




Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy -
tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo -
ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz nych, re sor to -
wych i sa mo rzą dów te ry to rial nych, wspar ty sil nie fi nan so wa niem
z fun du szy UE, za stą pił w port fe lach przed się biorstw wy ko -
naw czych bar dzo zna czą cy spa dek in we sty cji ko mer cyj nych
i za pew nił dwa la ta względ nej sta bil no ści ich dzia łal no ści, a dla
wie lu z nich na wet hos sy. 

Pro gno zy na co naj mniej dwa la ta nie są opty mi stycz ne. Jak
wy ni ka z licz nych ra por tów, za wie ra ją cych oce ny przed się -
biorstw bu dow la nych i da ne ryn ko we, nie pew ność na ryn kach
fi nan so wych, nie uchron ne ogra ni cze nia in we sty cji sek to ra pu -
blicz ne go i brak symp to mów wzro stu in we sty cji pry wat nych
wska zu ją na szyb sze niż do tej po ry za kła da no spo wol nie -
nie w bran ży bu dow la nej. Zmniej sza ją cy się udział in we sty -
cji no wo roz po czy na nych, co raz więk sze opóź nie nia w płat -
no ściach i wzrost licz by upa dło ści przed się biorstw, to
pierw sze sy gna ły tej pro gno zy.

Po gar sza ją ca się ko niunk tu ra w bran ży bu dow la nej zmu sza
fir my bu dow la ne do dal sze go kon ku ro wa nia ce ną w po stę po -
wa niach prze tar go wych. Nie ma le je, ale zwięk sza się licz ba
kon trak tów na war to ści niż sze od kosz to ry sów in we stor skich.
Na dal więc trwa woj na ce no wa na ryn ku bu dow la nym, któ rej
ne ga tyw ne skut ki prze no szą się na wszyst kich, bez wy jąt ku,
uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go z za ma wia ją cy mi włącz -
nie. Nie przy pad ko wo więc w trak cie III Ślą skie go Fo rum In -
we sty cji Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści je go uczest ni cy szu -
ka li od po wie dzi na dwa klu czo we py ta nia: 
❖ Co da lej z ce ną ra żą co ni ską, jej de fi ni cją oraz ogra ni -

cza niem sy tu acji jej wy stę po wa nia? 
❖ Jak za pew nić praw nie i w prak ty ce se lek cję i wy bór wia -

ry god nych wy ko naw ców in we sty cji?
Wnio ski i re ko men da cje do ty czą ce po stu lo wa nych ogra ni -

czo nych zmian w usta wie Pra wo za mó wień pu blicz nych,
a zwłasz cza prak ty ki jej sto so wa nia za war te zo sta ły w „Sta -
no wi sku koń co wym” tej Kon fe ren cji wraz z bar dzo licz ny -
mi i kon kret ny mi pro jek ta mi roz wią zań praw nych i or ga ni za -
cyj nych dla nie zbęd ne go, ra dy kal ne go i kom plek so we go
upraw nie nia pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych – zbio ro -
we go au tor stwa kra jo wych i re gio nal nych or ga ni za cji po za -
rzą do wych budownictwa.

MOIM ZDANIEM

Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa

Tadeusz Wnuk
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– Pod czas nie daw nej uro czy sto -
ści XIV Ga li Bu dow nic twa, w któ rej Pan
rów nież uczest ni czył, 2 fir my z ka to -
wic otrzy ma ły Ślą ską Wiel ką Na gro dę
Bu dow nic twa. Jak Pan oce nia po ten -
cjał wy ko naw czy w mie ście i jak jest on
za go spo da ro wy wa ny dla re ali za cji to -
czą cych się obec nie i przy go to wy wa -
nych in we sty cji bu dow la nych?

– Oczy wi ście po ten cjał firm z Ka to wic
oce niam do brze. Pro szę jed nak pa mię tać,

że ja ko in sty tu cja pu blicz na pod le ga my
pod usta wę o za mó wie niach pu blicz -
nych, a sie dzi ba fir my nie ste ty nie ma zna -
cze nia przy wy bo rze kon tra hen ta. Nie -
mniej jed nak cie szy fakt, że Ka to wi ce jak
i ca ły re gion są na eta pie re ali za cji licz -
nych in we sty cji, a wie le ro dzi mych firm jest
w te pro jek ty za an ga żo wa ne. 

– ka to wi ce to w tej chwi li wiel ki plac
bu do wy, ile tru du trze ba by ło wło żyć,
ile prze szkód po ko nać, by po la tach

po zor ne go ma ra zmu te raz roz po cząć
i re ali zo wać te wiel kie za da nia?

– In we sty cje ja kie obec nie re ali zu je my
to efekt wy tę żo nej pra cy wie lu osób. Przez
ostat nie la ta nie mar no wa li śmy cza su, pra -
cu jąc nad przy go to wa niem in we sty cji
znacz nie prze kra cza ją cych łącz ną kwo tę 2
mi liar dów zło tych. Ak tu al nie w tzw. stre fie
kul tu ry na te re nach po Ko pal ni Ka to wi ce,
za bli sko 300 mln. zł. po wsta je Mię dzy na -
ro do we Cen trum Kon gre so we, a w naj bliż -
szych ty go dniach pod pi sze my umo wę
na ro bo ty zwią za ne z bu do wą no wej
sie dzi by Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Pol skie go Ra dia za po nad 250 mln zł.
Nie opo dal po wsta je Mu zeum Ślą skie,
na któ re Sa mo rząd Wo je wódz twa wy ło ży
po nad 300 mln zł. Do te go na le ży do dać
re ali za cję prze bu do wy stre fy Ron do -Ry nek,
któ re go łącz na war tość wy no si bli sko
300 mln zł. W tym miej scu nie spo sób rów -
nież nie wspo mnieć o in we sty cji war tej bli -
sko 1 mld. zre ali zo wa nej przez PKP SA
oraz hisz pań ską fir mę NE INVER, gdzie
na Pla cu Szew czy ka bu do wa ny jest no wy
dwo rzec oraz Ga le ria Ka to wic ka. Oczy wi -
ście nie za po mi na my o mniej szych in we -
sty cjach, jak bu do wa Do mu Kul tu ry w dziel -
ni cy Dąb, czy mo der ni za cja po pu lar ne go
Do mu Pra sy przy ul. Młyń skiej 1. Te in we -
sty cje sta wia ją Ka to wi ce w czo łów ce miast
re ali zu ją cych naj więk sze pro jek ty in we sty -
cje w na szym kra ju. Przez naj bliż sze 3 la -
ta Ka to wi ce, bę dą wiel kim pla cem bu do -
wy, ale war to cze kać na efek ty tych
in we sty cji.

– Co w przy szłym ro ku bę dzie dzia -
ło się w ka to wi cach.? Ja kie głów ne in -
we sty cje bę dą re ali zo wa ne w mie -
ście?

– Pod ką tem in we sty cji w Ka to wi cach
bę dzie dzia ło się bar dzo du żo. Dla te go po -
zwo lę so bie wy mie nić te naj istot niej sze
pro jek ty. W 2012 ro ku po wi nien zo stać od -
da ny do użyt ku no wy dwo rzec PKP. Bę -
dą kon ty nu owa ne pra ce bu dow la ne
przy Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre -
so wym, Mu zeum Ślą skim i Ga le rii Ka to -
wic kiej na Pla cu Szew czy ka. Na po cząt -
ku ro ku roz pocz nie my bu do wę no wej
sie dzi by Na ro do wej Or kie stry Sym fo -

Ka�to�wi�ce�w czo�łów�ce�miast�
re�ali�zu�ją�cych�naj�więk�sze
pro�jek�ty�in�we�sty�cyjne�w Pol�sce
Roz mo wa z PIo TRem USzo kIem Pre zy den tem ka to wic
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nicz nej Pol skie go Ra dia oraz przy stą pi -
my do re ali za cji I eta pu prze bu do wy
stre fy Ron do -Ry nek tj. prze bu do wy ukła -
du tram wa jo we go. Spół ka Tram wa je
Ślą skie, re ali zu ją ca wspól nie z Ka to wi ca -
mi i in ny mi mia sta mi pro jekt war ty bli -
sko 700 mln zł, przy stą pi rów nież do mo -
der ni za cji to ro wisk na te re nie na sze go
mia sta. Za po nad 400 mln zł na te re nie
mia sta re ali zu je my rów nież pro jekt bu do -
wy no wej sie ci ka na li za cyj nej. 

– Ja kie głów ne pro ble my sto ją
przed wy ko naw ca mi tych ogrom nych
in we sty cji?

– Trud no mi wy po wie dzieć się w imie -
niu wy ko naw ców na ja kie pro ble my mo gą
na po tkać. Mam wiel ką na dzie ję, że nie bę -
dzie my mie li pro ble mów na te re nie po daw -
nej Ko pal ni Ka to wi ce, jed nak nie bę dzie to
dla nas za sko cze niem, je że li na tak trud -
nym te re nie na tknie my się na nie spo dzian -
ki. Na szczę ście na tą chwi lę nie ma my
więk szych pro ble mów i ży czę nam wszyst -
kim, aby tak by ło do koń ca.

– Jak wy ko rzy sty wa ne są w mie ści
środ ki Unii eu ro pej skiej, ja kie to są su -
my?

– Na in we sty cje w Stre fie kul tu ry uda -
ło nam się uzy skać po kaź ne do fi nan so wa -
nie ze środ ków eu ro pej skich. Na bu do wę
Mię dzy na ro do we go Cen trum Kon gre so -
we go po zy ska li śmy 153 mln zł, na no wą
sie dzi bę NO SPR 122 mln zł, po nad to
w tym ro ku za koń czo na zo sta ła bu do wa
Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ka
Aka de mic ka. To wspól ne przed się wzię cie
Mia sta Ka to wi ce oraz Uni wer sy te tów Ślą -
skie go i Eko no micz ne go – uzy ska ło do fi -
nan so wa nie w kwo cie 52,8 mln zł. Za bie -
ga my rów nież o po zy ski wa nie pie nię dzy
z UE na in ne za da nia niż tyl ko bu do wa
stra te gicz nych obiek tów dla mia sta. Tyl -
ko w tym ro ku na bu do wę Stref Ak tyw no -
ści Ro dzin nej uzy ska li śmy do fi nan so wa -
nie w kwo cie bli skiej 1 mln zł. Dzię ki
środ kom eu ro pej skim in we stu je my w tech -
no lo gie in for ma tycz ne i tak dla bu do wy sie -
ci no wo cze snej sie ci ra dio wej zdo by li śmy
po nad 1,2 mln zł, a na roz bu do wę sie ci
świa tło wo do wej w pro jek cie SI le sia Net
przy zna no bli sko 12 mln zł. Śro d ki fi nan -
so we z Unii po zy sku je my rów nież na pro -
mo cję mia sta. Dzię ki cze mu uzy ska li -
śmy 1,2 mln do fi nan so wa nia na bu do wę
no we go por ta lu in ter ne to we go mia sta
Ka to wi ce, a kam pa nie pro mu ją ce mia sto
uzy ska ły do fi nan so wa nie w kwo cie prze -
kra cza ją cej 2 mln zł. Wy mie ni łem tu je dy -
nie nie któ re z pro jek tów ja kie uzy ska ły do -
fi nan so wa nie z UE. Sta ra my się dbać
o do brą kon dy cję fi nan so wą na sze go
mia sta, dla te go w każ dym moż li wym
przy pad ku sta ra my się po zy ski wać do dat -
ko we fun du sze na re ali zo wa ne przez
nas pro jek ty. Za po nad 700 mi lio nów zło -
tych re ali zu je my wraz z Tram wa ja mi Ślą -
ski mi pro jekt prze bu do wy sie ci tram wa jo -
wej, gdzie uzy ska li śmy do fi nan so wa nie

w kwo cie po nad 300 mln zł. War to pod kre -
ślić, że na te re nie mia sta Ka to wi ce in we -
sty cja ta jest naj bar dziej wi docz na, a war -
tość wkła du na sze go mia sta w in we sty cje
to oko ło 70 mln. 

– W przy szłym ro ku chce Pan zre zy -
gno wać z pra cy w ko mi sji Wspól nej
Rzą du i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go,
w któ rej jest Pan wi ce prze wod ni czą cym.
Czy ta de cy zja zwią za na jest z ogro mem
prac, przed któ ry mi sta ją ka to wi ce?

– De cy zję o re zy gna cji z Współ prze wod -
ni cze nia Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go pod ją łem na po -
cząt ku 2011 ro ku a re zy gna cję zło ży łem
w kwiet niu. Je stem świa do my te go, iż naj -
bliż sze la ta to okres nie zwy kle wy tę żo nej
pra cy na rzecz na sze go mia sta, dla te go
po sta no wi łem jesz cze wię cej cza su po -
świę cać mia stu i miesz kań com Ka to wic.

– Jak Pan wy obra ża so bie mia sto
za 5 lat, w okre sie, kie dy te naj waż niej -
sze pra ce zo sta ną ukoń czo ne?

– Mam na dzie ję, że Ka to wi ce już za
3 la ta bę dą zu peł nie in nym mia stem. Naj -
póź niej w ro ku 2014 po win ni śmy za koń -
czyć bu do wę Mię dzy na ro do we go Cen -
trum Kon gre so we go oraz no wej sie dzi by
NO SPR. Wraz z ukoń czo nym obiek tem
Mu zeum Ślą skie go uzy ska my zu peł nie
no wą ja kość cen tral nej czę ści mia sta. Bę -
dzie to z pew no ścią jed no z cie kaw szych
roz wią zań two rzą ce Stre fę Kul tu ry. Do da -
jąc do te go pla ny zwią za ne z ukoń cze -
niem prze bu do wy Stre fy Ron do Ry nek
oraz od da niem do użyt ku no we go dwor -
ca PKP oraz Ga le rii Ka to wic kiej mam na -
dzie ję, że bę dzie my ży li w jesz cze lep -
szym mie ście niż dziś. Nie za po mni my
na tu ral nie o mniej szych in we sty cjach
i ocze ki wa niach na szych miesz kań ców,
któ rych wnio ski w mia rę moż li wo ści sta -
ra my się uwzględ niać. Te wszyst kie in we -
sty cje re ali zu je my wła śnie po to, aby mia -
sto by ło jesz cze bar dziej przy ja zne
miesz kań com i jed no cze śnie bar dziej
atrak cyj ne dla in we sto rów. Wraz z roz wi -
ja niem ofer ty kul tu ral nej, za 5 lat Ka to wi -
ce po win ny być sto li cą naj pręż niej roz wi -
ja ją ce go się ośrod ka me tro po li tar ne go
w tej czę ści Eu ro py. 

– Jak Pan oce nia obec ną kon dy cję
ryn ku miesz ka nio we go w mie ście?
Co na le ży zro bić, by w ka to wi cach by -
ło wię cej ta nich miesz kań? Czy sa mo -
rząd w ja kimś stop niu wspo ma ga sek -

tor pry wat ny w bu dow nic twie miesz ka -
nio wym?

– Kon dy cja ryn ku nie ru cho mo ści nie ste -
ty jest uza leż nio na od sy tu acji fi nan so wej
w Pol sce i na świe cie. Ob ser wu je my jed -
nak nie co więk sze za in te re so wa nie ryn -
kiem nie ru cho mo ści. War to w tym miej scu
pod kre ślić, że wg. wie lu ra por tów Ka to wi -
ce pod wzglę dem ce ny miesz kań na dal są
jed nym z bar dziej atrak cyj nych miejsc
w Pol sce. W ostat nich la tach re ali zo wa li -
śmy in we sty cje miesz ka nio we w ra mach
Ka to wic kie go To wa rzy stwa Bu dow nic twa
Spo łecz ne go, gdzie tyl ko w tym ro ku od -
da li śmy do użyt ku ok. 200 miesz kań. Sta -
ra my się rów nież wspie rać in we sto rów pry -
wat nych – któ rzy de kla ru ją bu do wę no wych
osie dli na te re nie mia sta – dla któ rych go -
to wi je ste śmy bu do wać in fra struk tu rę ko -
mu ni ka cyj ną dla no wych pro jek tów miesz -
ka nio wych. W ta ki oto spo sób po wsta ją
m.in. no we osie dla miesz ka nio we na Osie -
dlu Pa de rew skie go czy w po łu dnio wych
dziel ni cach mia sta.

– mi mo ogrom nych atu tów ka to wi ce
nie ma ją opi nii mia sta ja koś spe cjal nie
atrak cyj ne go. Wy da je się, że na dal
do mi nu ją ste reo ty py – brud, cięż ki
prze mysł, bie da, brak kul tu ry. my miesz -
ka ją cy w tym mie ście wie my, że jest to
ob raz fał szy wy, ale jak te krzyw dzą ce
opi nie zmie nić w kra ju i za gra ni cą?

– Ta ka oce na bar dzo nas bo li. Na szczę -
ście w ta ki spo sób Ka to wi ce po strze ga ne
co raz rza dziej. War to w tym miej scu przy -
to czyć ostat ni ra port fir my Pri ce Wa ter ho use -
Co operss. oce nia ją cy 11 naj więk szych
miast w Pol sce. Oce nia no w nim m.in. Ka -
pi tał Kul tu ry i Wi ze run ku, bę dą ce go mia rą
te go, w ja ki spo sób mia sto jest po strze ga -
ne za rów no przez miesz kań ców jak i oso -
by „z ze wnątrz” Ka to wi ce upla so wa ły się
w tym za kre sie na 3 miej scu za Kra ko wem
i War sza wą, ale wy prze dza jąc m.in. Po -
znań, Gdańsk i Wro cław. Z du mą pod kre -
ślę, że ka pi tał kul tu ry i wi ze run ku w za kre -
sie kul tu ry wy so kiej i kul tu ry ży cia
co dzien ne go pla su je Ka to wi ce od po wied -
nio na dru gim i pierw szym miej scu wśród
ba da nych miast. To naj le piej do wo dzi, że
opi nie nt. wi ze run ku mia sta są krzyw dzą -
ce – stąd też na sze usil ne pra ce nad tym,
aby wi ze ru nek Mia sta Ka to wi ce cią gle po -
pra wiać. 

– Dzię ku ję za roz mo wę
Roz ma wiał: DA NIeL BIe Nek

Piotr USZOK, urodzony 9 paź dzier ni ka 1955 r., żo na ty, dwie cór ki. Od 1998 jest Pre zy den tem Mia -
sta Ka to wi ce. Bez par tyj ny, li der spo łecz ne go Ko mi te tu Fo rum Sa mo rzą do we i Piotr Uszok. 
Od 1990 ro ku rad ny, w la tach 1994-1998 wi ce pre zy dent, a od 1998 pre zy dent Mia sta Ka to wi -
ce. Po nad to peł nił funk cje m.in. współ prze wod ni czą ce go Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo rzą du,
pre ze sa ZMP i UMP, se kre ta rza sta łej pol skiej de le ga cji do Kon gre su Władz Lo kal nych i Re gio -
nal nych Ra dy Eu ro py. W la tach 2007-2011 był prze wod ni czą cym GZM.
Za swo ją dzia łal ność ho no ro wa ny m.in. Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Brą zo -
wym, Srebr nym i Zło tym Krzy żem Za słu gi, Zło tym Lau rem Umie jęt no ści i Kom pe ten cji.
Jest ab sol wen tem AGH w Kra ko wie. Po stu diach pra co wał w KWK „Murc ki” ko lej no ja ko kie row -
nik od dzia łu, szty gar i nad szty gar.
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Wo�da�
naj�wyż�szej�

ja�ko�ści

– kie ru je Pan jed nym z naj star szych
przed się biorstw wo do cią go wych na te re -
nie woj. ślą skie go i kra ju. Je go tra dy cja
się ga 130 lat. Sta cja Uzdat nia nia Wo dy
„za wa da”, od któ rej roz po czę to w 1882
ro ku bu do wa nie sys te mu wo do cią gów, le -
ży dzi siaj na Szla ku za byt ków Tech ni ki.
Ja ki jest ślą ski sys tem za opa trze nia
w wo dę?

– Sys tem za opa trze nia w wo dę wo je wódz -
twa ślą skie go w ska li kra ju jest po strze ga ny
ja ko uni kal ny. Do miast aglo me ra cji gór no -
ślą skiej do star cza my wo dę spo za zur ba ni -
zo wa ne go cen trum wo je wódz twa, głów nie
z ka ska dy So ły oraz ze zbior ni ka w Go czał -
ko wi cach od po łu dnia oraz ze źró deł głę bi -
no wych na pół no cy. Pier ście nio wy sys tem za -
opa trze nia w wo dę zo stał roz bu do wa ny
na po trze by prze my słu w II po ło wie XX wie -
ku. Dziś dzię ki nie mu Śląsk nie tyl ko nie ma
pro ble mów z za opa trze niem w wo dę, ale dys -
po nu je my więk szy mi o ok. 30 proc. od bie -
żą cej kon sump cji moż li wo ścia mi pro duk cyj -
ny mi. Na po łu dniu wo je wódz twa ma my
zlo ka li zo wa ne sta cje ba zu ją ce na wo dach po -
wierzch nio wych, skąd po cho dzi 80 proc. na -
szej pro duk cji, na pół no cy czte ry sta cje, któ -
re ba zu ją na uję ciach głę bi no wych. Dzię ki
sys te mo wi ru ro cią gów i zbior ni ków wy rów -
naw czych mo że my w każ dej chwi li prze rzu -
cić wo dę z jed ne go krań ca wo je wódz twa
na dru gi na od le głość pra wie 100 ki lo me trów.
W prak ty ce awa ria czy wy łą cze nie na wet naj -
więk sze go na sze go za kła du uzdat nia nia
wo dy np. w Go czał ko wi cach nie bę dzie przez
na szych od bior ców zu peł nie za uwa żo ne.
Utrzy ma nie ta kie go sy te mu jest kosz tow ne,
na to miast za pew nia on nie spo ty ka ny po ziom
bez pie czeń stwa za rów no co do ja ko ści, jak
i pew no ści do staw wo dy. 

W skład przed się bior stwa wcho dzą obec -
nie dwa za kła dy oraz dzie więć sta cji uzdat -
nia nia wo dy. Nasz sys tem za opa trze nia
w wo dę obej mu je 1000 km sie ci ma gi stral -

nej. Do star cza my wo dę po nad 3 mi lio nom
miesz kań ców woj. ślą skie go oraz czę ści woj.
ma ło pol skie go w po nad 60 gmi nach, któ re
obej mu ją ob szar 4 500 km². To spra wia, że
je ste śmy jed nym z naj więk szych przed się -
biorstw wo do cią go wych w kra ju i jed nym
z więk szych w Eu ro pie. Obec nie sta le uno -
wo cze śnia my, opty ma li zu je my i mo der ni zu -
je my nasz sys tem za opa trze nia w wo dę.

– W sy tu acji, gdy nie ma ogra ni czeń
w do stę pie do wo dy, nie my śli się z re gu -
ły o tym, jak du że ma ona zna cze nie w co -
dzien nym ży ciu... 

– Sta ra my się uświa da miać zna cze nie wo -
dy dla go spo dar ki re gio nu i kra ju. Jest to prze -
cież czyn nik de cy du ją cy o lo ka li za cji pra wie
każ dej in we sty cji, a po przez to do stęp ność
wo dy de cy du je o roz wo ju cy wi li za cyj nym. By -
ły w hi sto rii na sze go wo je wódz twa ta kie okre -
sy szcze gól nie w pod ko niec lat 80-tych, kie -
dy wo dy bra ko wa ło w wie lu miej scach.
Obec nie na sku tek re struk tu ry za cji prze my -
słu i zmniej sze nia start wo dy na sie ci dys po -
nu je my jej nad wyż ka mi pro duk cyj ny mi, któ -
re, ma my na dzie ję, w nie dłu gim cza sie
zo sta ną za go spo da ro wa ne na przy kład
przez ener ge ty kę, któ ra bę dzie od twa rza ła
swo je mo ce pro duk cyj ne. Zna cze nie wo dy
dla re gio nu na kła da na nas od po wie dzial ność
ochra nia nia sys te mu za opa trze nia w wo dę.

– W ja kim za kre sie w przed się bior stwie
wy ko rzy stu je się no wo cze sne tech no lo -
gie słu żą ce za opa trze niu w wo dę naj wyż -
szej ja ko ści?

– Przed się bior stwo sta ra się wy ko rzy sty -
wać naj now sze tech no lo gie na róż nych
eta pach uzdat nia nia i dys try bu cji wo dy. Są
to m.in. no wo cze sne sys te my dre na żo we,
ozo no wa nie, fil tra cja na wę glach ak tyw -
nych, au to ma ty ka, apa ra tu ra kon tro l no -po -
mia ro wa, sys te my rur, no wo cze sne ze spo -
ły pom po we, fa low ni ki, ar ma tu ra itd.. Sta ra my
się na dą żać za tym, co jest ofe ro wa ne
na świe cie w za kre sie tech no lo gii uzdat nia -

nia wo dy i prak tycz nie wy ko rzy stu je my
wszyst kie do stęp ne tech no lo gie. To za pew -
nia bar dzo wy so ki po ziom ja ko ści na sze go
pro duk tu ja kim jest uzdat nio na wo da. W naj -
bliż szych la tach ma my za miar wpro wa dzać
sze rzej tech no lo gię de zyn fek cji wo dy pro mie -
nia mi UV. Jest to roz wią za nie tech nicz ne sto -
so wa ne w Eu ro pie w przed się bior stwach wo -
do cią go wych za le d wie od kil ku lat.
Pro wa dzi my po nad to ba da nia po rów naw cze
z przed się bior stwa mi wo do cią go wy mi w Pol -
sce i Eu ro pie. Do ty czy to m.in. ta kich za gad -
nień, jak ja kość wo dy, bez pie czeń stwo do -
staw, zu ży cie ener gii. Po rów nu je my na kła dy
kosz tów na uzdat nie nie jed ne go me tra sze -
ścien ne go wo dy. Wszyst ko to da je nam ob -
raz, w któ rym miej scu w ska li eu ro pej skiej się
znaj du je my. Obec nie przy go to wy wa ny jest
ko lej ny ra port, na pod sta wie któ re go bę dzie -
my mo gli oce nić, w ja kim za kre sie w ostat -
nim ro ku zbli ży li śmy się do naj lep szych
w bran ży. 

– Gór no ślą skie Przed się bior stwo Wo -
do cią gów S.A. jest lau re atem licz nych na -
gród, np. „Li der in no wa cji” m.in. za la bo -
ra to rium che micz ne i mi kro bio lo gicz ne
oraz li nię ozo nu i wę gla ak tyw ne go. Ja -
kie ko rzy ści z tych in we sty cji bę dą mie -
li użyt kow ni cy wo dy?

– Ty tuł „Li der in no wa cji” jest do ce nie niem
dzia łań, któ re pod ję li śmy w bar dzo tra dy cyj -
nej bran ży. Ta kie roz wią za nia, jak li nia ozo -
no wa nia i fil tra cji na wę glu ak tyw nym w Go -
czał ko wi cach oraz grun tow na mo der ni za cja
tech no lo gicz na na sze go cen tral ne go la bo ra -
to rium słu żą dwóm ce lom. Po przez tech no -
lo gie ozo no wa nia i fil tra cji na wę glu ak tyw nym
uzy sku je my bar dzo do brej ja ko ści wo dę na -
to miast po przez za sto so wa nie naj now szych
tech no lo gii la bo ra to ryj nych mo że my tę ja kość
sta le mo ni to ro wać i po twier dzać. Dzię ki te -
mu miesz kań cy woj. ślą skie go otrzy mu ją wo -
dę o bar dzo wy so kich pa ra me trach fi zy ko -
-che micz nych oraz sma ko wych. Zna czą co

Roz mo wa z JA RO słA wEM KA NIą, Pre ze sem Za rzą du 
Gór no ślą skie go Przed się bior stwa wo do cią gów s.A. 

w Ka to wi cach
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re du ku je my ilość chlo ru, któ ry do tych czas był pod -
sta wo wym środ kiem de zyn fe ku ją cym. Znacz nie
zmniej szy ła się też ilość sub stan cji or ga nicz nych i ich
po chod nych w wo dzie. Dzię ki wpro wa dze niu spek -
tro me trów, chro ma to gra fów oraz no wo cze snych
sys te mów mi ne ra li za cji i de sty la cji ma my moż li wość
prze pro wa dze nia ba dań wo dy wie lo krot nie szyb ciej
i pre cy zyj niej niż to prze wi du je roz po rzą dze nie mi -
ni stra zdro wia. Dla przy kła du po dam, że stan dar do -
we te sty na obec ność bak te rii, któ re są na rzu co ne
roz po rzą dze niem mi ni stra zdro wia da ją wy ni ki po 72
go dzi nach, na sze tech no lo gie po zwa la ją na wy kry -
cie szko dli wych bak te rii w cią gu 24 a na wet 18 go -
dzin. To po pra wia oczy wi ście bez pie czeń stwo epi -
de mio lo gicz ne wo dy. Jest ona zresz tą ba da na
na każ dym eta pie pro ce su uzdat nia nia. Rocz nie wy -
ko nu je my po nad 200 tys. ba dań wo dy, co świad czy
o tym, jak du żą wa gę przy wią zu je my w na szym przed -
się bior stwie do ja ko ści pro duk tu. Jest on po twier dza -
ny cer ty fi ka ta mi ISO i cer ty fi ka ta mi w za kre sie ba dań
la bo ra to ryj nych. Przed się bior stwo przy ję ło i re ali zu -
je po li ty kę ja ko ści, któ rej nad rzęd nym ce lem jest za -
do wo le nie klien ta z naj lep szej ja ko ści wo dy. 

– zgod nie z Ra mo wą Dy rek ty wą Wod ną Par -
la men tu eu ro pej skie go wo da nie mo że być
trak to wa na je dy nie ja ko pro dukt han dlo wy. Jest
dzie dzi czo nym do brem. Ja kie są dzia ła nia pro -
eko lo gicz ne w przed się bior stwie od po wie dzial -
nym za jej za so by w wo je wódz twie?

– Du ży na cisk kła dzie my na opty ma li za cję na szych
sys te mów w za kre sie ogra ni cza nia strat su row ca ja -
kim jest wo da oraz na zmniej sze nie ener go chłon -
no ści pro ce sów tech no lo gicz nych. Za sto so wa ne
w więk szo ści na szych za kła dów i sta cji ukła dy re -
gu la cyj ne pra cy ze spo łów pom po wych po zwo li ły
na zmniej sze nie zu ży cia ener gii i bar dziej sta bil ną
pra cę ukła du hy drau licz ne go na szej sie ci dys try bu -
cyj nej w za kre sie prze pły wów i ci śnień. Waż nym kie -
run kiem dzia łań pro eko lo gicz nych bę dzie wy ko rzy -
sta nie i roz wi ja nie al ter na tyw nych źró deł ener gii.
Ce lem te go dzia ła nia jest ob ni że nie kosz tów zu ży -
cia ener gii elek trycz nej w przed się bior stwie i lep sze
wy ko rzy sta nie je go ma jąt ku. Wpro wa dza my
do ogrze wa nia na szych obiek tów pom py cie pła. Re -
ali zu je my pro jekt zwią za ny z za sto so wa niem ba te -
rii so lar nych. Obec nie pro wa dzo ny jest ich mon taż
w na szych obiek tach. Pod ję li śmy współ pra cę w za -
kre sie wy ko rzy sta nia na szych obiek tów hy dro tech -
nicz nych do pro duk cji „zie lo nej ener gii”. Ta kie pro -
jek ty są przy go to wy wa ne w po wo ła nym w na szym
przed się bior stwie Biu rze Ba dań i Roz wo ju Tech no -
lo gicz ne go we współ pra cy z Wy dzia łem Stra te gii
i Roz wo ju. 

Po nie waż prio ry te tem w Dy rek ty wie Wod nej UE
jest w pierw szym rzę dzie wy ko rzy sta nie wód po -
wierzch nio wych, moż na po wie dzieć, że już dziś ją
re ali zu je my. 80% wo dy uzdat nia my wła śnie na ba -
zie ujęć po wierzch nio wych, któ re są w prze ci wień -
stwie do źró deł głę bi no wych ła twiej od na wial ne.
W przy szło ści bę dzie to mia ło ogrom ne zna cze nie,
bo po zy ski wa nie wód ze źró deł głę bi no wych bę dzie
się wią za ło z więk szy mi opła ta mi na rzecz śro do wi -
ska, niż ko rzy sta nie z po wierzch nio wych. Ja ko
przed się bior stwo i re gion już je ste śmy przy go to wa -
ni do wy zwań któ re nio są w za kre sie go spo dar ki wod -
nej zo bo wią za nia ak ce syj ne.

Bar dzo po waż nie trak tu je my mi sję Spół ki, któ ra
za wie ra się w ha śle „Da je my lu dziom wo dę,
a wo da to ży cie”.

– Dzię ku je my za roz mo wę.
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Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe nagrody, które
stanowią dowód szczególnego uznania tylko dla najlepszych,
najciekawszych, a przede wszystkim doskonale zrealizowanych
pod względem prawnym zamówień publicznych. Celem nagród
jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych za-
sad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Wręczenie
Kryształów Przetargów Publicznych odbyło się 12 października
2011 r. w Jachrance, w trakcie uroczystej gali otwierającej
VI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH. 

