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OD PREZYDIUM I RADY IZBY
W trakcie obecnej GALI, tak jak na poprzednich, będzie
miała miejsce prezentacja i promocja publiczna
przedsiębiorstw budowlanych regionu za realizację
unikalnych i wyróżnionych inwestycji.
Także przedsiębiorstw, które uzyskały bardzo znaczącą
pozycję rynkową i finansową w dotychczasowej
działalności. Poczynając od roku ubiegłego, LAUREATAMI
są również osoby indywidualne, które z tytułu swych
osiągnięć zawodowych i publicznych w pełni zasłużyły
na miano „AUTORYTETÓW” budownictwa i gospodarki
śląskiej. Potwierdziły, że sukces gospodarczy nie jest
bezimienny i zależy od osobistej kreatywności
i przedsiębiorczości. Prezydium i Rada Śląskiej Izby
Budownictwa, uznając za swoją powinność – nobilitowanie
postaci szczególnie zasłużonych dla budownictwa,
tworzących historię gospodarczą regionu, ustanowiło Tytuł
Honorowy – OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA
ŚLĄSKIEGO – wraz z Medalem, który po raz pierwszy
będzie nadany na obecnej Gali Budownictwa. Nie będzie to
akt jednorazowy. W pierwszych miesiącach następnego
roku ukaże się pierwsza część zbiorowej monografii
AUTORYTETÓW I OSOBOWOŚCI BUDOWNICTWA
ŚLĄSKIEGO.

Zadanie sfinansowane
z budżetu
samorządu Województwa
Śląskiego
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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
PODSEKRETARZ STANU

Warszawa dnia 5 listopada 2009 r.

Olgierd Dziekoński

Pan
Tadeusz Wnuk
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Przewodniczący Forum
Budownictwa Śląskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w XII Gali Budownictwa, która odbędzie się 20 listopada
br. w Chorzowie. Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, ze względu na udział w posiedzeniu
Zarządu Rady Architektów Europy w Brukseli.
Gratuluję wszystkim, którzy otrzymują podczas Gali odznaczenia i wyróżnienia. Szczególnie dziękuję osobom, które odbierają przyznane przez Ministra Infrastruktury odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa”
oraz najcenniejsze, bo najbliższe sercu wyróżnienia lokalnego środowiska budowlanego, tytuły „Osobowość Budownictwa Śląskiego” i „Wielkie Nagrody Prezydenta Izby Budownictwa”.
Życzę wszystkim uczestnikom spotkania wielu wzruszeń i samych dobrych wspomnień
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ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIA - ODZNACZENIA
MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”
PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZŁOTY
1. Józef Kuklok-Opolski
2. Marek Kuszewski
3. Stanisław Nowak

Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy – Prezes Zarządu
Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy
– Kierownik Zespołu Sprawdzającego
Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy – Kosztorysant
SREBRNY

4. Andrzej Skocza

Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt „ Sp. z o.o. Tychy
– Dyrektor Biura Projektów Architektonicznych

ODZNACZENIA „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1. Marian Odczyk
2. Maria Tadra
3. Arkadiusz Dunaszewski
4. Marian Ludwik Kapołka
5. Andrzej Pawlik
6. Andrzej Szczepek
7. Sławomir Piątek
8. Andrzej Rubinkiewicz
9. Marian Cieślak
10. Marek Kuszewski
11. Jan Kozakiewicz
12. Stanisław Hudela
13. Aleksander Niedziela
14. Jan Brzozowski
15. Czesław Glaba
16. Adam Grzegorzek
17. Hildegarda Tokarska
18. Zdzisław Tokarz
19. Jadwiga Zielińska
20. Kazimierz Janik
21. Zbigniew Kłos

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – Z-ca Prezesa Zarządu
SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – Kierownik Osiedla
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Z-ca Dyr. Ds. Przygotowania
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Dyr. ds. Zarz. Jakością
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Kierownik Pracowni Projektowej
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Główny Inspektor Nadzoru
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Starszy Inspektor Nadzoru
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Inżynier Rezydent
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Inżynier Kontraktu
Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt „ Sp. z o.o. Tychy
– Kierownik Zespołu Sprawdzającego
„DAN POL” S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
„DAN POL” S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
„DAN POL” S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
„DAN POL” S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
„DAN POL” S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”, Wodzisław Śląski – emeryt
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”, Wodzisław Śląski – pracownik S.M
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW, Wodzisław Śląski
– Kierownik Administracji Osiedla
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW, Wodzisław Śląski
– Inspektor ds. teren.-prawnych
PBOiUT Śląsk Sp. z o.o., Katowice
Zespół Szkół nr 5 w Tychach (nauczyciel)

ODZNACZENIA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
Zbiorowe złote:
1. AIB Ślączka, Szpura, Dytko
2. P.P.H i U.R „WADMAR”

Spółka Jawna, Knurów
Spółka Jawna, Sosnowiec
Indywidualne złote:

1. Józef Kuklok-Opolski
2. Marian Hacuś
3. Eugeniusz Ragus
4. Piotr Antonowicz
5. Jan Guzera

Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy – Prezes Zarządu
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Pokój” – Dyrektor Techniczny Kopalni
PUMAR Sp. z o.o. ul. Siemianowice Śląskie – Prezes Zarządu
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Indywidualne srebrne:
6. Marek Kuszewski
7. Marek Sowińsk
8. Jan Trocha
9. Zdzisław Frąszczak

Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy – Kierownik Zespołu
Sprawdzającego
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. Katowice – Brygadzista
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. Katowice
– Brygadzista bazy sprzętu
Spółdzielnia Era w Chorzowie

ODZNACZENIA ,,ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA’’
Zbiorowa – złota:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. w Katowicach,
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim,
3. Termopian Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,
Zbiorowa – brązowa:
Millenium Inwestycje Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Indywidualne złote:
1. Dawid Nieradzik

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus” S.A. Katowice
– Dyr. Tech. Spółki Akcyjnej Budus
2. Tadeusz Zwonik
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus” S.A. Katowice
– Z-ca Dyr. Ds. marketingu
3. Andrzej Madej
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej – Prezes Zarządu
4. Maria Kapica
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg w Dąbrowie Górniczej – Z-ca Prezesa Zarządu
5. Andrzej Skocza
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-Projekt” Sp. z o. o. Tychy
– Dyr. Biura Architektonicznego
6. Wiesław Kwiećkowski
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów
– Dyrektor Zakładów Remontowo-Montażowych, Członek Zarządu
7. Marian Stabik
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów – Kierownik Budowy
8. Wiesław Gruszecki
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów Koordynator Robót montażowych,
Pełnomocnik Dyr. Zakładów Rem-Montażowych
9. Józefowi Pietrzak
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów – Monter, brygadzista
10. Marek Potok
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów- Spawacz – monter
11. Jan Trocha
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Telbud” Sp. z o.o. w Katowicach
– Brygadzista
12. Zbigniew Rosołowski
Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej, Szef Służby Inwestycyjnej
13. Adam Motyka
Zakłady Rem. Mech. Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
Pracownik Zakładów Remontowych
14. Gabriela Bugaj-Miętkiewicz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- Świętochłowice
Indywidualna srebrna:
Marek Sowiński

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Telbud” Sp. z o.o. w Katowicach – brygadzista
Indywidualne brązowe:

1. Michał Morawicki
2. Dorota Setlak
3. Sławomir Sadkowski

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów – Dyrektor ds. Montażowych,
Z-ca Dyrektora Generalnego
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów
Z-ca Dyrektora Zakładów Ekspertyz Gospodarczych
BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów Kierownik Zakładu Robót Budowlanych
i Warsztatowych

ODZNACZENIA ,,ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ’’
Indywidualna – złota:
Marian Gogol

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa- Pełnomocnik Zarządu
Indywidualna – srebrna:

Jolanta Gambka

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Pełnomocnik Zarządu
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Konkurs
„bezpieczna budowa” 2009
20 listopada roku na uroczystej Jubileuszowej XII gali budownictwa zorganizowanej w teatrze Rozrywki w chorzowie przez
Śląską Izbę budownictwa wręczone zostaną nagrody laureatom
konkursu „bezpieczna budowa” 2009 r.
do konkursu „bezpieczna budowa” organizowanego corocznie
przez okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zgłosiło się 12

uczestników. celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym
promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu
poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

I miejsce
ILF Consulting Engineers
Polska Spółka z o.o. z Warszawy
„Budowa Elektrociepłowni CHP Częstochowa”
Firma znana na rynku z doradztwa i pomocy w dziedzinach takich jak: konsulting, projektowanie i planowanie know-how, realizacja nowych projektów przemysłowych, nadzorowanie i zarządzanie konstrukcją oraz planowanie i kontrolowanie kosztów związanych z projektami.

II miejsce egzequo:
P.B. „ROBUD” Sp. z o.o. z Gliwic
Budowa Ośrodka Zdrowia i Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Mechaników 15, zostało założone w 1987r. P.B. „ROBUD” posiada własną pracownię projektową, stolarnię, wydziały: konstrukcji stalowych oraz ślusarki aluminiowej, oraz bazę samochodowo-sprzętową, zaopatrzoną we własne środki transportowe, maszyny i urządzenia niezbędne do kompleksowej realizacji inwestycji. Źródłem sukcesów jest wysoko wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna, jak i załoga.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa
Drogowo-Mostowego w Katowicach
Budowa Południowej obwodnicy Siewierza
Skanska S.A. prowadzi działalność na rynku generalnego wykonawstwa.
Realizuje największe i najbardziej prestiżowe inwestycje w całej Polsce. Spółka jest obecna
we wszystkich segmentach rynku: budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, hydroinżynieryjnym i kolejowym. Zajmuje się również realizacją mieszkaniowych projektów deweloperskich.

III miejsce
Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach
Budowa Hali Sportowej w Bytomiu
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WIELKA NAGRODA
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY
BUDOWNICTWA
DLA PRZEDSIĘBIORSTW
I INSTYTUCJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW „AB PROJEKT” Sp. z o.o., Tychy
za realizację obiektu MEDIA CENTRUM GRUPY WYDAWNICZEJ POLSKA PRESS
Budynek Media Centrum to obiekt wyposażony w najnowocześniejszą technologię i niecodzienne rozwiązania techniczne – np. unikalną w skali kraju instalację grzewczo-chłodzącą.
Największa zaleta obiektu to olbrzymie możliwości w aranżacji powierzchni biurowej. Przeszklone elewacje zapewniają doskonały poziom naturalnego światła w pomieszczeniach biurowych, a system szklanych ścian nie ogranicza przestrzeni, a jedynie komfortowo ją wydziela. W przypadku tego przedsięwzięcia największym sukcesem „AB-Projekt”, jako Generalnego Realizatora Inwestycji był krótki termin realizacji. Budowa tak dużego obiektu w przeciągu niespełna 17 miesięcy wymagała doskonałego planowania i koordynacji prac oraz ścisłej
i bardzo zdyscyplinowanej współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, począwszy od architektów i pozostałych projektantów, aż po wszystkie nawet te najmniejsze firmy wykonawcze. Efektem tej pracy jest komfortowy, ultranowoczesny obiekt naszpikowany
innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi oraz wyposażony w najlepsze materiały i urządzenia, który wraz z sąsiadującymi obiektami drukarni, tworzy pełny kompleks budynków prasowych.

