


Re kre acyj na Do li na to no wo cze sny
kom pleks miesz ka nio wy, zlo ka li zo wa ny
w bli skim s siedz twie Do li ny Trzech
Sta wów. Ska da si z czte rech
trzy pi tro wych bu dyn ków – miesz ka nia
s go to we do sprze da y – z miej sca mi
po sto jo wy mi w ga ra ach pod ziem nych.
Wo kó osie dla w bli skiej od le go ci
do stp do in fra struk tu ry so cjal nej,
dro go wej i sze ro ko roz wi ni tej
na wy so kim po zio mie sie ci
ga stro no micz nej. W po bli u znaj du j si
szko y, przed szko la, ob ka, ban ki,
bi blio te ki, uczel nie wy sze.
Nie wt pli wie naj wik szym atu tem
osie dla jest naja trak cyj niej sza
lo ka li za cja w cen trum Ka to wic
w bli sko ci po nad 400-hek ta ro we go
Ka to wic kie go Par ku Le ne go Do li ny
Trzech Sta wów. Gwa ran to wa ny
do stp do wiel kich ob sza rów zie le ni

usy tu owa nych nad sta wa mi z uni kal n
flo r i fau n, tra sy ro we ro wej,
rol ko stra dy i in ne ogól no do stp ne
obiek ty spor to we np. ba sen,
kor ty te ni so we, no wo cze nie
wy po sa o ne miej sca za baw dla dzie ci,
mo dzie y i in ne. Pro jekt cha rak te ry zu je
si no wa tor sk ar chi tek tu r
re pre zen tu j c naj wy sze stan dar dy
eu ro pej skie. Ar chi tek ci za pro jek to wa li
no wo cze sn bry  bu dyn ków na wzór
fal, tak by na wi zy wa a do gów nych
atu tów oko li cy – sta wów i zie le ni.
Do miesz ka par te ro wych przy na le 
roz le ge ta ra sy. Przy miesz ka niach
na wy szych kon dy gna cjach znaj du j
si prze stron ne, no wo cze sne bal ko ny
z lu mo na mi. Struk tu ra bu dyn ków
obej mu je miesz ka nia 2-, 3-
i 4-po ko jo we o po wierzch ni
od 57 do 85 m kw.

Ofer ta obej mu je miesz ka nia
zre ali zo wa ne w sta nie
de we lo per skim. Bu dyn ki wy po sa o ne
w urz dze nia dwi go we do stp ne
z po zio mu ''0'' i ga ra y pod ziem nych.
W ga ra ach pod ziem nych do ka de go
miej sca po sto jo we go
przy na le y za my ka na ko mór ka
go spo dar cza.
Re kre acyj na Do li na to no wa
in we sty cja Ka to wic kiej Spó dziel ni
Miesz ka nio wej.
Skie ro wa na szcze gól nie dla klien tów
ce ni cych so bie ci sz, spo kój
oraz do stp do re kre acji.
No wo cze sna ar chi tek tu ra, wy so ki
stan dard za sto so wa nych ma te ria ów
oraz nie sa mo wi ta re kre acyj na
oko li ca, spra wia j, e Re kre acyj na
Do li na jest ide al nym miej scem
do za miesz ka nia.

www.rekreacyjna-dolina.pl

Ka to wic ka Spó dziel nia 
Miesz ka nio wa
ul. Klo no wa 35c, 40-168 Ka to wi ce
Biu ro sprze da y na te re nie osie dla:
ul. Pu a skie go 34/1, Ka to wi ce 
tel. 32 208 47 40 (39)
za rzad@ksm.ka to wi ce.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Termin realizacji: inwestycja zakoczona,
budynki oddane do uytkowania

Cena 1m2 brutto 6700 z

Miejsca parkingowe w garau podziemnym,
wielostanowiskowym z komórk: do 36000 z

Liczba piter: 3

Lokalizacja:
ul. Puaskiego, Osiedle Paderewskiego, Katowice
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Tra dy cyj ne, uro czy ste ob cho dy
„l skie go Dnia Bu dow la nych
– 2015”, któ re s wspól nym przed si -
wzi ciem sa mo rz dów za wo do wych
i go spo dar czych bu dow nic twa re -
gio nu, któ re w lu tym 2008 ro ku utwo -
rzy y plat for m wspó dzia a nia ja ko

Fo rum Bu dow nic twa l skie go,
re pre zen tu j c po nad 40 ty si cy ka -
dry in y nie rów tech nicz nych i bli -
sko 300 or ga ni za cji go spo dar czych,
tym ra zem od by y si 13 pa dzier ni -
ka br. w Cen trum Kon gre so wym
w Ka to wi cach.

Spo tka nie to od by wa j ce si w za -
cnym gro nie spo ecz no ci bu dow la -
nej by o oka zj do po dzi ko wa
za za wo do we osi gni cia, za wzo ro -
w pra c, za spo ecz n po sta w.

Or ga ni za to rzy uro czy sto ci Prze -
wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej

Podzikowania
za zawodowe
osignicia
i wzorow prac

Or ga ni za to rzy uro czy sto ci Fran ci szek Busz ka i Ta de usz Wnuk 

LSKI DZIE BUDOWLANYCH – 2015
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Izby In y nie rów Bu dow nic twa, wi ce -
prze wod ni cz cy Fo rum Bu dow nic twa
l skie go Fran ci szek Busz ka i Pre -
zy den ta l skiej Izby Bu dow nic twa,
Prze wod ni cz cy Fo rum Bu dow nic twa
l skie go Ta de usz Wnuk ser decz nie
po dzi ko wa li za przy j cie za pro sze -
nia i ser decz nie po wi ta li: 

Grze go rza Ma tu sia ka oraz Pa na
Ja na Rzy me k – Po sów na Sejm
RP i Czon ków Sej mo wej Ko mi sji
Go spo dar ki,

Wi tol da Kle pa cza – Czon ka Ko -
mi sji do Spraw Unii Eu ro pej skiej,

Wi ce wo je wo d l skie go – Ga -
brie l Le nar to wicz,

Ma riu sza Ha a dy ja – Pod se kre ta rza
Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki,

Ol gier da Dzie ko skie go – Se -
kre ta rza Sta nu Kan ce la rii Pre zy den -

ta Rzecz po spo li tej Pol skiej – Bro ni -
sa wa Ko mo row skie go w la tach 2010-
2015, a tak e Wi ce mi ni stra w la -
tach 2000-2001 w Mi ni ster stwie
Roz wo ju Re gio nal ne go i Bu dow nic -
twa i 2007 do 2010 w Mi ni ster stwie In -
fra struk tu ry, ko or dy nu jc wa nie
spra wy bu dow nic twa i go spo dar ki
prze strzen nej, od wie lu lat wspó pra -
cu j ce go ze ro do wi skiem bu dow la -
nym na sze go re gio nu.

Ser decz nie po wi ta no wa dze sa mo -
rz do we wo je wódz twa oraz miast
na sze go re gio nu:

Mi cha a Czar skie go – Rad ne go
Sej mi ku Wo je wódz twa l skie go,
Prze wod ni cz ce go Ko mi sji Bu de tu,
Skar bu i Fi nan sów, Mar sza ka wo je -
wódz twa l skie go w la tach 2002-
2006, Sa wo mi ra Bro dzi skie -

go – Dy rek to ra Kan ce la rii Sej mi ku
Wo je wódz twa l skie go, Ka zi mie rza
Ka rol cza ka – Czon ka Za rz du Wo -
je wódz twa l skie go, Ka ta rzy n
Dzió b – Za stp c Pre zy den ta Mia -
sta Za brze, Da mia na Bar ty l – Pre -
zy den ta Mia sta By tom, Mi o sza Ste -
ca – Za stp ca Pre zy den ta Mia sta
Ty chy ds. In fra struk tu ry, Eu ge niu sza
Ka pu nia ka – Wój ta Gmi ny ar no -
wiec, Bo e n Gol da mer -Ka pa -
 – Dy rek to ra Wy dzia u In fra struk tu -
ry l skie go Urz du Wo je wódz kie go,
An n Do mal sk – Kie row nik Re fe -
ra tu Oce ny Pro jek tów 2 Wy dzia u Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go Urz du Mar sza kow -
skie go.

Or ga ni za to rzy po wi ta li rów nie wa -
dze kra jo wych i re gio nal ne in sty tu cje
ochro ny ro do wi ska i bu dow nic twa:

Do ro t Za wadz k - Stp niak – Za -
stp c Pre ze sa Na ro do we go Fun du -
szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej wraz z Pa nem Je rzym
Swa to niem – Dy rek to rem De par ta -
men tu Ochro ny Zie mi oraz Pa nem
Woj cie chem Sta wia nym – Eks -
per tem w tym Fun du szu, Ma go rza -
t Kuch n – kie row ni ka Ze spo u
Fun du szy Eu ro pej skich Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach.

Ob cho dy „l skie go Dnia Bu dow la -
nych – 2015” wraz z kon fe ren cj me -
ry to rycz na by y cz ci ska do w
pro gra mu „V Eu ro pej skie go Kon gre -
su Ma ych ired nich Przed si biorstw”.
Bar dzo ser decz nie po wi ta no Ta de -
usza Do no ci ka – or ga ni za to ra te go
tak zna cz ce go przed si wzi cia, Wi -

Me da lem zo tym Za Du go let ni Su b zo sta wy ró nio ny Jan Je zio row ski – z -ca Pre ze sa Spó dziel ni Miesz ka nio wej Mie cho wi ce
i Ire na Ko o dziej – Kie row nik Dzia u Eko no micz ne go Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej

Me dal srebr ny Za Du go let ni Su b otrzy ma a Jo an na Koch – Ku bas – Pre zes Za rz du Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej Mie cho wi ce w By to miu

LSKI DZIE BUDOWLANYCH – 2015
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Uho no ro wa ni Od zna ka mi Mi ni stra Go spo dar ki „Za za su gi dla roz wo ju go spo dar ki Rze czy po spo li tej”

Wy ró nie ni Od zna ka mi Ho no ro wy mi Mi ni stra In fra struk tu ry „Za za su gi dla Bu dow nic twa”

ce mi ni stra w Rz dzie Je rze go Buz ka,
Wi ce pre ze sa Kra jo wej Izby Go spo dar -
czej i Pre ze sa re gio nal nej Izby Go spo -
dar czej w Ka to wi cach. 

Ser decz nie po wi ta no te re pre -
zen tu j cych kra jo we or ga ni za cje po -
za rz do we bu dow nic twa: Ste fa na
Czar niec kie go – Wi ce pre ze sa Pol -
skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa,
dr. in. Krzysz to fa Ku czy skie -
go – Za stp c Dy rek to ra ds. Ba da

i In no wa cji In sty tu tu Tech ni ki Bu -
dow la nej, El bie t Ja ni szew sk-
Ku ro pa tw – Czo nek Pre zy dium
Ko mi te tu Na uko wo -Tech nicz ne go
Go spo dar ki Ener ge tycz nej NOT, Mi -
ko a ja Ma chu li ka – Se kre ta rza Ra -
dy l skiej Okr go wej Izby Ar chi tek -
tów RP, Pre zy den ta Ga li cyj skiej Izby
Bu dow nic twa Pio tra Hra bie go.

Prze wod ni cz cych Okr go wych
Izb In y nie rów Bu dow nic twa Ada ma

Pod ho rec kie go – Prze wod ni cz cy
Ra dy Ku jaw sko -Po mor skiej OIIB,
Mie czy sa wa Grodz kie go – Prze -
wod ni cz cy Ra dy Ma zo wiec kiej OIIB,
An drze ja Paw ow skie go – Z -ca
Prze wod ni cz ce go Ra dy Dol no l -
skiej OIIB, Mie czy sa wa Mo lenc -
kie go – Z -ca Prze wod ni cz ce go Ra -
dy Opol skiej OIIB, Ja nu sza
Ku rzy c – Czo nek Ra dy Opol skiej
OIIB, Wi tol da Isal skie go – Czo nek

LSKI DZIE BUDOWLANYCH – 2015
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Ra dy Opol skiej OIIB, Je rze go Syl we -
strza ka – Czo nek Ra dy Opol skiej
OIIB, Ja na Bob kie wi cza – Z -ca
Prze wod ni cz ce go Ra dy Za chod -
nio po mor skiej OIIB, Ju sty n
Just – Skarb nik Za chod nio po mor skiej
OIIB, Wa ca wa a zar czy ka – Czo -
nek Ra dy OIIB, Ta de usza Ka na -
sa – Czo nek Ra dy OIIB,

Jak co ro ku wy ra zem uzna nia
za w wzo ro wa pra c by y wr czo ne
Me da le za du go let nia Su b Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, Od -
zna ki Ho no ro we Mi ni stra Go spo dar -
ki „Za za su gi dla roz wo ju go spo dar ki
Rze czy po spo li tej”, Od zna ki Ho no ro -
we Mi ni stra In fra struk tu ry „Za za su -

gi dla Bu dow nic twa”, Od zna ki Ho no -
ro we „Za za su gi dla woj. l skie go”,
Od zna ki Ho no ro we „Za su o ny dla
Bu dow nic twa” i „Za su o ny dla go spo -
dar ki ko mu nal nej”.

Ga brie la Le nar to wicz – wi ce wo je -
wo da l ski wr cza j ca od zna cze nia
w imie niu Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej za bie ra jc gos stwier dzi a m.in.
e w naj bli szym cza sie b dzie my
sta przed wdra a niem zmian w usta -
wie an ty smo go wej je li ona b dzie
mia a przy nie ocze ki wa ny efekt
w po sta ci po pra wy sta nu po wie trza,
co szcze gól nie od czu wa my w na szym
wo je wódz twie, to mu si my w spo sób
nie zwy kle in ten syw ny przy go to wy wa

si z punk tu wi dze nia zwik sze nia
efek tyw no ci ener ge tycz nej w bu dyn -
kach, aby eko lo gicz ne ogrze wa nie
sta o si wy dol ne eko no micz nie dl go -
spo darstw do mo wych. 

– Pierw sze kro ki ta kie naj wa niej -
sze, cz cio wo zo sta o ju zro bio ne
si a mi l skich bu dow la ców. Ty mi
kro ka mi zmie rza my do te go by na sze
osie dla miesz ka nio we by y bar dziej es -
te tycz ne, czy ste je li cho dzi o oto cze -
nie i po wie trze. y cz Pa stwu od kry -
wa nia no wych roz wi za, wy mia ny
no wych prak tyk i gra tu lu j wszyst kim
na gro dzo nym i od zna czo nym. 

Za bie ra jc gos wi ce mi ni ster go spo -
dar ki Ma riusz Ha a dyj po wie dzia, e
na co dzie zaj mu je si kon tak ta mi z or -
ga ni za cja mi przed si bior ców, ale jest
to kon takt bar dzo ro bo czy na eks perc -
kim po zio mie. – W zwiz ku z tym po -
my la em, e przy dzi siej szej oka zji do -
brze by by o po wie dzie co bar dziej
uro czy ste go. Na tkn em si na cy tat
Ste va Job sa „Je dy n rze cz któ ra
da wa a mi si y by i ci gle do przo du
by o to e ko cham to co ro bi” .

Przed si bior cy s to oso by, któ rym
si chce pra co wa bo ina czej wy bra li
by a twiej sza cie k ka rie ry i y cia
za wo do we go. Do sko na le ra dz so -
bie za rów no w iden ty fi ko wa niu
szans jak i zma ga niu si z prze ci -
wie stwa mi. Ra cjo nal ne po dej cie
do biz ne su nie raz by o po wo dem te -
go, e wy cho dzi li my ja ko Pol ska
z ci kich sy tu acji su ch no g. Dzi -
siej szy dzie jest ta kim dniem,
w któ rym chcie li by my po ka za t
wdzicz no i pod kre li to e Pa -
stwa pra c do ce nia my. 

Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Za rz dy Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej, Za stp ca Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa wy ró nio ny zo sta Od zna k „ZA ZA SU GI DLA ROZ WO JU
GO SPO DAR KI RP”

Odznak „ZA ZASUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RP” otrzyma
Artur Komor – Prezes Zarzdu Zakadu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom

Od zna k Ho no ro wa „Za su o ny dla Bu dow nic twa” otrzy ma Jan Jam ro zik – wi ce pre zes Za rz du Za ka -
du Bu dyn ków Miej skich sp. z o.o. By tom
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Uroczystoci wita Budowlanych odbyway si w Centrum Kongresowym w Katowicach

W cza sie uro czy sto ci wr czo ne zo -
sta y na gro dy i ty tu y lau re atom Kon -
kur su „l skie Bu do wa nie 2015”,
któ ry jest za da niem pu blicz nym Mar -
sza ka i Za rz du wo je wódz twa l -
skie go.

Ka pi tu a Na gród i Wy ró nie l skiej
Izby Bu dow nic twa uho no ro wa a Na -
gro d wraz z Ty tu em: „AU TO RY TET
BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI
L SKIEJ Lesz ka Dziu b – wa ci cie -
la fir my Prze my so wo - Bu dow la nej
LECH BUD.

Le szek Dziub dzi ku jc za wy ró -
nie nie po wie dzia, e to wy ró nie nie
utwier dza go w tym e chy ba ob ra
wa ci w dro g mo je go y cia.
– Ca e y cie po wie ci em wy ko -
naw stwu w bu dow nic twie. Za czy na -
em od mo de go cho pa ka po tech -
ni kum w Tar now skich Gó rach Po 20
la tach otwar em fir m LECH BUD,
któ ra zaj mo wa a si usu wa niem
szkód gór ni czych. Obec nie re ali zu -
je my bu dow nic two wie lo ro dzin ne
i bu du je my osie dla dom ków jed no -
ro dzin nych w By to miu. Ja to co ro -
bi ko cham i cza sa mi jak mam
stres to wje dam na bu do w ubie -
ram bu ty gu mo we i tam si naj le piej
czu j. 