Patronat honorowy nad III edycją kryształów Przetargów
Publicznych objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Waldemar Pawlak, Minister
Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mini-
sterstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronat medialny nad nagrodą sprawował miesięcznik
„Inwestycje Sektora Publicznego”

W kategorii „Zadania związane z ochroną środowiska” 
Kapituła za najlepsze zadanie zrealizowane w 2010 r. przez
firmy wykonawcze uznała zadanie wykonane przez DAN PoL
m. PIeCHoTA SPÓŁkA JAWNA pn. „Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w mieście Mikołów, ograniczenie niskiej emi-
sji z budynków użyteczności publicznej, kompleksowa termo-
modernizacja wraz z wymianą i modernizacją źródeł ciepła”.

Nagroda�dla�firmy�
‚‚DAN�POL”�M.�PIECHOTA�Sp.�j.

sUKCEsY PRZEDsIĘBIORsTw ŚLąsKIEJ IZBY BUDOwNICTwA
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Atu�ty
gmi�ny

– W cza sie nie daw nej uro czy sto -
ści XIV Ga li Bu dow nic twa od bie rał
Pan oso bi ście Ślą ską Wiel ką Na gro -
dę Bu dow nic twa. Jest to du że wy róż -
nie nie dla sa mo rzą du. od wie lu lat kie -
ru je Pan Gmi ną Żar no wiec, co w tym
cza sie zmie ni ło się w gmi nie. Czy ten
okres zo stał do brze wy ko rzy sta ny?

– Mam za szczyt kie ro wać gmi ną Żar -
no wiec od 31 lat. Sa dzę, że do brze wy -
ko rzy sta li śmy ten czas. Pró bo wa li śmy,

w za leż no ści od prio ry te tów Pań stwa
i po trze by miesz kań ców, wy ko rzy stać
tzw. każ de pięć mi nut. 

I tak: w la tach 80. ubie głe go wie ku prze -
pro wa dzi li śmy re elek try fi ka cję oraz bu do -
wę dróg, a jest ich na te re nie gmi ny po -
nad 150 km. 

La ta 90. to bu do wa ujęć wod nych
i 130 km wo do cią gu, me lio ra cja użyt ków
zie lo nych, bu do wa re miz stra żac kich,
te le fo ni za cja. 

XXI wiek to no we wy zwa nia ta kie jak:
re or ga ni za cja sie ci szkół oraz ich do po -
sa że nie, bu do wa oczysz czal ni ście ków
i ka na li za cji sa ni tar nej, od bu do wa i re mon -
ty obiek tów za byt ko wych, ada pta cja bu -
dyn ków po by łych szko łach i re mi zach
na świe tli ce wiej skie.

Bu do wa no wo cze sne go Przed szko la
Pu blicz ne go, gdzie każ de mu dziec ku
w ra mach środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go za pew nia my do wóz, wy -
ży wie nie oraz do dat ko we za ję cia z ryt mi -
ki, lo go pe dii, gim na sty ki ko rek cyj nej,
ję zy ka an giel skie go. Mo że my po wie -
dzieć, że 100% dzie ci ob ję tych jest opie -
ką przed szkol ną. 

Na sze gim na zjum wy po sa żo ne jest
bar dzo do brze, w tym w każ dej kla sie za -
in sta lo wa ne są ta bli ce in te rak tyw ne. 

Ze spół Szkół Rol ni cze Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go w Żar now cu
kształ ci mło dzież w róż nych kie run -
kach.

– Ja kie – zda niem Pa na – są głów -
ne prze szko dy i ba rie ry ogra ni cza ją -
ce roz wój ma łych, po dob nych do Żar -
now ca, miej sco wo ści w na szym
kra ju?

– Gmi na Żar no wiec to gmi na rol ni cza
o naj mniej szym za lud nie niu w woj. ślą -
skim 38 osób/km² i trud no jest przy do ta -
cji, sub wen cji lub po dat ku do cho do wym
PIT, któ ry za leż ny jest od do cho dów i ilo -
ści miesz kań ców, wy bu do wać i utrzy mać
roz pro szo ną in fra struk tu rę cy wi li za cyj -
ną. Zrów no wa żo ny roz wój kra ju wy ma ga,
aby ta kie czy ste i zie lo ne te re ny wiej skie
jak gmi na Żar no wiec, przy ogra ni czo nych

Roz mo wa 
z EU GE NIU sZEM 
KA PU ŚNIA KIEM

– wój tem Gmi ny Żar no wiec 
Wójt Gminy Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak

Rynek w Żarnowcu

REGION
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EU gE niUSZ Ka PU śniaK
Na czel nik, na stęp nie Wójt od 31 lat.
Wy kształ ce nie wyż sze. Ab sol went Po li tech -
ni ki Kra kow skiej oraz Szko ły Głów nej Han dlo -
wej w War sza wie. 
Żo na ty – żo na eme ry to wa na na uczy ciel ka
Cór ka – dr na uk me dycz nych
Syn – praw nik
Od zna czo ny mię dzy in ny mi: Krzy żem Ka wa ler -
skim i Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Stadion sportowy Trzy Złote Korony w Żarnowcu

Gminny Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu (Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej)

do cho dach wła snych, mo gły apli ko wać
o środ ki unij ne z mniej szym pro cen to wo
udzia łem wła snym.

– Ja kie są atu ty gmi ny Żar no wiec.
Czym sta ra cie się po zy ski wać in we sto -
rów i na ja kim in we sto rze naj bar dziej
wam za le ży? 

– Atu ta mi gmi ny Żar no wiec są czy ste
rol ni cze te re ny, w tym: 2 ty sią ce ha łąk
oraz 1,9 ty sią ca ha la sów, do bra in fra -
struk tu ra w tym: 40 km szla ków ro we ro -
wych, spły wy ka ja ko we rze ką Pi li cą,
Stad ni na Ko ni w Udo rzu, jed na z naj więk -
szych w Pol sce pro duk cji mle ka oko ło
30 mln li trów.

– Czy Żar no wiec ko rzy sta z unij nych
fun du szy struk tu ral nych, jak je po zy -
sku je i na co prze zna cza?

– W ostat nim okre sie jak na 5 ty sięcz -
ną gmi nę uda ło nam się po zy skać po -
nad 4 mln zł z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go Ka pi tał Ludz ki. Po nad to
wy ko rzy stu je my środ ki z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich oraz Fun du szu
So li dar no ści Unii Eu ro pej skiej.

Bez te go zna czą ce go wspar cia przy na -
szych nie wiel kich do cho dach wła snych nie
by ła by moż li wa re ali za cja tak wie lu za dań
in we sty cyj nych.

– Jak Pan wy obra ża so bie Żar no wiec
za ko lej ne kil ka lat? Ja kie ma Pan ma -
rze nia do ty czą ce roz wo ju te go re gio -
nu?

– Mam na dzie ję, że przy sprzy ja ją cych
wa run kach eko no micz nych miesz kań cy

mo jej gmi ny bę dą kon ty nu owa li da le ko
idą cą spe cja li za cję pro duk cji rol ni czej. 

Du ża część miesz kań ców gmi ny, któ -
rzy ma ją nie wiel kie go spo dar stwa rol ne,
bę dzie pra co wa ła na rzecz rol nic twa,
jesz cze in ni bę dą do bry mi dro ga mi do jeż -
dża li do pra cy, w du żych aglo me ra cjach
miej skich.

Za pew ne bę dzie my wy ko rzy sty wa li od -
na wial ne źró dła ener gii (Far ma wia tro wa,
Bio ga zow nia). 

Wy ko rzy sta my atu ty przy rod ni cze, kra -
jo bra zo we oraz po ło że nie. W pro mie niu
oko ło 70 km. ma my: Ka to wi ce, Kra ków,
Czę sto cho wę, Kiel ce.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał DA NIEL BIE NEK

Kompleks Szkół im. Jana Pawła II w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej – Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształ-
cenia

REGION
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Agen cja speł nia jąc ro lę part ne ra przed się bior -
cy ofe ru je wszyst kie in stru men ty wspar cia, ta -
kie jak usłu gi fi nan so we, do rad cze, szko le nio -
we, in for ma cyj ne. Głów ny mi in stru men ta mi
wspar cia są fun du sze po życz ko we i po rę -
cze nio we.

Lo kal ny Fun dusz Po życz ko wy dla mi kro
i ma łych przed się biorstw. 
Be ne fi cjen ta mi Fun du szu są wy łącz nie mi kro
i ma li przed się bior cy pro wa dzą cy dzia łal ność
go spo dar czą na ob sza rze wo je wódz twa ślą -
skie go. Po życz ki prze zna czo ne są na in we -
sty cje oraz na fi nan so wa nie za ku pów o cha -
rak te rze nie kon sump cyj nym, w wy ni ku któ rych
po wsta ją no we miej sca pra cy, bądź utrzy ma -
ny zo sta je do tych cza so wy stan za trud nie nia. 

Za sa dy udzie la nia po ży czek:
• mak sy mal na kwo ta po życz ki udzie lo -

na na pod sta wie jed nej umo wy wy no -
si 120 000 zł,

• mi ni mal na wy so kość wkła du wła sne go
w przed się wzię cie współ fi nan so wa ne po życz -
ką po win no wy no sić 30%

• po życz ki udzie la ne są na okres nie prze kra -
cza ją cy 60 mie się cy,

• mak sy mal ny okres ka ren cji w spła cie rat ka -
pi ta ło wych wy no si 6 mie się cy,

• po życz ki opro cen to wa ne są w opar ciu o sto -
pę re fe ren cyj ną Ko mi sji Eu ro pej skiej, po więk -
szo ną o mar żę,

• od udzie lo nej po życz ki fun dusz po bie ra jed -
no ra zo wą pro wi zję w wy so ko ści 1-3%. 

Za bez pie cze niem spła ty po życz ki jest wy sta -
wio ny przez po życz ko bior cę we ksel in blan -
co wraz z de kla ra cja we kslo wą oraz in ne

wspól nie uzgod nio ne za bez pie cze nie, w za -
leż no ści od ska li ry zy ka. 

Fun dusz Po rę czeń kre dy to wych dla mi kro,
ma łych i śred nich przed się biorstw.
Ce lem Fun du szu Po rę czeń kre dy to wych jest
uła twie nie otrzy my wa nia kre dy tów w ban kach,
po przez udzie la nie po rę czeń za bez pie cza ją -
cych ich spła tę. Kre dy tów udzie la ją Ge tin
Bank S.A., Bank BPH S.A., ING Bank Ślą -
ski S.A., Bank Spół dziel czy w Bę dzi nie, Bank
Pol skiej Spół dziel czo ści, Bank PKO S.A.
oraz in ne ban ki. Be ne fi cjen ta mi fun du szu są
mi kro, ma li i śred ni przed się bior cy. Ak tu al nie
fun dusz roz sze rzył swo ją ofer tę i po rę cza rów -
nież po życz ki udzie la ne przez fun du sze po -
życz ko we.

Wa run ki i tryb udzie la nia po rę czeń:
• wnio sek o udzie le nie kre dy tu wraz z po zo -

sta ły mi do ku men ta mi wnio sko daw ca skła da
w ban ku udzie la ją cym kre dy tu lub fun du szu
udzie la ją cym po życz ki,

• po rę cze nie jest ter mi no we i udzie la ne
na okres zgod ny z okre sem kre dy to wa nia,
nie dłuż szy niż 5 lat,

• po rę cze nie udzie lo ne są do mak sy mal nej wy -
so ko ści 70% kwo ty przy zna ne go kre dy tu, nie
wię cej niż 250 000 zł. W przy pad ku kre dy -
tów od na wial nych mak sy mal ne po rę cze nie
wy no si 50% kwo ty przy zna ne go kre dy tu, nie
wię cej niż 100 000 zł,

• od udzie lo ne go po rę cze nia Fun dusz po bie -
ra jed no ra zo wą pro wi zję w wy so ko ści 1-3%
war to ści udzie lo ne go po rę cze nia.

Za sa dy udzie la nia po rę cze nia. Za bez pie cze -
niem spła ty zo bo wią zań wy ni ka ją cych z udzie -
lo ne go po rę cze nia jest we ksel in blan co kre -
dy to wa ny wraz z de kla ra cją we kslo wą. Agen cja
mo że żą dać od kre dy to bior cy do dat ko we go za -
bez pie cze nia, w szcze gól no ści, je że li pro jekt
bę dą cy przed mio tem kre dy to wa nia obar czo -
ny jest wy so kim ry zy kiem.

Bez płat ny Punkt kon sul ta cyj ny mi kro,
ma łych i śred nich przed się biorstw. 
W Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go S.A. funk cjo -
nu je bez płat ny Punkt Kon sul ta cyj ny, któ ry
świad czy usłu gi in for ma cyj ne dla mi kro,
ma łych i śred nich przed się biorstw oraz
osób roz po czy na ją cych dzia łal ność go spo -
dar czą. 

Do radz two i in for ma cja dla MŚP oraz sze ro -
ko ro zu mia na edu ka cja. Wspar cie te go ro dza -
ju jest sek to ro wi MŚP nie zwy kle po trzeb ne,
Do dys po zy cji firm sta wia my nasz Punkt
kon sul ta cyj no -Do rad czy, gdzie przed się -
bior ca mo że uzy skać bez płat ną po ra dę
praw ną, fi nan so wą i eko no micz ną. Po ma ga -
my rów nież przed się bior com w wy peł nie niu
wnio sków o fun du sze unij ne. 

ośro dek Szko leń, Pro mo cji za trud nie nia
i Do radz twa za wo do we go.
Dzia ła ją cy w ra mach Agen cji Ośro dek Szko -
leń Pro mo cji Za trud nie nia i Do radz twa Za wo -
do we go skła da się z dwóch struk tur to jest:
1. Ośro dek Szko leń, po sia da ją cy sta tus nie -

pu blicz nej pla ców ki kształ ce nia.
2. Biu ro Po śred nic twa Pra cy i Do radz twa Za -

wo do we go, któ re dzia ła na pod sta wie ze -
zwo le nia Mi ni ster stwa Go spo dar ki, Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej Nr re je stru 54/1a.

Ośro dek Szko leń Pro mo cji Za trud nie nia i Do -
radz twa Za wo do we go dys po nu je ofer tą szko -
le nio wą, do sto so wa ną do po trzeb ka dry me -
na dżer skiej, ma ją ca na ce lu pod nie sie nie jej
kwa li fi ka cji za wo do wych. Jest to wie dza z za -
kre su pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej w kra ju i pań stwach Unii Eu ro pej skiej,
prze pi sów praw nych, szcze gól nie do ty czą ca
ko dek su spół ek han dlo wych, pra wa ukła do we -
go i upa dło ścio we go, pra wa pra cy i in nych. 

Agen cja swo je wy pra co wa ne środ ki prze -
zna cza na dzia łal ność sta tu to wą. Na to miast
atu tem Agen cji są na sze osią gnię cia i wy róż -
nie nia oraz po sia da ne cer ty fi ka ty. 
Agen cja wdro ży ła i sto su je sys tem za rzą dza -
nia ja ko ścią wg. nor my ISO 9001:2009. Cer -
ty fi kat Za rzą dza nia Ja ko ścią w za kre sie usług
do rad czych, fi nan so wych, szko le nio wych, in -
for ma cyj nych oraz ob słu gi in we stor skiej zo stał
przy zna ny Agen cji przez fir mę au dy tor ską.

Po sia da my rów nież akre dy ta cje kra jo we go
Sys te mu Usług (kSU) dla ma łych i śred nich
przed się biorstw (mŚP) w za kre sie usług: do -
rad czych, fi nan so wych, szko le nio wych, i in for -
ma cyj nych w Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed -
się bior czo ści w War sza wie.

Agen cja jest wpi sa na do cen tral ne go re je stru
in sty tu cji szko lą cych i do rad czych pro wa -
dzo ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską w Bruk -
se li pod nu me rem POL – 100302. 
W swo jej 15 let niej dzia łal no ści za swój pro -
fe sjo na lizm i rze tel ność dzia ła nia zo sta li śmy
do ce nie ni przez Kra jo wa Izbę Go spo dar czą
w War sza wie, cze go efek tem by ło dzie się cio -
krot ne nada nie ARL S.A. ty tu łu „Przed się bior -
stwo Fa ir -Play” (za la ta 2001-2010). W 2010
ro ku otrzy ma li śmy rów nież na gro dę spe -
cjal ną Pla ty no wą Sta tu et kę.

Za�pra�sza�my�do współ�pra�cy

Agen�cja�Roz�wo�ju�Lo�kal�ne�go S.A.
ul.�Te�atral�na 9, 41-200�So�sno�wiec
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10
fax 32 293 37 31
e�-ma�il:�arl@arl.org.pl�www.arl.org.pl

Agen�cja�Roz�wo�ju�Lo�kal�ne�go S.A.�w So�snow�cu,�kie�ro�wa�na przez
Pa�na Pre�ze�sa�Ja�na Szo�ta,�jest�po�strze�ga�na ja�ko�in�sty�tu�cja�dy�-
na�micz�nie�roz�wi�ja�ją�ca�się�w ob�sza�rze�wspar�cia�dla�ma�łych
i śred�nich�przed�się�biorstw.�Ofe�ro�wa�ne�są�róż�no�rod�ne�in�stru�-
men�ty,�któ�re�ma�ją�de�cy�du�ją�cy�wpływ�na ich�suk�ces�ryn�ko�wy.
Czy�mo�że�nam�pan�o nim�opo�wie�dzieć?

REGION



Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 13

Mostostal�Warszawa�SA�buduje...

Dla�nauki�w�Chorzowie
Mo sto stal War sza wa SA re ali zu je w Cho -

rzo wie Ślą skie Uczel nia ne Cen trum Edu -
ka cji i Ba dań In ter dy scy pli nar nych. In we -
sto rem obiek tu po ło żo ne go na te re nach
po woj sko wych przy ul. 75 Puł ku Pie cho ty
jest Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi cach.
Cen trum bę dzie słu ży ło nie tyl ko UŚ, ale po -
zwo li zin te gro wać róż ne ośrod ki aka de mic -
kie i ba daw cze.

Re ali zo wa ny bu dy nek ma być obiek tem
o cie ka wej ar chi tek to nicz nie bry le, a nad -
to speł niać zróż ni co wa ne wy mo gi funk cji.
Po mi mo, że jest ada pta cją struk tu ry UAM
Mo ra sko (Po znań), re ali zo wa nej od po -
ło wy lat 80-tych XX w., od po wia da świa -
to wym ten den cjom kształ to wa nia kam pu -
sów uni wer sy tec kich. Uzy ska no to
po przez uży cie współ cze snych ma te ria -
łów wy koń cze nio wych oraz za sto so wa nie
no wo cze snych roz wią zań tech no lo gicz -
nych.

Obiekt jest po dzie lo ny na dwa blo ki funk -
cjo nal ne. Blok po łu dnio wy o funk cji otwar -
tej, re pre zen ta cyj nej, w któ rej zlo ka li zo wa -
no prze strze nie in te gra cyj ne ta kie jak: hol
wej ścio wy, pra cow nię na uki na od le głość,
cen trum dy dak tycz ne z trze ma sa la mi wy -
kła do wy mi, bi blio te kę mul ti me dial ną oraz po -
miesz cze nia ad mi ni stra cji kam pu su. Blok pół -
noc ny, ukształ to wa ny w for mie pod ko wy,

za wie ra po ko je pra cow ni ków na uko wych, la -
bo ra to ria oraz po miesz cze nia po moc ni cze
spię te ukła dem ko mu ni ka cyj nym.

Ar chi tek tu ra no wo pro jek to wa ne go
obiek tu ma po sia dać in dy wi du al ny wy raz,
a jed no cze śnie do sko na le wpi sy wać się
w oto cze nie. Obiekt ten ma się od zna czać
du żą sub tel no ścią, kla row nym ukła dem
funk cji, ma ofe ro wać użyt kow ni kom nie tyl -
ko prze strze nie do pra cy, ale rów nież prze -
ży cia es te tycz ne.

Za sto so wa ny w tym pro jek cie sys tem so -
lar ny po zwa la na uzy ska nie nie tyl ko cie płej
wo dy użyt ko wej, tech no lo gicz nej, cen tral -
ne go ogrze wa nia, ale tak że, co jest no wa -
tor skim roz wią za niem na ska lę Eu ro py, bez -
po śred niej za mia ny uzy ska ne go z so la rów
cie pła na chłód. Da je to moż li wość uzy ska -
nia oko ło 40 % za po trze bo wa nia czyn ni ka
do in sta la cji kli ma ty za cji.

• War tość cał ko wi ta pro jek tu 103 352 654
PLN • Środ ki fi nan so we oraz źró dła fi nan -
so wa nia • Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Re -
gio nal ne go 54 978 000 PLN • Do ta cja Wo -
je wódz twa Ślą skie go 20 000 000 PLN 
• Do ta cja Mia sta Cho rzów 4 000 000 PLN

INwEsTYCJE w REGIONIE

Mo sto stal War sza wa SA na le ży do ści słej eli ty pol skich przed się biorstw prze my -
sło wych i ma za so bą 65 lat bo ga tej tra dy cji. Swo ją dzia łal ność pro wa dzi we wszyst -
kich klu czo wych seg men tach ryn ku bu dow la ne go w kra ju i Eu ro pie.

Ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca in we sty cji Mo sto stal War sza wa SA re ali zu je wszel -
kie go ro dza ju obiek ty z za kre su bu dow nic twa in ży nier skie go, ogól ne go, prze my sło -
we go, ochro ny śro do wi ska, ener ge ty ki oraz in fra struk tu ry dro go wej. W swo im dzia -
ła niu fir ma łą czy etos i wie lo let nią tra dy cję pol skiej my śli in ży nier skiej z pro fe sjo nal ną
or ga ni za cją i sze ro kim wy ko rzy sta niem naj no wo cze śniej szych tech no lo gii.

Ac cio na SA to głów ny udzia ło wiec Mo sto sta lu War sza wa SA. Hisz pań ska spół -
ka jest no to wa na na ma dryc kiej gieł dzie i dzia ła w 60 kra jach na 6 kon ty nen -
tach – w Eu ro pie, obu Ame ry kach, Azji, Afry ce i Au stra lii.

Mo sto stal War sza wa SA re ali zu je
licz ne pro jek ty w sfe rze szkol nic twa, kul -
tu ry i spor tu. Fir ma bu du je obiek ty
uczel nia ne dla uni wer sy te tów w Po zna -
niu, To ru niu, Opo lu oraz dla Aka de mii
Me dycz nej we Wro cła wiu. Sta wia bu -
dy nek bi blio te ki dla Uni wer sy te tu Ślą -
skie go i Uniwersytetu Eko no micz nego
w Ka to wi cach oraz roz bu do wu je ba zę
dy dak tycz ną łódz kiej Szko ły Fil mo wej.
Jest wy ko naw cą sie dzi by Fil har mo nii
War miń sko – Ma zur skiej w Olsz ty nie
oraz Na ro do we go Fo rum Mu zy ki we
Wro cła wiu. Na zle ce nie sa mo rzą dów
oraz uczel ni wyż szych uczest ni czy
w roz bu do wie aka de mic kich oraz gmin -
nych i miej skich obiek tów spor to wych.



Ka to wic kie Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło -
we go „BU DUS” SA, z ty tu łu Ju bi le uszu 60-le cia dzia łal no -
ści, uho no ro wa ne zo sta ło Zło tą Od zna ką „Za słu żo ny dla Bu -
dow nic twa”.

„BU DUS” Spół ka Ak cyj na jest fir mą spe cja li zu ją cą się
w świad cze niu kom plek so wych usług bu dow la nych.

W re ali za cjach umów wy stę pu je ja ko ge ne ral ny re ali za -
tor lub ge ne ral ny wy ko naw ca in we sty cji „pod klucz”, wy ko -
naw ca bez po śred ni lub pod wy ko naw ca – w za leż no ści
od po wie rzo ne go zle ce nia.

Jej hi sto ria się ga 1951 ro ku kie dy to po wsta ło Ka to wic -
kie Prze my sło we Zjed no cze nie Bu dow la ne z sie dzi bą
w Ka to wi cach. Od te go mo men tu, po mi mo ogrom nych prze -
mian za rów no spo łecz nych jak i go spo dar czych, fir ma nie -
prze rwa nie pro wa dzi swo ją dzia łal ność. 

Okres utrzy my wa nia się na ryn ku oraz osią ga ne wy ni ki
do wo dzą jej rze tel no ści, fa cho wo ści jak rów nież umie jęt no -
ści do sto so wa nia się do po stę pu tech no lo gicz ne go oraz po -
waż nych wa hań ko niunk tu ral nych na ryn ku bu dow nic twa.
Przez po nad pół wie ku ist nie nia Ka to wic kie Przed się bior -

stwo Bu dow nic twa Prze my sło we go BU DUS S.A. na sta łe
wpi sa ło się w hi sto rię bu dow nic twa re gio nu ślą skie go. 

Więk szość zna czą cych obiek tów w tym re gio nie po wsta -
ła przy bez po śred nim udzia le Spół ki. Na le żą do nich mię -
dzy in ny mi: po pu lar ny „Spodek”, Wo je wódz ki Park Kul tu -
ry i Wy po czyn ku w Cho rzo wie, Sta dion Ślą ski, Wo je wódz ka
Ko men da Po li cji w Ka to wi cach, sta cje uzdat nia nia wo dy
w Dzieć ko wi cach i Go czał ko wi cach.

W struk tu rze or ga ni za cyj nej Spół ki wy od ręb nio no wy spe -
cja li zo wa ne jed nost ki zaj mu ją ce się wy ko naw stwem ro bót
ogól no bu dow la nych, in ży nie ryj nych oraz mon ta żo wych.
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Święto�
ślą�skich�bu�dow�la�nych

Te go rocz ny Ślą ski Dzień Bu dow la nych od był się
28 wrze śnia w Sa li Sej mu Ślą skie go Urzę du mar szał kow -
skie go w ka to wi cach i po dob nie jak w ro ku ubie głym był
po łą czo ny z kon fe ren cją „III Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo ści” zor ga ni zo wa ną przez Ślą ską
Izbę Bu dow nic twa oraz Ślą ską okrę go wą Izbę In ży nie -
rów Bu dow nic twa.

Po uro czy stym po wi ta niu go ści przez prze wod ni czą ce go
Ra dy ŚlO IIB Fran cisz ka Busz kę i Pre zy den ta Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa Ta de usza Wnu ka roz po czę to część ofi cjal ną,
pod czas któ rej Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go – Adam
Ma tu sie wicz i Wo je wo da Ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk oraz
Prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni” Zbi gniew
Ja now ski, wrę czy li za szczyt ne wy róż nie nia, od zna cze nia i na -
gro dy dla przed sta wi cie li bran ży bu dow la nej z na sze go re -
gio nu.

Pre sti żo wy ty tuł „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar -
ki Ślą skiej”, przy zna wa ny przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa,
tra fił do Sta ni sła wa Ka szow skie go, pre ze sa fir my „SKO BUD”
z Żyw ca i Ta de usza Do no ci ka, pre ze sa Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach (o na gro dzo nych pi sze my
na str. 12-13.

W imie niu Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej wrę czo -
no tak że me da le za dłu go let nią służ bę, a tak że od zna cze nia
re sor to we, któ ry mi uho no ro wa no wy róż nia ją cych się pra cow -
ni ków firm bu dow la nych oraz oso by ak tyw nie dzia ła ją ce
na rzecz bu dow nic twa na Ślą sku.

Od zna ki Ho no ro we „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa” otrzy ma -
ły fir my „BU DUS” SA oraz „PRo BeT” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu fir my „BU DUS” SA Le on Ucka odbiera z rąk Zbigniewa Ja-
nowskiego, członka Kapituły odznakę „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa”  

Prezes Leon Ucka przedstawia osiągnięcia firmy „BUDUS”



Struk tu ra ta ka po zwa la na po dej mo wa nie re ali za cji kom plek -
so wych, jak rów nież mniej szych, spe cja li stycz nych za dań.

Ja kość usług ofe ro wa nych przez Spół kę za pew nia wdro -
żo ny sys tem za rzą dza nia ja ko ścią w za kre sie bu do wy i mon -
ta żu kom plet nych obiek tów bu dow la nych, zgod ny z nor mą
DIN EN ISO 9001:2008.

W trak cie uro czy sto ści od zna cze ni zo sta li ZŁO TY MI „ME -
DA LA MI ZA DŁU GO LET NIĄ SŁUŻ BĘ” Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej pra cow ni cy BU DUS SA: Ur szu la Gło dzik
i Hen ryk Rek.

*  *  *

Dru gą fir mą wy róż nio ną Od zna ką Ho no ro wą „Za słu żo ny
dla Bu dow nic twa” jest przed się bior stwo „PRO BET” Sp.
z o.o., Przed się bior stwo Pro jek to wo -Wdro że nio we Bu -
dow nic twa PRO BET Sp. z o.o. sta no wi trzon dwóch kla strów
bran żo wych: bu dow la ne go i mo to ry za cyj ne go, zlo ka li zo wa -
nych w Ka to wi cach przy ul. 73 Puł ku Pie cho ty 1. Dzia łal -
ność PPWB PRO BET po le ga na two rze niu wa run ków
do roz wo ju i współ pra cy firm dzia ła ją cych w obu kla -
strach. Struk tu ra tych kla strów po zwa la na le żą cym do nich
fir mom ko rzy stać z wspól nie roz wi nię tych umie jęt no ści, tech -
no lo gii i in fra struk tu ry. Po przez roz wój i wy mia nę wie dzy oraz
ogra ni cze nie ry zy ka opar te na ka pi ta le za ufa nia, fir my na -
le żą ce do po szcze gól nych kla strów zwięk sza ją swo ją kon -

ku ren cyj ność i efek tyw ność, sta jąc się atrak cyj ny mi part ne -
ra mi biz ne so wy mi dla firm spo za kla stra.

Dzia łal ność w bran ży bu dow la nej: PRO BE TU to usłu gi bu -
dow nic twa ogól ne go, prze my sło we go, in ży nier skie go i dro -
go we go oraz spe cja li stycz ne usłu gi bu dow la ne, pro jek to -
we, la bo ra to ryj ne.

Fir ma PRO BET Sp. z o.o. po wsta ła w 1986 ro ku ja ko jed -
na z pierw szych spół ek z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią
w ów cze snym wo je wódz twie ka to wic kim.

Po cząt ko wo dzia łal ność PPWB PRO BET kon cen tro wa -
ła się na usłu gach bu dow nic twa ogól ne go i prze my sło we -
go w kra ju i za gra ni cą (Au stria, Ro sja, Niem cy). M.in. w la -
tach 1990-2004 fir ma po sia da ła wła sny od dział bu dow la ny
w Niem czech, współ pra cu jąc na tym ryn ku z wie lo ma po -
waż ny mi in we sto ra mi i fir ma mi wy ko naw czy mi, za trud nia -
jąc za gra ni cą ok. 200 osób. Dzię ki współ pra cy z part ne -
ra mi za gra nicz ny mi fir ma gro ma dzi ła do świad cze nie
i uzy ski wa ła do stęp do naj now szych tech no lo gii sto so wa -

nych w bu dow nic twie, któ re wy ko rzy sty wa ła w swo jej
dzia łal no ści w kra ju.

PPWB PRO BET po zy ski wał do współ pra cy part ne rów za -
gra nicz nych bę dą cych li de ra mi tech no lo gicz ny mi ryn ków ma -
te ria łów bu dow la nych i che mii bu dow la nej, któ rym uła twiał
wej ście na pol ski ry nek, na przy kład:

• we współ pra cy z In sty tu tem Tech ni ki Bu dow la nej
w War sza wie PPWB PRO BET pro wa dził in no wa cyj ną
dzia łal ność usłu go wo -han dlo wą, wpro wa dza jąc na ry nek pol -
ski spe cja li stycz ne ma te ria ły i roz wią za nia tech no lo gicz ne

z za kre su che mii bu dow la nej. Fir ma PRO BET by ła 
pierw szym w Pol sce de ale rem szwaj car skie go kon cer nu 
che mii bu dow la nej SI KA oraz nie miec kie go kon cer nu 
ADI MENT – le ade rów ryn ku che mii bu dow la nej w Eu ro pie

• w la tach 1996-2000 PPWB PRO BET, wspól nie z nie miec -
kim kon cer nem He idel berg Ze ment – czwar tym na świe cie
pro du cen tem ma te ria łów bu dow la nych, two rzył hol ding
pro du cen tów be to nu to wa ro we go obej mu ją cy swym za się -
giem po łu dnio wą Pol skę. Wy twór nie usy tu owa ne by ły
w Czę sto cho wie, Ka to wi cach, Gli wi cach, Za brzu, Kra ko wie,
Ty chach i No wym Tar gu. Mie sięcz na wiel kość pro du ko wa -
ne go przez hol ding be to nu wy no si ła 22 tys. m3.

W po ło wie lat 90. fir ma PRO BET po sze rzy ła za kres swo -
jej dzia łal no ści o usłu gi mo to ry za cyj ne
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„Za słu żo ny dla Bu dow nic twa” fir ma „PRO BET” Sp. z o.o., na gro dę ode brał
Pre zes Za rzą du To masz Tyc

Od zna cze ni Ja mes Jur czyk, i Ewa Dwor ska w to wa rzy stwie od le wej Fran cisz -
ka Busz ki, Ta de usza Wnu ka oraz Ste fa na Czar niec kie go

Prezes Tomasz Tyc mówi o dokonaniach firmy „PROBET”
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AUTORYTET – BUDOwNICTwA I GOsPODARKI ŚLąsKIEJ

Ka pi tu ła Kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”
nada ła za szczyt ny ty tuł „Au to ry tet – Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”.
Lau da cja przed sta wio na przez
Fran cisz ka Busz kę, Wi ce prze wod ni -
czą ce go Ka pi tu ły.

