONYDLAGOSPODARKIKOMUNALNEJ”którewręczyłZbigniew
Janowski–PrzewodniczącyZwiązkuZawodowego
„Budowlani”

Nagrody w konkursie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach „Bezpieczna Budowa” 2009

Laureacikonkursu„BezpiecznaBudowa”

I miejsce zajęłafirmaILF Consulting Engineers, Polska Spółka z o.o. z Warszawy.Firmaznana na rynku
z doradztwai pomocyw dziedzinachtakichjak:konsulting,projektowaniei planowanieknow-how,realizacja
nowychprojektówprzemysłowych,nadzorowaniei zarządzaniekonstrukcjąorazplanowaniei kontrolowanie
kosztówzwiązanychz projektami.Firmanagrodęotrzymałaza budowęelektrociepłowniCHPCzaęstochowa
II miejsce egzequo otrzymałyfirmy:P.B. „ROBUD” Sp. z o.o. z Gliwic.PrzedsiębiorstwoBudowlane„ROBUD” Sp.
z o.o.z siedzibąw Gliwicach,przy ulicyMechaników 15,zostałozałożonew 1987r.P.B.„ROBUD”posiadawłasnąpracownięprojektową,stolarnię,Wydziały:konstrukcjistalowychorazślusarkialuminiowej,orazbazęsamochodowo-sprzętową, zaopatrzoną we własne środki transportowe, maszyny i urządzenia niezbędne
do kompleksowejrealizacjiinwestycji.Źródłemsukcesówjestwysokowyspecjalizowana kadrainżynieryjno-techniczna,jaki załoga.Nagrodęfirmaotrzymałaza budowęośrodkazdrowiai pomocyspołecznejw GierałtowicachorazfirmaSkanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Katowicach za budowępołudniowejobwodnicySiewierza.
III miejsce otrzymałaSkanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach za budowęhalisportowej
w Bytomiu.
FirmaSkanska S.A.,uhonorowana dwiemanagrodamiprowadzidziałalnośćna rynkugeneralnegowykonawstwa.Realizujenajwiększei najbardziejprestiżoweinwestycjew całejPolsce.Spółkajestobecna wewszystkichsegmentachrynku:budownictwieogólnym,drogowo-mostowym,hydroinżynieryjnymi kolejowym.Zajmujesięrównieżrealizacjąmieszkaniowychprojektówdeweloperskich.
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KolejnympunktemprogramubyłowręczenieWielkichNagródPrezydentaŚląskiejIzbyBudownictwa(sylwetkinagrodzonychorazinformacjeo wyróżnionychfirmachpublikujemyna str.15-25).
WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
dla przedsiębiorstw i instytucji
naukowo-edukacyjnych
uhonorowano:
ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW „AB PROJEKT” Sp. z o.o. Tychy –za realizację
obiektuMEDIACENTRUMGRUPYWYDAWNICZEJPOLSKAPRESS
METALPLAST Sp. z o.o., Tarnowskie Góry –za całokształtdziałalności
TERMOPIAN Sp. z o.o. w Czechowicach Dziedzicach za całokształtdziałalności
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PÓŁNOC”,Częstochowa–za całokształtdziałalności
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. K. K. Baczyńskiego, Chorzów za tworzenie,poszukiwaniei realizacjęwarunkówdlaefektywnegorozwojuszkoły

WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
– Z LAUREM
dla organizacji gospodarczych
otrzymali:
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW W GLIWICACH –za całokształt
działalności
P.B. „ROBUD” Sp. z o.o., Gliwice –za całokształtdziałalności
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Chorzów
z okazji 20-leciadziałalności
MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. Katowice – za kompleksową realizację Osiedla
Mieszkaniowego „Bażantów” w Katowicach
wrazz jegoadministrowaniem
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WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
– Z LAUREM
indywidualną dla Autorytetów
zawodowych budownictwa i gospodarki
śląskiej otrzymali:
JÓZEF KUKLOK OPOLSKI –PrezesZarząduArchitektonicznegoBiuraProjektów„ABProjekt”Sp.z o.o.w Tychach,LEON UCKA –PrezesZarządu„BUDUS” S.A.w Katowicach,MARIAN PIECHOTA –DyrektorDAN-POL M.Piechota Sp. Jawna, Tychy, STANISŁAW TADLA –PrezesZarządu,DyrektorGeneralny
Z.U.H.„Budoserwis” Sp.z o.o.w Chorzowie,
WALDEMAR MACYSZYN – Dyrektor ds.
technicznych–PrzedsiębiorstwaRemontów
Ulici Mostóww Gliwicach,JAN GRABOWIECKI –PrezesZarząduSpółdzielniMieszkaniowejROWw WodzisławiuŚląskim,ZBIGNIEW
LEKSTON – Prezes Zarządu SIEMIANOWICKIEJSPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ,
BOGDAN LITWIN –PrezesLokatorsko–WłasnościowejSpółdzielniMieszkaniowejw Knurowie,ANTONI SZWED –PrezesZarząduZAKŁADY DRZEWNETIS S. Jawna, KOBIÓR
MIECZYSŁAW BARAŃSKI –DyrektorGeneraln y Agenc ji Kap it ałow o- Prom oc yjn ej
„IRBA” Sp.z o.o.w Mysłowicach

Kapituła ds. przyznania Wielkiej Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa
mgr inż. Franciszek Buszka
PrzewodniczącyKapituły,WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa
mgr inż. Tadeusz Glücksman
DyrektorWykonawczyForumBudownictwaŚląskiego
WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
Prorektords.Naukii Współpracyz PrzemysłemPolitechnikiŚląskiej
mgr inż. Stefan Czarniecki
PrzewodniczącyRadyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa
mgr inż. Andrzej Nowak
PrzewodniczącyKatowickiegoOddziału
PolskiegoZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwa

mgr inż. arch. Józef Kuklok-Opolski
PrezesZarząduArchitektonicznego
BiuraProjektów„ABProjekt”Sp.z o.o.,
członekPrezydiumi RadyŚląskiejIzbyBudownictwa
mgr inż. Mariusz Koprek
Prezes–Klima-Test Sp.z o.o.
mgr inż. Grażyna Kamińska
DyrektorWydziałuInwestycjiUrzęduMarszałkowskiego
WojewództwaŚląskiego.
mgr Igor Śmietański
DyrektorWydziałuInfrastruktury
ŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego
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WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA – Z LAUREM
dla Autorytetów samorządów
zawodowych
i gospodarczych budownictwa
i gospodarki śląskiej otrzymali:
FRANCISZEK BUSZKA –WiceprezesŚląskiej
Izby Budownictwa, STEFAN CZARNIECKI –PrzewodniczącyŚląskiejOkręgowejIzby
InżynierówBudownictwaw Katowicach,ANDRZEJ NOWAK –Przewodniczącyoddziału
kat ow ick ieg o PZiTB, ZBI GNIEW MATU SZYK –PrezesZarząduOddziałukatowickiegoPZITS

WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
– Z LAUREM
dla Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego otrzymał:
PZITB –z tytułu 75-leciadziałalności

WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ
IZBY BUDOWNICTWA – Z LAUREM otrzymał:
PZITB–z tytułu 75-leciadziałalności.Nagrodęodebrał Wiktor Piwkowski – Przewodniczący Zarządu
GłównegoPolskiegoZwiązkuInżynierówi Techników
Budownictwa

WIELKĄ NAGRODĘ PREZYDENTA
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA – Z LAUREM
dla Autorytetów budownictwa w Polsce
otrzymali:
STANISŁAW KUKURYKA,polskipolityki wieloletnidziałaczspółdzielczyi państwowy,ZBIGNIEW JANOWSKI –PrzewodniczącyZZ„Budowlani”,Pana Stanisława Kukurykę,niestetydosięgłagrypaniemógłprzybyćna uroczystośćleczprzekazałlistw którympodziękował
za wyróżnienie.

ZbigniewJanowski–PrzewodniczącyZwiązkuZawodowego„Budowlani”otrzymałWIELKĄNAGRODĘPREZYDENTAŚLĄSKIEJIZBYBUDOWNICTWA–Z LAUREMdlaAutorytetówbudownictwaw Polsce
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Ostatnimpunktemoficjalnychuroczystościbyło
wręczenietytułuhonorowegowrazz medalem
OSOBOWOŚCI BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
za zasługidlabudownictwa.
Prezydiumi RadaŚląskiejIzbyBudownictwaustanowiło w tym roku ten Tytuł i Medal uznając
za swojąpowinność–nobilitowaniepostaciszczególniezasłużonychdlabudownictwa,tworzących
historięgospodarcząregionu.Po razpierwszyzostałyonewręczonepodczas XII GaliBudownictwa,
jednakniebyłtoaktjednorazowy,corokutetytułyi medalebędąwręczanewybitnymludziompracującymprzezlatadlaŚląska.

HENRYKBUSZKO

W tym roku Tytuł ten i Medal otrzymali:
HENRYK BUSZKO –WYBITNYPOLSKIARCHITEKT,LAUREATHONOROWEJNAGRODYSARPW 1975R.
ADAM CZYŻEWSKI –WYBITNYPOLSKIARCHITEKT
WINCENTY DRAPAŁA –DŁUGOLETNIDYREKTORPRZEDSIĘBIORSTWAROBÓTINŻYNIERYJNYCHW KATOWICACHI KOMBINATUBUDOWNICTWAWĘGLOWEGOFABUD
WŁADYSŁAW JAMROCHA – DYREKTOR
GENERALNYŚLĄSKIEGOZJEDNOCZENIA
BUDOWNICTWAMIEJSKIEGO
ZYGMUNT LORENTZ –WIELOLETNIPREZESZARZĄDUPRINŻPW,WSPÓŁTWÓRCAWIELUPRZEDSIĘBIORSTW
MIECZYSŁAW JÓZEF PIOTROWSKI –HONOROWY PREZES ODDZIAŁU KATOWICKIEGOPZITB
PROF. DR INŻ. ANTONI ROSIKOŃ –EMERYTOWANYPROFESORPOLITECHNIKIŚLĄSKIEJ,W KTÓREJW 1967R.UTWORZYŁ
KATEDRĘBUDOWYKOLEI.

ADAMCZYŻEWSKI

WINCENTYDRAPAŁA

WŁADYSŁAWJAMROCHA

Szczególnie wzruszającym momentem wieczoru,prawdziwymfinałemGali,byłowręczenieTytułui MedaluprofesorowiAntoniemu Rosikoniowi, który tego wieczoru miał dokładnie 102latai 5miesięcy,Znajdującysięw doskonałejformienaukowiecwygłosiłkrótkiwykład
o tymjaknaszedoświadczeniazeszkodamigórniczymipowinnyzostaćwykorzystywanew innych częściach Polski. Sala długotrwałymi
owacjamiuhonorowałaPana Profesora,a życzeniomi gratulacjomniebyłokońca.

ZYGMUNTLORENTZ

MIECZYSŁAWJÓZEFPIOTROWSKI

PROF.DRINŻ.ANTONIROSIKOŃ

Prof.JanŚlusarek–ProrektorPolitechnikiŚląskiegratulujeprofesorowiRosikoniowiwyróżnienia

Kapituła nadania Tytułu Honorowego
oraz Medalu „Osobowość Budownictwa Śląskiego:
Przewodniczący: Tadeusz Wnuk
PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa
Członkowie: Franciszek Buszka
WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa
Tadeusz Glücksman
WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa
Jan Ślusarek
Prorektords.Naukii Współpracyz PrzemysłemPolitechnikiŚląskiej
Stefan Czarniecki
PrzewodniczącyRadyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa
Andrzej Nowak
PrzewodniczącyPolskiegoZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwaw Katowicach

Józef Kuklok-Opolski
Prezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów „AB PROJEKT” Sp.z o.o.w Tychach
Mariusz Koprek
PrezesKlima-Test Sp.z o.o.
Krystyna Piasecka
PrezesZarząduKatowickiejSpółdzielniMieszkaniowej
Ireneusz Maszczyk
PrezesZarząduDrogowejTrasyŚrednicowej S.A.w Katowicach
Igor Śmietański
DyrektorWydziałuInfrastrukturyŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego
Grażyna Kamińska
DyrektorWydziałuInwestycjiUrzęduMarszałkowskiegoWoj.Śląskiego
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po części oﬁcjalnej nadszedł czas
by w kuluarach podsumować Galę...

ZespółTeatruRozrywkidałtegowieczoruwspaniały
występ

XII Gala Budownictwa cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Patronat nad nią objęły czasopisma: Gazeta Polska Dziennik Zachodni, Goniec Górnośląski, Materiały Budowlane, Europerspektywy i Forum Budownictwa Śląskiego, a także TVP Katowice i Polskie Radio Katowice.
Czasopismo Forum Budownictwa Śląskiego przygotowało na uroczystość swoje wydanie specjalne, a przebieg Gali był relacjonowany w regionalnych mediach.

UczestnicyGalim.in.europosłankaMałgorzataHandzlik,bylichętnie„przepytywani”przezradiowców
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WIELKA NAGRODA
PREZYDENTAŚLĄSKIEJIZBY
BUDOWNICTWA
DLAPRZEDSIĘBIORSTW
IINSTYTUCJINAUKOWO-EDUKACYJNYCH

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW „AB PROJEKT” Sp. z o.o., Tychy
za realizację obiektu MEDIA CENTRUM GRUPY WYDAWNICZEJ POLSKA PRESS
BudynekMediaCentrumtoobiektwyposażonyw najnowocześniejszątechnologięi niecodziennerozwiązaniatechniczne–np.unikalnąw skalikrajuinstalacjęgrzewczo-chłodzącą.
Największazaletaobiektutoolbrzymiemożliwościw aranżacjipowierzchnibiurowej.Przeszkloneelewacjezapewniajądoskonałypoziomnaturalnegoświatław pomieszczeniachbiurowych,a systemszklanychściannieograniczaprzestrzeni,a jedyniekomfortowojąwydziela.W przypadkutegoprzedsięwzięcianajwiększymsukcesem„AB-Projekt”,jakoGeneralnegoRealizatoraInwestycjibyłkrótkiterminrealizacji.Budowatakdużegoobiektuw przeciąguniespełna 17miesięcywymagaładoskonałegoplanowaniai koordynacjipracorazścisłej
i bardzozdyscyplinowanejwspółpracywszystkichuczestników procesuinwestycyjnego,począwszyod architektów i pozostałychprojektantów,ażpo wszystkienawettenajmniejszefirmywykonawcze.Efektemtejpracyjestkomfortowy,ultranowoczesnyobiektnaszpikowany
innowacyjnymirozwiązaniamitechnicznymiorazwyposażonyw najlepszemateriałyi urządzenia,którywrazz sąsiadującymiobiektamidrukarni,tworzypełnykompleksbudynków prasowych.

METALPLAST Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
za całokształt działalności
PPHU„Metalplast”TarnowskieGóry Sp.z o.o.powstałow wynikusprywatyzowaniaprzedsiębiorstwapaństwowegow drodzeleasingukapitałowego.
Do 1990rokuprzedsiębiorstwodziałałopod nazwąFabrykaElementów WyposażeniaBudownictwa„Metalplast”TarnowskieGóry”jakoprzedsiębiorstwopaństwowe.Pod koniec 1990rokuzostałautworzonaspółkapracowniczapod nazwąPPHU„Metalplast”TarnowskieGóry Sp.z o.o.
Od 45latfirmaspecjalizujesięw produkcji:
– wentylatorów dachowych
– wentylatorów promieniowych
– wentylatorów kanałowych
– tłumików akustycznychi podstawtłumiących
– elementów wentylacji
– kopułświetlikowych
Wychodzącnaprzeciwpotrzebomklientów:
– uruchomiliśmyprodukcjęwentylatorów chemoodpornych
– posiadamyrozwiązaniaz zakresusterowaniapracąwentylatorów.
Ofe ru je my wy so kiej ja ko ści pro duk ty, czę ści za mien ne, ser wis gwa ran cyj ny
i pogwarancyjny. Nasze wentylatory charakteryzują się długą żywotnością i cichą
pracą.

TERMOPIAN Sp. z o.o. w Czechowicach Dziedzicach
za całokształt działalności oraz innowacyjność w zakresie termomodernizacji
FirmaTERMOPIANod ponaddwudziestulatspecjalizujesięw wykonywaniunowoczesnychizolacjinatryskowych.W 1992rokubyłajednąz pierwszychfirmwprowadzającychna polskiryneknatryskowepokryciedachowe.
Dodatkowood roku 2000z powodzeniemprodukujei wykorzystujewłasnemateriały:
Hydrobest–natryskiwaną,bezspoinowąfolięhydroizolacyjną,oraz
Izobest–farbędo zabezpieczaniapokryćz pianekpoliuretanowych.
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Obaproduktyzostaływ całościzaprojektowanewłasnymwysiłkiem,bazującna wieloletnimdoświadczeniui z uwzględnieniemuwagklientów.
Do chwiliobecnejfirmawykonałaokoło 500tys.m2natryskówróżnychsystemówizolacjitermicznych,wodochronnychi chemoodpornych.
Od początkudziałalnościstawiana wykwalifikowanąkadręorazwysokąjakośćrealizowanychprac,
dlategowszystkieaspektydziałalnościprzedsiębiorstwaobjętesąsystememzarządzaniajakością
ISO 9001.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PÓŁNOC”, Częstochowa
za całokształt działalności
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”,którapowstała 25stycznia 1979r.,w bieżącymrokuobchodziłaJubileusz 30-lecia.
ZasobylokaloweS. M.„Północ”usytuowanesąw północnejdzielnicymiastai stanowiąone
jednolity,wyodrębnionyukładurbanistycznyo powierzchni 99 hai 4238 m.
Na koniec 2007r.zasobymieszkanioweSpółdzielnito 9165mieszkańw tym: 1498–mieszkaniaspółdzielczelokatorskie, 6901–mieszkaniaspółdzielczewłasnościowe, 766–mieszkaniawyodrębnione.
31.12. 2007r.powierzchniaużytkowaogółemwynosiła 510.563.01 mkw.
Wgstanuna dzień 31.12. 2007r.Spółdzielniazrzesza 9988.
W latach 2006–2008spółdzielniawykonaładociepleniaw ilości 84.264m2.
W ramachdziałańtermomodernizacyjnychwymienionorównież 8778szt.okien.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”tojedynaspółdzielniaw Częstochowieposiadającainstalacjęcentralnąciepłejwody,dlategoteżopomiarowaniezużyciaciepłej,jaki zimnejwody
jestbardzoważne.W chwiliobecnej 99%ogółuzasobów spółdzielnitomieszkaniaopomiarowanewodomierzamiw zimnąi ciepłąwodę.
Spółdzielniaod 1995rrealizowałaprogramopomiarowaniadostawenergiicieplnej.Obecnie 100%mieszkańjestopomiarowanaw podzielnikiciepła.Opomiarowaniew całościsiecicentralnegoogrzewaniazaowocowałow skalispółdzielnina przestrzeniostatnichlat 32%zmniejszeniemzużyciaenergiicieplnejna celeCO.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”przeznaczaznacznenakładyfinansowena dobreutrzymaniei tworzenienowychterenów zielonychi rekreacyjnych.W 2007r.i 2008r.utworzonotrzy
śródblokoweterenyzieleniz elementamiarchitekturykrajobrazowej(alejki,potokwodny)w Osiedlu„AB”oraznoweenklawyzielonez boiskamisportowymii placamizabaww Osiedlu „CD”.
Spółdzielniaintensywnieprowadziakcjęedukacyjnąrecyklingui segregacjiodpadów orazśmieci.Przy każdejosłonieśmietnikowejznajdujesięgniazdorecyklingowezbiórkiodpadów szklanych,plastikui makulatury.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. K. K. Baczyńskiego, Chorzów.
za tworzenie, poszukiwanie i realizację warunków dla efektywnego rozwoju szkoły
ZespółSzkólBudowlanychw Chorzowiejestszkołąz tradycjami,którakształcimłodzieżw zawodachbudowlanychod 1976r.Obecniew placówceuczysię 530uczniów i zatrudnia 30nauczycieli.Jesttoplacówka,któraw ostatnichlatachrozszerzyłaofertęedukacyjnązgodniez wymogamii potrzebamirynkupracy.Kształciw zawodach:technikbudownictwa,drogownictwa,architekturykrajobrazuorazmonterkonstrukcjibudowlanych.OtwarcieprzezSzkołęOśrodkaEgzaminacyjnegodlaOkręgowejKomisjiEgzaminacyjnejw Jaworzniepotwierdziłosłusznośćzałożeńzawartych
w „RegionalnymPorozumieniuo współpracyw zakresiekształceniaw zawodachbudowlanych”.OśrodekEgzaminacyjnyjestpierwszymi jedynymośrodkiem,w którymmogązdawaćegzaminzawodowyabsolwencizasadniczychszkółzawodowychcałejpołudniowejPolski.Znajdujesięonna terenachwarsztatów K.P.B.P.BUDUS S.A.i stanowibazędo kształceniaw systemiemodułowym,któryzgodniez założeniamiMENjestbardziejefektywnyw edukacjizawodowej.Szkoławspółpracujetakże z ParkiemEtnograficznym,gdziepraktykizawodowei zajęciapraktycznedlatechników architekturykrajobrazusąprzygotowywanei realizowaneprzy udzialenauczycielkiszkoły,którajest
równieżpracownikiemParku.Obecnośćnauczycielina praktykach,budowachpodnosijakośćkształceniapraktycznegoi zapewniawykonywaniezadańzgodniez programemnauczaniai standardamiwymagańegzaminacyjnych.Szkołabardzoefektywniewspółpracujetakże z:PolitechnikąŚląską,ITB,firmąDrogopol,„Silesianą”,„PolskaKabe”.Uczniowieszkołycorokubiorąudziałw TurniejuZłotaKielnia,OlimpiadzieBudowlanej.Przygotowująpracena konkursPZITBna najlepsząpracęsemestralną,zdobywającwysokie I, II, III miejscaw konkursach.
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WIELKA NAGRODA
Z LAUREM
PREZYDENTAŚLĄSKIEJIZBY
BUDOWNICTWA
DLAORGANIZACJIGOSPODARCZYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SA w Gliwicach
za całokształt działalności.
RUiMSpółkaAkcyjnapowstała 1lipca 2008rokuw wynikuprzekształceniaistniejącejod 2000
rokuspółkiz ograniczonąodpowiedzialnościąpowstałejw wynikukomercjalizacjifunkcjonującegood 1967rokuMiejskiegoZarząduUlici Mostów.Przedsiębiorstwozatrudniawysokiej
klasykadręinżynieryjno-technicznąi dysponujenowoczesnymsprzętem,copozwalana udział
w kompleksowychrealizacjachspecjalistycznychprojektów drogowo-inżynieryjnych.W obrociegospodarczymi zobowiązaniachpubliczno-prawnychspółkakierujesięzasadąrzetelnościi uczciwości.Celemnadrzędnymjestjakośći terminowośćwykonywanychrobót,o czym
świadczym.in.szeregudzielonychfirmiereferencjiorazuzyskanyw 2007rokucertyfikatjakościISO 9001:2000.
ProwadzącswojądziałalnośćSpółkapodejmujesięrealizacjijakosamodzielnywykonawca
lubdziałającw oparciuo zorganizowanysystemsprawdzonychpodwykonawców.Firmazatrudniaok. 160osób,z doświadczeniemi uprawnieniamido prowadzeniaspecjalistycznychrobotogólnobudowlanych,drogowych,mostowychi inżynierskich(wodociągi,kanalizacje,siecielektroenergetyczne).Do największychrealizacjiw ostatnichlatachnależym.in.budowawęzładrogowegoprzy CentrumHandlowym„ARENA”w Gliwicach,kompleksowamodernizacjaczęścigliwickiegoodcinkaDK-88na długości 7,2 kmorazbudowawęzładrogowegoRzeczycena DK-88.
JedynymwłaścicielemSpółkipozostajeGminaGliwice.JednoosobowyZarządfirmysprawia,że decyzjepodejmowanesąwedługzasad:koncentracjii odpowiedzialności,kontrolijakości,terminowościwykonywaniazadań.PRUIM S.A.wykorzystujeZintegrowanySystemZarządzaniaIFS,
którypozwalana bieżącydostępdo informacjio postępachpraci poniesionychkosztach.