METALPLAST Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
za całokształt działalności
PPHU „Metalplast” Tarnowskie Góry Sp. z o.o. powstało w wyniku sprywatyzowania przedsiębiorstwa państwowego w drodze leasingu kapitałowego.
Do 1990 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” Tarnowskie Góry” jako przedsiębiorstwo państwowe. Pod koniec 1990 roku została utworzona spółka pracownicza pod nazwą PPHU „Metalplast” Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Od 45 lat firma specjalizuje się w produkcji:
– wentylatorów dachowych
– wentylatorów promieniowych
– wentylatorów kanałowych
– tłumików akustycznych i podstaw tłumiących
– elementów wentylacji
– kopuł świetlikowych
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów:
– uruchomiliśmy produkcję wentylatorów chemoodpornych
– posiadamy rozwiązania z zakresu sterowania pracą wentylatorów.
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
Firma Termopian istnieje od 1988 roku. Powstała jako spółka Małgorzaty i Sylwestra Będkowskich, inżynierów Politechniki Śląskiej Wydziału Budownictwa.
Od 1991 roku firma ściśle współpracuje z firmami produkującymi natryskowe poliuretany, polimoczniki, elastomery. W tym też roku po raz pierwszy została wykonana termomodernizacja
z wykorzystaniem pianki PUR.
W 1992 wdrożono na polskim rynku pokrycie dachowe wykorzystując hydrodynamiczny natrysk sztywnej pianki poliuretanowej TERMOPIAN.
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W 1994 roku uzyskano autoryzację oraz certyfikat specjalistycznego przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania natryskowych systemów poliuretanowych, wydany przez BASF.
Od roku 2000 Termopian z powodzeniem produkuje i natryskuje własny materiał o nazwie HYDROBEST, który sprawdza się jako najlepsza:
● hydroizolacja – uszczelnienie (taras, zbiornik, taca zbiornika, parking, wysypisko)
● chemoodporna, antykorozyjna powłoka mogąca zastąpić gumowanie, wyeliminować konieczność użycia stali szlachetnej.
Od roku 2000 firma pracuje zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.
Firma Termopian aktywnie uczestniczy w życiu wielu organizacji związanych z profilem swego działania: Polskiej Korporacji Termorenowacji, Śląskiej Izby Budownictwa, PZITB.
Od początku działalności Zarząd Firmy stawia na wykwalifikowaną kadrę oraz wysoką jakość
realizowanych prac. Świadczą o tym uzyskane certyfikaty, nagrody oraz referencje.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PÓŁNOC”, Częstochowa
za całokształt działalności
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” która powstała 25 stycznia 1979 r w bieżącym roku obchodziła Jubileusz 30-lecia.
Zasoby lokalowe S. M. „Północ” usytuowane są w północnej dzielnicy miasta i stanowią one
jednolity, wyodrębniony układ urbanistyczny o powierzchni 99 ha i 4238 m.
Na koniec 2007 r. zasoby mieszkaniowe Spółdzielni to 9165 mieszkań w tym: 1498 – mieszkania spółdzielcze lokatorskie, 6901 – mieszkania spółdzielcze własnościowe 766 – mieszkania wyodrębnione.
31.12. 2007 r. powierzchnia użytkowa ogółem wynosiła 510.563.01 m kw.
Wg stanu na dzień 31.12. 2007r. Spółdzielnia zrzesza 9988.
W latach 2006 – 2008 spółdzielnia wykonała docieplenia w ilości 84.264 m2.
W ramach działań termomodernizacyjnych wymieniono również 8778 szt. okien.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” to jedyna spółdzielnia w Częstochowie posiadająca instalację centralną ciepłej wody, dlatego też opomiarowanie zużycia ciepłej, jak i zimnej wody
jest bardzo ważne. W chwili obecnej 99% ogółu zasobów spółdzielni to mieszkania opomiarowane wodomierzami w zimną i ciepłą wodę.
Spółdzielnia od 1995 r realizowała program opomiarowania dostaw energii cieplnej. Obecnie 100% mieszkań jest opomiarowana w podzielniki ciepła. Opomiarowanie w całości sieci centralnego ogrzewania zaowocowało w skali spółdzielni na przestrzeni ostatnich lat 32% zmniejszeniem zużycia energii cieplnej na cele CO.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” przeznacza znaczne nakłady finansowe na dobre utrzymanie i tworzenie nowych terenów zielonych i rekreacyjnych. W 2007 r. i 2008 r. utworzono trzy
śródblokowe tereny zieleni z elementami architektury krajobrazowej (alejki, potok wodny) w Osiedlu „AB” oraz nowe enklawy zielone z boiskami sportowymi i placami zabaw w Osiedlu „CD”.
Spółdzielnia intensywnie prowadzi akcję edukacyjną recyklingu i segregacji odpadów oraz śmieci. Przy każdej osłonie śmietnikowej znajduje się gniazdo recyklingowe zbiórki odpadów szklanych, plastiku i makulatury.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. K. K. Baczyńskiego, Chorzów.
za tworzenie, poszukiwanie i realizację warunków dla efektywnego rozwoju szkoły
Zespół Szkól Budowlanych w Chorzowie jest szkołą z tradycjami, która kształci młodzież w zawodach budowlanych od 1976r. Obecnie w placówce uczy się 530 uczniów i zatrudnia 30 nauczycieli. Jest to placówka, która w ostatnich latach rozszerzyła ofertę edukacyjną zgodnie z wymogami i potrzebami rynku pracy. Kształci w zawodach: technik budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu oraz monter konstrukcji budowlanych. Otwarcie przez Szkołę Ośrodka Egzaminacyjnego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie potwierdziło słuszność założeń zawartych
w „Regionalnym Porozumieniu o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych”. Ośrodek Egzaminacyjny jest pierwszym i jedynym ośrodkiem, w którym mogą zdawać egzamin zawodowy absolwenci zasadniczych szkół zawodowych całej południowej Polski. Znajduje się on na terenach warsztatów K.P.B.P. BUDUS S.A. i stanowi bazę do kształcenia w systemie modułowym, który zgodnie z założeniami MEN jest bardziej efektywny w edukacji zawodowej. Szkoła współpracuje także z Parkiem Etnograficznym, gdzie praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla techników architektury krajobrazu są przygotowywane i realizowane przy udziale nauczycielki szkoły, która jest
również pracownikiem Parku. Obecność nauczycieli na praktykach, budowach podnosi jakość kształcenia praktycznego i zapewnia wykonywanie zadań zgodnie z programem nauczania i standardami wymagań egzaminacyjnych. Szkoła bardzo efektywnie współpracuje także z: Politechniką Śląską, ITB, firmą Drogopol, „Silesianą”, „Polska Kabe”. Uczniowie szkoły co roku biorą udział w Turnieju Złota Kielnia, Olimpiadzie Budowlanej. Przygotowują prace na konkurs PZITB na najlepszą pracę semestralną, zdobywając wysokie I, II, III miejsca w konkursach.
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WIELKA NAGRODA
Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY
BUDOWNICTWA
DLA ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU ULIC I MOSTÓW w Gliwicach
za całokształt działalności.
RUiM Spółka Akcyjna powstała 1 lipca 2008 roku w wyniku przekształcenia istniejącej od 2000
roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku komercjalizacji funkcjonującego od 1967 roku Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Przedsiębiorstwo zatrudnia wysokiej
klasy kadrę inżynieryjno-techniczną i dysponuje nowoczesnym sprzętem, co pozwala na udział
w kompleksowych realizacjach specjalistycznych projektów drogowo-inżynieryjnych. W obrocie gospodarczym i zobowiązaniach publiczno-prawnych spółka kieruje się zasadą rzetelności i uczciwości. Celem nadrzędnym jest jakość i terminowość wykonywanych robót, o czym
świadczy m.in. szereg udzielonych firmie referencji oraz uzyskany w 2007 roku certyfikat jakości ISO 9001:2000.
Prowadząc swoją działalność Spółka podejmuje się realizacji jako samodzielny wykonawca
lub działając w oparciu o zorganizowany system sprawdzonych podwykonawców. Firma zatrudnia ok. 160 osób, z doświadczeniem i uprawnieniami do prowadzenia specjalistycznych robot ogólnobudowlanych, drogowych, mostowych i inżynierskich (wodociągi, kanalizacje, sieci elektroenergetyczne). Do największych realizacji w ostatnich latach należy m.in. budowa węzła drogowego przy Centrum Handlowym „ARENA” w Gliwicach, kompleksowa modernizacja części gliwickiego odcinka DK-88 na długości 7,2 km oraz budowa węzła drogowego Rzeczyce na DK-88.
Jedynym właścicielem Spółki pozostaje Gmina Gliwice. Jednoosobowy Zarząd firmy sprawia, że decyzje podejmowane są według zasad: koncentracji i odpowiedzialności, kontroli jakości, terminowości wykonywania zadań. PRUIM S.A. wykorzystuje Zintegrowany System Zarządzania IFS,
który pozwala na bieżący dostęp do informacji o postępach prac i poniesionych kosztach.