N
a gra dza my dziś oso by two rzą ce
współ cze sne ob li cze go spo dar cze
re gio nu.

Wy ra ża my uzna nie dla przed się bior -
czo ści, sta no wią cej naj waż niej szą ce chę
go spo dar ki ryn ko wej, uzna nie dla lu dzi
suk ce su, do któ re go pro wa dzi trud -
na dro ga. 

Sta ni sław Ka szow ski uro dził się na Pod -
kar pa ciu. Po ukoń cze niu Tech ni kum Bu -
dow la ne go w Brzo zo wej, pod jął stu dia
na Po li tech ni ce Kra kow skiej, któ re ukoń -
czył w 1977 r. uzy sku jąc ty tuł ma gi stra in -
ży nie ra bu dow nic twa lą do we go. 

Zdol ny in ży nier. Wy róż nia ją cy się or -
ga ni za tor przed się wzięć bu dow la nych.

Jest za wsze tam, gdzie dzie je się coś
waż ne go, trud ne go i cie ka we go, a za ra -
zem wy ma ga pra co wi to ści, od da nia i ta -
len tu. 

Swo je umie jęt no ści in ży nier skie uzy sku -
je pra cu jąc na Uczel ni, bu du jąc Hu tę Ka -
to wi ce, a na stęp nie pra cu jąc w Re jo no -
wym Przed się bior stwie Re mon to wo -
Bu dow la nym w Żyw cu. 

Zaj mu je ko lej no sta no wi ska od in ży nie -
ra bu do wy, kie row ni ka bu do wy, do kie row -
ni ka gru py ro bót. 

W 1989 r., ja ko za ło ży ciel i współ wła -
ści ciel, two rzy Przed się bior stwo Bu dow -
nic twa Ogól ne go, „SKO BUD” Sp. z o.o.
w Żyw cu któ rym kie ru je do dnia dzi siej -
sze go Ja ko Pre zes Za rzą du.

Dzię ki swo jej przed się bior czo ści i za -
an ga żo wa niu stwo rzył i zor ga ni zo wał
od pod staw, od przy sło wio wej „tacz ki”,
przed się bior stwo zdol ne obec nie re ali -
zo wać na wet naj więk sze za da nia z za -
kre su bu dow nic twa ogól ne go i in ży nie -

ryj ne go, kon ku ru jąc z po wo dze niem
z fir ma mi z te re nu kra jów Unii Eu ro pej -
skiej, 

Dziś, Przed się bior stwo Bu dow nic twa
Ogól ne go „SKO BUD” Sp. z o.o. wy stę pu -
je naj czę ściej ja ko ge ne ral ny wy ko naw -
ca obiek tów bu dow la no -in ży nie ryj nych,
wraz z in fra struk tu rą tech nicz ną, dys po -
nu jąc po nad 100-oso bową ka drą i wła -
snym po ten cja łem wy ko naw czym. 

Ta kie fir my de cy du ją dziś o roz wo ju
pol skiej go spo dar ki, bio rąc na sie bie cię -
żar two rze nia i utrzy ma nia warsz ta tów
pra cy. 

Od waż ny, od po wie dzial ny ma na ger,
Wy cho waw ca licz nej ka dry kie row ni czej.
Ce chu je go sza cu nek dla dru gie go czło -
wie ka i po czu cie nie sie nia po mo cy in nym. 

Są lu dzie, któ rzy po sia da ją wy jąt ko wą
ce chę – nie wie dzą, że cze goś nie da się
zro bić – dla te go czy nią tak wie le. 

My ślę, że mgr inż. Sta�ni�sław�Ka�szow�-
ski do ta kich lu dzi na le ży.

Stanisław kaszowski.
Lider przedsiębiorczości budowlanej

Lau re at w gro nie Zyg mun ta Łu kasz czy ka – Wo je wo dy Ślą skie go, Ada ma Ma tu sie wi cza – Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go i Ta de usza Wnu ka
– Pre zy den ta Ślą skiej Izby By dow nic twa
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Ka pi tu ła Kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”
nada ła za szczyt ny ty tuł „Au to ry tet – Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”.
Lau da cja przed sta wio na przez  Tadeusza
Wnuka, Prze wod ni czą ce go Ka pi tu ły.

H
o no ru je my dzi siaj oso bo wo ści,
two rzą ce hi sto rię pol skiej przed -
się bior czo ści, bę dą cej – fun da -

men tem – wiel ce wy mier ne go roz wo ju go -
spo dar cze go, prze mian spo łecz nych –
a jesz cze sze rzej – cy wi li za cyj nych re gio -
nu i kra ju w mi nio nym 20-le ciu.

Przed chwi lą wy róż nio ny zo stał Pan
Pre zes Sta ni sław Ka szow ski – bę dą cy
naj lep szym przy kła dem i uoso bie niem
przej ścia or ga ni za cji go spo dar czych bu -
dow nic twa przez trud ne pro ce sy trans for -
ma cji ustro jo wej oraz roz le głe zmia ny
struk tu ral ne i wła sno ścio we. 

By ło to moż li we dzię ki two rze niu
przez in ne oso bo wo ści sys te mo wy ch
wa run ków twór cze go i ak tyw ne go po -
wsta wa nia oraz roz wo ju pod mio tów go -
spo dar czych – Kre ato rów przed się bior -
czo ści. 

Jest nim nie wąt pli wie Pan Ta�de�usz

Do�no�cik. Za ło ży ciel i twór ca oraz nie -
prze rwa nie Pre zes – Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach. Dzi siaj bę -
dą cej jed ną z naj więk szych i naj pręż niej
dzia ła ją cych or ga ni za cji sa mo rzą du go -
spo dar cze go w re gio nie i kra ju. Z nie -
zmien nie naj waż niej szą mi sją ja ką jest
wspie ra nie przed się bior czo ści. 

Po sia da ną wie dzę, zna jo mość uwa run -
ko wań spo łecz no -praw nych, oto cze nia re -
gio nal ne go, kra jo we go mię dzy na ro do -
we go prze mie niał Pan Ta�de�usz�Don�cik

w kon kret ne dzia ła nia – aby po wsta ją ce
ma łe i śred nie fir my znaj do wa ły szan sę
i dro gę do suk ce su na wet w nie sprzy ja -
ją cych wa run kach. 

Prze ko ny wał i prze ko nu je, że do rów ny -
wa nie naj lep szym, sku tecz ne kon ku ro wa -
nie i sta wia nie so bie am bit nych ce lów to ce -
chy cha rak te ru praw dzi we go przed się bior cy.

Sam te naj lep sze ce chy po sia da. Ce -
chu je Go od wa ga w dzia ła niu i my śle niu,
nie spo ży ta ener gia, za pał i wy trwa łość.
Gdy re ali zu je ja kiś plan, ro bi to me to dycz -
nie, kon se kwent nie, wy trwa le, sku tecz nie.

Z wiel ką oso bi stą kul tu rą ukła da re la -
cje z oto cze niem. Po stę pu je zgod nie
z war to ścia mi etycz ny mi. 

Jest ini cja to rem wie lu zna czą cych
przed się wzięć w ska li re gio nu i kra ju.
Wśród nich pre sti żo wych Lau rów Umie -
jęt no ści i Kom pe ten cji oraz Ślą skiej Na -
gro dy Ja ko ści. 

Je ste śmy w przeded niu or ga ni zo wa ne -
go przez Re gio nal ną Izbę – l Eu ro pej skie -
go Kon gre su Ma łych i Śred nich Przed się -
biorstw – ko lej ne go śmia łe go po my słu
Ta�de�usza�Do�no�ci�ka. 

Swą wie lo let nią dzia łal no ścią, bo ga tym
do rob kiem za wo do wym i spo łecz nym, fa -
cho wą wie dzą oraz do świad cze -
niem – Pan Pre zes Ta de usz Do no cik zy -
skał po wszech ne uzna nie spo łecz no ści
bu dow la nej kra ju i re gio nu.

Z ta kim nie kwe stio no wa nym prze ko na -
niem, uzna jąc Je go wiel kie za słu gi dla roz -
wo ju i umac nia nia Ślą skie go Bu dow nic -
twa, ka pi tu ła Na gród i Wy róż nień Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa ho no ru je Pa na Ta de -
usza Do no ci ka – Ty tu łem „Au to ry tet – Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”.

AUTORYTET – BUDOwNICTwA I GOsPODARKI ŚLąsKIEJ

Tadeusz Donocik.
Wybitny kreator przedsiębiorczości

Lau re at w towarzystwie Ada ma Ma tu sie wi cza – Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go i Zyg mun ta Łu kasz czy ka – Wo je wo dy Ślą skie go
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PRzeDSIĘBIoRSTWo
BUDoWNICTWA

oGÓLNeGo

PBo Sko BUD Sp. z o.o. to przede wszyst -
kim lu dzie. Za trud nie nie wy no si obec nie ok. 200
osób, w tym ok. 60-ciu in ży nie rów – ka dra in ży -
nie ryj no -tech nicz na o wy so kich kwa li fi ka cjach. Dla
więk szo ści z nich pra ca w na szej fir mie by ła pierw -
szą pra cą i tu taj wła śnie uzy ska li oni od po wied -
nie kwa li fi ka cje i zdo by li do świad cze nie nie zbęd -
ne do pro wa dze nia nie jed no krot nie bar dzo
trud nych re ali za cji.

W okre sie 20 lat dzia łal no ści fir ma otrzy ma ła
du żo wy róż nień, dy plo mów i po dzię ko wań za wzo -
ro wo wy ko na ne pra ce. Po sia da tak że cer ty fi ka -
ty ISo 9001: 2000 i AQAP 2120: 2006. mi mo nie -
sprzy ja ją cej sy tu acji go spo dar czej w Pol sce
i na świe cie rok 2009 jest jed nym z naj lep szych
okre sów w hi sto rii fir my. Jest to m. in. efekt pod -
ję tych dzia łań, w tym rów nież dzia łań trud nych.
Ogól na sy tu acja fir my po zwa la bar dzo opty mi -
stycz nie pa trzeć w przy szłość.

Fir ma Sko BUD jest człon kiem Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa. 

Dzia łal ność PBo Sko BUD Sp. z o.o. to sze -
ro ko po ję te usłu gi ogól no bu dow la ne – ob słu ga
w za kre sie ca łe go pro ce su in we sty cyj ne go – pro -
jek to wa nie, pro wa dze nia i wy ko naw stwo ro bót
bu dow la nych.

Na li ście do ko nań fir my znaj du ję się po -
nad 200 zre ali zo wa nych in we sty cji. Za ma wia ją cy -
mi i in we sto ra mi by ły jed nost ki pań stwo we, pod -
mio ty go spo dar cze oraz in we sto rzy pry wat ni.
Po nad 80% wszyst kich re ali za cji to za da nia wy ko -
ny wa ne w ra mach za mó wień pu blicz nych. 

20 lat dośw
iadczeń
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P
an Ja ro sław Że la zow ski na le ży
do eli tar nej gru py naj wy bit niej szych
po sta ci ślą skie go bu dow nic twa.

Pod je go kie row nic twem, funk cjo nu ją ce
od po nad dwu dzie stu lat Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Ogól ne go i Usług Tech nicz -
nych „Śląsk” w Ka to wi cach osią gnę ło za -
słu że nie wy so ką po zy cję na ryn ku ślą skich
przed się biorstw bu dow la nych.

To dzię ki ta len to wi or ga ni za cyj ne mu, wie -
dzy fa cho wej, za an ga żo wa niu oraz praw -
dzi we mu in stynk to wi eko no micz ne mu
Pre ze sa Że la zow skie go, PBO iUT „Śląsk”
po zo sta wi ło im po nu ją ce, trwa łe śla dy
w pej za żu ar chi tek to nicz nym wo je wódz twa
ślą skie go. Przed się bior stwo kie ro wa ne
przez Pa na Że la zow skie go zaj mu je się bo -
wiem re ali za cją wszel kie go ty pu ro bót
bu dow la no-mon ta żo wych o wszech stron -
nym, skom pli ko wa nym pro fi lu tech no lo gicz -
nym, pro wa dzo nych czę sto w bar dzo
trud nych wa run kach. Obiek ty zbu do wa ne
lub zmo der ni zo wa ne przez PBO iUT „Śląsk”
są po wszech nie zna ne i wy so ko oce nia -
ne za rów no przez fa chow ców, jak rów nież
przez oso by da le kie od bu dow nic twa.

Na dłu giej fir mo wej li ście re ali za cji znaj -
du ją się mię dzy in ny mi tak zna ne obiek ty
kul tu ral ne jak: Bi blio te ka Ślą ska w Ka to wi -
cach, Bi blio te ka Miej ska w Ja worz nie, Te -
atr Roz ryw ki w Cho rzo wie, Bi blio te ka Miej -
ska w Dą bro wie Gór ni czej, Ope ra Ślą ska
w By to miu, Ki no Mu za w So snow cu.

Ze sfe ry ba zy spor to wej na le ży wy mie -
nić: Ba sen Kry ty w Gli wi cach, Ha lę Wi do -
wi sko wo-Spor to wą w Cie szy nie, Ha lę
MO SiR w Ka to wi cach, Bo isko Sło wian
w Ka to wi cach, Sta dion w Mar klo wi cach.

PBO iUT po tra fi ło bar dzo umie jęt nie re -
wa lo ry zo wać sta re obiek ty, tak aby przy za -
cho wa niu wa lo rów za byt ko wych, tknąć
w nie no wo cze sność. Mo wa jest tu taj
o bu dow lach w któ rych znaj du ją się: PZU
Ży cie w Ka to wi cach, Pa łac Ślu bów w Ka -
to wi cach, Za mek Pia stow ski w Ra ci bo rzu,
Aka de mia Mu zycz na w Ka to wi cach.

Uwa gę prze chod niów i uzna nie miesz -
kań ców wzbu dza ją osie dla: Osie dle Przy -
stań w Ka to wi cach, Osie dle Zgrzeb nio ka
w Ka to wi cach, Osie dle ul. Na ru to wi cza
w Ka to wi cach.

Przed się bior stwo kie ro wa ne przez Pre -
ze sa Ja ro sła wa Że la zow skie go za pi sa ło się
tak że bar dzo do brze w sfe rze in we sty cji
oświa to wych, re ali zu jąc: Wy dział Teo lo gii
UŚ w Ka to wi cach, PWSZ w Oświę ci miu,
Wyż szą Szko łę Tech nicz ną w Ka to wi -
cach.

Bar dzo zna ne są i chwa lo ne zre ali zo wa -
ne przez PBO iUT obiek ty o cha rak te rze
biu ro wym usłu go wym, ta kie jak: KAM SOFT
w Ka to wi cach, ER GO HE STIA w Gli wi -
cach, Sąd Re jo no wy w Cho rzo wie, Urząd
Miej ski w Ja strzę biu Zdro ju, Bank PKOBP

w Ka to wi cach, Bank Ślą ski w Ka to wi -
cach, Bank PKOBP w So snow cu, Bank
Spół dziel czy w Ja strzę biu Zdro ju.

Współ cze sny ry nek bu dow la ny sta je
się po lem bez względ nej wal ki kon ku ren -
cyj nej. Wy ma ga to świad cze nia usług
o naj wyż szej ja ko ści, rze tel no ści i ter mi no -
wo ści wy ko na nia, ale przede wszyst kim
kon ku ren cyj nych cen i do brej kon dy cji fi -
nan so wej. Nie zbęd ne sta je się cią głe do -
sko na le nie i dal sza pie lę gna cja już przy -
ję tych roz wią zań or ga ni za cyj nych. W tym
ce lu Przed się bior stwo pod kie run kiem
Pre ze sa Ja ro sła wa Że la zow skie go opra -
co wa ło na wła sne po trze by i wdro ży ło Sys -
tem Za pew nie nia Ja ko ści opar ty na wy mo -
gach okre ślo nych w nor mach DIN EN ISO
se rii 9000. Po cząw szy od ro ku 2000, kie -
dy PBO „Śląsk” uzy ska ło pierw szy Cer ty -
fi kat, sta le utrzy my wa ne, do sko na lo ne
i ak tu ali zo wa ne są wy mo gi okre śla ne
przez ko lej ne wy da nia norm. Ak tu al nie
„Śląsk” po sia da Cer ty fi kat Sys te mu Za pew -
nie nia Ja ko ści wg nor my ISO 9001:2008
oraz Cer ty fi kat Sys te mu Za rzą dza nia Ja -
ko ścią wg nor my AQAP 2120:2009. 

JA RO słAw ŻE LA ZOw sKI
PRE ZEs ZA RZą DU
PRZED sIĘ BIOR sTwA BU DOw NIC TwA OGÓL NE GO
I UsłUG TECH NICZ NYCH „ŚLąsK” sP. Z O.O.
w KA TO wI CACH

Ja ro sław Że la zow ski urodził się 3 marca 1957 r. w Sokołowie Podlaskim. Jest absolwentem Politechniki
Warszawskiej, Budownictwo (Konstrukcje Budowlane).
PBO „Śląsk” zo sta ło za ło żo ne w 1986 ro ku przez ze spół do świad czo nych, pol skich in ży nie rów bu dow nic twa.
Obec nie za trud nia po nad 200 pra cow ni ków, w tym do świad czo ną ka drę tech nicz no -in ży nier ską, po sia da ją -
cą wszel kie nie zbęd ne upraw nie nia tech nicz no -bu dow la ne. Na pol skim ryn ku dzia ła już po nad dwie de ka -
dy. W tym cza sie uda ło się wy pra co wać nie tyl ko do brą po zy cję na ryn ku ślą skich przed się biorstw bu dow -
la nych, ale tak że wy kre ować wi ze ru nek, któ ry za pew nia spół ce „Śląsk” sta tus god ne go za ufa nia part ne ra
za cho wu ją ce go wszel kie wy ma ga ne stan dar dy wy ko naw cze i han dlo we. Wy ra zem te go są licz ne na gro dy
i wy róż nie nia przy zna ne fir mie przez róż ne or ga ni za cje i gre mia. Waż nym mo men tem w dzia łal no ści fir my
by ła de cy zja o zwią za niu ka pi ta ło wym ze stra te gicz nym part ne rem. W wy ni ku trans for ma cji na ryn ku ka pi -
ta ło wym ak tu al nie PBO iUT „Śląsk” znaj du je się w struk tu rze hol din gu STRA BAG.

AUTORYTET – BUDOwNICTwA I GOsPODARKI ŚLąsKIEJ

Jarosław Żelazowski.
Wybitna postać śląskiego budownictwa
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PRzeD SIĘ BIoR STWo BU DoW NIC TWA
oGÓL Ne Go I USŁUG TeCH NICz NYCH

„ŚLĄSk” Sp. z o. o.
40-282 kA To WI Ce, ul. W. Si kor skie go 41

tel.: +48 32 251-44-42, faks: +48 32 256-21-51
e -ma il: mar ke ting@pbo slask.com.pl

se kre ta riat@pbo slask.com.pl
www.pbo slask.com.pl

Przed się bior stwo pro wa dzi od 1986 ro ku nie prze rwa ną dzia łal -
ność w bran ży bu dow la nej na te re nie Pol ski re ali zu jąc:

● ge ne ral ne i kom plek so we wy ko naw stwo wraz ze wszyst ki mi
spe cja li stycz ny mi pra ca mi in sta la cyj ny mi obiek tów uży tecz no ści
pu blicz nej, biu ro wych i miesz kal nych, a tak że spor to wych, ho te -
lo wo – re stau ra cyj nych oraz prze my sło wych;

● ge ne ral ną i kom plek so wą re ali za cję in we sty cji w za kre sie bu dow -
nic twa prze my sło we go in ży nie ryj ne go i eko lo gicz ne go oraz in fra -
struk tu ry so cjal no -tech nicz nej;

● re ali za cje pod klucz ban ków, szkół, przed szko li, bi blio tek pa wi lo -
nów han dlo wych i hal spor to wych;

● pra ce ada pta cyj ne mo der ni za cyj ne i re mon to we z wy ko rzy sta niem
naj now szych tech no lo gii i naj no wo cze śniej szych roz wią zań pro -
jek to wych, ro bo ty kon ser wa tor skie w za kre sie re no wa cji wnętrz
oraz ele wa cji bu dyn ków za byt ko wych;

● opra co wa nia pro jek to we we wszyst kich bran żach bu dow nic twa
ogólne go i prze my sło we go oraz ob słu gę geo de zyj ną;

● do sta wę i ukła da nie be to nu, trans port ma te ria łów bu dow la nych, mon -
taż kon struk cji sta lo wych i drew nia nych, mon taż okła dzin ścian a tak -
że ro bo ty da cho we, bu do wę ta ra sów, ukła da nie chod ni ków, ro bo -
ty dro go we oraz pra ce w za kre sie ma łej ar chi tek tu ry

My�nie�mó�wi�my�o ja�ko�ści
–�my��ją�re�ali�zu�je�my!

Pałac Ślubów w Katowicach

Wnętrze Pałacu Ślubów w Katowicach

Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Hala Widowiskowo Sportowa w Cieszynie

Basen kryty na kąpielisku Leśnym w GliwicachScena Teatru Rozrywki w Chorzowie 
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Przed sta wi li współ or ga ni za to rów tej kon fe ren cji, któ ry mi by -
li: Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, Pol ski Zwią zek In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, Izba Pro jek to wa nia Bu dow -
la ne go w War sza wie oraz Re gio nal na Izba Go spo dar cza
w Ka to wi cach. 

Zło ży li po dzię ko wa nia za udział w przy -
go to wa niu kon fe ren cji człon kom jej Ra dy
Pro gra mo wo -Na uko wej w oso bach: 

prof. dr hab. h.c. An drzej S. Bar -
czak – Rek tor Wyż szej Szko ły Za rzą -
dza nia im Gen. Zient ka w Ka to wi cach, prof.
dr hab. Jan Ślu sa rek – Pro rek tor ds. Na -
uki i Współ pra cy z Prze my słem Po li tech -
ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, prof. dr hab. An -
drzej Bo ro wicz – Ka te dra In we sty cji
i Nie ru cho mo ści Uni wer sy te tu Łódz kie go,
prof. dr hab. Jan Gra bow ski – Kie row nik
Ka te dry Pra wa Go spo dar cze go Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, prof. dr hab. Ge no we fa
Gra bow ska – Kie row nik Ka te dry Pra wa
Mię dzy na ro do we go, Pu blicz ne go i Pra wa
Eu ro pej skie go Uni wer sy te tu Ślą skie go,
prof. dr hab. inż. Ja ro sław Raj czyk – Dzie -
kan Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki
Czę sto chow skiej, prof. dr hab. inż. Je rzy
Sę kow ski – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.

Or ga ni za to rzy zło ży li po dzię ko wa nia
za udział me ry to rycz ny i biz ne so wy, któ rych
w trak cie kon fe ren cji re pre zen to wa li:

K.P.B.P „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach – Pre zes Za rzą du Le on
Ucka, Dro go wą Tra sę Śred ni co wą S.A. – Pre zes Za rzą du Ire -
ne usz masz czyk, P.P.W.B. „Pro bet” Sp. z o.o. w Ka to wi -
cach – Pre zes Za rzą du To masz Tyc, GC IN VE ST MENT S.A.
w Ka to wi cach – Pre zes Za rzą du mi chał Go li, P.B.O.IU.T.
„Śląsk” Sp. z o.o. w Ka to wi cach – Pre zes Za rzą du Ja ro sław
Że la zow ski, MO STO STAL WAR SZA WA S.A. – Dy rek torzy ka -
zi mierz Bed narz oraz Ju lian kieł ba sa, TER MO PIAN Sp. z o.o.
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach – Pre zes Za rzą du Mał go rza ta oraz
Syl we ster Będ kow scy. Wol ter sKlu wer Sp. z o.o. – Pre zes Za -
rzą du Wło dzi mierz Al bin, MTB 24 Bu si ness Tra vel – Przed sta -
wi ciel Re gio nu – kry sty na Śli wiok.

We wspól nym imie niu or ga ni za to rów, Ra dy i Part ne rów Me -
ry to rycz nych – Ta de usz Wnuk i Fran ci szek Busz ka bar dzo ser -
decz nie po wi ta li szcze gól nych Go ści Ho no ro wych Kon fe ren cji:
Wo je wo dę Ślą skie go – zyg mun ta Łu kasz czy ka, Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ślą skie go – Ada ma ma tu sie wi cza, Pre ze sa Urzę -
du Za mó wień Pu blicz nych – Jac ka Sa do we go, Wi ce prze wod -
ni czą ce go Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go – mi cha ła
Czar skie go, Prze wod ni czą ce go ZZ „Bu dow la ni” i Pre ze sa
Pol skie go To wa rzy stwa Miesz ka nio we go – zyg mun ta Ja -
now skie go, Pre ze sa Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach – Ta de usza Do no ci ka oraz Pa na Ta de usza
Adam skie go – Dy rek to ra Wy dzia łu Go spo dar ki i Gra ży nę Ka -
miń ską – Dy rek to ra Wy dzia łu In we sty cji Urzę du Mar szał kow -
skie go, Ja na Spy cha łę – Ślą skie go Wo je wódz kie go In spek to -

De�ba�ta�o ba�rie�rach�pro�ce�sów
in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�nych
Otwar�cia�kon�fe�ren�cji�do�ko�na�li�jej�wio�dą�cy�or�ga�ni�za�to�rzy�–�Ta�de�usz�Wnuk�–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
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ra Nad zo ru Bu dow la ne go, Igo ra Śmie tań -
skie go – Dy rek to ra Wy dzia łu In fra struk tu -
ry Urzę du Wo je wódz kie go. Od ręb nie, or -
ga ni za to rzy po wi ta li sze ro ką re pre zen ta cję
kie ru ją cych sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi re -
gio nu ślą skie go, któ rzy są bar dzo zna czą -
cy mi i wa żny mi uczest ni ka mi pro ce sów in -
we sty cyj nych. 

Pre zy dent – Ta de usz Wnuk – przed sta -
wia jąc for mu łę or ga ni za cyj ną kon fe ren cji
stwier dził: 

– W za sa dzie każ dy z jej blo ków te ma -
tycz nych za słu gu je na wie lo go dzin ne de -
ba ty. Zde cy do wa li śmy się na tak zwar tą ich
dzi siaj pre zen ta cję, po nie waż zo sta ły po -
prze dzo ne od ręb ny mi se mi na ria mi na -
sze go śro do wi ska. Do dat ko wo, bli sko 20-
cia ar ty ku łów au tor skich uczest ni ków se sji
te ma tycz nych zo sta ło z wyprzedzeniem
opu bli ko wa ne w spe cjal nym wy da niu cza -
so pi sma „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”,
któ re otrzy ma li ście Pań stwo w ma te ria łach
kon fe ren cji. Ich au to rzy do ko na ją tyl ko ich
syn te tycz nej pre zen ta cji. Jest po wo ła ny Ze -
spół, któ ry opra cu je „Sta no wi sko koń co we”
kon fe ren cji i któ re bę dzie przed sta wio ne w trak cie I Eu ro pej skie -
go Kon gre su Ma łych i Śred nich Przed się biorstw w dniach 6-7
paź dzier ni ka a tak że prze ka za ne Par la men to wi i Rzą do wi no -
wej ka den cji.

Pod kre ślił, że pod sta wo we „Prze sła nie” kon fe ren cji to sys te -
mo we i kom plek so we zre for mo wa nie pra wa in we sty cyj ne go bę -
dą ce już dłu go let nim po stu la tem kra jo wych i re gio nal nych or -
ga ni za cji po za rzą do wych bu dow nic twa i go spo dar ki. Ja ko
naj waż niej szy cel pro gra mo wy „Ślą skie go Fo rum” przy ję to sfor -
mu ło wa nie pro po no wa nych re ko men da cji, zmian ustaw two rzą -
cych pra wo in we sty cyj ne. W I -szej se sji te ma tycz nej po przez
przed sta wie nie na szych ocen i wnio sków wo bec do tych czas obo -
wią zu ją ce go pra wa bu dow la ne go oraz usta wy o pla no wa niu i za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym. W II -giej se sji – wo bec Pra -
wa Za mó wień Pu blicz nych po przez pró bę od po wie dzi
na klu czo we py ta nia:

– czy sta no wi ono ba rie rę w pro ce sach in we sty cyj no -bu dow -
la nych?

– czy umoż li wia w peł ni se lek cję i wy bór wia ry god nych wy -
ko naw ców? (ja ko po wtó rze nie na sze go sta no wi ska z po przed -
niej kon fe ren cji),

– czy roz strzy ga nie prze tar gów na ro bo ty bu dow la ne tyl ko
na pod sta wie jed ne go kry te rium – naj niż szej ce ny jest wła ści -
we i uza sad nio ne?

– co da lej z ce ną ra żą co ni ską i jej de fi ni cją oraz ogra ni cza -
nia sy tu acji jej wy stę po wa nia?

Ocze ki wa ne po przez na szą kon fe ren cje uspraw nie nie pro ce -
sów in we sty cyj no -bu dow la nych po win no przy czy nić się do zwięk -
sze nia wy ko rzy sta nia atrak cyj no ści in we sty cyj nej i go spo dar -
czej na sze go re gio nu.

W ostat nim blo ku te ma tycz nym obej mu ją cym oce nę kształ -
ce nia kadr dla bu dow nic twa, w pierw szej ko lej no ści oce nio no
czy wpro wa dzo na w sierp niu br. przez Sejm re for ma szkol nic -
twa za wo do we go za pew ni bar dziej efek tyw ne wa run ki kształ -
ce nia bu dow la nych na po zio mie śred nim oraz jak kształ tu je się
obec na sy tu acja kształ ce nia in ży nie rów bu dow nic twa.

Fran ci szek Busz ka przy po mniał, że kon fe ren cja jest ko lej nym
wspól nym przed się wzię ciem sa mo rzą dów go spo dar czych i za -
wo do wych, któ re utwo rzy ły w 2008 ro ku plat for mę współ dzia -
ła nia „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”, re pre zen tu jąc dzi siaj po -
nad 40 tys. ka dry in ży nie ryj no -tech nicz nej oraz 300 or ga ni za cji
go spo dar czych. 

Ana lo gicz nie, jak w dwóch po przed nich la tach, kon fe ren cja
zo sta ła po prze dzo na wspól ny mi ob cho dami ŚLĄ SKIE GO
DNIA BU DOW LA NYCH – 2011, w trak cie któ rych wrę czo ne zo -
sta ły od zna cze nia pań stwo we i od zna ki ho no ro we dla pra cow -
ni ków sek to ra bu dow nic twa oraz za szczyt ne Na gro dy z Ty tu -
łem „Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”. 
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– Pro wa dzą cy: prof. dr hab. inż. Jan
Ślu sa rek – Pro rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej.

AU To RzY Se SJI:

– Ste fan Czar nec ki – Wi ce pre zes
Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby in ży nie rów
Bu dow nic twa, 

– Wik tor Pi wow ski – Prze wod ni czą cy
Ra dy Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa,

– arch. Grze gorz A. Bu czek – Wi ce -
pre zes To wa rzy stwa Urba ni stów Pol -
skich,

– Jan Spy cha ła – Ślą ski Wo je wódz ki
In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go,

– dr Piotr Two rek – Uni wer sy tet Eko -
no micz ny w Ka to wi cach, Ka te dra In we -
sty cji i Nie ru cho mo ści,

– mi chał Go li – Pre zes Za rzą du GC In -
ve st ment S.A. w Ka to wi cach wraz z Ra -
fał Kin cer – Pre zes Za rzą du Ar ma da
De ve lop ment.

* * *

„Spraw ność pro ce su in we sty cyj ne go
osła bia ją błę dy i nie ja sno ści w prze pi sach

pra wa, nad mier ne sfor ma li zo wa nie te go
pro ce su czy sła be przy go to wa nie or ga -
nów ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej do prze -
pro wa dza nia pro ce dur z tym zwią za -
nych. Wszyst kie te ogra ni cze nia
przy czy nia ją się mię dzy in ny mi do wy dłu -
ża nia ter mi nów ukoń cze nia po dej mo wa -
nych in we sty cji oraz wzro stu ich kosz tów.
Uwzględ nia jąc roz miar na kła dów fi nan so -

wych, za rów no ze środ ków pu blicz nych,
jak i pry wat nych, ja kie są an ga żo wa ne
w trak cie pro ce su in we sty cyj ne go oraz
naj czę ściej dłu gi okres ich za mro że nia,
każ de uspraw nie nie pro ce su in we sty -
cyj ne go mo że przy nieść ol brzy mie
oszczęd no ści”.

Stwier dza w swym au tor skim ar ty ku le
kon fe ren cji „Bu do wać bez ba rier” Pan
mgr inż. An drzej Roch -Do bruc ki – Pre -
zes Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa.

„Dość po wszech na jest opi nia, że ca -
ła sfe ra pla no wa nia prze strzen ne go
i go spo da ro wa nia pol ską prze strze nią
znaj du je się w sta nie głę bo kie go kry zy su
i wy ma ga sys te mo wych zmian (m.in. do -
ty czą cych efek tyw ne go po wią za nia pla -
no wa nia prze strzen ne go z pla no wa niem
fi nan so wym, go spo dar czym i spo łecz ny).