P.B. „ROBUD” Sp. z o.o., Gliwice
za całokształt działalności
P.B.„ROBUD”posiadawłasnąpracownięprojektową,stolarnię,Wydziały:konstrukcjistalowychorazślusarkialuminiowej,orazbazęsamochodowo-sprzętową,zaopatrzonąwewłasneśrodkitransportowe,maszynyi urządzenianiezbędnedo kompleksowejrealizacjiinwestycji.Źródłemsukcesów firmyjestwysokowyspecjalizowanakadrainżynieryjno-techniczna,
jaki załogaprzygotowanado wszelkichpracbudowlanychi instalacyjnych.Osobyzaangażowanedo działalnościfirmytookoło 360pracowników umysłowychi fizycznych.Firmaprowadzidziałalnośćnietylkona rynkupolskim,aletakże pozagranicamikraju.U podstawdziałalnościZarządwyznaczyłceleprzewodnieSpółki,zdeterminowanetakimiwartościami,jak:terminowość,jakośćorazotwartośćna nowetechnologie.Jakojednoz najistotniejszychzadań
rozwojowychokreślonoekspansjęwzrostuilościowegoorazpozyskiwanienowychbranżna stalezmieniającymsięrynku.
W chwiliobecnejdziałalnośćfirmyobejmujerynekpetrochemiczny(stacjebenzynowe),budowlany(mieszkaniowy,obiektyprzemysłowei użytkupublicznego)orazwodno-sanitarnyi drogowy.
W 1996r.firmazostałaodznaczona,przezMinistraGospodarkiPrzestrzenneji Budownictwa,ZłotąOdznaką:„ZasłużonydlaBudownictwai PrzemysłuMateriałów Budowlanych”,oraz
wyróżnionaw konkursiePZITBjako„Budowaroku 2000”,otrzymującjednocześnie„PlatynoweWiertło 2000”za realizacjęadaptacjibudynkuna siedzibęSąduOkręgowegoi Krajowego
RejestruSkazanychw Gliwicach.Ponadto,w konkursieotwartympod nazwą„Renowacje 2002”,
przeprowadzonymprzezTowarzystwoOpiekinad Zabytkami,spośródwieluwyróżniającychsię
realizacji,związanychz konserwacjązabytkowychobiektów budowlanych,JurywyłoniłoreprezentacyjnybudynekmiejskiegoRatuszaw Gliwicach,któregogeneralnymwykonawcąbyłoP.B.
„ROBUD”.Za przeprowadzenieszerokiegozakresuprackonserwatorskichi rzetelnewykonawstwokonserwacjiwyżejwymienionegoobiektu,GminaGliwice,będącaInwestorem,otrzymałastatuetkę„ZłotyPortal”.
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BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Chorzów
z okazji 20-lecia działalności
FirmaBUDOSERWISpowstaław 1990rokujakospółkacywilna osóbfizycznych.ZałożycielemfirmybyłStanisławTadla,obecniepełniącyfunkcjęPrezesaZarządufirmy.
BogatedoświadczenieStanisławaTadli,PracaWykładowcyw PolskimTowarzystwieEkonomicznymorazw TowarzystwieNaukowejOrganizacjii Kierownictwaoraztrafna analiza rynku
szybkoprzyczyniłysiędo dynamicznegorozwojufirmy.W roku 1994spółkęcywilnąprzekształconow spółkęz o.o.i zostałazarejestrowana pod nazwą–„BUDOSERWIS”ZakładyUsługowo-Handlowe Sp.z o.o.W wynikudynamicznegorozwojuFirmyw następnychlatachwyodrębnionoz jejstrukturydwieosobnejednostki:ZakładyUsługKonsultingowychorazZakładyRemontowo-Montażowe.Przedsiębiorstwo,chcącrealizowaćwymaganiaklientana najwyższym
poziomiesukcesywniestosujepolitykęjakościową.Wyrazemtegobyłonadaniefirmiew 1999
rokuCertyfikatuJakościISO 9002przezjednostkęcertyfikującąTÜV Rheinland/ZetomPolska Sp.
z o.o.W 2003r.naszafirmaprzeszłapomyślnierecertyfikacjęna zgodnośćSystemuZarządzaniaJakościąz normąENISO 9001: 2000.Ponadtow 2003rokunaszafirmaotrzymałatytuł„LideraRozwojuGospodarczegoMiastaChorzów 2002”.
MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. Katowice
za Kompleksową realizację Osiedla Mieszkaniowego „Bażantów” w Katowicach
wraz z jego administrowaniem
MilleniumInwestycjejestfirmądeweloperskąz sukcesemprowadzącądziałalnośćrozpoczętąw 2001roku.Spółkamaza sobąbogatedoświadczeniana rynkudeweloperskimi wyróżniająnowatorskiepodejściedo wyzwańurbanistycznych.Inwestycjecharakteryzuje nowoczesna architektura, dbałość o otoczenie, bezpieczeństwo i wygoda
mieszkańców.Zrealizowaneobiektytokilkasetoddanychdo użytkumieszkańi domów,
pierwsze na Śląsku inteligentne apartamentowce „Millenium IQ” i „Millenium IQ-kwadrat”,CentrumHandlowe„Bażantowo”,przedszkolei zapleczerekreacyjno-sportowe.
ObecnieSpółkapodjęławyzwaniebudowynowoczesnejPijarskiejszkołypodstawowej
i gimnazjumorazkompleksusportowo-rekreacyjnegona terenieOsiedlaBażantów.
Na przestrzenitychlatSpółkaMilleniumInwestycjei prowadzoneprzezniąinwestycje
zostały wielokrotnie wyróżnione w prestiżowych konkursach i rankingach, wśród którychznalazłysięmin.:
 Godłopromocyjne„OSKARŚląski 2003”,
 Tytuł„GazeleBiznesu 2005”,
 Tytuł„GazeleBiznesu 2006”
 „WielkaNagrodaPrezydentaIzbyBudownictwa”w kat.deweloperskiej–2006,
 Laureatrankingu„DiamentyForbesa 2009”.
Od 2004 roku Spółka pracuje w oparciu o system zarządzania jakością wg normy
ISO 9001: 2000.
Powstającew południowychdzielnicachKatowic–OsiedleBażantówtoprzestrzeńtworzona z pasją i jednocześnie wyjątkowe miejsce na planie miasta Katowic. Zostało
uznaneza jednoze 100najlepszychmiejscdo zamieszkaniaw Polsce(rankingtygodnikaWPROST 2004).
Osiedle Bażantów jest rozległym kompleksem mieszkalnym typu „miasto w mieście”
obejmującymponad 20haterenuzabudowy.
Wizjądeweloperajestwygenerowaniemiejscao charakterzecentro-twórczymdladynamicznierozwijającychsiędzielnicwokółosiedla,stąddbałośćo układurbanistyczno-funkcjonalnyzmierzającydo stworzeniamiejscaprzyjaznegoi wygodnegodlamieszkańców.Jużdzisiajniepowtarzalnąatmosferęosiedlatworzyspołecznośćprzeszło 1000
mieszkańców.
OsiedleBażantówpowstajez myśląo spełnieniuwymagańjegomieszkańców.Mieszkańcymajądo dyspozycji:delikatesyPiotri Paweł,centrummedyczne,aptekę,bank,
restaurację,kawiarnię,studiotańca,studiofitness,kortytenisowe,przedszkolei place
zabaw,a jużwkrótceszkołęi centrumsportowe.
MilleniumInwestycjezadbałoo wszystko:bezpiecznedzieciństwo,zdrowiei rekreację,
wygodnezakupy.
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WIELKA NAGRODAZ LAUREM
PREZYDENTAŚLĄSKIEJIZBYBUDOWNICTWA
DLAAUTORYTETÓW ZAWODOWYCH
BUDOWNICTWAIGOSPODARKIŚLĄSKIEJ
JÓZEF KUKLOK OPOLSKI
Prezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. w Tychach
JózefKuklok-Opolskitowspółzałożycieli współwłaścicieljednegoz najdynamiczniejrozwijającegosiębiuraprojektowegow regionie,którekilkalattemuz sukcesemrozszerzyłoswojąofertęo wykonawstworobótbudowlanychw systemiegeneralnegorealizatorstwa.KompleksowośćorazwysokajakośćusługoferowanychprzezfirmęzarządzanąprzezJózefaKuklok-Opolskiego,zapewniajejciągłośćzleceń,jaki umacniapozycję„AB-PROJEKT”na rynku.Przyczyniasiętonietylkodo budowypozytywnegowizerunkupolskiegoprzedsiębiorcy
budowlanegowśródfirmeuropejskich,aletakże znaczącowspomagapromocjęregionui okolic.Wyśmienitewarunkipracyjakiestwarzaswoimpracownikomzapewniającnajnowocześniejszewyposażenietechniczneorazpomocmerytorycznąw postaciolbrzymiejilościszkoleńi kursów,sprawiają,że firmazarządzanaprzezJ.Kuklok-Opolskiegotowymarzonemiejscepracyzarównodlaludzimłodych,jaki tychnajbardziejdoświadczonychspecjalistów.JózefKuklok-Opolskibardzoaktywnieuczestniczyw budowlanymi społecznymżyciuregionu,
zarównoprywatniejaki poprzezdziałalnośćprojektowąi wykonawcząswojejfirmy.Systematyczniewspomagacharytatywnieprzedszkolai szkołymiejskieorazinneinstytucjeużytkupublicznego,jakchoćbyobecniepowstającew Tychachhospicjum.JózefKuklok-Opolski
jestrównieżlaureatemwieluindywidualnychnagródi wyróżnieńw branżyarchitektoniczno-budowlanejorazposiadaczemkilkuodznaczeńpaństwowych.Wszystkiesukcesy,jakieosiągnąłw ciąguponad 30latswojejpracyzawodowejtoowocnietylkoniebywałejkonsekwencji,twardościcharakterui trafnościwyborów,aletakże niespotykanejwrażliwościna ludzii ich
problemy.

LEON UCKA
Prezes Zarządu „BUDUS” S.A. w Katowicach
KarierazawodowaLeonaUckiściślezwiązanajestzKatowickimPrzedsiębiorstwemBudownictwaPrzemysłowego(poprzekształceniuw1992rokuwJednoosobowąSpółkęSkarbu
Państwa– „BUDUS”S.A.).
StudianaPolitechniceŚląskiejukończyłw1975rokuuzyskującdyplominżynierabudownictwa
lądowegowspecjalnościTechnologiaiOrganizacjaBudownictwa.Pracępodjął1września1976
roku.PrzebiegJegopracyikarieryzawodowejmożnapodzielićnatrzyetapy:
IEtapwlatach1976do1982związanybyłzpoznaniemfunkcjonowaniaprzedsiębiorstwa
budowlanego,apouzyskaniuuprawnieńbudowlanychumożliwiającychpełnieniesamodzielnychfunkcjiwbudownictwie,samodzielnymprowadzeniubudowy.Dotyczyłotodużychplaców
budów,takichjakFabrykaDomówwKatowicachlubInstytutOkulistykiwKatowicach.
Bardzoistotnymdoświadczeniembyłoprowadzenieprzezw/wtzw.koordynacjidużychprzedsięwzięćbudowlanych.Zaznaczyćnależy,iżprzedsięwzięciaterealizowanebyły“podklucz”
aKPBPpełniłofunkcjęgeneralnegowykonawcy.
WIIEtapiewlatach1982-1992LeonUckakierowałpionemzabezpieczeniaśrodkówprodukcjiisferąusługprodukcyjnych.
Kierowałtakimijednostkamijak:BazaSprzętuiTransportu,ProdukcjaPomocnicza,ZespółMagazynów.KoordynowałempracęDziałówZaopatrzenia,GłównegoMechanika,GospodarkiMateriałowej.Wtymokresie,przezkilkalat,czynnieuczestniczyłwpracachRadyPracowniczej
przedsiębiorstwa,copozwoliłomunadokładnepoznaniemechanizmówekonomicznychdziałaniafirmy.
IIIEtapwlatach1992donadaltopracajakoPrezesZarząduspółkiBUDUSS.A.
ZanajwiększysukceszawodowypanaL.Uckamożnaprzyjąćinicjacjęprocesuisposób
przeprowadzenia“BUDUS”S.A.przeztrudnyokreszmiansystemowychwgospodarcebezzgubieniajejpozytywnychcechpłynącychz60-letniejhistoriiprzedsiębiorstwa.
W/wwalnieprzyczyniłsiędozbudowaniawysokiejitrwałejpozycjifirmynawymagającym
ikonkurencyjnymrynku,kompleksowowykonującejusługibudowlanewysokiejjakości,terminowoizgodniezoczekiwaniamiKlientów.
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MARIAN PIECHOTA
Dyrektor DAN-POL M. Piechota Sp. Jawna, Tychy
ZałożycieliwspółwłaścicielspółkijawnejDANPOL,działającejnaśląskimrynkuusługbudowlanychod1994r.Wieloletniedoświadczeniepozyskanenaróżnychstanowiskachwbranży
budowlanejumożliwiłomuzbudowaćodpodstawobecnieprężnierozwijającąsięfirmę.
Konsekwentnywdziałaniu,zogromnymdoświadczeniemwtejbranżybudownictwa.Zawsze
chętniedzieliłsięwiedzą,wspierałmłodsząrozwijającąsiępodjegookiemkadrę,cozaskutkowałowyszkoleniemiusamodzielnieniemsięwieludzisiejszychfachowców.Jegomotto: pracownicyzinicjatywątomajątekfirmy.
MarianPiechotatotakżeaktywnydziałaczspołeczny,jedenzinicjatorówpowstaniaIzby
BudownictwawKatowicach,wielokrotnienagradzanyzaswojądziałalnośćspołecznąicharytatywnąnajwyższymiodznaczeniamipaństwowymi.
Firma DAN POL Spółka Jawna kierowana przez pana Mariana Piechotę uzyskała w roku 2008/2009:
–tytuł„Wykonawcy Roku 2008” przyznawanąprzezKapitułęOgólnopolskiegoKonkursu
miesięcznikaZamówieniaPubliczne
– I Wyróżnienie w OgólnopolskimKonkursie„ModernizacjaRoku 2008”w kategoriiTermorenowacje- elewacje
– DyplomUznaniaza działalnośćmającąna uwadzepoprawęśrodowiskanaturalnegow konkursiepod patronatemMinisterstwaŚrodowiska
STANISŁAW TADLA
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Z. U. H. „Budoserwis” Sp. z o.o.
w Chorzowie
StanisławTadlazałożyłi od 20latkierujez powodzeniemfirmąBudoserwisz siedzibąw Chorzowie;jestgłównymautoremrynkowegosukcesui wszechstronnegorozwojuspółki.Stanisław
Tadlautworzyłw strukturachspółkiwyspecjalizowanezakłady:ZakładyRemontowoMontażowe,ZakładGeneralnegoWykonawstwa,ZakładyUsługconsultingowych,ZakładEkspertyzi Usług
Gospodarczych,coprzyczyniłosiędo poszerzeniaobszarów świadczonychusług,podniesieniajakościrealizowanychprac,a także usprawniłoorganizacjępracyw przedsiębiorstwiei pozytywniezmotywowałopracowników.W trakciewieloletniegokierowaniafirmąPanStanisław
Tadlawykształciłduże gronoosóbi stworzyłwarunkidlaefektywnegorozwojupracowników –obecniesątospecjaliściróżnychbranż.Pracownicyspółki,wspieranii motywowaniprzezPrezesa
Tadlę,zdobywalii nadalzdobywająuprawnieniai specjalistyczneumiejętności,m.in.:uprawnieniabudowlane,uprawnieniado szacowanianieruchomości,kosztorysowanie.
Zapewniającwysokąjakośćświadczonychusług,spółka–z inicjatywyPrezesa–podlegaaudytomorazprocesomcertyfikacjii autoryzacji.FirmaBudoserwisposiadanastępującecertyfikaty:CertyfikatTÜV CERT 75 100 6601systemzarządzaniawedługISO 9001:2000,CertyfikatOśrodkaBadań,Atestacjii CertyfikacjiOBAC/004/OZR/09,ŚwiadectwoautoryzacjiSTALKOWENT,ŚwiadectwoautoryzacjiFAWENT.
JakoPrezesZarząduorazDyrektorGeneralnyfirmyStanisławTadlarozwijałzakresdziałalnościkonsultingowejspółki,przygotowującmiędzyinnymiprojektyprywatyzacyjnedlaministerstwaSkarbuPaństwaorazwycenyprzekształcanychzakładów opiekizdrowotnej.
Rekomendujący:TadeuszWnuk–PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa
WALDEMAR MACYSZYN
Dyrektor ds. technicznych Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach
WaldemarMacyszynz budownictwemzwiązanyjestod 25lat.W PrzedsiębiorstwieRemontów Ulic
i Mostów (wcześniejMiejskizarządulici Mostów w Gliwicach)pracujenieprzerwanieod 1984roku.Karieręswojąrozpocząłjakoślusarzremontowy.Następniekolejnopełniłfunkcjemajstrads.
drogowo-mostowych,późniejz czasemzostałKierownikiemProdukcjipomocniczej,Kierownikiem
WytwórniMasbitumicznychorazadministracjiulic,KierownikiemWydziałuInwestycjii eksploatacji,GłównymInżynieremds.robótdrogowo-mostowych.W końcuprzechodzącprawieprzezwszystkieszczeblekarieryzawodowejw PRUIMw 2004rokuobjąłstanowiskoDyrektorads.Technicznychi pełnitęfunkcjędo dzisiaj.Jakodługoletnipracownikwykazujesiędoskonałymiumiejętnościamiw zarządzaniuprzedsiębiorstwemi posiadawysokiekwalifikacjezawodowe.W ciągulat
doskonaliswojąwiedzei warsztattechnicznypnącsiępo szczeblachkarieryzawodowejażdo stanowiskadyrektora.Obecniena stanowiskuDyrektorads.technicznychponosiodpowiedzialność
za prowadzeniekontraktów realizowanychprzezprzedsiębiorstwoorazwdraża nowerozwiązaniamająceusprawnićpracena poziomiecałejfirmy.Swojąwiedzęi doświadczeniechętnieprzekazujemłodympokoleniomkadryinżynierskiejstającsiędlaniejwzoremi przewodnikiem.Pan
WaldemarMacyszynuczestniczyłw wielupoważnychinwestycjachbudowlano-drogowych.W 2001
rokubyłinspektoremnadzoruprzy budowieAutostradyA4z ramieniafirmySCETAUROUTEINTERNATIONALz Katowic,odcinekWęzełBatory–WęzełMikołowska.PanMacyszynjestczłonkiemŚOIIBod 2001,w 1999r.otrzymałOdznakęHonorową„Za zasługidladrogownictwa”,a w 2006
rokuzostałuhonorowanyOdznaką„Za zasługidlabudownictwa”.

20 ForumBudownictwaŚląskiego-4(30)2009

XII GAlA BUDOwNIctwA

JAN GRABOWIECKI
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
PanJanGrabowieckipracujena stanowiskachkierowniczychod 1974r.za cobyłniejednokrotniewyróżniany.Pracęw SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚl.rozpocząłw sierpniu 1991r.Na swoimstanowiskupracywykazujesięprzedsiębiorczościąi zaangażowaniem.Jegokompetencjai trafność
w podejmowaniudecyzjidoprowadziłydo zmianorganizacyjnych,dziękiktórymSpółdzielniastałasię
przyjaznadlaswoichczłonkówi zdobyłabardzowysokąrangęw rejoniedziałania.SpółdzielcyobdarzajączaufaniemPanaGrabowieckiegopowierzyliMumandatzaufaniado reprezentowaniaichinteresóww RadzieNadzorczejRegionalnegoZwiązkuRewizyjnegoSpółdzielczościMieszkaniowejw Katowicach.Dziękiwkładowipracyna rzeczmieszkańcówmiastai osiedlispółdzielczychzostałwybrany
do pełnieniafunkcjiradnegoRadyMiastaWodzisławiaŚląskiego,pełniącobowiązkiPrzewodniczącegoRadyMiastaprzezokresdwóchkadencji.Do nadalpełnifunkcjęRadnegoRadyMiasta.
Uczestniczyw organizowaniuprzedsięwzięćspołecznychiikulturalnychwspomagającorganizacje
społecznei pozarządowe.JestczłonkiemkilkuStowarzyszeń.
Zdobywająckwalifikacjezarządcynieruchomościi uprawnieniado zasiadaniajakoczłonekRadyNadzorczejw SpółkachSkarbuPaństwapodnosiswojąwiedzę,którąchętniesiędzieli,coumożliwiautrzymywanieSpółdzielnina wysokimpoziomieorganizacyjnym,dlategodziałalnośćSpółdzielnina terenie
czterechmiastniejestproblemem.
PanJanGrabowieckijestinicjatoremwszystkichprzedsięwzięćprowadzonychw SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”m.in.takichjaklikwidacjaniskiejemisjipyłóww MieściePszówprzy ul.Jurandaoraz
w MieścieRydułtowyprzy ul.Łokietkai ul.Obywatelskiej.
Dziękijegoosobistemuzaangażowaniubyłamożliwośćrealizacjiprogramumodernizacyjnegona os.
Plebiscytowa–Szpitalnaw Rydułtowach,gdzieopracowanobudowęsieciciepłowniczeji własnychindywidualnychstacjiwymiennikówwrazz ociepleniembudynkówi wymianąstolarkiokiennejprzy współudzialefinansowanymz NarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejorazdotacjiz Ekofunduszu(z siedzibąw Warszawie).
Większośćprzedsięwzięćjestfinansowaneprzy współudzialezewnętrznychśrodkówfinansowania,
gdzieudziałichw poszukiwaniui pozyskiwaniujestosobistązasługąPanaJanaGrabowieckiego.
Dziękipozyskaniuzewnętrznychźródełfinansowaniadokonanoociepleńbudynkóww 80%posiadanychzasobów,cow sposóbznaczącyprzyczyniłosiędo ograniczeniazużyciaenergiicieplnej,a zatem
niższychopłatwnoszonychprzezmieszkańcówz tegotytułu.Ociepleniebudynkówtoteżpoprawaestetykibudynkówi zagospodarowaniaterenów.Zmniejszeniezużycieenergiicieplnejjaki eliminacjapiecówwęglowych(niskiejemisjipyłów)wpłynęłorównieżna poprawęśrodowiskanaturalnego.
Za działalnośćswojąPanJanGrabowieckizostałodznaczony:ZłotymKrzyżemZasługi,Srebrnym
KrzyżemZasługi,SrebrnymMedalem„Za ZasługidlaPożarnictwa”,OdznakązasłużonydlaPTTK.
ZBIGNIEW LEKSTON
Prezes Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
PanZbigniewLekstonPrezesZarząduSiemianowickiejSpółdzielniMieszkaniowejjestpracownikiemSSMod 1968roku.PoczątkowobyłKierownikiemAdministracjiOsiedla,gdzienabywającwiedzęfachowąi doświadczeniewykazywałsięumiejętnościązarządzaniai porozumieniaz członkami
Spółdzielni,mieszkańcamiosiedla.
W latach 1986do 2004pracowałna stanowiskuzastępcydyrektoraSSMds.gospodarkizasobamimieszkaniowymi,a od roku 2004do 2007mocąuchwałyRadyNadzorczejsprawowałfunkcjęZ-cyPrezesaZarząduSiemianowickiejSpółdzielniMieszkaniowejds.Technicznych.
Z inicjatywyPanaPrezesaZbigniewaLekstonai przy jegoczynnymudzialepowstałow SiemianowickiejSpółdzielniMieszkaniowejwieleinicjatywi przedsięwzięćwyróżniającychSiemianowicką
SpółdzielnięMieszkaniowąpośródSpółdzielniMieszkaniowychWojewództwaŚląskiego,a w niektórychdziedzinachtakżew skalikraju.
W kolejnościhistorycznejto:
–wczesnew skaliwojewództwai krajuopomiarowaniezużyciazimneji ciepłejwodyorazcentralnegoogrzewaniacodałomożliwośćrozliczaniaczłonkomSpółdzielniz faktycznegozużyciamediów,
–dociepleniabudynków,stropodachów,renowacjaelewacji,wymianadrzwiwejściowychcopozwalaracjonalniegospodarowaćzużyciemciepła,a w konsekwencjisystematycznieobniżaćmoczamówioną,a coza tymidziekosztycentralnegoogrzewania,
–budowaCentrumRozrywki„Renoma”na spółdzielczymOsiedlu„Chemik”z kręgielnią,dartem,
bilardemi innymiurządzeniamidającymimożliwośćkulturalnejrozrywkicałymrodzinom,a zyskami
z jejdziałalnościzasilićfunduszremontowy,
–budowamieszkańi domówjednorodzinnychdlaczłonkówSpółdzielni,
–rewitalizacjainfrastrukturyosiedlowej,budowa„RynkuBytkowskiego”orazplacówzabawdladziecispełniającychwszystkiestandardybezpieczeństwa,
–budowaboiskosiedlowycho uniwersalnejnawierzchnido gierzespołowych(siatkówki,koszykówki,piłkiręcznej),
–wymianaoświetleniaklatekschodowychz wyposażeniemw czujnikiruchowei zmierzchowe,prowadzącedo znacznychoszczędnościenergiielektrycznej.
Wymienionepowyżejdziałaniai inicjatywypowodują,żewizerunekobrazOsiedliSiemianowickiej
SpółdzielniMieszkaniowej,a przeztowizerunekMiastaSiemianowice,a w dalszejkolejności„ŚląskiejMetropolii”korzystniesięzmienia.
PanZbigniewLekstonbierzerównieżaktywnyudziałw działalnościspołecznej–stowarzyszeńpozarządowychnp.w StowarzyszeniuPrzyjaciółBytkowa,gdziepełnifunkcjęv-cePrzewodniczącego
Zarządu.
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BOGDAN LITWIN
Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
Przez 26latwzorowozarządzałi zarządzanadalnieruchomościamiLWSM.ZasobyLWSM
stanowią 134budynkimieszkalneo powierzchni 285.000m2 i nieruchomościgospodarczeo powierzchni 20.000m2.LWSMjakojednaz pierwszychw krajuspółdzielnidoprowadziłado 100%
dociepleniai kompleksowegoopomiarowaniawszystkichbudynków.Dokonałautylizacjidociepleńazbestowychna 40budynkacho powierzchniok. 70.000m2.Zasobymieszkaniowei całainfrastrukturatowarzyszącautrzymywanesąwewzorowymstanie.DziałalnośćPrezesaBogdanaLitwinajestzauważanaprzezśrodowiskoi częstonagradzana.Międzyinnymiotrzymał:
● Medalim.KrólaKazimierzaWielkiego–nadanyprzezKonfederacjęBudownictwai Nieruchomościw Warszawie
● LaurKnurowa–najwyższewyróżnienieprzyznawaneprzezRadęMiastaKnurowa
● Nagrodę„BeneMeritus”–wyróżnienieprzyznawaneprzezRadęPowiatuGliwickiego
● Odznaką„Za zasługidlaSpółdzielczości”
● Odznaką„Za zasługidlaWojewództwaŚląskiego”
OsiągnięciaPrezesaBogdanaLitwinaw budownictwiejakozarządcynieruchomości,prawidłowoprowadzonapolitykagospodarczo-ekonomicznai profesjonalnezarządzaniezasobami
mieszkaniowymipredysponujągodo otrzymaniawyróżnieniajakoAutorytetui osobowościśląskiegobudownictwai gospodarki.
ANTONI SZWED
Prezes Zakładów Drzewnych TiS S. Jawna, Kobiór
„TiS”S.J.Kobiórtofirmaz wieloletnim(rokpowstania 1991)doświadczeniemw zakresieprodukcjiokiendrewnianychEuro-Okien.Wieloletnietradycje,nowemateriałyi technologie,wreszciewysokiekwalifikacjezałogi,pozwoliływyprodukowaćoknamogącezadowolićnajwybredniejszychodbiorców,takkrajowychjaki zagranicznych.Potwierdzeniemwysokiejjakościwyrobów Zakładów DrzewnychTiSsądyplomyi wyróżnieniauzyskanena licznychtargachi wystawachbudowlanychprzezcałyokresfunkcjonowanianaszejfirmy.
Firmaspecjalizujesięzarównow oknachtypowychjaki oknachnietypowychprodukowanych
wgindywidualnychprojektów zarównodo nowychbudynków jaki zabytkowych.
Długalistazrealizowanychdostawokiendo obiektów obejmujeliczneszkoły,kościoły,biurowce,zabytkowekamienicei budynkijednoi wielorodzinne.
MIECZYSŁAW BARAŃSKI
Dyrektor Generalny Agencji Kapitałowo-Promocyjnej „IRBA” Sp. z o.o. w Mysłowicach
MieczysławBarańskiurodziłsię 9sierpnia 1957rokuw małopolskichProszowicach.JestabsolwentemwydziałuFinansów i UbezpieczeńAkademiiEkonomicznejim.K.Adamieckiegow Katowicach.Przezwielelatspełniałsięzawodowoobejmującstanowiskakierowniczew przedsiębiorstwachpaństwowych,a następniew założonychprzezsiebiefirmach,któreuzyskiwały
wielenagródi wyróżnień.
Niezwykłyczłowiek,tytanpracy,któregoprzedsiębiorczośći nadzwyczajnakreatywnośćpozwalająmurealizowaćsięna wielupłaszczyznach.JestCzłonkiemRadyKrajowejIzbyGospodarczej,
PrezesemZarząduIzbyGospodarczejEksporterów i Importerów w Mysłowicach,PrzewodniczącymRadyNadzorczejBiuraInformacyjno–Prawnego,,Akcept” S.A.w Mysłowicach,któregotakże jestwspółzałożycielem,pełnifunkcjęDyrektoraGeneralnegoAgencjiKapitałowo-Promocyjnej
IRBA Sp.z o.o.w Mysłowicach.Od 2002rokujestczłonkiemkorpusukonsularnegoi jakoKonsulHonorowyRepublikiSłoweniiw Mysłowicach,obejmujeswojąjurysdykcjąŚląski Małopolskę.
MieczysławBarańskijestjednąz najbardziejwyrazistychosobowościnaszegoRegionu,któregozasługidlarozwojuwspółpracymiędzynarodoweji promocjiŚląskaw świeciemożna by
długowymieniać.Pozwolęsobiew tymmiejscuwspomniećtylkoniektórez nich.PełniącobowiązkiKonsula,organizowałi uczestniczyłw wizytachtrzechkolejnychAmbasadorów RepublikiSłoweniiw województwieśląskimi małopolskim.Przynajmniejdwarazyw rokuKonsulat
organizujespotkaniakorpusukonsularnegoPolskipołudniowej,mającena celuintegracjęi zacieśnieniewspółpracypomiędzyreprezentowanymikrajami.W 2003rokuMieczysławBarańskizorganizowałmisjęgospodarcządo Słoweniiz udziałemkilkudziesięciuprzedsiębiorców główniezeŚląskai Małopolski,którazaowocowaławspółpracązesłoweńskimiprzedsiębiorcami.
JakoKonsul,obejmujepatronatemhonorowymwielewydarzeńo charakterzekulturalnymi naukowym.
Od 2003rokuKonsulatSłoweniipod Jegokierownictwemjestorganizatorem„WielkiegoPikniku–RegionyEuropyi Świata”,któryna stałewpisałsięw kalendarznajwiększychimprezplenerowychw naszymkraju.
ŻyciowympowołaniemMieczysławaBarańskiegojestdziałanie,niestrudzonaaktywnośći pomysłowość–toJegocechy.KonsulBarańskijestpomysłodawcąnagrody,,OrliLaur”,przyznawanej
przezKapitułęzłożonąz Konsuliakredytowanychw Polscepołudniowej,będącejformąwyróżnieniai uhonorowaniafirm,instytucjiorazosób,któreswojądziałalnościąprzyczyniłysięw znaczący
sposóbdo rozwojuwspółpracymiędzynarodowej.
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WIELKA NAGRODAZLAUREM
PREZYDENTAŚLĄSKIEJIZBYBUDOWNICTWA
DLAAUTORYTETÓWSAMORZĄDÓWZAWODOWYCHI GOSPODARCZYCH
BUDOWNICTWAIGOSPODARKIŚLĄSKIEJ
FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa
Organizatori współtwórcaŚwiętochłowickiegoPrzedsiębiorstwaRobótInżynieryjnychPrzemysłuWęglowegoPRINŻBUTw Świętochłowicach.Przeszedłwszystkieszczeblepracyw dozorzebudowlanym,
zarównow tereniejaki Zarządzieprzedsiębiorstwa.W 1982rokuzostałDyrektoremi kierownikiemRuchuZakładuGórniczego.Cechujegoduża wiedzaw zakresiezagadnieńfachowychrobótinżynieryjnychi ogólnobudowlanych.Posiadawybitneuzdolnieniaorganizatorskiei konsekwencjew realizacjicelów zawodowych.W ciąguponad 20letniejdziałalnościna stanowiskuDyrektora,legitymujesiędobrymiwynikamiekonomicznymi,jestczłonkiemSITGod 1964roku,a od września 1990rokupełnifunkcjęPrezesaZarząduOddziałuw Chorzowie.Współzałożycielpowstałejw 1990w KatowicachRegionalnej Izby Gospodarczej, aktualnie jej pierwszy Wiceprezes. Doradca Ministra Budownictwa w latach 1995–1997.W społecznościlokalnejjestosobąznanąi szanowanąza działalnośćspołecznąi charytatywną.Cechujegoogromnezaangażowaniei twórczywkładw tworzenieśląskiegosamorządugospodarczego.Posiadawybitnydarintegracjiśrodowiskgospodarczych–ponadpodziałamipolitycznymi.
FranciszekBuszkaaktywnieuczestniczyłw powołaniuIzbyBudownictwaz siedzibąw Katowicach,
a obecniepełnifunkcjeWiceprezesaŚląskiejIzby.Swoją,powszechniecenionąpostawąspołecznika,zyskałniezwykłąpopularnośćw środowiskachprzedsiębiorców.Szacunekjakimobdarzonyjest
PrezesFranciszekBuszkawynikaz jegoswoistej„miłości”do Śląskawyrażonejwybitnątroskąo przyszłośćtejziemiorazjejmieszkańców.Tworzyonw tensposób,takbardzopotrzebny,nowoczesny
modelpatriotyzmulokalnego,łączącyprzywiązaniedo tradycjii umiejętnośćjejwykorzystaniado kreowaniapostępui koniecznychzmian.A wszystkopo to,byludziomżyłosięlepieji abybylidumniz zamieszkiwaniaw tymmiejscu.
STEFAN CZARNIECKI
Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PanStefanCzarnieckiod prawie 50latuczestniczyw życiuzawodowym.JestrzeczoznawcąPolskiegoZwiązkuInżynierów i Techników Budownictwaod 1983rokui rzeczoznawcąbudowlanymna podstawieart. 5ustawy–Prawobudowlane.W latach 1984-1988byłgłównyminżynieremw ŚląskimZarządzieBudownictwaw Katowicachorazgłównymspecjalistąu KoordynatoraBudownictwaSzpitalnegoprzy Śl.
Z.B.W okresieod września 1988do stycznia 1995pracowałna budowachzagranicznychrealizowanych
przezPrzedsiębiorstwoEksportuUsługTechnicznych„Opex”w Opolu,a następniew Wiesbaden.Doprowadziłdo dynamicznegorozwojujednostkizwiększajączatrudnieniena rynkuniemieckimo ponad 1000
pracowników budowlanych.Jednocześniedziękiautorskimrozwiązaniomtechniczno-organizacyjnymrealizowaneobiektyuzyskałydodatniewynikiekonomicznei pozwoliłyna przekazanieznaczącychnadwyżekdewizowychdo kraju.Po powrociedo krajuS.CzarnieckibyłDyrektoremBiuraPolskiejIzbyPrzemysłowo-HandlowejBudownictwaw Katowicach.CzłonkiemZespołuZałożycielskiegoi wyboruwładzIzby,
jestczłonkiemKomisjiKonkursowejWielkiejNagrodyPrezydentaIzbyBudownictwa.ByłczłonkiemRadyNadzorczejZabrzańskiegoPrzedsiębiorstwaEnergetykiCieplnejw Zabrzuw latach 1998-2002,któredziękiosobistymrozwiązaniomproponowanymprzezS.Czarnieckiegoosiągałododatniewyniki.Od 43
latjestaktywnymczłonkiemPZITB,do marca 2005rokubyłWiceprzewodniczącymZarząduOddziału
PZITB,a aktualniejestSkarbnikiemZarząduGłównego.ObecniejestPrzewodniczącymRadyŚląskiej
OkręgowejIzbyInżynierów Budownictwaw Katowicach.
ANDRZEJ NOWAK
Przewodniczący oddziału katowickiego PZITB
AbsolwentPaństwowychSzkółBudowlanychw BytomiuorazPolitechnikiŚląskiejw Gliwicach.Przez
ponad 40latnieprzerwaniepracowałw BiurzeProjektów BudownictwaWiejskiego„BUDROL-PROJEKT”w Katowicach,przechodzącwszystkieszczeblezawoduw projektowaniu,ostatniona stanowiskuDyrektora.W 2008rokuprzeszedłna emeryturę.
CzłonekPZITBod 1967roku.W macierzystymKoleZakładowymprzezwielelatbyłprzewodniczącymZarządu.Od 1993rokunieprzerwaniedo obecnejkadencjijestprzewodniczącymZarządu
OddziałuKatowice.W latach 1978÷1990byłczłonkiemZarząduMiędzyzakładowegoKlubuTechnikiRacjonalizacjiBudownictwapełniącfunkcjęwiceprezesaorazprezesaKlubu.W latach 1987–1990
byłczłonkiemRadyWynalazczościprzy ZGPZITBorazczłonkiemZarząduOddziałupełniącfunk-
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d/smajątkowychi biegłysądowy.KolegaA.Nowakjestinicjatoremwieluinicjatywwzbogacających
działalnośćKatowickiegoOddziału.
Byłprzewodniczącymzespołuorganizacyjnegosamorząduzawodowegona Śląsku.Od 2002rokupełnifunkcjewiceprzewodniczącegoRadyŚląskieOkręgowejIzbyInżynierów Budownictwa.Od wielulatdziaław ŚląskiejIzbieBudownictwa,którejbyłmiędzyinnymizałożycielem.JestJuroremw konkursachna TargachBudownictwaw Katowicach
Za swojaaktywnąpracęspołecznąjestuhonorowanywielomaodznaczeniamipaństwowymi,resortowymi,wojewódzkimi,PZITBorazNOT.
ZBIGNIEW MATUSZYK
prezes zarządu oddziału katowickiego PZITS
Urodziłsię 15.02.1949r.w Stroniuk.Wadowic,w BeskidzieMałym.
W roku 1963,po ukończeniuszkołypodstawowejwyjechałdo Zabrza,z którymlosz krótkimiprzerwamizłączyłgona kolejne 45lat.Mówio sobie,że jestsynemZiemiWadowickiej,do którejtęskni,
aleobywatelemŚląska,gdziemieszka,pracujei działado dzisiaj.
W roku 1968ukończyłTechnikumChemicznew Gliwicach.Po wydarzeniachmarcowychzostałpowołanydo zasadniczejsłużbywojskowej,po odbyciuktórejrozpocząłpracęw WojewódzkimBiurze
Projektów w Zabrzuorazstudiawieczorowena WydzialeMechaniczno-Energetycznym,a późniejWydzialeSanitarnymPolitechnikiŚląskiejw Gliwicach,któreukończyłw 1977r.uzyskująctytułinżynierainżynieriiśrodowiska.
W WojewódzkimBiurzeProjektów w Zabrzuprzepracował 20lat,przechodzącwszystkieszczeblehierarchiizawodowej,od asystentado starszegoprojektantawłącznie,specjalizującsięw energetyceciepłowniczej.Jestautoremi współautoremponaddwudziestuprojektów technicznychciepłownidużejmocy(100-200MW),zarównokomunalnymjakteżzakładowychorazautoremkilkudziesięciuprojektów kotłowniwolnostojącychi wbudowanychna paliwostałe,ciekłei gazowe.Przez 10kolejnychlatbyłlaureatemNagródRoku,przyznawanychza najlepszeopracowaniaprojektowew Biurze.Za działalnośćzawodowąodznaczonyzostałbrązowymi srebrnymkrzyżemzasługiorazOdznaką„ZasłużonydlaWojewództwaKatowickiego”.
W 1990r.,w okresietransformacjiustrojowejwrazz kilkomakolegamiz biurazałożyłspółkęprawahandlowego„Buwamat”,którąprowadzido dzisiaj.
Działalnośćspołecznąrozpocząłjeszczew technikum,gdzieprzezkilkalatprowadziłmęskądrużynęharcerską,organizującszeregobozów wędrownychi stacjonarnych.
Z PolskimZrzeszeniemInżynierów Techników Sanitarnychzwiązałsięna trwaleod roku 1980.Przez 10
latbyłprzewodniczącymkołazakładowegoPZITSw WojewódzkimBiurzeProjektów w Zabrzu,utrzymującstałykontaktz ZarządemOddziału.
W kadencji 1993-1998pełniłfunkcjeczłonkaZarząduOddziałuKatowickiego,a na XXIIZjeździe–ZebraniuDelegatów PZITSw Szczawnicy,w maju 1994r.,zostałwybranyczłonkiemZarząduGłównego.Od 1998r.nieprzerwaniepełnifunkcjeprezesazarząduOddziałuKatowickiegoPZITS.Na ZebraniuDelegatów OddziałuKatowickiegow kwietniu2007r.zostałwybranyprezesemna kolejnąkadencję,2007-2011.Od 2000rokureprezentujeOddziałKatowickiw ŚląskiejRadzieNOTw Katowicach,będącjejczłonkiem.