P.B. „ROBUD” Sp. z o.o., Gliwice
za całokształt działalności
P.B. „ROBUD” posiada własną pracownię projektową, stolarnię, Wydziały: konstrukcji stalowych oraz ślusarki aluminiowej, oraz bazę samochodowo-sprzętową, zaopatrzoną we własne środki transportowe, maszyny i urządzenia niezbędne do kompleksowej realizacji inwestycji. Źródłem sukcesów firmy jest wysoko wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna,
jak i załoga przygotowana do wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych. Osoby zaangażowane do działalności firmy to około 360 pracowników umysłowych i fizycznych. Firma prowadzi działalność nie tylko na rynku polskim, ale także poza granicami kraju. U podstaw działalności Zarząd wyznaczył cele przewodnie Spółki, zdeterminowane takimi wartościami, jak: terminowość, jakość oraz otwartość na nowe technologie. Jako jedno z najistotniejszych zadań
rozwojowych określono ekspansję wzrostu ilościowego oraz pozyskiwanie nowych branż na stale zmieniającym się rynku.
W chwili obecnej działalność firmy obejmuje rynek petrochemiczny (stacje benzynowe), budowlany (mieszkaniowy, obiekty przemysłowe i użytku publicznego) oraz wodno-sanitarny i drogowy.
W 1996 r. firma została odznaczona, przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Złotą Odznaką: „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, oraz
wyróżniona w konkursie PZITB jako „Budowa roku 2000”, otrzymując jednocześnie „Platynowe Wiertło 2000” za realizację adaptacji budynku na siedzibę Sądu Okręgowego i Krajowego
Rejestru Skazanych w Gliwicach. Ponadto, w konkursie otwartym pod nazwą „Renowacje 2002”,
przeprowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, spośród wielu wyróżniających się
realizacji, związanych z konserwacją zabytkowych obiektów budowlanych, Jury wyłoniło reprezentacyjny budynek miejskiego Ratusza w Gliwicach, którego generalnym wykonawcą było P.B.
„ROBUD”. Za przeprowadzenie szerokiego zakresu prac konserwatorskich i rzetelne wykonawstwo konserwacji wyżej wymienionego obiektu, Gmina Gliwice, będąca Inwestorem, otrzymała statuetkę „Złoty Portal”.
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BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Chorzów
z okazji 20-lecia działalności
Firma BUDOSERWIS powstała w 1990 roku jako spółka cywilna osób fizycznych. Założycielem firmy był Stanisław Tadla, obecnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu firmy.
Bogate doświadczenie Stanisława Tadli, Praca Wykładowcy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz w Towarzystwie Naukowej Organizacji i Kierownictwa oraz trafna analiza rynku
szybko przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy. W roku 1994 spółkę cywilną przekształcono w spółkę z o.o. i została zarejestrowana pod nazwą – „BUDOSERWIS” Zakłady Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. W wyniku dynamicznego rozwoju Firmy w następnych latach wyodrębniono z jej struktury dwie osobne jednostki: Zakłady Usług Konsultingowych oraz Zakłady Remontowo-Montażowe. Przedsiębiorstwo, chcąc realizować wymagania klienta na najwyższym
poziomie sukcesywnie stosuje politykę jakościową. Wyrazem tego było nadanie firmie w 1999
roku Certyfikatu Jakości ISO 9002 przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland/Zetom Polska Sp.
z o.o. W 2003 r. nasza firma przeszła pomyślnie recertyfikację na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001: 2000. Ponadto w 2003 roku nasza firma otrzymała tytuł „Lidera Rozwoju Gospodarczego Miasta Chorzów 2002”.
Nagrodę odbierze Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stanisław Tadla
MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. Katowice
za Kompleksową realizację Osiedla Mieszkaniowego „Bażantów” w Katowicach
wraz z jego administrowaniem
Millenium Inwestycje – jest firmą deweloperską z sukcesem prowadzącą działalność rozpoczętą w 2001 roku. Na przestrzeni tych kilku lat firma kilkakrotnie została wyróżniona m.in. godłem OSKAR Śląski 2003, a inwestycja Osiedle Bażantów mianem jednego ze 100 najlepszych
miejsc do zamieszkania w Polsce (w rankingu WPROST – 2004”).
W maju 2004 roku wprowadzono system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000.
Firma Millenium Inwestycje – znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu 2005, czyli
przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz
są rzetelnymi partnerami biznesowymi.
Jakość – największą rekomendacją dla firmy są zadowoleni klienci, którzy polecają usługi znajomym. Zadowoleni klienci są miarą jakości i profesjonalizmu. Firma Millenium Inwestycje dba
o wszystkie szczegóły wykończenia kładąc nacisk na indywidualizm każdego wnętrza i możliwość
zmiany aranżacji dla każdego klienta. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo architekta, bogatą ofertę usług wykończeniowych, a także pomoc w uzyskaniu odpowiedniego kredytu.
Polityka jakości to – zaspokajanie potrzeb klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości usług
i nowych europejskich standardów. Realizowana jest poprzez sprzedaż domów i apartamentów, które wyróżnia: estetyka wykonania, najlepsze zastosowane materiały i technologie, funkcjonalność, fachowa i rzetelna obsługa, doradztwo w zakresie wyboru i aranżacji. Osiedle Bażantów jest rozległym kompleksem mieszkalnym typu „miasto w mieście” obejmującym ponad 20ha
terenu zabudowy.
Osiedle Bażantów to wyjątkowe miejsce na planie miasta Katowic.
Zostało uznane za jedno ze 100 najlepszych miejsc do zamieszkania w Polsce (ranking tygodnika WPROST).
Zadbaliśmy o każdy szczegół:
● bezpieczne dzieciństwo,
● wypoczynek i rekreację,
● wygodne zakupy.
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WIELKA NAGRODA Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
DLA AUTORYTETÓW ZAWODOWYCH
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ
JÓZEF KUKLOK OPOLSKI
Prezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. w Tychach
Józef Kuklok-Opolski to współzałożyciel i współwłaściciel jednego z najdynamiczniej rozwijającego się biura projektowego w regionie, które kilka lat temu z sukcesem rozszerzyło swoją ofertę o wykonawstwo robót budowlanych w systemie generalnego realizatorstwa. Kompleksowość oraz wysoka jakość usług oferowanych przez firmę zarządzaną przez Józefa Kuklok-Opolskiego, zapewnia jej ciągłość zleceń, jak i umacnia pozycję „AB-PROJEKT” na rynku. Przyczynia się to nie tylko do budowy pozytywnego wizerunku polskiego przedsiębiorcy
budowlanego wśród firm europejskich, ale także znacząco wspomaga promocję regionu i okolic. Wyśmienite warunki pracy jakie stwarza swoim pracownikom zapewniając najnowocześniejsze wyposażenie techniczne oraz pomoc merytoryczną w postaci olbrzymiej ilości szkoleń i kursów, sprawiają, że firma zarządzana przez J. Kuklok-Opolskiego to wymarzone miejsce pracy zarówno dla ludzi młodych, jak i tych najbardziej doświadczonych specjalistów. Józef Kuklok-Opolski bardzo aktywnie uczestniczy w budowlanym i społecznym życiu regionu,
zarówno prywatnie jak i poprzez działalność projektową i wykonawczą swojej firmy. Systematycznie wspomaga charytatywnie przedszkola i szkoły miejskie oraz inne instytucje użytku publicznego, jak choćby obecnie powstające w Tychach hospicjum. Józef Kuklok-Opolski
jest również laureatem wielu indywidualnych nagród i wyróżnień w branży architektoniczno-budowlanej oraz posiadaczem kilku odznaczeń państwowych. Wszystkie sukcesy, jakie osiągnął w ciągu ponad 30 lat swojej pracy zawodowej to owoc nie tylko niebywałej konsekwencji, twardości charakteru i trafności wyborów, ale także niespotykanej wrażliwości na ludzi i ich
problemy.