Jed nak ta ka opi nia nie spo wo do wa ła
po wsta nia żad ne go kom plek so we go pro -
jek tu no wych sys te mo wych re gu la cji.
A re sor to wy pro jekt usta wy o zmia nie
usta wy o pla no wa niu prze strzen nym
(cho ciaż frag men ta rycz ny i wy so ce nie -

do sko na ły, to zmie rza ją cy co naj mniej we
frag men tach w kie run ku wła ści wych roz -
wią zań), nie zna lazł się na li ście prio ry -

te tów le gi sla cyj nych rzą du do koń ca
obec nej ka den cji.”

To część kom plek so wej oce ny obec ne -
go sta nu pla no wa nia i za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go przed sta wio na przez ar -
chi tek ta Grze go rza A. Bucz ka w trak cie
kon fe ren cji.

SESJA I: BA RIE RY PRO CE sÓw IN wE sTY CYJ NO -BU DOw LA NYCH NA
POD sTA wIE PRAK TY KI sTO sO wA NIA UsTA wY „PRA wO BU DOw LA NE” 

ORAZ UsTA wY O „PLA NO wA NIU I ZA GO sPO DA RO wA NIU
PRZE sTRZEN NYM”. RE KO MEN DA CJE DO NO wE LI ZA CJI TYCH UsTAw

Ste fan Czar nec ki

Jan Spychała

Michał Goli przedstawia największy na Ślą-
sku projekt rewitalizacji terenu byłej kopalni
„Szombierki”

Wiktor Piwowski

Grzegorz A. Buczek
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– Pro wa dzą ca: prof. dr hab. Ge no we -
fa Gra bow ska – Kie row nik Ka te dry Pra -
wa Mię dzy na ro do we go, Pu blicz ne go
i Pra wa Eu ro pej skie go Uni wer sy te tu Ślą -
skie go.

AU To RzY Se SJI:

– Ja cek Sa do wy – Pre zes Za rzą du
Urzę du Za mó wień Pu blicz nych,

– prof. dr hab. An drzej Bo ro wicz,
Uni wer sy tet Łódz ki,

– dr Ja cek kacz mar czyk,
– dr Ja ro sław Ro kic ki – Kie row nik Biu -

ra Za mó wień Pu blicz nych i Opi nii Praw -
nych, Urząd Mia sta Dą bro wa Gór ni cza,

– Gra ży na Sze li ga – Dy rek tor K.P.B.P.
„Bu dus” S.A. w Ka to wi cach. 

* * *

Prezes UZP – Jacek Sadowy, ponow-
nie przekazał uczestnikom konferencji, że
„w trosce o to aby zasada obustron-
nych – państwo – przedsiębiorcy korzyści
znajdowała odzwierciedlenie w praktyce
a proces udzielenia zamówienia przebie-
gał w sposób wyważony, uwzględniający
racje drugiej strony, Urząd Zamówień Pu-
blicznych zachęca do szerszego dialogu
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Prezes zapowiedział przygotowanie
przez Urząd opracowania dotyczącego
pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz
podjęcie szerokiej współpracy z zama-
wiającymi i wykonawcami zmierzającej
do wypracowania kompromisowych wzo-
rów umów oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla poszczegól-
nych branż rynku zamówień publicz-
nych, które zapewniałyby zrównoważenie
interesów obu stron oraz odpowiednie roz-
łożenie praw i obowiązków a tym samym

różnego rodzaju ryzyk związanych z re-
alizacją zadań publicznych. 

Prof. Andrzej Borowicz stwierdził
„w chwili obecnej wyróżnić można cztery
główne problemy polskiego rynku zamó-
wień publicznych na roboty budowlane.
Są one następujące:

a) dominacja trybu przetarg nieograni-
czony,

b) ograniczona rola warunków udziału
w postępowaniu w procesie selekcji wy-
konawców, 

c) spetryfikowana dominacja jedno-
kryteriowego modelu oceny ofert oraz 

d) patologie cenotwórcze. 
Na podstawie dokonanej w trakcie

konferencji oceny tych problemów sfor-
mułował ocenę końcową, że „ustawa
Pzp nie powinna być traktowana jako „kula
u nogi” polskich inwestorów i wykonaw-
ców budowlanych. Jednakże racjonali-
zację pewnych jej przepisów skorelowaną
z podniesieniem poziomu profesjonalizmu

oraz etyki zawodowej uczestników rynków
zamówień publicznych uznać należy
za istotne warunki ogólnej sprawności
oraz efektywności procesów inwestowa-
nia budowlanego w Polsce”. 

Dr Jacek Kaczmarczyk „ z ceną  rażąco
niską należy walczyć – to jasne. Ale nie
przez łączenie jej z wielością kryteriów
oceny ofert. Jak się wydaje, nie jest w tej
chwili najważniejsze zdefiniowanie rażąco
ceny niskiej w stosunku do przedmiotu za-
mówienia, chociaż w stanowisku zajętym
do „Zielonej Księgi w sprawie moderniza-
cji polityki UE w dziedzinie zamówień pu-
blicznych: W kierunku zwiększenia sku-

teczności europejskiego rynku zamówień”
Rząd RP proponuje zdefiniowanie na po-
ziomie unijnym pojęcia rażąco niskiej ceny.
Wydaje się, że orzecznictwo sądowe i KIO
wypracowało zasadniczo jednolite i jed-
noznaczne stanowisko, czym jest cena ra-
żąco niska. Istotniejsze jest określenie
kryteriów, którym powinien kierować się za-
mawiający wszczynając postępowanie wy-
jaśniające w trybie art. 90  Pzp.”

SESJA II: PRAKTYKA sTOsOwANIA UsTAwY
PRAwO ZAMÓwIEŃ PUBLICZNYCH

Jacek Sadowy

Andrzej Borowicz

Jarosław Rokicki

Grażyna Szeliga

Jacek Kaczmarczyk
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SESJA III: OCE NA sYs TE MU KsZTAł CE NIA
KADR DLA BU DOw NIC TwA

NA PO ZIO MIE ŚRED NIM I wYŻ sZYM

– Pro wa dzą cy: mgr inż. Ta de usz
Glücksman – Wi ce pre zes Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa.

AU To RzY Se SJI:

– re pre zen tu ją cy Ślą skie go Ku ra to -
ra Oświa ty,

– An na Hy la – Dy rek tor Pań stwo -
wych Szkół Bu dow nic twa w By to -
miu,

– prof. dr hab. inż. Je rzy Sę kow -
ski – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach,

– prof. dr hab. inż. Ja ro sław Raj -
czyk – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki Czę sto chow skiej.

– mgr zbi gniew mar ty niuk – Kie -
row nik Od dzia łu Kształ ce nia Ogól ne -
go, Za wo do we go i Usta wicz ne go
Ślą skie go Ku ra to rium.

* * *

„W ro ku szkol nym 2010/2011 Ku ra -
to rium Oświa ty w Ka to wi cach pod ję -

ło sze reg dzia łań na rzecz roz wo ju
szkol nic twa za wo do we go, któ re ob -
szer nie przed sta wił Wi ce ku ra tor Zbi-

gniew Martyniuk, który zwró cił uwa -
gę, że ro sną ce wy ma ga nia wo bec
szkol nic twa za wo do we go jak rów -
nież po szu ki wa nia efek tyw nych me -
tod na ucza nia przy czy ni ły się do roz -
wo ju kształ ce nia mo du ło we go. To
wła śnie mo du ło wa bu do wa pro gra -
mów umoż li wia do sto so wa nie ofer ty
edu ka cyj nej do ryn ku pra cy oraz
zmie nia ją cej się tech no lo gii. Wpro wa -
dzo ne mo du ło we pro gra my na ucza -
nia stwa rza ją moż li wo ści po wią za nia
teo rii z prak ty ką oraz do sto so wa nia
kształ to wa nych umie jęt no ści do ocze -
ki wań pra co daw ców i po trzeb ryn ku
pra cy”. 

Dy rek tor An na Hy la przed sta wi ła au -
tor ską oce nę kształ ce nia kadr dla
bu dow nic twa na pod sta wie do świad -
czeń kie ro wa ne go Ze spo łu Szkół
w By to miu. Z ko lei Ro man Fi szer po -
dzie lił się swy mi do świad cze nia mi
ze szko le nia prak tycz ne go pra cow ni -
ków mło do cia nych, or ga ni zu jąc
w KPBP BU DUS S.A. prak ty kę za wo -
do wą dla po nad 200 uczniów. 

Pod su mo wu jąc tą część blo ku te ma -
tycz ne go kon fe ren cji, Ta de usz Glück -
sman stwier dził, że wy stę pu je ob ni że -
nie za in te re so wa nia mło dzie ży

szyb kim – uzy ska niem kwa li fi ka cji
za wo do wych, a więc ob ni ża się za in -
te re so wa nie szkol nic twem za wo do -
wym na po zio mie śred nim. Więk -
szość mło dzie ży w wie ku szkol nym
chce zdać eg za min doj rza ło ści, uzy -
skać świa dec two ma tu ral ne i do pie ro
wte dy de cy do wać o wy bo rze za wo du.
Ta kie mu spo so bo wi my śle nia sprzy ja
pro jekt no we li za cji usta wy o sys te mie
oświa ty oraz nie któ rych in nych
ustaw.

W opar ciu o ten bar dzo istot ny dla
szkol nic twa za wo do we go do ku ment
re for ma pro gra mo wa w szko łach po -
nad gim na zjal nych ma wejść w ży cie
od ro ku szkol ne go 2012/2013. Usta -
wa o któ rej mó wię do ty czy bo wiem
nie omal że 1,5 mln za in te re so wa -
nych. 

Na le ży pod kre ślić, że zmia ny
pro gra mu na ucza nia w szkol nic twie
za wo do wym wy cho dzą na prze ciw
aspi ra cjom pol skiej mło dzie ży.

Pro ces ten świad czy o wzro ście
am bi cji mło dych lu dzi i bar dziej doj -
rza łych de cy zjach. Świad czy rów -
nież o po pra wie wa run ków ży cia
wie lu grup spo łecz nych. 

Zbigniew Martyniuk

Anna Hyla

Roman Fiszer
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SESJA III: OCE NA sYs TE MU KsZTAł CE NIA
KADR DLA BU DOw NIC TwA

NA PO ZIO MIE ŚRED NIM I wYŻ sZYM

Uwa gi na te mat po zio mu kształ ce -
nia na kie run ku bu dow nic two przed -
sta wił w swej pu bli ka cji oraz w trak -
cie kon fe ren cji prof. Je rzy Sę kow ski
na pod sta wie do świad czeń Wy dzia -
łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
stwier dza jąc na za koń cze nie, że

„w do bie sy gna li zo wa ne go ni żu de mo -
gra ficz ne go nie ma le je za in te re so wa -
nie kształ ce niem na kie run ku bu -
dow nic two. Fakt ten nie mo że jed nak
zwal niać od dba ło ści o ja kość kształ -
ce nia. Do wo da mi na ta ką te zę są
awa rie i ka ta stro fy bu dow la ne tak że
w ostat nich la tach”. 

Z ko lei do świad cze nia w kształ ce -
niu in ży nie rów Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej przed sta wił je go
Dzie kan prof. Ja ro sław Raj czyk „zwra -
ca jąc uwa gę na fakt, że kształ ce ni stu -
den ci w ogrom nej więk szo ści nie
ma ją pro ble mów z pod ję ciem pra cy
w bran ży bu dow la nej, czę sto też pra -
cu ją już w trak cie stu diów.

Ta de usz Glück sman „obaj Pa no wie
Pro fe so ro wie w swo ich wy stą pie niach
przed sta wi li osią gnię cia i kie run ki
dzia łań swo ich Uczel ni – zmie rza ją -
cych do kształ ce nia mło dych adep tów

sztu ki bu dow la nej, zgod nie z pod pi sa -
ną przez Pol skę w 1999 r. „De kla ra -
cją Bo loń ską”. Do ku ment ten ukie run -
ko wu je dzia ła nia Eu ro pej skich Uczel ni
wyż szych i zbli ża sys te my na ucza nia
i ocen na uczel niach w ra mach Wspól -
no ty Eu ro pej skiej. Jest to istot ne bio -
rąc pod uwa gę moż li wo ści za trud nia -
nia na szych spe cja li stów nie tyl ko
w Pol sce ale i na te re nie in nych kra -
jów Eu ro py. 

Obaj wy stę pu ją cy zwró ci li rów nież
uwa gę na nie zwy kle waż ny ele ment
edu ka cji ja kim jest bez względ na ko -
niecz ność łą cze nia za jęć teo re tycz -
nych z za ję cia mi prak tycz ny mi. Pro -
ces łą cze nia teo rii z prak ty ką od by wa
się po przez prak ty ki za wo do we
na bu do wach, w biu rach pro jek tów
i la bo ra to riach z któ ry mi uczel nie za -
wie ra ją umo wy. 

Wy róż nia ją cy się stu den ci bio rą
w wie lu przy pad kach udział w pra cach
na uko wo -ba daw czych – te dzia ła nia
po zwa la ją wie lu ab sol wen tom Wy -
dzia łów Bu dow nic twa na ła twiej sze
wej ście na ry nek pra cy, po przez za -
trud nie nie w przed się bior stwach
w któ rych od by wa li prak ty ki za wo do -
we – opty mi zmem na pa wa fakt, że
w ostat nich la tach (po cząw szy od ro -
ku aka de mic kie go 2006/2007), a więc
od mo men tu pod pi sa nia i wpro wa dze -
nia w ży cie usta leń „De kla ra cji bo loń -
skiej” ob ser wu je się sta le zwięk sza -
ją cy się na bór stu den tów na I rok
wy dzia łów bu dow nic twa. 

Na za koń cze nie te go blo ku te ma -
tycz ne go przed sta wił na su wa ją ce
się 3 po stu la ty do władz oświa to wych:

I. Co raz bar dziej uza sad nio ne jest
kształ ce nie mo du ło we – a więc do -
sto so wa nie ofer ty edu ka cyj nej
do po trzeb ryn ku pra cy. Pro po nu je -
my utrzy ma nie te go kie run ku.

II. Nie zbęd ne i ocze ki wa ne jest przy -
spie sze nie opra co wa nia roz po -
rzą dzeń wy ko naw czych do pro jek -
tu z dnia 12 ma ja 2011 r. usta wy
o zmia nie usta wy o sys te mie

oświa ty oraz o zmia nie nie któ rych
in nych ustaw. 

III. Zda niem wie lu fa chow ców, dla
wła ści wej re ali za cji za dań in -
we sty cyj nych nie zbęd ne jest
przy wró ce nie upraw nień bu -
dow la nych dla rze szy tech ni -
ków bu dow la nych. Dzia ła nie
to przy cią gnie do za wo du i wpły -
nie na ja kość wy ko ny wa nych
prac na bu do wach oraz w spo -
sób istot ny po pra wi wa run ki bez -
piecz nej pra cy. 

Obec nie, je den in ży nier po sia da ją -
cy upraw nie nia bu dow la ne nad zo ru -
je śred nio 7 do 9 bu dów. Rocz nie, wy -

da wa nych jest ok. 250-280 tys.
po zwo leń na bu do wę. Na jed ne go
upraw nio ne go in ży nie ra przy pa da
więc śred nio 8 bu dów. Fik cją jest więc
wła ści wy i od po wie dzial ny nad zór
tech nicz ny nad wy ko ny wa ny mi ro bo -
ta mi. 

Za zna czam, że w tej spra wie Ślą -
ska Izba Bu dow nic twa wy stą pi ła
do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. 

Je rzy Sę kow ski

Jarosław Rajczyk
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Bariery�prawne�i�instytucjonalne�w�procesach�inwestycyjno-budowlanych

Stanowisko�końcowe�konferencji
„III�Śląskie�Forum�Inwestycji,�
Budownictwa,�Nieruchomości”

„Ko niecz ne jest ra dy kal ne uspraw nie -
nie pro ce sów in we sty cyj no -bu do wal nych.
Li kwi da cja lub ogra ni cze nie bar dzo licz -
nych ba rier praw nych i in sty tu cjo nal nych
w tych pro ce sach. Mo że i po win no to na -
stą pić po przez sys te mo we i kom plek so -
we zre for mo wa nie pra wa in we sty cyj ne go.
Spój na zmia na re gu la cji praw nych, obej -
mu ją cych pla no wa nie i za go spo da ro wa -

nie prze strzen ne, pra wo bu dow la ne,
prze pi sy śro do wi sko we i pra wo za mó -
wień pu blicz nych. Tak że Ko dek su Po stę -
po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go i Ko dek su
Cy wil ne go. 

Ten de zy de rat kon fe ren cji znaj du je
swe uza sad nie nie w do ko na nej kry tycz -
nej oce nie obec ne go sta nu nor mu ją ce -
go pro ble ma ty kę in we sty cyj ną. Pierw -

szym wy kład ni kiem tej oce ny jest pro -
ces uzy ski wa nia po zwo le nia na bu do -
wę, któ ry jak po da je Dzien nik Ga ze ta
Praw na, w Pol sce trwa śred nio 311 dni
i obej mu je 32 pro ce du ry, a w Niem -
czech 100 dni i 12 pro ce dur. 

Jest to na stęp stwo obec nych re gu la -
cji praw nych, któ re są po wszech nie
i zgod nie oce nia ne ja ko:

Li�kwi�da�cja�ba�rier�in�we�sty�cyj�nych�to�je�den�z naj�czę�ściej�obec�nie�for�mu�ło�wa�nych�po�stu�la�tów�przez�or�ga�ni�za�cje�po�-
za�rzą�do�we,�przed�się�bior�ców�bu�dow�nic�twa.�Sta�no�wił�wio�dą�cą�te�ma�ty�kę�kon�fe�ren�cji�–�„III Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�-
cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”�w dniu 28�wrze�śnia�br.�po�prze�dza�ją�cej I Eu�ro�pej�ski�Kon�gres�Ma�łych�i Śred�nich
Przed�się�biorstw.�Je�go�wy�kład�ni�kiem�jest�na�stę�p�ują�cy�de�zy�de�rat:
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– nie sta bil ne i nad mier nie sfor ma li zo -
wa ne, 

– za wie ra ją ce wa dy le gi sla cyj ne i błę -
dy,

– we wnętrz nie zdez in te gro wa ne,
– zbyt ry go ry stycz ne,
– nad mier nie re stryk cyj ne,
– kon flik to gen ne i ko rup cyj ne.
Ich sto so wa nie w prak ty ce przez or -

ga na ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo -
rzą do wej jest utrud nio ne, ob cią żo ne
czę sto uzna nio wo ścią i ase ku ra cją.
Wy ni ka ją ca z te go prze wle kłość i nie -
prze wi dy wal ność pro ce dur ad mi ni stra -
cyj nych jest pod sta wo wym pro ble mem
dla przed się biorstw sek to ra bu dow nic -
twa. (przy go to wa nie i re ali za cja sto sun -
ko wo nie du że go przed się wzię cia bu -
dow la ne go jest uciąż li we i kosz tow ne,
bo za mra ża ją ce środ ki in we sty cyj ne).

Sys te mo wa zmia na te go sta nu wy ma -
ga w pierw szej ko lej no ści iden ty fi ka cji
obec nie wy stę pu ją cych ba rier pro ce sów
in we sty cyj nych i bu dow la nych. Naj -
czę ściej za li cza się do nich: 

– brak miej sco wych pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, bę -
dą cych wła ści wą pod sta wą do po -
dej mo wa nia de cy zji o lo ka li za cji
przy szłych in we sty cji i ich uwa run -
ko wa nia. Do tych czas uchwa lo ne
pla ny miej sco we obej mu ją tyl -
ko 30% ob sza ru kra ju. (brak wa run -
ków i sank cji mo bi li zu ją cych sa mo -
rzą dy te ry to rial ne do ich
uchwa la nia).

– w sy tu acjach bra ku te go pla nu,
dłu gi pro ces wy da wa nia „de cy zji
o wa run kach za bu do wy i za go spo -
da ro wa nia te re nu”, bar dzo czę sto
uzna nio wy or ga nów ad mi ni stra cji
pu blicz nej.

– brak sku tecz ne go i spraw ne go in -
stru men tu za rzą dza nia, uprasz cza -
ją ce go pro ces in we sty cyj ny ja ko na -
stęp stwo nie spój no ści wie lo krot nie
mo dy fi ko wa nych ustaw o pra wie bu -
dow la nym oraz o pla no wa niu i za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym. 

– skom pli ko wa ne i zbiu ro kra ty zo wa -
ne pro ce du ry wy własz cza nia te re nu, 

– dłu gie, nie ja sne i re stryk cyj ne – ode -
rwa ne od prak ty ki pro ce du ry na eta -
pie uzy ski wa nia po zwo le nia na użyt -
ko wa nie obiek tu.

Na pod sta wie przed sta wio nych ocen
ak tu al ne go sta nu praw ne go i in sty tu cjo -
nal ne go, ja ko wyj ścio we i rów no rzęd ne
za sa dy zwięk sze nia spraw no ści pro ce -
su in we sty cyj ne go moż na przy jąć:

• STA BIL Ne WA RUN kI PRAW Ne.
• SPRAW NoŚĆ DzIA ŁA NIA AD mI -

NI STRA CJI PU BLICz NeJ.

Wy so ce kry tycz nie przez więk szość
śro do wisk bu dow la nych, urba ni stów i ar -
chi tek tów oce nia ny jest obec ny stan
pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Część z nich opo wia da się
za wpro wa dze niem ogra ni czo nych zmian
do obec nej usta wy, in ni za pil nym stwo -
rze niem no we go „Sys te mu – pla no wa -
nia prze strzen ne go” po przez zre for mo -
wa nie: – pra wa – in sty tu cji – pro ce dur
dzia ła nia – wszyst kich uczest ni ków pro -
ce su in we sty cyj ne go.

Zwo len ni cy obu po glą dów, zgod nie
jed nak uzna ją, że po win ny być obo wią -
zu ją ce dwa nad rzęd ne ce le pla no wa nia
prze strzen ne go:

– za po bie ga nie roz pra sza niu za bu do -
wy (nie kon tro lo wa ne roz le wa nie
się miast) tak że dla opty ma li za cji
roz wo ju in fra struk tu ry,

– ochro nę te re nów otwar tych.

Ja ko pod sta wo we in stru men ty re ali za -
cji tych ce lów naj czę ściej przyj mu je się:

– przy wró ce nie ob li ga to ryj no ści pla -
no wa nia, hie rar chii i mo no po lu pla -
ni stycz ne go władz pu blicz nych, 

– za pew nie nie sta bi li za cji użyt ko wa -
nia te re nu (wpro wa dze nie zmian ich
prze zna cze nia wy łącz nie na pod sta -
wie pla nu miej sco we go).

Wła dza pu blicz na i po win na ko rzy stać
ze swe go mo no po lu de cy zyj ne go
w spra wie spo so bu użyt ko wa nia te re nu
i po zwo leń na je go za bu do wę.

Pań stwo i je go wła dza wy ko naw cza
mu si być re gu la to rem za go spo da ro -
wa nia kra ju, a za sa dy wol ne go ryn ku nie
mo gą tej po win no ści wła dzy za stą pić.

Pra wo wła sno ści do te re nu nie ozna -
cza pra wa do te go aby na nim bu do wać
co się chce i jak się chce.

Ce lo we jest opra co wa nie od pod staw
„Pra wa Bu dow la ne go” lub „Ko dek su Bu -
dow la ne go”, obej mu ją ce go ca ły pro ces
bu dow la ny od pla no wa nia i pro jek to wa -
nia po przez re ali za cję do eks plo ata cji
włącz nie. Po czy na jąc być mo że tak że
od de cy zji lo ka li za cyj nych w przy pad ku
bra ku pla nu miej sco we go.

No wa usta wa „Pra wo Bu dow la ne”
po win na za pew niać:

– okre śle nie ge ne ral nych za sad bu -
do wy obiek tu, praw i obo wiąz ków
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go
oraz upraw nień i obo wiąz ków or ga -
nów ad mi ni stra cji pu blicz nej,

– ogra ni cze nia za kre su re gu la cji usta -
wy i roz po rzą dzeń do ma te rii ści śle
nor ma tyw nej,

– uprosz cze nie pro ce dur ad mi ni stra -
cyj nych po prze dza ją cych roz po -
czę cie ro bót bu dow la nych – zmniej -

sze nie na tym eta pie de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych. 

– wy ty po wa nie obiek tów bu dow la -
nych i ro bót nie wy ma ga ją cych in ter -
wen cji ad mi ni stra cji na pra nej,

– zwięk sze nie upraw nień ale i od po -
wie dzial no ści uczest ni ków pro ce su
bu dow la ne go,

– pod wyż sze nie spraw no ści dzia ła nia
or ga nów nad zo ru bu dow la ne go.

Na pod sta wie do tych cza so wych do -
świad czeń, po win no się w mak sy mal -
nym stop niu sko dy fi ko wać wy ma ga -
nia w za kre sie wy mo gów ochro ny
śro do wi ska. Ce lo we jest wpro wa dze nie
uprosz czo nych pro ce dur i prze pi sów dla
obiek tów o stan dar do wym za gro że niu,
eg ze kwo wa ne przez or ga na wy da ją ce
po zwo le nia na bu do wę. Ko niecz ne są
tak że sze ro ko za kro jo ne szko le nia i pro -
po no wa nie wie dzy wśród spo łecz no ści
lo kal nej.

Pra wo Za mó wień pu blicz nych, nie
jest ba rie rą i nie blo ku je pro ce sów in we -
sty cyj no -bu dow la nych. Wy ma ga je dy nie
ra cjo na li za cji okre ślo nych prze pi -
sów – zwłasz cza do ty czą cych szer sze -
go sto so wa nia przez in we sto rów prze -
tar gu ogra ni czo ne go, dla se lek cji
i wy bo ru wia ry god nych wy ko naw ców ro -
bót bu dow la nych.

Dla nie zbęd ne go zwięk sze nia ogól nej
spraw no ści pro ce sów in we sty cyj nych
znacz nie więk sze zna cze nie ma prak -
ty ka sto so wa nia Pra wa Za mó wień Pu -
blicz nych – pro fe sjo na li za cja in we sto -
rów ja ko Za ma wia ją cych oraz ety ka
za wo do wa uczest ni ków ryn ku za mó -
wień pu blicz nych. Ten ostat ni wy móg ilu -
stru je ten den cja pro po no wa nia przez
wy ko naw ców cen ofer to wych znacz nie
niż szych od war to ści za mó wie nia, czę -
sto o 40% mniej. Ta ka prak ty ka, wy ra -
ża ją ca co raz sil niej szą kon ku ren cję
wy ko naw ców o kon trak ty bu dow la ne,
na si la po stu lat do pre cy zo wa nia przez
Ko mi sję Eu ro pej ska de fi ni cji „ra żą co ni -
skiej ce ny”. 

Po stu lo wa ne pod ję cie przez Par la -
ment i Rząd no wej ka den cji opra co wa -
nia pro jek tu le gi sla cyj ne go, ma ją ce go
na ce lu zwięk sze nie spraw no ści pro ce -
sów in we sty cyj nych – mo że i po win no
być roz po czę te od szcze gó ło wej ana -
li zy tzw. „spe cu staw” czy li ustaw re gu -
lu ją cych w spo sób szcze gól ny za sa dy
przy go to wa nia re ali za cji in we sty cji w da -
nym za kre sie – Eu ro 2012, dróg, ko lei,
lot nisk itd. – w więk szo ści ja ko in we sty -
cji ce lu pu blicz ne go. Za war te w nich roz -
wią za nia, któ re upro ści ły i przy spie szy -
ły pro ce sy in we sty cyj ne, za pew ni ły
efek tyw ne wy ko rzy sta nie środ ków fun -
du szy eu ro pej skich, na le ży upo wszech -
nić i wdro żyć do sys te mo wych zmian.
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PLA�NO�WA�NIE I ZA�GO�SPO�DA�RO�WA�NIE�PRZE�-
STRZEN�NE.� Przy stą pić do stwo rze nia „SYS�TE�-
MU� –� PLA�NO�WA�NIA� �PRZE�STRZEN�NE�GO”, po -
przez zre for mo wa nie – pra wa – in sty tu cji – pro ce dur
dzia ła nia uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go. 

W „Sys te mie” tym przy jąć nad rzęd ną za sa dę, że:
„Pań stwo i je go wła dza wy ko naw cza po win no być re -
gu la to rem ra cjo nal ne go za go spo da ro wa nia kra ju,
a za sa dy wol ne go ryn ku nie mo gą tej po win no ści wła -
dzy za stą pić”.

Dla speł nie nia tej za sa dy, przy wró cić sys te mo wo ob -
li ga to ryj ność pla no wa nia prze strzen ne go, hie rar chię pla -
nów i mo no po lu pla ni stycz ne go władz pu blicz nych.

Od two rzyć pań stwo wy po ten cjał pla no wa nia prze -
strzen ne go, po przez wy łą cze nie go spod ry go rów usta -
wy „Pra wo Za mó wień Pu blicz nych” i re ak ty wo wa nia bu -
dże to wych jed no stek urba ni stycz nych.

Prze strze ga nie za sa dy, że wpro wa dza nie zmian
prze zna cze nia i użyt ko wa nia te re nu po win no na stę po -
wać tyl ko na pod sta wie pla nów miej sco wych. 

PRA�WO�BU�DOW�LA�NE.�Pod jąć od pod staw opra -
co wa nie no we go „Pra�wa�Bu�dow�la�ne�go” lub „Ko�dek�-
su�Bu�dow�la�ne�go” obej mu ją ce go ca ły pro ces bu dow -
la ny od pla no wa nia i pro jek to wa nia po przez
wy ko naw stwo do eks plo ata cji włącz nie.

Za pew nić w przy szłym „Pra wie Bu dow la nym” istot -
ne uprosz cze nie pro ce dur ad mi ni stra cyj nych, mię dzy
in ny mi po przez:

– jed no znacz ne okre śle nie praw i obo wiąz ków
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go oraz upraw nień
i obo wiąz ków or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej,

– re zy gna cję w moż li wie naj więk szym za kre sie
z roz strzy gnięć ja ko de cy zji ad mi ni stra cyj nych na rzecz
form uprosz czo nych, na eta pie po prze dza ją cym roz -
po czę cie ro bót bu dow la nych,

– wy ty po wa nie obiek tów i ro bót bu dow la nych – nie -
wy ma ga ją cych in ge ren cji ad mi ni stra cyj no -praw nej np.
po przez za sto so wa nie pro ce dur zgło sze nio wych,

– pod nie sie nie spraw no ści dzia ła nia or ga nów nad -
zo ru bu dow la ne go,

– wdro że nie za sa dy spra wo wa nia nad zo ru au tor skie -
go wy łącz nie przez au to ra pro jek tu.

OCHRO�NA�ŚRO�DO�WI�SKA.�Sko dy fi ko wać do tych -
cza so wo obo wią zu ją ce prze pi sy dla ogra ni cze nia
obec nie swo bod nej ich in ter pre ta cji.

Wpro wa dzić uprosz czo ne pro ce du ry i prze pi sy dla
obiek tów o stan dar do wych za gro że niach.

PRA�WO� ZA�MÓ�WIEŃ� PU�BLICZ�NYCH.� Uzy skać
od Ko mi sji Eu ro pej skiej od po wiedź na wy stą pie nie
Rzą du RP z wnio skiem o zde fi nio wa nie po ję cia „ra�-
żą�co�ni�skiej�ce�ny”, któ rej brak jest pod sta wo wym
pro ble mem In we sto rów w prze tar gach na ro bo ty bu -
dow la ne.

Roz sze rzyć moż li wo ści Za ma wia ją cych sto so wa nia
se lek cji i wy bo rów wia ry god nych Wy ko naw ców ro bót
bu dow la nych, po przez do ko na nie zmia ny w prze pi sach
do ty czą cych prze tar gu ogra ni czo ne go. Roz dzie le -
nie wa run ków udzia łu w po stę po wa niu i kry te riów we -
dług któ rych Za ma wia ją cy bę dzie two rzył ran king wy -
ko naw ców. Pro jekt tej re gu la cji uję ty jest
w za twier dzo nych przez Rząd „Za ło że niach do no we -
li za cji usta wy Pra wo Za mó wień Pu blicz nych”. 

Za pew nić w pla no wa nej no we li za cji Pra wa Za mó wień
Pu blicz nych na stę pu ją ce wnio ski or ga ni za cji wy ko naw -
czych bu dow nic twa:

– odej ścia od ogra ni cze nia w pra wie do skła da nia od -
wo łań w po stę po wa niach po ni żej tzw. pro gów unij nych;

– wpro wa dze nia obo wiąz ku po da wa nia do wia do -
mo ści pu blicz nej przez in sty tu cje za ma wia ją ce kosz -
tu cał ko wi te go za mó wie nia pu blicz ne go po za koń cze -
niu re ali za cji, wraz z peł ną in for ma cją o udzie lo nych
za mó wie niach do dat ko wych;

– do pre cy zo wa nia art. 87 ust. 2 pkt. 3 usta wy, w za -
kre sie do pusz czal nych omy łek w ofer cie, któ re mo gą
być uzna ne za nieistot ną zmia nę ofer ty w sto sun ku
do tre ści spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia.

Two rzyć wa run ki za pew nia ją ce wzrost pro fe sjo na -
li zmu i ety ki uczest ni ków ryn ku za mó wień pu blicz -
nych po przez sze ro ki dia log mię dzy Za ma wia ją cy -
mi i Wy ko naw ca mi opar ty na wza jem nej współ pra cy
i part ner stwie.