WIELKA NAGRODAZ LAUREM
DLASTOWARZYSZENIANAUKOWO-TECHNICZNEGO
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa z okazji 75-lecia działalności
PZITB jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierówi technikóworazstudentów.PZITBzajmujesię
problematykąbudowlanąorazsprawamizawodowymii społecznymiswoichczłonków.PZITBjestkontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych,utworzonego 4maja 1934r.Działalnośćstowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu
członków.Głównymidziałaniamii celamiPZITBsą:
–dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarnośćzawodowąswoichczłonków,rozwójmyślitechniczneji organizacyjnejbudownictwa,
–dbałośćo wysokiekwalifikacjekadrytechnicznejbudownictwaorazudzielaniepomocyw rozwojuzawodowymczłonkówstowarzyszenia,ochrona
prawzawodowychswoichczłonków,kształtowanieopiniii ocenyna temat
budownictwa, reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się
w sprawachdotyczącychbudownictwai jegouregulowańprawnych,szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o problemach budownictwa,
o rozwoju techniki budowlanej oraz jej twórcach, prowadzenie rzeczo-
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znawstwabudowlanego,organizowanieżyciakoleżeńskiego,pomocyzawodoweji samopomocykoleżeńskiej,ochronaśrodowiskaw procesieprojektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych oraz dbałość
o zachowaniewartościkulturowychistniejącychobiektówbudowlanych.
PZITBrealizujączamierzonecele:
–współdziaław rozwojumyślinaukowo-techniczneji organizacyjno-ekonomicznejw budownictwie,opiniujena wniosekzainteresowanychjednostek
luborganów,jakrównieżz własnejinicjatywy,kandydatówna stanowiska
techniczne,inspirujewydawanienowychi aktualizacjęistniejącychprzepisów, norm i normatywów w budownictwie oraz je opiniuje, nawiązuje
współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
i ich członkami dla wymiany doświadczeń, wzajemnego uczestnictwa
w konferencjachi zjazdachorazinnychimprezachtechnicznych,organizujena tematybudowlanei z nimizwiązane:kursy,wystawy,pokazytechniczne,odczyty,dyskusje,narady,konferencjenaukowo-techniczne,sympozjai seminariaorazorganizujedlaswychczłonkówtechnicznewyjazdy
krajowei zagraniczne,inicjujei organizujekonkursyo tematycebudowlanej,techniczneji organizacyjneji wieleinnych–określonychw Statucie
działalności.
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WIELKA NAGRODAZ LAUREM
PREZYDENTAŚLĄSKIEJIZBYBUDOWNICTWA
DLAAUTORYTETÓWBUDOWNICTWAWPOLSCE
STANISŁAW KUKURYKA
Polski polityk, wybitny i wieloletni działacz spółdzielczy oraz państwowy
AbsolwentUniwersytetuMariiCurieSkłodowskiejw Lublinie–WydziałuPrawa.PierwszyPrezesLubelskiejSpółdzielniMieszkaniowej.W latach 1972-1982pełniłnieprzerwaniefunkcjęPrezesaZarząduCentralnegoZwiązkuSpółdzielniMieszkaniowej.WieloletniPrezesPolskiegoTowarzystwaMieszkaniowegow Warszawie–organizacjipożytkupublicznego,którajestkontynuatoremdziałającegow okresiemiędzywojennymPolskiegoTowarzystwaReformyMieszkaniowej.W latach 1982-1985byłMinistremBudownictwai PrzemysłuMateriałówBudowlanych,
wybitnymorganizatoremdziałalnościtegoresortu,zwłaszczaw zakresietworzeniawarunków
dlarealizacjikrajowego,wieloletniegoprogramubudownictwamieszkaniowego.Posełna Sejm
kilkukadencji.W ostatnichz nichkandydowałz okręguwyborczegow Chorzowie.Honorowy
PrezesKlubuPiłkarskiego„Ruch”w Chorzowie.Na wniosekdzieci,za wybitneosiągnięciaotrzymałOrderUśmiechu.
ZBIGNIEW JANOWSKI
Przewodniczący ZZ „Budowlani” w Warszawie
Polskipolityk,parlamentarzysta,wybitnydziałaczzwiązkowy.AbsolwentPolitechnikiRzeszowskiej – Wydziału Elektrotechniki. Odbudowywał branżowe budowlane związki zawodowe
po ichrozwiązaniuw 1982roku–najpierww swoimmieście,a potemw całymkraju.Od 1986
rokukieruje–najpierwFederacją,a od 1991rokujednolitymzwiązkiemZawodowym„Budowlani”.JestobecnieczłonkiemKomitetuWykonawczegoMiędzynarodowejFederacjiPracownikówBudownictwai Drzewiarstwaz siedzibąw Genewie.Związek„Budowlani”tojednaz największychi najsilniejszychbranżowychorganizacjizawodowychw kraju.
ZbigniewJanowskitodoświadczonyPosełna SejmRP,sprawującmandatw okresiekilku
kadencji.Specjalizujesięw sprawachbudownictwa,politykiregionalneji samorząduterytorialnego.Wielokrotniebyłsprawozdawcąustawdotyczącychsektorabudowlanego,mieszkalnictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, zagospodarowania przestrzennego. Jest inicjatorem
i współautoremprojektówposelskich,w tymustawyo gwarancjizapłatyza robotybudowlane
i ustawyo „zwrocieinwestorskim”.Od latdziałana rzeczintegracjiśrodowiskabudowlanego
i współdziałaniaorganizacjitegosektora.JestPrezesemPolskiegoTowarzystwaMieszkaniowegow Warszawie.
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TYTUŁ HONOROWYWRAZ ZMEDALEM

„OSOBOWOŚĆBUDOWNICTWAŚLĄSKIEGO”
ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA
PROF. DR INŻ. ANTONI ROSIKOŃ
EMERYTOWANY PROFESOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,
W KTÓREJ W 1967 R. UTWORZYŁ KATEDRĘ BUDOWY KOLEI
Urodzonyw 1907r.Ukończyłstudiana PolitechniceWarszawskiejw 1932r.W kilkadnipo wycofaniusięNiemców z Katowic,AntoniRosikońjakozastępcanaczelnikaSłużbyDrogowejw Katowicachprowadziłodbudowęzniszczonychtorów i obiektów inżynierskichi samodzielniedecydowałczy
po naprawianychtorachi mostachprzepuścićpociągi.
W roku 1976profesorzostałDyrektoremInstytutuDrógi Mostów na WydzialeBudownictwaPolitechnikiŚląskiejzestopniemprofesorakontraktowego,mimoże SenatPolitechnikiŚląskiejwystąpiło nadaniemutytułuprofesoranadzwyczajnego.Zdaniemówczesnegoministraniemożna byłomianowaćna profesoranadzwyczajnegoosobytużprzed emeryturą,cobyłosprzecznez ustawąsejmową.AntoniRosikońodszedłz pracyetatowejna PolitechniceŚląskiejw roku 1977jakodoktorinżynier.
Zwieńczeniemogromnegodorobkupracyzawodowej,w tymzwłaszczanaukowegoi dydaktycznego,byłonadaniemuprzezPrezydentaRPw 2001rokutytułunaukowegoprofesoranauktechnicznych(jestnajstarszymnominowanymemerytowanymprofesoremw kraju).
Profesorzajmujesięprzedewszystkimzwiązkiemmiędzykolejąi górnictwem,czylimechanikągruntów i zabezpieczeniemtorów przed wpływamieksploatacjigórniczej.Profesorzajmowałsięrównież
planowaniemrozbudowysiecikolejowejw GOP,projektowaniemukładów komunikacyjnychmiejskich
i regionalnych.
Profesorowizawszepowierzanorozwiązywanienajtrudniejszychproblemów,opracowałkilkasetopiniii ekspertyz.Do tejporyzresztąbywawzywanyjakoekspertdo ważniejszychsprawzwiązanych
z fundamentowaniemi mechanikągruntów.Za szeregopracowańniepodjąłnależnychmuhonorariów,przeznaczającjena celecharytatywne.
ProfesorAntoniRosikońpozostajew znakomitejkondycjii jestnadalbardzoaktywnyi twórczy.W wieku 100lattj.w 2007rokuwydałksiążkępt.„O obrotachpodpóri przęsełmostu”.Występujez jejpromocją,budzącu słuchaczyżywezainteresowanieswymentuzjazmemi pasjądoświadczonegobadacza.
ProfesorRosikońtopasjonat,inżynierhumanista.Obdarzonyprzezlosdługimżyciem,potrafiłto
życiewykorzystaćw pełni,zgodniezeswoimizainteresowaniamitechnicznymi,na pożytekludzii nauki.Nieustannieposzukujący,kształcącysię,zawszenadąża za postępemwiedzyi techniki,samwnoszącniemaływ niąwkład,powołanydo rozwiązywaniatrudnych,nieszablonowychzadańi tonietylkona kolei,alerównieżw górnictwie,hutnictwie,budownictwie.

HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST
Tymisłowamidwalatatemu,z okazjisetnejrocznicyurodzinPanaProfesoraAntoniegoRosikonia,rozpocząłemswojewystąpieniena uroczystymposiedzeniuRadyWydziałuBudownictwaPolitechnikiŚląskiej.Z WydziałemtymzwiązanyjestPanProfesorAntoniRosikońod wielu,
wielulat.
RozpocząłemsłowamiSeneki,któreoznaczają:„PODJĄŁEŚSIĘTEJROLI,WIĘCMUSISZJĄODEGRAĆDOKOńCA”.
A słowateodniosłemdo najnowszegowówczas,dziełaJubilata:„O obrotachpodpóri przęsełmostu”.
JaksamAutoruznał,jesttodziełoniedokończone,zawieratylkofragmentwiększejcałości.Zapowiadałojakbychęćpodsumowaniadorobku
Laureata.
PowiedziałkiedyśPropercjusz:
„W WIELKICHSPRAWACHWYSTARCZYTYLKOCHCIEĆ”.
RozumietodoskonaleNaszLaureati mimozaawansowanegowieku(102latai 5miesięcy)ciąglejeszczepracujenaukowo.Aktualnieopracowujeaneksdo książkipt.:„O obrotachpodpóri przęsełmostu”na terenieodkształconymprzezwpływeksploatacjigórniczej.Książkata,wraz
z aneksem,będziepodstawądo aktualizacjiwytycznychprojektowaniaobiektówinżynierskichna terenachobjętychszkodamigórniczymi.Są
onebardzopotrzebne(drugiezaktualizowanewydanie)dla„BUDOWNICTWAŚLĄSKIEGO”.
„ADMAJOREMDEIGLORIAM,OMNIAMEAMECUMPORTO”–cooznacza:dlawiększejchwałyBożej
(Św.IgnacyLoyola),całyswójmajątekniosęzesobą,gdyżcałymmoimmajątkiemjestmądrość(tesłowaCyceronprzypisujegreckiemumędrcowi,Briasowiz Priemy).
PanieProfesorze,drogiLaureacie,
„PRACAWYTRWAŁAZWYCIĘŻAWSZYSTKO”(WERGILIUSZ 70-19w p.n.e.)POJEJOWOCACHJEGOPOZNACIE(niecozmienioneprzez
autorasłowaChrystusa)!!
ADMULTOSANNOS–DrogiLAUREACIE!!!
Prof. Jan ŚLUSAREK
Prorektords.Naukii Współpracyz Przemysłem
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HENRYK BUSZKO
WYBITNY POLSKI ARCHITEKT, LAUREAT HONOROWEJ NAGRODY SARP W 1975 R.
60latuprawianiazawoduarchitekta, 85latżycia,urodzonymiędzydwiemawojnamiw 1924r.we
Lwowie,niezwykleaktywnyw życiui działaniu.
W latach 1949-1958pracowałw biurzearchitektonicznym„Miastoprojekt”Katowice.
W 1958r.założyłwspólniez partneremAleksandremFrantąautorskąPracownięProjektów BudownictwaOgólnego(PPBO)w Katowicach.W latach 1970-1978wykładałna PolitechniceŚląskiej.
W latach 1957-1959–prezesZarząduOkręgowegoSARPKatowice;latach 1965-1969i 19721975–prezesZarząduGłównegoStowarzyszeniaArchitektów Polskich.
Zainicjowałm.in.ustanowienieHonorowejNagrodySARP(1966),adaptacjizamkuw Tuczniena Dom
Architekta(ukończonaw 1976)orazbudowypawilonuwystawowegoprzy PałacuZamoyskich–siedzibieSARPw Warszawie.
Współprojektował
● gmachOkręgowejRadyZwiązków Zawodowychw Katowicach, 1950-1954
● TeatrZiemiRybnickiej(obecnieRybnickieCentrumKultury)w Rybniku, 1958-1964
● domwczasowytransportowców w Bielsku-Białej-Mikuszowicach, 1955-1958
● osiedleTysiącleciaw Katowicach, 1958-1979
● DzielnicęLeczniczo-RehabilitacyjnąUstroń-Zawodziew Ustroniu, 1967-1978
● osiedleGwiazdyw Katowicach, 1967-1979
● pawilonpracowniPPBOw Katowicach, 1960
● domwczasowyZwiązkuNauczycielstwaPolskiegow Ustroniu, 1960-1963
● UrządStanuCywilnego–PawilonŚlubów w Chorzowie, 1963
● SanatoriumGórnikw Szczawnicy, 1959
● ośrodekwypoczynkowygórnictwamiedzi(obecnieHotelMalachit)w Świeradowie-Zdroju, 19771989
● kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach, 1977
Jesthonorowymczłonkiem:AIAUSA,InstytutuArchitektówMeksyk,ZwiązkuArchitektówRosji.
JesthonorowymprezesemŚląskiejOrganizacjiTechnicznej.

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Ireneusz Maszczyk, Prezes Zarządu DTŚ i inni

Doskonały architekt
i organizator
Miałemprzyjemnośći ogromnąsatysfakcjęzwiązanąz możliwościąwieloletniejwspółpracyz doskonałymarchitektemi organizatorem,człowiekiemniezwyklezaangażowanymi otwartym–jakimjestPanmgrinż.architektHenrykBuszko.DzisiejszylaureatTytułuHonorowego„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”orazPanmgrinż.arch.AleksanderFrantazorganizowaliw 1958
rokukilkunastoosobowąPracownięProjektówBudownictwaOgólnegoi wspólniez Zespołemwspółpracownikówpracowaliszeregbardzociekawychprojektówzrealizowanychi eksploatowanych
od wielulat.Byłytonietylkodużeosiedlamieszkaniowe,zaprojektowanez pełnąinfrastrukturąspołecznąna terenieKatowicczyMikołowa,aletakżeKompleksUzdrowiskowyw UstroniuJaszowcui wieleinnych,dużych,ciekawychprojektów,zrealizowanychna tereniecałegokraju.
W realizacjiwieluz tychprzedsięwzięćmiałemmożliwośćwspółpracyz ichautoramimogłempoznaćtychwyróżniającychsięprojektantów,ludziz wizją,działającychz ogromnymzaangażowaniem.
Panowiemgrinż.arch.HenrykBuszkoi mgrinż.arch.AleksanderFranta–twórcyPPBO–to
Zespółchłonącynowinkitechnicznezwiązanez budownictwem,dlategoteżrealizacjezaprojektowanychprzeznichprojektówbyłyciekawymdoświadczeniemtechnicznym.Byłytoobiektyrealizowanew technologiimonolitycznejjakbudynkiwykonywanew deskowaniachślizgowych,przestawnychrusztowańpłytowych,a wreszcieobiektrealizowanyod dachutzw.„wypych”(w którego
projekcie,realizacjirobótuczestniczyłem).
Niewszystkiejednaktechnologierealizacjiuzyskałyna czasdłuższyprawoobywatelstwaw śląskimbudownictwie.Stwierdzoneułomnościrozwiązańtechnicznych(jakna przykład„ciemne”kuchnie,ograniczonapowierzchniamieszkań)na któredo dziśnarzekamy,spowodowanebyłyobowiązującymiwówczasw budownictwienormatywami.W „tychlatach”wiodącymelementemw budownictwiebyłailość,niejakośćczywygodaużytkowników.Obiektytejednakmimowieluniedogodnościsązamieszkaneprzezwielerodzin–zrzeszonychgłówniew spółdzielniachmieszkaniowych.
Po zmianach,jakienastąpiływ kraju,ZespółprojektowykierowanyprzezPanamgrinż.arch.HenrykaBuszkęzaprojektowałna tereniekrajuwielenowoczesnychobiektówzarównomieszkaniowych,
jaki użytecznościpublicznej,pokazującna costaćtychwybitnycharchitektówdziałającychna tereniewojewództwaśląskiego.
GratulujęuzyskaniazaszczytnegowyróżnieniajakimjestnadanieTytułuHonorowego„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”.
TADEUSZGLÜCKSMAN
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ADAM CZYŻEWSKI
WYBITNY POLSKI ARCHITEKT
ArchitektAndrzejCzyżewski,poprzezswojąwieloletnią,aktywnądziałalnośćzawodową,społecznąi dydaktyczną,wniósłszczególnezasługidlarozwojuarchitektury,urbanistykii budownictwaw WojewództwieŚląskim.Spełniatymsamymniezbędnekryteria,określoneprzezRadęŚląskiejIzbyBudownictwa,do przyznaniamuMedalu–„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”.
ArchitektAndrzejCzyżewski,urodzonyw 1930r,ukończyłstudiaarchitektoniczneweWrocławiu.Od 1958
roku,jużjakopracownikMiastoprojektu–NoweTychy,całeswojeżyciezawodowezwiązałz Górnym
Śląskiem.Wrazz generalnymiprojektantamimiasta,profesorami;HannąAdamczewską–Wejcherti KazimierzemWejchertem,uczestniczyłw projektowaniui budowieTychów.Jestjednymz autorów powstającegood podstawmiasta,projektantemwieluzrealizowanychw tymmieścieobiektów mieszkaniowych,
oświatowych,użytecznościpubliczneji sakralnych,międzyinnymi:TechnikumBudowlanego,szkołyspecjalnej,osiedlimieszkaniowych„N”,„W”orazbudynków wysokichw centrummiasta,a także kościołaśw.
Jadwigi.
Jakopierwszyz architektów,wdrażałdo projektowaniai realizacjiosiedlimieszkaniowychw Tychach,
obowiązującyw latachsiedemdziesiątychdlabudownictwamieszkaniowego,systemW-70,starającsię
gojednocześniemaksymalniezhumanizowaći poprzezzaproponowanemodernizacje,bardziejdostosowaćdo skalimiastai potrzebczłowieka.W 1980r,za zrealizowanew ramachzmodernizowanegosystemuW-70osiedlemieszkaniowe„W”w Tychach,MinisterBudownictwai PrzemysłuMateriałów Budowlanychprzyznajemu„Nagrodę II stopnia–Za wybitneosiągnięciatwórczew dziedziniearchitektury,budownictwaorazprzemysłumateriałów budowlanych”w dzialeprojektowaniai realizacjibudownictwa.
ArchitektAndrzejCzyżewskiotrzymałrównieżwieleinnychnagródi odznaczeńresortowych;jest
także laureatemkilkukonkursów architektonicznych.
Aktywniedziałałspołeczniew środowiskuśląskicharchitektów.PełniłfunkcjęprezesaKatowickiegoOddziałuSARP(dwukrotnakadencjaw latach 1967–1971);byłrównieżwieloletnimczłonkiem
WojewódzkiejKomisjiUrbanistykii Architekturyw Katowicach,a także członkiemKolegiumSędziów SARP
w Katowicach.
Jegopostawazawodowai inspirującaosobowośćbyływzoremnietylkodlawspółpracującychz nim
młodszychkolegów –architektów,alei dlastudentów WydziałuArchitekturyPolitechnikiŚląskiej,gdzie
jakoadiunkt,w latachosiemdziesiątychprowadziłzajęcia,przekazującimswojedoświadczeniazawodowe.PełniłrównieżfunkcjęArchitektaWojewódzkiegow Katowicach.
Zarównow okresieswojejintensywnejdziałalnościzawodowej,jaki po przejściuna emeryturę,AndrzejCzyżewskiaktywnieuczestniczyw życiumiasta,służącswoimautorytetemi doświadczeniem
przy projektowaniui realizacjikolejnychinwestycji.
Jakofotografz zamiłowania,dokumentowałna przestrzenilat 1958–1980r.budowęnowopowstającegomiastaTychyi życiejegomieszkańców.(Fotograficznadokumentacjamiastabudowanegood podstaw
jestw Polscerzadkością).Dokumentacjętę–w postaciponad 300archiwalnychzdjęć,przekazałw darzeMuzeumMiejskiemuw Tychach,a na zaprezentowanejw Muzeumwystawietychfotografii,podzielił
sięz młodszymimieszkańcami,swoimiwspomnieniamiz okresuprojektowaniai budowymiasta.
Pomimotakaktywnejdziałalnościzawodoweji społecznej,AndrzejCzyżewski–prywatniekuzynMarkaHłaski,znalazłjeszczeczasna wieloletnie,żmudneporządkowaniezbiorupamiątek,odziedziczonychpo swojejciotce–matceHłaski.Na podstawielistów,materiałów i notatekpisarza,odtworzyłw napisanejprzezsiebiebiografiipisarza–„Pięknydwudziestoletni”,dokładnekalendariumżyciaMarkaHłaski,prostująctymsamymwielenieścisłościistniejącychwewcześniejwydawanychbiografiachHłaski.