LEON UCKA
Prezes Zarządu „BUDUS” S.A. w Katowicach
Kariera zawodowa Leona Ucki ściśle związana jest z Katowickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego ( po przekształceniu w 1992 roku w Jednoosobową Spółkę Skarbu
Państwa – „BUDUS” S.A.).
Studia na Politechnice Śląskiej ukończył w 1975 roku uzyskując dyplom inżyniera budownictwa
lądowego w specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa. Pracę podjął 1 września 1976
roku. Przebieg Jego pracy i kariery zawodowej można podzielić na trzy etapy:
I Etap w latach 1976 do 1982 związany był z poznaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa
budowlanego, a po uzyskaniu uprawnień budowlanych umożliwiających pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie, samodzielnym prowadzeniu budowy. Dotyczyło to dużych placów
budów, takich jak Fabryka Domów w Katowicach lub Instytut Okulistyki w Katowicach.
Bardzo istotnym doświadczeniem było prowadzenie przez w/w tzw. koordynacji dużych przedsięwzięć budowlanych. Zaznaczyć należy, iż przedsięwzięcia te realizowane były “pod klucz”
a KPBP pełniło funkcję generalnego wykonawcy.
W II Etapie w latach 1982- 1992 Leon Ucka kierował pionem zabezpieczenia środków produkcji i sferą usług produkcyjnych.
Kierował takimi jednostkami jak: Baza Sprzętu i Transportu, Produkcja Pomocnicza, Zespół Magazynów. Koordynowałem pracę Działów Zaopatrzenia, Głównego Mechanika, Gospodarki Materiałowej. W tym okresie, przez kilka lat, czynnie uczestniczył w pracach Rady Pracowniczej
przedsiębiorstwa, co pozwoliło mu na dokładne poznanie mechanizmów ekonomicznych działania firmy.
III Etap w latach 1992 do nadal to praca jako Prezes Zarządu spółki BUDUS S.A.
Za największy sukces zawodowy pana L.Ucka można przyjąć inicjację procesu i sposób
przeprowadzenia “BUDUS” S.A. przez trudny okres zmian systemowych w gospodarce bez zgubienia jej pozytywnych cech płynących z 60-letniej historii przedsiębiorstwa.
W/w walnie przyczynił się do zbudowania wysokiej i trwałej pozycji firmy na wymagającym
i konkurencyjnym rynku, kompleksowo wykonującej usługi budowlane wysokiej jakości, terminowo i zgodnie z oczekiwaniami Klientów.
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MARIAN PIECHOTA
Dyrektor DAN-POL M. Piechota Sp. Jawna, Tychy
Założyciel i współwłaściciel spółki jawnej DAN POL, działającej na śląskim rynku usług budowlanych od 1994r. Wieloletnie doświadczenie pozyskane na różnych stanowiskach w branży
budowlanej umożliwiło mu zbudować od podstaw obecnie prężnie rozwijającą się firmę.
Konsekwentny w działaniu, z ogromnym doświadczeniem w tej branży budownictwa. Zawsze
chętnie dzielił się wiedzą, wspierał młodszą rozwijającą się pod jego okiem kadrę, co zaskutkowało wyszkoleniem i usamodzielnieniem się wielu dzisiejszych fachowców. Jego motto: pracownicy z inicjatywą to majątek firmy.
Marian Piechota to także aktywny działacz społeczny, jeden z inicjatorów powstania Izby
Budownictwa w Katowicach, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną i charytatywną najwyższymi odznaczeniami państwowymi.
Firma DAN POL Spółka Jawna kierowana przez pana Mariana Piechotę uzyskała w roku 2008/2009:
– tytuł „Wykonawcy Roku 2008” przyznawaną przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu
miesięcznika Zamówienia Publiczne
– I Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2008” w kategorii Termorenowacje- elewacje
– Dyplom Uznania za działalność mającą na uwadze poprawę środowiska naturalnego w konkursie pod patronatem Ministerstwa Środowiska
STANISŁAW TADLA
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Z. U. H. „Budoserwis” Sp. z o.o.
w Chorzowie
Stanisław Tadla założył i od 20 lat kieruje z powodzeniem firmą Budoserwis z siedzibą w Chorzowie; jest głównym autorem rynkowego sukcesu i wszechstronnego rozwoju spółki. Stanisław
Tadla utworzył w strukturach spółki wyspecjalizowane zakłady: Zakłady Remontowo Montażowe, Zakład Generalnego Wykonawstwa, Zakłady Usług consultingowych, Zakład Ekspertyz i Usług
Gospodarczych, co przyczyniło się do poszerzenia obszarów świadczonych usług, podniesienia jakości realizowanych prac, a także usprawniło organizację pracy w przedsiębiorstwie i pozytywnie zmotywowało pracowników. W trakcie wieloletniego kierowania firmą Pan Stanisław
Tadla wykształcił duże grono osób i stworzył warunki dla efektywnego rozwoju pracowników – obecnie są to specjaliści różnych branż. Pracownicy spółki, wspierani i motywowani przez Prezesa
Tadlę, zdobywali i nadal zdobywają uprawnienia i specjalistyczne umiejętności, m.in.: uprawnienia budowlane, uprawnienia do szacowania nieruchomości, kosztorysowanie.
Zapewniając wysoką jakość świadczonych usług, spółka – z inicjatywy Prezesa – podlega audytom oraz procesom certyfikacji i autoryzacji. Firma Budoserwis posiada następujące certyfikaty: Certyfikat TÜV CERT 75 100 6601 system zarządzania według ISO 9001:2000, Certyfikat Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC/004/OZR/09, Świadectwo autoryzacji STALKOWENT, Świadectwo autoryzacji FAWENT.
Jako Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny firmy Stanisław Tadla rozwijał zakres działalności konsultingowej spółki, przygotowując między innymi projekty prywatyzacyjne dla ministerstwa Skarbu Państwa oraz wyceny przekształcanych zakładów opieki zdrowotnej.
Rekomendujący: Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
WALDEMAR MACYSZYN
Dyrektor – Przedsiębiorstwa Remontu Ulic i Mostów w Gliwicach
Waldemar Macyszyn z budownictwem związany jest od 25 lat. W Przedsiębiorstwie Remontów Ulic
i Mostów (wcześniej Miejski zarząd ulic i Mostów w Gliwicach) pracuje nieprzerwanie od 1984 roku. Karierę swoją rozpoczął jako ślusarz remontowy. Następnie kolejno pełnił funkcje majstra ds.
drogowo-mostowych, później z czasem został Kierownikiem Produkcji pomocniczej, Kierownikiem
Wytwórni Mas bitumicznych oraz administracji ulic, Kierownikiem Wydziału Inwestycji i eksploatacji, Głównym Inżynierem ds. robót drogowo-mostowych. W końcu przechodząc prawie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej w PRUIM w 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i pełni tę funkcję do dzisiaj. Jako długoletni pracownik wykazuje się doskonałymi umiejętnościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem i posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. W ciągu lat
doskonali swoją wiedze i warsztat techniczny pnąc się po szczeblach kariery zawodowej aż do stanowiska dyrektora. Obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technicznych ponosi odpowiedzialność
za prowadzenie kontraktów realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz wdraża nowe rozwiązania mające usprawnić prace na poziomie całej firmy. Swoją wiedzę i doświadczenie chętnie przekazuje młodym pokoleniom kadry inżynierskiej stając się dla niej wzorem i przewodnikiem. Pan
Waldemar Macyszyn uczestniczył w wielu poważnych inwestycjach budowlano-drogowych. W 2001
roku był inspektorem nadzoru przy budowie Autostrady A4 z ramienia firmy SCETAUROUTE INTERNATIONAL z Katowic, odcinek Węzeł Batory – Węzeł Mikołowska. Pan Macyszyn jest członkiem ŚOIIB od 2001, w 1999r. otrzymał Odznakę Honorową „Za zasługi dla drogownictwa”, a w 2006
roku został uhonorowany Odznaką „Za zasługi dla budownictwa”.
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JAN GRABOWIECKI
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
Początek historii Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim sięga okresu Drugiej Rzeczpospolitej, kiedy to grupa wodzisławian podjęła 6 kwietnia 1924 roku uchwałę o założeniu Spółdzielni pod nazwą „Spółdzielnia Budowlana” w Wodzisławiu Śląskim. Powołano pierwszy Zarząd, opracowano Statut i zgłoszono Spółdzielnię do rejestru.
Rejestracja Spółdzielni nastąpiła w 12 czerwca 1924 roku i ten dzień przyjęto jako datę rozpoczęcia działalności.
Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” zarządza zasobami na terenie czterech
miast – Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Radlina i Rydułtów o powierzchni użytkowej 352,45
tys. m2. Posiada ogółem 197 budynków, w tym 156 mieszkalnych, 21 pawilonów użytkowych
wolnostojących oraz 284 garaże.
Zasoby Spółdzielni na terenie Wodzisławia Śląskiego:
– Osiedle Centrum – 40 budynków – 1.885 mieszkań
– Osiedle XXX-lecia – 30 budynków – 1.668 mieszkań
– Osiedle Piastów – 16 bud. – 1.292 mieszkań
– Osiedle Dąbrówki – 18 bud. – 255 mieszkań
– ul. Leszka – 1 budynek – 30 mieszkań
– na terenie Rydułtów – 25 budynków – 1.080 mieszkań
– na terenie Pszowa – 14 budynków – 585 mieszkań
– na terenie Radlina – 12 budynków – 461 mieszkań
Jan Grabowiecki to wieloletni Prezes, wspaniały zarządca i organizator jednej z największych
Spółdzielni Mieszkaniowych regionu.
ZBIGNIEW LEKSTON
Prezes Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zbigniew Lekston Prezes Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest pracownikiem SSM od 1969 r. Doświadczenia zdobywał jako Kierownik Osiedla, Dyrektor GZM, Z-cą
Prezesa ds. Technicznych. Z jego inicjatywy i przy jego czynnym udziale powstało w SSM wiele przedsięwzięć wyróżniających SSM pośród Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Śląskiego między innymi: rewitalizację infrastruktury osiedlowej, budowa Rynku Bytkowskiego, budowa boisk osiedlowych o uniwersalnej nawierzchni do gier zespołowych (siatkówki, koszykówki), budowa Kręgielni „Renoma”, budowa nowych placów zabaw na osiedlach o wymogach unijnych, termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia klatek schodowych na energooszczędne / zmierzchowo-ruchowe.
BOGDAN LITWIN
Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
Przez 26 lat wzorowo zarządzał i zarządza nadal nieruchomościami LWSM. Zasoby LWSM
stanowią 134 budynki mieszkalne o powierzchni 285.000 m2 i nieruchomości gospodarcze o powierzchni 20.000m2. LWSM jako jedna z pierwszych w kraju spółdzielni doprowadziła do 100%
docieplenia i kompleksowego opomiarowania wszystkich budynków. Dokonała utylizacji dociepleń azbestowych na 40 budynkach o powierzchni ok. 70.000 m2. Zasoby mieszkaniowe i cała infrastruktura towarzysząca utrzymywane są we wzorowym stanie. Działalność Prezesa Bogdana Litwina jest zauważana przez środowisko i często nagradzana. Między innymi otrzymał:
● Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego – nadany przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie
● Laur Knurowa – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta Knurowa
● Nagrodę „Bene Meritus” – wyróżnienie przyznawane przez Radę Powiatu Gliwickiego
● Odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości”
● Odznaką „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”
Osiągnięcia Prezesa Bogdana Litwina w budownictwie jako zarządcy nieruchomości, prawidłowo prowadzona polityka gospodarczo – ekonomiczna i profesjonalne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi predysponują go do otrzymania wyróżnienia jako Autorytetu i osobowości
śląskiego budownictwa i gospodarki.
ANTONI SZWED
Prezes Zakładów Drzewnych TiS S. Jawna, Kobiór
„TiS” S. J. Kobiór to firma z wieloletnim (rok powstania 1991) doświadczeniem w zakresie produkcji okien drewnianych Euro-Okien. Wieloletnie tradycje, nowe materiały i technologie, wreszcie wysokie kwalifikacje załogi, pozwoliły wyprodukować okna mogące zadowolić najwybredniejszych odbiorców, tak krajowych jak i zagranicznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów Zakładów Drzewnych TiS są dyplomy i wyróżnienia uzyskane na licznych targach i wystawach budowlanych przez cały okres funkcjonowania naszej firmy.
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Firma specjalizuje się zarówno w oknach typowych jak i oknach nietypowych produkowanych
wg indywidualnych projektów zarówno do nowych budynków jak i zabytkowych.
Długa lista zrealizowanych dostaw okien do obiektów obejmuje liczne szkoły, kościoły, biurowce, zabytkowe kamienice i budynki jedno i wielorodzinne.
MIECZYSŁAW BARAŃSKI
Dyrektor Generalny Agencji Kapitałowo-Promocyjnej „IRBA” Sp. z o.o. w Mysłowicach
Mieczysław Barański urodził się 9 sierpnia 1957 roku w małopolskich Proszowicach. Jest absolwentem wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Przez wiele lat spełniał się zawodowo obejmując stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, a następnie w założonych przez siebie firmach, które uzyskiwały
wiele nagród i wyróżnień.
Niezwykły człowiek, tytan pracy, którego przedsiębiorczość i nadzwyczajna kreatywność pozwalają mu realizować się na wielu płaszczyznach. Jest Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej,
Prezesem Zarządu Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacyjno – Prawnego,, Akcept” S.A. w Mysłowicach, którego także jest współzałożycielem, pełni funkcję Dyrektora Generalnego Agencji Kapitałowo-Promocyjnej
IRBA Sp. z o.o. w Mysłowicach. Od 2002 roku jest członkiem korpusu konsularnego i jako Konsul Honorowy Republiki Słowenii w Mysłowicach, obejmuje swoją jurysdykcją Śląsk i Małopolskę.
Mieczysław Barański jest jedną z najbardziej wyrazistych osobowości naszego Regionu, którego zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej i promocji Śląska w świecie można by długo wymieniać. Pozwolę sobie w tym miejscu wspomnieć tylko niektóre z nich. Pełniąc obowiązki Konsula, organizował i uczestniczył w wizytach trzech kolejnych Ambasadorów Republiki Słowenii w województwie śląskim i małopolskim. Przynajmniej dwa razy w roku Konsulat organizuje spotkania korpusu konsularnego Polski południowej, mające na celu integrację i zacieśnienie
współpracy pomiędzy reprezentowanymi krajami. W 2003 roku Mieczysław Barański zorganizował misję gospodarczą do Słowenii z udziałem kilkudziesięciu przedsiębiorców głównie ze Śląska i Małopolski, która zaowocowała współpracą ze słoweńskimi przedsiębiorcami. Jako Konsul, obejmuje patronatem honorowym wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym.
Od 2003 roku Konsulat Słowenii pod Jego kierownictwem jest organizatorem „Wielkiego Pikniku – Regiony Europy i Świata”, który na stałe wpisał się w kalendarz największych imprez plenerowych w naszym kraju.
Życiowym powołaniem Mieczysława Barańskiego jest działanie, niestrudzona aktywność i pomysłowość – to Jego cechy. Konsul Barański jest pomysłodawcą nagrody ,,Orli Laur”, przyznawanej
przez Kapitułę złożoną z Konsuli akredytowanych w Polsce południowej, będącej formą wyróżnienia i uhonorowania firm, instytucji oraz osób, które swoją działalnością przyczyniły się w znaczący
sposób do rozwoju współpracy międzynarodowej.
DARIUSZ STACHURA
Prezes Zarządu, Termo Organiki sp. z o.o. w Krakowie.
Dariusz Stachura (ur. 1965 r.) pełniący funkcję Prezesa Firmy Termo Organika od 2001 r.
W okresie kierowania przez niego firmą – Termo Organika stała się największym
producentem płyt styropianowych w Polsce. Firma jako jedyna produkuje styropian w kropki – materiał izolacyjny o wysokiej, gwarantowanej jakości, zawierający grafit, wzmacniający właściwości izolacyjne styropianu.
Od początku swojego istnienia, czyli o 1998
roku, Termo Organika kładzie duży nacisk na jakość wyrobów. Wykwalifikowani i profesjonalnie przeszkoleni pracownicy firmy, korzystający z nowoczesnego parku maszynowego są
w stanie stworzyć produkt wykonany na najwyższym światowym poziomie.