■

Re ko meN DA CJe koNFeReNCJI

po stu lo wa nych zmian praw nych i in sty tu cjo nal nych w pro wa dze niu 
przez przed się bior stwa dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu dow la nej

Rekomendacje opracowano na podstawie autorskich referatów
i publikacji zawartych w materiałach Konferencji.
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EUROPEJsKI KONGREs MAłYCH I ŚREDNICH PRZEDsIĘBIORsTw

Fun�da�ment�go�spo�dar�ki
Dwa dni eks perc kich de bat, in au gu ra -

cja z udzia łem władz pań stwo wych, dwa -
dzie ścia trzy de le ga cje za gra nicz ne, łącz -
nie po nad 2,5 tys. uczest ni ków. Tak
pre zen to wa ło się jed no z naj więk szych
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej spo tkań
biz ne so wych dla sek to ra MŚP. I Eu ro pej -
ski Kon gres Ma łych i Śred nich Przed się -
biorstw od był się w Ka to wi cach 6 i 7 paź -
dzier ni ka br

– To czas kie dy mo że my się wspól nie
za sta no wić nad przy szło ścią ma łej i śred -
niej przed się bior czo ści w Pol sce, Eu ro pie
i na świe cie – po wi tał go ści Kon gre su Ta -
de usz Do no cik, Pre zes Re gio nal nej
Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach, bę dą -
cej głów nym or ga ni za to rem przed się -
wzię cia.

Pod czas Kon gre su Pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk przed -
sta wił wnio ski wy pra co wa ne pod -
czas III Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo ści.

Bio rą cy udział w se sji in au gu ra cyj nej
Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych i Śred -
nich Przed się biorstw prof. Je rzy Bu zek,
Prze wod ni czą cy Par la men tu Eu ro pej -
skie go, pod kre ślił zna cze nie in no wa cji, ja -
ko wa run ku wzro stu go spo dar cze -
go. – Ma łe i śred nie biz ne sy wy twa rza ją
dziś ok. 60 proc. unij ne go PKB i ge ne ru -
ją bli sko 70 proc. miejsc pra cy w ca łej Unii.
Dla te go tak waż ne jest roz wią za nie kwe -
stii ich do stę pu do ka pi ta łu czy stwo rze -
nie eu ro pej skie go sys te mu pa ten to we -
go – po wie dział Je rzy Bu zek. 

O ro li MŚP w wal ce z kry zy sem mó wił
też pod czas Kon gre su Pre mier RP Do -
nald Tusk. W trak cie se sji in au gu ra cyj nej

Pre zes Ra dy Mi ni strów pod kre ślił, że
sek tor MŚP jest naj so lid niej szym fun da -
men tem go spo dar ki pol skiej, jak i eu ro -
pej skiej. – Kie dy mó wi się o głę bo kim ryn -
ku we wnętrz nym al bo o du żych za so bach,
któ re umoż li wi ły prze pro wa dze nie Pol ski
przez tę pierw szą fa lę kry zy su bez szcze -
gól ne go uszczerb ku, to mó wi się tak na -
praw dę o wy sił ku ma łych i śred nich
firm – tłu ma czył pre mier. 

Pod czas kon gre su stwier dza no m.
in., iż jed ną z naj więk szych ba rier ja ka
ha mu je roz wój ma łych i śred nich przed -
się biorstw w Pol sce jest złe pra wo.
Przy kła dem jest cho ciaż by pra wo bu -
dow la ne. 

– By ło 80 ra zy no we li zo wa ne i sta ło się
nie czy tel ne. Nasz po stu lat jest ja sny: pra -
wo bu dow la ne trze ba na pi sać na no -
wo – ape lo wał Ta de usz Wnuk, pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa w pa ne lu dys -
ku syj nym do ty czą cym uwa run ko wań in sty -
tu cjo nal no -praw nych i opty ma li za cji 
kosz tów pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej. – Bo lącz ką firm bu dow la nych i de -
we lo pe rów jest tak że m.in. brak miej skich
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
(obej mu ją ok. 30 proc. kra ju) i bar dzo dłu -
gi pro ces wy da wa nia de cy zji o wa run kach
za bu do wy. Ta de usz Wnuk po ka zał sta ty sty -
ki, z któ rych wy ni ka, że Pol ska jest na koń -
cu państw je śli cho dzi o czas wy da wa nia de -
cy zji bu dow la nych. – W Pol sce są 32
pro ce du ry wy da wa nia de cy zji, śred nio trwa
to 311 dni. W Niem czech – 11 pro ce dur
i ok. 100 dni – wy li czał Pre zy dent. Ta de usz
Wnuk pod kre ślał tak że, że źró dłem pa to lo -
gii w za mó wie niach pu blicz nych jest nie pre -
cy zyj na de fi ni cja „ra żą co ni skiej ce ny”. – Do -
ma ga my się by Ko mi sja Eu ro pej ska
do pre cy zo wa ła tą de fi ni cję – mó wi Ta de usz
Wnuk. Z ba dań Uni wer sy te tu Łódz kie go wy -
ni ka, że aż o 40 proc. ofert wy ko naw ców jest
po ni żej war to ści za mó wie nia.

Zgod nie z ocze ki wa nia mi, dwu dnio wy
cykl spo tkań przy niósł sze reg re ko men -
da cji ma ją cych na ce lu zni we lo wa nie
ba rier w pro wa dze niu dzia łal no ści go spo -
dar czej przez ma łe i śred nie fir my. – Ja -
ko or ga ni za tor I Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma łych i Śred nich Przed się biorstw prze -
ka za li śmy je rzą do wi – po wie dział Ta de -
usz Do no cik.

Prof. Je rzy Bu zek, Prze wod ni czą cy Par la men tu Eu -
ro pej skie go, mó wił o zna cze niu in no wa cji, ja ko wa -
run ku wzro stu go spo dar cze go

Pre mier Do nald Tusk pod kre ślił, że sek tor MŚP jest
naj so lid niej szym fun da men tem go spo dar ki pol -
skiej

Wy pra co wa ne pod czas Fo rum wnio ski zo sta ły za -
pre zen to wa ne przez Ta de usza Wnu ka 7 paź dzier -
ni ka pod czas jed ne go z pa ne li Kon gre su

Wi ce pre mier, Mi ni ster Go spo dar ki Wal de mar Paw -
lak, któ ry wspól nie z Ol gier dem Dzie koń skim,
Se kre ta rzem Sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP
oraz Ta de uszem Do no ci kiem, Pre ze sem RIG
w Ka to wi cach, ofi cjal nie otwo rzył to wa rzy szą ce Eu -
ro pej skie mu Kon gre so wi Ma łych i Śred nich Przed -
się biorstw, Tar gi usług i pro duk tów dla MŚP Biz nes
Expo

Wnio�ski�i�rekomendacje�wy�pra�co�wa�ne�pod�czas
III Ślą�skie�go�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści
za�pre�zen�to�wa�no�pod�czas I Eu�ro�pej�skie�go�Kon�gre�su
Ma�łych�i Śred�nich�Przed�się�biorstw
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15 li sto pa da br. w Sa li Mar mu ro wej Ślą skie go Urzę du Wo -
je wódz kie go od by ło się wrę cza nie od zna czeń pań stwo wych i ho -
no ro wych z udzia łem zyg mun ta Łu kasz czy ka – Wo je wo dy Ślą -
skie go, An drze ja Go ści nia ka – Prze wod ni czą ce go Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go i mi cha ła Czar skie go – Wi ce prze wod -
ni czą ce go Sej mi ku. Uro czy stość by ła kon ty nu acją ob cho dów
Ślą skie go Dnia Bu dow la nych roz po czę tych 28 wrze śnia – kon -
fe ren cją me ry to rycz ną – III Ślą skie Fo rum In we sty cji Bu dow -
nic twa i Nie ru cho mo ści.

Otwie ra jąc uro czy stość Ta de usz Wnuk, Pre zy dent Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa stwier dził m. in.:

Wiel ce tra dy cyj nie, bo już od czter na stu lat, bę dą tak że dzi -
siaj wrę cza ne od zna cze nia pań stwo we i od zna ki ho no ro we dla
pra cow ni ków przed się biorstw człon kow skich Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa, nada ne na wnio sek or ga nów sta tu to wych na sze -
go sa mo rzą du go spo dar cze go.

Te za szczyt ne, ho no ro we wy róż nie nia są w oce nie ich na da ją cych,
Pre zy den ta RP, Mi ni stra In fra struk tu ry, Sej mi ku Wo je wódz kie go, wy -
ra zem naj wyż sze go uzna nia i sza cun ku in dy wi du al nie dla każ de -
go z Pań stwa dzi siaj od zna czo nych za swe za słu gi, a re pre zen tu -
ją cych pra cow ni ków sek to ra bu dow nic twa, bar dzo waż ne go
w go spo dar ce na sze go wo je wódz twa. To po nad 50 tys. przed się -
biorstw o bar dzo zróż ni co wa nej struk tu rze co do wiel ko ści, spe cja -
li za cji, ale któ re wszyst kie bez wy jąt ku prze szły trud ny pro ces sto -
so wa nia re guł ryn ko wych, ubie ga nia się o no we kon trak ty bu dow la ne
w try bie za mó wień pu blicz nych, czy li zma ga nia się z kon ku ren cją.

Uwa żam, że każ dy z nas tu obec nych, bez wy jąt ku, nie za -
leż nie od peł nio nej funk cji lub zaj mo wa ne go sta no wi ska ma we -
wnętrz ną po trze bę obiek tyw nej, ze wnętrz nej ak cep ta cji swo jej
pra cy, swych do ko nań, a cza sa mi na wet sen su dzia ła nia, bę -
dąc pod na po rem trud nych za dań i obo wiąz ków. 

Pre zy dent Wnuk w imie niu ze bra nych ślą skich bu dow lań ców,
Pre zy dium Ślą skiej Ra dy Izby Bu dow nic twa zło żył po dzię ko -

wa nia Wo je wo dzie Zyg mun to -
wi Łu kasz czy ko wi za umoż li -
wie nie zor ga ni zo wa nia uro -
czy sto ści w sza cow nej Sa li
Mar mu ro wej Ślą skie go Urzę -
du Wo je wódz kie go oraz za akt
wrę cze nia przez Pa na Wo je -
wo dę od zna czeń pań stwo -
wych i re sor to wych. 

Za bie ra jąc głos Wo je wo da
Zyg munt Łu kasz czyk po wie -
dział: dzi siej sza uro czy stość
jest for mą po dzię ko wa nia dla
lu dzi pra cu ją cych w bran ży
bu dow la nej – pra co daw ców
i pra cow ni ków te go sek to ra
na szej go spo dar ki za ich za an -
ga żo wa nie i su mien ne wy ko ny -
wa nie obo wiąz ków. To dzię ki
Wam, wa szej cięż kiej pra cy,
zmie nia się na sze oto cze nie,
po wsta ją no we obiek ty in fra -
struk tu ry, no we dro gi. To dzię -
ki Wam nasz re gion sta je co raz
no wo cze śniej szy i przy cią ga ją -
cy no wych in we sto rów.

Bu dow nic two – rów nież dzię -
ki Wam – jest czyn ni kiem roz -
wo ju wie lu in nych branż i usług,
ten sek tor na szej go spo dar ki
ma tak że du żą zdol ność
do two rze nia no wych miejsc pra cy i efek tyw ne go i ra cjo nal ne
wy ko rzy sty wa nia środ ków po mo co wych Unii Eu ro pej skiej.
Bu dow nic two to tak że zdol ność do zgod nej współ pra cy, ce nie -
nie rze tel no ści i dba nie o ja kość wy ko ny wa nych za dań. 

Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim za trud nio nym na Ślą sku w bu -
dow nic twie. Gra tu lu ję wszyst kim oso bom uho no ro wa nym pod -
czas dzi siej szej uro czy sto ści.

ŚLąsKA IZBA BUDOwNICTwA

Uro�czy�stość�w Sa�li�Mar�mu�ro�wej�Ślą�skie�go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go

Uho�no�ro�wa�no�naj�lep�szych�pra�cow�ni�ków
przedsiębiorstw�członkowskich

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk otworzył uroczystość z
udziałem: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja
Gościniaka, Wiceprzewodniczącego Michała Czarskiego i Wojewody Śląskiego
Zygmunta Łukaszczyka
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ŚLąsKA IZBA BUDOwNICTwA

oD zNA Cze NIA PAŃ STo We – PRe zY DeN TA RP.
„me DAL zA DŁU Go LeT NIĄ SŁUŻ BĘ”

zŁo TY

Ste fan Mer cik – Pre zes Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków Po li tech -
ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.
Sta ni sław Boś – Zbro jarz – bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Jó zef Ber naś – Ma larz „Bu dus” S.A. 
Ry szard Skro bisz – Mon ter, spa wacz bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Je rzy Ra dwań ski – Mon ter – spa wacz „Bu dus” S.A. 
Krzysz tof Mu cha – Cie śla – bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Mał go rza ta Kor gel – Spe cja li sta – „Bu dus” S.A. 
Fran ci szek Sa rzyń ski – Spa wacz – bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Hen ryk Wą cha ła – Zbro jarz – bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Krzysz tof Mu cha – Cie śla – bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Jan Le śniak – Kie row nik Ro bót „Bu dus” S.A. 
Kry sty na Dy jas – Kie row nik Dzia łu SM Oskard.
Kry sty na Sta siak – In spek tor ds. tech nicz nych SM Oskard.
Ha li na Tka czyk – Peł no moc nik Za rzą du SM Oskard.
Ce cy lia Ga ry ga – Kie row nik Dzia łu SM Oskard.
Wła dy sław Dzię cioł – Dy rek tor „Wad mar” So sno wiec.
Wik tor Bi licz – Mu rarz bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Jo an na Żoł nier czyk – Star szy spe cja li sta DTŚ S.A. 
He le na Gro cho wal ska – Star szy spe cja li sta DTŚ S.A.
Ta de usz Krzyw kow ski – Kie row nik Dzia łu DTŚ S.A.
Ewa Mi ku siń ska – Rad ca Praw ny DTŚ S.A. 
Jo an na Kwo lek – Głów na Księ go wa „Bu dus” S.A. 
Sta ni sław Hu de la – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Ka zi mierz Szy mań ski – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Cze sław Gla ba – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Lech Owcza rek – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Piotr Fry drych – Ma ga zy nier Dan Pol.
Ber nard No wak – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Ta de usz Czar niec ki – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
An to ni To po rek – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Ma rian Fur mań czuk – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.
Wła dy sław Wal czew ski – Pra cow nik bu dow la ny Dan Pol.

SReBR NY

Alek san der Nie dzie la – Pra cow nik bu dow la ny „Dan Pol”
Da riusz Sob czak – Kie row nik dzia łu DTŚ S.A. 
Hen ryk Po nie dziel ski – Cie śla – bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. 
Ma ria Ga pys – Księ go wa „Bu dus” S.A. 
Bar ba ra Sob czak – Księ go wa „Bu dus” S.A. 

BRĄ zo We

Je rzy Fa ru ga – pra cow nik bu dow la ny „Mol bud” Go czał ko wi ce.
Jan Ku ba szek – pra cow nik bu dow la ny „Mol bud” Go czał ko wi ce.

oDzNAkI HoNoRoWe – mI NI STRA IN FRA STRUk TU RY

„za za słu gi dla Bu dow nic twa”

Sta ni sław Rzą ca – SM ROW Wo dzi sław Ślą ski. (eme ryt).
Mie czy sław Cha ryc ki – Kie row nik „Gru py Ro bót In ży nie ryj nych”
„Bu dus” S.A. Ka to wi ce.
Zbi gniew Mu cha – Peł no moc nik Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią
„Bu dus” S.A. Ka to wi ce.
Jó zef Ko coń – eme ry to wa ny pra cow nik „Tel bud” Sp. z o.o. w Ka -
to wi cach.
Wło dzi mierz Mel ni czen ko – Kie row nik „Gru py Ro bót Mon ta żo -
wych” „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach.
Ma ciej Tom czak – In ży nier re zy dent – In spek tor ds. roz li czeń,
ka dra za rzą dza ją ca DTŚ S.A.

Zbi gniew Urbań ski – Dy rek tor ds. roz wo ju. „Tel bud” Sp. z o.o.
w Ka to wi cach.
Hen ryk Mu siał – Dy rek tor „Wad mar” So sno wiec.
Wła dy sław Dzię cioł – Dy rek tor „Wad mar” So sno wiec. 
Ka rol Bo dan ka – Ro bot nik Bu dow la ny – Bry ga dzi sta „Wad mar”
So sno wiec.
Er nest Drost – Spe cja li sta d/s Przy go to wa nia Pro duk cji i Mar -
ke tin gu „Wad mar” So sno wiec.
Be ata Igna siak – Spe cja li sta d/s Przy go to wa nia Pro duk cji
i Mar ke tin gu „Wad mar” So sno wiec.
Mi chał Kan to ry siń ski – Szef Pro duk cji „Wad mar” So sno wiec.
Eu ge niusz Pi lar czyk – Ro bot nik Bu dow la ny - Bry ga dzi sta – Zgrze -
wacz „Wad mar” So sno wiec.
Be ata Zil ska – Z -ca Głów nej Księ go wej „Wad mar” So sno wiec.
Le szek Ka pu ścik – Wspól nik „Wad mar” So sno wiec.

„za słu żo ny dla Go spo dar ki ko mu nal nej”

Li gia Mo rak – Kie row nik Dzia łu Ad mi ni stra cji SM „Me ta lurg” w Dą -
bro wie Gór ni czej.
Re na ta Ro gusz – Star szy Spec. Ds. człon kow sko -miesz ka nio -
wych. SM „Me ta lurg”.

oD zNA kI Wo Je WÓDz kIe
„za za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go”

zŁo TA

Ma rian Pie cho ta – Dy rek tor „Dan Pol”, Ty chy.

SReBR Ne

Woj ciech Wie czo rek – pra cow nik ka dry za rzą dza ją cej Dro go -
wej Tra sy Śred ni co wej S.A. 
Al fred Ku dra – pra cow nik fir my bu dow la nej – TEL BUD Sp. z o.o.
w Ka to wi cach.
Jan  Ka lus – Kie row nik Dzia łu Or ga ni za cyj ne go Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej w Świę to chło wi cach.

oD zNA kA HoNoRoWA
„za słu żo ny dla Bu dow nic twa”

zBIo Ro We

Przed się bior stwo Bu dow la ne „MOL BUD” Sp. z o.o. w Go czał -
ko wi cach Zdro ju.
TY SKA SPÓŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „OSKARD” w Ty -
chach.
Fir ma In ży nier ska ALL -PRO Sp. z o.o. w Biel sku-Bia łej.

IN DY WI DU AL Ne

Wi told Kun dys – Ar ce lor Mit tal Se rvi ce Gro up Sp. z o.o. – Wnio -
sek SM Me ta lurg.
Je rzy Grzą dziel – Agen cja Roz wo ju Pro mo cji Za trud nie -
nia – Wnio sek SM Me ta lurg.
Sta siak Da nu ta – eme ryt SM Oskard.
Ha daś Mie czy sław – eme ryt SM Oskard.
Jaj kie wicz Mie czy sław – eme ryt SM Oskard.
Je rzy Ko za kie wicz – eme ryt SM Oskard.
Piotr La da – eme ryt SM Oskard.
Ba zy li Łuń ski – eme ryt SM Oskard.
Fran ci szek Lew ko – eme ryt SM Oskard.
An drzej Strauch man – eme ryt SM Oskard.

oD zNA Cze NI
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Tą wspa nia łą uro czy stość otwo rzy li Ta de usz Wnuk – Pre -
zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, Fran ci szek Busz ka –
Prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa, oraz An drzej ko ta la – Pre zy dent Cho rzo wa mia sta,
w któ rym od by wa ła się Ga la.

Do ko nu jąc otwar cia XIV Ga li Pre zy dent Ta dusz Wnuk
stwier dził:

– Wo je wódz two Ślą skie jest re gio nem o naj wyż szej w kra -
ju atrak cyj no ści in we sty cyj nej. Licz ne i zna ne wa lo ry te go
fak tu są efek tyw nie i sku tecz nie wy ko rzy sty wa ne. Po nad 160
no wych pod mio tów go spo dar czych pod ję -
ło dzia łal ność w Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre -
fie Eko no micz nej S.A., a dzie siąt ki dal szych
w ca łym re gio nie. Bez sprzecz nie re gion ma
je den z naj lep szych ukła dów dro go wych
w po rów na niu do in nych aglo me ra cji. Uru -
cho mio na pod egi dą Pa na Mar szał ka Ślą -
ska Ko lej Re gio nal na do peł nia wa run ki
utwo rze nia zin te gro wa ne go sys te mu ko mu -
ni ka cji pa sa żer skiej. Licz ne no we in we sty -
cje ślą skich wyż szych uczel ni, two rzo ne
no we par ki tech no lo gicz no -na uko we umac -
nia ją dru gą po zy cję re gio nu w kra ju
pod wzglę dem dys po no wa ne go po ten cja -
łu ba daw czo -roz wo jo we go. 

Te tyl ko wy bra ne przy kła dy roz wo ju in we -
sty cyj ne go re gio nu, je go prze kształ ceń
struk tu ral nych są re zul ta tem kil ku czyn ni ków

spraw czych. Ja ko nie odrod ny – cią gle re gio na li sta – chcę
pod kre ślić zna cze nie opra co wa nych, wła ści wych me ry to rycz -
nie, per spek ty wicz nych i wie lo let nich pod staw pro gra mo wych
kształ to wa nia roz wo ju wo je wódz twa, sta le ak tu ali zo wa -
nych przez ko lej ne kie row nic twa sa mo rzą do we i pań stwo -
we re gio nu. Z ko lei wy so ce efek tyw ne wy ko rzy sta nie bar -
dzo zna czą cych środ ków z fun du szy unij nych w ra mach
Re gio nal ne go Pla nu Ope ra cyj ne go i pro gra mów sek to ro wych,
za pew ni ło re ali za cję bar dzo sze ro kie go pro gra mu in fra struk -
tu ry tech nicz nej i spo łecz nej wo je wódz twa. Od da ję w tym
miej scu ukłon Pa nom: Mar szał ko wi Ada�mo�wi�Ma�tu�sie�wi�-
czo�wi i Wo je wo dzie Zyg�mun�to�wi�Łu�kasz�czy�ko�wi. Czy nię
to w imie niu bar dzo licz nej na tej sa li re pre zen ta cji pra cow -
ni ków sek to ra bu dow nic twa, bar dzo wa żą ce go go spo dar ce
re gio nu. To po nad 50 tys. przed się biorstw bu dow la nych.
Za chwi lę bę dzie my mie li za szczyt po dzię ko wać Pa nom w od -
ręb nej for mie za two rze nie wa run ków wy so kie go wy ko rzy -
sta nia po ten cja łu pro duk cyj ne go ślą skich przed się biorstw te -
go sek to ra.

Wy so ka ak tyw ność in we sty cyj na sa mo rzą dów te ry to rial nych
miast i gmin, sku tecz ne się ga nie po środ ki fun du szy unij nych,
sto so wa nie wie lu in nych spo so bów fi nan so wa nia in we sty -
cji – to ko lej ny istot ny czyn nik spraw czy bar dzo wie lu no wych
kon trak tów bu dow la nych na szych przed się biorstw. W ich imie -
niu skła dam po dzię ko wa nia sze ro kiej re pre zen ta cji sa mo rzą -
dów te ry to rial nych na dzi siej szej Ga li na rę ce Pre zy den ta Ka -
to wic – Pa na Pio�tra� Uszo�ka, Pre zy dent Za brza – Pa ni

XIV GALA BUDOwNICTwA

Pry�mu�si
„Ślą�skie�go�Bu�do�wa�nia”
19�li�sto�pa�da�w Te�atrze�Roz�ryw�ki�w Cho�rzo�wie�od�by�ła�się XIV GA�LA�BU�DOW�NIC�TWA�bę�dą�ca�pod�su�mo�wa�niem�i uko�-
ro�no�wa�niem�ob�cho�dów�Świę�ta�Bu�dow�la�nych,�na któ�re�w tym�ro�ku�zło�ży�ły�się:�do�rocz�na�kon�fe�ren�cja�„III Ślą�skie
Fo�rum�In�we�sty�cji�Bu�dow�nic�twa�i Nie�ru�cho�mo�ści”�oraz�uro�czy�stość,�któ�ra�od�by�ła�się 15�li�sto�pa�da�br.�w Sa�li�Mar�-
mu�ro�wej�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�w Ka�to�wi�cach.�W�czasie�Ga�li�na�stą�piło�wrę�cze�nie�Na�gród�i Wy�róż�nień�Lau�re�atom
Kon�kur�su�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie”.



Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 35

Mał�go�rza�ty�Mań�ki�-Szu�lik, Pre zy den ta Biel ska – Pa na Jac�-
ka�Kry�wul�ta i Pre zy den ta Dą bro wy Gór ni czej – Zbi�gnie�wa
Pod�ra�zy. 

Istot ną część port fe la wy ko naw cze go przed się biorstw za -
wsze zaj mo wa ły in we sty cje ko mer cyj ne. Ich udział w ostat -
nich dwóch la tach zna czą co się zmniej szył wo bec in we sty -
cji pu blicz nych. Na ra chun kach ban ko wych pry wat nych
przed się biorstw jest obec nie po nad 200 mld zł. Ży czy my im,
ale tak że bran ży bu dow la nej o ich prze zna cze nie na in we -
sty cje, ro zu mie jąc w peł ni ich wa ha nia wo bec tak du żej nie -
pew no ści na ryn kach fi nan so wych. Jest to wła ści we miej -
sce do po dzię ko wa nia za wza jem ną współ pra cę i udział
w obec nej Ga li bar dzo wie lu sa mo rzą dów go spo dar czych
i za wo do wych – co czy nię na rę ce Pa na Ta�de�usza�Do�no�-
ci�ka – Wi ce mi ni stra w Rzą dzie Je rze go Buz ka, Wi ce pre -
ze sa Kra jo wej i Pre ze sa Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach.

Na sza dzi siej sza Ga la koń czy ob cho dy Ślą skie go Dnia Bu -
dow la nych, roz po czę tych kon fe ren cją me ry to rycz ną ja ko
„III Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”.
Jej sta no wi sko koń co we za wie ra ją ce re ko men da cje zmian
w od nie sie niu do Pra wa Bu dow la ne go, pla no wa nia prze strzen -
ne go i Pra wa Za mó wień Pu blicz nych zo sta nie prze ka za ne
do ukon sty tu owa nych wczo raj Or ga nów Sej mu oraz po wo -
ła ne go no we go Rzą du. 

W trak cie dzi siej szej Ga li na stą pi wrę cze nie Na gród
i Wy róż nień Lau re atom Kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”
tak że ja ko za da nia pu blicz ne go Za rzą du Wo je wódz twa Ślą -
skie go, któ re go ce lem jest wła śnie wy ko rzy sta nie wy so kiej
atrak cyj no ści in we sty cyj nej re gio nu po przez pu blicz ną pre -
zen ta cję i pro mo cję: 

– wa żą cych spraw nie zre ali zo wa nych przed się wzięć in -
we sty cyj nych,

– or ga ni za cji i sa mo rzą dów te ry to rial nych two rzą cych
spraw nie wła ści we wa run ki ich przy go to wa nia,

– re ali za to rów kon trak tów bu dow la nych. 
Na stęp nie Pre zy dent Wnuk po wi tał kolejnych ho no ro wych

go ści Ga li: 
Po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go – mał go rza tę Handz -

lik, re pre zen tu ją cych Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go je go

Prze wod ni czą ce go Pa na An drze ja Go ści nia ka, prof. An -
drze ja Bar cza ka – Rek to ra Ślą skiej Wyż szej Szko ły Za rzą -
dza nia im. Gen. Zięt ka w Ka to wi cach i ka drę na uko wo -dy -
dak tycz ną re gio nu. Ka drę kie row ni czą Ślą skie go Urzę du
Wo je wódz kie go i Urzę du Mar szał kow skie go oraz wo je wódz -
kich in sty tu cji.

Po zdro wie nia dla uczest ni ków Ga li wraz z gra tu la cja mi dla
jej Lau re atów prze ka zał ol gierd Dzie koń ski – Se kre tarz Sta -
nu w Kan ce la rii Pre zy den ta, z któ rym współ pra co wa li śmy ja -
ko Wi ce mi ni strem In fra struk tu ry przy wie lu pro jek tach le gi -
sla cyj nych. 

Ta de usz Wnuk po wi tał rów nież Hen ry ka Bli dę z rodziną
i ks. Pio tra Brzą ka li ka.

– Obo wiąz kiem mo ral nych każ de go śro do wi ska go spo -
dar cze go, pra co daw ców jest wspie ra nie or ga ni za cji spo łecz -
nych – mó wił w koń co wej czę ści swe go wy stą pie nie pre zy -
dent Wnuk. – Nie przy pad ko wo więc Part ne rem Spo łecz nym
na szej dzi siej szej Ga li jest Re gio nal na Fun da cja Po mo cy
Nie wi do mym w Cho rzo wie – ob cho dzą ca Ju bi le usz XX -le -
cia swo jej dzia łal no ści. Pro szę po zwo lić, że przed sta wię Pań -
stwu Pa na Nor�ber�ta�Ga�lę – Pre ze sa Za rzą du tej Fun da -
cji, jej Współ za ło ży cie la i twór cę nie zwy kle uży tecz nej
i sze ro kiej dzia łal no ści. Pan Pre zes stwo rzył od pod staw
sieć 12 pla có wek, po zy sku jąc na ten cel ja ko or ga ni za cja
non pro fit 25 mln zło tych. Dzi siaj Fun da cja pro wa dzi opie -
kę me dycz ną dla ty sią ca pa cjen tów – w tym 600 dzie ci nie -
wi do mych z do dat ko wy mi scho rze nia mi. Obec nie naj waż -
niej szym wy zwa niem Fun da cji jest do pro wa dza nie
do bu do wy „ośrod ka Szkol ne go dla Dzie ci Nie wi do mych”
w Zie mię ci cach w po wie cie Tar now skie Gó ry. Dwa la ta te -
mu Ślą ska Izba Bu dow nic twa ob ję ła Pa tro na tem Me ry to rycz -
nym to przed się wzię cie. W kwiet niu po wo ła ny zo stał Spo -
łecz ny Ko mi tet ho no ro wy – wspie ra ją cy tą in we sty cję
z udzia łem Pa na Wo je wo dy i Pa na Mar szał ka, Se na to -
rów – Ma�rii�Pań�czyk i Ka�zi�mie�rza�Kut�za, Po sła – Mar�ka
Plu�ry. Ja ko je den z pierw szych swe oso bi ste po par cie dla
te go za mie rze nia prze ka zał Ar cy bi skup Me tro po li ta Ka to -
wic ki ksiądz dr Da�mian�Zi�moń. 

Prze sła nie Me tro po li ty Ka to wic kie go wspie ra ją ce dzia łal -
no ści Fun da cji zo sta ła od two rzo na na te le bi mie.

XIV GALA BUDOwNICTwA

RADA PATRoNACkA
XIV GALI BUDoWNICTWA

JARoSŁAW kANIA
Prezes Zarządu

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

mICHAŁ WRzoSek
Prezes Zarządu PERI Polska

JARoSŁAW PoPIoŁek
Prezes Zarządu

MOSTOSTAL WARSZAWA

HeNRYk SIoDmok
Prezes Zarządu GRUPY ATLAS
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mAŁ Go RzA TA HANDz LIk
PO SEŁ DO PAR LA MEN TU EU RO PEJ SKIE GO

ADAm mA TU SIe WICz
MAR SZA ŁEK WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO

zYG mUNT ŁU kASz CzYk
WO JE WO DA ŚLĄ SKI

Prof. zw. dr hab. JAN mA LIC kI
DY REK TOR BI BLIO TE KI ŚLĄ SKIEJ

Tytuł 
„PRZYJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

LAUREACI FORUM BUDOwNICTwA ŚLąsKIEGO

Laureaci Tytułu – „PRZYJACIEL�ŚLĄSKIEGO�BUDOWNICTWA”�w towarzystwie Tadeusza Wnuka – Przewodniczącego Kapituły, Franciszka Buszki
– Wiceprzewodniczącego Kapituły i Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali – gospodarza Gali

W re ali za cji wie lu am bit nych, trud nych za dań Fo rum Bu dow nic twa ślą skie go mo że li czyć na oso by, dla któ rych pro ble my bran ży są waż ne,
któ re w mia rę swo ich moż li wo ści sta ra ją się po móc me ry to rycz nie i or ga ni za cyj nie. Jed nym sło wem mo że li czyć na przy ja ciół.
Po raz pierw szy w tym ro ku Ko le gium Fo rum przy zna ło ty tuł „Przy ja ciel Bu dow nic twa ślą skie go”. Ty tuł ten przy zna wa ny jest za two rze nie
sys te mo wych wa run ków dla szcze gól nej ak tyw no ści in we sty cyj nej, a tym sa mym bu dow la nej w woj. ślą skim oraz za przy chyl ność
i wspie ra nie ini cja tyw śro do wi ska bu dow la nych oraz ści słą współ pra cę z Fo rum Bu dow nic twa ślą skie go w je go licz nych przed się wzię ciach.
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ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

– 2011

SA mo RzĄD Te RY To RIAL NY zA BRze

za:
● wy so ce efek tyw ny udział w re ali za cji i od da niu do użyt ku

Dro go wej Tra sy Śred ni co wej na te re nie za brza,
● bu do wę dro gi do stępowej do ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy

eko no micz nej w za brzu, współ fi nan so wa nej z fun du szy
Unii eu ro pej skiej.