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Józef Kuklok-Opolski, Prezes Zarządu „AB-PROJEKT” i inni
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WINCENTY DRAPAŁA
DŁUGOLETNI DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
W KATOWICACH I KOMBINATU BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO FABUD
WincentyDrapałaurodziłsię 21lutego 1921rokuw PruchnikudziśWojewództwoPodkarpackie.
Jestmagistreminżynierembudownictwalądowego–absolwentPolitechnikiŚląskiejw Gliwicach.
Pracęzawodowąrozpoczął 6maja 1946rokuw CentralnymZarządziePrzemysłuWęglowego–późniejszeMinisterstwoGórnictwa–na stanowiskuReferentaDepartamentuInwestycji.Toczasprzygotowaniapo wojnie:wizji,projektówi rozwiązańrozbudowyprzemysłuwęglowegona potrzebykrajowejgospodarki.W tymczasierozpoczynająsięinwestycjezwiązanez wydobyciemwęglai jegotransportem.
W 1949rokupo utworzeniuBiuraBudowlanegoPrzemysłuWęglowegow Świętochłowicachobejmuje
stanowiskoInspektoraBudowyMagistraliPółnocnej,sprawującnadzórnad robotamiinżynieryjnymi.
Po utworzeniuPrzedsiębiorstwaRobótInżynieryjnychPrzemysłuWęglowegow 1950rokupowierzonomustanowiskoKierownikaBudowyMagistraliPółnocnejna odcinkuDąbrówkaMałado Chorzowa,a od 1952rokuobjąłstanowiskoKierownikaGrupyRobótw BrzezinachŚląskich.
Trzebabyłowielkiejwiedzy,zdolnościorganizacyjnychi męskiegouporu,bywykorzystującpo okresiewojennym,uratowanyi pieczołowicieodremontowanysprzętjak:koparkio napędzieparowymi elektrycznymi innenarzędziaorazprzenośneprzęsławąskotorowei zwykłewagonikinazywane„kolebami”przy udzialekilkusetosobowejzałogi,którątrzebabyłobieżącoszkolić,wykonywaćodpowiedzialnebudowleziemne,wiadukty,mostyi drogiżelazne,któresłużądo dziś.Przy pracachtychzatrudnianorównieżJunakówSłużbyPolsce.
W tymczasieWincentyDrapaławykorzystujewłasneorazzaczerpniętez literaturyzagranicznej
nowatorskierozwiązaniatechnicznei organizacyjne.Za tobyłwielokrotniewyróżniany.
WincentyDrapaław PrzedsiębiorstwieRobótInżynieryjnychw Katowicachpracowałdo 1973roku.Kolejnona stanowiskach:ZastępcyNaczelnegoInżyniera,NaczelnegoInżyniera,a od 1960rokukierowałfirmąjakojejdyrektor.Toczastworzeniai doskonalenianowoczesnegoprzedsiębiorstwa
branżyinżynieryjnejznanegow krajui za granicą.W przedsiębiorstwiewprowadzanonowetechnologiei rozwiązaniaorganizacyjnew ramachruchuracjonalizatorskiego.Systemnaukii szkolenia(własnaszkoła)porozumieniaz uczelniamiwyższymii szkołamiśrednimi,zapewniałaprofesjonalnąkadręinżynieryjno-technicznąorazwysokokwalifikowanązałogę.Tenpotencjałludzkiwykorzystanokilkakrotnietworzącnoweprzedsiębiorstwa.
Pod Jegonadzoremwykonano:ponad 90urządzeńpodsadzkowych(wtedychronionojeszczepowierzchnięmiast,dobywającwęgiel),setkikilometrówtorówdlakopalńi PrzedsiębiorstwaMateriałówPodsadzkowychPrzemysłuWęglowego,dlakilkunastukopalńwybudowanokanalizacje,tunele,drogi,stacjekolejowei zbiornikiwóddołowych,ogromnerobotyziemneobejmująceparęmilionówm3ukształtowanegoterenuorazdrogii infrastrukturędlapotrzebmiast.
Takzorganizowanypotencjałprzekazałmgrinż.WincentyDrapałaswojemunastępcypodejmując
sięw 1974rokuzadaniatworzeniai kierowanianowąjednostkąorganizacyjną–KombinatemBudownictwaWęglowegoFABUDw SiemianowicachŚląskich.
Mgrinż.WincentyDrapaław ciągu 7latpracyw Kombinaciestworzyłpotencjało zdolnościbudowaniamieszkańdlaokoło 10tysięcymieszkańcówrocznieprzy zatrudnieniuponadczterotysięcznej
załogi.Działalnośćprowadzonabyłakompleksowood projektudo przekazaniakluczy.W tensposób
wybudowanokilkaosiedlina terenieWojewództwaŚląskiego.
W 1981rokuprzeszedłna emeryturęalenieprzerwałpracy.PrzezwielelatbyłPrezesemMiędzyzakładowejSpółdzielniMieszkaniowejdlaPrzedsiębiorstwZjednoczeniaBudowlanoMontażowego
PrzemysłuWęglowego.NastępniepełniłfunkcjęPrezesaspółkipod nazwąINTECH.
Panmginż.WincentyDrapałabyłnauczycielemi wychowawcą,którynielękałsięczasui zmian.
W latach,w którychprzekonania,wyznanie,narodowośćlubpochodzeniemogłynegatywniewpłynąćna karieręniejednegomłodego,zdolnegoczłowieka,potrafiłbeztrwogijakojedynekryteriumocenystosować:profesjonalizm,pracowitość,kompetencjei oddaniezawodowi.
Bezstrachubroniłtychwartości.
Liczniwychowankowiew czasachzmianustrojowychznakomicieodnaleźlisięw nowejrzeczywistościpolityczno-gospodarczejw roli:właścicielifirm,menagerówlubkadrykierowniczej.
Panmgrinż.WincentyDrapaławiększośćswojegożycia,a całeswojeżyciezawodowepoświeciłi poświęcaZiemiŚląskieji jejspołeczności.
mgrinż.FRANCISZEKBUSZKA
RudaŚląskadn. 31październik 2009r.

I. Przebieg pracy zawodowej
6maj 1946rok
CentralnyZarządPrzemysłuWęglowego,późniejprzekształconyna MinisterstwoGórnictwa
Referentw DepartamencieInwestycji
1949rok
BiuroBudowlanePrzemysłuWęglowegow Świętochłowicach
InspektorBudowyMagistraliPółnocnej
1950-1951rok
KierownikbudowyMagistraliPółnocnejod DąbrówkiMałejdo ChorzowaP.R.Inż.P.W
1952rok

KierownikGrupyRobótw BrzezinachŚl.P.R.
Inż.P.W.
1954-1956rok
Z-caNaczelnegoInżynieraP.R.Inż.P.W.
1957-1959
NaczelnyInżynierP.R.Inż.P.W.
1960-1973rok
DyrektorP.R.Inż.P.W.
1974-1981rok
DyrektorkombinatuBudownictwaWęglowego
w SiemianowicachŚl.
1982rok

Emerytura
PrezeszorganizowanejMiędzyzakładowejSpółdzielniMieszkaniowejdlaPrzedsiębiorstwZjednoczeniaBudownictwaMontażowego
1991-1998rok
PrezesSpółkiINTECH
II. Odznaczenia
SrebrnyKrzyżZasługi
ZłotyKrzyżZasługi
KrzyżKawalerskiO.O.Polski
KrzyżOficerskiO.O.Polski
KrzyżKomandorskiO.O.Polski
KrzyżArmiiKrajowej
OdznakaWeteranaWalko Niepodległość
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WŁADYSŁAW JAMROCHA
DYREKTOR GENERALNY ŚLĄSKIEGO ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
Panmgrinż.WładysławJamrochajestabsolwentemPolitechnikiWarszawskiej,gdziew roku 1956
obroniłpracędyplomowąi uzyskałtytułmgrinż.na WydzialeBudownictwaLądowego.Od 1960rokuposiadauprawnieniabudowlane.
Przez 22latapracowałw przedsiębiorstwachbudowlanychprzemysłuwęglowego.W latach 19561975byłNaczelnymInżynierem,a dalejDyrektoremPrzedsiębiorstwaRobótBudowlanychPW.W latach 1975- 1978pracowałw ZjednoczeniuBudowlano-MontażowymPW,gdziebyłDyrektoremds.
budownictwamieszkaniowego.
Od roku 1978zostałDyrektoremGeneralnymŚląskiegoZjednoczeniaBudownictwaMiejskiego,
drugiegocodo wielkościzjednoczeniaw kraju,gdziena tymstanowiskupracowałdo czasulikwidacjiZjednoczenia.
W latach 1982-1983byłPełnomocnikiemMinistraBudownictwads.realizacjibudownictwana tereniewojewództwaśląskiego.
W roku 1964zostałouruchomionepierwszewydobyciena kopalniStaszic–którąbudowałod początku,od wycinkilasu.Prowadziłpracew zakresierozbudowykopalńw Katowicach,Zagłębiu,TrzebiniMysłowicach,Czechowicach,Libiążu –budowałszkoły,budynkidydaktycznei zapleczasocjalnei bytowedlaUniwersytetuŚląskiegojakrównież,SzpitalGórniczyw Sosnowcuorazszerokopojętebudownictwomieszkaniowe.
Kolejnyetapintensywnejpracyzawodowejtosześcioletniokrespracyw Algierii,gdziepracował
jakoinżynierbudowydużegokompleksubudynków dlasłużbmundurowych,realizowałrównieżbudownictwomieszkaniowe.Pracującw Algieriijakojedynyobcokrajowiecw firmie„EntreprisedesTravauxd”Alger”,byłwydelegowanyna indywidualnykontraktprzezPolserwis.
Od roku 1990inżynierJamrochapodjąłpracęjakoPrezesSpółdzielniMieszkaniowej„WspólnyDom”
w Katowicach,gdziepracujeod 19latna tymstanowisku.
W czasieswojejpracyzawodowejuhonorowanyzostałZłotymKrzyżemZasługi,KrzyżemKawalerskimi KrzyżemKomandorskimOrderuOdrodzeniaPolski.

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Nikodem Kubicki
i inni

Świetny fachowiec
Pierwszekontaktyz moimkolegąi przyjacielemmamod wielu,wielulat(a więcod wieku„młodzieńczego”),kiedypracowaliśmyw dwu– równolegledziałającychna terenieŚląskaZjednoczeniach, realizujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną.
W wieluprzypadkach,współdziałaliśmyw realizacjitrudnychzadańzwiązanychzrealizacjąobiektówinżynierskichi kubaturowychna tereniewojewództwaśląskiego.
Współpracaz ludźmipokrojuDyrektora–PrezesaWładysławaJamrochybyłatrudnawokresienegocjacji,zawszejednakbyłaowocnai pozwalałana realizacjęwyznaczonychcelów.Działaniatepozwoliłyna wzajemnezbliżeniepoglądów,a dalejtrwającądo dzisiajprzyjaźń.
WładysławJamrochajestwspaniałymczłowiekiemo dużejkulturzeosobistej,wiedzyzawodoweji determinacjiw realizacjizałożonychcelów.O klasiei wiedzyzawodowejPanamgr.inż.WładysławaJamrochyniechświadczymiędzyinnymifaktjegopracyw Algierii,gdziejakojedynyobcokrajowiecpracowałw algierskiejfirmiebudowlanej„EnterprisedesTravauxd’Alger”realizując
budownictwomieszkanioweorazważneobiektydlasłużbmundurowych.
Po powrociedo krajui osiągnięciuwiekuemerytalnego,świetnyfachowiecniespocząłna laurach–zająłsiębardzotrudnąproblematyką–zagadnieniamispółdzielczościmieszkaniowej.ZostałPrezesemjednejz katowickichspółdzielnimieszkaniowych–„WspólnyDom”,którąmimoupływulati narastającychtrudnościspółdzielczościmieszkaniowej,prowadzido dzisiaj.Świadczyto
o wytrwałości,wiedzyi zaangażowaniudzisiejszegolaureataTytułuHonorowego„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”.
Gratulujęz całegosercai podziwiam.
T.GLÜCKSMAN
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ZYGMUNT LORENTZ
WIELOLETNI PREZES ZARZĄDU PRINŻ PW, WSPÓŁTWÓRCA WIELU PRZEDSIĘBIORSTW
Urodzony 1932r.w Dubiecku,powiatPrzemyśl.Studiowałna WydzialeInżynieriiWydziałów PolitechnicznychAkademiiGórniczo-Hutniczejw Krakowieuzyskującw 1954r.dyplomInżynieraBudownictwaWodnego.W tymsamymrokurozpocząłpracęw ZjednoczeniuBudownictwaWojskowegonr 29
w Krakowiena budowiew Krośnie.
W 1957r.założyłspółkę„ZakładPrefabrykacjiBudowlanej”w Oświęcimiu.W 1961r.rozpocząłpracęw PrzedsiębiorstwieRobótInżynieryjnychPrzemysłuWęglowegow Katowicach,następniew 1967
r.byłwspółorganizatoremWodzisławskiegoPrzedsiębiorstwaRobótInżynieryjnychPW,w którymprzez 5
latobejmowałfunkcjęnaczelnegoInżyniera.
W 1972r.wspłórganizowałPRINŻBUD,w którympracował 3latajakoNaczelnyInżynier;w 1976
rokuzostałDyrektoremNaczelnymPRINŻPWi na tymstanowiskupracowałdo przejściana emeryturęw listopadzie 1998roku.
W roku 1991brałudziałw przekształceniuPRINŻPWw SpółkęAkcyjnąPRINŻ SAHolding.
Będącna emeryturzepracowałnadalw PRINŻ SAHoldingjakodoradcaDyrektora(Prezesa)do roku 2003.Współpracujez BusinessCentreClubod momentujegopowstania.ByłrównieżdoradcąMinistraInfrastrukturyMarkaPola.
W latach 70firmaPRINŻPWzajmowałasięprzebudowąi budowąnowychukładów komunikacyjnychaglomeracjiśląskiej.W krótkimczasie,obokdziałalnościna rzeczprzemysłuwęglowego,budownictwokomunikacyjnestanowiłoznacznączęśćprodukcjiprzedsiębiorstwa.Rozbudowanopotencjałtechnicznyi kadrowydlabudowyautostrad,drógszybkiegoruchu,mostów,wiaduktów i tuneli.W latach 80rozszerzonodziałalnośćo realizacjęw zakresieochronyśrodowiska.Z wykonawcyresortowegoPRINŻstałsięwykonawcąinwestycjiinfrastrukturalnych.W 1991przedsiębiorstwo
przekształciłosięw spółkęakcyjnąskupiającąw swejstrukturzespółkidrogowe,mostowe,inżynieryjnei surowcowe.

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Józef Bujarski,
Dyrektor, Członek Zarządu „TELBUD” i inni
MIECZYSŁAW JÓZEF PIOTROWSKI
honorowy prezes oddziału katowickiego PZITB
Urodziłsięw 1928r.w Stanisławowie.Na Śląskprzyjechałw 1945roku.
W 1948rokuotrzymujez wyróżnieniemdyplomtechnikaPaństwowychSzkółBudowlanychw Bytomiu.W latach 1949–53służbaw WojskuPolskim.
Po wyjściuz wojskapodjąłpracęw KombinacieBudownictwaw Bytomiu,gdziepracowałdo września 1977r.Prawie 25latpełniłkolejnoróżnefunkcjetechniczneod st.technikabudowy,kierownika
budowy,kierownikaGrupyRobót,z-cyNaczelnegoInżynierai z-cyDyrektorado sprawtechnicznych.
Uzupełniałwykształceniew PolitechniceŚląskiej,którąukończyłw 1957rokuiotrzymałdyplominżyniera.W 1962rokuotrzymujeuprawnieniabudowlane.ByłzweryfikowanymwykładowcąZGPZITB,
w latach 1957–1976wykładałw TechnikumBudowlanymw Bytomiu.
W latach 1977–1991pracowałna różnychstanowiskachwŚląskimZjednoczeniuBudownictwaMiejskiego w Katowicach do roku 1991. Od 1977-80 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Naczelnego.
Od 1981–91byłz-cąPełnomocnikaMinistraBudownictwads.środków produkcjii Pełnomocnikiem
MinistraBudownictwad/sbud.mieszkaniowego.W 1991rokuprzeszedłna emeryturę.
Od 1954rokunieprzerwaniei czynniedziaław PZITB.ByłczłonkiemZarząduGłównegoPZITB,
a przezdwiekadencjev-cePrezesemZ.G.W latach 1979-1989byłPrezesemOddziałuPZITBKatowice.WalneZgromadzenieDelegatów Oddziałuw dniu 25.03.1993rokunadałoMutytuł„HonorowegoPrezesaKatowickiegoOddziałuPZITB”.Od 1984-2008rokubyłczłonkiemRadyGłównejNOT.
ByłwieloletnimprezesemZarząduStowarzyszeniaAbsolwentów PaństwowychSzkółBudowlanych
w Bytomiu.AktualniejestHonorowymPrezesemZarządutegoStowarzyszenia.
OdznaczonymiędzyinnymiKrzyżemKomandorskimi KrzyżemKawalerskimOOP,Złotąi SrebrnąOdznaką„ZasłużonydlaBudownictwai PrzemysłuMateriałów Budowlanych”Złotąi SrebrnąOdznakąPZITBi NOT,OdznakąZasłużonyBudowniczyHutyKatowice.

Rekomendacja – Stefan Czarniecki, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Nowak, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicachi inni
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EUROpARlAMENt

w Brukseli mówimy
o budownictwie
Rozmowa z Małgorzatą handzlik, posłem do parlamentu Europejskiego
– Wzięła Pani czynny udział, mimo napiętego kalendarza, w XII Gali Budownictwa
w Chorzowie. Wydaje się, że problemy budownictwa nie są Pani obce...
–Rzeczywiścietakjest.W ParlamencieEuropejskimczęstobowiemdyskutujemyi podejmujemydecyzje,którebezpośrednioczypośredniodotycząbranżybudowniczej.Często
sątodebatytechniczne,dotyczącespecyfiki
tejbranży,dlategoteżna bieżącostaramsię
zdobywać informację z tzw. terenu i stąd
przede wszystkim ogromna chęć spotkań
z Państwemi uczestnictwaw tegotypuimprezach.
– Czego polskie budownictwo może się
spodziewać po Parlamencie Europejskim?
Wiem, że od pewnego czasu w Brukseli
m.in. trwa debata nad ustawą o bezpieczeństwie w budownictwie. Jak wyglądają losy
tego projektu? Czy również inne problemy
budownictwa są tematem dyskusji w Europarlamencie?
–Debata,do którejPannawiązujedotyczy
dokładnie Rozporządzenia ustanawiającego
zharmonizowanewarunkiwprowadzaniado obrotuwyrobówbudowlanych.W rozporządzeniu
tymstaramysię,abywyrobombudowlanymtowarzyszyływiarygodnedanedotyczącewłaściwościużytkowych,comaw rzeczywistościzapewnićpo pierwszebezpieczeństwoorazswobodnyprzepływi wykorzystanietychproduktów
na wspólnymrynkueuropejskim.ProjekttenzostałzaakceptowanyprzezParlamentEuropejski jeszcze w poprzedniej kadencji, obecnie
trwająpracew RadzieUniiEuropejskiej.Być
możeprojektwróciw ramachtzw.drugiegoczytaniado ParlamentuEuropejskiego.
Jeślichodzio innezagadnienia,nad którymi
tocząsięobecnieprace,toz pewnościąbranżębudowniczązainteresujązmianyw Dyrektywiedotyczącejcharakterystykienergetycznejbudynków.Pracęteniesąjeszczezakończone,
alezmierzajądo w kierunkuustanowieniaram
prawnych,którychcelemjestupowszechnianie
na rynkubudynkówcharakteryzującychsięniskimstanemzużyciaenergiii emisjiCO2.
– W czasach kryzysu i silnej konkurencji
trwa walka o przetrwanie małych i średnich
firm budowlanych, które obawiają się, że ci
„wielcy”, dysponujący znacznie większymi
możliwościami po prostu ich zniszczą. Czy
Unia Europejska widzi ten problem?

–Tak,jaknajbardziej.Przyjętyw zeszłymroku Europejski Plan Naprawy Gospodarczej
dostrzega problemy małych i średnich firm
w dobiekryzysu.Szeregprzyjętychśrodkówbyłozaproponowanychwłaśniez myśląo małych
i średnich przedsiębiorstwach, jak chociażby
zwiększenie środków dostępnych dla MŚP
w ramachpożyczekEuropejskiegoBankuInwestycyjnego. Ale problemy małych i średnich
przedsiębiorstwzostałyjużdostrzeżonedużo
wcześniej,zanimjeszczewybuchłkryzys.Pragnętylkozauważyć,iżpropozycjaokreślanamianemKartyMałegoBiznesuzawierałaszeregpropozycjilegislacyjnychi pozalegislacyjnychprzyjaznychmałymi średnimprzedsiębiorstwom.
– Proszę powiedzieć, czym Pani zajmuje się obecnie w Parlamencie Europejskim. Czy pomagają Pani doświadczenia
z poprzedniej kadencji? Co Pani chciałaby
osiągnąć jako polska europosłanka?
Obecniepracujęnad zmianamiw Dyrektywieo opóźnieniachw płatnościach.Jesttopropozycja,któramapomócwalczyćz tymproblemem. W dobie kryzysu i braku dostępu
do kredytów,przedsiębiorstwai instytucjepubliczneczęstofinansująswojąbieżącądziałalnośćniepłacąckontrahentomna czas.Niestetyofiaramitakichsytuacjisąnajczęściejmałei średnieprzedsiębiorstwa. I powinniśmyto
jaknajszybciejzmienićwprowadzającprzepisy zniechęcające do realizowania płatności
z opóźnieniami.
Oczywiściedoświadczeniepoprzedniejkadencjipomagamiw mojejobecnejpracy.ParlamentEuropejskikontynuujebowiempracę,
którezostałyrozpoczętew poprzedniejkadencji,jasamapracujew tychsamychkomisjach
parlam ent arn ych: Rynk u Wew nętrzn eg o
i OchronyKonsumentaorazHandluMiędzynarodowego.Zagadnienia,którymisięzajmujeniesąwięcdlamnienowe.
Zależymiprzedewszystkim,abyprzepisy,
nad którymi pracujemy były przyjazne dla
przedsiębiorstw,w szczególnościtychmałych
i średnich,chciałabym,abypracenad budowąrynkuwewnętrznegozostałyprzyśpieszone,abybyłomniejbarierpomiędzypaństwami członkowskimi, jeśli chodzi o przepływ
osób,dóbri usług.Jestemprzekonana,zemy
Polacy i nasze przedsiębiorstwa możemy
na tymskorzystać,jeszczew większymstopniuniżrobimytoobecnie.
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– Jest Pani postrzegana, jako bardzo
energiczna osoba. Jak Pani znajduje siły
na te kilka spotkań, co dnia, na pracę
w Brukseli i w Polsce?
–Rzeczywiścieniejesttoprostasprawa.Dużo czasu spędzam na podróżach z Polski
do BrukselibądźStrasburga,do tegodochodzipracaw regionie,któryjestdlamniebardzoważny.Alejesttodecyzja,którąpodjęłam
świadomie.A siłydodajemiprzekonanie,żeto
corobięmasens.
– Obserwuje Pani już od lat podczas spotkań w kraju ze swymi wyborcami, a także
z tzw. przeciętnymi Polakami jak zmienia się
nasze postrzeganie Unii Europejskiej. Czy
rośnie świadomość tego jak nasze życie
w coraz większym stopniu jest zależne
od decyzji podejmowanych w Brukseli,
od stanowionych tam praw?
–Myślę,żewiemycorazwięcejo UniiEuropejskiej,jejinstytucjachi mechanizmach
działania.Pamiętam,żepodczaspierwszej
kampaniido ParlamentuEuropejskiegopodczas spotkań z wyborcami padały bardzo
ogólnepytania.Naszaprzygodaz UniąEuropejskądopierosięzaczynała.Anija,ani
wyborcyniewiedzieliśmydokładnie,czego
możemysięspodziewać.Aletosięzmieniłopodczas 5latnaszejobecnościw UniiEuropejskiej.Ostatniakampania,mojespotkaniaz wyborcamipokazały,żewiemyi domagamysięwięcej,padałyjużbardzokonkretnepytania,cozresztąmniebardzocieszyło.Naszaświadomośćo decyzjachpodejmowanychw ramachinstytucjirośnie.Chociaż
chciałabym,abywrazzewzrostemświadomości rosło też zaangażowanie obywateli
i przedsiębiorców.Czasamimamwrażenie,
żeniedo końcakorzystamyz przysługującychnamprawi możliwościkształtowania
europejskiej rzeczywistości. Pragnę tutaj
zaapelować do przedsiębiorców, aby jak
najczęściejbraliudziałw konsultacjachorganizowanych przez Komisję Europejską,
któremająwpływna kształtpropozycjilegislacyjnych.Jazeswojejstronypostaramsię
informowaćnaszychprzedsiębiorcówo takichkonsultacjach.
– Dziękuję za rozmowę:
Rozmawiał
DANIELBIENEK

SpółDZIElcZOŚĆ MIESZkANIOwA

SpółDZIElNIA MIESZkANIOwA „półNOc” w cZęStOchOwIE
NAGRODZONA wIElką NAGRODA pREZyDENtA
ŚlASkIEJ IZBy BUDOwNIctwA

Inwestycje i modernizacje
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”którapowstała 25stycznia 1979rw bieżącymrokuobchodziłaJubileusz 30-lecia.Obchodyjubileuszoweodbyłysięw lutymbr.
ZasobylokaloweSM„Północ”w Częstochowie
usytuowanesąw północnejdzielnicymiastai stanowiąonejednolity,wyodrębnionyukładurbanistycznyo powierzchni 99 hai 4238m2.
Na koniec 2008rzasobymieszkanioweSpółdzielnito 9201mieszkań,w tym:
● 513 – mieszkania spółdzielcze lokatorskie,
● 6721–mieszkaniaspółdzielczewłasnościowe,
● 1967–mieszkaniawyodrębnione.
31grudnia 2008r.powierzchniaużytkowaogółemwynosiła 510.563,01m2 z tego:
●483.180,61m2 powierzchniaużytkowanieruchomościbudynkówmieszkalnych,
●13.491,36m2 powierzchniaużytkowabudynkówlokalowych,
●2.026,90m2 powierzchniaużytkowanieruchomościgarażowych,
●10.587,00m2 powierzchniaużytkowanieruchomościlokalowychstanowiącychmienieSpółdzielni,
●4.239,60m2 powierzchniaużytkowanieruchomościlokalowychwyodrębnionych.
Wgstanuna dzień 31.12.2008r.Spółdzielnia
zrzeszała 9741członków,w tym:
●8745członkówbędącychgłównymilokatoramimieszkań, 20członkówoczekujących, 976członkówzałożycieli,współmałżonkówi posiadających
lokaleużytkowei garaże.
W 2008rokuSpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”przejęłado eksploatacji 40mieszkańi 32garażew nowowybudowanychbudynkachprzy ul.
J.Kaczmarskiego.Z właścicielamizawartezostałyaktynotarialnewyodrębnieniamieszkańi garaży.
W 2008rokurozpoczętorealizacjętrzeciegobudynkuwchodzącegow składinwestycjipn.„Zespół
Mieszkaniowyw Jednostce„C”.Jesttobudynek
mieszkalny 3-kondygnacyjnyo 23mieszkaniach.
Zakończenie realizacji tego budynku to wrzesień 2009r.