Ka pi tu a Na gród i Wy ró nie Kon kur -
su „l skie Bu do wa nie” uho no ro wa a
Ty tu em wraz z Me da lem „OSO BO -

WO BU DOW NIC TWA L SKIE -
GO” Ta de usza Do no ci ka – pre ze sa
Za rz du Re gio nal nej Izby Go spo dar -
czej w Ka to wi cach

Pre zes Ta de usz Do no cik stwier dzi,
e nie jest przy zwy cza jo ny do otrzy -
my wa nia wy ró nie, a to jed nak tro -
ch wzru sza. – To Pa stwu na le 
si po dzi ko wa nia, e je ste my tu ra -
zem, e Kon gres sta si do dat ko w
oka zj, e by po g bi wspó pra c na -
szych ro do wisk, bo bu dow nic two
jest bar dzo wa n cz ci go spo dar -
ki. My my pró bo wa li z Ta de uszem
Wnu kiem I Fran cisz kiem Busz ka
w zmie nia j cej si rze czy wi sto ci
lat 90. wo je wódz twa l skie go, któ -
re by o w sta nie ka ta stro ficz nym
w sen sie go spo dar czym, two rzy
wi zj prze mian. Te wi zje two rzy li my
na fo rach go spo dar czych dwa ra zy
w ro ku – pierw sze od by o si je sie -
ni 1990 ro ku, a pó niej prze kszta -
ci y si w fo ra eu ro pej skie. Chcia em
po ka za, e nic nie wzi o si z su -
fi tu, to by a ewo lu cja, doj rze wa nie, do -
ra sta nie, zdo by wa nie do wiad cze,
by wspól nie osi ga lep sze roz wi -
za nia dla Pol ski, dla l ska. 

Bar dzo dzi ku je mo im przy ja cio om
za to, e tro ch prze war to cio wa li mo -
j oso b i w ten spo sób zo bo wi za li
mnie e by jesz cze te 3 la ta do ko -
ca ka den cji jesz cze po pra co wa.

Ga brie la Le nar to wicz – wi ce wo je wo da l ski

Wi ce mi ni ster go spo dar ki Ma riusz Ha a dyj
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI LSKIEJ

LSKI DZIE BUDOWLANYCH – 2015

LESZEK DZIUB
MENADER, FACHOWIEC, SPOECZNIK

Ka pi tu a Na gród i Wy ró nie l skiej Izby Bu dow nic twa uho no ro wa a Na gro d
wraz z Ty tu em: „AU TO RY TET BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI L SKIEJ

Lesz ka Dziu b – wa ci cie la fir my Prze my so wo-Bu dow la nej LECH BUD

W cigu 20 lat firma Przemysowo – Budowlana w Bytomiu
LECHBUD, liczca na  pocztku zaledwie kilka osób, osigna
status redniego przedsibiorstwa. Staa si znaczca na trud-
nym, konkurencyjnym rynku budowlanym.

Jest to miar zawodowego i osobistego sukcesu waciciela
firmy Pana Leszka Dziub. Jest on autorytetem dla szerokiego
grona osób, które znaj jego zasugi, umiejtnoci mene-
derskie, fachow wiedz. Znaj te jego aktywne zaanga-
owanie w proces integracji rodowiska gospodarczego.

Pan Leszek Dziub jest take jednym z tych, którzy niezwy-
kle efektywnie potrafi czy biznes z dziaalnoci charyta-
tywn.

Jako czowiek wraliwy i empatyczny dobrze zna pojcie spo-
ecznej odpowiedzialnoci biznesu. Nie marnuje czasu bo wie,
e raz utracony jest nie do odzyskania. Ceni wic kad chwil,
która daje poczucie sensu i publicznego poytku.

Jego wsparcie dla wielu instytucji spoecznych, placówek
owiaty, domów dziecka, misji duszpasterskich zawsze spo-
tyka si z szacunkiem i wdzicznoci. Za osignicia za-
wodowe i postaw moraln wyróniany i nagradzany. Zoty Laur
Umiejtnoci i Kompetencji, lska Nagroda Jakoci, Marka
– lskie, a dzi Tytu „ Autorytet Budownictwa i Gospodarki
lskiej”. Ma Pan Leszek Dziub swój twórczy wkad w rozwój
regionu. Ma serce dla Bytomia, o czym wiadczy jego zaan-
gaowanie w rozwój i promowanie miasta. Pan Leszek Dziub
jest m.in. Tytularnym Wiceprezesem Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach, Prezesem jej bytomskiej Delega-
tury, czonkiem Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa, czon-
kiem lskiej Izby Budownictwa.

Dzikujemy mu dzi za jego prac i dziaalno spoeczn
przekonani, e zyska ni wielkie uznanie caej spoecznoci
budowlanej.

Laudacja wygoszona przez Tadeusza Wnuka
Przewodniczcego Kapituy
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OSOBOWO
BUDOWNICTWA LSKIEGO

TADEUSZ DONOCIK
TWÓRCA HISTORII POLSKIEJ PRZEDSIBIORCZOCI

Ka pi tu a Na gród i Wy ró nie Kon kur su „l skie Bu do wa nie” uho no ro wa a Ty tu em
wraz z Me da lem „OSO BO WO BU DOW NIC TWA L SKIE GO”

Ta de usza Do no ci ka – Pre ze sa Za rz du Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach

Przed si bior czo – so wo, któ re Ta de usz Do no cik po wta rza nie stru dze nie,
tu ma czc je go g bo ki sens. So wo wa ne, so wo klucz, któ re go zna cze nie, jak
s dz, traf nie i jed no cze nie sym bo licz nie cha rak te ry zu je bo ga t dzia al no
i dro g za wo do w Ta de usza Do no ci ka. Bo Ta de usz two rzy hi sto ri pol skiej przed -
si bior czo ci, te go wa ne go fun da men tu roz wo ju eko no micz ne go, prze mian spo -
ecz nych, a jesz cze sze rzej cy wi li za cyj nych re gio nu i kra ju.

Od za wsze wy ra a prze ko na nie, e ma e i red nie fir my to szan sa i dro ga
do go spo dar cze go suk ce su. To prze ko na nie le go u pod staw po wsta nia Re gio -
nal nej Izby Go spo dar czej, któ rej Ta de usz Do no cik jest za o y cie lem, twór c i nie -
prze rwa nie Pre ze sem. RIG to dzi jed na z naj wik szych i naj pr niej dzia a j -
cych or ga ni za cji sa mo rz du go spo dar cze go w Pol sce. Ja ko pierw sza Izba w kra ju
wy ró nio na Pol sk Na gro da Ja ko ci.

Ta de usz Do no cik po sia da wiel ki ta lent za rzd czy i or ga ni za cyj ny. 
Kreu je ide efek tyw nej wspó pra cy z przed sta wi cie la mi in sty tu cji rz do wych, sa -

mo rz do wych, przed si bior ca mi za rów no w re gio nie, kra ju, a tak e za gra ni c.
Z wiel k oso bi st kul tu r uka da re la cje z oto cze niem.
Za wsze po st pu je zgod nie z war to cia mi etycz ny mi.
Ma sil ny cha rak ter. Po tra fi od wa nie mó wi o spra wach trud nych, o pro gach,

ba rie rach za kó ca j cych zdro wy rytm go spo dar ki. Nie na le y jed nak do mal kon -
ten tów. Wska zu je spo so by roz wi zy wa nia skom pli ko wa nych pro ble mów. Po -
sia da bo wiem wie dz i zna jo mo wszel kich uwa run ko wa spo ecz no -praw nych.
Wie co zna czy „ da”, ale te wie co zna czy „spe nia” te  da nia.

Ma do wiad cze nia z pra cy ja ko wi ce mi ni ster w rz dzie Pre mie ra Je rze go Buz ka.
Do mo dych mó wi: rów naj do naj lep szych, kon ku ruj sku tecz nie, sta wiaj so -

bie am bit ne ce le, re ali zuj je z upo rem i kon se kwen cj, miej wy obra ni i cier -

pli wo. I zjed nu je so bie mo dych. Jest ini cja to rem pro jek tu: „Mo dzi kon tra l -
ski ry nek pra cy”. Dzi ki je go za an ga o wa niu wie lu ab sol wen tów l skich uczel -
ni otrzy ma o za trud nie nie, du a gru pa spo ród nich roz po cz a wa sn dzia al -
no go spo dar cz.

Cz sto Ta de uszu za sta na wia my si w czym tkwi fe no men Two jej nie spo y -
tej ener gii? Co jest ró dem te go ognia za pa u i wy trwa o ci? Czy jest jed no -
znacz na od po wiedz? Lu bisz trud ne wy zwa nia. Mó wisz nam o tym, po dej mu -
jc si co raz to no wych przed si wzi.

Wie le lat te mu, u pro gu trans for ma cji, z ini cja ty wy Ta de usza Do no ci ka po -
wsta a pre sti o wa ju dzi in sty tu cja Lau rów Umie jt no ci i Kom pe ten cji. Jest
Ta de usz Do no cik wspó twór c l skiej Na gro dy Ja ko ci. Ja ko uzna ny au to ry -
tet wska zu je naj lep sze wzor ce przed si bior czo ci god ne na la do wa nia.

Eu ro pej ski Kon gres Ma ych i red nich Przed si biorstw, od by wa j cy si w tym
ro ku po raz pi ty, któ re go ob ra dy wa nie trwa j, to te dzie o Ta de usza Do no -
ci ka. Za rów no Kon gres, jak wszyst kie in ne, cen ne ini cja ty wy je go twór cy, zro -
dzi si z prze ko na nia, e sek tor ma ych i red nich przed si biorstw, w któ rym
funk cjo nu je rów nie tak wie le firm bu dow la nych ma wiel kie zna cze nie dla spo -
ecz ne go do bro by tu. Za po wsta j ce w wy ni ku ob rad re ko men da cje dla wadz,
sta no wi swo iste wy tycz ne jak wspie ra i umac nia pol sk go spo dar k.

Pan Pre zes Ta de usz Do no cik, za swo j pra c, za wie lo let ni dzia al no, za po -
nad prze cit ne za su gi, za wzo ro we wy wi zy wa nie si z po wie rza nych mu wa -
nych funk cji, zy ska po wszech ne uzna nie, w tym tak e wiel ki sza cu nek spo ecz -
no ci bu dow la nej.

To wiel ka przy jem no wr czy Ci Ta de uszu za szczyt ny Ty tu Ho no ro wy wraz
z Me da lem: „Oso bo wo Bu dow nic twa l skie go.”

Laudacja wygoszona przez Franciszka Buszk
Wiceprzewodniczcego Kapituy
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w Mi dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach 

dnia 13 pa dzier ni ka 2015 r. o go dzi nie 10.00

OD ZNA CZE NIA IODZNAKIHONOROWE
„ME DAL ZA DU GO LET NI SU B”
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

zo ty
Jan Je zio row ski – Za stp ca Pre ze sa Spó dziel ni Miesz ka nio wej MIE CHO WI CE 

w By to miu
Ire na Ko o dziej – Kie row nik Dzia u Eko no micz ne go Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej

srebr ny
Jo an na Koch -Ku bas – Pre zes Za rz du Spó dziel ni Miesz ka nio wej MIE CHO WI CE 

w By to miu

Od zna ka Ho no ro wa 
Mi ni stra Go spo dar ki

„ZA ZA SU GI DLA ROZ WO JU GO SPO DAR KI RP”

Ma go rza ta Ak sam ska – Czo nek Za rz du, Dy rek tor ds. Eko no micz nych 
Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej

Cze sa wa Bel la – Za stp ca Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby 
In y nie rów Bu dow nic twa

Ste fan Czar niec ki – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa, 
Wi ce pre zes Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

Ewa Dwor ska – Se kre tarz Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Za rz du Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej, 
Za stp ca Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

Ro man Kar wow ski – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
Ar tur Ko mor – Pre zes Za rz du Za ka du Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o. By tom

Ste fan Wój cik – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
Piotr Zo zgór nik – Za stp ca Pre ze sa Za rz du, Dy rek tor ds. Tech nicz nych i Eks plo ata cji 

Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej

Od zna ka Ho no ro wa 
Mi ni stra In fra struk tu ry

„ZA ZA SU GI DLA BU DOW NIC TWA”

Jan Jam ro zik – Wi ce pre zes Za rz du Za ka du Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o. By tom

Od zna ka Ho no ro wa
„ZA ZA SU GI DLA WO JE WÓDZ TWA L SKIE GO”

zbio ro wa 
Spó dziel nia Miesz ka nio wa MIE CHO WI CE w By to miu



in dy wi du al na

zo ta
An na Hy la – Dy rek tor Ze spo u Szkó w By to miu 

Jo an na Pi la rek – Star szy spe cja li sta ds. or ga ni za cyj no -sa mo rz do wych 
w Spó dziel ni Miesz ka nio wej w wi to cho wi cach

srebr na
Kry sty na Ka wa – Spe cja li sta ds. ad mi ni stra cji w Spó dziel ni Miesz ka nio wej 

w wi to cho wi cach
Adolf Ma dej ski – Mu rarz w Spó dziel ni Miesz ka nio wej w wi to cho wi cach

Od zna ki Zwiz ku Za wo do we go „Bu dow la ni”
„ZA SU O NY DLA BU DOW NIC TWA”

in dy wi du al na
Ru dolf Mo krosz – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
Aloj zy Sa wic ki – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

Ta de usz So pa ta – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
Ma ria wier czy ska – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

Ste fan Wój cik – Czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

zbio ro wa
Za kad Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o. By tom

„ZA SU O NY DLA GO SPO DAR KI KO MU NAL NEJ”
in dy wi du al na

zo ta
Ta de usz Mi ka – Za stp ca Skarb ni ka l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

br zo wa
Ewa Ba dow ska – Spe cja li sta ds. Tech nicz nych ZBM Sp. z o.o. By tom

Ga brie la Bu dzy – Star szy In spek tor w ZBM Sp. z o.o. By tom
Ga brie la Gro jec – Pe no moc nik Za rz du ds. Kon tro li We wntrz nej 

i Sys te mu Za rz dza nia Ja ko ci w ZBM Sp. z o.o. By tom
Piotr Pi go – Gów ny Ener ge tyk w ZBM Sp. z o.o. By tom

Ma rian Pra del lok – In spek tor Nad zo ru w ZBM Sp. z o.o. By tom

Wr cze nie Na gród i Ty tu ów Lau re atom 
V edy cji Kon kur su „l skie Bu do wa nie – 2015”

T Y T U   H O N O R O W Y  W R A Z Z M E D A L E M
„OSO BO WO BU DOW NIC TWA L SKIE GO”

za wy bit ne osi gni cia w bu dow nic twie

Ta de usz Do no cik – Pre zes Za rz du Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach

Na gro da wraz z Ty tu em
„AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI L SKIEJ”

Le szek Dziub – Dy rek tor Fir my Prze my so wo -Bu dow la nej LECH BUD
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10 i 11 czerw ca br. od by o si w Ka to -
wi cach VII l skie Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo ci. Tym ra zem
dwu dnio wa kon fe ren cja po wi co na by -
a ASPEK TOM TECH NICZ NYM I EKO -
NO MICZ NYM DO STO SO WA NIA EFEK -
TYW NO CI ENER GE TYCZ NEJ BU-
DYN KÓW MIESZ KAL NYCH I UY -
TECZ NO CI PU BLICZ NEJ DO OBO -
WI ZU J CYCH NORM I WY MO GÓW”
w ra mach przed si wzi cia pro gra mo -
we go „RE WI TA LI ZA CJA OSIE DLI
MIESZ KA NIO WYCH I MIAST”. Ob ra dy
od by y si w go cin nych pro gach Wy szej
Szko y Tech nicz nej w Ka to wi cach.

Tra dy cyj nie Pa tro nat Ho no ro wy „VII l -
skie go Fo rum” ob j li:

– Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju – Pa -
ni Ma ria Wa siak,

– Mar sza ek Wo je wódz twa l skie -
go – Pan Woj ciech Sa u ga,

– Wo je wo da l ski – Pan Piotr Li twa.
Otwie ra jc kon fe ren cj Ta de usz

Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow -
nic twa i Franciszek Buszka – Prze-
wodniczcy Rady lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa ser decz nie
po wi tali Pa ni Mar sza ek Ga brie l Le nar -
to wicz, dzi ku jc za przy j cie za pro sze -
nia wraz z de kla ra cj au tor skie go udzia -
u w se sji in au gu ra cyj nej kon fe ren cji
i Pa na Pio tra Spy r – Wi ce wo je wo d l -
skie go, od wie lu lat zwi za ne go z ro do -
wi skiem bu dow la nym.

Ana lo gicz nie jak w po przed nich la -
tach, tak e „VII l skie Fo rum” by o wy -
da rze niem po prze dza j cym V Eu ro pej ski
Kon gres Ma ych i red nich Przed si -

biorstw, któ re od b dzie si w dniach 12-
14 pa dzier ni ka 2015 r. W dru gim dniu
Kon gre su – 13 pa dzier ni ka od b dzie si
na stp na kon fe ren cja obec ne go l skie -
go Fo rum, w trak cie któ rej przed sta wio -

ne zo sta n: „Sta no wi sko ko co we” i „Re -
ko men da cje” ak tu al nej kon fe ren cji. Ini cja -
to rem i or ga ni za to rem te go Kon gre su jest
Ta de usz Do no cik – Pre zes Re gio nal nej
Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach i I Wi -

Dostosowanie 
efektywnoci 
energetycznej budynków 
do obowizujcych norm
i wymogów
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ce pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej
w War sza wie.

Obec ne Fo rum by o wspól nym przed -
si wzi ciem z Na ro do wym Fun du szem
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, któ re go Kie row nic two przy j o za pro -
sze nie i w ra mach tej kon fe ren cji zor ga -
ni zo wa o ko lej ne, 73 wy jaz do we spo tka nie
Fo rum „Ener gia – Efekt – ro do wi sko”, któ -
re wy pe ni o dwie ko lej ne se sje te ma tycz -
ne ob rad kon fe ren cji. Go spo da rzem i pro -
wa dz cym to Fo rum by a Pa ni Do ro ta
Za wadz ka -Stp niak – Wi ce pre zes Na ro -
do we go Fun du szu i Pan Woj ciech Sta -
wia ny – or ga ni za tor me ry to rycz ny wszys-
t kich po przed nich i obec ne go Fo rum,

Bar dzo istot nym ko lej nym wka dem
me ry to rycz nym by udzia w se sjach te -
go Fo rum Pa na An drze ja Pi lo ta – Pre -
ze sa Za rz du Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach.