Nagrodę odbiera Prezydent Zabrza
Pani – Małgorzata Mańka-Szulik

10 czerw ca te go ro ku uro czy ście od da no do użyt ku za brzań skie
od cin ki Z1 i Z2 Dro go wej Tra sy Śred ni co wej. W ten spo sób cen trum
Za brza zy ska ło no wo cze sne po łą cze nie dro go we z Ka to wi ca mi.

Bu do wa za brzań skich od cin ków DTŚ, by ła wiel kim wy zwa niem dla
władz i służb mia sta, tak pod wzglę dem or ga ni za cyj nym i tech nicz -
nym, jak też so cjal nym. W ra mach prac przy go to waw czych trze ba by -
ło wy bu rzyć w Za brzu 80 bu dyn ków i wy bu do wać 382 miesz ka nia
na są sia du ją cym z Tra są osie dlu Jo dło wa. Prze bu do wa ne zo sta ły ko -
li du ją ce z bu do wa ną DTŚ, sie ci: wo do cią go wa, ga zo wa, cen tral ne -
go ogrze wa nia, ka na li za cyj ne, elek tro ener ge tycz na, te le tech nicz na,
świa tło wo do wa. Łącz ny koszt ro bót bu dow la no-mon ta żo wych wy niósł
po nad 348,1 mln zło tych brut to. Dro go wa Tra sa Śred ni co wa łą czy obec -
nie Ka to wi ce, Cho rzów, Świę to chło wi ce, Ru dę Ślą ską i Za brze.

„Suk ces go spo dar czy nie jest bezimienny. W każdym miejscu, na każdym stanowisku pracy, na każdym etapie   
od pomysłu do realizacji potrzebne jest zaangażowanie, energia, talent. Budownictwo to sztuka tworzenia wymagająca
ogromnej wiedzy, doświadczenia, odpowiedzialności”. Przedsiębiorstwom, instytucjom, samorządom, które są przykła-
dem najlepiej pojętej przedsiębiorczości i skutecznego dzia ła nia wręczone zo sta ło wyróżnienie:

CHo RzoW Sko -ŚWIĘ To CHŁo WIC kIe
PRzeD SIĘ BIoR STWo Wo Do CIĄ GÓW

I kA NA LI zA CJI SP.  z o.o.

za:
● re ali za cję przed się wzię cia in we sty cyj ne go „za opa trze nie

w wo dę i oczysz cza nie ście ków w Cho rzo wie – Świę to chło -
wi cach” o łącz nej war to ści 225 mln zło tych, współ fi nan so wa -
ne go ze środ ków Ue.

Nagrodę odbiera Prezes Zarządu
Pan – Krzysztof Broż

W mar cu 2011 r. Cho rzow sko -Świę to chło wic kie Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp. z o.o. za koń czy ło re ali za cję przed się -
wzię cia in we sty cyj ne go pn. „Za opa trze nie w wo dę i oczysz cza nie ście -
ków w Cho rzo wie – Świę to chło wi cach”, o łącz nej war to ści po nad 225
mln zł, współ fi nan so wa ne go ze środ ków UE. W ra mach in we sty cji
ma ją cej na ce lu upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej, do -
ko na no przy kry cia ko ry ta rze ki Ra wy na odc. 4,9 km, zmo der ni zo -
wa no oczysz czal nię ście ków Klim zo wiec, wy mie nio no 32 km wo do -
cią gu i 10 km ka na li za cji, wy eli mi no wa no od pro wa dza nie
nie oczysz czo nych ście ków do śro do wi ska. Re ali za cja przed się wzię -
cia wpły nę ła przede wszyst kim na po pra wę śro do wi ska na tu ral ne -
go w za kre sie wód po wierzch nio wych w re gio nie. 
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SAmo RzĄD Te RY To RIAL NY TY CHY

za:
● kom plek so wą mo der ni za cję pla cu krzysz to fa ka mi la Ba czyń -

skie go – Cen trum mia sta Ty chy,
● sku tecz ną re ali za cję pro gra mu in we sty cyj ne go roz wo ju

mia sta.

Nagrodę odbierają Wiceprezydenci Miasta Tychy:
Pani – Daria Szczepańska oraz Pan – Mieczysław Podmokły

Pla ce i ryn ki sta no wią, obok ulic, naj waż niej szą część prze strze -
ni pu blicz nej. Są to miej sca cha rak te ry stycz ne, po przez któ re iden -
ty fi ku je my mia sta na wet wte dy, kie dy je ste śmy znacz nie od nich od -
da le ni. Plac Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie go to na tu ral ne cen trum
mia sta Ty chy. Plac jest sce ną róż no rod nych, waż nych i mniej waż -
nych wy da rzeń, punk tem od nie sie nia oraz miej scem spo tkań dla nie -
zli czo nej rze szy spa ce ro wi czów. Po mi mo in ten syw ne go roz wo ju mia -
sta, nie ła two o wska za nie rów nie uda nej re ali za cji.

Aby za cho wać istot ne ele men ty sta no wią ce o toż sa mo ści hi sto rycz -
nej Ty chów, oraz by za ha mo wać pro ces de gra da cji Pla cu K.K. Ba -
czyń skie go, w la tach 2008-2009 prze pro wa dzo no mo der ni za cję.

Ce lem przed się wzię cia by ło ukształ to wa nie funk cjo nal nej i re pre -
zen ta cyj nej prze strze ni pu blicz nej. Kon cep cja obej mo wa ła re kon struk -
cję za bu do wy Pla cu K.K. Ba czyń skie go i oko licz nych ulic po przez uzu -
peł nie nie struk tu ry o no we, atrak cyj ne ele men ty.

Daw ny Plac Bie ru ta (za cza sów PRL) po grun tow nej mo der ni za -
cji za koń czo nej w po ło wie 2009 ro ku stał się jed nym z naj bar dziej re -
pre zen ta cyj nych miejsc w Ty chach.

Dzię ki od po wied nim dzia ła niom plac zy skał na funk cjo nal no ści i es -
te ty ce, co przy czy ni ło się do po pra wy atrak cyj no ści prze strze ni miej -
skiej. No wa na wierzch nia zo sta ła wy ko na na z ko lo ro wej kost ki bru -
ko wej, na wią zu ją cej do ryt mu ścian fron to wych ota cza ją cych go
bu dyn ków.

Utwo rzo no sy me trycz ny rząd traw ni ków i szpa ler drzew wo kół pla -
cu. Prze strzeń zo sta ła uzu peł nio na o ele men ty ma łej ar chi tek tu ry. Za -
mon to wa no kil ka dzie siąt drew nia nych, wy god nych ła wek oraz sto ja -
ki ro we ro we. Po wsta ły no we miej sca par kin go we.

La tar nie umiesz czo no w dwóch rzę dach po bo ku pla cu. Traf nym
uzu peł nie niem oświe tle nia są wpusz czo ne w po sadz kę re flek to ry pod -
świe tla ją ce fa sa dy bu dyn ków.

LAUREACI KONKURsU „ŚLąsKIE BUDOwANIE” – 2011

SIe mIA No WIC kA SPÓŁ DzIeL NIA mIeSz kA NIo WA

za:
● kom plek so wą mo der ni za cję za so bów miesz ka nio wych Spół -

dziel ni,
● re ali za cję no wych obiek tów bu dow nic twa miesz ka nio we go.

Nagrodę odbieraja Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Pan – Marian Odczyk

Co dru gi sie mia no wi cza nin miesz ka w blo ku Sie mia no wic kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej. Osie dle „Cen trum” jest naj star szym osie -
dlem w za so bach SSM. To w nim w stycz niu 1959 ro ku od da no przy ul.
Ko mu ny Pa ry skiej 13 pierw szy bu dy nek. Na tam te cza sy bu dyn ki by -
ły no wo cze sne, ale w koń cu lat dzie więć dzie sią tych Spół dziel nia za -
mie ni ła ogrze wa nie pie co we na sys tem c.o. 18 grud nia 1957 ro ku od -
by ło się ze bra nie za ło ży ciel skie, na któ rym po wo ła no Gór ni czą
Spół dziel nię Miesz ka nio wą, jed ną z tych, któ re zło ży ły się na póź niej -
szą Sie mia no wic ką Spół dziel nię Miesz ka nio wą. Rok póź niej w po bli -
skich „Azo tach” po wsta ła Ro bot ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa
przy Za kła dach Azo to wych im. Paw ła Fin de ra w Cho rzo wie, któ ra przy -
ję ła póź niej na zwę „Che mik”. Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych
w Sie mia no wi cach Ślą skich dzia ła ły już dwie gór ni cze spół dziel nie
miesz ka nio we: jed na przy ko pal ni „Mi chał”, a dru ga przy KWK „Sie -
mia no wi ce”. Dro gą po łą cze nia dwóch gór ni czych spół dziel ni miesz -
ka nio wych i do łą cze nia do nich Hut ni czej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
przy hu cie „Jed ność”, po wsta ła Sie mia no wic ka Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa, któ ra po łą czy ła się z SM „Che mik”. Ca ły pro ces łą cze nia i kry -
sta li za cji Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej za koń czył się
w 1970 ro ku.

Na gro dy i Wy róż nie nia dla Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej w ro ku 2011:

– Przy zna ny przez Ka pi tu łę Stre fy Biz ne su Dzien ni ka „Ga ze ta Praw -
na” Dy plom za za ję cia II miej sca w Wo je wódz twie Ślą skim w pro -
gra mie „Do bra Spół dziel nia 2011” Ogól no pol skie go Ran kin gu Naj -
lep szych Spół dziel ni Miesz ka nio wych.

– Ty tuł „Me ne dżer Spół dziel ca” przy zna ny przez Ka pi tu łę ma ga -
zy nu Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej „Tę cza Pol ska”, Pre ze so wi Za rzą -
du Pa nu Zbi gnie wo wi Lek sto no wi.

– Wy róż nie nie SSM przez Ka pi tu łę Mie sięcz ni ka „Do my Spół dziel cze”.
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kA To WIC kA SPe CJAL NA STRe FA eko No mICz NA S.A.

za:
● wy so ce wy mier ny wkład w roz wój in we sty cyj ny wo je wódz twa

ślą skie go – w okre sie swej pięt na sto let niej dzia łal no ści – po -
zy ska nie 170 no wych pod mio tów go spo dar czych, któ re za in -
we sto wa ły po nad 4,4 mld zło tych i utwo rzy ły 37 ty się cy no -
wych miejsc pra cy.

Nagrodę odbiera Wiceprezes Zarządu
Pan – Andrzej Pasek

Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na jest efek tyw nym na rzę -
dziem re gio nal nej po li ty ki go spo dar czej. Do wo dem na to jest ilość
po zy ska nych in we sto rów, wiel kość na kła dów in we sty cyj nych oraz ilość
two rzo nych miejsc pra cy.

KSSE jest li de rem wśród pol skich spe cjal nych stref eko no micz -
nych. Do tych czas Stre fa po zy ska ła już po nad 170 pod mio tów go -
spo dar czych, z któ rych po nad 100 już pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność,
a po zo sta łe pod mio ty są w róż nych fa zach re ali za cji pro jek tów. Fir -
my te za in we sto wa ły łącz nie już po nad 4,4 mld EUR oraz utwo rzy -
ły oko ło 37 tys. no wych miejsc pra cy. Naj więk sza in we sty cja
w KSSE to fa bry ka sa mo cho dów OPEL kon cer nu Ge ne ral Mo tors.
In ne zna czą ce in we sty cje w KSSE na le żą do: wło skie go Fiat -GM Po -
wer tra in Pol ska i ja poń skie go Isu zu Mo tors – pro duk cja no wej ge -
ne ra cji sil ni ków wy so ko pręż nych, Del phi Au to mo ti ve Sys tems – pro -
duk cja kom po nen tów dla prze my słu sa mo cho do we go czy hisz pań skiej
fir my Ro ca – pro duk cja ce ra mi ki sa ni tar nej. In we sty cję na po nad
150 mln EUR w hu tę szkła ty pu „flo at” za koń czył ame ry kań ski Gu -
ar dian. Ja poń ska fir ma NGK Ce ra mics za in we sto wa ła już po nad
300 mln Eu ro w pro duk cję fil trów ce ra micz nych wy ko rzy sty wa nych
w prze my śle sa mo cho do wym. Po za fir ma mi z bran ży mo to ry za cyj -
nej, naj więk szy udział w in we sty cjach ma ją fir my z bran ży me ta lo wej,
bu dow la nej, ma szy no wej oraz elek tro nicz nej. Ka to wic ka SSE to nie
tyl ko miej sce, w któ rym ulo ko wa ły swo je przed się wzię cia du że kon -
cer ny mię dzy na ro do we, ale tak że pręż ne fir my kra jo we.

Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na jest stre fą roz pro szo -
ną, skła da ją cą się z czte rech pod stref: gli wic kiej, ja strzęb sko -żor skiej,
so sno wiec ko -dą brow skiej, ty skiej. Ogó łem Ka to wic ka SSE zaj mu -
je 1917 ha i obej mu je po nad 40 róż nych ob sza rów, co umoż li wia in -
we sto rom wy bór naj do god niej szej lo ka li za cji.

SA mo RzĄD Te RY To RIAL NY
TAR NoW SkIe GÓ RY

za:
● bu do wę cen tral nej oczysz czal ni ście ków wraz z sys te mem ka -

na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej o war to ści bli sko 35 mln zło -
tych współ fi nan so wa nej ze środ ków fun du szy Ue.

Nagrodę odbiera Burmistrz Miasta
Pan – Arkadiusz Czech

Cen tral na Oczysz czal nia Ście ków w Tar now skich Gó rach wy bu -
do wa na zo sta ła w ra mach Pro jek tu pn. „Bu do wa ka na li za cji sa ni -
tar nej i desz czo wej oraz oczysz czal ni ście ków ko mu nal nych w Tar -
now skich Gó rach – I Fa za”, współ fi nan so wa ne go ze środ ków unij nych
w ra mach Fun du szu Spój no ści”. W związ ku z prze dłu ża ją cy mi się
pro ce du ra mi do ty czą cy mi roz pa try wa nia przez Ko mi sję Eu ro pej ską
zło żo ne go przez Gmi nę Wnio sku o do fi nan so wa nie przed się wzię -
cia Gmi na Tar now skie Gó ry pod ję ła de cy zję (nie cze ka jąc na osta -
tecz na de cy zję KE) o roz po czę ciu re ali za cji Pro jek tu w opar ciu o po -
życz kę przy zna ną w 2008 ro ku przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie i Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

W paź dzier ni ku 2008 ro ku Gmi na pod pi sa ła umo wę na za pro jek -
to wa nie i wy ko naw stwo Cen tral nej Oczysz czal ni Ście ków z kon sor -
cjum firm: Con trol Pro cess S.A. – li der kon sor cjum oraz OTS -IP.
W mar cu 2009 r. KE pod ję ła de cy zję o do fi nan so wa niu Pro jek tu ze
środ ków Fun du szu Spój no ści (w tym rów nież bu do wy COŚ). Umo -
wę o do fi nan so wa nie Pro jek tu, Gmi na Tar now skie Gó ry pod pi sa ła
osta tecz nie w czerw cu 2009 r. Lo ka li za cja oczysz czal ni by ła zna na
od daw na. W la tach 80. ubie głe go wie ku in we sty cja ta zo sta ła za -
nie cha na (prze rwa na). Te ren prze zna czo ny na in we sty cję jest
obec nie więk szy niż po trze by funk cjo nal no -użyt ko we. Ale w spe cy -
fi ka cji in we stor świa do mie prze wi dział, że na le ży za pew nić moż li wość
dal szej roz bu do wy oczysz czal ni przy po zo sta wie niu i wy ko rzy sta niu
ist nie ją cych obiek tów. Za pew nia to za rów no wła ści we za go spo da -
ro wa nie te re nu z wy star cza ją cym miej scem na roz bu do wę jak i po -
zo sta wie nie ist nie ją cych obiek tów, któ rych prze zna cze nie moż na zmie -
niać. Na przy kład zbior ni ki re ten cyj ne w przy szło ści mo gą po now nie
speł niać ro lę osad ni ków wtór nych.
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SPÓŁ DzIeL NIA mIeSz kA NIo WA „Lo kA ToR” 
W DĄ BRo WIe GÓR NI CzeJ

za:
● re ali za cję pro gra mu ter mo mo der ni za cji za so bów miesz ka nio -

wych, ich kom plek so wą mo der ni za cję oraz za bu do wę no wych
obiek tów miesz kal nych.

Nagrodę odbiera Prezes Zarządu
Pani – Teresa Horbowy

Dzia łal ność in we sty cyj na pro wa dzo na przez Spół dziel nię Miesz -
ka nio wą „Lo ka tor” w ostat nich la tach to wy bu do wa nie: 

– 2 bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych (30 miesz kań),
– 1 ma łe go do mu miesz kal ne go (9 miesz kań),
– 22 dom ków jed no ro dzin nych w za bu do wie sze re go wej,
– 4 bu dyn ków wie lo ro dzin nych o 56 miesz ka niach, z wbu do wa -

ny mi 56 ga ra ża mi w przy zie miu oraz win da mi.
Ca ło kształt dzia łal no ści Spół dziel ni ukie run ko wa ny jest na pod no -

sze nie stan dar dów za miesz ki wa nia i roz wią zy wa nie pro ble mów spo -
łecz nych. 

Spół dziel nia od kil ku lat re ali zu je pro gram ter mo mo der ni za cji uchwa -
lo ny przez Ze bra nie Przed sta wi cie li SM „Lo ka tor”, zgod nie z któ rym
w la tach 2006-2009 ocie plo no 34 bu dyn ki. Na la ta 2010-2017 pro -
gram ten za kła da do cie ple nie do 2017 r. 120 bu dyn ków miesz kal -
nych. W ra mach pro gra mu ter mo mo der ni za cyj ne go w 2010 i 2011
r. wy ko na no, bądź znaj du je się w trak cie re ali za cji 28 bu dyn ków. Łącz -
nie do dziś ocie plo nych zo sta ło 100 bu dyn ków.

Pod czas prac do cie ple nio wych wy ko ny wa nych jest rów nież sze -
reg prac to wa rzy szą cych ma ją cych na ce lu po pra wę wa run ków tech -
nicz nych jak i es te tycz nych. Wie le z tych bu dyn ków ocie plo nych by -
ło pły ta mi ace ko lo wy mi i obec nie pra ce po le ga ją na ich de mon ta żu
i wy ko na niu do cie ple nia w tech no lo gii lek ko -mo krej. Wy ko na nie tak
du że go za kre su prac moż li we jest po przez fi nan so wa nie na kła dów
czę ścio wo ze środ ków po cho dzą cych z fun du szu re mon to we go i czę -
ścio wo z kre dy tów z pre mią ter mo mo der ni za cyj ną z Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go, bądź po życz ki z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor” w Dą bro wie Gór ni czej (po -
wsta ła 7 stycz nia 1959 r.) na le ży do gro na naj więk szych spół dziel -
ni wo je wódz twa ślą skie go. 
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SA mo RzĄD Te RY To RIAL NY ŻAR No WIeC

za:
● przy go to wa nie, za pew nie nie fi nan so wa nia i re ali za cję sze ro kie go

pro gra mu roz wo ju in we sty cyj ne go gmi ny – bu do wę oczysz czal -
ni ście ków i ka na li za cji, mo der ni za cję 80 km dróg, re ali za cję kil -
ku na stu obiek tów oświa ty i kul tu ry oraz kom plek su spor to we go.

Nagrodę odbiera Wójt Gminy
Pan – Eugeniusz Kapuśniak

Ja ko gmi na ty po wo rol ni cza, w ostat nich kil ku na stu la tach Żar no -
wiec w spo sób zna czą cy roz bu do wał in fra struk tu rę cy wi li za cyj ną. 

Do naj waż niej szych przed się wzięć na le ży po rząd ko wa nie go spo -
dar ki wod no-ście ko wej. Wy bu do wa no 4 uję cia wo dy z prze pom pow -
nia mi, wraz ze 130 km ka na li za cji wo do cią go wej. W bu do wie znaj du -
je się oczysz czal nia ście ków i ka na li za cja sa ni tar na. 

Gmi na dba o uno wo cze śnia nie obiek tów oświa to wych. Wy bu do wa -
no dwie szko ły pod sta wo we, jed no gim na zjum, przed szko le pu blicz -
ne. Wy bu do wa no kom plek so we za ple cze i uru cho mio no kształ ce nie,
w cie ka wych za wo dach, w Ze spo le Szkół Rol ni czych.

Roz wi ja ne jest za ple cze dla spor tu i re kre acji. Wy bu do wa no kom -
pleks spor to wy w Żar now cu, na to miast w po szcze gól nych so łec twach
wie lo funk cyj ne bo iska spor to we.

Gmi na udo sko na la sieć ko mu ni ka cyj ną. Wy bu do wa no oko ło 80 km
dróg as fal to wych, 30 km tras ro we ro wych. Za dba no o par kin gi
z moż li wo ścią par ko wa nia po nad 400 sa mo cho dów. 

Wzbo ga ca na jest sys te ma tycz nie ba za kul tu ry. W ist nie ją cych bu -
dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej stwo rzo no Wiej skie Do my Kul tu ry bądź
świe tli ce wiej skie. Ada pta cji bu dyn ków na wiej skie Do my Kul tu ry do -
ko na no w Ła nach Wiel kich, Chli nie, Ko ry cza nach, Oto li.

Od no wio ne zo sta ły cen tra wsi. Aby peł niej wy ko rzy stać wa lo ry kra -
jo bra zo we i tu ry stycz ne Żar now ca, stwo rzo no wa run ki dla bu dow nic -
twa let ni sko we go i ca ło rocz ne go dla osób spo za gmi ny. Zmo der ni zo -
wa no sieć oświe tle nia ulicz ne go.

Gmi na dba o ma te rial ne dzie dzic two kul tu ro we. Znacz nie współ fi -
nan so wa ła re mon ty za byt ko wych ko ścio łów w Ła nach Wiel kich
(XIII wiek) i w Chli nie.

Gmi na Żar no wiec to gmi na wiej ska, po ło żo na w pół noc no -wschod -
niej czę ści wo je wódz twa ślą skie go, w po wie cie za wier ciań skim. Sie -
dzi bą gmi ny jest Żar no wiec.



Ul. ma ja kow skie go 33

Ul. Topolowa 50

Ul. kasprzaka 24 Ul. Legionów Polskich 107 Ul. 1 maja 30

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor” w Dą bro -
wie Gór ni czej ist nie je od 52 lat. Za so by Spół dziel -
ni obec nie wy no szą po nad 17.000 miesz kań oraz
kil ka set lo ka li użyt ko wych i ga ra ży.

Spół dziel nia od kil ku lat re ali zu je pro gram 
ter mo mo der ni za cji Uchwa lo ny przez Ze bra nie
Przed sta wi cie li SM „Lo ka tor” pod czas któ re go
w la tach 2006-2009 ocie plo no 34 bu dyn ki. Pro -
gram ten na la ta 2010-2017 za kła da do cie ple nie
do 2017 r. 120 bu dyn ków miesz kal nych. Ak tu al -
nie w ra mach te go pro gra mu w la tach 2010-2011
wy ko na no, bądź są w trak cie re ali za cji ko lej ne
24 bu dyn ki m.in. bu dy nek w cen trum mia sta
przy ul. Ko ściusz ki 19 tzw. „Su per jed nost ka”.
Na dzień dzi siej szy ocie plo nych zo sta ło 96 bu dyn -
ków. Pod czas prac do cie ple nio wych wy ko ny wa -
nych jest rów nież sze reg prac to wa rzy szą cych 
ma ją cych na ce lu po pra wę wa run ków tech nicz -
nych jak i es te tycz nych. Wie le z tych bu dyn ków
ocie plo nych by ło pły ta mi ace ko lo wy mi i obec nie
pra ce po le ga ją na ich de mon ta żu i wy ko na niu 
do cie ple nia w tech no lo gii lek ko -mo krej.

Wy ko na nie tak du że go za kre su prac moż li we jest
po przez fi nan so wa nie na kła dów czę ścio wo ze środ -
ków po cho dzą cych z fun du szu re mon to we go
a czę ścio wo z kre dy tów z pre mią ter mo mo der ni -
za cyj ną z Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go, bądź
po życz ki z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny 
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Po speł nie niu
wa run ków za war tych w au dy cie ist nie je moż li wość
uzy ska nia pre mii ter mo mo der ni za cyj nej bądź 
czę ścio we go umo rze nia po życz ki.

Jak wy glą da ją za so by spół dziel cze na te re nie 
Dą bro wy Gór ni czej każ dy bę dąc w na szym mie -
ście mo że oce nić.

Po nie waż na dal trwa ją pra ce nad ko lej ną no we -
li za cją usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych
trud no jest dziś po wie dzieć, czy re ali za cja te go 
wie lo let nie go pla nu bę dzie moż li wa. 



Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 45

mIL Le NIUm IN We STY CJe SP. z o.o. W kA To WI CACH
NA POD STA WIE RE KO MEN DA CJI PRE ZY DEN TA KA TO WIC

za:
● re ali za cję kom plek su miesz ka nio we go – osie dle Ba żan tów

obej mu ją ce Ga le rio wiec Pół noc ny i Po łu dnio wy APAR TA meN -
To WIeC mil le nium, ze spół miesz ka nio wy A – C oraz bu dy nek
pierw szej na Ślą sku Pi ja row skiej Szko ły Pod sta wo wej i Gim na -
zjum w for mie part ner stwa za kon no-pry wat ne go.

Nagrodę odbiera Wiceprezes Zarządu
Pan – Jacek Piwkowski

Mil le nium In we sty cje Sp. z o.o. – fir ma de we lo per ska, ma bo ga te do -
świad cze nia na ryn ku de we lo per skim. Wy róż nia ją no wa tor skie po dej ście
do wy zwań urba ni stycz nych. Spół ka roz po czę ła dzia łal ność w 2001 ro ku.

Na prze strze ni lat 2001-2011 Spół ka Mil le nium i pro wa dzo ne przez
nią in we sty cje zo sta ły wie lo krot nie wy róż nio ne w pre sti żo wych kon kur -
sach i ran kin gach, wśród któ rych zna la zły się m.in.:  • Go dło pro mo -
cyj ne „OSKAR Ślą ski 2003”  • Wy róż nie nie w ran kin gu „JED NO ZE 100
NAJ LEP SZYCH MIEJSC DO ZA MIESZ KA NIA W POL SCE” (ran king
WPROST 09.2004 r.)  Lau re at ran kin gu „Dia men ty For be sa 2009” • Ty -
tuł „Ga ze le Biz ne su 2009” • „Wiel ka Na gro da Pre zy den ta Izby Bu dow -
nic twa z Lau rem” w kat. de we lo per skiej – 2009 • Brą zo wa od zna ka „Za -
słu żo ny dla bu dow nic twa” – 2009 • No mi na cja do „Su per jed nost ki” czy li
naj lep szej re ali za cji ar chi tek to nicz nej mi nio ne go ro ku w re gio nie – dla
bu dyn ków ga le rio wych „Pół noc ny” i „Po łu dnio wy” przy ul. Pu cha ły • Lau -
re at ran kin gu „Dia men ty For be sa 2010” • „Pla ty no we Wier tło” 2009 w ka -
te go rii bu dow nic two miesz ka nio we dla bu dyn ków ga le rio wych „Pół noc -
ny” i „Po łu dnio wy” przy ul. Pu cha ły • Wy róż nie nie w ran kin gu
„NAJ BAR DZIEJ ATRAK CYJ NE OSIE DLE DLA DZIE CI” (Ran king Ho -
me Bro ker 06.2010 r.) • Wy róż nie nie w kon kur sie SARP „Ar chi tek tu ra
ro ku” – czy li naj lep sza re ali za cja ar chi tek to nicz na mi nio ne go ro ku w re -
gio nie – dla bu dyn ków ga le rio wych „Pół noc ny” i „Po łu dnio wy” przy ul.
Pu cha ły • „Pla ty no we Wier tło” 2010 w ka te go rii bu dow nic two uży tecz -
no ści pu blicz nej dla Ze spo łu Szkół Za ko nu Pi ja rów Mat ki Bo żej Kró -
lo wej Szkół Po boż nych przy ul. Pi jar skiej • Wy róż nie nie w ran kin gu „Apar -
ta men tow ce w Pol sce – li sta Top 10” (Ga ze ta Wy bor cza, 05.2011). 

Od 2004 ro ku Spół ka Mil le nium In we sty cje pra cu je w opar ciu o sys -
tem za rzą dza nia ja ko ścią wg nor my ISO 9001:2008. Od 2006 ro ku Mil -
le nium jest człon kiem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

PRzeD SIĘ BIoR STWo BU DoW LA Ne Do mBUD S.A. 
W kA To WI CACH

NA POD STA WIE RE KO MEN DA CJI PRE ZY DEN TA KA TO WIC

za:
● re ali za cję przed się wzię cia in we sty cyj ne go „Bu dow nic two

miesz ka nio we ko mu nal ne przy uli cy Tech ni ków w ka to wi -
cach – II etap” oraz kil ku na stu obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nej w po szcze gól nych dziel ni cach ka to wic, a wśród nich:
• mo der ni za cję bu dyn ku mło dzie żo we go Do mu kul tu ry,
• mo der ni za cję obiek tu „Gaw li ków na”,
• bu do wę obiek tów ochot ni czej Stra ży Po żar nej i Stra ży miej -

skiej,
• obiek tów miesz kal nych dla ka to wic kie go To wa rzy stwa Bu dow -

nic twa Spo łecz ne go i Spół dziel ni miesz ka nio wej „Piast”.

Nagrodę odbiera Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. ekonomicznych

Pan – Paweł Chalecki

Przed się bior stwo Bu dow la ne DO MBUD S.A. jest spół ką z wie lo let -
nim sta żem, ma ją cą do świad czo ną ka drę in ży nie ryj no -tech nicz ną i wy -
kwa li fi ko wa ną za ło gę, co gwa ran tu je wy ko naw stwo ro bót na wy so kim
po zio mie, w róż nych tech no lo giach i przy wy so kich wy ma ga niach tech -
no lo gicz nych. Od wie lu lat Przed się bior stwo jest so lid nym part ne rem
dla in we sto rów kra jo wych. Wy so ka ja kość świad czo nych przez fir mę
usług zo sta ła do ce nio na rów nież przez kon tra hen tów za gra nicz nych.
P.B. DO MBUD S.A. ma opi nię ela stycz nej i pręż nie dzia ła ją cej fir my
bu dow la nej, pro fe sjo na lizm i wy ro by na naj wyż szym po zio mie tech nicz -
nym po twier dza cer ty fi kat Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią. W opar ciu
o po nad 60-let nią tra dy cję i nie wąt pli we atu ty, do któ rych na le żą: wła -
sna ba za sprzę to wa oraz za kład pre fa bry ka cji, roz wi ja eks pan syw ną
dzia łal ność i jest w sta nie spro stać każ de mu, na wet naj bar dziej wy ra -
fi no wa ne mu zle ce niu z za kre su bu dow nic twa, gwa ran tu jąc krót kie ter -
mi ny, kon ku ren cyj ne ce ny oraz wy so ką ja kość. 

DO MBUD ofe ru je kom plek so wą re ali za cję in we sty cji „pod klucz”,
pra ce re mon to we i mo der ni za cyj ne w za kre sie bu dow nic twa:

– miesz ka nio we go,
– uży tecz no ści pu blicz nej (in sty tu cje oświa to we, ban ki, ba se ny, szpi -

ta le, su per mar ke ty, bu dyn ki biu ro wo -han dlo we, itd.),
– prze my sło we go (za kła dy prze my sło we, fa bry ki),
– in ży nie ryj ne go (za po ry).
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W uzna niu:
● wie lo let niej i wszech stron nej pra cy na sta no wi skach kie row -

ni czych naj więk szych or ga ni za cji bu dow la nych – ener go -
pol S.A. i mo sto stal – export S.A., w ad mi ni stra cji rzą do wej
ja ko Głów ny In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go,

● wie lu au tor skich pro jek tów sys te mo wych zmian pra wa bu dow -
la ne go i pla no wa nia prze strzen ne go, peł niąc od po wie dzial ne
funk cje w or ga ni za cjach po za rzą do wych.

Pan An drzej Roch Do bruc ki prze szedł dłu gą i wszech stron ną dro -
gę za wo do wą. Od stycz nia do lip ca 2011 r. peł nił funk cję pro ku ren -
ta, zaś od stycz nia 2011 r. jest Do rad cą Za rzą du w fir mie Mo sto stal -
-Export SA. Po za pra cą za wo do wą zaj mu je się tak że dzia łal no ścią
spo łecz ną, mię dzy in ny mi pra co wał w Ko mi te cie Bu dow nic twa
funk cjo nu ją cym przy Kra jo wej Izbie Go spo dar czej. Peł ni funk cję Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Pro gra mo wej cza so pi sma „Ma te ria ły Bu dow la -
ne”. Pan mgr inż. An drzej Roch Do bruc ki jest ab sol wen tem Wy dzia -
łu In ży nie rii Sa ni tar nej i Wod nej Po li tech ni ki War szaw skiej.