W związkuz wejściemw życieznowelizowanej
Ustaw y o spółd zieln iach mieszk an iow ych
od dnia 31.07.2007r.ZarządSpółdzielnisukcesywnierealizujepostanowieniatejustawyw zakresie
przekształcenia mieszkań w odrębną własność.
Na dzień 31.12.2008 r. złożonych zostało 2420
wnioskio takieprzekształcenie.Do końca 2008r.,
od chwiliwejściaw życieznowelizowanejUstawy
o spółdzielniachmieszkaniowych,spisano 1882aktynotarialneprzeniesieniawłasnościlokalimieszkalnych.Pozostałewnioskirealizowanebędąsystematyczniedo czasuzałatwieniawszystkichzłożonychwniosków
Aktualnieponad 95%mieszkańw zasobachSM
„PÓŁNOC” to mieszkania typu własnościowego
i z wyodrębnionąwłasnością.Na 31.12.2008r.pozostało 513mieszkańtypulokatorskiego.
W latach 2006–2008spółdzielniawykonaładociepleniaw ilości 84.264m2.Ocieplonom.in.:dwie
superjednostkiprzy ul.Iwaszkiewicza 8(kubatura 64.800m3, 244mieszkań, 5-11kondygnacji,lokale użytkowe w parterze) i Starzyńskiego 8
(50.400m3 kubatury, 203mieszkania, 11kondygnacji).
W przypadkuociepleniabudynkuIwaszkiewicza 8skorzystanoz premiitermomodernizacyjnej
z BankuGospodarstwaKrajowego.Plandociepleń
na lata 2009–2010towykonanie 52 tys. m2.
W ramachdziałańtermomodernizacyjnychwymienionorównież 8778 szt. okien.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”tojedyna
spółdzielniaw Częstochowieposiadającainstalacjęcentralnieciepłejwody,dlategoteżopomiarowaniezużyciaciepłej,jaki zimnejwodyjestbardzoważne.Wychodzącnaprzeciwoczekiwaniom
mieszkańców, celem ułatwienia opomiarowania
spółdzielniarozszerzyładziałalnośćwłasnejgrupykonserwatorówo wykonywaniemontażuwodomierzy.
W chwiliobecnej 99% ogółuzasobówspółdzielni to mieszkania opomiarowane wodomierzami
w zimnąi ciepłąwodę.
Spółdzielnia od 1995 r. realizowała program
opomiarowaniadostawenergiicieplnej.W ramach

zadaniawykonanomontażindywidualnychpodzielnikówkosztóww mieszkaniachw ilościprawie 40 tys. punktów grzewczych, wymieniono
wszystkiezaworyprzygrzejnikowena zaworytermostatyczne,w 297węzłachcieplnychzainstalowano zawory regulacji podpionowej. Obecnie 100% mieszkańjestopomiarowanaw podzielnikiciepła.Aktualnieprowadzonajestsukcesywnieakcjawymianypodzielnikówkosztów„wyparkowych”cieczowychna podzielnikielektroniczne.
Opomiarowanie w całości sieci centralnego
ogrzewania zaowocowało w skali spółdzielni
na przestrzeniostatnichlat 32%zmniejszeniemzużyciaenergiicieplnejna celeCO.Aktualnieśredniw spółdzielnikosztogrzewania 1m2 powierzchniwynosi 1,62 zł,przy średniejw zasobachnieopomiarowanychinnychspółdzielniw Częstochowie
wprowadzającejok. 3 zł/1m2.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”przeznaczaznacznenakładyfinansowena dobreutrzymaniei tworzenienowychterenówzielonychi rekreacyjnych.W 2007r.i 2008r.utworzonotrzy
śródblokoweterenyzieleniz elementamiarchitektury krajobrazowej (alejki, potok wodny)
w Osiedlu „AB” oraz nowe enklawy zielone
z boiskamisportowymii placamizabaww Osiedlu„CD”.
Spółdzielniaintensywnieprowadziakcjęedukacyjnąrecyklingui segregacjiodpadóworazśmieci.Przy każdejosłonieśmietnikowejznajdujesię
gniazdorecyklingowezbiórkiodpadówszklanych,
plastikui makulatury.
Spółdzielniazarządzatrzemawspólnotamiobcymizlokalizowanymina terenienaszegodziałaniaorazjednąpowstałąz nowejinwestycjiSpółdzielni.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”odznaczonazostała:
–ZłotąOdznaką„Za zasługidlaGospodarkiKomunalnej”.
–ZłotąHonorowąOdznaką„Za zasługidlaWojewództwaŚląskiego”.
SpółdzielniaMieszkaniowa„Północ”jestczłonkiemŚląskiejIzbyBudownictwa.
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SpółDZIElcZOŚĆ MIESZkANIOwA

pREZES lOkAtORSkO-włASNOŚcIOwEJ SpółDZIElNI MIESZkANIOwEJ
w kNUROwIE BOGDAN lItwIN wyRóżNIONy wIElką NAGRODą
Z lAUREM pREZyDENtA ŚlASkIEJ IZBy BUDOwNIctwA

pół wieku pracy

Spółdzielnięzałożonow 1959r.W roku 1972przyjęłaobowiązującądo dziśnazwęLokatorsko-WłasnościowaSpółdzielniaMieszkaniowaw Knurowie.W okresieswejdziałalnościspółdzielniawybudowała
na tereniemiastaKnurowa 134budynkimieszkalnez 5713lokalami
mieszkalnymi.Wrazz budowąosiedlimieszkaniowychSpółdzielniabudowała szereg obiektów towarzyszących i pawilonów użytkowych
o powierzchniprzekraczającej 18.000m2.
DziałaniagospodarczeSpółdzielnipolegająnietylkona utrzymywaniu
w należytymstaniezasobówmieszkaniowych.Spółdzielniapodejmujeszeregdziałańmającychna celuułatwienieżyciamieszkańcomi upiększenieterenówosiedlowych.Ogromneprzedsięwzięcieinwestycyjnejakim
byłakompleksowatermomodernizacjawrazz wymianądociepleniazawierającegoazbestpozwoliłonietylkona uzyskaniedużychoszczędnościenergiicieplneji uzyskanieefektuekologicznego,alezaowocowałorównieżpięknieprezentującymisiękolorowymii estetycznymielewacjami.
WszystkiebudynkiadministrowaneprzezLWSMsądocieplone,wyposażonew licznikipoboruwody,zaworytermostatyczneorazelektroniczne
podzielnikiciepła,codajeichużytkownikomkomfortzamieszkiwaniaoraz
dużeoszczędnościekonomiczne.
WażnądziedzinądziałalnościLWSMjestdziałalnośćspołeczno–kulturalna.Wszystkietrzyklubyspółdzielczetętniążyciem.Taniekomercyjnadziałalnośćkierowanajestdo mieszkańcóww każdymwiekui o różnorodnych
zainteresowaniach.Dziękiniejw klubachi na imprezachwyjazdowychspotykająsiędzieci,młodzież,osobydorosłei emeryciorazosobyniepełnospraw-
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ne.LWSMpełniznaczącarolew krzewieniukulturyfizycznejwśródmieszkańcówKnurowa.Spółdzielniaaktywniewspieradziałalnośćstowarzyszeń
działającychna terenieKnurowam.in.w zasobachspółdzielczychorganizujeswojespotkaniaTowarzystwoMiłośnikówKnurowai powołanyprzezTMK
UniwersytetTrzeciegoWieku.
LWSMstarasięstalepoprawiaći udoskonalaćswojedziałaniadowodem
na tojestuzyskaniew 2005rokucertyfikatuSystemuZarządzaniaJakością
ISO 9001–2000.
DziałaniaSpółdzielnisądostrzeganei częstokroćnagradzane.W okresieswej 50-letniejdziałalnościSpółdzielniazostałauhonorowanam.in.:
●Sztandarem–jakowyróżnieniemhonorowymprzyznanymprzezNaczelnąRadęSpółdzielczą.
OdznakąZa ZasługidlaSpółdzielczościnadanąprzezKrajowąRadęSpółdzielczą
● Złotą Odznaka Honorową – za zasługi dla Województwa
Śląskiego
●WielkąNagrodąPrezydentaIzbyBudownictwa
●Nagrodą„SolidnyEkoPartner”WojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicach
●Medalem 50-cioleciaPTTK
●LauremKnurowa–najwyższymwyróżnieniemnadawanymprzezRadęMiastaKnurowa.
SpółdzielniajestczłonkiemŚląskiejIzbyBudownictwa

NOwOcZESNE ROZwIąZANIA

pROBlEMy ZARZąDZANIA pRZEDSIęBIORStwEM BUDOwlANyM
– cZy MOżEMy SOBIE pOMóc SIęGAJąc pO pROStE,
tANIE I DOStępNE ROZwIąZANIA?

Aplikacja tQM. SyStEM w przedsiębiorstwie
z branży budowlanej
SzanowniPaństwo,od wielumiesięcyprowadzęobserwacjew obszarzeproblemówi potrzebzarządzaniaw przedsiębiorstwachbudowlanych.Zagadnienie,jakimjestzarządzanie,
przez wielu traktowane z wielkim patosem
(i słusznie!),w tymmiejscuchciałbymprzedstawićzgołainaczej.Oczywiścieniemożnamówićo zarządzaniuz pominięciemjegoczterech
podstawowychfunkcji,jakimisą:planowanie,
organizowanie,motywowaniei kontrola.Czym
tak naprawdę jest zarządzanie w firmach?
Z pewnościąjestrealizacjąpowyższychfunkcji, ale zaryzykuję metaforę zarządzania
w praktyce,jakąjestpróbautrzymaniaw ruchutoczącegosiękoła:mniejlubbardziejmozolna praca polegająca na kierowaniu nim,
utrzymywaniuodpowiedniejprędkości,gdzie
wkładpracyjestdeterminowanyprzezrodzaj
nawierzchni,a więcotoczenie.W tymmiejscu,
aż trudno nie przywołać skojarzeń
z Syzyfem.Koło,o którymmówię,to
główny proces każdego przedsiębiorstwa,któryrozpoczynasiępozyskaniemkontraktu,prowadziprzezjegorealizację,a kończyna jegoobsłudze.Ostatniczasniedostarczazbyt
wielumożliwoścido rozpędzeniamachiny,bowiemglobalnykryzysprzypominawielkiepoleminowe,na którymtrudnozachować
równowagę.Każdafunkcjazarządzania,która nie jest odp ow iedn io zorg an iz ow an a
w przedsiębiorstwie,stanowiurwisko,nad którymbalansujeowekoło.
Spotykającsięz kadrązarządzającąfirm,
rozmawiając o problemach, które dostrzega
managementśredniegoi wyższegoszczebla
nabrałemprzekonania,żejestwieledo zrobienia,abyprzesunąćowekołona bardziejuporządkowanyi sprzyjającygrunt.Dobrąwiadomościąjestto,żenawetnajwiększeurwiskonie
stanowiwyzwania,jeżelidysponujesięodpowiednim narzędziem pracy. Nie chciałbym
wchodzićw dyskusjęna tematzasadnościrealizacjidużychinwestycjiw obszarzeITprzedsiębiorstw,bomająoneswojebezspornewady,aleteżzalety,leczjakbumerangpowraca
do mnieprzykładkoncernuToyota,który,stawiającna prostotęrozwiązań,jestniekwestionowanymlideremw swojejbranży.Ogarnięci
przekonaniem,żejedynadrogado optymalizacji przysłowiowego koła, tkwi w możliwościachwykorzystaniazintegrowanychsystemówinformatycznych,inwestujemypotężne

środkiw tegotypurozwiązania,którejaksię
okazuje,w ostatecznymrozrachunkuniepotrafiązrealizowaćwielupodstawowychfunkcji,
lubteżichrealizacjajesttakskomplikowana
i czasochłonna,żez nichniekorzystamy.Częstostawiamsobiepytanie:„W jakwielupolskich
przedsiębiorstwach zapanował swoisty impas,gdzieprzedsiębiorstwoutkwiłow martwym
punkcie,z któregotrudnosięwycofać,a brak
jestśrodkówna kontynuacjęrozpoczętychinwestycjiw obszarzeIT?”
Zgadzam się z Państwem, ten artykuł jest
swoistympochlebstwemalternatywy,jakąstanowiąproste,taniei intuicyjneaplikacjedostępnena rynku.Chciałbymprzy tymzauważyć,że
głębokowierzęw jedynąsłusznądrogępolegającąna łączeniutychpierwszych–zintegrowanychplatform,z mniejszymi,prostymi,intuicyjnymirozwiązaniami.Gdybycofnąćczaso 15lat

i zapytaćprzedsiębiorców,czegooczekiwaliby
od systemu informatycznego, który miałby
wspomóczarządzanieichprzedsiębiorstwem,
odpowiedźbyłabyzaskakującopodobnado tej,
którąotrzymalibyśmydzisiaj.Prawdopodobnie
padłybysłowatakiejak:nadzór,kontrola,pilnowanieterminów,wskaźnikikosztówitp.Odpowiedźtabrzmiałabyzupełnieinaczejwśródosób,
którewłaśniewyszłybyz prezentacjizintegrowanychplatforminformatycznychktóregokolwiek
z dostawców obecnych na rynku polskim.
Sprzedawcy XXI wiekusągenialniw kreowaniupotrzeb,doskonalewykonująswojąpracę
(i bardzodobrze,bozawdzięczamyimpostęp),
aleczasemwartowrócićdo założeńpierwotnych
i postawićsobiepytanie:„czegonaprawdępotrzebujemy?”.
RozwiązanieTQM.SYSTEMfirmyOpenOne,któregojestemwspółtwórcą,jestswegorodzaju„powrotem”do źródeł.Napisałem„powrotem”,boz jednejstronynawiązujedo tych
fundamentalnychpotrzebkażdegoprzedsiębiorcy,któreniezmiennieistniejąod dziesiąteklat,a z drugiejstronystanowiinnowację.
Wygląda na to, że dotarliśmy do momentu,
w którymprostotastanowio innowacyjności

produktu.Oczywiściejesttotylkomojasubiektywnaopinia,aleobserwującdoświadczenia
naszychKlientówwiem,żenaszekołotoczy
siępo właściwymtorze.Stworzoneprzeznasz
zespółrozwiązaniestanowiprzystępnąalternatywędlaskomplikowanychi kosztownych
rozwiązańdostępnychna rynku.Proszęzastanowićsięprzezchwilę,czyniebyłobypięknie,gdybymożnabyłobyw przeciągukilkuminutuzyskaćinformacjęna tematbieżącejsytuacjiw firmie?Gdybymożnabyłowprowadzić
system,którybyłbyna tyleprosty,żepracownicybezwiększychtrudnościradzilibysobie
z jegoobsługą,a firmaniewydałabyprzy tym
dużych pieniędzy? Proszę zastanowić się
jak Państwo radzicie sobie z udostępnianiemaktualnychdokumentówpracownikom
na budowach? W jaki sposób delegowane
i rozliczanesązadaniaw rozproszonejstruktur ze? Czy syst em nadz or u
nad przeglądamimaszyni urządzeń
funkcjonują należycie zapewniając bezpieczeństwo firmie? Czy
możemyspaćspokojnie,wiedząc,
żeniktniezapomniało tym,żepracownikowi obsługującemu ciężki
sprzętwłaśniewygasłyuprawnienia? Nasza aplikacja i model finansowania,
w którymjądostarczamy,pomożePaństwuwyeliminowaćproblemy,o którychwspominałem
powyżejorazwieluinnych,bezkonieczności
zaangażowaniadużychśrodków.Miesięczny
modelopłacaniarozwiązaniapozwalaPaństwu
zminimalizowaćryzykoźlewydanychpieniędzy,a z drugiejstronygwarantujenajwyższy
poziomwsparciazestronynaszychspecjalistów. Ostatecznie nie pozwalamy żadnemu
Klientowi podjąć decyzji do momentu, gdy
przeprowadzibezpłatnetesty,któreutwierdzą
Gow przekonaniu,żeTQM.SYSTEMfirmy
OpenOne,towłaściwywybór.
Byćmożepodobniejakmy,ceniąsobiePaństwoprostotęi funkcjonalnośćw przyzwoitejcenie,jeżelitakjest,zapraszamdo kontaktu,nawetjeżeliniebędzienampo drodze,na pewnobędzietocennymdoświadczeniem.
MICHAŁ BARTOSZEWICZ
Dyrektor Handlowy
OpenOne
michal.bartoszewicz@openone.pl
www.openone.pl
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kONfERENcJA w UStRONIU

O nieruchomościach i edukacji
23 i 24 października odbyło się w Ustroniu
„ŚląskieForumInwestycji,Budownictwai Nieruchomości”.Konferencjabyłakolejnymwspólnym
przedsięwzięciemsamorządówzawodowychi gospodarczychorazinstytucji,którew rokuubiegłym
utworzyłyplatformęwspółdziałaniajakąjestForum
BudownictwaŚląskiego.Ta„zbiorowaorganizacja
pozarządowa”reprezentujeobecnieponad 40tys.
osóbindywidualnych,jakokadrainżynieryjnatechniczna,oraz 300organizacjigospodarczychz sektorabudownictwa,w tymgórniczego,inwestycji,nieruchomościi ekologii.W konferencjiuczestniczyli
managerowie śląskich firm budowlanych, naukowcyPolitechnikiŚląskiej,przedstawicielespółdzielnimieszkaniowych.
Dobórtematów,któreporuszonopodczasKonferencjiniebyłprzypadkowy.W obecnymokresie
spowolnieniawzrostugospodarczego,szczególne
znaczeniemaposzukiwaniei tworzeniewarunków
umożliwiających kreowanie nowych inwestycji,
modernizacjii remontów.W pierwszejkolejności
w obszarzetermomodernizacjii gospodarkimieszkaniowej.Bardzoduże,ciągleniewykorzystanemożliwościwzrostuinwestycjisązwiązanez zasadami
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zwłaszcza
na podstawie nowych rozwiązań legislacyjnych,
a takżeustawyo koncesjach.
Kolejnymz tematówporuszanychpodczaskonferencjibyłasprawaedukacji.Przedsiębiorstwabudowlanestalepodnosząproblemtrudnościz naboremspecjalistówi kadrkwalifikowanych,domagającsię„reaktywowania”szkolnictwazawodowego.
Spełniającteoczekiwania,w programieKonferencjiujęto„Systemkształceniakadrdlabudownictwa
na poziomieśrednimi wyższym”.
Pierwszydzieńkonferencjirozpocząłsięod problemów związanych z rynkiem nieruchomości.
O finansowaniui opłacalnościinwestycjiw gospodarcemieszkaniowemówiłArkadiuszBorek–Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami.
W Polsceok. 1,5mlnrodzinniemasamodzielnego mieszkania a ok. 10 mln Polaków żyje
w mieszkaniach o bardzo niskim standardzie,
ok. 600 tys. mieszkań należy wyburzyć

do końca 2012rokuzewzględuna zaniedbaniaremontowe,złystandard,zużycietechnicznelubwiek
budynków.Mimotakdramatycznejsytuacjijedynie
ok. 7%GminposiadaGminnąPolitykęMieszkaniową
Obecniesytuacjana rynkumieszkaniowymwyglądatak,iżwieluinwestorówwstrzymujerozpoczynanienowychinwestycji.W skalikrajuspadek
wynosi powyżej 50%. Narasta różnica miedzy
liczbąmieszkań,na którychbudowęwydanopozwoleniai którychbudowęrozpoczęto.
Zjawiskoograniczanianowychinwestycjiutrzyma
sięconajmniejdo końcategoroku,choćbardziej
prawdopodobne jest to, że utrzyma się także
w 2010roku.Kluczoweznaczeniebędziemiałapolitykabanków.Przy obecnejilościsprzedawanych
mieszkań,nastąpicałkowitawyprzedażjużwybudowanychmieszkańw okresie 1,5roku.Cowówczas nastąpi skoro brak jest nowych inwestycji
mieszkaniowych?
Na rynku nieruchomości spada wartość przeciętnej transakcji, maleje liczba kredytowanych
transakcji–gdyżryneksiękurczy.Zaostrzenieprocedurspotkałosięz samoograniczaniemklientów
a zapewnegotowośćklientówdo zadłużaniasię
jeszczezmaleje
Każdymiesiącpogarszasytuacjęfirmdeweloperskichograniczająclistąpotencjalniedobrychkredytobiorców,a takżepogarszającwizerunekcałej
branży,copowodujepostrzeganiejejjakobardziej
ryzykownejniżnaprawdęjest.Kredytówna zakup
gruntówniema–i pewniedługoniebędzie.Bez
tegoniewzrośnierentownośćbranży.Przy niskiej
rentownościi wysokimryzyku–niebędzienowych
kredytów.Wskutekkryzysufinansowegonastąpił
spadekrentownościdziałalnoścideweloperskiej,co
wpływana wzrostryzykakredytowego.
Analizaobecnejsytuacjiwskazuje,iżbrakjestdodatkowychmechanizmówzachęcającychkapitałprywatnydo inwestowaniaw budownictwoczynszowe.
Ustawao czynszuokazjonalnymniebędziemiała
kluczowegoznaczeniadlaopłacalnościinwestowania
przez indywidualnych właścicieli, ale powinna
zmniejszyćszarąstrefę.Brakjestwypracowanych
mechanizmów w inwestycjach mieszkaniowych
związanychz Ustawąo PartnerstwiePubliczno-Pry-

watnymorazUstawąo Koncesjina robotybudowlanelubusługi.Brakjesttakżewypracowanychmechanizmów oraz świadomości w inwestycjach
mieszkaniowych związanych z Project Finance–finansowanierealizacjiprojektuinwestycyjnegoopartena zasadziespłatykredytuprzezKredytobiorcędziękinadwyżcefinansowejgenerowanejprzezprojekt.Podstawowymzabezpieczeniem
kredytujestmajątekpowstającyw wynikurealizacjiprojektu.
TematPartnerstwaPubliczno-Prywatnego–o którymmówiłprezesBorek–rozwinęław swejprezentacji„Partnerstwopubliczno-prywatnena podstawienowychrozwiązańlegislacyjnych.Wzorce
dobrychpraktykw Polscei na świecie„drIrena
Herbst–PrezesFundacjiCentrumPPPwWarszawie
Dr.Herbstzwróciłauwagęna,iżPPPjestodpowiedziąrynkunapotrzebęradykalnegozwiększenia inwestycji w sferze usług publicznych
(zwiększeniewolumenuusług,jakościistandardów
ichświadczenia),nabrakśrodkówpublicznych,które
natencelmogąbyćwydatkowane,równieżnaniskąefektywnośćinwestycjirealizowanychprzezwładze publiczne, wysokie koszty eksploatacji, niesprawnezarządzanieizłąopinięjakaciążynaprywatyzacjidziałańdostarczającychusługipubliczne.
SzczególnapotrzebastosowaniaPPPwPolsce
wynikazdużejskalizaniedbańwzakresieusługpublicznychwlatachrealnegosocjalizmuisilnegodeficytuśrodkówpublicznych.Wyzwania,przedjakim
stająwładzepublicznewzakresiewykorzystania
środkówunijnychwlatach2007–2013(67-90mld
euro)izwiązanąztymkoniecznościąwyłożeniawłasnych funduszy na cele współfinansowania projektówkorzystającychzfunduszyunijnychtakżepreferujestosowaniePPP.
Korzyści związane ze stosowaniem PPP są
duże.Strona publiczna uzyskuje dostęp do prywatnegokapitału–cowwarunkachogromnychpotrzeb infrastrukturalnych oraz ograniczonych zasobów własnych, umożliwia przyspieszenie nakładównarozwójinfrastruktury,
Bardzointeresującywykładnatemat“drogido
budynku zero-energetycznego” – wygłosił ZbigniewPająkzMinisterstwaFinansów.Problemy

DrIrenaHerbstmówiłaopartnerstwiepubliczno-prywatnym

StanisławFaber–ŚląskiKuratorOświaty.Kuratorprzedstawiłnoweprogramy,którepozwoląnasprawniejszą
edukacjęzawodową

Systemkształceniakadrytechnicznejdlabudownictwa
napoziomiewyższymprzedstawiliprof.drhab.inż.J.
idrinż.LeszekSzojda.
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PrzedstawicielamiAmbasadyBiałorusiwPolscemówiliomożliwościinwestycjiwtymkraju

związaneztworzeniemtakichinwestycjiwPolsce
dopierosiępojawiają,natrafiającnaróżnegorodzaju
uprzedzeniaiprzeszkody,alewydajesię,żenieodwrotuodbudowydomówzużywającyminimalneilościenergiiiniezatruwająceśrodowiskanaturalnego.
Omożliwościachinwestycyjnychnaterenach„KatowickiejSpecjalnejStrefyEkonomicznej”– mówił
AndrzejPasek–WiceprezesKSSES.A
KatowickaSSEustanowionazostałanaokres
dwudziestulat(do8sierpnia2016r.),azkońcem
2008rokuokrestenzostałprzedłużonydokońca
roku2020.KatowickaSpecjalnaStrefaEkonomiczna
jeststrefąrozproszoną,składającąsięzczterechpodstref:gliwickiej,jastrzębsko-żorskiej,sosnowieckodąbrowskiejityskiej.OgółemKatowickaSSEzajmuje 1544 ha i obejmuje ponad 35 różnych obszarów, co umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszejlokalizacji.Większośćobszarówznajduję
sięwpobliżumiędzynarodowychtras:wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe
(Gdańsk-Cieszyn-Bratysława)orazplanowanegowęzłaautostradA1iA4.
Wpierwszymdniukonferencjidużomiejscapoświęconotakżetematowiwzbudzającymidużeemocje w branży budowlanej cierpiącej na brak fachowców– edukacji.
OkształceniunapoziomiezasadniczymiśrednimizwiązanychztymproblemachmówiłmgrStanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty. Kurator
przedstawił nowe programy, które pozwolą na
sprawniejsząedukacjęzawodową.
System kształcenia kadry technicznej dla budownictwanapoziomiewyższymprzedstawiliprof.
drhab.inż.J.Ślusarek–Prorektords.NaukiiWspółpracyzPrzemysłemPolitechnikiŚląskiej.idrinż.
LeszekSzojda–Prodziekands.StudiówStacjonarnychPolitechnikiŚląskiej.

ŚląskaIzbaBudowlananakonferencjęwydałaspecjalny
numerFORUMBUDOWNICTWAŚLĄSKIEGO,wktórymzamieszczonomateriałydotycząceporuszanych
podczaskonferencjitematów.

WydziałBudownictwaPolitechnikiŚląskiejmadługoletniątradycjękształceniawyższegougruntowaną
wysokąpozycjąabsolwentówwchodzącychnarynekpracy.Stałosiętomożliwezjednejstronydzięki
ścisłejwspółpracyzprzedsiębiorstwamibudowlanymiiodpowiadaniemnaichpotrzebykadrowe,ale
równieżpoprzezdostosowywaniesposobukształceniadowymogówstawianychprzezorganynadrzędne–MinisterstwoNaukiiSzkolnictwaWyższego.
Odpowiadającnazapotrzebowaniazmieniającego
sięwspółczesnegorynkupracyprogramystudiów
zostałytakopracowane,żedająmożliwośćstudiowanianauczelniaeuropejskichwramachprogramu
Erasmus międzynarodowej wymiany studentów.
Umożliwieniestudentomczęściowegoodbywania
studiównauczelniachzagranicznychwbardzoznaczącymstopniupodnosimożliwościwejściaabsolwentównaotwartyEuropejskirynekpracy.
Pierwszydzieńkonferencjizakończyłauroczystakolacja.
Wdrugimdniuspotkanianajciekawszympunktemprogramubyłospotkaniezprzedstawicielami
AmbasadyBiałorusiwPolsceRadcąAmbasadyMikhailemTrotsinskymiPierwszymSekretarzemMaksimemSzereszikiem,którzyprzedstawilimożliwościinwestycjiwtymkraju.Białoruśjestraczejkrajemmałoznanympolskiminwestorom,czegonie
możnapowiedziećokapitalezachodnim.Obecnie
Białoruśprzeprowadzaprogramprywatyzacjiadodatkowoweszładostrefywolnegohandlu,wspólniezRosjąiKazachstanem,cododatkowozwiększyłojejatrakcyjnośćjakoterenuzagranicznychinwestycji.
KonferencjawUstroniu,któracieszyłasiędużym
zainteresowaniem, przyniosła jego uczestnikom
dużopraktycznychinformacji,byłaokazjądociekawejiinspirującejdyskusji.Wnioskiiustaleniakońcowedebatypowinnym.in.doprowadzićdouruchomienia„ŚląskiegoProgramuEdukacjiBudowlanej”.Głównąintencjątegoprogramujestudział
pracodawcówworganizowaniupraktykdlauczniów,
przeszkoleń dla nauczycieli, doposażenia pracowniiwarsztatówszkolnych.

Konferencjacieszyłasiędużymzainteresowaniem

***
ListdouczestnikówkonferencjiskierowałOlgierd
Dziekońskiwiceministerinfrastuktury.
Gratuluję organizatorom podjęcia podczas
konferencji najbardziej aktualnych problemów
rynkunieruchomościwPolsce– piszeminister
Dziekoński.Systemkształceniakadrdlabudownictwaorazpartnerstwopubliczno-prywatnesą
przedmiotemzainteresowaniaobecnegoRządu.
Potrzeba zmian w systemie edukacji została
podkreślona w diagnozie dotyczącej wyzwań
rozwojowychkraju„Polska2030”izostałapodjętaprzezMinisterstwoEdukacjiNarodowejoraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wielkąszansąpodjętychdyskusjijestzaangażowanieiudziałwpracachnadzmianamiwsystemiekształceniawzawodachbudowlanychnie
tylkoprzedstawicieliMinisterstwaInfrastruktury,
aletakżeprzedstawicielipraktyków– samorządów zawodowych i izb gospodarczych. Z kolei
partnerstwo publiczno-prywatne w tej kadencji
Sejmuotrzymałodwienoweregulacje-przygotowaną,wMinisterstwieGospodarkinowąustawę
oPPPorazprzygotowanąwMinisterstwieInfrastrukturyustawęokoncesjinarobotybudowlane
iusługi.