Trze ba z na ci skiem pod kre li, e Na -
ro do wy Fun dusz Ochro ny ro do wi ska b -
dzie wio d c in sty tu cj wdra a nia przed -
si wzi zwik sza j cych efek tyw no
ener ge tycz na bu dyn ków, z udzia em
rod ków UE z kra jo we go pro gra mu „In -
fra struk tu ra i ro do wi sko”. Na to miast
bez po red nio w na szym re gio nie ta kie sa -
me, bar dzo istot ne zna cze nia spe nia b -
dzie Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny ro -
do wi ska tym bar dziej, e na pod sta wie
po ro zu mie nia za war te go z Mi ni ster stwem
Go spo dar ki b dzie in sty tu cj wdra a j c
pro gram „Pro gram kom plek so wej li kwi da -
cji ni skiej emi sji na te re nie ko nur ba cji l -
sko-d brow skiej”.

Wspó or ga ni za to ra mi l skie go Fo -
rum by y, tak jak w po przed nich la tach,
gów ne kra jo we or ga ni za cje po za rz do -
we bu dow nic twa:

– Pol ska Izba In y nie rów Bu dow nic twa
w War sza wie – któ r re pre zen to wa Pan
An drzej Roch Do bruc ki – Prze wod ni cz -
cy Ra dy Izby;

– Pol ski Zwi zek In y nie rów i Tech ni -
ków Bu dow nic twa w War sza wie – re pre -
zen to wa ny przez Pa na Wik to ra Piw -
kow skie go – Se kre ta rza Ge ne ral ne go
Zwiz ku;

– In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War -
sza wie – re pre zen to wa ny przez Pa na dr
in. Mi cha a Wój to wi cza – Za stp c Dy -
rek to ra ds. Ba da i Roz wo ju In sty tu tu.

Pre zy dent Ta de usz Wnuk po wi ta, dz-
i ku jc za bar dzo kon struk tyw ny i uy tecz -
ny wkad w przy go to wa nie kon fe ren cji:

– Pa na Cze sa wa le zia ka – Prze wod -
ni cz ce go Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii
i Grze go rza Pa sie k – Pre ze sa Za rz -
du Izby;

– Pa na Pio tra Hra bie go – Pre zy den -
ta Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa;

– Pa na Ja nu sza Ko mur kie wi cza
– Pre ze sa Za rz du Zwiz ku Pol skie
Okna i Drzwi;

– oraz czon ków Ra dy Pro gra mo wo -Na -
uko wej, licz nym Part ne rom In sty tu cjo nal -
nym, Me ry to rycz nym, Ko ope ra cyj nym,
Fi nan so wym i Me dial nym.

Wi ta my – mó wi Przewodniczcy
Buszka – re pre zen tu j cych sa mo rz dy za -
wo do we i go spo dar cze bu dow nic twa: re -
pre zen tu j cych Opol sk Okr go w Izb
In y nie rów Bu dow nic twa: Pa na Prze -

wod ni cz ce go prof. Ada ma Ra ka, z udzi-
a em: – Pa na Mie czy sa wa Mo lenc kie -
go – Z -cy Prze wod ni cz ce go Ra dy
oraz – Pa na Wik to ra Abram ka – Prze -
wod ni cz ce go Okr go wej Ko mi sji Kwa li -
fi ka cyj nej oraz Pa na Mi ko a ja Ma chu li -
ka – Se kre ta rza Ra dy l skiej Okr go wej
Izby Ar chi tek tów RP.

– Pa na An to nie go Fa li kow skie go
– Pre ze sa Za rz du l skiej Izby Pra co -
daw ców w Gli wi cach,

– Pa na To ma sza Go li sa – Prze wod ni -
cz ce go l skiej Ra dy ds. Bez pie cze -
stwa Pra cy w Bu dow nic twie przy Okr go -
wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach.

Uzasadniajc wy bór przed si wzi cia
pro gra mo we go i te ma tu kon fe ren cji
– Ta de usz Wnuk stwier dzi, i jest ona
w pierw szej ko lej no ci kon ty nu acj i roz -
wi ni ciem po przed nie go VI l skie go
Fo rum, któ re od by o si we wrze niu 2014
ro ku o wiel ko py to wym bu dow nic twie
miesz ka nio wym, któ re go uyt kow ni ka mi
jest bli sko 10 mi lio nów lud no ci kra ju
i 1,5 mln w re gio nie.

W ko co wych kon klu zjach i re ko men -
da cjach au to rzy i uczest ni cy tej kon fe ren -
cji opo wie dzie li si za ko niecz no ci
kon ty nu acji pro wa dzo nych od wie lu lat re -
mon tów za so bów miesz ka nio wych w tych
wa nie tech no lo giach.

No wy wy miar i mo li wo ci fi nan so we
z per spek ty wy bu de to wej UE na la ta
2014-2020, dla kon ty nu owa nia kom plek -
so wej mo der ni za cji ist nie j cych za so bów
miesz ka nio wych, a wród nich wiel ko py -
to wych, a tak e no we go bu dow nic twa
miesz ka nio we go, otwie ra prze s dzo ny
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stra te gicz ny cel i kie ru nek roz wo ju ca ej
Unii Eu ro pej skiej, ja kim jest zwik sza nie
efek tyw no ci ener ge tycz nej.

Naj bar dziej syn te tycz nym wy kad ni -
kiem tej no wej stra te gii UE jest wy po wied
Prze wod ni cz ce go Ra dy Eu ro pej -
skiej – Her ma na Van Rom puy na in au gu -
ra cji Re no va te Eu ro pe Day w Bruk se li,
9 pa dzier ni ka 2013 ro ku: „Efek tyw no
ener ge tycz na to ro dek wy wie ra j cy na-
j wy szy wpyw spo ród tych, któ re mo g
za sto so wa rz dy, aby oszcz dza ener -
gi. Bu dyn ki to sek tor o naj wik szym po -
ten cja le w ob sza rze ener go osz czd no ci
w UE. Efek tyw no ener ge tycz na bu dyn -
ków to nie koszt, lecz in we sty cja o ogrom -
nej sto pie zwro tu.”

Wy po wied ta jest w pe ni uza sad nio -
na, po nie wa „Sek tor bu dow la ny od po wia -
da za naj wik sz kon sump cj ener gii
w Eu ro pie, wg da nych Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, np. po cha nia pra wie 40% ca ko wi -
te go, fi nal ne go zu y cia ener gii elek trycz -
nej w UE, od po wia da jc tym sa mym
za 36% eu ro pej skiej emi sji ga zów cie plar -
nia nych. Gów nym emi ten tem wik szo ci
pastw sta re go Kon ty nen tu, w tym tak e
Pol ski, po zo sta j bu dyn ki wznie sio ne
jesz cze przed wdro e niem pierw szych
ogól no eu ro pej skich norm w za kre sie ga -
zów cie plar nia nych”.

Gów ne pod sta wy praw ne zwik sza nia
efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków
wy zna cza j: Dy rek ty wy Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy 2010/31/UE z dnia
19 ma ja 2010 r. oraz Roz po rz dze nie Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 mar ca 2011 r. oraz
ko lej ne re gu la cje kra jo we, do ko na ne
zwasz cza w ro ku ubie gym.

Od 1 stycz nia 2014 r. za cz o obo wi zy -
wa no we Roz po rz dze nie Mi ni stra In fra -
struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. (wraz z pó -
niej szy mi zmia na mi) w spra wie wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia da
bu dyn ki i ich usy tu owa nie. W lip cu 2014 r.
opu bli ko wa no no we li za cj roz po rz dze nia
w spra wie me to do lo gii ob li cza nia cha rak -
te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ku. We wrze -
niu 2014 r. Pre zy dent pod pi sa usta w
o cha rak te ry sty ce ener ge tycz nej bu dyn ków,
któ ra wesza w y cie 9 mar ca 2015 r.
W grud niu na st pi a zmia na usta wy Pra wo
bu dow la ne. Sejm uchwa li usta w o od na -
wial nych ró dach ener gii OZE. Trwa j
pra c nad no we li za cj usta wy o efek tyw -
no ci ener ge tycz nej. Re ali za cja za pi sów
tych wszyst kich do ku men tów po win na
wpy n na roz wój no wych tech no lo gii
w bu dow nic twie ener go osz czd nym.

Kie ru jc si ty mi no wy mi wy mo ga mi
praw ny mi oraz nor ma mi, Ra da Pro gra mo -
wo -Na uko wa „VIIl skie go Fo rum”, uzna -
a za ce lo we przy j cie na st pu j cych rz -
do wych pod staw pro gra mo wych kon fe ren cji:

– „Na ro do wy Plan Re wi ta li za cji 2022
– Za o e nia 2014”;
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– Kra jo wy Plan dzia a w ob sza rze
efek tyw no ci ener ge tycz nej;

– „Pro gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe -
stu na la ta 2009-2032”.

Bar dzo in spi ru j c pod sta w pro gra mo -
w dla or ga ni za to rów Fo rum by Ra -
port – „Stra te gia mo der ni za cji bu dyn -
ków: ma pa dro go wa 2050”. Pre zy dent
Wnuk po dzi ko wa za me ry to rycz ny
wspó udzia w kon fe ren cji kie ru j cym in -
sty tu cja mi, któ re s wspó au to ra mi te go
ra por tu. 

– Pa nu Mar ko wi Za bo row skie mu
– Wi ce pre ze so wi Za rz du In sty tu tu Eko -
no mii ro do wi ska;

– Pa nu An drze jo wi Raj kie wi czo wi
– Wi ce pre ze so wi Na ro do wej Agen cji Po -
sza no wa nia Ener gii Sp. z o.o.;

– Pa nu Ar ka diu szo wi W gla rzo wi
z Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener -
gii S.A.;

– Pan u ka szo wi Py tli skie mu z CEM
In sty tut Ba da Ryn ku i Opi nii Pu blicz nej;

– Pa ni Ka ta rzy nie Dzia ma rze-Rzu ci do.
Na ich pod sta wie, ja ko cel pro gra mo -

wy przy j te zo sta o uzy ska nie wy mier nych
ko rzy ci eko no micz nych, ro do wi sko -
wych i spo ecz nych ak tyw ne go wdra a -
nia pro gra mu ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ków miesz kal nych i uy tecz no ci
pu blicz nej w za kre sie: 

– oszczd no ci ener gii,
– zmniej sze nie emi sji cie plar nia nej

i po pra wy ja ko ci po wie trza,
– po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn ków

zwasz cza w tech no lo gii wiel ko py to wej,
– roz wo ju sek to ra bu dow la ne go,
– ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz ne go.
Ja ko cel fi nan so wy przed si wzi cia

przy j to za pew nie nie mak sy mal ne go pu -
blicz ne go wspar cia fi nan so we go g bo kiej
kom plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz -
nej wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz ka -

nio wych i uy tecz no ci pu blicz nej wraz
z wy mia n wy po sa e nia tych obiek tów
na ener go osz czd ne z kra jo we go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go: – „In fra struk tu ra i ro -
do wi sko” i Re gio nal ne go Pro gra mu Op-
e ra cyj ne go Wo je wódz twa l skie go
na la ta 2014 – 2020 w za kre sie m.in.:

– ocie ple nia obiek tu,
– wy mia ny okien, drzwi ze wntrz nych

oraz owie tle nia na ener go osz czd ne,
– prze bu do wy sys te mów grzew czych

(wraz z wy mia n i pod  cze niem do ró da
cie pa), sys te mów wen ty la cji i kli ma ty za cji, 

– in sta la cji OZE w mo der ni zo wa nych
ener ge tycz nie bu dyn kach,

– in sta la cji sys te mów cho dz cych,
w tym rów nie z OZE.

Za pro sze nia do udzia u w ko lej nym
„VII l skim Fo rum In we sty cji, Bu dow nic -
twa, Nie ru cho mo ci” w imie niu or ga ni za -
to rów skie ro wa ne zo sta y do:

• sa mo rz dów te ry to rial nych miast i po -
wia tów re gio nu l skie go i kra ju,

• za rz dza j cych za so ba mi miesz ka nio -
wy mi: – po nad stu spó dziel ni miesz ka nio -
wych i wspól not, miej skich przed si biorstw
go spo dar ki miesz ka nio wej re gio nu i kra ju, 

• licz nych or ga ni za cji pro du cenc kich
i wy ko naw czych ro bót ter mo mo der ni za cyj -
nych, wen ty la cyj nych i kli ma ty za cyj nych,
sto lar ki okien nej i in nych wpy wa j cych
na oszczd no ener gii, z ukie run ko wa -
niem na pre zen ta cj in no wa cyj nych i no -
wo cze snych tech no lo gii.

Na ko niec swe go wy st pie nia
wprowadzajcego Pre zy dent Wnuk zo y
wy ra zy ser decz ne go po dzi ko wa nia
Wspó or ga ni za to rom i bar dzo licz nym
Part ne rom kon fe ren cji, czon kom jej Ra -
dy Pro gra mo wo -Na uko wej i Ko mi te tu
Or ga ni za cyj ne go – za kon struk tyw ny
i uy tecz ny wspó udzia w przy go to wa niu
te go wspól ne go przed si wzi cia.

Zgod nie z do tych cza so w
prak ty k or ga ni zo wa nia kon fe -
ren cji na uko wo -tech nicz nych
uczest ni cy Fo rum otrzy ma li: 

 zbiór opra co wa nych 18 re fe ra -
tów au tor skich na py cie CD,

 kon fe ren cyj ne wy da nie cza so -
pi sma „Fo rum Bu dow nic twa l -
skie go”, za wie ra j ce syn te tycz ne ar -
ty ku y tych re fe ra tów, któ re by y
przez ich au to rów pre zen to wa ne
w po szcze gól nych se sjach te ma -
tycz nych. Na wst pie te go cza so -
pi sma zo sta y za miesz czo ne wy po -
wie dzi uczest ni ków kon fe ren cji
przez Wi ce pre mie ra i Mi ni stra Go -
spo dar ki Pa na Ja nu sza Pie cho ci -
skie go oraz Wi ce mi ni stra In fra -
struk tu ry i Roz wo ju Pa na Paw a
Or ow skie go, po twier dza j ce do -
ce nia nie przez Rzd te ma tu kon -
fe ren cji, ja kim jest zwik sza nie
efek tyw no ci ener ge tycz nej bu -
dyn ków.

VII lskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomoci

Katowice, 10 – 11 czerwca 2015 r.

Aula Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach
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SESJA I: INAUGURACYJNA

Pro wa dz cy se sj: Ta de usz Wnuk
– Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa,
Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni cz cy
Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie -
rów Bu dow nic twa.

Na wst pie za bie ra jc gos Ga brie la
Le nar to wicz – Czo nek Za rz du Wo je -
wódz twa l skie go stwier dzi a, i obec -
nie ma my du y front ro bót, aby wcze sne
bu dow nic two wie lo miesz ka nio we do pro -
wa dza do stan dar dów te raz obo wi zu -
j cych, zwi za nych z efek tyw no ci en-
er ge tycz n. To jest obec nie naj wik sze
wy zwa nie, bo pa trzc na sto su nek na ka -
dów na zwik sza nie efek tyw no ci ener -
ge tycz nej do ko rzy ci za rów no ro do wi -
sko wych jak i wy mia rów eko no micz nych
o stan dar dach „do bre go miesz ka nia”
nie wspo mi na jc, to jest to naj bar dziej
opa cal ny in te res. Tak e eko lo gicz nie. En-
er gia, któ rej nie trze ba wy pro du ko wa jest
ener gi naj bar dziej od na wial n i naj -
bar dziej eko lo gicz n, oczy wi cie przy za -
cho wa niu stan dar dów ciepl nych, któ -
rych ocze ku je my. Na t efek tyw no, tak
ro zu mia n, prze zna cza my co raz wik sze
rod ki ocze ku jc wie lo krot nie wy szych
efek tów w ro do wi sku czy to w za kre sie
zmniej sze nia emi sji, nie tyl ko CO2, ale
emi sji py ów i ogól nie ro zu mia nych diok -
syn. Co w na szym ob sza rze i to nie tyl -
ko aglo me ra cji gór no l skiej, ale rów nie
in nych miast, nie trze ba pod kre la ja kie
ma zna cze nie. 

Eks per ci Ban ku wia to we go prze -
pro wa dzi li ba da nia ana li zy efek tyw no ci

wy dat ko wa nia rod ków pu blicz nych
na efek tyw no ener ge tycz n w kra jach
no wej i sta rej Unii Eu ro pej skiej i w kra -
jach, któ re kie dy na zy wa no kra ja mi
„trze cie go wia ta”. Za ob ser wo wa no nie -
zwy kle in te re su j c pra wi do wo, któ -
ra zmie ni a na sze my le nie o wy ko rzy -
sta niu pro duk cji ener gii. Przyj mo wa o si
za pew nik, za al go ryt micz ny con stans,
e krzy wa wzro stu po zio mu y cia i PKB
jest ta ka sa ma jak za po trze bo wa nie
na ener gi elek trycz n i ciepl n. Ta pra -
wi do wo by a wy ka zy wa na we wszys-
t kich kra jach, któ re by y przed mio tem tej
ana li zy z wy jt kiem pi ciu kra jów „sta -
rej Unii” i to zmie ni o ten wy kres. W tych
naj bar dziej go spo dar czo roz wi ni tych
kra jach krzy wa ja ko ci y cia, PKB wzno -
si si, a w za po trze bo wa niu na ener gi,
przy za cho wa niu ocze ki wa ne go po zio -
mu y cia ma my con stans. Ta ró ni ca
zbu rzy o na sze my le nie, e za wsze b -
dzie my po trze bo wa li wi cej ener gii, za -
wsze b dzie my mu sie li jej wi cej wy pro -
du ko wa czy li b dzie my mu sie li na sz
na uk, na sze my le nie na kie ro wa
na tech no lo gie, któ re po zwo l nam
zwik szy pro duk cj ener gii. Te raz mu -
si my j kie ro wa na tech no lo gie, któ re
zwik sza j efek tyw no ener ge tycz n,
by ener gii pro du ko wa co raz mniej
przy za cho wa niu tych sa mych efek tów
z tej ener gii wy ni ka j cych. I to na praw -
d jest od po wied jak wa ne s na ka -
dy i jak wa nym jest wspar cie efek tyw -
no ci ener ge tycz nej. Bio rc pod uwa g,

e naj wi cej ener gii wy da je my na ogrze -
wa nie miesz ka to ma my od po wied jak
wa ne  ma j zna cze nie te dzia a nia. 

Ta de usz Do no cik – I Wi ce pre zes
Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Pre zes
Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to -
wi cach w swo im wy st pie niu od niós si
do po j cia efek tyw no ci. 