W uzna niu:
● wy so ce wy mier ne go oso bi ste go wkła du w pro ces re for mo wa -

nia kra jo we go bu dow nic twa, prze pro wa dze nia roz le głych
zmian struk tu ral nych i wła sno ścio wych oraz ryn ko wych
w tym sek to rze go spo dar ki na ro do wej,

● efek tyw ne go kie ro wa nia de par ta men ta mi i ośrod ka mi re sor -
tu bu dow nic twa i prze my słu ma te ria łów bu dow la nych oraz kie -
ro wa nia przez sze reg lat or ga ni za cją i roz wo jem Pe RI Pol ska.

Pan Wik tor Piw kow ski w la tach 2005-2008 prze wod ni czył Pol skie mu
Związ ko wi In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. Po now nie zo stał wy -
bra ny Prze wod ni czą cym na ka den cję 2008-2012. Jest człon kiem Ra -
dy Nad zor czej Wy daw nic twa Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa Sp. z o.o. Wil nia nin, ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej z ty tu łem
in ży nie ra bu do wy dróg i lot nisk. Ukoń czył tak że stu dia po dy plo mo we
na Uni wer sy te cie War szaw skim w dzie dzi nie or ga ni za cji i za rzą dza nia.
Od 1990 do 2010 r. kie ro wał fir mą PE RI Pol ska, osią ga jąc swój naj więk -
szy suk ces za wo do wy przez wy kre owa nie tej fir my i do pro wa dze nie jej
na dru gą po zy cję wśród pięć dzie się ciu firm kon cer nu PE RI.

WIkToR PIWkoWSkI
PRZEWODNICZĄCY POLSKIEGO ZWIĄZKU

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

ANDRzeJ RoCH DoBRUCkI
PREZES KRAJOWEJ RADY

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

„au to ry te ty – lu dzie któ rzy tak po tra fią od dzia ły wać na oto cze nie, by w spo sób twór czy je zmie niać. By przez
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W uzna niu:
● sku tecz nej re ali za cji ob szer ne go pro gra mu roz wo ju in we sty cyj -

ne go mia sta, przy go to wa nia i za pew nie nia je go fi nan so wa nia z wy -
so kim udzia łem środ ków Ue, wy ko na nia wie lu przed się wzięć in -
fra struk tu ry dro go wej, go spo dar ki wod no ście ko wej i ciepl nej,
mo der ni za cji i roz bu do wy obiek tów służ by zdro wia, a zwłasz cza:
• bu do wy Śród miej skiej oraz Pół noc no-Wschod niej ob wod -

nic dro go wych mia sta,
• re wi ta li za cji Biel skiej Sta rów ki,
• bu do wy ha li wie lo funk cyj nej,
• mo der ni za cji szpi ta la oraz roz bu do wy sta dio nów spor to -

wych.

Pan Ja cek Kry wult w wy bo rach sa mo rzą do wych w 2010 r. ko lej -
ny raz zo stał wy bra ny na fo tel Pre zy den ta w pierw szej tu rze, uzy -
sku jąc 75% po par cie miesz kań ców. Był to je den z naj lep szych wy -
ni ków wy bor czych w Pol sce.

Mia sto za wdzię cza mu sfi na li zo wa nie ta kich przed się wzięć jak: ka -
na li za cja sied miu pe ry fe ryj nych dziel nic mia sta, bu do wa skła do wi -
ska od pa dów, pro wa dzo na przez Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz -
ny kom plek so wa prze bu do wa biel skiej elek tro cie płow ni
i re ali zo wa na przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad
bu do wa Wschod niej Ob wod ni cy Mia sta. Wspo mnia ny pro gram
prze wi dy wał roz po czę cie na stę pu ją cych przed się wzięć, znaj du ją cych
się w fa zie przy go to waw czej: za go spo da ro wa nie sto ków Dę bow ca,
bu do wa sta dio nu miej skie go, re wi ta li za cja Par ku Sło wac kie go,
prze bu do wa Bul wa rów Stra ceń skich oraz bu do wa na za sa dzie part -
ner stwa pu blicz no -pry wat ne go par kin gów wie lo po zio mo wych.

Uro dził się w 1941 ro ku w Sta ni sła wo wie. Od 1945 ro ku miesz -
ka w Biel sku -Bia łej, mie ście, z któ rym zwią zał ca łe swo je za wo do -
we i pry wat ne ży cie. 

W uzna niu:
● utwo rze nia już w 1987 ro ku jed nej z pierw szej w re gio nie spół -

ki bu dow la nej, za pew nia jąc jej roz wój ja ko Przed się bior stwa Bu -
dow la ne go „Ro bud” o bar dzo zna czą cej obec nie po zy cji na ryn -
ku kra jo we go i re gio nal ne go bu dow nic twa oraz ja ko re ali za tor
wie lu klu czo wych in we sty cji ku ba tu ro wych,

● ak tyw ne go uczest nic twa w po li ty ce kra jo wej i re gio nu ja ko Po -
seł Rze czy po spo li tej Pol skiej i Rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą -
skie go oraz dzia łal no ści i w or ga ni za cjach po za rzą do wych bu -
dow nic twa,

● sta łe go or ga ni za to ra po mo cy spo łecz nej, ja ko za ło ży ciel i kie ru -
ją cy Fun da cją Na dzie ja Dzie ci.

Pan Wie sław Okoń ski w 1987 ro ku do szedł do wnio sku, że czas
po my śleć o wła snym pod mio cie go spo dar czym. I tak oto 1 kwiet -
nia 1987 ro ku po wsta ła z je go ini cja ty wy spół ka z ogra ni czo ną od -
po wie dzial no ścią pod na zwą Za kład Re mon to wo -Bu dow la ny „Ro bud”.
Na le ży do dać, iż by ła to dwu na sta spół ka utwo rzo na w ów cze snym
wo je wódz twie ka to wic kim.

Przed się bior stwo Bu dow la ne „Ro bud” na trwa łe wpi sa ło się w pej -
zaż go spo dar czy Gli wic. Jest wy ko naw cą wie lu zna czą cych obiek -
tów bu dow la nych. Po dwóch la tach od po wsta nia Z.R. „Ro bud”,
na ba zie zdo by tych do świad czeń, 1 kwiet nia 1989 ro ku po wsta ła z ini -
cja ty wy Pa na Okoń skie go no wa spół ka pod na zwą „Or wox” zaj mu -
ją ca się pro duk cją wy ro bów żel be to no wych oraz sto lar stwem.
W ko lej nych la tach Pre zes Okoń ski zo stał za ło ży cie lem i wła ści cie -
lem fir my „W.D.S.” zaj mu ją cej się ar chi tek tu rą i pro jek to wa niem oraz
fir my „Mi ły Dom” zaj mu ją cej się nie ru cho mo ścia mi.

Pan Okoń ski oprócz pra cy za wo do wej jest wiel kim spo łecz ni kiem,
dzia ła czem w róż nych or ga ni za cjach za wo do wych. 

JACek kRYWULT
PREZYDENT MIASTA 

BIELSKA-BIAŁEJ

WIeSŁAW okoŃSkI
PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA 

BUDOWLANEGO „ROBUD” SP. Z O.O.
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W uzna niu:
● wy jąt ko wej, oso bi stej przed się bior czo ści w utwo rze niu i eks -

pan syw nym roz wo ju wie lo pro fi lo we go przed się bior stwa pro -
duk cyj no -usłu go we go, wy spe cja li zo wa ne go w eks por cie
i ko ope ra cji z wio dą cy mi pro du cen ta mi za gra nicz ny mi,
zwłasz cza ryn ku nie miec kie go,

● efek tyw ne go za rzą dza nia przed się bior stwem, wdra ża nia in no -
wa cyj nych tech no lo gii, sys te mu ISo, wy mier ne go po zy ski wa -
nia środ ków fi nan so wych z fun du szy eu ro pej skich.

Pan Raj mund So row ski jest za ło ży cie lem i wła ści cie lem Przed -
się bior stwa Produkcyjno-Usłu go wego SOR -DREW. Fir ma od kil -
ku na stu lat pro du ku je swo je wy ro by głów nie na ry nek za gra nicz -
ny. Sztan da ro wą pro duk cję sta no wią wy ro by z ma te ria łów
drew nia nych i drew no po chod nych, ale z po wo dze niem eks por tu -
je rów nież wy ro by me ta lo we i z two rzyw sztucz nych. Głów ne pro -
duk ty to opa ko wa nia drew nia ne dla prze my słu i drew nia ne obu do -
wy ma szyn, któ re słu żą do za bez pie cza nia ła dun ku na czas
trans por tu. SOR -DREW współ uczest ni czy w in we sty cjach bu dow -
la nych wy ko nu jąc ele men ty drzew ne dla bu dow nic twa. W dzia le
me ta lo wym wy ko nu je kon struk cje me ta lo we do apa ra tu ry prze my -
sło wej, kon struk cje spa wa ne i ob rób kę skra wa niem. Pro duk ty SOR -
-DREW -u są cer ty fi ko wa ne cer ty fi ka ta mi bran żo wy mi, a sys tem za -
rzą dza nia cer ty fi ka tem EN ISO 9001:2008. 

SOR -DREW wspo ma ga cha ry ta tyw nie m.in.: Kli ni kę Per ina to lo -
gii i Gi ne ko lo gii w Za brzu, Pol ski Ko mi tet Zwal cza nia Ra ka, Ho spi -
cjum Cor dis, Fun da cję Iskier ka oraz in ne pla ców ki edu ka cyj ne, po-
r o szko do wa ne w po wo dziach.

Pan mgr inż. Raj mund So row ski jest ab sol wen tem Wy dzia łu Gór -
nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej.

W uzna niu:
● współ udzia łu w opra co wa niu i two rze niu stra te gii eko no micz -

nej jed nej z naj więk szych w kra ju spół dziel ni miesz ka nio wych,
za rzą dza nia fi nan sa mi dzia łal no ści eks plo ata cyj nej i in we sty -
cyj nej oraz two rze nia mon ta ży fi nan so wa nia przed się wzięć no -
we go bu dow nic twa miesz ka nio we go.

Pa ni Ur szu la Smy kow ska za trud nio na jest w Ka to wic kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej nie prze rwa nie od 1996 ro ku. Pra co wa ła naj pierw
ja ko Głów ny Księ go wy. Na stęp nie w dro dze awan su po przez kon -
kurs z dnia 23 paź dzier ni ka 2007 r. ob ję ła sta no wi sko Za stęp cy Pre -
ze sa Za rzą du.

Pa ni Ur szu la Smy kow ska zaj mu je się za gad nie nia mi zwią za ny -
mi ze spra wa mi bu dow la ny mi. Są wśród nich na stę pu ją ce ob sza ry
dzia łań:

– kie ro wa nie pra ca mi przy opra co wy wa niu i ak tu ali zo wa niu stra te gii
eko no micz nej Spół dziel ni oraz in nych do raź nych pro gra mów dzia ła nia,

– ana li zo wa nie i wnio sko wa nie po trzeb kre dy to wych Spół dziel ni,
opra co wy wa nie nie zbęd nych wnio sków o kre dy ty, po życz ki, do ta cje,
środ ki unij ne itp. na ce le bu dow nic twa,

– nad zór nad roz li cza niem kosz tów i współ pra ca z ban kiem PKO
BP w za kre sie kre dy tów za cią gnię tych przez Spół dziel nię na bu dow -
nic two miesz ka nio we, ob ję tych przej ścio wym wy ku pem od se tek przez
bu dżet Pań stwa.

W okre sie za rzą dza nia przez Pa nią Ur szu lę Smy kow ską fi nan sa -
mi Spół dziel ni, w la tach 1990-2010 zbu do wa no 38 bu dyn ków wie -
lo ro dzin nych oraz 28 do mów jed no ro dzin nych. 

Pa ni Ur szu la Smy kow ska po sia da li cen cję Za wo do wą Za rząd cy
Nie ru cho mo ścia mi wy da ną przez Pre ze sa Urzę du Miesz kal nic twa,
Roz wo ju Mia sta oraz upraw nie nia lu stra cyj ne wy da ne przez Kra jo -
wą Ra dę Spół dziel czą w 2006 r. 

RAJ mUND So RoW SkI
PRE ZES, WŁA ŚCI CIEL 

PPUH „SOR -DREW”

UR SzU LA SmY koW SkA
ZA STĘP CA PRE ZE SA ZA RZĄ DU KA TO WIC KIEJ SM

Z -CA DY REK TO RA DS. EKO NO MICZ NO -
KSIĘ GO WYCH, GŁÓW NY KSIĘ GO WY
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W uzna niu:
● za wie lo let nią dzia łal ność ja ko Dy rek tor Ślą skie go Cen trum

Do radz twa Bu dow la ne go Atlas, bar dzo ce nio ną pra cę dy dak -
tycz ną oraz ak tyw ną współ pra cę ze Ślą ską Izbą Bu dow nic twa.

Pan Je rzy Bla za nie mal od po wsta nia Gru py Atlas, bo od 1994 ro -
ku, swo ją pra cę za wo do wą zwią zał z tą fir mą, czyn nie i z za an ga -
żo wa niem uczest ni cząc w jej dy na micz nym roz wo ju. Po cząt ko wo,
na sta no wi sku do rad cy, a póź niej dy rek to ra Ślą skie go Cen trum Do -
radz twa Bu dow la ne go Atlas, od pod staw or ga ni zo wał i two rzył atla -
so we struk tu ry na Ślą sku. Bę dąc od po wie dzial nym za sprze daż, z du -
żą dy na mi ką i po wo dze niem bu do wał atla so wą po zy cję li de ra
na Ślą sku. Ści śle współ pra cu jąc ze ślą skim śro do wi skiem bu dow -
la nym oraz in we stor skim, a tak że szkol nic twem za wo do wym wszyst -
kich szcze bli, z suk ce sem wpro wa dzał no wo cze sne, no wa tor skie roz -
wią za nia tech no lo gicz ne Atlas – w szcze gól no ści w za kre sie
ocie pla nia bu dyn ków i ukła da nia gla zu ry. Od 2002 ro ku wła ści cie le
Gru py Atlas ob da rzy li Pa na Je rze go Bla ze go za ufa niem i po wie rzy li
współ od po wie dzial ność za dal szą dy na mi kę roz wo ju fir my i utrwa -
le nie po zy cji li de ra na ryn ku che mii bu dow la nej. Zo stał człon kiem ści -
słe go kie row nic twa pia stu jąc ko lej no sta no wi ska, Dy rek to ra Pro mo -
cji Tech nicz no -Han dlo wej, Dy rek to ra Sprze da ży Kra jo wej, a obec nie
Do rad cy Za rzą du i Dy rek to ra Roz wo ju Mar ki Atlas Zło ty Wiek. Mia -
no iko ny prze mian go spo dar czych w Pol sce oraz obec na po zy cja ryn -
ko wa i fi nan so wa Gru py Atlas w du żej mie rze są wy ni kiem ści słej,
part ner skiej współ pra cy z sze ro ko ro zu mia nym śro do wi skiem bu dow -
la nym. Sze reg kre atyw nych przed się wzięć Atla sa by ło i jest wy ni kiem
wy mia ny do świad czeń i po trzeb te go śro do wi ska. Do ce nia jąc wa -
gę i zna cze nie tych kon tak tów w kie ro wa niu sprze da żą oso bi ście ini -
cjo wał licz ne przed się wzię cia in te gra cyj ne.

W uzna niu:
● or ga ni zo wa nia efek tyw nej go spo dar ki re mon to wej ka to wic kiej

Spół dziel ni miesz ka nio wej, roz li cza nia kosz tów go spo dar ki za -
so ba mi miesz ka nio wy mi, opty ma li za cji do staw me diów oraz
za kie ro wa nie Ra dą Nad zor czą tej or ga ni za cji spół dziel czej.

Pan Je rzy Do niec jest ak tyw nym dzia ła czem sa mo rzą do wym Ka -
to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. Z wy bo ru miesz kań ców – człon -
ków Spół dziel ni peł nił i peł ni na stę pu ją ce funk cje:

– przed sta wi ciel na Wal ne Zgro ma dze nie KSM od 1995-2011 r.,
– czło nek Ra dy Nad zor czej od 1994 r. do chwi li obec nej,
– Prze wod ni czą cy Ko mi sji Go spo dar ki Za so ba mi Spół dziel ni

w okre sie 1998-2010 r.,
– Prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej od czerw ca 2010 r. do chwi li

obec nej.
Ko or dy nu je go spo dar kę re mon to wą Spół dziel ni. Uczest ni czy

w okre śla niu po trzeb miesz kań ców w za kre sie re mon tów i opra co -
wy wa niu wie lo let nich pla nów re mon tów ka pi tal nych – w ra mach pro -
wa dzo nej od 1997 ro ku i ak tu ali zo wa nej co ro ku tzw. „Stra te gii Eko -
no micz nej Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej”.

Jest ini cja to rem no wo cze snych i ko rzyst nych dla miesz kań ców roz -
wią zań w za kre sie roz li cza nia me diów, głów nie cie pła i wo dy. 

Pan Je rzy Do niec peł nił i peł ni z wy bo ru miesz kań ców – człon ków,
sze reg od po wie dzial nych funk cji w Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej.

JeRzY BLAzY
DORADCA ZARZĄDU I DYREKTOR ROZWOJU

MARKI ATLAS ZŁOTY WIEK

JeRzY DoNIeC
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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W uzna niu:
● za pew nie nia kom plek so wych dzia łań w za kre sie przy go to wa -

nia, fi nan so wa nia i re ali za cji Pro jek tu Fun du szu Spój no -
ści – za opa trze nia w wo dę i oczysz cza nie ście ków w Cho rzo -
wie i Świę to chło wi cach,

● peł nie nia trud nej funk cji z no mi na cji rzą do wej, Peł no moc ni -
ka ds. Re ali za cji Pro jek tu i VI Ce mAo dla ochro ny i kształ to -
wa nia śro do wi ska.

Od po cząt ku swo jej pra cy za wo do wej w ChŚ PWiK Sp. z o.o., za -
kres obo wiąz ków Pa na Bar tło mie ja Ja ro chy zwią za ny był z re ali zo -
wa nym przez Spół kę Pro jek tem Fun du szu Spój no ści pn. „Za opa trze -
nie w wo dę i oczysz cza nie ście ków w Cho rzo wie – Świę to chło wi cach”.
Z uwa gi na za kres rze czo wy i fi nan so wy Pro jek tu, a tym sa mym je -
go ogrom ne znacz nie dla dzia łal no ści Spół ki, oraz fakt, iż w po rów -
na niu z 2004 r. (czy li przed re ali za cją Pro jek tu) pra wie 2-krot nie wzro -
sła war tość in we sty cji re ali zo wa nych po za Pro jek tem w ra mach
co rocz ne go pla nu in we sty cji, a tak że za an ga żo wa nie w pra cę i na -
by te umie jęt no ści i do świad cze nie Pa na Ja ro chy po wie rzo no mu sta -
no wi sko Dy rek to ra In we sty cyj ne go. Dzię ki za an ga żo wa niu i spraw -
ne mu za rzą dza niu pro jek tem przez p. Ja ro chę uda ło się zre ali zo wać
wszyst kie ce le za pi sa ne w Me mo ran dum Fi nan so wym, a re ali za cja
Pro jek tu zo sta ła za koń czo na w mar cu 2011 r. peł nym suk ce sem. Peł -
niąc funk cję Za stęp cy Peł no moc ni ka ds. Re ali za cji Pro jek tu (Vi ce MAO)
oraz za rzą dza jąc Pro jek tem „Za opa trze nie w wo dę i oczysz cza nie ście -
ków w Cho rzo wie – Świę to chło wi cach”, Pan Bar tło miej Ja ro cha do -
ło żył wszel kich sta rań oraz wy ka zał się oso bi stym za an ga żo wa niem
w urze czy wist nie nie za ło żeń mo der ni za cyj nych i in we sty cyj nych.

zyg munt Łu kasz czyk Wo je wo da Ślą ski skła da jąc gra tu la cje za -
cy to wał An to ine de Sa int -exupéry „Aby zdo być wiel kość, czło -
wiek mu si two rzyć, a nie od twa rzać”. Na gro dze ni to wła śnie lu -
dzie, któ rzy two rzą, two rzą coś no we go co słu ży re gio no wi
i kra jo wi. Trze ba do ce niać wszyst kich tych, któ rzy na to za słu -
gu ją. Wo je wo da na wią zał do wy stą pie nia Pre zy den ta Wnu ka
stwier dza jąc, że Wo je wódz two Ślą skie jest re gio nem o naj wyż -
szej w kra ju atrak cyj no ści in we sty cyj nej. Licz ne i zna ne wa lo -
ry te go fak tu są efek tyw nie i sku tecz nie wy ko rzy sty wa ne. Re -
gion ma je den z naj lep szych ukła dów dro go wych, a w ro ku
przy szłym na Ślą sku zo sta nie za koń czo ny pro gram bu do wy au -
to strad i dróg szyb kie go ru chu.

Gra tu lu jąc
wy róż nio nym

Adam
ma tu sie wicz

mar sza łek
Wo je wódz twa

Ślą skie go stwier dził,
że bar dzo cie szy go, 

że wśród wie lu 
na gro dzo nych

zna la zło się tak wie le 
ko le ża nek i ko le gów 

sa mo rzą dow ców

BAR TŁo mIeJ JA Ro CHA
DY REK TOR DS. ROZ WO JU, CZŁO NEK ZA RZĄDU

CHO RZOW SKO-ŚWIĘ TO CHŁO WIC KIE GO
PRZED SIE BIOR STWA WO DO CIĄ GÓW

I KA NA LI ZA CJI  SP. Z O.O. W CHO RZO WIE



Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 53

LAUREACI KONKURsU 

Tra dy cyj nie w cza sie do rocz nej Ga li Bu dow nic twa uho no ro wa no
lau re atów Kon kur su BU DUJ BEZ PIECZ NIE, or ga ni zo wa ne go przez
Pań stwo wą In spek cję Pra cy, któ re j ce lem jest upo wszech nia nie bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy na pla cach bu dów.

Na gro dy w kon kur sie Pań stwo wej In spek cji Pra cy „BU DUJ BEZ -
PIECZ NIE” 2011 wrę czy ła Be ata Ma ry now ska – Okrę go wy In spek -
tor Pra cy. 

I miej sce za ję ła fir ma
P.P i U CoN CReT

Spół ka Jaw na z Ty chów

● „Bu do wa Przed szko la w Dą bro wie Gór ni czej”
Przed się bior stwo Pro duk cyj ne i Usłu go we „CON CRET” Zbi gniew

Bocz kow ski i Jan Gó ra Spół ka Jaw na z sie dzi bą w Ty chach dzia ła
na ryn ku od 20 lat. Fir ma spe cja li zu je się w ro bo tach bu dow la nych,
re mon to wych i in we sty cyj nych pro wa dzo nych w sys te mie „pod klucz”.
Za trud nia oko ło 200 pra cow ni ków o wy so kich kwa li fi ka cjach za wo -
do wych, po sia da do świad cze nie w wy ko ny wa niu m.in. obiek tów uży -
tecz no ści pu blicz nej, obiek tów spor to wych, hal ma ga zy no wych
oraz wy kań cza niu wnętrz zgod nie z ży cze nia mi In we sto ra. 

Na gro dę ode brał – Pre zes Zbi gniew Bocz kow ski

II miej sce
P.B. „HB -UNI BUD”

Spół ka Ak cyj na z Cze cho wic -Dzie dzic

● „Bu do wa za kła du Pro duk cji i Re ge ne ra cji Na rzę dzi Skra wa -
ją cych w Dą bro wie Gór ni czej”
Przed się bior stwo Bu dow la ne „HB -UNI BUD” SA dzia ła na ryn ku

od 1991 r. Do tych czas PB „HB -UNI BUD” SA zre ali zo wa ło kil ka dzie -
siąt od dzia łów i pla có wek ban ko wych dla róż nych ban ków, zmo der -
ni zo wa ło sze reg bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, hal pro duk cyj no -ma -

ga zy no wych, jak i wy bu do wa ło wie le no wych obiek tów „pod klucz”,
spor to wych, od re stau ro wa no rów nież wie le za byt ków. Do na szych
naj waż niej szych re ali za cji na le ży mię dzy in ny mi mo der ni za cja i roz -
bu do wa re zy den cji Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej w Wi śle, re -
mont Od dzia łu Kre dyt Bank w Biel sku -Bia łej, bu do wa no wej fa bry -
ki na po jów Ży wiec Zdrój w Je le śni, roz bu do wa szpi ta la ślą skie go
w Cie szy nie, na to miast na te re nie po wia tu – mo der ni za cja Dwor ku
Sta ra Cyn kow nia, bu do wa ką pie li ska miej skie go w Cze cho wi cach -
-Dzie dzi cach, bu do wa ho te lu RIST, bu do wa ba zy PE KA ES Mul ti spe -
dy tor. Przed się bior stwo po sia da Cer ty fi kat Sys te mu Ja ko ści
ISO 9001:2001.

III miej sce:
F.R.B.  krzysz tof Brod nic ki

z Dą bro wy Gór ni czej

● „Do cie ple nie – Ter mo izo la cja – Bu dyn ku miesz kal ne go -Wie -
lo ro dzin ne go w Dą bro wie Gór ni czej”
Fir ma FRB Brod nic ki Krzysz tof dzia ła na ryn ku od 2003 ro ku. Świad -

czy my usłu gi w sze ro kim za kre sie prac ogól no -bu dow la nych, w tym
kosz to ry so wa nia. Po sia da my wy spe cja li zo wa nych i wy kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków bu dow la nych, któ rzy dzię ki nie ustan ne mu szko -
le niu po głę bia ją swo ją wie dzę i fa cho wość.

Je ste śmy au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem wie lu zna nych i ce -
nio nych pro du cen tów che mii bu dow la nej, co umoż li wia nam ofe ro -
wa nie naj wyż szych stan dar dów wy ko na nia usług. Od ro ku 2010 po -
sia da my ze zwo le nia na pra ce zwią za ne z li kwi da cją
i uniesz ko dli wia niem azbe stu. Dzię ki współ pra cy z wie lo ma fir ma mi
han dlo wy mi mo że my ofe ro wać sprze daż ma te ria łów i usług po pre -
fe ren cyj nych, nie zwy kle ko rzyst nych ce nach. Na szy mi od bior ca mi,
któ rzy po twier dza ją na szą fa cho wość i rze tel ność są za rów no oso -
by fi zycz ne, jak i licz ne Spół dziel nie i Wspól no ty Miesz ka nio we.

„BUDUJ BEZPIECZNIE” 2011

Na gro dę ode brał Pre zes – Hen ryk Bo row ski Grupowe zdjęcie laureatów

Na gro dę ode brał wła ści ciel fir my - Krzysz tof Brod nic ki
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Śle dząc do ro bek Pa na Pro fe so ra dr. hab. inż. Ma cie ja Grycz -
mań skie go moż na z ca łą pew no ścią za uwa żyć, że na uka da wa -
ła i da je Mu za do wo le nie. Je go mo no gra fia „Wpro wa dze nie do opi -
su sprę ży sto -pla stycz nych mo de li grun tów” do brze cha rak te ry zu je
to co Au tor za mie rzał i zre ali zo wał. 

Za gad nie nia te re nów gór ni czych po chła nia ją wie le cza su Pa -
nu Pro fe so ro wi, ale je stem prze ko na ny, że ro bi Pan to z ra do -
ścią i sa tys fak cją. I do brze opi su je ten fakt sen ten cja De mo kry -
ta: „Trud po dej mo wa ny do bro wol nie lżej szy mi czy ni tru dy
ko niecz ne”. Choć w tym miej scu mo gę po wie dzieć, na pod sta -
wie ob ser wa cji wła snych, pa ra fra zu jąc De mo kry ta, że Pan
Pro fe sor tru dy ko niecz ne rów nież po dej mu je  do bro wol nie.

Wy pro mo wał do tych czas 10 dok to rów na uk tech nicz nych.
Czte ry dal sze prze wo dy są ak tu al nie otwar te. Nie zwy kle istot -
ną część Pań skiej pra cy na uko wej Pro fe so ra sta no wią róż ne licz -
ne re cen zje prac na uko wych. Do ro bek w tym  za kre sie ma Pan
bar dzo im po nu ją cy – jest to 107 opra co wań. 

Z in spi ra cji Pa na Pro fe so ra po wsta ło la bo ra to rium z apa ra ta -
mi trój o sio we go ści ska nia wal co wych pró bek grun tów. 

Pa nie Pro fe so rze „Gra du di ver so, via una” – „Kro kiem róż nym,
ale jed ną dro gą” zdą żał Pan w kie run ku „Szko ły Geo tech ni ki”
na Wy dzia le Bu dow nic twa na szej Uczel ni – dzię ku je my!  Te do -
ko na nia zo sta ły za uwa żo ne i do ce nio ne przez ka pi tu łę Ty tu łu Ho -

no ro we go wraz z me da lem „OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ -
SKIE GO”. 

Bar dzo ser decz nie Pa nu Pro fe so ro wi gra tu lu ję.

PROF. JANK ŚLUSAREK
Prorektor Politechniki Śląskiej

Członek Kapituły Konkursu Śląskie Budowanie

LAU DA CJA

PRoF. DR HAB. mA CIeJ GRYCz mAŃ SkI
PRO FE SOR ZWY CZAJ NY

WY DZIA ŁU BU DOW NIC TWA
PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ W GLI WI CACH

Prof. Ma ciej Grycz mań ski jest ab sol wen tem Wy dzia łu Bu -
dow nic twa Ogól ne go i Prze my sło we go Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach (1954-1960). Bez po śred nio po ukoń cze niu stu -
diów roz po czął pra cę w Biu rze Pro jek tów Ener ge tycz nych
„Ener go pro jekt” Gli wi ce. Od 1965 ro ku zwią zał się z Po li tech -
ni ką Ślą ską, z Ka te drą Me cha ni ki Grun tów i Fun da men to wa -
nia. Dok to rat obro nił w 1973 r. Je go pra ca dok tor ska pt.:
„Ana li za pod ło ża uwar stwio ne go me to dą ele men tów skoń -
czo nych” ja ko pierw sza w kra ju do ty czy ła wy ko rzy sta nia
w geo me cha ni ce, zna nej za le d wie od kil ku lat me to dy ele -
men tów skoń czo nych. Z dniem 1 wrze śnia 1974 ro ku dr inż.
Ma ciej Grycz mań ski prze niósł się do Wyż szej Szko ły In ży -
nier skiej w Opo lu, gdzie pra co wał na sta no wi sku do cen ta kon trak to we go a na stęp nie do cen ta i pro fe so ra nad zwy czaj ne go,
do 1992. W 1984 ro ku uzy skał ty tuł dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech nicz nych w spe cjal no ści „Geo tech ni ka”. Z dniem 1 paź -
dzier ni ka 1992 ro ku roz po czął pra cę na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go w Ka te drze Geo tech ni ki, któ rej też zo stał kie row ni kiem. Funk cję tę pia sto wał do 31 sierp nia 2006 r. W 1997 otrzy mał
ty tuł pro fe so ra, a w 2002 ro ku zo stał pro fe so rem zwy czaj nym w Ka te drze Geo tech ni ki. Na do tych cza so we 48 lat pra cy, 43
prze pra co wał Pro fe sor Grycz mań ski na uczel niach wyż szych, kie ru jąc jed nost ka mi na uko wo -dy dak tycz ny mi przez 33 la ta.
Je go do ro bek na uko wy za war ty jest w 180 pu bli ka cjach

Wy ra zem uzna nia ze stro ny or ga ni za cji tech nicz nych, władz Uczel ni i Pań stwa Pol skie go są od zna cze nia, któ re Pro fe sor
otrzy mał. Moż na wy mie nić je w na stę pu ją cej ko lej no ści: na gro da Za rzą du Głów ne go PZITB im. Wł. Żen czy kow skie go w ro -
ku 1980, na gro dy Rek to ra in dy wi du al ne I i II stop nia za osią gnię cia na uko we, or ga ni za cyj ne i roz wój ka dry w la -
tach 1998, 1999, 2002 i 2004 oraz Zło ty Krzyż Za słu gi (1986), za słu żo ny dla Opolsz czy zny i Po li tech ni ki Ślą skiej (od po wied -
nio: 1979 i 1999), szcze gól nie bli ski Pro fe so ro wi Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (2001) i Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski – kl. V (2003).

Pan prof. Ma ciej Grycz mań ski uro dził się 11 lu te go 1937 ro ku w Ka zi mie rzu (dzi siej szej dziel ni cy So snow ca). Tam uczęsz -
czał do szko ły pod sta wo wej, na to miast do szko ły śred niej – LO im. Sta ni sła wa Sta szi ca – w So snow cu.

Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO

LAUREACI KONKURsU „ŚLąsKIE BUDOwANIE” – 2011
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mGR INŻ. ARCH. STA NI SŁAW NIem CzYk
WŁA ŚCI CIEL

ARS AR CHI TEK TU RA
W TY CHACH

Sta ni sław Niem czyk na zy wa ny jest „pol skim Gau dim”. Jest
lau re atem Ho no ro wej Na gro dy SARP z 1998. Uho no ro wa ny
w 2000 r. przez Ja na Paw ła II od zna cze niem Pro Ec c le sia et
Pon ti fi ce. Za za słu gi dla bu dow nic twa sa kral ne go (ko ściół bu -
dy nek) otrzy mał 18 czerw ca 2011 me dal Per ar tem ad Deum
(Przez sztu kę do Bo ga), przy zna wa ny przez Pa pie ską Ra dę
ds. Kul tu ry. 