Jako jeden z pierwszych producentów styropianu w Polsce Termo Organika uruchomiła nowoczesne laboratorium, w którym stale
kontrolowane są parametry materiałów izolacyjnych. Do produkcji wykorzystywane są surowce wytwarzane przez najbardziej renomowanych producentów światowych. Wszystkie wy ro by są zgod ne z nor mą PN -EN 13163: 2004 lub posiadają Aprobaty
Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.
Firma produkuje i sprzedaje przede wszystkim izolacyjne płyty styropianowe, które wykonywane są w dowolnych wymiarach i grubościach, w ofercie znajdują się również wszelkiego rodzaju kształtki, otuliny i profile – dzięki zaawansowanej technologii w zakładzie

wykonuje się praktycznie każdy kształt ze
styropianu.
W 2006 roku do składu kropkowanego styropianu wprowadzono specjalnie opracowane
uszlachetniacze, które przyczyniły się do powstania zupełnie nowej klasy płyt styropianowych oraz rozszerzenia gamy oferowanych produktów. Styropian Termo Organiki jest nie
do podrobienia, ponieważ został zabezpieczony podobnie jak banknoty. Jego oryginalność
można sprawdzić w świetle ultrafioletowym.
Firma powstała w 1998 roku w Mielcu. Posiada obecnie trzy fabryki w Mielcu, Głogowie
i Siedlcach. Zasięgiem obejmuje 100% powierzchni kraju, ma szeroko rozwiniętą sieć
punktów sprzedaży.

MAREK KUCHARSKI
Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego S.A. w Lublińcu.
Marek Kucharski (ur. 1949 r.) pełni funkcję
Prezesa RPM S.A. w Lublińcu od 2002 r. oraz
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej od 2007 roku.
RPM to Spółka Akcyjna z kapitałem prywatnym, powstała w roku 1991 w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod na-

zwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne,
działającego od 1965 r. Pod kierownictwem
Prezesa Marka Kucharskiego w/w Firma rozwinęła działalność i aktualnie kieruje swoją ofertę do szerokiego grona odbiorców, realizując
indywidualne potrzeby. Wiarygodność i solidność, stabilna pozycja rynkowa oraz wielolet-

nie doświadczenie w branży pozwalają zapewnić najwyższy standard usług. Wysoki poziom
gwarantuje wdrożony w październiku 2000
r. – System Zarządzania Jakością ISO. Jednostką certyfikującą i prowadzącą nadzór
nad prawidłowością funkcjonowania Systemu
jest Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
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WIELKA NAGRODA Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
DLA AUTORYTETÓW SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH I GOSPODARCZYCH
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ
FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa
Organizator i współtwórca Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego PRINŻBUT w Świętochłowicach. Przeszedł wszystkie szczeble pracy w dozorze budowlanym,
zarówno w terenie jak i Zarządzie przedsiębiorstwa. W 1982 roku został Dyrektorem i kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego. Cechuje go duża wiedza w zakresie zagadnień fachowych robót inżynieryjnych i ogólnobudowlanych. Posiada wybitne uzdolnienia organizatorskie i konsekwencje w realizacji celów zawodowych. W ciągu ponad 20 letniej działalności na stanowisku Dyrektora, legitymuje się dobrymi wynikami ekonomicznymi, jest członkiem SITG od 1964 roku, a od września 1990 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Chorzowie. Współzałożyciel powstałej w 1990 w Katowicach Regionalnej Izby Gospodarczej, aktualnie jej pierwszy Wiceprezes. Doradca Ministra Budownictwa w latach 1995 – 1997. W społeczności lokalnej jest osobą znaną i szanowaną za działalność społeczną i charytatywną. Cechuje go ogromne zaangażowanie i twórczy wkład w tworzenie śląskiego samorządu gospodarczego. Posiada wybitny dar integracji środowisk gospodarczych – ponad podziałami politycznymi.
Franciszek Buszka aktywnie uczestniczył w powołaniu Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach,
a obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Śląskiej Izby. Swoją, powszechnie cenioną postawą społecznika, zyskał niezwykłą popularność w środowiskach przedsiębiorców. Szacunek jakim obdarzony jest
Prezes Franciszek Buszka wynika z jego swoistej „miłości” do Śląska wyrażonej wybitną troską o przyszłość tej ziemi oraz jej mieszkańców. Tworzy on w ten sposób, tak bardzo potrzebny, nowoczesny
model patriotyzmu lokalnego, łączący przywiązanie do tradycji i umiejętność jej wykorzystania do kreowania postępu i koniecznych zmian. A wszystko po to, by ludziom żyło się lepiej i aby byli dumni z zamieszkiwania w tym miejscu.
STEFAN CZARNIECKI
Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
Pan Stefan Czarniecki od prawie 50 lat uczestniczy w życiu zawodowym. Jest rzeczoznawcą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od 1983 roku i rzeczoznawcą budowlanym na podstawie art. 5 ustawy – Prawo budowlane. W latach 1984-1988 był głównym inżynierem w Śląskim Zarządzie Budownictwa w Katowicach oraz głównym specjalistą u Koordynatora Budownictwa Szpitalnego przy Śl.
Z. B. W okresie od września 1988 do stycznia 1995 pracował na budowach zagranicznych realizowanych
przez Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych „Opex” w Opolu, a następnie w Wiesbaden. Doprowadził do dynamicznego rozwoju jednostki zwiększając zatrudnienie na rynku niemieckim o ponad 1000
pracowników budowlanych. Jednocześnie dzięki autorskim rozwiązaniom techniczno-organizacyjnym realizowane obiekty uzyskały dodatnie wyniki ekonomiczne i pozwoliły na przekazanie znaczących nadwyżek dewizowych do kraju. Po powrocie do kraju S. Czarniecki był Dyrektorem Biura Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Katowicach. Członkiem Zespołu Założycielskiego i wyboru władz Izby,
jest członkiem Komisji Konkursowej Wielkiej Nagrody Prezydenta Izby Budownictwa. Był członkiem Rady Nadzorczej Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zabrzu w latach 1998-2002, które dzięki osobistym rozwiązaniom proponowanym przez S. Czarnieckiego osiągało dodatnie wyniki. Od 43
lat jest aktywnym członkiem PZITB, do marca 2005 roku był Wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału
PZITB, a aktualnie jest Skarbnikiem Zarządu Głównego. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
ANDRZEJ NOWAK
Przewodniczący oddziału katowickiego PZITB
Absolwent Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez
ponad 40 lat nieprzerwanie pracował w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego „BUDROL-PROJEKT” w Katowicach, przechodząc wszystkie szczeble zawodu w projektowaniu, ostatnio na stanowisku Dyrektora. W 2008 roku przeszedł na emeryturę.
Członek PZITB od 1967 roku. W macierzystym Kole Zakładowym przez wiele lat był przewodniczącym Zarządu. Od 1993 roku nieprzerwanie do obecnej kadencji jest przewodniczącym Zarządu
Oddziału Katowice. W latach 1978÷1990 był członkiem Zarządu Międzyzakładowego Klubu Techniki Racjonalizacji Budownictwa pełniąc funkcję wiceprezesa oraz prezesa Klubu. W latach 1987 – 1990
był członkiem Rady Wynalazczości przy ZG PZITB oraz członkiem Zarządu Oddziału pełniąc funk-
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cję pełnomocnika prezesa d/s wynalazczości. Rzeczoznawca budowlany PZITB oraz rzeczoznawca
d/s majątkowych i biegły sądowy. Kolega A. Nowak jest inicjatorem wielu inicjatyw wzbogacających
działalność Katowickiego Oddziału.
Był przewodniczącym zespołu organizacyjnego samorządu zawodowego na Śląsku. Od 2002 roku pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Śląskie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od wielu lat działa w Śląskiej Izbie Budownictwa, której był między innymi założycielem. Jest Jurorem w konkursach na Targach Budownictwa w Katowicach
Za swoja aktywną pracę społeczną jest uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, wojewódzkimi, PZITB oraz NOT.
ZBIGNIEW MATUSZYK
prezes zarządu oddziału katowickiego PZITS
Urodził się 15.02.1949 r. w Stroniu k. Wadowic, w Beskidzie Małym.
W roku 1963, po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał do Zabrza, z którym los z krótkimi przerwami złączył go na kolejne 45 lat. Mówi o sobie, że jest synem Ziemi Wadowickiej, do której tęskni,
ale obywatelem Śląska, gdzie mieszka, pracuje i działa do dzisiaj.
W roku 1968 ukończył Technikum Chemiczne w Gliwicach. Po wydarzeniach marcowych został powołany do zasadniczej służby wojskowej, po odbyciu której rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze
Projektów w Zabrzu oraz studia wieczorowe na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, a później Wydziale Sanitarnym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1977 r. uzyskując tytuł inżyniera inżynierii środowiska.
W Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu przepracował 20 lat, przechodząc wszystkie szczeble hierarchii zawodowej, od asystenta do starszego projektanta włącznie, specjalizując się w energetyce ciepłowniczej. Jest autorem i współautorem ponad dwudziestu projektów technicznych ciepłowni dużej mocy (100-200 MW), zarówno komunalnym jak też zakładowych oraz autorem kilkudziesięciu projektów kotłowni wolnostojących i wbudowanych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. Przez 10 kolejnych lat był laureatem Nagród Roku, przyznawanych za najlepsze opracowania projektowe w Biurze. Za działalność zawodową odznaczony został brązowym i srebrnym krzyżem zasługi oraz Odznaką „Zasłużony dla Województwa Katowickiego.
W 1990 r., w okresie transformacji ustrojowej wraz z kilkoma kolegami z biura założył spółkę prawa handlowego „Buwamat”, którą prowadzi do dzisiaj.
Działalność społeczną rozpoczął jeszcze w technikum, gdzie przez kilka lat prowadził męską drużynę harcerską, organizując szereg obozów wędrownych i stacjonarnych.
Z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów Techników Sanitarnych związał się na trwale od roku 1980. Przez 10
lat był przewodniczącym koła zakładowego PZITS w Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu, utrzymując stały kontakt z Zarządem Oddziału.
W kadencji 1993-1998 pełnił funkcje członka Zarządu Oddziału Katowickiego, a na XXII Zjeździe – Zebraniu Delegatów PZITS w Szczawnicy, w maju 1994 r., został wybrany członkiem Zarządu Głównego. Od 1998r. nieprzerwanie pełni funkcje prezesa zarządu Oddziału Katowickiego PZITS. Na Zebraniu Delegatów Oddziału Katowickiego w kwietniu 2007 r. został wybrany prezesem na kolejną kadencję, 2007-2011. Od 2000 roku reprezentuje Oddział Katowicki w Śląskiej Radzie NOT w Katowicach,