Gdy pa trz na ja ko przy go to wa nia
tej kon fe ren cji to wy obra am so bie ile tru -
du pie ni dzy i spo ecz nej pra cy mu sia -
o kosz to wa or ga ni za to rów, ae by w tak
pro fe sjo nal ny spo sób przy go to wa t
kon fe ren cj. I za da j so bie py ta nie czy
efek tyw no te go ty pu kon fe ren cji jest
od po wied nia do wka du pra cy lu dzi, któ -
rzy spo ecz nie, oprócz wy ko ny wa nych
obo wiz ków za wo do wych, po tra fi ten
do dat ko wy wy miar cza su pra cy po wie -
ci na przy go to wa nie te go ty pu im prez
na dzia a nia, na re flek sj na te mat sta -
nu go spo dar ki, pra wa te go co dzie je si
w pa stwie.

Wspól nie przy go to wu je my ju od
5 lat ró ne przed si wzi cia kon gre so we,
w tym ro ku po raz pi ty Eu ro pej ski Kon -
gres Ma ych i red nich Przed si biorstw,
któ re go ta kon fe ren cja jest jak by for pocz -
t i ma my ta kie kon sta ta cje wy ni ka j ce
z fak tu, e po ka dym z Kon gre sów opra -
co wu je my re ko men da cje, któ re s prze -
ka zy wa ne do wszyst kich par la men ta rzy -
stów, do mi ni strów, agen cji rz do wych,
wo je wódz kich i kto mi za da py ta nie co
z tych czte rech do tych cza so wych opra -
co wa, któ re wy ma ga y ogrom ne go na -

Ga brie la Le nar to wicz

Fran ci szek Busz ka i Ta de usz Wnuk
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Ta de usz Do no cik

Pena relacja z przebiegu Konferencji znajduje si na stronach internetowych
lskiej Izby Budownictwa
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ka du pra cy, wy ni ka. De li kat nie mó wic
nie wie le. Czy li efek tyw no pra cy, któ -
r my wka da my pro wa dzc fir my jest
zbli o na do ze ra. 

An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes
Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa przed sta wi re fe rat: „As-
pek ty tech nicz ne zwi za ne z do sto so -
wa niem efek tyw no ci ener ge tycz nej
ist nie j cych bu dyn ków miesz kal nych

i uy tecz no ci pu blicz nej do ist nie j cych
norm i wy mo gów pra wa”.

Prze pi sy pra wa ja kie obo wi zu j obec -
nie w Pol sce do ty cz ce oszcz dza nia en-
er gii pod no sz wy ma ga nia do ty cz ce
izo la cyj no ci ciepl nej bu dyn ków, któ re do -
dat ko wo ma j ro sn z cza sem. Ju od
1 stycz nia 2014, Roz po rz dze nie Mi ni -
stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej z dnia 5 lip ca 2013 r. zmie -
nia j ce roz po rz dze nie w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia da bu dyn ki i ich usy tu owa nie,
wpro wa dz zmia ny tych wy ma ga. Z za -
pi sów roz po rz dze nia, a wa ci wie 
z § 328 i po chod nych wy ni ka, e war to -
ci wspó czyn ni ka prze ni ka nia cie pa
UC cian, stro pów i stro po da chów ma -
j si zmniej sza stop nio wo, do ro -
ku 2021 dla wszyst kich no wo pro jek to -
wa nych i bu do wa nych ro dza jów
bu dyn ków. 

Jak wy ni ka z krót kie go wy bra ne go
za kre su zmian wy ni ka j cych z Roz po -
rz dza nia na st pu je do wy ra ny
wzrost wy ma ga dla wszyst kich prze -
gród ze wntrz nych bu dyn ków, ale tak -
e wy ma ga nia dla prze gród we wntrz
bu dyn ków ro sn. Ozna cza to, e spe -

nie nie wy ma ga przez bu dyn ki miesz -
kal ne oraz in ne obiek ty sta je si du o
trud niej sze. 

Na ko niec se sji Ar ka diusz Du na -
szew ski – Za stp ca Dy rek to ra ds.
Przy go to wa nia Dro go wej Tra sy red -
ni co wej S.A. przed sta wi pre zen ta cj
uka zu j c ostat ni etap bu do wy Dro go -
wej Tra sy red ni co wej w Gli wi cach.An drzej Roch Do bruc ki

Ar ka diusz Du na szew ski

SESJA II: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA  
BUDYNKÓW ORAZ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZDNE 

KLUCZOWYM ELEMENTEM ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU

73. SPO TKA NIE FO RUM NA RO DO -
WE GO FUN DU SZU OCHRO NY RO -
DO WI SKA I GO SPO DAR KI WOD NEJ
„Ener gia – Efekt – ro do wi sko”

Mo de ra tor: Woj ciech Sta wia ny
– Eks pert w De par ta men cie Ochro ny Kli -
ma tu NFO iGW

Do ro ta Za wadz ka -Stp niak – Za -
stp ca Pre ze sa Za rz du Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej – przed sta wi a w swo -
im wy st pie niu stra te gi, do ro bek
i ofer t pro gra mo w Fun du szu na la -
ta 2015 – 2020. Na po czt ku jed nak

przy bli y a ze bra nym ro l Fo rum En-
er gia -Efekt -ro do wi sko. 

Fo rum to plat for ma wy mia ny wie dzy,
do wiad cze, po gl dów i pro wa dze nia
pu blicz nej dys ku sji nad wspó cze sny mi
za gad nie nia mi ochro ny kli ma tu – efek -
tyw no ci ener ge tycz nej, ener go osz czd -
no ci a tak e od na wial nych ró de ener -
gii i ogra ni cza nia emi sji ga zów
cie plar nia nych. Fo rum zo sta o stwo rzo -
ne przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny
ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (NFO -
iGW) – in sty tu cj zaj mu j c si za rz -
dza niem pu blicz ny mi rod ka mi w dzie -
dzi nie ochro ny ro do wi ska.

An drzej Pi lot – Pre zes Za rz du Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej – do ko na
pre zen ta cji Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej oraz je go ofer ty pro gra mo wej na la -
ta 2015-2020.

Rok rocz nie do fi nan so wy wa nych jest
od 200 do na wet po nad 300 za daDorota Zawadzka-StpniakWojciech Stawiany
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z za kre su ochro ny at mos fe ry, z któ rych
wik szo do ty czy po pra wy efek tyw -
no ci ener ge tycz nej. Re zul ta tem wszys-
t kich za da jest zmniej sze nie emi sji za -
nie czysz cze do at mos fe ry. W ka dym
ro ku Fun dusz do fi nan so wu je za da nia,
któ rych efek tem jest zmniej sze nie 
zu y cia ener gii uyt ko wej (net to) o oko -
o 200.000 GJ – ilo mo g ca po kry po -
trze by ciepl ne miesz ka ców 20-ty sicz -
ne go mia sta.

To masz Ga z ka z Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i Roz wo ju, De par ta ment Bu -
dow nic twa przed sta wi stan dar dy ener ge -
tycz ne bu dyn ków w wie tle obo wi zu j -
cych prze pi sów. Gów ne fi la ry do ty cz ce
efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków,
wy ni ka j z pol skie go po rzd ku praw ne -
go, któ ry po nie kd wy ni ka z prze pi sów

Unii Eu ro pej skiej, to usta wy Pra wo bu dow -
la ne, Roz po rz dze nie w spra wie wa run -
ków tech nicz nych ja kim po win ny od po wia -
da bu dyn ki oraz ich usy tu owa nie,
Roz po rz dze nie w spra wie szcze gó o we -
go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne -
go, Usta wa o cha rak te ry sty ce ener ge tycz -
nej bu dyn ków, Roz po rz dze nie w spra wie
me to do lo gii wy zna cza nia cha rak te ry sty -
ki ener ge tycz nej bu dyn ku lub cz ci bu -
dyn ku oraz wia dectw cha rak te ry sty ki en-
er ge tycz nej, Kra jo wy Plan ma j cy na ce lu
zwik sze nie licz by bu dyn ków o nie mal ze -
ro wym zu y ciu ener gii. 

Na ko niec tej se sji Da riusz Szym czak
– Z -ca Dy rek to ra De par ta men tu Ochro -
ny Kli ma tu w NFO iGW za pre zen to wa
in for ma cje: „Pro gra my prio ry te to we NFO -
IGW w ob sza rze ener go osz czd ne go

bu dow nic twa – do tych cza so wy do ro bek
i pla ny dal szych dzia a.” Je li cho dzi o
ter mo mo der ni za cj bu dyn ków uy tecz -
no ci pu blicz nej to ak tu al nie ko czy my
wdra a nie dwóch ta kich pro gra mów. 

Pierw szy to za rz dza nie ener gi w bu -
dyn kach uy tecz no ci pu blicz nej (GIS
Cz. 1) – do ta cja: od 30 do  50% k.k. po -
ycz ka: do 60% k.k.

Dru gi – za rz dza nie ener gi w bu dyn -
kach wy bra nych pod mio tów sek to ra fi -
nan sów pu blicz nych (GIS Cz. 5) 
– do ta cja: do 100% k.k.

Su ma rycz na war to pro jek tów 
wy nio s a 2 mld z . kwo ta do ta cji 
NFO iGW to 0,9 mld, kwo ta po y czek
NFO iGW: 0,41 mld z. Uzy ska na os-
zczd no ener gii: 850 MWh/rok. Re -
duk cja emi sji dwu tlen ku w gla wy nio -
sa 210 tys. ton/rok.

Andrzej Pilot

Dariusz Szymczak

Tomasz Gazka

SESJA III: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA  
BUDYNKÓW ORAZ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZDNE 
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DRU GA CZ 73. SPO TKA NIA FO -
RUM NA RO DO WE GO FUN DU SZU
OCHRO NY RO DO WI SKA I GO SPO -
DAR KI WOD NEJ „Ener gia – Efekt – ro -
do wi sko”. Pa nel dys ku syj ny uczest ni ków
opra co wa nia – „Stra te gia Mo der ni za cji
Bu dyn ków. Ma pa dro go wa 2050”.

Mo de ra tor: Woj ciech Sta wia ny
– Eks pert w De par ta men cie Ochro ny Kli -
ma tu NFO iGW.

Dru ga cz spo tka nia Fo rum po -
wi co na by a dys ku sji pa ne lo wej
nad do ku men tem Stra te gia mo der ni za -
cji bu dyn ków: Ma pa Dro go wa 2050.
Jest to opra co wa nie, któ re by o fi nan so -

wa ne prze Eu ro pej sk Fun da cj Kli -
ma tycz n i któ re by o zro bio ne przez ze -
spó 16 spe cja li stów, z któ rych po o wa
przy by a na na sz kon fe ren cj. 

Ka ta rzy na Dzia ma ra -Rzu ci do
NFO iGW mó wi a o no wym po dej ciu
do przy go to wa nia pro gra mów wspar -
cia – Ko mi sja Eu ro pej ska i NFO IGW.

Pro gram RY, któ ry jest re ali zo wa ny
zgod nie z no wy mi za sa da mi ca ko wi cie
ta ki mi, któ re s sto so wa ne do ana li zy ex -
-an te in stru men tów fi nan so wych dla
fun du szy unij nych  2014-2020. Dla cze -
go tak si dzie je? Bar dzo cz sto mó wi -
my, e no we fun du sze to jest no wa ra - Katarzyna Dziamara-Rzucido
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chun ko wo i tak bar dzo cz sto nie ro -
zu mie my co za tym stoi, nie ro zu mie my
ja kie kon se kwen cje to dla nas przy no si.
Jak Pa stwo spoj rz so bie na roz po rz -
dze nia, któ re cza sa mi nie s do ko ca
czy tel ne, czy li roz po rz dza nia na no w
per spek ty w eu ro pej skich fun du szy
struk tu ral nych i in we sty cyj nych to za uwa -
 pa stwo pierw sz pod sta wo w ró -
ni c: one si na zy wa j struk tu ral ne i in -
we sty cyj ne i to jest bar dzo istot na zmia na
i ona zmie nia na praw d ca e po dej cie
do my le nia o roz wo ju – jak wol no wy -
ko rzy sty wa te fun du sze i jak ich wy ko -
rzy sty wa nie po win ni my. 

Te roz po rz dze nia mó wi, e rod ki
ESIF ma j ce po ten cja zwrot ny (do cho -
dy) obo wiz ko wo po win ny pod le ga
ana li zie ex -an te w ce lu spraw dze nia
czy jest mo li wo fi nan so wa nia zwrot -
ne go. 
rod ki pu blicz ne po win ny by wy ko rzy -

sty wa ne tyl ko w przy pad ku kie dy nie jest
mo li we lub nie wy star cza j ce jest fi nan -
so wa nie ryn ko we – pry wat ne. To jest ko -
lej na rzecz, o któ rej de cy du je nam ana -
li za ex -an te.

Wy dat ko wa nie rod ków mu si by
zgod ne z ce la mi in we sty cyj ny mi wspie -
ra j cy mi roz wój i ge ne ru j cy mi oy wie -
nie go spo dar cze.

Ma rek Za bo row ski wi ce pre zes In sty -
tu tu Eko no mii ro do wi ska za pre zen to -
wa opra co wa nie – „Stra te gia Mo der ni -
za cji Bu dyn ków. Ma pa Dro go wa 2050”:

Stra te gia mo der ni za cji bu dyn ków przy -
go to wa na zo sta a przez klu czo we or ga -
ni za cje zwi za ne z efek tyw no ci ener -
ge tycz n bu dyn ków: Kra jo w Agen cj
Po sza no wa nia Ener gii, Na ro do w Agen -
cj Po sza no wa nia Ener gii, Bu il ding Per -
formn ce In sti tu te Eu ro pe, PwC, Client
Earth, In sty tut na Rzecz Eko ro zwo ju, In -
sty tut Eko no mii ro do wi ska.

Gów nym osi gni ciem ze spo u pra cu -
j ce go nad „Stra te gi” jest zwró ce nie
uwa gi na wie lo let nie, ca ko wi te igno ro -

wa nie przez rzd bu dyn ków jed no ro dzin -
nych, sta no wi cych po o w pol skich
za so bów miesz ka nio wych. (Gdy by
za punkt od nie sie nia przy j  ilo bu dyn -
ków to pro blem do ty czy 90% pol skich 
bu dyn ków miesz kal nych). Pol ski rzd
kon se kwent nie po mi ja bu dow nic two jed -
no ro dzin ne. Igno ro wa nie po trzeb bu -
dow nic twa jed no ro dzin ne go wi e z kil -
ko ma bd ny mi prze ko na nia mi m.in. e
w bu dyn kach jed no ro dzin nych miesz ka -
j oso by za mo ne – wik szo bu dyn -
ków jed no ro dzin nych znaj du je si na wsi,
na obrze ach miast i tzw. cia nie
wschod niej, oraz e re mon tu jc bu dyn -
ki wie lo ro dzin ne uzy sku je si naj wik szy
efekt eko lo gicz ny – w tej chwi li to ju nie
jest praw d, re mon tu jc naj bied niej sze
bu dyn ki jed no ro dzin ne jed no cze nie
zmniej sza si za nie czysz cze nie po wie -
trza wy ni ka j ce ze spa la nia brud ne go
w gla.

Wie le ar gu men tów prze ma wia za tym,
e by w naj bli szym cza sie sku pi si
na wspar ciu re mon tów bu dow nic twa
jed no ro dzin ne go. 

Dr Ar ka diusz W glarz Kra jo wa Agen -
cja Po sza no wa nia Ener gii S.A. – Ter mo -
mo der ni za cja w Pol sce.

W Pol sce od 20 lat trwa ter mo mo der -
ni za cyj na re wo lu cja! Mniej wi cej od uch-
wa y Sej mu w tej spra wie. Od 1995 ro -
ku za cz o si to do skrom nie
od ocie pla nia bu dyn ków war stw 5 cm,
te raz na szcz cie do cho dzi my do 20 cm
i nie jest to dla wszyst kich szo kiem, a po -
win ni my doj do 40 cm i tak w skró cie
wy gl da g bo ka ter mo mo der ni za cja.
Ter mo mo der ni za cja to nie tyl ko ocie pla -
nie, to jest kom plek so wa wy mia na okien,
sys te mów grzew czych, mo der ni za cja
sys te mów wen ty la cji w ró ny spo sób. 

Po rów naj my so bie dzia a nia i efek ty.
Z na szych ana liz wy ni ko, e za po trze -
bo wa nie na ener gi uyt ko w (cie po)
w bu dyn kach wie lo ro dzin nych wy no -
si 159 kWh(m2*rok). W przy pad ku bu dyn -

ków jed no ro dzin nych to jest ju 216
kWh(m2*rok). Pro blem jest wic po wa -
ny. Trze ba zej do po rów ny wal nych
wiel ko ci je li cho dzi o za po trze bo wa nie,
ale jak ju wspo mnia ko le ga Za bo row -
ski nie ma ad nych sys te mów wspar cia,
któ re by za ch ci y wa ci cie li tych do mów,
a oni si kie ru j ró ny mi do bry mi, ale
rów nie zy mi prak ty ka mi. War to by
wic po pie ra te do bre.

An drzej Raj kie wicz – Na ro do wa
Agen cja Po sza no wa nia Ener gii S.A. – za -
j si pro ble mem pol skie go cer ty fi ka tu
po wiad cza j ce go spe nia nie przez bu -
dy nek kry te riów nie mal ze ro we go za po -
trze bo wa nia na ener gi.

My lc o cer ty fi ka cji ener ge tycz nej bu -
dyn ków sta ra li my si po wi za to z in-
i cja ty w stwo rze nia kra jo we go sys te mu
do ty cz ce go mo der ni za cji bu dyn ków,
o któ rym mó wi dr W glarz, bo cho dzi
o to by sys tem ten za dzia a i do stp
do niej nie by zbyt utrud nio ny.

u kasz Py tli ski – CEM In sty tut Ba -
da Ryn ku i Opi nii Pu blicz nej prze dsta -
wi re fe rat: In stru ment fi nan so wy wspie -
ra j cy ter mo re no wa cj bu dow nic twa
jed no ro dzin ne go.

Marek Zaborowski ukasz Pytliski

Arkadiusz Wglarz

Andrzej Rajkiewicz
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Nie tak daw no te mu wspól nie z In sty -
tu tem Ochro ny ro do wi ska zre ali zo wa -
li my ba da nia sta ty stycz ne do ty cz ce
bu dow nic twa jed no ro dzin ne go, któ re
ma j nam po ka za w ja kim sta nie s bu -
dyn ki jed no ro dzin ne w Pol sce i któ re
wska zy wa y by nam ile przed na mi jest
wy zwa. Tak napraw d da nych do ty cz -
cych stan dar dów ener ge tycz nych bu -
dow nic twa jed no ro dzin ne go w Pol sce
nie ma.