SpOtkANIE cZłONkOwSkIE

posłowie pomogą
13październikajużpo raztrzeciw tymrokuczłonkowieŚląskiejIzbyBudownictwai uczestnicyForumBudownictwaŚląskiegospotkalisięna spotkaniuczłonkowskim.Tymrazemgośćmidebatybyli
śląscyposłowie Andrzej Gałażewski,Witold Klepacz i Jerzy Polaczek.ObecnybyłrównieżekspertIzbydr Jacek Kaczmarczyk.Głównymtematemspotkaniabyłabardzobulwersującaśrodowisko,wzbudzającadużoemocji,odbieranapowszechniejakostwarzającadużepoledo nieuczciwych
praktyksprawastosowaniaustawy„PrawoZamówieńPublicznych”.
Mówionotakżeo podjęciuinicjatywynowelizacjiustawy„PrawoBudowlane”celemprzywróceniamożliwościnadawaniauprawnieńbudowlanychdlatechników–dlazapewnieniaprawidłowegonadzoru
technicznego budów oraz
zwiększenia atrakcyjności
kształceniaw zawodachbudowlanych.
A także o uproszczeniu
procesów inwestycyjnych
poprzez zamierzoną przez
Rząd nowelizację ustawy
o planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.
Posłowie zadeklarowali
pomocw sprawierozwiązywaniatychproblemównurtującychśrodowiskobudowlane.
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Jubileusz 60-lecia
politechniki częstochowskiej
Data 30listopadaniezostaławybranaprzypadkowo na dzień zakończenia Wielkiego
JubileuszuPolitechnikiCzęstochowskiej.Dokładnie 60lattemuw listopadzie 1949roku
Rozporządzeniem Rady Ministrów została
powołanado życiaSzkołaInżynierskaw Częstochowie.PięćlatpóźniejSzkołaInżynierska
przemianowanazostaław PolitechnikęCzęstochowską.
DziśPolitechnikajestprężnierozwijającym
się ośrodkiem naukowym, który obchodzi
swójjubileusz.
Rozpoczęcieobchodów 60-leciaPolitechnikiCzęstochowskiejzbiegłosięz inauguracją
rokuakademickiego 2008/2009orazGiełdąAbsolwentówPolitechnikiCzęstochowskiejzorganizowanąprzezStowarzyszenieWychowankówPolitechnikiCzęstochowskiej.
W ciąguRokuJubileuszowegoodbywałysię
liczneimprezywpisanew kalendarzobchodów
jubileuszowych.
Na szczególnąuwagęzasługiwałfaktprzyznaniadwóchgodnościdoktorahonoriscausa profesorowi Tadeuszowi Chmielniakowi
z PolitechnikiŚląskieji profesorowiAleksandrowiZinovievoviz MoskiewskiegoInstytutu
Stalii Stopów.
Odbyłosiękilkadziesiątseminariówi konferencjizorganizowanychprzezwładzewydziałówz udziałemzagranicznychgości.Wśródnajbardziej znaczących konferencji warto wyróżnić–KonferencjęRektorówAkademickich
SzkółPolskich,któraodbyłasięw czerwcubieżącegoroku.Udziałw niejwzięło 120rektorów
z całejpolski,uczestniczyłow niejtakżewielu znakomitych gości, wśród nich Barbara
Kudrycka–ministernaukii szkolnictwawyższego.
Na uwagęzasługiwałatakżeMiędzynarodowaKonferencjao zabytkachstaregohutnictwa
w SielpiWielkiejk/Końskichpod patronatemJerzegoBuzka(obecniePrzewodniczącegoPar-

Uroczystościjubileuszoweodbyłysięw Klubie„Politechnik”

lamentu Europejskiego). Podobnie, jak poprzedniekonferencje,taki taw SielpiWielkiej
zgromadziłalicznychgościz zagranicy.
W maju 2009 roku zainaugurowany został,
po razpierwszyw Częstochowie,FestiwalNauki.
RokJubileuszowyobfitowałw liczneimprezykulturalne,wartowspomniećo dwukrotnymkoncerciechóru„CollegiumCantorum
Czestochoviensis”.Gościnniewystąpilirównież:„GrupaRafałaKmity”(artystypochodząc eg o z Częs toc how y), Mar ek Bałata–wiodącypolskiwokalistajazzowy,Zespół
Śląskorazzaproszonana zakończenieJubileuszu–„Piwnicapod Baranami”.Obokimprezkulturalnychodbywałysiętakżeimprezysportowe,m.in.MiędzynarodowyTurniej
PiłkiSiatkowej.
Z okazji 60-leciaPolitechnikiCzęstochowskiejwydanezostałydwaalbumyokolicznościowew językupolskimi angielskimzeznakomitymizdjęciamidrJackaSztuki.Zrealizowanofilmdokumentalny„Spacer
w historię”wykorzystującyw scenariuszuarchiwalnekronikifilmowe.Wydrukowanorównieższereg
folderów,plakatów,ulotekupamiętniającychobchody 60-leciaPolitechnikiCzęstochowskiej.
Nie można zapomnieć także
o dwóch ważn ych wyd ar zeniach–wmurowaniutablicymemorialnej Wydziału Włókienniczego
w holugłównymUczelniorazrekonstrukcji pieca pudlingowego
w MuzeumZagłębiaStaropolskie-

WśródzaproszonychgościbyłaJanetFredericksz Chicago.
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gow SielpiWielkiej.ObietablicezaprojektowałprofesorZbigniewPiłkowski.
RokJubileuszuupłynąłtakżepod hasłem
spotkańabsolwentów.Wewrześniutegoroku
odbyłsięWielkiZjazdAbsolwentów,w trakcie
któregoprzyznanoabsolwentomnajstarszych
rocznikówZłoteHonoroweDyplomy.
30listopada 2009rokuzakończonouroczystość 60-leciaPolitechniki,odbyłasięonaw AkademickimCentrumKulturyi Sportu(Klub„Politechnik”).W jejtrakciezaproszenigościezostali
wyróżnieninagrodamiRektora,wręczonezostałypromocjedoktorskie,medalei odznaczenia.
Po zakończeniuuroczystościodbyłsiękoncert
„Pieśnii hymnówPiwnicznychdlauczczeniaWielkiegoJubileuszu”w wykonaniuartystów„Piwnicypod Baranami”w FilharmoniiCzęstochowskiej.
Na uroczystościjubileuszuPolitechnikiCzęstochowskiej licznie przybyli przedstawicieli
władz państwowych i kościelnych, posłowie
i senatorowie,samorządowcy,reprezentanciinstytucjiwspółpracującychz PolitechnikąCzęstochowską,kadraakademickiejnaszejuczelniorazrektorzyzaprzyjaźnionychszkółwyższychorazgościez zagranicy.Listygratulacyjnena ręceJMRektorprof.drhab.MariiNowickiejnadesłalim.in.LechKaczyńskiPrezydentRP,DonaldTuskPrezesRadyMinistrów
orazjegozastępcai MinisterGospodarkiWaldemarPawlakorazMariaElżbietaOrłowska
SekretarzStanuw MinisterstwieNaukii SzkolnictwaWyższego.
***
Wrazz jubileuszemPolitechniki 35-leciedziałalności obchodził Wydział Budownictwa tej
uczelni,którymkierujeDziekanprof.drhab.inż.
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GEO IN ży NIE RIA
– szansą na zagospodarowanie terenów
nieprzydatnych pod zabudowę
1. Wprowadzenie
Problemyz właściwymposadowieniemobiektówbudowlanychi inżynierskichod stulecizwiązanebyłym.in.
z gruntamisłabymi,którychobecnościniedoceniono
lubniewłaściwiejeoceniono(np.świątyniaArtemidy
w Efezie,krzywawieżaw Pizie).Współcześnieobecnośćgruntówsłabychstwarzajeszczewiększezagrożenie,główniez powodukurczeniasięterenówo korzystnejcharakterystycegeotechnicznej.W obszarze
zainteresowańpotencjalnychinwestorówsąbowiem
corazczęściejteobszary,którychzagospodarowania
staranosiędotychczasunikać.
O słabościpodłożadecydujezwykleobecnośćgruntóworganicznych,plastycznychi miękkoplastycznych
gruntówspoistycha takżeluźnychpiasków.Również
gruntysztuczne,antropogeniczne,powstałeprzy współudzialeczłowiekamogąbyćuznaneza takie.Teostatniebudująróżnegorodzajuwysypiska.Potrzebapozyskania terenów pod budownictwo mieszkaniowe
i przemysłowea takżerozwijającesiędynamiczniedrogownictwojakrównieżichatrakcyjnepołożenie,topoważne argumenty za poszukiwaniem rozwiązań,
zmierzającychdo ulepszeniagruntówsłabych.
Realnąszansęna zagospodarowaniewspomnianych
obszarówdajegeoinżynieria,dyscyplina bardzointensywnieostatniorozwijana.Jejzadaniemjestpoznawanie,rozwijaniei praktycznewdrażanieróżnorodnych
zabiegówi metodulepszającychgruntysłabe.
W artykuleprzybliżonowspółczesnekoncepcjeposadowienia obiektów, mechanizmy wzmocnienia
gruntów słabych i stosowane metody ulepszania
gruntówsłabych,a takżewskazanona rolęgeoinżynieriiw zagospodarowaniuterenówdotychczasnieprzydatnychpod zabudowęi jejmiejscew realizowanejw krajudziałalnościbudowlanej.
2. Współczesne koncepcje posadowienia obiektów budowlanych i inżynierskich
Poprawneposadowienieobiektówbudowlanychi inżynierskichpowinnospełniaćwarunkistanówgranicznych,a takżewarunkikonstrukcyjne,ekonomicznei estetyczne.Jaktrudnyjesttoproblem,nawetwspółcześnie,świadcząliczneawariei katastrofybudowlane,związanew ok. 25%z szerokorozumianągeotechniką.
W przypadku,gdyobciążeniaz obiektusąprzekazywaneprzezpodstawyfundamentówwprostna podłożemówimyo posadowieniubezpośrednima gdy
na jegogłębszewarstwyo posadowieniupośrednim.
Tojeszczedo niedawna dwiezasadniczekoncepcje
posadowieniaobiektówbudowlanychi inżynierskich.
Na przestrzeniostatnichkilkudziesięciulatpojawiłosięszeregrozwiązań,umożliwiającychposadowienieobiektówna terenacho niekorzystnejcharakterystycegeotechnicznejbezkoniecznościuciekaniasię
do posadowieńpośrednich.Rozwiązaniamitymizajmujesięgeoinżynieria[1].Częśćspośródmetodproponowanychprzezgeoinżynierię(np.zagęszczenie
wybuchami)sprowadzasiędo wzmocnieniapodłoża,
umożliwiającbezpośrednieposadowienieobiektów.Innesprowadzająsięnatomiastdo zbrojeniapodłoża(np.
kolumny, zbrojenie). Stąd też współcześnie można mówić o czterech koncepcjach posadowienia
obiektówbudowlanych[2].
3. Mechanizmy wzmocnienia i ogólna charakterystyka metod ulepszania gruntów słabych
Zasadniczymcelemzabiegówulepszającychgruntysłabejestzwiększenieichnośnościi sztywności,po-

przezpodwyższeniewartościtychparametrówgruntów,któreo tymwspółdecydują(spójność,kąttarcia
wewnętrznego,ściśliwość).Dziejesiętakdziękinastępującymmechanizmom:
•zagęszczenie,
•wymiana gruntów,
•konsolidacja,
•zmiana charakteruwiązań,
•zbrojenie.
W pierwszymchodzio lepsze„upakowanie”ziarn
i cząstekbudującychgruntpod wpływemobciążenia
statycznegobądźdynamicznego,przyłożonegodo powierzchnigruntuulepszanego.W mechanizmiewymiany materiał słabszy zastępujemy mocniejszym,
w kontrolowanymprocesietechnologicznym.Z kolei
w mechanizmiekonsolidacjipoprawaparametrówgeotechnicznychmamiejscew następstwiewstępnego
obciążeniasłabegogruntu,przy jednoczesnejmożliwościrozproszenianadwyżkiciśnieniaporowego.Mechanizm określony jako zmiana charakteru wiązań
sprowadzasiędo wytworzeniew ulepszanymgruncie trwałych wiązań, dzięki wprowadzeniu m.in.
do niegoróżnorodnychmediów.Istotąmechanizmu
ostatniegojestnatomiastwciągnięciedo współpracy
gruntuz zabudowanymiw nimelementamizbrojącymi,zasadniczometalowymilubz tworzywsztucznych.
Liczbęmetodulepszającychsłabepodłożegruntoweoceniasięna ponad 50[1].
Przykładywykorzystaniaróżnychmetodulepszania gruntów słabych znane są od dawna. Wymiana gruntu,jegozbrojenieelementamiroślinnymilub
drewnem, dogęszczenie lub doziarnienie a także
wstępneprzeciążenie,stosowanow różnymczasie
i w różnychkrajach[4].Tojednakosiągnięciatechnikiw ostatnichkilkudziesięciulatachzdecydowały
o takdynamicznymrozwojugeoinżynierii.W Polsce
miałotomiejscena przełomielat 70i 80 XX wieku.
Przesądziło tymw głównejmierzedostępdo nowych
technologiitakżewspomnianywcześniejodczuwalnybrakterenówpod zabudowę.Możliwości,jakiedająposzczególnemetodysąogromne,cosprzyjapodejmowaniusięrealizacjipoważnychinwestycji,niemożliwychbezichudziałulubniezwyklekosztownych
przy rozwiązaniutradycyjnym(np.wysokienasypy,
ulepszeniepodłożapod istniejącymiobiektamiitp.).
Charakterystycznymimetodamiulepszaniagruntów
słabych,w którychdominującymjestkolejnyz wymienionychmechanizmówsą:
• wybuchy,ciężkieubijanie,wibroflotacja,zagęszczeniestatycznei wibracyjne,
• poduszkii warstwywzmacniające,
•wstępneobciążenie,elektroosmoza,
•iniekcjeklasyczne,iniekcjastrumieniowa,silikatyzacja,stabilizacjepowierzchniowe,
•geotekstylia,zbrojenieszkieletowe,gwoździe,kotwy,mikropale.
Każdaz istniejącychmetodmaswojąhistorię,zaletyi wadyorazzakrespraktycznychzastosowań.Metodyteróżniąsiętakżepod względemrozpoznania
teoretycznego.Stądteżwybórmetodyulepszeniagruntusłabegow konkretnymprzypadkujesttrudnyi wymagaszczegółowejanalizyproblemu.
4. Ulepszanie gruntów słabych w Polsce
Geoinżynieriajestnajbardziejwspółcześnierozwijanączęściągeotechniki,do którejzaliczamyrównież:
geologięinżynierską,gruntoznawstwo,geomechani-

JerzySękowski,drhab.inż.prof.Pol.Śl.
KatedraGeotechniki,PolitechnikaŚląska,Gliwice
kęi fundamentowanie.Niektórez metodulepszania
gruntówsłabychbyłystosowanew Polscecoprawda od dawna (np. stabilizacja cementem w latach 50 XX wieku), niemniej jednak to dopiero
na przełomielat 70i 80 XX wiekunastąpiłobardzowyraźnezainteresowanieinnymimetodamii ichszersze
wejściena rynekkrajowy.Corazwięcejudanychprzedsięwzięć inżynierskich przełamywało, zwłaszcza
wśródstarszegopokoleniainżynierów,barierępsychologiczną.Z obserwacjii doświadczeńautorawynika,
żepraktyczniewszystkiewspółcześnieznanemetodyulepszaniagruntówsłabychstosowanesąw Polscelubteżznalazłyichodpowiedniki.Sprzyjatemu
obecnośćna rynkukrajowymwielufirmspecjalistycznych,dysponującychdobreji bardzodobrejjakości
sprzętem (np. GEOREM, GEOCARBON, PRINZBUD-5,MENARDPOLSKA,POLBUD,CHROBOK
itd.).Firmyteposiadającorazwiększedoświadczenie,nieunikającprzy tymwspółpracyz różnymiośrodkaminaukowymi,w tymz PolitechnikąŚląską.Potwierdzeniemciągłegorozwojugeoiżynieriisąlicznepublikacjena tematzrealizowanychprzedsięwzięć,specjalistycznekonferencjepoświeconetymzagadnieniom
a takżebranżoweczasopismai stowarzyszeniaspecjalistycznychfirmwykonawczych.Na uwagęzasługujerównieżudziałpolskichfirmi naukowcóww rozwojuniektórychmetodulepszaniagruntówsłabych(np.
wybuchy,poduszkiwzmacniające,wbijanekolumny
kamienne)a takżekształcenieprzezuczelniewyższe
specjalistówz zakresuszerokopojętejgeotechniki,
a więci geoinżynierii.
Na zakończeniewartowskazaćna ogromnąliczbęzastosowańpraktycznych,skutkującychzagospodarowanieterenówuznawanychdotychczasza nieprzydatnedo tychcelów,w tymtakżena Śląsku.Szczególniewidocznejesttoprzy realizacjidrógi autostrad
(np.[3]).Wszystkotoświadczyo docenianiuroligeoinżynieriiwewspółczesnymbudownictwiea takżedużej aktywności polskiego środowiska budowlanego
w praktycznymwdrażaniujejosiągnięć.

[1]Gryczmański M.:Współczesnekierunkirozwojugeotechnikiw Polsce. Inżynieriai Budownictwo. 8, 1994, ss. 339-347.
[2]Sękowski J.: Współczesne koncepcje posadowienia
obiektówbudowlanych.Problemy Projektowe Budownictwa i Przemysłu. 1, 2000, ss. 25-26.
[3]SękowskiJ.:Wykorzystaniemetodgeoinżynieriiprzy realizacjidrogowejtrasyśrednicowej.Geoinżynieria,drogi,
mosty,tunele. 1, 2008, ss. 32-36.
[4]SpraguedeCamp L.:Wielcyi malitwórcycywilizacji.WiedzaPowszechna, Warszawa, 1973.
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90-lecie polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i techników Sanitarnych

GośćmiuroczystościbyłprezesAndrzejKrólikowski,OlgierdDziekoński,podsekretarzstanuwMinisterstwie
InfrastrukturyiPiotrUszok,prezydentKatowic.

Przykłademtakiejinwestycjijestkanalizacjadeszczowa
zkamionkizastosowanadoodprowadzaniawódopadowychzpowierzchnijezdniserwisowychiłącznicpodczasbudowyDrogowejTrasyŚrednicowej.
Innewystąpieniadotyczyłyprzebudowyinfrastruktury podziemnej centrum miast metodą mikrotunelingu,nowoczesnychtechnologiirenowacjisieciwod-kan,
zastosowaniametodczasowegoupłynnianiagruntu,zapobieganiaodoromwsieciachkanalizacyjnymatakże
corazczęściejstosowanymtechnologiomprzeróbkiosadówwoczyszczalniachścieków.
DrugidzieńkonferencjirozpocząłreferatdrJerzego
Gołubowicza,poświęconyochronieśrodowiskawprocesieinwestycyjnym.
Nakonferencjizaprezentowanotakżereferatypoświęconenowoczesnymmetodomoczyszczaniaścieków, zagospodarowania wód opadowych, efektom
modernizacjimiejskichoczyszczalniściekówwKatowicach,ZabrzuiTychachorazprogramowioperacyjnemu
infrastrukturaiśrodowisko,zaprezentowanemuprzezWojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarki
WodnejwKatowicach,któregocelemjestwzrostatrakcyjnościPolskiiregionówpoprzezrozwójinfrastruktury
technicznej.
ZamykająckonferencjęprezesZb.Matuszykpodkreślił,żespełniłaonaoczekiwaniaorganizatorówzarównocodofrekwencjijakteżzałożeńprogramowych.
Świadczytoopotrzebieorganizowaniategotypubranżowychspotkańtechnicznych,będącychokazjądowymianydoświadczeńipoglądównanurtująceśrodowiskobranżysanitarnejzagadnienianietylkotechniczne
aletakżeprawno-administracyjne.Konferencjatajest
kolejnymkrokiemnadrodzedoplanowanychnadużą
skalęprzezKatowickiOdziałPZITSwarsztatówpracy

projektanta,kierownikabudowyiinspektoranadzoruinżynieriisanitarnejiśrodowiska.
Krótkopozakończeniukonferencjiodbyłasięuroczysta
sesjajubileuszowa,poświęcona90-leciudziałalnościPolskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników SanitarnychwPolsce,zakończonawieczoreminżynierskim.
Gośćmi uroczystości, oprócz prezesa Andrzeja
KrólikowskiegoicałegoPrezydiumZarząduGłównego
PZITS,bylitakże:OlgierdDziekoński,podsekretarz
stanuwMinisterstwieInfrastruktury,PiotrUszok,prezydent Katowic, przedstawiciele marszałka województwaśląskiego,PolskiejiŚląskiejIzbyInżynierów
Budownictwa,prezesiwszystkichsąsiednichoddziałówPZITS,przedstawicielestowarzyszeńnaukowotechnicznych województwa śląskiego, prezesi i dyrektorzyszeregubranżowychprzedsiębiorstwkomunalnychiprodukcyjnychorazzasłużenidziałaczeKatowickiegoOddziałuPZITS.
Pokrótkimreferaciehistorycznymstowarzyszenia,
przedstawionymprzezprezesaZb.Matuszyka,odbyła
sięceremoniawręczeniaodznaczeńbranżowych:zazasługidlabudownictwa;wojewódzkich:zazasługidlawojewództwa śląskiego; stowarzyszeniowych: złote i
srebrneodznakiPZITSorazpamiątkowych:medale90lecia.Zokazjiuroczystości,kolejnymprzedstawicielom
5-ciufirmpartnerskichkatowickiegoOddziałuPZITSwręczono także w formie ryngrafu legitymacje członków
wspierających.
WśródwyróżnionychznalazłsiętakżepanOlgierd
Dziekoński,którypootrzymaniupamiątkowegomedalu
90-lecia PZITS z rąk prezesa Andrzeja Królikowskiegozapowiedział,żewyróżnienietoprzyjmujezwielkimukłonemizobowiązaniemdlacałejbranżysanitarnej.

W dniach 5÷7 listopada 2009 r., Katowicki oddział
PZITSzorganizowałna tereniewojewództwaśląskiego
obchody 90-leciadziałalnościStowarzyszenia.
Pierwszympunktemobchodówbyłaogólnopolska
dwudniowakonferencjatechnicznapt.„Inżynieriasanitarnaw budownictwiei infrastrukturze”,poświęcona
w całościzagadnieniomgospodarkiwodno-ściekowej
i ekologii.Konferencjazgromadziłalicznegronoosób
związanychzawodowoz tąbranżąa takżekilkanaście
firm wystawienniczych, partnerów branżowych katowickiegooddziałuPZITS.Otwarciakonferencjidokonał
prezesKatowickiegoOddziałuPZITS,członekKrajowej
RadyPIIB,ZbigniewMatuszyk,którywitającuczestnikówi przybyłychgościżyczyłowocnychobradi konstruktywnychwniosków.
Częśćrobocząkonferencjirozpocząłprzedstawiciel
WydziałuInfrastrukturyŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego
w KatowicachpanAdamWolny,referatempoświęconym
przepisombudowlanyminwestycjiliniowych.Prelegent
zwróciłszczególnąuwagęna materialno-prawnąsferę
regulacjizawartychw Prawiebudowlanym,realizowanych
podczasprocesubudowlanegow trybiei procedurach
kodeksu postępowania administracyjnego. Często
uczestnicy procesu inwestycyjnego nie zdają sobie
sprawyz faktu,żekodekspostępowaniaadministracyjnegoczyniprzepisyPrawabudowlanegoregulacjami,
którew sposóbkonkretnyi rodzącyokreśloneskutkifunkcjonująw procesachinwestycyjnych.Kolejnereferatydotyczyłyzagadnieńgospodarkiwodno-ściekowejiochrony
środowiska.Przedstawionoróżnesposobyrealizacjiinwestycjiliniowychwzakresiegospodarkiwodno-ściekowejzarównocodotechnologiirealizacjijakteżwyborumateriałów,którenierzadkomajądecydującywpływnakoszty
eksploatacjipodziemnychsiecikanalizacyjnych.

Budowa Regionalnego Ośrodka pomocy Niewidomym i Niedowidzącym
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
od 1991rokuświadczykompleksowąpomocdlaosób
niewidomychi niedowidzącychzesprzężonąniepełnosprawnościąz terenuwojewództwaśląskiego.
Zewzględuna stalerosnącąliczbędzieciniewidomychi niedowidzącychzesprzężonąniepełnosprawnościąintelektualną,ruchowąi deficytami słuchu, Fundacja uruchomiła w 1997 roku
pierwszą w kraju i w województwie placówkę
wczesnegowspomaganiarozwojupsychicznego
od momentuwykrycianiepełnosprawnoścido podjęcia realizacji obowiązku szkolnego. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje
wczesną, kompleksową, systematyczną pomoc
dzieckui rodzinie.Aktualniepod opiekąplacówki
pozostaje 215dzieci.
Profesjonalna pomoc dziecku i rodzinie musi
uwzględniaćdalsząperspektywęedukacjii życia
dziecka.

Ośrodekumożliwidzieciomniewidomymi niedowidzącymzesprzężonąniepełnosprawnościądostępdo kształceniaspecjalnegona wszystkichpoziomachnauczaniatj.na poziomie:
–wychowaniaprzedszkolnego
–rewalidacjiindywidualneji zespołowej
–szkołypodstawowej
–gimnazjum.
Z dotychczasowychdoświadczeńFundacjiwynika,iż 38%naszychdziecizewzględuna rodzaji głębokistopieńniepełnosprawnościtrafia
do lokalnychośrodkówrehabilitacyjnych.Ośrodkitezewzględuna brakodpowiednichwarunków przes trzenn ych, techn iczn ych, sprzęt owychorazbrakwykwalifikowanejkadry,niesą
w stanierealizowaćzadańkompleksowejedukac ji, wyc how yw ać i reh ab ilit ow ać nas zych
podopiecznych.
Budowa ośrodka zakłada stworzenie godnychwarunkówedukacji,wychowania
i rehabilitacjiorazzamieszkaniadla
dzieciz ciężkimrodzajemkalectwa,
z którychwiększośćrównoleglez niewidzeniemmaproblemyz komunikacjąorazporuszaniemsię.
Kształcenienaszychdziecizespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymiwymagaspecjalniezorganizowanejprze-
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strzeni, klas, pracowni, specjalistycznych metod
i formkształceniaorazodpowiedniegooprzyrządowaniai wykwalifikowanejkadry.
Równoleglez nauczaniem,dzieciwymagają
stałejrehabilitacjiruchowej,pomocypsychologicznej,rehabilitacjiwidzeniaorazterapiilogopedycznej.Dlagrupydzieciz odległychterenówwojewództwa, szczególnie terenów wiejskich oraz
z uwagi na słabe możliwości finansowe rodzin
(brakmożliwościdowozucodziennegodo ośrodka),zostaniestworzonaprzestrzeńmieszkalna
i życiowaw internacieOśrodka.Ośrodekobejmie 60dzieci(24dojeżdżających, 36zamieszkującychinternat).
Ośrodekzapewnidzieciomosiąganiesamodzielnościw kształtowaniuwłasnegożyciaoraz
niezależnegofunkcjonowaniaw społeczeństwie.
SzanowniPaństwo!
Zwracamysięz wielkąprośbąo promocjębudowyośrodkadlanaszychdzieciorazwsparciefinansowew postaciprzekazaniaśrodków
finansowych w formie „1%” oraz darowizn
na w/w cel.
Przewodniczący
RadyFundatorów
Tadeusz Wnuk

Prezes
Zarządu
Norbert Gall

REGION

park moja miłość
Rozmowa z architektem krajobrazu hENRykIEM OZIEMBAłą,
współtwórcą założeń chorzowskiego wpkiw

Zdjęcie:AgnieszkaZielińska

– XXI wiek. WPKiW na skraju bankructwa.
Z parku wyłącza się „Wesołe Miasteczko”, zostaje zlikwidowana kolejka „Elka”. Wyprzedaje się kolejne działki i obiekty w WPKiW. Co
pan czuje słuchając takich relacji?
–Jesttobardzobolesnydlamnietemati częstosięnad tymzastanawiamrozmawiając,nietylkoz fachowcami,alei po prostuz mieszkańcami
regionu.Przeztylelat,tyleosóbpracowało,byzagospodarowaćterenyhałdi nieużytków–pamiętajmy,żebyłytoobszarymocnozdegradowane
przyrodniczo.A teraztowszystkozostajeprzeliczonena pieniądze,jakbytylkotosiętutajliczyło.
– Mam wrażenie, że WPKiW nie jest szczególnie lubiany przez decydentów.
–W krajachzachodnichparki,któranp.mają
statuszabytków,uznajesięza dobronarodowe
i inwestujew nieogromnepieniądze.W Polsce
jest inaczej. Utrzymanie parku, który ma blisko 600 hapowierzchni,jestkosztowne,rośliny
wymagająpielęgnacji,nawożenia,podlewania.
Trzebakupowaćnowesadzonki,dbaćo obiekty
architektury.A parknajpierwbyłpod opiekąMi-

nisterstwaGospodarkiKomunalnej,potemkolejnoRolnictwai Budownictwa.PotemWarszawaodżegnałasięniego.Scedowanotona barkisamorządówlokalnych,którew żadensposóbniebyły do tego przygotowane. Trudno oczekiwać
od prezydenta Chorzowa, by utrzymywał taki
obiekt.Toniejestsprawajednejgminy.Przecież
nawettworzącparkzdecydowano,żeniebędzie
należałdo żadnejz dzielnicChorzowa,zajmuje
po prostuwschodniączęśćmiasta.Podkreślono
w ten sposób jego ponadregionalny charakter.
Wartoprzypomnieć,żepo utworzeniuparkutyl-

kojegoczęśćnależałado Chorzowa,jednakgdy
Katowicerozpoczęłybudowęos.Tysiąclecia,potrzebowaływięcejgruntuna wykonanieinwestycji.Dopierozawartoporozumienieo wymianieterenów, w wyniku czego cały park znalazł się
w Chorzowie.Cośsięzmieniaw kwestiiparku.
Śledzęwszystkiedoniesieniana tentemat,więc
wiem,żewłaśniepowstałaKoalicjaOrganizacji
Pozarządowychzłożona z 6stowarzyszeńi fundacji(popierająKazimierzKutz),którawalczy,by
parkprzedewszystkimpozostałw obecnychgranicach.Jejmisjąjestteżprzekonaniesamorząduwoj.śląskiegodo pozyskaniaprzezWPKiW
statusuorganizacjipożytkupublicznego,dającegomumożliwośćulgorazdostępudo środków
publicznychi unijnych,a takżezachowanie„cichej
strefy”jakomiejscaodpoczynku.
Myślę,żeWPKiWtobardziejproblemdlasamorząduwojewódzkiego,marszałka,alenasze
województwotakżesamonieudźwignietakich
kosztów.Mamwrażenie,żeludziew innychregionachnaszegokraju,niewielewiedząo parkuchorzowskim.Choćbywajątuodwiedzający
z najdalszychzakątkówświata.
Pamiętam, że wiele lat temu,
kiedyoprowadzałempo Chorzowiekoleżankęz Warszawy,
byłazaskoczona pięknemparku–stworzonegow sercuterenów przemysłowych. Mam
wrażenie,żeostatniocośjednak zmienia się na lepsze.
Miastaz powrotemchcądbać
o swojązieleńi chcąinwestycje z nią związane finansować.Np.takieprojektyjużrealizująTychy.
– Już podpisano porozumie nie „Ma ster Plan” dla
WPKiW. Mają powstać, całoroczne baseny, nowoczesne
wesołe miasteczko, nowa kolejka. To dobry pomysł?
– Park jest dob rem nas
wszystkich,dziękiniemuoddychamyczystszympowietrzem,słuchamyśpiewuptaków,oglądamyładnązieleń.Stworzyłbowiemw aglomeracjiprzyjaznymikroklimat.Terazw Chorzowiejesto wieleczyściej,bojest
mniejprzemysłu,a dziękimikroklimatowiw parku rośnie mnóstwo grzybów. To oznacza, że
w pełniodnowiłosiętużyciebiologiczne.Każdyktochoćrazspacerowałtutaj,wieiledajeto
przyjemnościi jaktutajsięwypoczywa.W parkuzawszebyłomiejscetakżedlasztuki,kultury,rekreacjii myślę,żejestnadali będziew przyszłości.