WIELKA NAGRODA Z LAUREM
DLA KRAJOWYCH SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH I GOSPODARCZYCH
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa z okazji 75-lecia działalności
PZITB jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. PZITB zajmuje się
problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków. PZITB jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, utworzonego 4 maja 1934 r. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu
członków. Głównymi działaniami i celami PZITB są:
– dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową swoich członków, rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa,
– dbałość o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa oraz
udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków stowarzyszenia,
ochrona praw zawodowych swoich członków, kształtowanie opinii i oceny na temat budownictwa, reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących budownictwa i jego uregulowań
prawnych, szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o problemach
budownictwa, o rozwoju techniki budo-wlanej oraz jej twórcach, prowa-

dzenie rzeczoznawstwa budowlanego, organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej, ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych oraz dbałość o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych.
PZITB realizując zamierzone cele:
– współdziała w rozwoju myśli naukowo-technicznej i organizacyjno-ekonomicznej w budownictwie, opiniuje na wniosek zainteresowanych jednostek
lub organów, jak również z własnej inicjatywy, kandydatów na stanowiska
techniczne, inspiruje wydawanie nowych i aktualizację istniejących przepisów, 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 konferencjach
i zjazdach oraz innych imprezach technicznych, organizuje na tematy budowlane i z nimi związane: kursy, wystawy, pokazy techniczne, odczyty, dyskusje, narady, konferencje naukowo-techniczne, sympozja i seminaria oraz
organizuje dla swych członków techniczne wyjazdy krajowe i zagraniczne,
inicjuje i organizuje konkursy o tematyce budowlanej, technicznej i organizacyjnej i wiele innych – określonych w Statucie działalności.
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WIELKA NAGRODA Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
DLA AUTORYTETÓW BUDOWNICTWA W POLSCE
STANISŁAW KUKURYKA
Polski polityk, wybitny i wieloletni działacz spółdzielczy oraz państwowy
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Wydziału Prawa. Pierwszy Prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 1972-1982 pełnił nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowej. Wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w Warszawie – organizacji pożytku publicznego, która jest kontynuatorem działającego w okresie międzywojennym Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej. W latach 1982-1985 był Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
wybitnym organizatorem działalności tego resortu, zwłaszcza w zakresie tworzenia warunków
dla realizacji krajowego, wieloletniego programu budownictwa mieszkaniowego. Poseł na Sejm
kilku kadencji. W ostatnich z nich kandydował z okręgu wyborczego w Chorzowie. Honorowy
Prezes Klubu Piłkarskiego „Ruch” w Chorzowie. Na wniosek dzieci, za wybitne osiągnięcia otrzymał Order Uśmiechu.
ZBIGNIEW JANOWSKI
Przewodniczący ZZ „Budowlani” w Warszawie
Polski polityk, parlamentarzysta, wybitny działacz związkowy. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej – Wydziału Elektrotechniki. Odbudowywał branżowe budowlane związki zawodowe
po ich rozwiązaniu w 1982 roku – najpierw w swoim mieście, a potem w całym kraju. Od 1986
roku kieruje – najpierw Federacją, a od 1991 roku jednolitym związkiem Zawodowym „Budowlani”. Jest obecnie członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa z siedzibą w Genewie. Związek „Budowlani” to jedna z największych i najsilniejszych branżowych organizacji zawodowych w kraju.
Zbigniew Janowski to doświadczony Poseł na Sejm RP, sprawując mandat w okresie kilku
kadencji. Specjalizuje się w sprawach budownictwa, polityki regionalnej i samorządu terytorialnego. Wielokrotnie był sprawozdawcą ustaw dotyczących sektora budowlanego, mieszkalnictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, zagospodarowania przestrzennego. Jest inicjatorem
i współautorem projektów poselskich, w tym ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
i ustawy o „zwrocie inwestorskim”. Od lat działa na rzecz integracji środowiska budowlanego
i współdziałania organizacji tego sektora. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w Warszawie.

18 Forum Budownictwa Śląskiego - XII Gala Budownictwa

XII gala budown Ictwa

TYTUŁ HONOROWY WRAZ Z MEDALEM

„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”
ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA
PROF. DR INŻ. ANTONI ROSIKOŃ
EMERYTOWANY PROFESOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,
W KTÓREJ W 1967 R. UTWORZYŁ KATEDRĘ BUDOWY KOLEi
Urodzony w 1907 r. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej w 1932 r. W kilka dni po wycofaniu się Niemców z Katowic, Antoni Rosikoń jako zastępca naczelnika Służby Drogowej w Katowicach prowadził odbudowę zniszczonych torów i obiektów inżynierskich i samodzielnie decydował czy
po naprawianych torach i mostach przepuścić pociągi.
W roku 1976 profesor został Dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej ze stopniem profesora kontraktowego, mimo że Senat Politechniki Śląskiej wystąpił o nadanie mu tytułu profesora nadzwyczajnego. Zdaniem ówczesnego ministra nie można było mianować na profesora nadzwyczajnego osoby tuż przed emeryturą, co było sprzeczne z ustawą sejmową. Antoni Rosikoń odszedł z pracy etatowej na Politechnice Śląskiej w roku 1977 jako doktor inżynier.
Zwieńczeniem ogromnego dorobku pracy zawodowej, w tym zwłaszcza naukowego i dydaktycznego, było nadanie mu przez Prezydenta RP w 2001 roku tytułu naukowego profesora nauk technicznych (jest najstarszym nominowanym emerytowanym profesorem w kraju).
Profesor zajmuje się przede wszystkim związkiem między koleją i górnictwem, czyli mechaniką gruntów i zabezpieczeniem torów przed wpływami eksploatacji górniczej. Profesor zajmował się również
planowaniem rozbudowy sieci kolejowej w GOP, projektowaniem układów komunikacyjnych miejskich
i regionalnych.
Profesorowi zawsze powierzano rozwiązywanie najtrudniejszych problemów, opracował kilkaset opinii i ekspertyz. Do tej pory zresztą bywa wzywany jako ekspert do ważniejszych spraw związanych
z fundamentowaniem i mechaniką gruntów. Za szereg opracowań nie podjął należnych mu honorariów, przeznaczając je na cele charytatywne.
Profesor Antoni Rosikoń pozostaje w znakomitej kondycji i jest nadal bardzo aktywny i twórczy. W wieku 100 lat tj. w 2007 roku wydał książkę pt. „O obrotach podpór i przęseł mostu”. Występuje z jej promocją, budząc u słuchaczy żywe zainteresowanie swym entuzjazmem i pasją doświadczonego badacza.
Profesor Rosikoń to pasjonat, inżynier humanista. Obdarzony przez los długim życiem, potrafił to
życie wykorzystać w pełni, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami technicznymi, na pożytek ludzi i nauki. Nieustannie poszukujący, kształcący się, zawsze nadąża za postępem wiedzy i techniki, sam wnosząc niemały w nią wkład, powołany do rozwiązywania trudnych, nieszablonowych zadań i to nie tylko na kolei, ale również w górnictwie, hutnictwie, budownictwie.

HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST
Tymi słowami dwa lata temu, z okazji setnej rocznicy urodzin Pana Profesora Antoniego Rosikonia, rozpocząłem swoje wystąpienie na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Z Wydziałem tym związany jest Pan Profesor Antoni Rosikoń od wielu,
wielu lat.
Rozpocząłem słowami Seneki, które oznaczają: „PODJĄŁEŚ SIĘ TEJ ROLI, WIĘC MUSISZ JĄ ODEGRAĆ DO KOŃCA”.
A słowa te odniosłem do najnowszego wówczas, dzieła Jubilata: „O obrotach podpór i przęseł mostu”.
Jak sam Autor uznał, jest to dzieło niedokończone, zawiera tylko fragment większej całości. Zapowiadało jakby chęć podsumowania dorobku
Laureata.
Powiedział kiedyś Propercjusz:
„W WIELKICH SPRAWACH WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ”.
Rozumie to doskonale Nasz Laureat i mimo zaawansowanego wieku (102 lata i 5 miesięcy) ciągle jeszcze pracuje naukowo. Aktualnie opracowuje aneks do książki pt.: „O obrotach podpór i przęseł mostu” na terenie odkształconym przez wpływ eksploatacji górniczej. Książka ta, wraz
z aneksem, będzie podstawą do aktualizacji wytycznych projektowania obiektów inżynierskich na terenach objętych szkodami górniczymi. Są
one bardzo potrzebne (drugie zaktualizowane wydanie) dla „BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”.
„AD MAJOREM DEI GLORIAM, OMNIA MEA MECUM PORTO” – co oznacza: dla większej chwały Bożej
(Św. Ignacy Loyola), cały swój majątek niosę ze sobą, gdyż całym moim majątkiem jest mądrość (te słowa Cyceron przypisuje greckiemu mędrcowi, Briasowi z Priemy).
Panie Profesorze, drogi Laureacie,
„PRACA WYTRWAŁA ZWYCIĘŻA WSZYSTKO” (WERGILIUSZ 70-19 w p.n.e.) PO JEJ OWOCACH JEGO POZNACIE (nieco zmienione przez
autora słowa Chrystusa)!!
AD MULTOS ANNOS – Drogi LAUREACIE!!!
Prof. Jan ŚLUSAREK
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem
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HENRYK BUSZKO
WYBITNY POLSKI ARCHITEKT, LAUREAT HONOROWEJ NAGRODY SARP W 1975 R.
60 lat uprawiania zawodu architekta, 85 lat życia, urodzony między dwiema wojnami w 1924 r. we
Lwowie, niezwykle aktywny w życiu i działaniu.
W latach 1949-1958 pracował w biurze architektonicznym „Miastoprojekt” Katowice.
W 1958 r. założył wspólnie z partnerem Aleksandrem Frantą autorską Pracownię Projektów Budownictwa Ogólnego (PPBO) w Katowicach. W latach 1970-1978 wykładał na Politechnice Śląskiej.
W latach 1957-1959 – prezes Zarządu Okręgowego SARP Katowice; latach 1965-1969 i 19721975 – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Zainicjował m.in. ustanowienie Honorowej Nagrody SARP (1966), adaptacji zamku w Tucznie na Dom
Architekta (ukończona w 1976) oraz budowy pawilonu wystawowego przy Pałacu Zamoyskich – siedzibie SARP w Warszawie.
Współprojektował
● gmach Okręgowej Rady Związków Zawodowych w Katowicach, 1950-1954
● Teatr Ziemi Rybnickiej (obecnie Rybnickie Centrum Kultury) w Rybniku, 1958-1964
● dom wczasowy transportowców w Bielsku-Białej-Mikuszowicach, 1955-1958
● osiedle Tysiąclecia w Katowicach, 1958-1979
● Dzielnicę Leczniczo-Rehabilitacyjną Ustroń-Zawodzie w Ustroniu, 1967-1978
● osiedle Gwiazdy w Katowicach, 1967-1979
● pawilon pracowni PPBO w Katowicach, 1960
● dom wczasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu, 1960-1963
● Urząd Stanu Cywilnego – Pawilon Ślubów w Chorzowie, 1963
● Sanatorium Górnik w Szczawnicy, 1959
● ośrodek wypoczynkowy górnictwa miedzi (obecnie Hotel Malachit) w Świeradowie-Zdroju, 1977-1989
● kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach, 1977
Jest honorowym członkiem: AIA USA, Instytutu Architektów Meksyk, Związku Architektów Rosji.
Jest honorowym prezesem Śląskiej Organizacji Technicznej.
ADAM CZYŻEWSKI
WYBITNY POLSKI ARCHITEKT
Architekt Andrzej Czyżewski, poprzez swoją wieloletnią, aktywną działalność zawodową, społeczną i dydaktyczną, wniósł szczególne zasługi dla rozwoju architektury, urbanistyki i budownictwa w Województwie Śląskim. Spełnia tym samym niezbędne kryteria, określone przez Radę Śląskiej Izby Budownictwa, do przyznania mu Medalu – „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
Architekt Andrzej Czyżewski, urodzony w 1930 r, ukończył studia architektoniczne we Wrocławiu. Od 1958
roku, już jako pracownik Miastoprojektu – Nowe Tychy, całe swoje życie zawodowe związał z Górnym
Śląskiem. Wraz z generalnymi projektantami miasta, profesorami; Hanną Adamczewską – Wejchert i Kazimierzem Wejchertem, uczestniczył w projektowaniu i budowie Tychów. Jest jednym z autorów powstającego od podstaw miasta, projektantem wielu zrealizowanych w tym mieście obiektów mieszkaniowych,
oświatowych, użyteczności publicznej i sakralnych, między innymi: Technikum Budowlanego, szkoły specjalnej, osiedli mieszkaniowych „N”, „W” oraz budynków wysokich w centrum miasta, a także kościoła św.
Jadwigi.
Jako pierwszy z architektów, wdrażał do projektowania i realizacji osiedli mieszkaniowych w Tychach,
obowiązujący w latach siedemdziesiątych dla budownictwa mieszkaniowego, system W-70, starając się
go jednocześnie maksymalnie zhumanizować i poprzez zaproponowane modernizacje, bardziej dostosować do skali miasta i potrzeb człowieka. W 1980 r, za zrealizowane w ramach zmodernizowanego systemu W-70 osiedle mieszkaniowe „W” w Tychach, Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przyznaje mu „Nagrodę II stopnia – Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych” w dziale projektowania i realizacji budownictwa.
Architekt Andrzej Czyżewski otrzymał również wiele innych nagród i odznaczeń resortowych; jest
także laureatem kilku konkursów architektonicznych.
Aktywnie działał społecznie w środowisku śląskich architektów. Pełnił funkcję prezesa Katowickiego Oddziału SARP (dwukrotna kadencja w latach 1967 – 1971); był również wieloletnim członkiem
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Katowicach, a także członkiem Kolegium Sędziów SARP
w Katowicach.
Jego postawa zawodowa i inspirująca osobowość były wzorem nie tylko dla współpracujących z nim
młodszych kolegów – architektów, ale i dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie
jako adiunkt, w latach osiemdziesiątych prowadził zajęcia, przekazując im swoje doświadczenia zawodowe. Pełnił również funkcję Architekta Wojewódzkiego w Katowicach.
Zarówno w okresie swojej intensywnej działalności zawodowej, jak i po przejściu na emeryturę, Andrzej Czyżewski aktywnie uczestniczy w życiu miasta, służąc swoim autorytetem i doświadczeniem
przy projektowaniu i realizacji kolejnych inwestycji.
Jako fotograf z zamiłowania, dokumentował na przestrzeni lat 1958–1980 r. budowę nowopowstającego miasta Tychy i życie jego mieszkańców. (Fotograficzna dokumentacja miasta budowanego od podstaw
jest w Polsce rzadkością). Dokumentację tę – w postaci ponad 300 archiwalnych zdjęć, przekazał w darze Muzeum Miejskiemu w Tychach, a na zaprezentowanej w Muzeum wystawie tych fotografii, podzielił
się z młodszymi mieszkańcami, swoimi wspomnieniami z okresu projektowania i budowy miasta.
Pomimo tak aktywnej działalności zawodowej i społecznej, Andrzej Czyżewski – prywatnie kuzyn Marka Hłaski, znalazł jeszcze czas na wieloletnie, żmudne porządkowanie zbioru pamiątek, odziedziczonych po swojej ciotce – matce Hłaski. Na podstawie listów, materiałów i notatek pisarza, odtworzył w napisanej przez siebie biografii pisarza – „Piękny dwudziestoletni”, dokładne kalendarium życia Marka Hłaski, prostując tym samym wiele nieścisłości istniejących we wcześniej wydawanych biografiach Hłaski.
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WINCENTY DRAPAŁA
DŁUGOLETNI DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
W KATOWICACH I KOMBINATU BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO FABUD
Wincenty Drapała urodził się 21 lutego 1921 roku w Pruchniku dziś Województwo Podkarpackie. Jest
magistrem inżynierem budownictwa lądowego – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pracę zawodową rozpoczął 6 maja 1946 roku w Centralnym Zarządzie Przemysłu Węglowego – późniejsze Ministerstwo Górnictwa – na stanowisku Referenta Departamentu Inwestycji. To czas przygotowania po wojnie: wizji, projektów i rozwiązań rozbudowy przemysłu węglowego na potrzeby krajowej gospodarki. W tym czasie rozpoczynają się inwestycje związane z wydobyciem węgla i jego transportem.
W 1949 roku po utworzeniu Biura Budowlanego Przemysłu Węglowego w Świętochłowicach obejmuje
stanowisko Inspektora Budowy Magistrali Północnej, sprawując nadzór nad robotami inżynieryjnymi.
Po utworzeniu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w 1950 roku powierzono mu stanowisko Kierownika Budowy Magistrali Północnej na odcinku Dąbrówka Mała do Chorzowa,
a od 1952 roku objął stanowisko Kierownika Grupy Robót w Brzezinach Śląskich.
Trzeba było wielkiej wiedzy, zdolności organizacyjnych i męskiego uporu, by wykorzystując po okresie wojennym, uratowany i pieczołowicie odremontowany sprzęt jak: koparki o napędzie parowym i elektrycznym i inne narzędzia oraz przenośne przęsła wąskotorowe i zwykłe wagoniki nazywane „kolebami” przy udziale kilkusetosobowej załogi, którą trzeba było bieżąco szkolić, wykonywać odpowiedzialne budowle ziemne, wiadukty, mosty i drogi żelazne, które służą do dziś. Przy pracach tych zatrudniano również Junaków Służby Polsce.
W tym czasie Wincenty Drapała wykorzystuje własne oraz zaczerpnięte z literatury zagranicznej nowatorskie rozwiązania techniczne i organizacyjne. Za to był wielokrotnie wyróżniany.
Wincenty Drapała w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Katowicach pracował do 1973 roku. Kolejno na stanowiskach: Zastępcy Naczelnego Inżyniera, Naczelnego Inżyniera, a od 1960 roku kierował
firmą jako jej dyrektor. To czas tworzenia i doskonalenia nowoczesnego przedsiębiorstwa branży inżynieryjnej znanego w kraju i za granicą. W przedsiębiorstwie wprowadzano nowe technologie i rozwiązania organizacyjne w ramach ruchu racjonalizatorskiego. System nauki i szkolenia (własna szkoła) porozumienia z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi, zapewniała profesjonalną kadrę inżynieryjno-techniczną
oraz wysoko kwalifikowaną załogę. Ten potencjał ludzki wykorzystano kilkakrotnie tworząc nowe przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo wykonało w tym czasie:
– Pod jego nadzorem wykonano ponad 90 urządzeń podsadzkowych – (wtedy chroniono jeszcze powierzchnię miast, dobywając węgiel),
– setki kilometrów torów dla kopalń i Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego, dla kilkunastu kopalń wybudowano kanalizacje, tunele, drogi, stacje kolejowe i zbiorniki wód dołowych, ogromne roboty ziemne obejmujące parę milionów m3 ukształtowanego terenu,
oraz drogi i uzbrojenia dla potrzeb miast.
Tak zorganizowany potencjał przekazał swojemu następcy mgr inż. Wincenty Drapała podejmując się
w 1974 roku zadania tworzenia i kierowania nową jednostkę organizacyjną – Kombinatem Budownictwa
Węglowego FABUD w Siemianowicach Śląskich.
Mgr. Inż. Wincenty Drapała w ciągu 7 lat pracy w Kombinacie stworzył potencjał zdolność budowania
mieszkań dla około 10 tysięcy mieszkańców rocznie, przy zatrudnieniu ponad 4 tysiące załogi. Działalność prowadzona była kompleksowo od projektu do przekazania kluczy. W ten sposób wybudowano kilka osiedli na terenie Województwa Śląskiego.
W 1981 roku przeszedł na emeryturę, ale nie przerwał pracy. Przez wiele lat był Prezesem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Przedsiębiorstw Zjednoczenia Budowlano Montażowego Przemysłu Węglowego oraz następnie pełnił funkcję Prezesa spółki pod nazwą INTECH.
Pan mgr inż. Wincenty Drapała był nauczycielem i wychowawcą, który nie lękał się czasu i zmian.
W latach, w których przekonania, wyznanie, narodowość lub pochodzenie mogły negatywnie wpłynąć na karierę niejednego młodego, zdolnego człowieka, potrafił bez trwogi jako jedyne kryterium oceny stosować: profesjonalizm, pracowitość, kompetencje i oddanie zawodowi.
Bez strachu bronił tych wartości.
Liczni wychowankowie w czasach zmian ustrojowych znakomicie odnaleźli się w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej w roli: właścicieli firm, menagerów lub kadry kierowniczej.
Pan mgr inż. Wincenty Drapała większość swojego życia, a całe swoje życie zawodowe poświęcił i poświęca Ziemi Śląskiej i jej społeczności.
mgr inż. FRANCISZEK BUSZKA