Prze pro wa dzi li my ba da nia na re pre -
zen ta tyw nej gru pie ogól no pol skiej. We -
dug da nych GUS w Pol sce ma my po -
nad 5 mln bu dyn ków jed no ro dzin nych.
Ma my wic do czy nie nie z ogrom nym
po ten cja em i tak e z ogrom nym pro ble -
mem. 

Na ko niec wystpia równie dr in.
Ma go rza ta Fe dor czak -Ci sak z Po li tech -
ni ki Kra kow skiej, za stp ca dy rek to ra

Ma o pol skie go Cen trum Bu dow nic twa
Ener go osz czd ne go, któ ra przed sta wi -
a bar dzo in te re su j ce in for ma cje do ty -
cz ce in no wa cyj nej jed nost ki Po li tech ni -
ki Kra kow skiej, któ rej ce lem jest
na wi zy wa nie part ner skiej sie ci wspó -
pra cy po mi dzy na uk i biz ne sem.

Ma o pol skie Cen trum Bu dow nic twa
Ener go osz czd ne go (MCBE) jest uczel -
nia nym cen trum z do brze wy po sa o -
nym za ple czem ba daw czo -roz wo jo wym,
pro wa dz cym dzia al no usu go w, do -
rad cz, in for ma cyj n, szko le nio w, pro -
mo cyj n w za kre sie trans fe ru in no wa cyj -
nych tech no lo gii, przed si bior czo ci oraz
sty mu lo wa nia no wa tor skich pro jek tów
w ob sza rze ni sko ener ge tycz ne go bu -
dow nic twa.

Magorzata Fedorczak-Cisak

Pro wa dz cy se sj: prof. Ja nu ary
Bie – Dy rek tor In sty tu tu In y nie rii ro -
do wi ska Po li tech ni ka Cz sto chow ska,
An drzej No wak – Prze wod ni cz cy Pol -
skie go Zwiz ku In y nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa O/Ka to wi ce.

O pra cach na uko wo -ba daw czych
w za kre sie zmniej sze nia ener go chon no -
ci bu dyn ków pro wa dzo nych na Wy dzia -
le In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki
mó wi prof. dr hab. in. Zbi gniew Po pio -
ek – Wy dzia In y nie rii ro do wi ska
i Ener ge ty ki Po li tech ni ki l skiej.

Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Ener -
ge ty ki Po li tech ni ki l skiej zo sta utwo -

rzo ny 22 la ta te mu. Utwo rzy y go dwa
wy dzia y – Wy dzia Me cha nicz no -Ener -
ge tycz ny oraz Wy dzia In y nie rii ro -
do wi ska, któ re w tym ro ku ob cho dz
od po wied nio 62. i 60. rocz ni c po wsta -
nia. W okre sie 22 lat Wy dzia In y nie -
rii ro do wi ska i Ener ge ty ki uko czy o
oko o 10 000 ab sol wen tów, ta licz ba
jest zbli o na do cz nej licz by ab sol -
wen tów obu Wy dzia ów przed ich po -
 cze niem (w okre sie ok. 40 lat).
Na Wy dzia le In y nie rii ro do wi ska
oraz Wy dzia ach go two rz cych 560

oso bom nada no sto pie dok to ra na uk
tech nicz nych, a 115 oso bom nada no
sto pie dok to ra ha bi li to wa ne go na uk
tech nicz nych. 

Obec nie na Wy dzia le IiE stu diu je 2700
osób. W 2012 r. kie ru nek stu diów In y nie -
ria ro do wi ska na Wy dzia le IiE uzy ska
ty tu Naj lep sze go Kie run ku Stu diów. 

Re fe rat „Kry te rium eko no micz ne ak tu -
al nych wy ma ga kra jo wych zwi za nych
z cha rak te ry sty k ener ge tycz n bu dyn -
ków no wych i mo der ni zo wa nych” dr in.
Ro ber ta Ge ry o z In sty tu tu Tech ni ki Bu -
dow la nej w War sza wie, któ ry nie ste ty nie
móg uczest ni czy w kon fe ren cji, przed -
sta wi dr in. Mi cha Wój to wicz – Za -

January Bie i Andrzej Nowak

SESJA IV: TECHNICZNE ASPEKTY
ZWIKSZANIA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Zbigniew Popioek Micha Wójtowicz
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stp ca Dy rek to ra ds. Ba da i Roz wo ju
In sty tu tu.

Wspó cze sne wy ma ga nia sta wia ne
bu dyn kom no wym i prze bu do wy wa nym
w za kre sie oszczd no ci ener gii i izo -
la cyj no ci ciepl nej s znacz nie ostrzej -
sze ni w prze szo ci, a od ro ku 2021
wszyst kie no we bu dyn ki b d mu sia -
y spe nia przy j te w po szcze gól nych
kra jach UE kry te ria nie mal ze ro we go
wy ko rzy sta nia ener gii. Jed no cze nie
w ostat nich la tach w Pol sce znacz nie
wzro so za in te re so wa nie bu dow nic -
twem efek tyw nym ener ge tycz nie, co
wpy n o na roz wój w za kre sie pro jek -
to wa nia ta kich bu dyn ków oraz stwo rzy -
o ry nek i wa run ki do wdra a nia no wych
ener go osz czd nych tech no lo gii i wy ro -
bów bu dow la nych. 

Po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej
bu dyn ków edu ka cyj nych – szan se i za -
gro e nia by a te ma tem wy st pie nia dr.
hab. in. Piotra Lisa, prof. P.Cz. z Wy -
dzia u In y nie rii ro do wi ska i Bio tech no -
lo gii Po li tech ni ki Cz sto chow skiej.

Bu dyn ki od po wia da j prze cit nie
za oko o 41% cz ne go zu y cia ener gii
w Unii Eu ro pej skiej, co prze ka da si
na emi sj 842 mi lio nów ton CO2.
Oszczd no ci tu taj po czy nio ne oraz
szer sze za sto so wa nie OZE mo g sta
si no wym jej „ró dem”. W tym miej scu
wy pa da przy to czy so wa prof. W. Po -
skie go mó wi ce o tym, e ener gia za osz -
cz dzo na jest naj ta sza. Naj po wa niej -
sz prze szko d w tym pro ce sie wy da je
si tra dy cyj ne po strze ga nie te ma ty ki
roz wo ju po przez pry zmat zwik sza j ce -
go za po trze bo wa nia na ener gi i je go za -
spo ko je nia po przez zwik sze nie pro duk -
cji ener gii.

Dr in. Mo ni ka Lip ska z In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej przed sta wi a przy -
go to wa ny wspól nie z dr. in. Ro ber tem
Ge ry o, re fe rat „Tech nicz ne aspek ty
przy go to wa nia cie pej wo dy w bu dyn kach

wie lo ro dzin nych wy po sa o nych w ko lek -
to ry so necz ne wspó dzia a j ce z sie ci
cie pow ni cz”.

Ak tu al nie oko o 70% miej skich bu dyn -
ków w Pol sce sto su je do ogrze wa nia po -
miesz cze i przy go to wa nia cie pej wo dy
tzw. cie po sys te mo we po cho dz ce z cie -
pow ni lub elek tro cie pow ni. Cz ich za -
po trze bo wa nia na cie po, w szcze gól no -
ci w ce lu przy go to wa nia cie pej wo dy
uyt ko wej, mo e by po kry te przez ko -
lek to ry so necz ne. Za sto so wa nie od na -
wial ne go ró da ener gii zmniej sza 
war to wska ni ka za po trze bo wa nia
bu dyn ku na nie od na wial n ener gi pier -
wot n, któ ry opi su je je go cha rak te ry sty -
k ener ge tycz n i pod le ga ogra ni cze niu
w od nie sie niu do no wych bu dyn ków.

Mgr in. Grze gorz Go wa rzew ski
– Pre zes Za rz du Cho rzow skiej Spó -
dziel ni Miesz ka nio wej; Za stp ca Prze -
wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej
Izby In y nie rów Bu dow nic twa prze sta wi
w swym wy st pie niu „ciem ne” stro ny ter -
mo mo der ni za cji wy ni ka j cej ze zmie nia -
j cych si prze pi sów. 

Dr An drzej Ob mi ski – In sty tut Tech -
ni ki Bu dow la nej – mó wi o „Za nie czysz -
cze niu po wie trza py a mi azbe stu pod czas

ro bót de mon ta u wy ro bów za wie ra j cych
azbest”.

Ma syw ne za nie czysz cze nia po wie -
trza py a mi azbe stu po wsta j przede
wszyst kim w trak cie pro duk cji wy ro bów,
ich mon ta u oraz de mon ta u, w szcze -
gól no ci pod czas de struk cji me cha nicz -
nej lub przy sprzy ja j cych wa run kach,
we wntrz prze strze ni za mkni tej, ma ych,
sa bo wen ty lo wa nych obiek tów, np. ma -
a ku ba tu ra po miesz cze, ruch po wie trza
uru cha mia j cy osia de py y, ma a wil got -
no po wie trza, brak do py wu czy ste go
po wie trza. 

Na wi za niem do re fe ra tu dr Ob mi -
skie go by o wy st pie nie An ny Wil czek
z fir my De con ta GmbH, Niem cy (w kon -
fe ren cji uczest ni czy rów nie dy rek tor
Chri stian Krol le z tej fir my) – „Eu ro pej skie
me to dy sto so wa ne w ce lu za po bie ga nia
roz prze strze nia nia si py u azbe sto we -
go pod czas de mon ta u wy ro bów za wie -
ra j cych azbest”.

Monika Lipska Andrzej Obmiski

Piotr Lis

Grzegorz Gowarzewski

Anna Wilczek
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SESJA V: TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA
IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW.

GOSPODARKA ENERGETYCZNA SAMORZDÓW
TERYTORIALNYCH REGIONU

Prowadzcy sesj: Kazimierz Karol-
czak – Czonek Zarzdu Województwa
lskiego, Mariusz Czyszek – Wice-
prezydent lskiej Izby Budownictwa.

Na wstpie tej sesji Blanka Roma-
nowska – Wydzia Ochrony rodowiska
Urzdu Marszakowskiego – omówia
jaka jest korelacja midzy gospodark
energetyczn a ochron rodowiska. 

Znamiennym jest to, e dokument
polityka ekologiczna pastwa zosta za-
mieniony na Strategi Bezpieczestwo
energetyczne i rodowisko. Wskazuje to
na niezwykle wany aspekt powizania
tych dwóch wanych dziedzin ochrony
rodowiska i energetyki. Tak naprawd
ten dokument mówi o zrównowaonym

rozwoju, e rodowisko bez energetyki
nie funkcjonuje, a jednoczenie ener-
getyka nie funkcjonuje bez rodowiska. 

Marek Mrówka – Kierownik Referatu
Zarzdzania Energi Wydziau Inwe-
stycji Miejskich Miasta Dbrowa Górni-
cza przybliy zebranym „Podnoszenie
efektywnoci energetycznej na terenie
gminy Dbrowa Górnicza”.

Gmina Dbrowa Górnicza od kilku lat
naley do midzynarodowych liderów
miast, które dziaaj szczególnie inten-
sywnie na rzecz ochrony klimatu w ra-
mach „Porozumienia midzy Burmi-
strzami” – COVENANT OF MAYORS.
Utworzono plan SEAP zawierajcy dzia-

ania na rzecz ochrony klimatu, który
okrela sposoby optymalnego osi-
gnicia wyznaczonych celów strate-
gicznych. Gmina Dbrowa Górnicza
wci podnosi efektywno energe-
tyczn i wpywa na obnienie szkodli-
wych substancji do otoczenia. Realizuje
to poprzez dziaania inwestycyjne, dofi-
nansowania oraz edukacj, która nie
tylko podnosi wiedz i wiadomo
dzieci, modziey oraz dorosych, ale rów-
nie przynosi wymierne oszczdnoci. 

Dr in. Kazimierz Konieczny – Instytut
Techniki Budowlanej przedstawi referat
„Techniczne uwarunkowania przy wy-
konywaniu docieple cian”.

W Polsce yjemy w klimacie, w którym
zakres temperatur i wilgotnoci powietrza

wymaga od nas, aby w obiektach bu-
dowlanych w których yjemy, pracu-
jemy, odpoczywamy i leczymy si – bya
wykonana dodatkowa ochrona m.in.
przed skutkami tych czynników ze-
wntrznych. Zatem od zewntrznych
przegród budowlanych bdziemy ocze-
kiwa zapewnienia uytkownikom jak naj-
bardziej komfortowej i stabilnej tempe-
ratury i wilgotnoci powietrza, a take
moliwie niskiego poziomu haasu w po-
mieszczeniach. Powszechnie oczeku-
jemy, i te nasze wymagania powinny
by speniane w sposób trway i bez ko-
niecznoci ponoszenia nadmiernych
kosztów na ich spenienie.

„Badania cian zewntrznych
w aspekcie poprawy izolacyjnoci ter-
micznej” to temat wystpienia dr. in.
Pawa Krause z Wydziau Budownictwa
Politechniki lskiej. W wietle za-
ostrzajcych si przepisów w zakresie
oszczdnoci energii i izolacyjnoci
cieplnej [Rozporzdzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowia-
da budynki i ich usytuowanie, [Dz.U.
poz. 926] oraz zbliajcej si
daty 31.12.2020, od której w pastwach
czonkowskich UE wszystkie nowo po-
wstajce budynki powinny wykazywa
„niemal zerowe zapotrzebowanie
na energi” [Recast Dyrektywy
EPBD 2010/31/UE], powstaje pytanie

Kazimierz Karolczak i Mariusz Czyszek

Blanka Romanowska

Marek Mrówka

Kazimierz Konieczny
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o moliwo modernizacji budynków
istniejcych. Wród nich liczn grup
stanowi budynki wzniesione w tech-
nologii wielkopytowej. Energochon-
no budownictwa wielkopytowego jest
tematem, którego pocztki sigaj lat
osiemdziesitych XX w. Znaczcy roz-
wój budownictwa wielkopytowego w la-
tach siedemdziesitych, praktycznie
na terenie caego kraju, wytworzy
znaczne zapotrzebowanie na zcentra-
lizowane systemy dostarczania ciepa
do tych budynków.

Dr in. Tomasz Steidl – Wydzia Bu-
downictwa Politechniki lskiej mówi
o „Wpywie sposobu uytkowania na mi-
kroklimat wntrz budynków poddanych
termomodernizacji”.

Dla caego budynku ograniczanie
kosztów ogrzewania uzyskujemy po-
przez docieplenie cian, stropu nad piw-
nic i nad ostatni kondygnacj. Zwykle
dociepleniu towarzyszy wymiana okien,
drzwi zewntrznych i wewntrznych.
Dziaanie te powoduj obnienie zuy-
cia ciepa, ale mog czasami mie ne-
gatywne skutki dla komfortu cieplnego
mieszkaców. 

Mikroklimat wewntrzny i jego wpyw
na zdrowie i samopoczucie mieszkaców
nie jest na chwil obecn istotnym ele-
mentem w projektowaniu docieplenia. 

Nie ma wymaga projektowych 
co do ksztatowania istniejcych i spraw-
dzonych w praktyce wskaników kom-
fortu. wiadome ksztatowanie mikro-
klimatu pomieszcze w budynkach
ocieplonych zapewnio by nie tylko re-
alne zmniejszenie zuycia ciepa ale
w sposób znaczcy poprawio by sa-
mopoczucie mieszkaców. Wikszo
mieszkaców docieplonych budynków
nie jest informowana o moliwych do wy-
stpienia negatywnych skutkach ter-
momodernizacji w przypadku niewa-
ciwego eksploatowania mieszkania.
Zdaniem autorów, znakomity efekt ener-
getyczny i eksploatacyjny daoby wsta-
wienie do kadego mieszkania pro-
stego urzdzenia do pomiaru cigego
temperatury i wilgotnoci pomieszcze
w ramach dziaa termomodernizacyj-
nych.

Ma go rza ta Ma zur – Czo nek Za rz -
du, Dy rek tor ds. in we sty cyj nych Ty -
skiego TBS Sp. z o.o. przed sta wi a re -
fe rat „To wa rzy stwa Bu dow nic twa
Spo ecz ne go ja ko wa na for ma no wo -
cze sne go bu dow nic twa ener go osz czd -
ne go w Pol sce”. Program TBS-ów po-
wsta w 1996 roku i by finansowany
do 2009 r. z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego. Fundusz by zarzdzany
przez bank pastwowy – Bank Gospo-

darstwa Krajowego, w ramach jego mi-
sji publicznej. 

Towarzystwa Budownictwa Spoecz-
nego mogy zaciga preferencyjne
kredyty na budow mieszka, z dugim
okresem spaty i oprocentowaniem po-
niej rynkowych stóp procentowych. Ich
warto wynosia od kilkunastu do kil-
kudziesiciu mln z. Bank Gospodarstwa
Krajowego, który zajmowa si obsug
programu, zawar ponad 1800 takich
umów i udzieli kredytów na sum 7,2
mld z. Dziki Krajowemu Funduszowi
Mieszkaniowemu powstao w caej Pol-
sce prawie 100 tys. mieszka na wy-
najem dla osób o umiarkowanych do-
chodach.

Na ko niec pre le gent ka zwró ci a si
do osób de cy du j cych o roz dzia le rod -
ków pu blicz nych kra jo we go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i ro do wi -
sko” oraz Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa l skie go

na la ta 2014-2020 o uwzgld nie nie
struk tur tbs -ów w do stp no ci tych
rod ków. Zwasz cza ape lu j o prio ry te -
to we wspar cie dla tych to wa rzystw bu -
dow nic twa spo ecz ne go z naj wik szy -
mi po trze ba mi w za kre sie kom plek so wej
mo der ni za cji ener ge tycz nej naj star -
szych bu dyn ków przez nich za rz dza -
nych.