Architekt krajobrazu Henryk Oziembała z Tychów,
(rocznik 1942), absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez 30 lat związany z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im.
Jerzego Ziętka, (odszedł stamtąd w 1995 roku), twórca założeń zieleni miejskiej w wielu miastach śląskich;
wykładowca (autor publikacji na temat zieleni miejskiej),
specjalista ogrodnictwa i folklorystyki (jego kompozycje kwiatowe zdobiły m.in. kościoły w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski). Chętnie angażuje się
w aranżacje wystaw kwiatów i ogrodów w chorzowskiej hali „Kapelusz”, towarzyszy im zresztą od początku ich istnienia, (odbyło się już 119 edycji).

– A czym dla pana jest chorzowski park?
–Po prostu,wszystkim,miejscempracy,wypoczynku,życia.Gdywrazz profesoremWładysławemNiemirskim,toonnauczyłmniewszystkiego,cotrzebawiedziećo zielenimiejskiej.Kiedytworzyliśmykoncepcjęparkunawetniedo końcazdawałemsobiesprawęz tego,jakąodegra
rolędlaśląskiejaglomeracji.Wtedynobilitacjąbyładlamniepracaz takznakomitymfachowcem
i to,żedoceniałmojepomysły.Chociażjużwtedywiedziałem,żerobimycośniezwykłegoi bardzoważnego.Dopierowielelatpóźniejzrozumiałemjednak,coparkmożenamdać.W czasienajwiększejprosperitypracowałow nimprawie 1,5
tys.osób.Terazkilkadziesiąt.Chorzówmożna byłobyporównaćz CentralParkiemw NowymJorku,z którymśmiałomożekonkurować.
– Central Park to ulubione miejsce spotkań,
spacerów wielu Amerykanów, nie tylko nowojorczyków. Żelazny punkt wycieczek po USA.
Zobaczymy go niemal w każdej produkcji filmowej pokazującej Nowy Jork, czy w ogóle
Amerykę Północną.
–Teparkiwielełączy.Obydwasąw czołówce
światowej największych założeń zieleni śródmiejskiej.Niektórzywskazują,żeWPKiWjestnawetwiększyod CentralParku,i na pewnonajwiększyw Europie.NaszparkzresztąteżotaczająwielkieosiedlaChorzowa,Katowic(os.Tysiąclecia)
i SiemianowicŚląskich. I tutajtakżejestroślinność
z całegoświata.Mamytuchoćbyamerykańskie
derenie,czydrzewametasekwoio charakterystycznychkorzeniachwyrastającychwysokoponad powierzchnięgleby.Sątuazjatyckiemiłorzęby,tulipanowce,klonyjapońskie,orazeuropejskie
cisy,jałowce,świerkii jodły.Niebrakujeteżciekawychzałożeń,takichchoćbyjakkotlina dinozauróww ZOO,ogródjestprzecieżintegralnączęściąparku,stawyz roślinnościąwodną,czyrosarium.Rosariumpowstałow 1968roku,z inicjatywyPolskiegoTowarzystwaMiłośnikówRóż,posadzonotuwtedyprawie 30tys.roślin.Zebrano
prawie 300odmiantychpięknychkwiatów.
– 30 tysięcy róż?! To naprawdę robi wrażenie!
–I w większościpochodziłyz darówpolskich
i europejskichhodowców.Podobniezresztąjaki inneroślinysadzonena terenieparku.BoŚląskbardziejniżinneregionykraju,doceniawartośćzieleni.Nawetpowstałstylaranżacjitypowośląskiegoogroduw naszymotoczeniu.Musząsięw nim
znaleźć,miejscewypoczynku,stół,krzesła.Jak
w piosence...„Pyk,pyk,pykz fajeczki,duś,duś,
duśgołąbeczki.Fajeczka,gołąbeczek,ławeczka,
ogródeczek. I w kadłubkukos–tostarzykalos”.
– Dziękuję za rozmowę.
AGNIESZKAZIELIńSKA
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Szóstka do gresu
ATLAS PROGRES topierwszanarynkuspecjalistycznaliniasześciuzaprawklejącychdopłytekgresowych.Pozwalaonatakdobraćwłaściwościklejudoparametrówpłytek,bytrwaleimocno
zespolićokładzinęzpodłożem,nawetwnajtrudniejszychwarunkacheksploatacji.Przywielu
rodzajachgresu,oferowanychnarynku,jesttosprawaniezwykleważna.
WskładliniiATLAS PROGRES wchodzisześćzapraw:
●PROgres STANDARD – klej podstawowy
Idealnydogresówmniejszychrozmiarów.Zapewniadługieibezpieczneużytkowanieokładzinytam,gdzieniejestwymaganezastosowanieklejuelastycznego
●PROgres STANDARD BIAŁY – klej podstawowy na białym cemencie
Chroniprzedprzebarwieniaminasiąkliwegresypolerowanemniejszychrozmiarów.PosiadawłasnościklejuSTANDARD,ponadtomożebyćstosowanywsystemachogrzewaniapodłogowego
●PROgres EXPRESS – klej o krótkim czasie wiązania
Sposóbnaszybkiremont.Ruchpieszyifugowaniejużpo4godzinach!
●PROgres MEGA – klej do płytek o dużym formacie
Elastycznyklejsamorozpływnyigrubowarstwowy,specjalniedopodłogowychpłytwielkoformatowych.Zabezpieczaprzedpowstawaniempustekpowietrznych,wyrównujedrobne
ubytkipodłoża(do20mm),idealnynabalkonyitarasy,atakżewsystemachogrzewaniapodłogowego.
●PROgres MEGA BIAŁY – klej do płytek o dużym formacie na białym cemencie
PosiadawszystkiewłaściwościPROgresuMEGA,dodatkowochroniprzedprzebarwieniami.
●PROgres ELASTYK – klej elastyczny na podłogi i na ściany
Klejelastycznydomocowaniapłytekgresowychśredniegoidużegoformatu,zarówno
naścianach,jakinapodłogach.Nadajesiędostosowaniawsystemachogrzewaniapodłogowego,natarasach,balkonachischodach.Zapewniatrwałepołączenieukładupłytka
+klej+podłoże,pomimowystępowaniawnimodkształceń,wynikającychzdobowych
irocznychwahańtemperatur.
Każdazzaprawjestwodo-imrozoodporna,każdąmożnastosowaćzarównowewnątrz,jaki
nazewnątrzbudynków.WszystkiespełniająwymaganiaPN-EN12004:2002iposiadająAtest
HigienicznyPZN.
Kolor i błysk
Wśródatlasowychnowościwdzialemateriałówdoukładaniapłytekceramicznychikamiennych
znajdująsiędwiezaprawydofugowania:
FUGA ATLAS ARTIS –jedynanarynkufuga,produkowanawoparciuotechnologięCOLOR
PROTECT®.Technologiataprzedłużatrwałośćkoloruspoinyiograniczawpływszkodliwychczynników.CharakteryzujesięonatakżemaksymalniezmniejszonąnasiąkliwościądziękizastosowaniuEFEKTUPERLENIA®.JestrównieżzabezpieczonaprzedszkodliwymdziałaniemgrzybówipleśnisystememMYKOBARIERA®.Zaprawanadajesiędospoinoszer.1-25mm,można
jąstosowaćzarównowewnętrzachjakinazewnątrz,naogrzewaniepodłogowe,dołazienek
ikabinprysznicowych.
FUGA Atlas Artis Style –pierwszanapolskimrynkudekoracyjnafugacementowazEfektem
Brokatowym.Dziękibrokatowipoliestrowemu,mienisięonatysiącemmalutkichrefleksów,migoczącychniczymszlachetnekamienie.Sątobrokatoweodpowiedniki10spośród31kolorów
fugiATLASARTIS.Pozwalatonarównoczesnestosowaniejednegokolorufugiwdwóchwersjach:matowejibrokatowej.FugabrokatowaposiadawszystkiewłaściwościFUGIATLASARTIS,możnająjednakstosowaćtylkowewnętrzach.
SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH jako PARTNER HANDLOWY posiada w swojej
bogatej ofercie wszystkie wyroby firmy „ATLAS” Sp. z o.o. i oferuje je w konkurencyjnych cenach wraz z usługą.

Zapewniamy:
Konkurencyjne ceny! Operatywną i szybką obsługę!
Dowóz towarów do klienta! Dogodne warunki płatności!
K.S.S.E. PODSTREFA GLIWICE
ul. Wyczółkowskiego 101
44-109 Gliwice

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
0 669 445 680, 0 724 240 178, 0 669 445 657
Zamówienia na adres: hurtowniarobud@op.pl
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NOwy SkłAD BUDOwlANy w Gliwicach
PrzedsiębiorstwoBudowlane„ROBUD” Sp.z o.o.
Jakofirmabudowlanazwieloletniątradycjąidoświadczeniemw ramachswojejdziałalnościotworzyła

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
SKŁAD oferujemateriały budowlane polskichi zagranicznychproducentóww KONKURENCYJNYCH CENACH
orazNA DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI.
Przetestowaniemateriałów na własnychbudowachzapewniaGWARANCJĘ
nietylkoPRODUCENTA, alei UŻYTKOWNIKA.

CHEMIA BUDOWLANA ● IZOLACJE (CIĘŻKIE I OGÓLNE) ● TYNKI I GIPSY ● MATERIAŁY ŚCIENNE
W ramachwspółpracyhandlowejz producentamimateriałów budowlanychpodpisaliśmyszeregwiążącychkontraktów handlowych. Naszymipartneramisą:
● ARDEX, ATLAS –chemiabudowlana
● IZOHAN, Q-FLEX –izolacjeprzeciwwodnei przeciwwilgociowe
● DOLINA NIDY, MULTIGIPS –tynkii wyrobygipsowe
● SILIKATY KLUCZE, LEIER –materiałyściennei kominy
● AUSTROTHERM, PANELTECH –styropiany
DREWNO BUDOWLANE
Więźba dachowa jodłowa, lub świerkowa w różnych wymiarach
docinana na wymiar zgodnie z potrzebami klienta.
Oferujemyw doskonałychcenach:
● łaty
● drewnoszalunkowe
● kontrłaty
● stemplebudowlane
● kantówki
● drewnosuszone
Materiały w KONKURENCYJNYCH cenach oraz Operatywna i Szybka Obsługa.

Największym ATUTEM naszejfirmysąBezpłatneSpecjalistyczne
Szkoleniamającena celupodniesieniewiedzypraktyczneji teoretycznejz zakresunowychrozwiązańitechnologiistosowanych
w budownictwie.
Szkoleniaw szczególnościkierowanesądo:
● projektantów i kierowników budów
● firmwykonawczych,
● brygadzistów i pracowników nadzoru ● służbutrzymaniaruchu
● zarządców nieruchomościi wspólnot
● klientaindywidualnego
Szkoleniatepozwalająna przygotowaniedobrzewykwalifikowanejkadrybranżowychspecjalistów-fachowców.
Obejmująw swoimzakresiePraceGlazurnicze,Dociepleniowe, Izolacyjne, jaki Wykończeniowe.
WrazzespecjalistamifirmyARDEX prowadzimy szkoleniaz zakresu
specjalistycznychsystemów tarasowych.
Istniejerównieżmożliwośćprzygotowaniaprogramuszkoleńpod kątemŚwiadectw Energetycznych.

Oferujemy: Dowóztowarówdo klienta! Szybkąrealizacjęzamówień! Negocjacjew zamówieniachzbiorczych!

ZAPRASZAMYDOWSPÓŁPRACY.
K.S.S.E. PODSTREFA GLIWICE
ul. Wyczółkowskiego 101, 44-109 Gliwice
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:
0 669 445 680, 0 724 240 178, 0 669 445 657
Złóż zamówienie na e-mail:
hurtowniarobud@op.pl

ForumBudownictwaŚląskiego-4(30)2009 43

wSpOMNIENIE

pozostanie
w naszej pamięci
Zmarłnagle,w pełnisiłtwórczych,mając 59lat
wypełnionychpracą,udanymiprojektamii rozwiązaniamitechnicznymi,którezapisałysięzłotymizgłoskamiw powojennejhistoriinaszegoregionu.WacławWachalbyłpostaciąnietuzinkową,którąpozostałna zawszew pamięciswoichwspółpracowników,
licznychkolegówi przyjaciół.
Mgr inż. Wacław Wachal urodził się 10 stycznia 1933rokuw Grudziądzu.Jużw wieku 9latstraciłojca,którywalczyłi zginąłw kampaniiwrześniowej.Onsamw tymczasiewrazz matkąi bratemzostał ewakuowany do Krosna. Po wojnie rodzina osiadłana Śląsku,w Gliwicach.W tymmieście
Wacławw 1951rokuzdałmaturęi rozpocząłstudia
na WydzialeInżynieriiSanitarnejPolitechnikiŚląskiej.
W 1957rokuukończyłstudiaz tytułemmagistrainżynierai specjalizacją–gospodarkawodna w zakładzieprzemysłowym.
W tymsamymrokupodjąłpracęw Wojewódzkim
BiurzeProjektówKatowice–Zachódz siedzibąw Gliwicach,firmą,z którązwiązałprawiecałeswoje,ponad 30letnieżyciezawodowe,przechodzącwszystkieszczeblekariery.Na początkubyłasystentemprojektanta,późniejprojektantem,starszymprojektantemi kierownikiemzespołu.
W 1962rokuobjąłfunkcjękierownikapracowni
instalacyjnej,a w 1974rokuzostałkierownikiemzespolonejpracowniciepłowniczej.W 1976rokuzostałmianowanyzastępcądyrektorads.projektowania,a od 1października 1977rokupowierzonomu
stanowiskonaczelnegodyrektoraWBPZabrze
W listopadzie 1977r.ukończyłdwuletnieStudium
Podyplomowew zakresiekoordynacjiprojektowania inwestycji przemysłowych na Wydziale BudownictwaPolitechnikiŚląskiej.
W całymokresiepracyw WBPZabrzeodznaczał
sięniezwykłąaktywnością,wielkimizdolnościamiorganizatorskimii wszechstronnąwiedzą.
–W wynikuwielurozmówi spotkańz Wacławem
Wachalempodjąłempracęw WBP–wspomina jegobliskiwspółpracownikinż.WładysławWilgusiewicz.– Istotneznaczenietejdecyzjimiaławybitna osobowośćW.Wachalai jegozdolnościkierowniczei organizacyjne,a takżejegogłębokai wszech-

ZbratemJerzym

stronna znajomość problematyki ciepłownictwa
i energetyki.
WacławWachalcieszyłsiędużymuznaniemi szacunkiemnietylkopracownikówbiura,alerównież
przedstawicieliwładzzwierzchnichorazinstytucjii zakładówwspółpracującychz WojewódzkimBiurem
ProjektówZabrze.
–Mójmażbyłczłowiekiemniezwykłym–wspomina żona Bożena.Zawszetowarzyszyłamupogodaducha,wiaraw szczęśliwąprzyszłość.Byłmoimmężemi przyjacielem.Cechowałagowielkamądrośćżyciowai starałsiętoprzekazywaćinnym.Zawszeszanowałdrugiegoczłowieka.Byłwielkimautorytetemdlaludzi.Wspaniałomyślniewybaczałi nie
chowałw sobiewrogości.Swojąpostawąrozbrajał
wszystkichi nastawiałprzyjaźniedo świata.Byłosobążyczliwąi otwartą.Potrafiłznaleźćczasdlakażdejosoby,którasiędo niegozwróciłao pomoci zawszetąpomocotrzymywał.Byłlubianyi szanowanyprzezwszystkich,którzygoznali.
Mieliśmywspólnezainteresowania,zrazemspędzaliśmykażdywolnyczas.Uważamza darlosuspotkaniena swejdrodzetakwspaniałegoczłowieka.
Pozostaniew mymsercuna zawsze.
W 1977WacławWachalrokuotrzymałwyróżnieniei podziękowanieWojewódzkiegoZarząduRozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Katowicach
za opracowaniekompleksowegoprogramuprzygotowania i uzbrojenia terenów dla budownictwa
mieszkaniowegow latach 1980-1990.
W 1982rokuwyróżniłgoWojewodaKatowicki
za opracowanieProgramuRozwojuWoj.Katowickiego
W 1984rokuotrzymałnagrodyza opracowanie
ProgramuRozwojuCiepłownictwaWoj.Katowickiego,a takżeza opracowaniedokumentacjitechnicznejdla I etapuDTŚorazza uruchomieniesystemu
ciepłowniczegoKatowici GOPCentrumorazmagistralicieplnejdlaHutyKatowice,FSMBielsko,El.
Chorzówi innychobiektówi zakładówprzemysłowychŚląska.
Niezależnieod pracyzawodowejw WBPZabrze
pełniłwielefunkcjiw innychjednostkachgospodarczychi stowarzyszeniach.
Byłm.in.członkiemZarządu
Oddziału i przewodniczącym
SekcjiCiepłowniczejw Polskim
ZrzeszeniuInżynierówi TechnikówSanitarnych,członkiemZespołuDoradczegods.Ciepłownictwaw MinisterstwieAdministracji, Gospodarki Terenowej
i OchronyŚrodowiska,rzeczoznawcą w sprawach instalacji
i ciepłownictwaa takżeczłonkiem
komisjids.Energetykiw Urzędzie
Miejskimw Gliwicach.
W okresieprawie 15-letniego
kierowaniabiuremprzyczyniłsię
do poważnego wzrostu liczby
wykonywanychopracowańpro-
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jektowo-koncepcyjnychi studialnych.W tymwłaśnie
okresiezostałopodjętew WBPZabrzeprojektowanieDTŚ,kompleksowychukładówciepłowniczych,
rozwiązańekologicznych.
W latach 80pracowałrównieżw zespoleprojektowo-koncepcyjnym,któryopracował 20projektów
ofertowychdlanowoczesnychinstalacjitransportu
i składowaniaodpadówenergetycznychw elektrowniachkrajowychi zagranicznych
W 1990rokuustąpiłzestanowiskadyrektoranaczelnegoWBPZabrzeskupiającsięna rozwojunowo założonej firmy „Ekspertprojekt. Kierował nią
do swejprzedwczesnejśmierciw 1992roku.

Bardzokochałswojegosyna

Zmarłw pełnisiłtwórczych 1marca 1992roku.
Jeszczedzieńwcześniejbyłsłużbowow Opolu.
–Ostatniemojespotkaniez W.Wachalemmiałomiejsce 29lutego 1992roku.–wspomina inż.WładysławWilgusiewicz–W tymdniuwyjechaliśmy
do WPECOpolew związkuz pracamiWBPnad dostawamiciepłaz elektrowniOpoledo WPECOpole.W drodzepowrotnejzauważyłemu W.Wachaladośćsilneobjawyzmęczenia,alewróciliśmydo Gliwickierowanymprzezniegosamochodembezwiększychproblemów.Nazajutrzotrzymałemtelefoniczną wiadomość o nagłym jego zgonie. Ten nagły
i przedwczesnyzgonbyłoczywiściewynikiembardzointensywnegotrybużyciaoraznapięći stresów
jakieprzezywałszczególniew latach 80.niezwykle
trudnychzewzględówekonomicznychi społecznych.
WacławWachalzostałpochowanyna CmentarzuCentralnymw Gliwicach.
Za wieloletniąi aktywnąpracęzawodowąi działalnośćspołecznąmgrinż.WacławWachaloznaczonyzostałKrzyżemKawalerskimOOPi Złotym
KrzyżemZasługi.Otrzymałrównieżwieleodznaczeń
resortowychi wojewódzkich.

wSpOMNIENIE

tADEUSZ wNUk

wspomnienie o wacławie wachalu
– wybitnej osobowości
budownictwa śląskiego
W swejbiografiizawodowej,ponad 20-latpoświęciłempracyzawodowejw administracjipaństwowej.
W dekadzielat 80-tychjakoPrzewodniczącyWojewódzkiej Komisji Planowania, Wicewojewoda
i WojewodaKatowicki.Współpracowałemw tym
okresiez bardzowielomawybitnymispecjalistami,
ekspertamiw wieludziedzinachzawodowych.Dzisiajspośródnichchciałbymprzypomniećpostaćmgr
inż.WacławaWachala,długoletniegodyrektoraWojewódzkiegoBiuraProjektóww Zabrzu.
Pozostajew mojejpamięcijakowybitna osobowość.Po pierwsze,zewzględuna swójprofesjonalizmi kompetencjew zawodowejdziedziniejakąbyłoprojektowanie,budowai eksploatacjasystemów
gospodarkicieplneji energetycznej.Po drugie–z tytułuJegozdolnościkierowniczychi organizacyjnych.
Najbardziejcenięsobieszczególnieważnąpredyspozycjęi umiejętnośćosobistąWacławaWachala
jakąbyłosystemowetraktowaniekażdegotematu
i zagadnienia.Konsekwentnestosowanielogicznych
zasadrozwiązywaniakażdegoproblemupoprzez
diagnozęstanuobecnego,ustaleniecelugłównegoi szczegółowych,określeniezadańa następnie
warunkówi metodichrealizacji.
TeosobistewaloryintelektualneWacławaWachala zostały wielce użytecznie wykorzystane
w formułowaniustrategiii programówrozwojuregionalnegonaszegowojewództwaw latach 80-tych,
a na ichpodstawiew opracowaniukompleksowych
projektówrozwojuregionuw poszczególnychdziedzinachinfrastruktury:
–centralnegociepłownictwa,gospodarkiwodno-ściekowej,transportui komunikacjiorazochrony
i kształtowaniaśrodowiska.
Na początkulat 80-tych,ówczesnewojewództwokatowickiestanęłoprzed dramatycznąkoniecznościązrewidowaniadotychczasowejpolitykitylko
wyłącznieekstensywnegorozwojugospodarczego
regionu.Forsowanierozbudowyprzemysłuciężkiego,zwłaszczagórnictwawęglowegoi hutnictwa,nie
liczącsięz realiamiprzyniosłobardzobrzemienne
skutki. Najważniejsze z nich to: przekroczenie
chłonnościprzestrzennejwojewództwai elementarnychprogówekologicznych,wyczerpaniewszelkichrezerwbilansowychi wydolnościinfrastrukturytechnicznejregionu,pogorszeniesięwarunków
życialudności–mieszkaniowych,obsługitechniczneji społecznej.
W 1981rokupowołanezostałoKolegiumds.PlanowaniaRozwojuWojewództwa,któremuprzewodniczyłem.W składKolegium,jakowiodącydoradca,powołanyzostałWacławWachal,jakoDyrektorWBPw Zabrzu.TogremiumwybitnychspecjalistówkierującsięzasadąWacławaWachala,czyli
systemowego traktowania każdego problemu,
uznało, że w pierwszej kolejności rozpoczęcie
rozwiązywaniagłównychproblemówwojewództwa
możenastąpićw procesie:długookresowegoprogramowaniarozwojuregionu,integracjiplanowaniaspołeczno-gospodarczegoz przestrzennym,koordynacjiplanówrocznych,wieloletnichi perspek-

tywicznych,przy nadrzędnościspołecznejakceptacjicelówrozwojuwojewództwa.
Na tejpodstawierozpoczęłysięintensywneprace,abywdrożyćw praktyceprzyjętepoglądydalszegotraktowaniarozwojuregionu.
W pierwszejkolejnościopracowanyzostałprojektnowej„Strukturyfunkcjonalneji organizacyjnej
planowaniaspołeczno-gospodarczegoi przestrzennegowojewództwa”.Po wdrożeniutegoprojektu
opracowanyzostał„RAPORT”jakoinformacjadla
Rząduo podstawowychwarunkachdalszegofunkcjonowaniai rozwojuwojewództwa.Byłatoteżbardzoistotna prognoza ostrzegawczawobecwładz
centralnycho wzrastającymzagrożeniuwykorzystaniapotencjałuprzemysłowegoi pogorszeniawarunkówżyciamieszkańcówregionu.
W czerwcu 1982rokuna podstawietego„Raportu”,KOMITETGOSPODARCZEGORADYMINISTRÓW,zatwierdziłharmonogramdziałańwładz
centralnychi województwacelemprzygotowania
materiałówdlaRadyMinistrów.
Rokpóźniejna podstawiewspólnegoopracowania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
i UrzęduWojewódzkiegow Katowicachodbyłosię
posiedzeniePrezydiumRządu,którepodjęłoPOSTANOWIENIAnr 34/85o podstawowychwarunkachdalszegofunkcjonowaniai rozwojuwojewództwakatowickiego.
Pan Wacław Wachal osobiście uczestniczył
w tychbardzolicznychi długotrwałychuzgodnieniachkształtowaniadalszejpolitykiregionalnegorozwojuwojewództwaz poszczególnymiorganamiRządu.ByłwspółautoremprzyjętychprzezPrezydium
Rząduustaleńkońcowych,któremiałyzapewnićdalszy, zrównoważony rozwój regionu śląskiego.
Równieistotnywkładwniósłw praktycznewdrożenietychustaleń.
POSTANOWIENIAPrezydiumRządu,zapewniłyprzygotowanie,a następnierozpoczęcierealizacjikluczowychinwestycjiinfrastrukturalnychwojewództwa,a wśródnich:
budowęwodociągugrupowego„Dziedźkowice”,
zbiornikawodnegow ŚwinnejPorębieorazzbiornikaprzeciwpowodziowegow Raciborzu,
budowęcentralnychoczyszczalniściekóww Katowicach,Siemianowicachi Sosnowcu,
budowę„DrogowejTrasyŚrednicowej”i „KolejowegoRuchuRegionalnego”,
rozbudowęi modernizacjęcentralnychelektrociepłownimiędzyinnymiw Katowicach,Tychach
i Zabrzu.
RównocześnieRadaMinistróww tymsamymdokumenciezobowiązaławówczasbardzosilnedecyzyjnie resorty gospodarcze do współdziałania
z władzamiwojewództwakatowickiegodo prowadzeniawspólnychpracprogramowychdlaumożliwieniaharmonizowaniadalszegorozwojuregionu,a wśródnich:
Planu Regionalnego Rozwoju Województwa
do 1995rorazWojewódzkiegoPlanuZagospodarowaniaPrzestrzennego,