WŁADYSŁAW JAMROCHA
DYREKTOR GENERALNY ŚLĄSKIEGO ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
Pan mgr inż. Władysław Jamrocha jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1956
obronił pracę dyplomową i uzyskał tytuł mgr inż. na Wydziale Budownictwa Lądowego. Od 1960 roku posiada uprawnienia budowlane.
Przez 22 lata pracował w przedsiębiorstwach budowlanych przemysłu węglowego. W latach 19561975 był Naczelnym Inżynierem, a dalej Dyrektorem Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych PW. W latach 1975- 1978 pracował w Zjednoczeniu Budowlano-Montażowym PW, gdzie był Dyrektorem ds.
budownictwa mieszkaniowego.
Od roku 1978 został Dyrektorem Generalnym Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego,
drugiego co do wielkości zjednoczenia w kraju, gdzie na tym stanowisku pracował do czasu likwidacji Zjednoczenia.
W latach 1982-1983 był Pełnomocnikiem Ministra Budownictwa ds. realizacji budownictwa na terenie województwa śląskiego.
W roku 1964 zostało uruchomione pierwsze wydobycie na kopalni Staszic – którą budował od początku, od wycinki lasu. Prowadził prace w zakresie rozbudowy kopalń w Katowicach, Zagłębiu, Trze-
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bini Mysłowicach, Czechowicach, Libiążu – budował szkoły, budynki dydaktyczne i zaplecza socjalne i bytowe dla Uniwersytetu Śląskiego jak również, Szpital Górniczy w Sosnowcu oraz szeroko pojęte budownictwo mieszkaniowe.
Kolejny etap intensywnej pracy zawodowej to sześcioletni okres pracy w Algierii, gdzie pracował
jako inżynier budowy dużego kompleksu budynków dla służb mundurowych, realizował również budownictwo mieszkaniowe. Pracując w Algierii jako jedyny obcokrajowiec w firmie „Entreprise des Travaux d” Alger”, był wydelegowany na indywidualny kontrakt przez Polserwis.
Od roku 1990 inżynier Jamrocha podjął pracę jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
w Katowicach, gdzie pracuje od 19 lat na tym stanowisku.
W czasie swojej pracy zawodowej uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
ZYGMUNT LORENTZ
WIELOLETNI PREZES ZARZĄDU PRINŻ PW, WSPÓŁTWÓRCA WIELU PRZEDSIĘBIORSTW
Urodzony 1932 r. w Dubiecku, powiat Przemyśl. Studiował na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując w 1954 r. dyplom Inżyniera Budownictwa Wodnego. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Budownictwa Wojskowego nr 29
w Krakowie na budowie w Krośnie.
W 1957 r. założył spółkę „Zakład Prefabrykacji Budowlanej” w Oświęcimiu. W 1961 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach, następnie w 1967
r. był współorganizatorem Wodzisławskiego Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PW, w którym przez 5
lat obejmował funkcję naczelnego Inżyniera.
W 1972 r. wspłórganizował PRINŻBUD, w którym pracował 3 lata jako Naczelny Inżynier; w 1976
roku został Dyrektorem Naczelnym PRINŻ PW i na tym stanowisku pracował do przejścia na emeryturę w listopadzie 1998 roku.
W roku 1991 brał udział w przekształceniu PRINŻ PW w Spółkę Akcyjną PRINŻ SA Holding.
Będąc na emeryturze pracował nadal w PRINŻ SA Holding jako doradca Dyrektora (Prezesa) do roku 2003. Współpracuje z Business Centre Club od momentu jego powstania. Był również doradcą Ministra Infrastruktury Marka Pola.
W latach 70 firma PRINŻ PW zajmowała się przebudową i budową nowych układów komunikacyjnych aglomeracji śląskiej. W krótkim czasie, obok działalności na rzecz przemysłu węglowego, budownictwo komunikacyjne stanowiło znaczną część produkcji przedsiębiorstwa. Rozbudowano potencjał techniczny i kadrowy dla budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, mostów, wiaduktów i tuneli. W latach 80 rozszerzono działalność o realizację w zakresie ochrony środowiska. Z wykonawcy resortowego PRINŻ stał się wykonawcą inwestycji infrastrukturalnych. W 1991 przedsiębiorstwo
przekształciło się w spółkę akcyjną skupiającą w swej strukturze spółki drogowe, mostowe, inżynieryjne i surowcowe.
MIECZYSŁAW JÓZEF PIOTROWSKI
honorowy prezes oddziału katowickiego PZITB
Urodził się w 1928 r. w Stanisławowie. Na Śląsk przyjechał w 1945 roku.
W 1948 roku otrzymuje z wyróżnieniem dyplom technika Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu. W latach 1949–53 służba w Wojsku Polskim.
Po wyjściu z wojska podjął pracę w Kombinacie Budownictwa w Bytomiu, gdzie pracował do września 1977 r. Prawie 25 lat pełnił kolejno różne funkcje techniczne od st. technika budowy, kierownika
budowy, kierownika Grupy Robót, z-cy Naczelnego Inżyniera i z-cy Dyrektora do spraw technicznych.
Uzupełniał wykształcenie w Politechnice Śląskiej, którą ukończył w 1957 roku i otrzymał dyplom inżyniera. W 1962 roku otrzymuje uprawnienia budowlane. Był zweryfikowanym wykładowcą ZG PZITB,
w latach 1957–1976 wykładał w Technikum Budowlanym w Bytomiu.
W latach 1977–1991 pracował na różnych stanowiskach w Śląskim Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego w Katowicach do roku 1991. Od 1977–80 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Naczelnego.
Od 1981–91 był z-cą Pełnomocnika Ministra Budownictwa ds. środków produkcji i Pełnomocnikiem
Ministra Budownictwa d/s bud. mieszkaniowego. W 1991 roku przeszedł na emeryturę.
Od 1954 roku nieprzerwanie i czynnie działa w PZITB. Był członkiem Zarządu Głównego PZITB,
a przez dwie kadencje v-ce Prezesem Z. G. W latach 1979- 1989 był Prezesem Oddziału PZITB Katowice. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w dniu 25.03.1993 roku nadało Mu tytuł „Honorowego Prezesa Katowickiego Oddziału PZITB”. Od 1984-2008 roku był członkiem Rady Głównej NOT.
Był wieloletnim prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budowlanych
w Bytomiu. Aktualnie jest Honorowym Prezesem Zarządu tego Stowarzyszenia.
Odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” Złotą i Srebrną Odznaką PZITB i NOT, Odznaką Zasłużony Budowniczy Huty Katowice.
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Q-FlEX REwolucJa
w HYdRoIZolacJI

Bitumiczne masy natryskowe posiada w swojej
ofercie kilka firm obecnych na polskim rynku. Są
to jednak tylko wersje bitumów (często mas
KMB), które można aplikować przy pomocy
urządzeń natryskowych. Właściwości mas pozostają takie same jak te aplikowane metodą szpachlowania.
Firma Q-FLEX Polska Sp. z o.o. ma do zaoferowania prawdziwą rewelację w systemach hydroizolacji bitumicznych – masę natryskową,
na która można wchodzić zaraz po skończonej
aplikacji, która jest odporna na opady atmosferyczne natychmiast po aplikacji.
Tylko dwie firmy na świecie oferują taką
technologię. Firma Q-FLEX Sp. z o.o., jako
polski producent, oferuje ją na rynku polskim.
Q-FLEX jest:
◗ stabilny powłoka równomierna i jednorodna niezależnie od formy powierzchni
◗ elastyczny rozciągliwość powyżej 1000%
◗ wygodny w stosowaniu możliwość naniesienia na nieprzygotowana powierzchnię
o każdej formie
◗ mobilny wyposażenie urządzenia do aplikacji
w węże o długości 50 m umożliwia aplikację
w odległych i trudnodostępnych miejscach oraz
na wysokość ok. 5-6 m
◗ wysoko wydajny trzyosobowy zespół wykonuje hydroizolację powierzchni do 1500 m2,
warstwa 4 mm w 8 godzin
◗ bezpieczny materiał nietoksyczny (bezrozpuszczalnikowy), nanoszony na zimno
Q-FLEX nanoszony jest mechanicznie za pomocą urządzenia do rozpylania bezpowietrznego.
Proces aplikacji wykonywany jest poprzez podawanie dwóch składników: emulsji bitumiczno-lateksowej oraz koagulantu do dwóch oddzielnych

obwodów składających się z elastycznych, wysokociśnieniowych węży. Węże są połączone
z podwójnym rozpylaczem, na końcu którego zamocowane są stożkowe dysze. Dzięki specyficznej formie otworów wyjściowych dysz, składniki
Q-FLEX „na wyjściu” przyjmują formę płaskich
stożkowatych strumieni, mieszają się w powietrzu i następuje natychmiastowa deemulgacja
emulsji (rozdzielenie emulsji poprzez łączenie
się drobnych cząsteczek). Trafiając na podłoże
cząsteczki bitumu i lateksu tworzą membranę.
Po oddzieleniu wody technologicznej materiał
uzyskuje właściwości hydroizolacji typu KMB
(grubowarstwowej).
Q-FLEX służy do:
◗ hydroizolacji i ochrony antykorozyjnej podziemnych i nadziemnych części budowli w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,
w tym dachów, tarasów i balkonów
◗ hydroizolacji budowli w inżynierii komunikacyjnej: konstrukcji tuneli i stacji metra, ścian
oporowych, przejść podziemnych
◗ hydroizolacji kolektorów (ochrona przed agresją siarczanową)
◗ hydroizolacji i ochrony antykorozyjnej żelbetowych i metalowych zbiorników przemysłowych
◗ hydroizolacji przejść mediów inżynieryjnych
Materiał natryskowy Q-FLEX jest rewelacją,
którą szczególnie polecamy na obiekty wielkopowierzchniowe. Dzięki tej masie prace
przebiegną błyskawicznie, sprawnie, a otrzymana powłoka będzie hydroizolacją na lata.
Przedsiębiorstwo Budowlane ROBUD Sp.
z o.o. jako Certyfikowany Partner Q-FLEX
oferuje swoje usługi w zakresie nakładania
hydroizolacji natryskowej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

nowY SKŁad budowlanY w gliwicach
PrzedsiębiorstwoBudowlane„ROBUD” Sp.z o.o.
Jako firma budowlana z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w ramach swojej działalności otworzyła

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
SKŁAD oferuje materiały budowlane polskich i zagranicznych producentów w KONKURENCYJNYCH CENACH
oraz NA DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI.
Przetestowanie materiałów na własnych budowach zapewnia GWARANCJĘ
nie tylko PRODUCENTA, ale i UŻYTKOWNIKA.

CHEMIA BUDOWLANA ● IZOLACJE (CIĘŻKIE I OGÓLNE) ● TYNKI I GIPSY ● MATERIAŁY ŚCIENNE
W ramach współpracy handlowej z producentami materiałów budowlanych podpisaliśmy szereg wiążących kontraktów handlowych. Naszymi partnerami są:
● ARDEX, ATLAS – chemia budowlana
● IZOHAN, Q-FLEX – izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
● DOLINA NIDY, MULTIGIPS – tynki i wyroby gipsowe
● SILIKATY KLUCZE, LEIER – materiały ścienne i kominy
● AUSTROTHERM, PANELTECH – styropiany
DREWNO BUDOWLANE
Więźba dachowa jodłowa, lub świerkowa w różnych wymiarach
docinana na wymiar zgodnie z potrzebami klienta.
Oferujemy w doskonałych cenach:
● łaty
● drewno szalunkowe
● kontrłaty
● stemple budowlane
● kantówki
● drewno suszone
Materiały w KONKURENCYJNYCH cenach oraz Operatywna i Szybka Obsługa.

Największym ATUTEM naszej firmy są BezpłatneSpecjalistyczne
Szkoleniamającena celupodniesieniewiedzypraktyczneji teoretycznejz zakresunowychrozwiązańitechnologiistosowanych
w budownictwie.
Szkolenia w szczególności kierowane są do:
● projektantów i kierowników budów
● firm wykonawczych,
● brygadzistów i pracowników nadzoru ● służb utrzymania ruchu
● zarządców nieruchomości i wspólnot
● klienta indywidualnego
Szkolenia te pozwalają na przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry branżowych specjalistów-fachowców.
Obejmują w swoim zakresie Prace Glazurnicze, Dociepleniowe, Izolacyjne, jak i Wykończeniowe.
Wraz ze specjalistami firmy ARDEX prowadzimy szkolenia z zakresu
specjalistycznych systemów tarasowych.
Istnieje również możliwość przygotowania programu szkoleń pod kątem Świadectw 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