Pawe Krause Tomasz Steidl

Magorzata Mazur
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SESJA VI: RÓDA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA 
KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW 

I INNYCH FORM OSZCZDNOCI ENERGII

Pro wa dz cy se sj: Ta de usz Wnuk
– Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa

Sa wo mir Pk sa z De par ta men tu
Pro gra mów In fra struk tu ral nych Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju mó wi
o „Wspar ciu kom plek so wej mo der ni za -
cji ener ge tycz nej bu dyn ków ze rod ków
UE w ra mach per spek ty wy fi nan so -
wej 2014-2020”.

Fi nan so wa nie efek tyw no ci ener ge -
tycz nej w bu dyn kach z fun du szy eu ro pej -
skich jest no wym blo kiem za gad nie
otwie ra j cych cz fi nan so w. Jest to
wa ny blok, po nie wa po ka zu je pew ne
ju kon kret ne roz wi za nia wy pra co wa -
ne w za kre sie po zy ski wa nia fi nan so wa -
nia na bar dzo in no wa cyj ne roz wi za nia
efek tyw no ci ener ge tycz nej.

Prze my saw Krzy sik – Gów ny Spe -
cja li sta Wy dzia u Eu ro pej skie go Fun du -

szu Roz wo ju Re gio nal ne go Urz du Mar -
sza kow skie go Wo je wódz twa l skie go
za j si w swo im wy st pie niu „Po pra w
efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa l skie go na la -
ta 2014-2020”.

Po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej
bu dyn ków w ra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l -
skie go na la ta 2014-2020. Jest on kom -
ple men tar ny do te go o czym mó wi mój
przed mów ca. 

Kwo ty, któ re pre zen tu je to za wsze
jest za ma o. W woj l skim ma my ta ka
szcz li w sy tu acj, ze Pa stwo za wsze
ocho czo i cht nie te rod ki ab sor bu je cie,
e tych rod ków za wsze nam bra ku je
i nie ma my pro ble mu, jak nie któ re wo je -
wódz twa, któ re ma j cza sem pro ble my
z dys try bu cj. 

u kasz Fry del za stp ca kie row ni ka
w Ze spo le Ochro ny At mos fe ry i Po -
wierzch ni Zie mi Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach przed sta wi li st
przed si wzi prio ry te to wych pla no wa -
nych do do fi nan so wa nia ze rod ków
WFO iGW w Ka to wi cach. S to:
1. Ochro na i zrów no wa o ne go spo da ro -
wa nie za so ba mi wod ny mi: Ochro na
wód, Go spo dar ka wod na; 2. Go spo -
dar ka od pa da mi i ochro na po wierzch ni
zie mi: Go spo dar ka od pa da mi, Ochro na
po wierzch ni zie mi, Rol nic two eko lo gicz -
ne; 3. Ochro na at mos fe ry; 4. Ochro na
ró no rod no ci bio lo gicz nej i funk cji eko -
sys te mów.

Nasz re gion cha rak te ry zu je si prze -
kro cze niem do pusz czal nych st e py -
u i ben zo al fa pi re nu na ob sza rze ca e go
wo je wódz twa, pro ble mem „ni skiej emi -
sji”, du ym zu y ciem ener gii przez
wszyst kie sek to ry go spo dar ki (po cho dz -
cej gów nie ze spa la nia w gla), sto sun -
ko wo ma ym udzia ener gii wy twa rza nej
ze ró de od na wial nych.

To masz Ma kow ski z Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go przy bli y ze bra -
nym do wiad cze nia i in stru men ty BGK
we wspie ra niu przed si wzi ter mo -
mo der ni za cyj nych i re mon to wych. Bank

Go spo dar stwa Kra jo we go jest je dy nym
pol skim ban kiem pa stwo wym. Je go mi -
sj jest wspie ra nie roz wo ju spo ecz no -
-go spo dar cze go Pol ski oraz sek to ra fi -
nan sów pu blicz nych w re ali za cji je go
za da. Dzia al no ban ku kon cen tru je
si przede wszyst kim na dzia al no ci in -
we sty cyj nej, dzia al no ci pro gra mo wej,
fi nan so wa niu in we sty cji i roz wó ju przed -
si biorstw oraz ob su dze jed no stek sek -
to ra fi nan sów pu blicz nych i sa mo rz dów
lo kal nych. 

W ra mach dzia al no ci zle co nej przez
pa stwo BGK zaj mu je si ob su g Fun -
du szu Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów,
któ re go ce lem jest po moc fi nan so wa dla
in we sto rów re ali zu j cych przed si wzi -
cia ter mo mo der ni za cyj ne i re mon to we
oraz wy pa ta re kom pen sat dla wa ci cie li
bu dyn ków miesz kal nych, w któ rych mie -
ci y si lo ka le kwa te run ko we. Po moc
udzie la na jest w for mie: pre mii ter mo mo -
der ni za cyj nej, pre mii re mon to wej, pre mii
kom pen sa cyj nej.

Sawomir Pksa

Przemysaw Krzysik ukasz Frydel

Tomasz Makowski
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Pre mia ter mo mo der ni za cyj na sta no wi
spa t cz ci kre dy tu za ci gni te go
przez in we sto ra na re ali za cj przed si -
wzi cia ter mo mo der ni za cyj ne go. Przy -
su gu je tyl ko in we sto rom ko rzy sta j cym
z kre dy tu. Nie mo g z niej ko rzy sta in -
we sto rzy re ali zu j cy przed si wzi cie
ter mo mo der ni za cyj ne wy cz nie z wa -
snych rod ków. Wy so ko pre mii ter mo -
mo der ni za cyj nej sta no wi 20% wy ko rzy -
sta nej kwo ty kre dy tu za ci gni te go
na re ali za cj przed si wzi cia ter mo -
mo der ni za cyj ne go, jed nak nie mo e
wy no si wi cej ni 16% kosz tów po nie -
sio nych na re ali za cj przed si wzi cia ter -
mo mo der ni za cyj ne go i dwu krot no
prze wi dy wa nych rocz nych oszczd no ci
kosz tów ener gii, usta lo nych na pod sta -
wie au dy tu ener ge tycz ne go. O pre mi
ter mo mo der ni za cyj n mo g si ubie ga
wa ci cie le lub za rzd cy: bu dyn ków
miesz kal nych, bu dyn ków zbio ro we go
za miesz ka nia, bu dyn ków sta no wi cych
wa sno JST su  cych do wy ko ny wa -
nia przez nie za da pu blicz nych, lo kal -
nych sie ci cie pow ni czych, lo kal nych
ró de cie pa bez wzgl du na sta tus
praw ny, z wy  cze niem jed no stek bu de -
to wych i sa mo rz do wych za ka dów bu -
de to wych, a wic np.: po wia ty, gmi ny,
wspól no ty miesz ka nio we, spó dziel nie
miesz ka nio we, spó ki pra wa han dlo we -
go, oso by fi zycz ne.

Ma riusz wi czek – przed sta wi ciel
Gów ne go In sty tut Gór nic twa in sty tu cji,
któ ra od po czt ku funk cjo no wa nia usta -
wy ter mo mo der ni za cyj nej nie ustan nie
we ry fi ku je na zle ce nie BGK au dy ty ener -
ge tycz ne i re mon to we – przed sta wi
pre zen ta cje: „Fun dusz Ter mo mo der ni za -
cji i Re mon tów ja ko na rz dzie wspie ra -
j ce pod no sze nie efek tyw no ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków miesz kal nych
i uy tecz no ci pu blicz nej”.

W swym wy st pie niu wska za na naj -
czst sze uchy bie nia w au dy tach ener -
ge tycz nych i re mon to wych. Zgod nie
z de fi ni cj za war t w usta wie uotir au -

dyt ener ge tycz ny i re mon to wy jest opra -
co wa niem okre la j cym za kres oraz
pa ra me try tech nicz ne i eko no micz ne
przed si wzi cia, ko lej no ter mo mo der ni -
za cyj ne go i re mon to we go, sta no wi ce
jed no cze nie za o e nia do pro jek tu bu -
dow la ne go. Nie jest do pusz czal ne ubie -
ga nie si przez in we sto ra o pre mie dla
wnio sków z za  czo ny mi au dy ta mi, wy -
ko na ny mi na pod sta wie pro jek tu ter mo -
mo der ni za cji.

Bar ba ra Cy ga nik – Dy rek tor Cen -
trum Kor po ra cyj ne go Banku Ochro ny
ro do wi ska S.A. mó wic o „Ban ko wych
in stru men tach fi nan so wa nia ter mo mo -

der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uy -
tecz no ci pu blicz nej” na wi za a do wszyst -
kich poprzednich wystpie.  

Je ste my dla przed si bior ców, spó -
dziel ni miesz ka nio wych, jed no stek sa mo -
rz du te ry to rial ne go. My po win ni my
si do sto so wy wa i po win ni my znaj do -
wa ta kie roz wi za nia, któ re po mo g
w tym, e te wszyst kie in we sty cje by y re -
ali zo wa ne. Sta ra my si ja ko bank uczest -
ni czy wsz dzie. Je ste my tak na praw -
d w pro jek cie JES SI CA, gdzie
re wi ta li zu je my mia sta, gdzie s od na wia -
ne bu dyn ki, jest ro bio na ich re wi ta li za cja.
Wy da li my ja ko BO, ja ko fun dusz ob -
sza rów miej skich 260 mln rod ków unij -
nych na po ycz ki. 

Mo ja ro la – pod kre la a dy rek tor Cy -
ga nik – po le ga na tym, e by cie Pa stwo
wie dzie li, e jest ta ki bank mie ci si on
w Ka to wi cach, na uli cy Mic kie wi cza.
Wspó pra cu je my ze wszyst ki mi ban ka -
mi eu ro pej ski mi. Za rz dza my pie nidz -
mi Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne -
go, ma my nie miec kie li nie za gra nicz ne.
Za pra szam Pa stwa bar dzo ser decz nie.
Naj istot niej sze jest to, co za pre zen to wa li
tu przed si bior cy, e by my tych in we sty -
cji ro bi li jak naj wi cej, po nie wa je ste my
te re nem, gdzie eko lo gia ma pra wo jesz -
cze wie le od nas wy ma ga.

Na za ko cze nie tej se sji Jan Jam ro zik
– Wi ce pre zes Za rz du ZBM Sp. z o.o.
w By to miu prze sta wi efek ty eko no micz -
ne i eko lo gicz ne wspól not miesz ka nio -
wych za rz dza nych przez Za kad Bu dyn -
ków Miej skich Sp. z o.o. w By to miu.

Za kad Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o.
ob su gu je po nad 900 wspól not miesz ka -
nio wych i jest jed nym z naj wik szych
w kra ju za rzd ców nie ru cho mo ci. War -
to prac re mon to wych i in we sty cji nad -
zo ro wa nych przez  Spó k w tych la tach
to ok. 91 mln z (2012 – 25 mln,
2013 – 36 mln, 2014 – 30 mln).

Nie za le nie od te go, e prze pi sy zo -
bo wi zu j wa ci cie li do re gu lar ne go
gro ma dze nia rod ków na fun du szach
re mon to wych i kon tro li nad ich wy ko rzy -
sta niem, co prze ka da si na przed si -
wzi cia re mon to we, w tym ter momo der -
ni za cyj ne, ZBM Sp z o.o. ofe ru je po moc
w otrzy ma niu kre dy tów na re mon ty
(za ostat nie 3 la ta kwo ta udzie lo nych kre -
dy tów na re mon ty to 75 mln z, a pre mii
ter mo mo der ni za cyj nej to ok. 3,5 mln z). 

W re zul ta cie prze pro wa dzo nych prac
ter mo mo der ni za cyj nych do pro wa dzo no
do uzy ska nia zmniej sze nia zu y cia ener -
gii ciepl nej o 23,36% (tj. 161.601 GJ)
ogól ne go za po trze bo wa nia na ener gi
ciepl n w nie ru cho mo ciach Wspól not
Miesz ka nio wych.

W zarz dza nych przez ZBM nie ru cho -
mo ciach dzi ki wspar ciu wadz Gmi ny
By tom w 2015 r. w ra mach li kwi da cji ni -
skiej emi sji, re ali zo wa na jest in we sty cja
pod  cze nia w dziel ni cy Roz bark 11 bu -
dyn ków Wspól not Miesz ka nio wych
do sie ci ciepl nej PEC Sp. z o.o. w By to -
miu. Dzi ki tej in we sty cji zo sta nie zli kwi -
do wa ne ogrze wa nie w glo we w 213
lo ka lach miesz kal nych, a wa ci cie le
tych lo ka li otrzy ma j za po red nic twem
Gmi ny do fi nan so wa nie z WFO iGW
z fun du szu KAW KA w wy so ko ci do 80%
po nie sio nych na ka dów na wy ko na nie in -
sta la cji we wntrz nych cen tral ne go ogrze -
wa nia.

Mariusz wiczek

Barbara Cyganik

Jan Jamrozik
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SESJA VII: OCZEKIWANIAZWIZANEZREWITALIZACJ
BUDYNKÓWIOSIEDLIMIESZKANIOWYCH

Pro wa dz cy se sj: prof. An drzej
Grzy bow ski – Rek tor Wy szej Szko y
Tech nicz nej w Ka to wi cach, prof. Ja -
nusz Ko to wicz – Dzie kan Wy dzia u
In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li -
tech ni ka l ska

Ry szard ach – Wa ci ciel Przed si -
bior stwa Han dlo wo-Usu go wego JAN -
TAR, i dr in. arch. Da mian Ra dwa -
ski – Wy dzia Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
l skiej mó wi li o „Dwóch ska lach re wi ta -
li za cji. Po pra wie ja ko ci y cia mie sza ców
osie dli wie lo ro dzin nych na ob sza rze kra -
ju i za gra ni c po przez wdro e nie i wy ko -
rzy sta nie wy pra co wa nych w trak cie pro -
jek tu in no wa cyj nych roz wi za”. Pod czas
pre zen ta cji po ka za no cie ka wy film ilu stru -
j cy to za gad nie nie i po ka zu j cy re wi ta -
li za cj prze pro wa dzo n na osie dlach
miesz ka nio wych w Ber li nie i pla ny re wi -
ta li za cji w na osie dlu w So snow cu.

Fir ma JAN TAR ist nie je od 22 lat i zaj -
mu je si bu dow nic twem ogól nym,
a od lat 5 zaj mu je si re wi ta li za cj osie -
dli miesz ka nio wych w spó dziel niach
miesz ka nio wych na te re nie kra ju. Re wi -
ta li zo wa no po nad 300 bu dyn ków miesz -
ka nio wych wie lo ro dzin nych. Bu dyn ki
by y ró nej wiel ko ci, naj wa niej sza jest
jed nak ska la te go za da nia.

Dr in. Adam Uj ma z Wy dzia u Bu -
dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
przed sta wi re fe rat, przy go to wa ny wspól -
nie z dr in. An n Lis „Ter mo mo der ni za -
cja im pul sem re wi ta li za cji osie dli miesz -
ka nio wych w ma ych miej sco wo ciach”.

G bo ka ter mo mo der ni za cja to
ze spó dzia a pro wa dz cych do re duk -
cji zu y cia ener gii. Isto t jest osi gni cie
ko rzy ci eko no micz nych po le ga j cych
na ob ni e niu opat eks plo ata cyj nych,
ro do wi sko wych zwi za nych ze zmniej -
sze niem emi sji, uyt ko wych do ty cz -
cych po pra wy ro do wi ska wntrz i kom -
for tu oraz spo ecz nych od no sz cych si
do ogra ni cze nia ubó stwa ener ge tycz ne -
go i wy klu cze nia spo ecz ne go.

Po rów na no rocz ne kosz ty ener gii
z kosz ta mi, ja kie po no si li by miesz ka cy,
gdy by nie wy ko na no ter mo mo der ni za cji. 

G bo ka ter mo mo der ni za cja ob ni y a
zu y cie pr du oraz cie pej i zim nej wo -
dy. Uzy ska na pre mia zmniej szy a za du -
e nie z ty tu u za ci gni te go kre dy tu,
a wa ci cie le sko rzy sta li z ulgi w po dat -
ku.Spa dek zu y cia opa u prze o y si
na 50% re duk cj emi sji Pod nio so si
bez pie cze stwo i ja ko uyt ko wa nia
oraz stan dard miesz ka.

Kom plek so wa ter mo mo der ni za cja
przy no si opty mal ne efek ty i naj krót szy
czas zwro tu na ka dów. Ist nie je pil na po -
trze ba do tar cia do grup de cy zyj nych
z in for ma cja mi do ty cz cy mi pro ce dur jej
prze pro wa dze nia, ko rzy ci z niej py n -
cych oraz wska za nia wzor co wo zre ali zo -
wa nych przed si wzi.

O wpy wie do cie ple i re gu la cji grzew -
czych oraz wen ty la cji na spraw no
ener ge tycz n bu dyn ków” mó wi dr in.
Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw.
ITB – In sty tut Tech ni ki Bu dow la ne.

Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków w Pol -
sce prze pro wa dza na jest ju od po -
nad 30 lat. Po czt ko wo, w la tach 80.
ubie ge go wie ku dzia a nia ter mo mo der ni -
za cyj ne skon cen tro wa ne by y na po pra -
wie izo la cyj no ci cian ze wntrz nych
i do ty czy y bu dyn ków wy ko na nych w tech -
no lo gii wiel kiej py ty. Od cza su uryn ko wie -
nia cen ener gii i cie pa w Pol sce, co na -
st pi o w po o wie lat 90. ubie ge go wie ku,
pod sta wo wym po wo dem prze pro wa dza -
nia dzia a ter mo mo der ni za cyj nych sta -
o si zmniej sze nie kosz tów eks plo ata cji
bu dyn ków dzi ki ogra ni cze niu zu y cia cie -
pa na ogrze wa nie. Okres ten mo na po -
dzie li na dwa eta py. W pierw szym, któ -
ry trwa do po o wy pierw szej de ka dy
XXI znacz nie zwik szy si za kres dzia -
a ter mo mo der ni za cyj nych, wpro wa dzo -
ne zo sta y no we za bie gi ter mo mo der ni -
za cyj ne ta kie jak wy mia na okien,
mo der ni za cja in sta la cji ogrzew czych, czy
do cie pla nie stro po da chów. Ze wzgl du
na to, e ja ko ener ge tycz na bu dyn kówDamian Radwaski

Ryszard ach

Adam Ujma

Krzysztof Kasperkiewicz
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wzno szo nych przed trans for ma cj ustro -
jo w by a ni ska, dzia a nia te kom plek so -
wo wy ko na ne przy no si y znacz ne
oszczd no ci ener ge tycz ne. W dru gim eta -
pie, któ ry trwa do te raz, nie wpro wa dzo -
no no wych za bie gów ter mo mo der ni za cyj -
nych, lecz te do tych czas sto so wa ne
zo sta y udo sko na lo ne, tzn. cha rak te ry zo -
wa y si wik sz efek tyw no ci ener ge -
tycz n. Jed nak dal sza po pra wa
efek tyw no ci  ener ge tycz nej ter mo mo der -
ni zo wa nych bu dyn ków i zbli e nie ich
stan dar du do bu dyn ków o bli sko ze ro wym
za po trze bo wa niu na ener gi, ja ki zgod nie
z wy tycz ny mi prze kszta co nej Dy rek ty wy
o cha rak te ry sty ce ener ge tycz nej bu dyn -
ków, ma w Pol sce obo wi zy wa od 2021
r., uwa run ko wa na jest za sto so wa niem
no wych roz wi za tech nicz nych po zwa -
la j cych zmniej szy zu y cie ener gii
na pod grze wa nie po wie trza wen ty la cyj ne -
go i wo dy, któ re nie s do tych czas sto so -
wa ne w ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
w Pol sce. 