Mgr inż. arch. Niem czyk ukoń czył Wy dział Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki Kra kow skiej w 1968, pi sząc pra cę dy plo mo wą
u prof. Wło dzi mie rza Grusz czyń skie go. Od 1968 pra co wał
w Ty chach, w Mia sto pro jek cie Ty chy, gdzie za sły nął z pro jek -
to wa nia obiek tów nie ty po wych i jed no cze śnie wy prze dza ją -
cych swój czas. Au tor bu dyn ków han dlo wych, usłu go wych, miesz kal nych i sa kral nych. Za sły nął ja ko twór ca nie zwy kłych
ko ścio łów.

Ja ko ar chi tekt pro jek to wał wie le: bu dyn ki han dlo we, usłu go we, miesz kal ne, szko ły i ze spo ły spor to we, a tak że obiek ty sa -
kral ne. Je go wie dza i ta lent za war te są, w ta kich – m.in. – opra co wa niach jak: 

• ze spół pod miej skiej za bu do wy re kre acyj nej w Ty chach -Pa pro ca nach, 
• pa wi lon han dlo wo -usłu go wy w Ty chach, 
• ze spół miesz ka nio wy „Glin ka” w Ty chach, 
• ze spół miesz ka nio wy „Nad Jam na” w Mi ko ło wie, 
• ko ściół Du cha Świę te go w Ty chach, 
• ko ściół pw. Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Paw ło wi cach, 
• ko ściół Mi ło sier dzia Bo że go na osie dlu Ofi cer skim w Kra ko wie, 
• szko ła pod sta wo wa wraz z ze spo łem spor to wym w Ka to wi cach -Gi szow cu, 
• ko ściół pw. Je zu sa Chry stu sa Od ku pi cie la w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, oraz 
• ko ściół z klasz to rem dla za ko nu Bra ci Mniej szych oo. Fran cisz ka nów w Ty chach.

Ar chi tekt Niem czyk miesz ka w Ty chach i pro wa dzi biu ro Ars Ar chi tek tu ra SC.

W uzna niu ca ło ści osią gnięć za wo do wych, wie dzy, umie jęt no -
ści, ta len tu i kunsz tu in ży nie ra ar chi tek ta oraz do ko nań twór czych,
któ re da le ko wy prze dza ły swój czas Ślą ska Izba Bu dow nic twa
w Ka to wi cach po sta no wi ła wy róż nić Pa na Sta ni sła wa Niem czy -
ka – ar chi tek ta, ar ty stę, mi ło śni ka pięk na i twór cę nie zwy kłych ko -
ścio łów – ho no ro wym ty tu łem wraz z me da lem „Oso bo wość Bu -
dow nic twa Ślą skie go”.

Pan Sta ni sław Niem czyk od chwi li ukoń cze nia w 1968 r. stu diów
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra kow skiej jest czyn ny za -
wo do wo i – co za słu gu je na pod kre śle nie – zwią za ny jest z Ty -
cha mi, gdzie miesz ka i pra cu je.

Nie bę dzie prze sa dą stwier dze nie, że zre ali zo wa ne już pro jek -
ty ko ścio łów: Świę te go Du cha w Ty chach i Je zu sa Chry stu sa Od -
ku pi cie la w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach to mi strzo stwo i wir tu oze -
ria fa chu. Pan Sta ni sław Niem czyk, w jed nym z wy wia dów
stwier dził, cy tu ję: 

– Sztu ka współ cze sna trud no wpi su je się w sa crum, bo ta na -
sza sztu ka jest po sza lo nych per tur ba cjach. Szu ka nie udziw nień
i efek tu za sko cze nia to chy ba nie naj lep sza dro ga, by to sa crum
od na leźć. Le piej go szu kać w rze czach naj prost szych. Trud no nie
zgo dzić się z tym po glą dem, oglą da jąc i po dzi wia jąc Je go pra ce.

Za swe do tych cza so we osią gnię cia Pan Sta ni sław Niem czyk
był na gra dza ny, w tym tak że przez pa pie ża Ja na Paw ła II, w ro -
ku 2000 krzy żem „Pro Ec cie sia et Pon ti fi ce”. W ro ku bie żą cym
otrzy mał me dal „Per Ar tem ad Deum”, przy zna ny przez Pa pie -
ską Ra dę ds. Kul tu ry, za po szu ki wa nie dro gi po zna nia praw dy
o świe cie, o so bie, o sen sie ludz kiej eg zy sten cji, ścież ki pro wa -

dzą cej do mi ło ści bliź nie go. Niech to dzi siej sze wy róż nie nie
od Ślą skiej Izby Bu dow nic twa bę dzie ozna ką i do wo dem na sze -
go po dzi wu, sza cun ku, wdzięcz no ści i szcze rej ra do ści, że jest
z na mi.

Mi strzu! Przyj mij to wy róż nie nie i me dal, bo je steś Oso bo wo -
ścią Bu dow nic twa Ślą skie go i wiel ka jest chwa ła Two ja.

IGOR ŚMIE TAń SKI
Dy rek tor Wy dzia łu In fra struk tu ry

Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go,
Czło nek Ka pi tu ły Kon kur su Ślą skie Bu do wa nie

LAU DA CJA

LAUREACI KONKURsU „ŚLąsKIE BUDOwANIE” – 2011
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mGR INŻ. TADeUSz GLÜCkSmAN
WICEPREZES

ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Ta de usz Gliick sman jest ab sol wen tem Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach, gdzie stu dio wał na Wy dzia le Bu dow nic -
twa Prze my sło we go i Ogól ne go, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra
in ży nie ra bu dow nic twa. Po sia da upra wie nia bu dow la ne. Jest
rze czo znaw cą bu dow la nym.

Prze bieg pra cy za wo do wej Ta de usza Gliick sma na:
– Przed się bior stwo Bu dow la no -Mon ta żo we, w Ka to wi cach

na sta no wi sku głów ne go spe cja li sty ds. mon ta żu,
– Ślą skie Zjed no cze nie Bu dow nic twa Miej skie go w Ka -

to wi cach gdzie pra co wał na sta no wi sku Dy rek to ra
Wy dzia łu Wy ko naw stwa, Za stęp cy Dy rek to ra ds. In we -
sty cji i Na czel ne go In ży nie ra Zjed no cze nia,

– Okrę go wa Dy rek cja Roz bu do wy Miast w Ka to wi cach, Dy rek tor,
– Urząd Mia sta w Ka to wi cach – Wi ce pre zy dent od po wie dzial ny za in we sty cje,
– Spół dziel nia Miesz ka nio wa ,,Lo ka tor” w Dą bro wie Gór ni czej – Wi ce pre zes ds. in we sty cji,
– Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ob słu gi In we sty cji i Bu dow nic twa w Ka to wi cach, sta no wi sko I Za stęp cy Dy rek to ra

Na czel ne go,
– Urząd Wo je wódz ki w Ka to wi cach – Dy rek tor Wy dzia łu Bu dow nic twa i Za stęp ca Dy rek to ra Wy dzia łu Przed się wzięć

Pu blicz nych.
Obec nie Pan Ta de usz Gliick sman jest Dy rek to rem Wy ko naw czym Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go oraz peł ni funk cję

Wi ce pre ze sa Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. 

Przy padł mi w udzia le wiel ki za szczyt, a rów no cze śnie przy -
jem ność przed sta wie nia Pa na Ta de usza Gliick sma na, któ -
re go Ślą ska Izba Bu dow nic twa w Ka to wi cach w uzna niu ca -
ło ści osią gnięć za wo do wych, sze ro kiej wie dzy, umie jęt no ści
i kom pe ten cji, po sta no wi ła wy róż nić – ho no ro wym ty tu łem
wraz z me da lem „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Pan mgr inż. Ta de usz Gliick sman jest ab sol wen tem Po li -
tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, gdzie stu dio wał na Wy dzia le
Bu dow nic twa Prze my sło we go i Ogól ne go. Po ukoń cze niu stu -
diów 1960 r. pod jął pra cę w Ka to wic kim Przed się bior stwie
Bu dow la no -Mon ta żo wym w Ka to wi cach, któ re nie co póź niej
po łą czy ło się z So sno wiec kim Przed się bior stwem Bu dow -
nic twa Prze my sło we go. W 1964 r. prze szedł do pra cy
w Ślą skim Zjed no cze niu Bu dow nic twa Miej skie go, gdzie pra -
co wał na sta no wi sku Dy rek to ra Wy dzia łu Wy ko naw stwa. Z -
-cy Dy rek to ra Na czel ne go ds. In we sty cji i wresz cie Na czel -
ne go In ży nie ra dru gie go co do wiel ko ści Zjed no cze nia
Bu dow nic twa Miej skie go w kra ju. W ko lej nych la tach Pan Ta -
de usz Gliick sman pra co wał na wie lu od po wie dzial nych
sta no wi skach.

Był wi ce pre zy den tem mia sta Ka to wi ce, od po wie dzial nym
za re ali za cję in we sty cji na te re nie mia sta, I za stęp cą Dy rek -
to ra Na czel ne go Wo je wódz kie go Za rzą du Roz bu do wy
Miast w Ka to wi cach oraz w Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej,
gdzie pra co wał ja ko Za stęp ca Pre ze sa ds. In we sty cji
w Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lo ka tor” w Dą bro wie Gór ni -
czej. W 1988 r. pod jął pra cę w Urzę dzie Wo je wódz kim w Ka -
to wi cach ja ko Dy rek tor Wy dzia łu Bu dow nic twa. W 1999 r.
prze szedł do pra cy w Ślą skim Urzę dzie Mar szał kow skim,
gdzie kie ro wał Wy dzia łem In we sty cji, któ ry pro wa dził do ro -
ku 2007. Pan mgr inż. Ta de usz Gliick sman po sia da upraw -

nie nia bu dow la ne i jest ce nio nym rze czo znaw cą bu dow la -
nym w 7 dzie dzi nie kon struk cji. Jest świet nym fa chow cem
i or ga ni za to rem, sza no wa nym przez Ko le gów i ze spo ły pra -
cow ni ków, któ ry mi kie ro wał. Za swo je do tych cza so we do -
ko na nia zo stał wy róż nio ny wie lo ma od zna cze nia mi za wo -
do wy mi oraz Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski.

Pa nie Dy rek to rze, pro szę w imie niu Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa oraz swo im o przy ję cie te go ho no ro we go i za -
szczyt ne go ty tu łu Oso bo wo ści Bu dow nic twa Ślą skie go,
któ ry jest wy ra zem wiel kie go sza cun ku dla Pa na Oso by.

GRA ŻY NA KA MIń SKA
Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego

Członek Kapituły Konkursu Śląskie Budowanie

LAU DA CJA
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War sza wa 17 li sto pa da 2011 ro ku

Pan
Ta de usz Wnuk
Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie na uro czy stość XIV Ga li Bu dow nic twa. Nie ste ty ze
wzglę du na wcze śniej pod ję te zo bo wią za nia nie mo gę wziąć udzia łu w tym wy da rze niu.

Bar dzo ża łu ję, że nie mo gę być na Pań stwa uro czy sto ści, któ ra tra dy cyj nie bę dzie gro ma dzi -
ła li de rów przed się bior czo ści bu dow la nej Ślą ska. Szcze gól ny wkład Pań stwa dzia łań w kre owa -
nie kli ma tu współ pra cy prze ja wia się wła śnie w fak cie, że to już XIV Ga la Bu dow nic twa, któ ra in -
te gru je śro do wi sko bu dow la ne nie tyl ko re gio nu, ale i kra ju. Zdol ność bu do wa nia kon ku ren cyj no -
ści po przez współ pra cę jest tą szcze gól ną wła ści wo ścią i umie jęt no ścią dzia ła nia, któ rą ce chu je
doj rza łość przed się biorstw i ich or ga ni za cji.

Wy zwa nia ja kie przed Pań stwem sto ją zwią za ne z mo der ni za cją i od no wą urba ni stycz ną
Ślą ska, są szan są wy ka za nia sku tecz no ści i ja ko ści Pań stwa dzia łań. Wie rzę, że ich re zul ta ty bę -
dą mo gły być przy kła dem dla prze bu do wy in nych ob sza rów in ten syw nej urba ni za cji w Pol sce.

Gra tu lu ję wy róż nio nym Lau re atom Ro ku i ża łu ję, że nie mo gę oso bi ście uczest ni czyć we
wrę cza niu tych za szczyt nych na gród, tym bar dziej pro szę więc przy jąć mo je ser decz ne gra tu la -
cje z ty tu łu ich otrzy ma nia.

XIV GALA BUDOwNICTwA
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XIV GALA BUDOwNICTwA

Laureaci Tytułu Honorowego wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”
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Po czę ści ofi cjal nej nad szedł czas
by w ku lu arach pod su mo wać Ga lę...

XIV GALA BUDOwNICTwA

Wszy scy do sko na le się ba wi li pod czas wy stę pów ze spo łu Te atru Roz ryw -
ki w Cho rzo wie
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EKOLOGIA

Liderzy�ekoedukacji
Edu ka cja w każ dej dzie dzi nie wie dzy jest

za wsze naj cen niej szą i naj tań szą in we sty -
cją. Tę oczy wi stą praw dę po twier dza Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny i Kształ to wa nia
Śro do wi ska w Ka to wi cach, któ ry każ de go ro -
ku na sze ro ko ro zu mia ną edu ka cję eko lo gicz -
ną „bez gra nic” prze zna cza wie lo mi lio no we
do ta cje. O tym, jak ogrom na to ska la świad -
czy fakt do fi nan so wa nia przez WFOŚ i GW
w Ka to wi cach w dwu ostat nich la tach po -
nad 700 za dań po za in we sty cyj nych za su -
mę 50 mi lio nów zło tych. Po nad 7 mln zło tych
każ de go ro ku tra fia z Fun du szu na kon kret -
ne pro jek ty eko edu ka cyj ne. 

aMiesz czą się w nich rów nież nie kon wen -
cjo nal ne za da nia i przed się wzię cia, któ re słu -
żą po głę bia niu wie dzy i świa do mo ści eko lo -
gicz nej oraz wraż li wo ści na ochro nę przy ro dy
i śro do wi ska na tu ral ne go. Ich kre ato ra mi są
ośrod ki edu ka cji eko lo gicz nej, któ re ka to wic -
ki Fun dusz wspie ra od lat. Do fi nan so wu je m.
in. ich wy po sa że nie w no wo cze sne po mo -
ce dy dak tycz ne i sprzęt, nie zbęd ny do upo -
wszech nia nia pu blicz nych pro jek tów oraz
udział mło dych pa sjo na tów eko lo gii w „zie -
lo nych” warsz ta tach, na któ rych zdo by wa ją
eko lo gicz ne szli fy. 

Tyl ko w ostat nich dwu la tach, w róż no rod -
nych przed się wzię ciach, ak cjach, wi do wi -
skach, hap pe nin gach, olim pia dach na rzecz
ochro ny śro do wi ska, przy go to wy wa nych
przez ośrod ki edu ka cji eko lo gicz nej wo je -
wódz twa ślą skie go uczest ni czy ło kil ka na ście
ty się cy uczniów wraz z opie ku na mi. 

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach po -
sta no wił uho no ro wać kon se kwent ną, nie -
zwy kłą mi sję edu ka cyj ną tych ośrod ków
ogła sza jąc pierw szy dla nich kon kurs
pod na zwą „Eko Edu”. Na kon kurs na pły nę -
ły 24 zgło sze nia z ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go. 

– Trud no nie do ce nić wy jąt ko wej pra cy,
pro wa dzo nej przez wszyst kich uczest ni -
ków kon kur su. Nie ma w nim prze gra nych,
choć wszyst kich na gro dzić nie spo sób – mó -
wi ła pod czas je go pod su mo wa nia na uro czy -
stej ga li w Ka to wi cach w po ło wie li sto pa dzie
br. Ga brie la Le nar to wicz, pre zes Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.
W ośrod kach edu ka cji eko lo gicz nej re ali zo -
wa ne są co raz cie kaw sze, nie kon wen cjo nal -
ne pro jek ty, któ re spra wia ją, że lek cje eko -
lo gii sta ją się nie zwy kle atrak cyj ne
i ocze ki wa ne przez uczniów. Zwłasz cza, gdy
są wspól nie z ni mi przy go to wy wa nym wy da -
rze niem, wi do wi skiem czy po ży tecz nym dla
ogó łu za da niem do wy ko na nia. Kon kurs „Eko
Edu” jest też, w opi nii G. Le nar to wicz, wy -
ra zem uzna nia dla ini cja to rów, twór ców
i ani ma to rów spo łecz nych przed się wzięć
edu ka cyj nych spod zna ku „eko”. To oni
pro mu jąc przy ja zne śro do wi sku i przy ro dzie
za cho wa nia, kształ tu ją bar dziej świa do me
eko lo gicz nie po ko le nie. 

Jak to ro bią?
Nie ma jed nej re cep ty na po wszech ną,

sku tecz ną edu ka cję eko lo gicz ną. Jest nią
z pew no ścią bo gac two i róż no rod ność pro -
gra mów i im prez edu ka cyj nych, ich atrak cyj -
ność i in no wa cyj ność oraz dzia ła nie dla do -
bra wspól ne go. 

Be skidz ka 5

Kie ru jąc się ty mi kry te ria mi ju ry kon kur su
„Edu Eko” naj wy żej oce ni ło Ośro dek Edu ka -
cji Eko lo gicz nej w Isteb nej – Dziel cu, któ ry
w swo jej dzia łal no ści jest czymś wię cej niż
tyl ko lo kal nym, atrak cyj nym miej scem lek cji
eko lo gii i spo tkań dla uczniów be skidz kich
gmin. 

Po wstał w 1997 ro ku w Nad le śnic twie Wi -
sła, w jed nym z wie lu, ob ję tych sta tu sem Le -
śne go Kom plek su Pro mo cyj ne go „La sy Be -
ski du Ślą skie go”. Sta wia ny jest ja ko wzór nie
tyl ko ze wzglę du na za an ga żo wa nie swo ich
go spo da rzy – le śni ków, ale przede wszyst -
kim na współ pra cę z oko licz ny mi gmi na mi,
or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i oso ba mi pry -
wat ny mi. 

Za pro jek to wa na w isteb niań skim OEE
przed la ty sa la wy kła do wa i pro jek cyj na za -
ra zem na 100 miejsc, wraz z za mknię tą
w dio ra mie sce no gra fią be skidz kie go la su
z je go ty po wą fau ną i flo rą, za chwy ca
do dziś, po dob nie jak wkom po no wa ne w tę
pa no ra mę sło wa i dźwię ki, od twa rza ne

na po trze by od by wa ją cych się tu taj lek cji
o śro do wi sku, przy ro dzie i na szej w niej obec -
no ści... Jest też nie kwe stio no wa nym cen trum
eko lo gii i kul tu ry za ra zem, któ re go dzia łal ność
daw no prze kro czy ła wy ty czo ne na po cząt -
ku je go uru cho mie nia, gra ni ce. 

Ten Ośro dek Edu ka cji Eko lo gicz nej oka -
zał się ma gicz nym miej scem, dla nie zwy kle
ce nio nej Au tor skiej Szkół ki Ma lar skiej wiel -
kiej mi ło śnicz ki sztu ki, eko lo gii i be skidz kiej
tra dy cji, pro wa dzo nej z wiel ka pa sją przez
Iwo nę ko na rzew ską. Gro ma dzi ona każ de -
go ro ku na po zasz kol nych za ję ciach oko -
ło 150 dzie ci z oko licz nych gmin. Tu taj rów -
nież do sko na lą swo je umie jęt no ści i ta len ty
oso by nie peł no spraw ne, chęt nie uczest ni czą -
ce w za ję ciach warsz ta to wo -in te gra cyj nych
o róż nym pro fi lu, jak np. pla stycz nym, ce ra -
micz nym, rzeź biar skim, haf ciar skim, ob -
rób ki drew na, ku li nar nym, czy ogrod ni czo -
przy rod ni czym. Pro wa dzo ne są one we
współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem „Do brze, że
je steś”. 

Tęt nią cy ży ciem isteb niań ski ośro dek ze
wzglę du na swo je oto cze nie przy cią ga tak -
że wie lu tu ry stów i let ni ków, spę dza ją cych tu
ro dzin ne wa ka cje. Po dzi wia ją za aran żo -
wa ny przy nim i wciąż wzbo ga ca ny Ogród
Ro ślin Be ski du Ślą skie go, z ca łym ich ga tun -
ko wym bo gac twem, a więc i sie dli ska mi przy -
rod ni czy mi, za kwa li fi ko wa ny mi do Na tu -
ry 2000. W je go bli skim są siedz twie
zbu do wa no rów nież eko lo gicz ny, aka cjo wy
plac za baw dla dzie ci ze ścież ka mi edu ka -
cyj ny mi i wia tą, któ ra peł ni funk cję „le śnej kla -
sy”. Nie co da lej, w do li nie po to ku Ma lin ka,
po wsta ła rów nież no wa ścież ka przy rod ni -
cza o tej sa mej na zwie, wraz z barw ny mi ta -
bli ca mi edu ka cyj ny mi.

Naj więk szym i nie ostat nim przed się -
wzię ciem OEE w Isteb nej – Dziel cu, po wsta -
łym we współ pra cy jest ży wy, roz wo jo wy pro -
jekt pn. „Zie lo na Książ ka Be skidz ka 5”.
Za tym ha słem kry je się pro jekt opty mal ne -
go roz wo ju mi kro re gio nu eko lo gicz no - tu ry -
stycz ne go w ob sza rze pię ciu be skidz kich
gmin: Bren nej, Isteb nej, Szczyr ku, Wi sły
i Ustro nia. Two rzą ce ten umow ny mi kro re -
gion re gion gmi ny już pro mu ją zrów no wa żo -
ną tu ry sty kę, je go nie zwy kłe bo gac two przy -

OEE w Istebnej – Dzielcu

Laureaci konkursu EkoEdu

Lekcja w OEE w Istebnej 
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rod ni cze, pla nu jąc rów no cze śnie na je go te -
re nach przy ja zne śro do wi sku i ocze ki wa ne
przez tu ry stów, in we sty cje.

Obec ni na kon kur so wej ga li w Ka to wi cach
go spo da rze zwy cię skie go Ośrod ka Edu ka -
cji Eko lo gicz nej, wsród nich: Da nu ta Ra bin,
wójt gmi ny Isteb na oraz Wi told Szoz da, nad -
le śni czy Nad le śnic twa Wi sła, chęt nie mó wi li
i o idei pro jek tu Be skidz ka 5 i współ pra cy po -
mię dzy be skidz ki mi gmi na mi, któ rą za in spi -
ro wa ła le śna edu ka cja. 

z mo bil ną Ar ką

Wśród lau re atów kon kur su Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach – „Eko Edu”
na dru gim miej scu upla so wa ła się Fun da cja
Eko lo gicz na AR KA z Biel ska -Bia łej. Po pu la -
ry zu je ona wie dzę o za gro że niach śro do wi -
ska i po trze bie ochro ny przy ro dy w spo sób
do tad nie spo ty ka ny, od 2005 ro ku. Swo ją
dzia łal ność pro wa dzi bar dzo ży wio ło wo i su -
ge styw nie. Jej ak cje i pro gra my ni ko mu nie
są obo jęt ne. Do bar dziej zna nych na le żą m.
in.: „Ko chasz dzie ci, nie pal śmie ci”, „Po móż
po trą co nym” (zwie rzę tom), „Ra tuj my be -
skidz kie la sy” czy „Cho in ki na dziei”. Wiel kim
atu tem Fun da cji jest jej do bra współ pra ca
z sa mo rzą da mi. 

Ar ka od po cząt ku swo jej dzia łal no ści
kreu je wiel kie ko lo ro we eko wi do wi ska, czę -
sto w cen trach miast, za pra sza jąc mło -
dzież do za ba wy i na uki jed no cze śnie.

Słyn na by ła jej eks po zy cja w kształ cie stat -
ku, za si la na mo du łem fo to wol ta icz nym, wy -
sta wio na w dzie się ciu be skidz kich gmi -
nach, w któ rych od by wa ły się
mul ti pre zen ta cje i warsz ta ty dla pię ciu ty się -
cy mło dych lu dzi.

Z ko lej nym pro jek tem – „Ar ka dla Zie mi”,
po pu la ry zu ją cym dzia ła nia na rzecz kli ma -
tu eko lo dzy Fun da cji od wie dzi li nie tyl ko Ka -
to wi ce i Biel sko - Bia łą, ale rów nież Byd -
goszcz i War sza wę. W warsz ta tach
edu ka cyj nych, mul ti me dial nych pre zen ta -
cjach kli ma tycz nych i hap pe nin gach, pod czas
któ rych dys ku to wa no o wpły wie zmian kli ma -
tycz nych na na sze ży cie, uczest ni czy ło
oko ło czte rech ty się cy osób. 

Rów nie wiel kim za in te re so wa niem cie szy -
ły się od pa do we eko puz zle, ukła da ne w cen -
trach miast, zwień czo ne usta no wie niem 15
czerw ca Ogól no pol skim Dniem Re cy klin gu.
Nie mniej wi do wi sko wą i cie ka wą by ła eks -
po zy cja do ty czą ca go spo dar ki od pa da mi, za -
aran żo wa na w wiel kim zie lo nym kon te ne rze
do wy wóz ki od pa dów. Umiesz czo no w nim
in te rak tyw ne gry i plan sze, po ka zu ją ce ma -
py dzi kich wy sy pisk śmie ci oraz tra gicz ne dla
zdro wia lu dzi skut ki ich spa la nia w do mo wych
pie cach. 

Tym ra zem Fun da cja AR KA zo sta ła na gro -
dzo na za nie zwy kle cie ka we, ży wio ło we i mo -
bil ne pro jek ty edu ka cyj ne, bez po śred nio
do cie ra ją ce do szkół i in nych ośrod ków wy -
cho waw czych.

Ener gicz na AR KA nie zwal nia tem pa.
Od stycz nia przy szłe go ro ku po now nie wy -
ru szy na szkol ną tra sę spe cjal nym, do brze
wy po sa żo nym sa mo cho dem z ofer tą cie ka -

wych warsz ta tów eko lo gicz nych, lek cji przy -
ro dy, eko lo gii i przy ja znej śro do wi sku tech -
ni ki. Ich uczest ni cy ba wiąc się, bę dą po zna -
wa li za sa dy m.in. funk cjo no wa nia
no wo cze snych in sta la cji eko lo gicz nych.

z żu bra mi

Rów no rzęd na, dru gą na gro dę w kon kur -
sie „Edu Eko” otrzy mał Ośro dek Edu ka cji
Eko lo gicz nej „Pszczyń skie żu bry” w Jan ko -
wi cach przy Nad le śnic twie Ko biór. Każ de go
ro ku od wie dza go po nad sto ty się cy osób
z kra ju i za gra ni cy. Wy bu do wa ny w 2006 ro -
ku za pie nią dze La sów Pań stwo wych,
z ogrom nym wspar ciem Na ro do we go i Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach, stał się
wiel ką atrak cją prze my sło we go wo je wódz -
twa ślą skie go. W je go są siedz twie ży je dziś
naj zdrow sze w Pol sce, czter dzie sto osob ni -
ko we sta do żu brów, wy wo dzą ce się z li nii
swo ich pszczyń skich przod ków, spro wa -
dzo nych przez księ cia Ja na Hen ry ka XI von
Pless w 1865 ro ku. Moż na je pod opie ką le -
śni ków oglą dać nie tyl ko w po ka zo wej za gro -
dzie. 

Żu bry ży ją w sta dach. By tu ją tu taj w zna -
ko mi tych wa run kach, w re zer wa cie o po -
wierzch ni po nad 740 hek ta rów! Pszczyń skie
żu brzy ce z ma ły mi swo bod nie po ru sza ją się
po swo im re zer wa cie. Jak się ma szczę ście,
moż na je doj rzeć z le śnej od da li. Sam ce two -
rzą od ręb ne sta da lub ży ją sa mot nie, do łą -
cza jąc do part ne rek w okre sie go do wym. Od -
osob nio ne jest je dy nie mło de, nie spo koj ne,
ka wa ler skie sta do by ków. Prze by wa pod kon -
tro lą, w od ręb nej, wiel kiej za gro dzie. 

Moż li wość spo tka nia z żu bra mi to pierw -
szy po wód, dla któ re go chęt nych na lek cje
eko lo gii i przy ro dy w tym ośrod ku nie bra ku -
je. Dru gi po wód, to prze ka zy wa ne da lej wra -
że nia, ja kie wy no szą uczest ni cy z ich pod -
glą da nia w na tu ral nym śro do wi sku i czę sto
ży we lek cje eko lo gii „pod chmur ką”. 

Każ da dłu go ocze ki wa na lek cja z żu bra -
mi roz po czy na się w bu dyn ku dy dak tycz nym.
Tam jej uczest ni cy, w do brze wy po sa żo nej
sa li, tak że w in te rak tyw ne sta no wi ska edu -
ka cyj ne, naj czę ściej oglą da ją film, po ka zu -
ją cy hi sto rię ho dow li pszczyń skich żu brów
oraz zmie nia ją ce się wy sta wy i eks po zy cje
przy rod ni cze. Słu cha ją też cie ka wych opo -
wie ści o le sie, je go zwie rzę tach, ro śli nach
i trud nym je go trwa niu w XXI wie ku. I na ko -
niec idą ten las zo ba czyć, po dob nie jak żu -
bry, z bli ska. Po czuć ina czej niż pod czas tu -
ry stycz nych wy cie czek. Ta kie lek cje eko lo gii

pro wa dzo ne w Jan ko wi cach przez na uczy -
cie li – le śni ków, naj pięk niej opo wia da ją -
cych o le sie i je go ży ciu, na dłu go za pa da -
ją w pa mię ci.

z wy róż nie niem

W gro nie li de rów edu ka cji eko lo gicz nej zna -
la zły się rów nież ośrod ki wy róż nio ne. Wśród
nich jest Ze spół Pla có wek Szkol no -Wy cho -
waw czo - Re wa li da cyj nych w Wo dzi sła wiu
Ślą skim, le gi ty mu ją cy się Zie lo nym Cer ty fi -
ka tem I stop nia. To znak ja ko ści przy zna wa -
ny pla ców kom oświa to wym za przed się -
wzię cia na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju. 

W tej szko le eko lo gia jest prio ry te tem! Ju -
ry kon kur su wy róż ni ło ją za pro jekt pn.
„Dbam o zwie rzę ta, sza nu ję ro śli ny. Eko lo -
gia – mo je hob by”. Obej mo wał on za rów no
warsz ta ty tech nicz ne, pod czas któ rych
ucznio wie skon stru owa li let nią wo lie rę, peł -
nią cą ro lę pra cow ni eko lo gicz nej; ak cję
zbie ra nia su row ców wtór nych na ogrom ną
ska lę, po kaz mo dy eko lo gicz nej oraz pro mo -
cję sa me go sie bie ja ko eko lo ga.

Le śną Izbę Edu ka cji przy Nad le śnic twie
Sie wierz na gro dzo no za pro jekt „Spar ta kia -
da le śna”. Był to kon kurs te re no wy, któ ry pro -
wo ko wał uczest ni ków do od po wie dzi na ta -
kie py ta nia jak np.: ja ki jest ich sto su nek
do la su?, czym jest dla nich las ze swo ją flo -
rą i fau ną?, jak trze ba się w nim za cho wy -
wać, by nie szko dzi przy ro dzie?

Wy róż nio ny zo stał rów nież mło dy Ślą ski
Ogród Bo ta nicz ny w Mi ko ło wie za doj rza ły
pro jekt pn. „Aka de mia Edu ka cji na rzecz
zrów no wa żo ne go roz wo ju”. By ła to świet nie
przy go to wa na au tor ska ofer ta edu ka cyj na dla
na uczy cie li, stu den tów i uczniów.

Mu zeum Gór nic twa Wę glo we go w Za brzu,
od lat or ga ni za tor co rocz ne go „Ty go dnia Zie -
mi”, prze ka zy wa nie rze tel nej wie dzy o sta -
nie śro do wi ska na tu ral ne go, spo so bach ra -
dze nia so bie z pro ble ma mi eko lo gicz ny mi czy
pro pa go wa nie na wy ków ochro ny przy ro dy
wpi sa ło w swo ja tra dy cyj ną dzia łal ność.
Trud no na wet zli czyć ilość im prez, pre lek cji,
wy kła dów, kon kur sów, kon cer tów, pro jek cji
fil mo wych, ja kie przy go to wy wa li je go pra cow -
ni cy, czę sto we współ pra cy z za kła da mi prze -
my sło wy mi. Z ca łą pew no ścią to mu zeum
w peł ni za słu gu je na mia no atrak cyj nej dla
mło dzie ży aka de mii eko lo gicz nej! I za to je
rów nież wy róż nio no.

Ośrod ki edu ka cji eko lo gicz nej trud no
prze ce nić. Ich dzia ła nia na sta łe wpi sa ły się
w pu blicz ną prze strzeń zmie nia ją ce go się
wo je wódz twa ślą skie go. 

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Kolumny dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz

ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w katowicach

Kawalerskie stado żubrów po konrolą
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