WacławWachal swoją karierę sportową rozpoczął
w 1953 roku, wstępując do sekcji motorowej
Akademickiego Związku Sportowego w Gliwicach.
W 1954 roku uzyskał licencję zawodnika motocyklowego. Specjalizował się w rajdach motocyklowych terenowych zwanych „Trial”, startując systematycznie bardzo szybko wszedł do grona liczących się w tym sporcie zawodników
Z ważniejszych osiągnięć należy wymienić zdobycie jednego złotego i dwóch srebrnych medali
w Międzynarodowych Rajdach Tatrzańskich. W latach 1958-59 był członkiem motocyklowej Kadry Narodowej.
Jego pasje zawodowe jednaj zaczęły powoli wypierać pasje sportowe. W 1962 roku zrezygnował ze
startów. Jeszcze przez parę lat był członkiem zarządu AUTO MOTO KLUBU Gliwice, pełniąc funkcję Kapitana Sportowego, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami i zawodnikami
WieloletniegoProgramuOchronyi KształtowaniaŚrodowiskana lata 1986-1990oraz 1990-1995r.
wrazz projekcjązadańtegoprogramuprzezposzczególneresortygospodarcze,
PerspektywicznegoSystemuTransportowo–Komunikacyjnegowojewództwa.
Takżew tych,fundamentalnychdladalszegorozwojuwojewództwastrategicznychprojektachprogramowych,bardzoistotnyudziałmiałWacławWachalorazkierowaneprzezNiegoWojewódzkieBiuroProjektóww Zabrzu,któryjużwówczasprzygotowałodokumentacjętechnicznądla I -goetapubudowyDrogowejTrasyŚrednicowej.
Tą osobistą swoją wypowiedź o Wacławie Wachalu traktuję jako podziękowanie za wieloletnią
wzajemną współpracę, za bardzo konstruktywne wspieranie mojej działalności publicznej,
zwłaszcza w zakresie programowania i planowania rozwoju regionalnego województwa. W swej
dalszej działalności zawodowej stale wykorzystywałem przejętą od Wacława Wachala, wspomnianą na wstępie, zasadę systemowego traktowania każdego problemu i żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętego planu działania. Bardzo sobie cenię, że nasza wzajemna wieloletnia
współpraca zawodowa przerodziła się w przyjaźń
i docenianie tych samych wartości.
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czy obowiązkowe kontrole
obiektów budowlanych
zapewniają bezpieczeństwo
ich użytkownikom?
Ustawodawca w prawie budowlanym poświęciłcałyrozdział 6utrzymaniuobiektówbudowlanych.Sątamzawarteprzedewszystkim
obowiązkiwłaścicielai zarządcyobiektubudowlanego.Towłaśnieteosobysąbezpośrednio
z ustawyodpowiedzialneza właściweużytkowanieobiektubudowlanego,zgodnez przeznaczeniemi wymaganiamiochronyśrodowiska,
a takżeza utrzymywaniegow należytymstanietechnicznymi estetycznym,niedopuszczającdo nadmiernegopogorszeniasięjegowłaściwościużytkowychi sprawnościtechnicznej.
Chodzio zapewnieniespełnieniatzw.wymagań
podstawowych dotyczących bezpieczeństwa
konstrukcji,bezpieczeństwapożarowegooraz
bezpieczeństwaużytkowania,alerównieżnp.
zasadoszczędnościenergii.W ustawieprawo
budowlaneokreślonoramowezasadywymaganychkontroliobowiązkowych,któregeneralnie
obejmująwszystkieużytkowaneobiektybudowlane.
Organamiuprawnionymido egzekwowania
obowiązkównakładanychprzepisamiprawabudowlanegow zakresieobowiązkowychkontroli
obiektówbudowlanychsąpowiatowii wojewódzcyinspektorzynadzorubudowlanego,którzymogążądaćod właścicielalubzarządcyobiektuinformacjilubudostępnieniadokumentówzwiązanych z jego utrzymaniem i użytkowaniem,

w tymprotokołówz kontroliokresowych.W praktycedużailośćobiektówbudowlanychniejest
poddawanakontrolomobowiązkowym,a tylko
w przypadkuzapowiedzianejkontroliprzezinspektorównadzorubudowlanegosporządzany
jest aktualny protokół. Większość właścicieli,
zwłaszczabudynkówjednorodzinnychdowiadujesięo obowiązkowychkontrolachprzy okazji
wizytyinspektoranadzorubudowlanego.Uważają,żejeślikominiarzprzeczyścirazna jakiś
czaskomin,towystarczyjedynierachunek,bo
onświadczyo wykonaniuusługi.Po coktośma
pisaćprotokóło sprawnościtechnicznejprzewodów kominowych, jeśli nic się nie dzieje,
a przecież taki protokół generuje dodatkowo
koszty.Przy ciągłymograniczaniunakładówniezbędnychdo utrzymaniaobiektubudowlanego
niemaśrodkówna takicel.Dziejesiętakzwłaszczaw małychwspólnotachmieszkaniowychlub
budownictwiejednorodzinnym.Obiektyzarządzaneprzezlicencjonowanychzarządcówlub
spółdzielnie mieszkaniowe są objęte prawie
w 100%obowiązkowymikontrolami.DlaprzeciętnegoKowalskiegostantechnicznyobiektu
widaćgołymokiem.a gdyna naprawyi takbrakujepieniędzyto,po cotracićjeszcześrodki
na kontrole?W rzeczywistościorganykontrolująceprzestrzeganieprawabudowlanegomająniewielkiwpływna zakresi zasięgprowadzo-

Takwyglądawiększośćbudynkówo nieuregulowanymstanieprawnym.Głównypowódtobraknaprawbieżącychi remontów.
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nychkontroli.Niktniewierównież,jakiprocent
obiektówjestpoddawanyobowiązkowymkontrolom.Niesąokreślonejednoznacznieprzepisydotyczącesposobuprowadzeniakontrolii zawartości protokołu z jej przebiegu. Jedynie
w stosunkudo budynkówmieszkalnychw rozporządzeniu,któreokreślawarunkitechniczne
użytkowaniaznajdujesięrozdziałdotyczącykontroli.Wymienionow nimelementyjakiepowinien
zawieraćsporządzanyprotokół,zatemosoba
wykonującakontrolęsprawdzaobiektw tymzakresie.Łatwiejrównieżinspektoromorganów
nadzorubudowlanegoegzekwowaćprawidłowyzakreskontroli.W przypadkuinnychobiektówbudowlanychniemarozporządzeńdotyczącychwarunkówichużytkowaniai występujedowolnośćinterpretacjiw zakresieprowadzonej
kontroli. Niektórzy kontrolujący uważają, że
możnaposiłkowaćsięprzezanalogięwspomnianymiwarunkamitechnicznymiużytkowaniabudynkówmieszkalnych.Aleczymożnaporównać
budynekmieszkalny,nawetwielorodzinnydo olbrzymiejhaliprzemysłowejzespecjalistycznymi instalacjami i ciągami technologicznymi.
Dlatakichobiektówpowinnypojawićsięodrębneprzepisywykonawczedotyczącewarunków
ichużytkowania.Jesttojednaktrudnezagadnieniez uwagina różnorodnośći specyfikęzarównosposobuużytkowaniajaki zagadnienia

Małeuszkodzeniatynkumogądoprowadzićdo zawilgoceniaściani najlepiejnaprawiaćjana bieżąco.
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dotyczącekonstrukcji.Brakprzepisówwykonawczychjestdużymutrudnieniemzarównodlawykonującychkontrolejaki właścicielilubzarządców,którzyzazwyczajnieposiadająwykształceniabudowlanegoi niepotrafiąocenićczyprzeprowadzonakontrolazostaławykonanafachowoi w pełnymzakresie.Samozapewnienieosobyprzeprowadzającejkontrolęnierazniewystarcza.Dlaprzeprowadzeniaprawidłowejkontroli,zwłaszczainstalacjigazowychi elektrycznych
wymaganyjestdostępdo poszczególnychlokalimieszkalnychw budynkachwielorodzinnych.
Tupojawiająsiętrudnościszczególniew dotarciudo częścimieszkań,którychwłaścicielewyjechalinp.do pracyza granicęlubwłaścicielcelowonieprzebywaw mieszkaniupo rozpisaniu
datykontroli,bochceukryćstanfaktyczny.Nie
maw naszymkrajuregulacjiprawnychw tym
zakresie, poza możliwością powiadomienia
prokuraturyo przypadkunotorycznegoutrudniania wypełnienia obowiązków wynikających
z prawabudowlanego.Jesttojednakżmudna
drogai niezawszezarządcamamożliwośćpodjęcia tak karkołomnych kroków w stosunku
do niezdyscyplinowanegoużytkownika.Zatem
czyprotokółwykonanynp.tylkodlaczęściprzewodówkominowychobiektujestwystarczający
do stwierdzenia ich należytego stanu technicznegoi sprawdzeniaprawidłowościpodłączeń?Zgodniez przepisamitakiprotokółniewypełniaustawowegoobowiązkui organsprawdzającymożeegzekwowaćwykonanieprawidłowegoprotokołu,obejmującegowszystkiepodłączeniado pionówkominowych,aleoczywiście
tylkood właścicielalubzarządcy,którzyczują
siębezradni,w takiejsytuacji.Niemażadnych
uregulowańprawnych,którepozwalałybyprzeprowadzićorganomnadzorubudowlanegopostępowanieprzymuszającedo wykonaniaw stosunkudo użytkownikamieszkania.
Dlapodniesieniabezpieczeństwaobiektów
zwłaszczaużytecznościpublicznejo dużejpowierzchnizabudowypo katastrofiehaliwystawienniczejw Chorzowiewprowadzonoobowiązek prowadzenia kontroli okresowych takich
obiektówdwarazyw roku,po okresiezimytj.
do 31majaorazprzed sezonemzimowymtj.
do 30listopada.O ilewynikipierwszejkontroli
możnawykorzystaćw sezoniebudowlanymtj.
do końcapaździernikadanegorokutotermin
drugiejkontroliuniemożliwia,zazwyczajz powoduzłychwarunkówatmosferycznych,przeprowadzeniezalecanychrobót.Jesttoraczej
kontrola,któraw rzeczywistościsprawdzawykonaniezaleceńpoprzedniejkontrolii mogłaby
byćnazwanasprawdzającą.
Zgodniez przepisamiustawyprawobudowlaneodpowiedzialnośćza kontrolęponosiosobaposiadającado tegorodzajuczynnościodpowiednieprzygotowaniezawodowetj.uprawnieniabudowlanei jestczłonkiemizbyzawodowej.Okazujesięjednak,żewiększośćprotokołówjestrobionasztampowo,raczejna ilośćniż
na jakość,jedyniepo to,byspełnićobowiązek
wynikający z przepisów prawa. Przy dużych
i skomplikowanychobiektachbudowlanychsolidneopracowaniewiążesięz dużymnakładem
pracy i wysokimi kosztami, na które nie stać
większościwłaścicielilubuważajątoza stratę
pieniędzy.Zatemwykonanieprotokołuz kontroli
niekoniecznieodzwierciedlaaktualnystantechniczn y obiekt u. Odn os i się to zwłaszc za

Konstrukcjestaloweznaczniełatwiejbudowaćniżkontrolować.

do obiektówo konstrukcjistalowej,w których
czasamidopieroszczegółowaekspertyzawskazujena występującezagrożenie.Znamprzypadekbudynkuz zadaszeniemw konstrukcjistalowej, któremu groziła katastrofa budowlana
a protokołyz kontroliwykonywanychjedyniewizualnieniewykazywałynawetjegozłegostanutechnicznego.Dopieroszczegółowaekspertyza techniczna wykazała nieprawidłowości
w wykonaniupołączeńspawanychi występującerealnezagrożeniekatastrofąbudowlanąpodobnądo tejz Chorzowa.Dużymproblememdla
osóbprzeprowadzającychkontrolestanutechnicznego jest sposób wykończenia obiektów
zwłaszczahandlowychz sufitamipodwieszonymi,ukrywającymiwiększośćinstalacji.Dotarcie
do konstrukcjijestbardzouciążliwei wymaga
nierazpodjęciaspecjalnychdziałańumożliwiającychprawidłowesprawdzenienp.połączeń
śrubowych czy spawanych. Warto dodać, że
sprawdzanie stanu technicznego niektórych
obiektówbudowlanychnp.podziemnychsieci
uzbrojeniatechnicznegowymagaużyciaspecjalistycznegosprzętusprawdzającegoszczelnośćgazociągówlubkanalizacji.Wiążesięto
oczywiściez dodatkowymikosztami,jakienależyponieść,abyprzeprowadzićobowiązkową
kontrolę.

Złeużytkowaniebudynkówprowadzidoichzagrzybienia,którestanowizagrożeniedlazdrowiamieszkańców.

W związkuz pojawiającymisięw ostatnichlatachniespotykanymidotychczasna takąskalęzjawiskamiatmosferycznymio wyjątkowym
oddziaływaniu na obiekty budowlane np. ponadnormatywneopadyśniegu,silnewiatryhuraganoweitp.pojawiłsięniedawnoprzepisobligującywłaścicielilubzarządcówdo jeszczejednejkontroli,o którejwiększośćobywateliniepamięta.Wartozatemprzypomnieć,żekażdorazowow przypadkuwystąpienianiekorzystnych
zjawisk atmosferycznych, oddziaływujących
na obiektybudowlanenależyprzeprowadzićkontrolę ich bezpiecznego użytkowania. Nie jest
określonyzakrestejspecyficznejkontroli,ale
w zamyśleustawodawcychodziłoo wprowadzeniedodatkowegosprawdzeniaobiektupod kątembezpieczeństwajegoużytkownikówi realnegozagrożeniaw szczególnieniebezpiecznych
warunkach.
W przypadkustwierdzeniazagrożeniażycialub
zdrowialudzi,bezpieczeństwamieniabądźśrodowiskaosobadokonującakontroli(niezależnie
od jejrodzaju)maobowiązekprzesłaniakopiiprotokołudo nadzorubudowlanego.Po otrzymaniu
informacjiinspektorprzeprowadzabezzwłocznie
kontrolę,bypotwierdzićusunięciestwierdzonych
uszkodzeńi zagrożenia.Jeśliwłaścicieluchyla
sięod wykonaniazaleceńprotokołuorganmożewydaćdecyzjęadministracyjnąprzymuszającądo wykonaniaobowiązkuusunięciazagrożeniażycialubmienia,celemuniknięcianp.katastrofy budowlanej. Tylko obiekty wielko powierzchniowe(po katastrofiechorzowskiejhali)
zostałyobjętespecjalnymnadzoremi statystyką.W przypadkukontrolitakichobiektówosoba
dokonującakontrolijestobowiązanabezzwłoczniepisemniezawiadomićwłaściwyorgannadzorubudowlanegoo przeprowadzonejkontroli,bez
względuna jejwynik.Dajetopoglądorganomadministracjijakdużyprocenttychobiektówpoddawanychjestprzeglądomdwarazyw roku.
Conależynaprawićw budynkunajlepiejwie
zarządcapo prawidłowowykonanejkontroli,ale
czyznajdziefunduszena wykonanienajpilniejszyprac?Trudnomunierazprzekonaćwspólnotędo podjęciauchwaływ sprawieprzeprowadzeniaremontunp.dachu,któryprzecieka,bo
według mieszkańców niższych kondygnacji
ważniejszejestwykonanieparkingu.Tetrudnościdoprowadzajączęstodo złegostanutechnicznegobudynkumimoprawidłowowykonywanychkontroli.,gdyżnieusuwasięuszkodzeń
małychtylkodoprowadzado zniszczenianp.całegopokryciadachowego.
Znaczniegorzejjestz obiektami,któreniemająwłaścicielalubzarządcyi niktnieprowadzi
żadnychkontrolianitymbardziejrobótremontowych.A takichobiektówjestsporo,zwłaszcza
na Śląsku.Lokatorzymająświadomośćzłego
stanutechnicznego,aleniemająprawado nieruchomości.Nawetpoinformowanienadzorubudowlanegoniepoprawisytuacji,boniemana kogowydaćdecyzjina usunięcienieprawidłowości.Niktw takichobiektachnieprzeprowadza
kontrolia Gminytłumaczą,żemajązwiązaneręce,boniewolnopublicznychpieniędzyprzeznaczać na prywatną własność. W ten sposób,
przy dużymniedoborzemieszkań,np.socjalnych,niszczejewielebudynkówo nieuregulowanymstanieprawnym.
MAŁGORZATAMAZUR
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Małe gminy
bardziej się
starają...
Rozmowa z GABRIElą lENARtOwIcZ, prezesem Zarządu
wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej w katowicach

– Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska sprawdziły się znakomicie w roli
skutecznego instrumentu finansującego
inwestycje ekologiczne, a mimo to raz
po raz powraca pomysł ich likwidacji...
–Funduszetetworzonesąz opłatza korzystanieześrodowiskai karza jegozanieczyszczanie.Sąwięcformąpodatku,którywinien, zdaniem reformujących finanse państwa,trafiaćdo jegobudżetu.Niemawątpliwości,żewówczasśrodkówna celeekologiczne z jednego źródła, jakim jest budżet
państwa,byłobyznaczniemniej.W takiejsytuacjinajwięcejdo straceniamiałobynajbardziej zniszczone działalnością przemysłu
województwośląskie.Trudnotosobienawet
wyobrazić.
Funduszez osobowościąprawnąudzielają
bowiemdopłatdo kredytów,niskooprocentowanychpożyczek,dotacjidlainwestycjiekologicznychi równocześniezapewniajączęściowyzwrotpieniędzydo dobrzefunkcjonującegosystemufinansowaniaochronyśrodowiska.
A więcpomnażająilośćpieniędzykierowanych
na tencel.Takżew tymsensie,żepodmioty
podejmującesiębudowyoczyszczalniścieków,
składowiskaodpadówczyograniczeniaemisjizanieczyszczeńz wysokichkominówbądź
domowychpalenisk,inwestująrównocześnie
swoje,znaczniewiększeniżfunduszowe,pieniądze.
Nowaustawao finansachpublicznychprzewiduje wprawdzie korektę samorządowych
funduszycelowych,ale...tychekologicznych
nielikwiduje.Państwowefunduszeceloweposiadająceosobowośćprawną,czylinarodowy
i wojewódzkiefunduszeochronyśrodowiska,
zostanąprzekształconew państwowei samorządoweosobyprawne.Spowodujetojedynie
umiejscowienieichw innejkategoriiinstytucji
finansówpublicznych.

Potencjalnibeneficjencitychfunduszymogąbyćspokojni.Korzystaniez funduszowego
wsparciafinansowegow przyszłymrokuodbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. I wielewskazujena to,żetakpozostaniedo czasuosiągnięciaprzezPolskęcoraz
ostrzejszych unijnych standardów środowiskowych.
– Co się zmieni?
– W dyspozycji Wojewódzkich Funduszy
OchronyŚrodowiska...pojawisięnowyinstrument finansowy, który pozwoli częściowo
umarzaćkredyty,zaciągniętena celeekologiczne.Będzieonfunkcjonował,obokpreferencyjnychpożyczek,dotacjii dopłatdo kredytówitd...
Toskuteknowelizacjiustawy„Prawoochrony
środowiska”.
– Powiatowe i gminne fundusze ochrony
środowiska nigdy nie miały osobowości
prawnej...
–Dotądbyłyrodzajemekologicznej„zakładki”w budżetachgmini powiatów.Od nowego
roku opłaty za korzystanie ze środowiska
i karyw częściprzeznaczonejdlanich,trafiać
będą bezpośrednio do ich budżetów. Ale,
zgodnie z zapisem znowelizowanej ustawy,
trzebabędziejew całości–jakdotąd–przeznaczyćwyłączniena celeekologiczne!!!
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Katowicach, choć należy
do najzasobniejszych w kraju, nie jest
w stanie wesprzeć wszystkich pilnych inwestycji w regionie. Czy wystarczająco korzystamy z unijnej pomocy?
–WFOŚiGWw Katowicach,takjakpozostałefunduszewojewódzkie,pełniważnąrolępośrednikaw pozyskiwaniui wydatkowaniuśrodkówz największegounijnegoProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.Przeznaczanesąonena gospodarkęwodno-ściekową,gospodarkęodpada-
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mii ochronępowierzchniziemi.Na najmniejsze projekty, których wartość nie przekroczy 25mlneuro,a takżetenajważniejszei największedlaregionuz listyinwestycjikluczowych.Sąna niejzakładytermicznegounieszkodliwianiaodpadówdlaaglomeracjio wartościponad 1.200mlnzłotych.
W ciąguostatnichdwulatz ProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowiskoskorzystałyprzedewszystkimmałegminy.Dziewięciuspośródnichprzyznanodotąddofinansowanie z Funduszu Spójności na łączną sumę 325mlnzłotych.Otrzymałyje:Jasienica
na kanalizacjęsanitarną;Kłobuckna uporządkowanie gospodarki ściekowej; Buczkowice
na budowę kanalizacji sanitarnej; Poczesna
na kanalizacjęw BrzezinachNowych,Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej;
Myszkówna gospodarkęwodno-ściekową;Wisłana rozbudowęsieciwodociągoweji kanalizacjisanitarnej;ŁaziskaGórnena budowęsystemukanalizacjiorazKonopiskana uporządkowaniegospodarkiściekowej.NajwiększedofinansowanieprzyznanoZakładowiGospodarkiOdpadamiw BielskuBiałej S.A.na budowę
kompleksowegosytemugospodarkiodpadami,obejmującegotomiastoi wszystkiegminy
powiatubielskiego.
– Co się dzieje z strategicznymi projektami systemu gospodarki odpadami dla
miast Metropolii „Silesia”?
– Jesteśmy nimi mocno zainteresowani
z dwupowodów.Po pierwsze,właśnieteprojektymająnajwiększeznaczeniew spełnieniu
zobowiązańakcesyjnychprzezwojewództwo
śląskie.A po drugie,sątotrzyindywidualne,
pozakonkursowe,projektyz listykluczowejministerstwarozwojuregionalnego,którerównież
„przechodząprzeznaszeręce”.(Na podstawie
odrębnegoporozumieniaz NarodowymFunduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

EkOlOGIA

Wodnej, zaakceptowanego przez ministra
środowiska).
Chodzio kompleksowysystemgospodarki
odpadamiw Sosnowcuorazcentrazagospodarowaniaodpadówdlaaglomeracji.Teplanowaneinwestycjebudząwielkieemocje,bodotyczątakże,a możeprzedewszystkimbudowydwóchnowoczesnychzakładówtermicznego unieszkodliwiania odpadów, bez których
trudnosobiewyobrazićsprawniefunkcjonujący,kompleksowysystemgospodarkiodpadamina Śląsku.
Niestety,mimopodpisaniaprzezGórnośląskiZwiązekMetropolitarnywstępnejumowy
w tejkwestii,dotądnieprzygotowanodokumentacji,uprawniającejdo pozyskania 600mlnzłotychz FunduszuSpójności,gwarantowanych
w „Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko”na tencel,w ściśleokreślonym
czasie.A tenczaswłaśniemija...
– Pieniądze z Funduszu Spójności przepadną?
–W MinisterstwieRozwojuRegionalnego
do końcategorokuzapadniedecyzjaczyten
najważniejszyśląskiprojektnadalpozostanie
na liściekluczowej?Sąbowiemdużeopóźnieniaw przygotowaniudokumentacjiprojektu,co
stwarzawysokieryzyko,żerealizacjainwestycjiniezamkniesięw odpowiednimczasie.GrozitoutratąunijnychśrodkównietylkodlaŚląska,alei Polski.
Rozważanyjestrównieżwarianturatowania
choćby części tych pieniędzy. Czy będzie
możliwe przeznaczenie ich tylko na dokumentacjęstudialną,a możei kosztownyprojekttechniczny?Wkrótcesięo tymdowiemy.
Dziśmożnapowiedziećtyle,żesystemgospodarkiodpadamiwrazz budowązakładów
termicznej utylizacji odpadów dla kilkunastu
miastGórnośląskiegoZwiązkuMetropolitarnegopowstanie,bomusipowstać.MiastaMetropoliiwytwarzająprzecieżponadpołowęwszystkich„produkowanych”w województwieśląskim

odpadówkomunalnych.W tejsprawiezostałapodpisana 12listopadabr.umowana wykonaniedokumentacjiprzedprojektowej,którama
byćgotowana początku 2011roku.
– Małym samorządom łatwiej jest pozyskać trudny pieniądz ekologiczny, także
z programów unijnych?
–Małesamorządybardziejsięo teśrodki
starają. Chociaż to dla nich niewiarygodnie
trudnei ryzykowne.Zabiegająprzecieżo pieniądzena inwestycjeinfrastrukturalnejaknp.
wymianakanalizacji,budowaczymodernizacja oczyszczalni ścieków bądź wysypiska
odpadów,którestwarzająsporeuciążliwości
w trakcierealizacji. I niesątakpopularnewśród
mieszkańcówjakbudowanowejhalisportowej,boiska,przedszkolaczybasenu.Samorządymałychgminpodejmująogromnywysiłekprzygotowaniana czasdrogiejdokumentacji,chociażczęstokosztprojektowanejinwestycji przerasta możliwości ich budżetów. I startująw konkursach,niemającpewności,żewygrają.Nieprzysparzaimtowielkiejpopularnościna swoimterenie,boprzecież śmieci i tak trzeba gdzieś wyrzucić,
a wodaz kranumusipłynąć...
– Wiele takich gmin nie znalazło się
wśród beneficjentów proekologicznej pomocy, mimo przygotowania dobrych projektów...
–Toprawda.Chodziszczególnieo tegminy,któreubiegałysięo dofinansowanieswoichprzedsięwzięćz RegionalnegoProgramu
OperacyjnegoWojewództwaŚląskiegona lata 2007-2013i...znalazłysięna liścierezerwowej.Tokilkadziesiątdobrychprojektów,które
niemogąsięzmarnować,bopodnosząwaloryśrodowiskai pomagająwypełnićzobowiązaniaprzedakcesyjne.W WojewódzkimFunduszu.myślimyo tym,byzaproponowaćim
wsparciez naszychśrodków,choćniejestto
takieproste.Pracujemynad rozwiązaniemfinansowym, zbliżonym do warunków, jakie

gwarantował gminom Regionalny Program.
Do końcabieżącegorokubędzieonogotowe.
– To nie jedyne, nowe propozycje dla śląskich samorządów...
–W 2010rokuzaproponujemyimdotacje
na przygotowanie eksperckich programów
zwięks zen ia efekt ywn oś ci energ et yczn ej
w gminach.Cenyenergiibędąrosły,wartowięc
wiedzieć – jakie rozwiązania pozyskiwania
energiii ciepław poszczególnychmiejscowościachprzyniosąoszczędnościenergii,a więc
i mniejszewydatkiz domowychbudżetów?Jakichwymagająinwestycjii jakieprzyniosąefekty?
– Pierwszy krok w tej dziedzinie został już
zrobiony, myślę o konkursie WFOŚ i GW
w Katowicach na najbardziej ekologiczna
gminę w regionie...
–W 2009rokudo rywalizacjio tytułnajbardziejekologicznejgminyw województwieśląskimstartowałoichaż 36,w trzechkategoriach:
pierwszejdo 20tys.mieszkańców,drugiejod 20
do 50tys.,i trzeciejtychpowyżej 50tysięcy.
Wybór był bardzo trudny, bo niemal każda
z nichmiałapowody,bysięo takizaszczytubiegać.W rezultaciedo ścisłegofinałudotarłodziewięćgmin,po trzyw każdejkategorii.
W swoich kategoriach zwyciężyły: gmina
wiejskaGoczałkowiceZdrój,wśródgminśredniejwielkości–ŁaziskaGórneorazw gronie
największych – Ruda Śląska. Oprócz tytułu
EkoGminy 2009,otrzymałyonepo 200tys.złotych–z przeznaczeniemna celeekologiczne.
Te,którepozostałyz nominacjamido tego
tytułu,jurykonkursupostanowiłorównieżuhonorować finansowo. Idąc z duchem czasów
i potrzebami, pozostali finaliści: wśród małych–Bieruńi Wyry;w gronieśrednich–Lublinieci Żywiecoraznajwiększych–Rybnik
i Racibórzotrzymałypo 50tys.złotych.Zgodniez intencjądarczyńcy–wyłączniena przygotowanieprogramówefektywnościenergetycznejpoprzezkogenerację,z udziałemodnawialnychźródełenergii.
Bosątogminyaktywnei kreatywnew sferzeszerokorozumianejochronieśrodowiska.
Niebojąsiętrudnychwyzwańi z pewnościąwykor zys tają szans ą, by stać się lid er am i
w oszczędzaniuenergiina swoimterenie.
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