Sto so wa ne obec nie do ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ków tech ni ki, ma te ria y
i urz dze nia osi ga j swój pu ap mo li -
wo ci w za kre sie za pew nia nia zmniej sze -
nia zu y cia ener gii na ogrze wa nie bu dyn -
ków. Za sto so wa nie w bu dyn kach
pod da wa nych ter mo mo der ni za cji roz wi -
za sto so wa nych w bu dyn kach pa syw -
nych, któ re cha rak te ry zu j si bar dzo du -
 efek tyw no ci ener ge tycz n w okre sie 
se zo nu grzew cze go, wy ma ga prze pro -
wa dze nia do dat ko wych ana liz i ba da

po li go no wych, na ile po pra wa izo la cyj -
no ci ciepl nej obu do wy bu dyn ku wpy wa
na prze grze wa nie bu dyn ku w okre sie let -
nim. Za tem ko niecz ne jest opra co wa nie
no wych roz wi za, gów nie w dzie dzi nie
in sta la cji, któ re po zwo li y by na osi -
gni cie oszczd no ci ener ge tycz nych
wy ko rzy stu jc po ten cjal ne mo li wo ci
ogra ni cze nia zu y cia ener gii w in sta la -
cjach wen ty la cyj nych i pod grze wa nia wo -
dy bez ogra ni cza nia kom for tu uyt ko wa -
nia miesz ka i in nych po miesz cze.

Ma rek Bie niec ki – Gów ny In sty tut
Gór nic twa – w wy sta pie niu przy go to wa -
nym z Kry sty nOlej ni czak pod j te ma -
ty k: „Ko lek to ry so necz ne w re ali za cji za -
po trze bo wa nia na cie po w bu dyn kach
miesz kal nych”.

Pre le gent przed sta wi kon cep cj za -
sto so wa nia me to dy ko re lo wa nia go -
dzi no we go (w ka dej go dzi nie do by) za -
po trze bo wa nia na cie po grzew cze
w bu dyn ku miesz kal nym ze zmien n ilo -
ci po zy ski wa ne go cie pa z ko lek to rów
so necz nych.

Za kres oma wia nych za gad nie obej -
mu je:

– gów ne za o e nia i opis pro po no wa -
nej me to dy,

– okre le nie ak tu al nie sto so wa nych
me tod do bo ru in sta la cji z ko lek to ra mi so -
necz ny mi,

– omó wie nie wad i za let pro po no wa -
nej me to dy.

Wy ni ki ana liz opar to na do ko na nych ob -
li cze niach dla przy ka do we go do mu jed -
no ro dzin ne go. Re zul ta ty ob li cze ze sta -
wio ne z go dzi no wym za so bem ener gii
po zy ski wa nej z ko lek to ra so necz ne go po -
zwa la j okre li za kres sto so wal no ci ko -
lek to rów w kon tek cie utrzy my wa nia
kom for tu ciepl ne go w po miesz cze niach
ogrze wa nych. 

Pod czas kon fe ren cji swe pre zen ta cje
in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no -
lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko -
naw stwa prze sta wi y fir my:

• Bo lix S.A.,
• Far by Ka be Pol ska Sp. z o.o., 
• MR Con struc tion Sp. z o.o.,
• Xel la Pol ska Sp. z o.o.,
• QU ICK MIX Sp. z o.o., 
• SOR -DREW S.A., 
• KO EL NER POL SKA Sp. z o.o. 

MarekBieniecki

R E K L A M A
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Nagrody i medale
dla najlepszych 

Ob ra dy kon fe ren cji l skie Fo rum In -
we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ci
zo sta y po prze dzo ne mi  uro czy sto ci,
w trak cie któ rej w obec no ci zna ko mi -
tych teo re ty ków i prak ty ków bran y, oso -
by wy ró nia j ce si w pra cy dla l ska
i dzia al no ci na rzecz spo ecz no ci
bu dow la nej zo sta y uho no ro wa ne od -
zna cze nia mi i na gro da mi.

Uro czy sto otwo rzy Piotr Spy -
ra – Wi ce wo je wo da l ski, któ ry stwier -
dzi m.in. i ma za szczyt i przy jem no

ude ko ro wa kil ko ro osób Me da la mi
Za Du go let ni Su b, te me da le s do -
wo dem wzo ro wej pra cy, za sug dla
bran y bu dow la nej, ale s rów nie
uho no ro wa niem i do strze e niem te go
jak li czy si na pol skiej sce nie na sza
l ska Izba Bu dow nic twa i ro do wi sko
bu dow la ne. – Trud no so bie wy obra zi
wspó cze sn Pol sk, trud no so bie wy -
obra zi wspó cze sny lsk z je go oso -
ni cia mi i z je go ar chi tek tu r, je go
mo li wo cia mi roz wo jo wy mi bez Pa -

stwa, te go co Pa stwo so b re pre zen -
tu j. Ja ko po li tyk za zdrosz cz, bo Pa -
stwo ma j pew ne sta e wspó rzd ne,
któ re si nie zmie nia j cze go o pol skiej
po li ty ce nie ste ty po wie dzie nie mo -
na i cza sem po wo du je to pew ne po czu -
cie bez sil no ci, cha osu i nie pew no ci.

Gra tu lu j te zor ga ni zo wa nia siód mej
ju edy cji Fo rum Bu dow la ne go twór com
te go kon gre su. Jak zwy kle je go te ma -
ty ka jest do sto so wa na do po trzeb cza -
su, bo efek tyw no ener ge tycz na, bu -

Piotr Spyra – Wicewojewoda lski
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dow nic two pa syw ne to s te ma ty,
zwasz cza w okre sie no we go pro gu fi -
nan so wa nia eu ro pej skie go, któ re s
fun da men tal ne, a na sze wo je wódz -
two mo e po szczy ci si ju du y mi
osi gni cia mi w tym za kre sie.

Po sta no wie nia mi Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, na wnio sek Wo je wo -
dy l skie go, za wzo ro we, wy jt ko wo
su mien ne wy ko ny wa nie obo wiz ków,
wy ni ka j cych z pra cy za wo do wej, Me -
da lem Zo tym za Du go let ni Su b od -
zna cze ni zo sta y oso by re pre zen tu j ce
ka dr kie row ni cz firm czon kow skich
l skiej Izby Bu dow nic twa:

Ma rian Bosz ko sta pra cy w bu dow -
nic twie to 40 lat. Bo ga te do wiad cze -
nie, wie dza, zdol no ci or ga ni za cyj ne
i za rzd cze prze ka da j si na suk ce -
sy fir my, spe cja li zu j cej si w kom plek -
so wym wy ko naw stwie ro bót in y nie -
ryj no-dro go wych i ka na li za cyj nych.
Przed si bior stwo Ro bót In y nie ryj -
nych Bosz ko – Ko zub ski, zdo by o
ugrun to wa n po zy cj na ryn ku i cie -
szy si du ym uzna niem w bran y bu -
dow la nej.

An drzej Ko zub ski 42 la ta w bu dow -
nic twie, du e do wiad cze nie za wo do -
we, pro fe sjo na lizm. Dzi ki je go kre atyw -
no ci fir ma od no si suk ce sy, zdo by wa jc
licz ne na gro dy i wy ró nie nia. Ci gy roz -
wój fir my Bosz ko – Ko zub ski, sto so wa -
ne roz wi za nia tech nicz ne, no wo cze -
sno za rz dza nia, kon ku ren cyj no
i ta lent or ga ni za cyj ny za su gu j
na uzna nie i sza cu nek.

El bie ta So bót ka 44 la ta pra cy,
w tym 34 la ta w Cho rzow skiej Spó dziel -
ni Miesz ka nio wej. Mi strzy ni spó dziel -
czych fi nan sów, prze sza ko lej ne szcze -
ble pra cy w ksi go wo ci. Kie ru je du ym
ze spo em pra cow ni ków. Cie szy si
sza cun kiem i sym pa ti. Pro fe sjo nal na
wie dza, nie kwe stio no wa ny au to ry tet.

Gra tu la cje od zna czo nym wraz z Wo -
je wo d Pio trem Spy r zo y li Pre zy dent
D bro wy Gór ni czej Zbi gniew Pod ra za
oraz Pre zy dent Ta de usz Wnuk i Prze -
wod ni cz cy Fran ci szek Busz ka.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ci by -
o wr cze nie Na gro dy oraz Ty tu u „Przy -
ja ciel l skie go Bu dow nic twa”. Ko le -
gium Fo rum Bu dow nic twa l skie go,
ja ko plat for ma wspó dzia a nia wszyst -
kich sa mo rz dów za wo do wych i go spo -
dar czych bu dow nic twa na sze go re -
gio nu, uho no ro wa a ni prof. Lesz ka
a bi skie go – rek to ra Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Ka to wi cach za two -
rze nie sys te mo wych wa run ków pro fe -
sjo nal ne go kszta ce nia kadr za rz dza -
j cych go spo dar k ryn ko w re gio nu
l skie go i kra ju oraz wy mier ny wkad Elbieta Sobótka

Andrzej Kozubski

Marian Boszko
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w roz wój Uni wer sy te tu Eko no micz ne -
go w Ka to wi cach

Z ko lei za wy so ce pro fe sjo nal n,
wie lo let ni dzia al no rz do w, dy plo -
ma tycz n i w ad mi ni stra cji pu blicz nej,
two rz c sys te mo we, ko rzyst niej sze
wa run ki roz wo ju go spo dar ki oraz ochro -
ny ro do wi ska re gio nu i kra ju l ska
Izba Bu dow nic twa oraz Ka pi tu a
IV edy cji kon kur su „l skie Bu do wa nie”
uho no ro wa a Ber nar da Basz czy ka 
– Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny
ro do wi ska w Ka to wi cach Ty tu em
„Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki
l skiej”.

Wy ró nie nia wr czy a Pa ni Mar sza -
ek Ga brie la Le nar to wicz z udzia em
Pre zy den ta Ta de usza Wnu ka i Prze -
wod ni cz ce go Fran cisz ka Busz ki.

Za bie ra jc gos i dzi ku jc za wy ró -
nie nie pro fe sor a bi ski po wie dzia, e
to wy ró nie nie jest nie tyl ko dla nie go,
ale rów nie i dla in sty tu cji, któ r kie ru -
je – Uni wer sy te tu Eko no micz ne go.
Jest zo bo wi za niem do dal szej pra cy,
dal sze go wspó dzia a nia ze ro do wi ska -
mi bu dow nic twa i in y nie ryj ny mi sku pio -
ny mi w l skim Fo rum Bu dow nic twa. 

Ber nard Basz czyk w swym wy st -
pie niu stwier dzi, e 14 lat je go prak ty -
ki mi ni ste rial nej za cz a si wa nie tu,

Pamitkowe zdjcie odznaczonych Medalem za Dugoletni Sub 

prof. Leszkek abiski Bernard Baszczyk

na l sku. – Tu by o miej sce gów ne
mo jej pra cy – mó wi Dy rek tor Basz -
czyk – i te raz cie sz si z po wro tu. Lau -
da cje ma j to do sie bie, e mó wi wie -
le rze czy przy jem nych na to miast pro za
y cia jest do trud na i chcia em bar -

dzo po dzi ko wa Ka pi tu le za wy ró nie -
nie, za to, e jest ja ki ko lej ny bo dziec
do dzia a nia. Za pew niam, e w mia r
zdro wia i si da lej dla ro do wi ska przy -
rod ni cze go, dla zrów no wa o ne go roz -
wo ju b d pra co wa.
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NAGRODAITYTU
PRZYJACIELLSKIEGO
BUDOWNICTWA

Prof. zw. dr hab.LESZEK ABISKI
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

kadencja 2012 – 2014

Na wy zwa nia wspó cze sno ci od po wia da m dro ci, któ ra
na ka zu je kie ro wa si przede wszyst kim za sa d za cho wa nia
rów no wa gi roz wo ju i har mo nii w trzech sfe rach: na uko wej, dy -
dak tycz nej oraz wspó pra cy z biz ne sem.

Za rz dza nie mar ke tin go we, teo ria ryn ku, me to do lo gia na -
uko wych ba da biz ne su, ryn ko we aspek ty trans for ma cji, re -
struk tu ry za cja sek to ro wa i re gio nal na. Oto naj wa niej sze
ob sza ry, w któ rych z suk ce sem po ru sza si w swo jej ka rie rze
na uko wo -dy dak tycz nej Pan Pro fe sor zw. dr hab. Le szek a -
bi ski – Rek tor Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach
ka den cji 2012 – 2016. Pan Pro fe sor pe ni te obo wiz ki Kie -
row ni ka Ka te dry Po li ty ki Ryn ko wej i Za rz dza nia Mar ke tin go -
we go tej Uczel ni.

Jest na ukow cem o bo ga tym do rob ku na uko wym, au to rem
bli sko 300 prac, lau re atem wie lu na gród. Pe ni wie le za szczyt -
nych funk cji w kra ju i za gra ni c.

Nie trud no w dzia al no ci Pa na Pro fe so ra a bi skie go od -
na le zwiz ki z bu dow nic twem. W cza sie je go ka den cji rek -
tor skiej uko czo no bu do w i otwar to w 2014 ro ku, Cen trum
No wo cze snych Tech no lo gii In for ma tycz nych Uni wer sy te tu

Eko no micz ne go w Ka to wi cach. Jest to je den z naj no wo cze -
niej szych obiek tów te go ty pu w kra ju, na gro dzo ny w kon kur -
sie „Bu do wa Ro ku 2013.”

Pa mi ta my uru cho mie nie Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi -
blio te ki Aka de mic kiej – wspól ne go no wa tor skie go przed si wzi -
cia Uni wer sy te tów: l skie go i Eko no micz ne go. I tu tak e po -
sy pa y si na gro dy.

Naj now szym za do ko na niem Pa na Rek to ra jest wie o uru -
cho mio ny Wy dzia Biz ne su, Fi nan sów i Ad mi ni stra cji w Ryb -
ni ku. Otwar to tam no wy kie ru nek stu diów: fi nan se i ra chun ko -
wo, szcze gól nie po  da ny przez przed si bior ców.

Uni wer sy tet Eko no micz ny ma swo j nie za prze czal na re no -
m. Mie dzy in ny mi w cza sie ka den cji Pa na Pro fe so ra a bi -
skie go oce nio ny zo sta przez stu den tów za gra nicz nych naj lep -
sz uczel ni w Pol sce. Nic tak nie cie szy, jak uzna nie
i sza cu nek stu den tów. To da je sa tys fak cj, ener gi i po czu -
cie, e jest si przy ja cie lem tych, dla któ rych po wi ca si swo -
j za wo do w mi sj.

Bar dzo si cie szy my Pa nie Pro fe so rze, e jest Pan rów nie
w gro nie Przy ja ció l skie go Bu dow nic twa.

Laudacja wygoszona przez Tadeusza Wnuka
Prezydenta lskiej Izby Budownictwa
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI LSKIEJ

Praw nik, dy plo ma ta, do wiad czo ny urzd nik pa stwo wy, na -
de wszyst ko za czo wiek o bo ga tej wie dzy z za kre su ochro -
ny ro do wi ska.

Dla Pa na Ber nar da Basz czy ka wie dza ta  czy si z nie usta -
j c tro sk o m dr ko eg zy sten cj czo wie ka i przy ro dy.

Ber nard Basz czyk jest nie zmien nie ak tyw nym mo de ra to rem
dys ku sji mi dzy eko lo ga mi a przed si bior ca mi o tym, co w prak -
ty ce po wi nien ozna cza zrów no wa o ny roz wój?

Na to i wie le in nych py ta szu ka od po wie dzi na swej du giej
dro dze za wo do wej, roz wi zu jc wa ne pro ble my, wa run ku j -
ce roz wój go spo dar ki oraz ochro ny ro do wi ska re gio nu l skie -
go i kra ju.

W swo im za wo do wym y cio ry sie ma mi ni ste rial ne sta no wi -
ska, za szczyt ne i od po wie dzial ne funk cje. Z je go wie dzy i do -
wiad cze nia ko rzy sta li sze fo wie ko lej nych ekip rz dz cych.
Z suk ce sem zmie rzy si z funk cj kon su la ge ne ral ne go Rze -
czy po spo li tej Pol skiej w Ostra wie i rad cy -mi ni stra Am ba sa dy
RP w Pra dze. Lu bia ny i sza no wa ny za rów no przez cze sk Po -
lo ni, jak i sa mych Cze chów jest jed nym z nie wie lu pol skich
po li ty ków, roz ma wia j cych z ni mi w ich oj czy stym j zy ku.

Pan Mi ni ster Ber nard Basz czyk od lat wspó pra cu je ze l -
ski mi le ni ka mi, wspie ra jc ich w wal ce o be skidz kie la sy. Przez
la ta nad zo ro wa „Pro gram dla Be ski dów”.

Prze wod ni czy pol skiej de le ga cji na kon fe ren cji ONZ w Ko -
pen ha dze – naj wa niej szym i naj wik szym szczy cie w spra -
wie zmian kli ma tycz nych na wie cie.

Wspó two rzy usta wy o szcze gól nym zna cze niu. Pierw sz
o za po bie ga niu i usu wa niu skut ków po wo dzi, któ rej za pi sy po -
ma ga j po szko do wa nym przez y wio. Dru g, usta w zwa na
„mie cio w re wo lu cj”, o czy sto ci i po rzd ku w gmi nach.

W ochro nie ro do wi ska Pan Ber nard Basz czyk za wsze sta -
wia na edu ka cj. In for mo wa, uczy, prze ko ny wa, zmie nia
ze, szko dli we na wy ki. Czy ni to dzi ja ko Re gio nal ny Dy rek -
tor Ochro ny ro do wi ska w Ka to wi cach oraz czo nek Ra dy Nad -
zor czej Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej.

Czy ni to z dy dak tycz n pa sj, ja ko czo nek Ra dy Na uko -
wej In sty tu tu Eko lo gii Te re nów Uprze my so wio nych w Ka to -
wi cach oraz ja ko au tor wie lu pu bli ka cji z dzie dzi ny ochro ny
ro do wi ska.

Laudacja wygoszona przez Franciszka Buszk
Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej

Izby Inynierów Budownictwa

BERNARD BASZCZYK
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska

w Katowicach



38 Forum Budownictwa lskiego (48) 2015

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

Wspieranie efektywnoci
energetycznej budynków
w programach i planach
zmniejszania emisyjnoci
gospodarki

Pierw sza kon fe ren cja Fo rum od by -
a si w dniach 10-11 czerw ca br.
w Wy szej Szko le Tech nicz nej w Ka to -
wi cach. W to ku pierw szej kon fe ren cji
na uko wo -tech nicz nej przed sta wio ne
zo sta y oce ny „Aspek tów tech nicz -
nych i eko no micz nych do sto so wa nia
efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn -
ków do obo wi zu j cych norm i wy mo -
gów”, usta lo nych w Dy rek ty wach
Par la men tu Eu ro pej skie go i od po wia -
da j cych im re gu la cji kra jo wych. 

Ce lem dru giej kon fe ren cji by o prze ka -
za nie ocze ki wa nych ko co wych „In for ma -
cji i usta le” o ró dach i in stru men tach
fi nan so wa nia kom plek so wej ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ków po przez al bo po twier -
dze nie ak tu al no ci in for ma cji prze ka za -
nych w czerw cu br. lub ich uzu pe nie nie,
zwasz cza w za kre sie po da nia ak tu al nych
ter mi nów na bo rów wnio sków o do fi nan -
so wa nie pro jek tów

Te mu wa nie ce lo wi od po wia da „Agen -
da i pro gram” dru giej kon fe ren cji,
któ rej Ty tu „WSPIE RA NIE EFEK TYW NO -
CI ENER GE TYCZ NEJ BU DYN KÓW 
W PRO GRA MACH I PLA NACH ZMNIEJ -
SZA NIA EMI SYJ NO CI GO SPO DAR KI”
jest ukie run ko wa ny na au tor skie in for ma -
cje In sty tu cji Wdra a j cych:

– PO „In fra struk tu ra i ro do wi sko”
na la ta 2014-2020 (NFO IGW, WFO -
IGW),

– RPO WSL 2014-2020 (Urzd Mar -
sza kow ski), 

– wraz z bar dzo ce lo wy mi in for ma cja -
mi o obec nym sta nie pla nów go spo dar -
ki ni sko emi syj nej sa mo rz dów te ry to -
rial nych, na przy ka dzie mia sta Za brze lub
Me tro po lii.

Otwie ra jc kon fe ren cj Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow -
nic twa za cz od przy po mnie nia naj wa -
niej szych ce lów, ocen i wnio sków po -
przed niej kon fe ren cji, istot nych dla jej
kon ty nu owa nia 13 pa dzier ni ka br.

– Dla pod kre le nia zna cze nia ci go ci
i kon se kwen cji or ga ni zo wa nych przez
nas co rocz nych kon fe ren cji, ja ko „l skie
Fo rum” przy po mn – mó wi Pre zy dent
Wnuk – e w ro ku ubie gym pro wa dzi li -
my de ba t o „wiel kiej py cie”, czy li o do -
sto so wa niu bu dyn ków w tych tech no lo -
giach do wspó cze snych stan dar dów,
a któ re uyt ko wa ne s przez 12 mln lud -
no ci kra ju i 1,5 mln miesz ka ców w na -
szym re gio nie.

Jed no znacz nie opo wie dzie li my si
wów czas, za ko niecz no ci kon ty nu -
owa nia pro wa dzo nych od wie lu lat re mon -
tów i mo der ni za cji wiel ko py to wych za so -
bów miesz ka nio wych dla za pew nie nia
dal szej po pra wy ich sta nu tech nicz ne go,
ob ni a nia kosz tów eks plo ata cyj nych lub
ogra ni cza nia ich przy ro stu oraz po pra wy
ja ko ci i kom for tu y cia.

Przy po mn tak e, e no wy wy miar
i mo li wo ci fi nan so wych z per spek ty wy
bu de to wej UE na la ta 2014-2020 dla
kon ty nu owa nia kom plek so wej mo der ni -

za cji ist nie j cych za so bów miesz ka nio -
wych, a wród nich wiel ko py to wych,
a tak e no we go bu dow nic twa, otwie ra
prze s dzo ny stra te gicz ny cel roz wo ju
ca ej Unii Eu ro pej skiej, ja kim jest zwik -
sza nie efek tyw no ci ener ge tycz nej.

Naj bar dziej syn te tycz nym wy kad ni -
kiem tej no wej stra te gii jest ko mu ni kat
PE, e: „Bu dyn ki to sek tor o naj wik -
szym po ten cja le w ob sza rze ener go osz -
czd no ci Unii Eu ro pej skiej. Efek tyw -
no ener ge tycz na bu dyn ków to nie
koszt, lecz in we sty cja o ogrom nej sto -
pie zwro tu”. 

W se sji in au gu ra cyj nej po przed niej
kon fe ren cji Pa ni Ga brie la Le nar to wicz,
eks po nu jc ko lej ne ko rzy ci i ar gu men -
ty, wska za a w imie niu Za rz du Wo je -
wódz twa l skie go, e kie ru jc si tym
wa nie stra te gicz nym ce lem i kie run kiem
roz wo ju ca ej Unii Eu ro pej skiej, w Re gio -
nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym uj te
zo sta y bar dzo zna cz ce rod ki rz -
du 800 mln eu ro na go spo dar k ni sko -
emi syj n i zde cy do wa na wik szo
z nich na kom plek so w, g bo k ter mo -
mo der ni za cj bu dyn ków wraz z wy mia -
n ró de cie pa. 

W pe ni wic ak tu al ny po zo sta je cel pro -
gra mo wy obec ne go „VII l skie go Fo -
rum”, ja kim jest uzy ska nie wy mier nych ko -
rzy ci eko no micz nych, ro do wi sko wych
i spo ecz nych ak tyw ne go wdra a nia pro -
gra mu ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej
w za kre sie:

13 pa dzier ni ka br. w Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach
od by a si dru ga kon fe ren cja VII l skie go Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ci w ramach V Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw
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• oszczd no ci ener gii,
• zmniej sza nia emi sji cie plar nia nej

i po pra wy ja ko ci po wie trza,
• po pra wy sta nu tech nicz ne go bu -

dyn ków, zwasz cza w tech no lo gii wiel -
ko py to wej,

• roz wo ju sek to ra bu dow la ne go,
• ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz -

ne go. 

Sza cun ki eks perc kie po da j, e ca ko -
wi te ko rzy ci spo ecz ne net to wdra a nia
pro gra mów ter mo mo der ni za cyj nych
do 2045 r. mo g si ga 700 mld zo tych.
Wo bec te go ce lu war to przy po mnie tak -
e wy st pie nie wpro wa dza j ce w se sji in -
au gu ra cyj nej Pa na An drze ja Roch Do -
bruc kie go – Pre ze sa Pol skiej Izby
In y nie rów Bu dow nic twa. Po da w nim, e
na pod sta wie da nych In sty tu tu Go spo dar -
ki Miesz ka nio wej w 2012 ro ku uyt ko wa -
nych by o 13,8 mln miesz ka. Rocz nie bu -

du je si lub b dzie si bu do wa w Pol sce
od 100 do 150 ty si cy no wych miesz ka.
Wska za w ten spo sób, e naj bar dziej wy -
mier ne ko rzy ci we wszyst kich ich ob sza -
rach mo na b dzie osi gn po przez 
kon cen tra cj na ka dów i rod ków na ter -
mo mo der ni za cj bu dyn ków ju uyt ko wa -
nych.

Z ko lei w rz do wej stra te gii mo der ni -
za cji bu dyn ków, uj tej w Kra jo wym Pla -
nie Dzia a do ty cz cym efek tyw no ci
ener ge tycz nej dla Pol ski, po da ne s da -
ne In sty tu tu Roz wo ju Miast do ty cz ce luk
re mon to wych, w po szcze gól nych for -
mach za so bów miesz ka nio wych. W naj -
ko rzyst niej szym pod wzgl dem stan -
dar dów bu dow nic twie spó dziel czym lu ka
wy no si 50%, ko mu nal nych po wy ej 65%,
a w pry wat nych czyn szo wych po -
nad 75%. 

W pe ni jest wic uza sad nio ny Cel fi nan -
so wy, przy j ty dla obec ne go „l skie go

Fo rum”, ja kim jest za pew nie nie mak sy -
mal ne go pu blicz ne go wspar cia fi nan so -
we go g bo kiej i kom plek so wej mo der ni -
za cji ener ge tycz nej dla ro dzin nych
bu dyn ków miesz ka nio wych i uy tecz no -
ci pu blicz nej wraz z wy mia n wy po sa -
e nia tych obiek tów na ener go osz czd -
ne z Pro gra mu Ope ra cyj ne go
„In fra struk tu ra i ro do wi sko” i Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa l skie go na la ta 2014-2020
w za kre sie:

• ocie ple nia obiek tów,
• wy mia ny okien, drzwi ze wntrz nych

oraz owie tle nia na ze wntrz ne,
• prze bu do wy sys te mów grzew -

czych,
• in sta la cji OZE w mo der ni zo wa -

nych ener ge tycz nie bu dyn kach,
• in sta la cji sys te mów cho dz cych. 
Chcia bym po now nie po dzi ko wa Kie -

row nic twu Na ro do we go i Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej za zor ga ni zo wa nie pod -
czas kon fe ren cji czerw co wej 73. wy jaz -
do we go spo tka nia Fo rum „Ener gia
– Efekt – ro do wi sko”. 

Te po dzi ko wa nia ska dam Pa ni Do ro -
cie Za wadz kiej -Stp niak – Wi ce pre zes
Na ro do we go Fun du szu, któ ra prze wod -
ni czy a te mu Fo rum i Pa nu Woj cie cho -
wi Sta wia ne mu, któ ry by mo de ra to rem
ich ob rad. Od rb ne po dzi ko wa nia ska -
dam Pa nu An drze jo wi Pi lo to wi – Pre ze -
so wi Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, któ ry
by wspó or ga ni za to rem te go Fo rum.

W ten spo sób, uczest ni cy kon fe ren cji
uzy ska li kom plek so we in for ma cje o Stra -
te gii i Ofer cie Pro gra mo wej na la ta 2015-
2020 Na ro do we go i Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej, ja ko In sty tu cji Wdra a j cych
przed si wzi cia zwik sza j ce efek tyw -
no ener ge tycz n bu dyn ków, z bar dzo
du ym udzia em rod ków UE z PO „In fra -
struk tu ra i ro do wi sko”, a tak e z udzia -
em rod ków wa snych w ra mach pro gra -
mów prio ry te to wych, obej mu j cych
rów nie udzia w re ali za cji ce lów za war -
tych w „Pro gra mie oczysz cza nia kra ju
z azbe stu na la ta 2009-2032”. 

Dla po trzeb dru giej kon fe ren cji uzy ska -
li my z Na ro do we go Fun du szu in for ma -
cj, o wy asy gno wa niu do tych czas na ten
cel do Wo je wódz kich Fun du szy Ochro ny
ro do wi ska ju bli sko 65 mln zo tych,
z osi gni tym efek tem eko lo gicz nym
w wy so ko ci 223 ty si cy Mg (me ga gra -
mów) uniesz ko dli wio nych od pa dów za wie -
ra j cych azbest. Bu det te go pro gra mu
na la ta 2015-2022 wy no si ko lej ne 80 mln
zo tych. Je li spoj rzy my jed nak na przed -
sta wio ne Pa stwu da ne Na ro do we go
Fun du szu z kra jo wej ba zy azbe sto wej,
stwier dzi my, e ich do tych cza so we
uniesz ko dli wie nie wo bec wszyst kich

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa
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obiek tów wy no si nie spe na 7%, a osób
praw nych nie spe na 11. Na wet je li te da -
ne s nie do sza co wa ne, to wi dzi my w na -
szym re gio nie hek ta ry ele wa cji bu dyn ków
z udzia em azbe stu i ogrom ne zró ni co -
wa nie po mi dzy za rz dza j cy mi ty mi
bu dyn ka mi. To ko lej ne po twier dze nie
ogrom nych po trzeb fi nan so wych tak e
na ten cel, z ostat niej tran szy rod ków po -
mo co wych Unii Eu ro pej skiej na la ta 2015-
2020.

W pro gra mie 73. spo tka nia Fo rum
„Ener gia -Efekt -ro do wi sko” bar dzo uy -
tecz na i bu du j ca by a tak e pre zen ta cja
w ra mach te go Fo rum „Stra te gii mo der -
ni za cji bu dyn ków. Ma pa dro go wa 2050”,
ja ko opra co wa nia au tor skie go or ga ni za -
cji po za rz do wych, ja ko jed na z pod staw
pro gra mo wych obu te go rocz nych na -
szych kon fe ren cji.

Bar dzo ser decz nie dzi ku je my Kie -
row nic twu obu Fun du szy, Na ro do we go 
i Wo je wódz kie go – za przy j cie na sze go
wspól ne go za pro sze nia na dzi siej sz
kon fe ren cj, wraz z de kla ra cj au tor -
skie go udzia u. 

W trak cie kon fe ren cji czerw co wej przed -
sta wio ne zo sta y ko lej ne in for ma cje o ró -
dach i in stru men tach fi nan so wa nia kom -
plek so wej ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
au tor stwa Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
i Roz wo ju, ja ko In sty tu cji Za rz dza j cej
PO „In fra struk tu ra i ro do wi sko” o „Fi nan -
so wa niu efek tyw no ci ener ge tycz nej 
w bu dyn kach z fun du szy eu ro pej skich
w ra mach per spek ty wy fi nan so wej 2014-
2020”,

Wy dzia u Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go Urz du Mar sza -
kow skie go Wo je wódz twa l skie go
o „Po pra wie efek tyw no ci ener ge tycz nej

bu dyn ków w ra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l -
skie go na la ta 2014-2020”,

Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go o „Do -
wiad cze niach i in stru men tach Ban ku
Go spo dar stwa Kra jo we go we wspie ra niu
przed si wzi ter mo mo der ni za cyj nych
i re mon to wych”,

Ban ku Ochro ny ro do wi ska o „Ban ko -
wych in stru men tach fi nan so wa nia ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych
i uy tecz no ci pu blicz nej”.

W okre sie mi nio ne go ro ku, zor ga ni zo -
wa ne zo sta y trzy ko lej ne kon fe ren cje me -
ry to rycz ne, we wrze niu ubie ge go, czerw -
cu bie  ce go – cz nie z dzi siej sz,
ukie run ko wa ne na dal sz mo der ni za cj
i re mon ty za so bów miesz ka nio wych oraz
ich wspar cie rod ka mi pu blicz ny mi. Ten
ostat ni naj wa niej szy po stu lat do sta
w bar dzo znacz nym za kre sie spe nio ny
i zna laz swo je miej sce w Pro gra mie
Ope ra cyj nym „In fra struk tu ra i ro do wi sko”
oraz RPO WSL na la ta 2014-2020.
Wszyst kie or ga ni za cje za rz dza j ce bu -
dyn ka mi miesz kal ny mi i uy tecz no ci
pu blicz nej ma j otwar ty lub b d mie do -
stp do rod ków fi nan so wych przy spe -
nie niu usta lo nych wy ma ga na re ali za cj
wa snych przed si wzi ter mo mo der ni -
za cyj nych. Nie b dzie to dro ga usia na
ró a mi, wrcz prze ciw nie, wy ma ga j ca
roz wi zy wa nia wie lu sys te mo wych pro ble -
mów, z któ rych cz przed sta wi Pa stwu
Pan Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes
Za rz du Cho rzow skiej Spó dziel ni
Miesz ka nio wej i Czo nek Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go dzi siej szej i po przed niej kon -
fe ren cji. 

Re la cja z prze bie gu po przed niej kon fe -
ren cji zo sta a za war ta w lip co wym elek tro -
nicz nym wy da niu cza so pi sma „Fo rum Bu -
dow nic twa l skie go”, prze ka za na
uczest ni kom tej kon fe ren cji i jest na dal za -

miesz czo na na stro nie in ter ne to wej l skiej
Izby Bu dow nic twa. Do stp na jest tak e
w tym wy da niu „Fo rum Bu dow nic twa l -
skie go” W biu rze l skiej Izby Bu dow nic -
twa do stp na jest py ta CD, na któ rej za -
miesz czo nych jest 18 re fe ra tów au tor skich
ka dry na uko wej In sty tu tu tech ni ki Bu dow -
la nej i wy szych uczel ni tech nicz nych.
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SESJA

Pro wa dz cy
Pro fe sor zw. dr hab. An drzej S. Bar czak
– Ka te dra Eko no me trii Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Ka to wi cach

So wem klu czo wym na szych ob rad
jest ter mo izo la cja – mó wi pro fe sor Bar -
czak. Nie któ rzy mó wi, e jest to pro blem,
tak mó wi my wspó cze nie, na to miast
pro fe sor Hu go Ste in haus mó wi, e w j -
zy ku pol skim nie ma ta kie go so wa, jest
so wo pro ble mat, a Hu go Ste in haus od -
kry Ste fa na Ba na cha, by jed nym z za -
o y cie li tzw gro na ge niu szy szko y ma -
te ma tycz nej lwow skiej, z któ re go Ste fan
Ba nach jest naj wik sz gwiaz d, po -
rów ny wa n do Ein ste ina i Ko per ni ka. To
dzi ki Ba na cho wi, przez je go pra ce teo -
re tycz ne, ma my nie tyl ko bom b ato mo -
w i wo do ro wa ale za pro gra mo wa ne
chi py, któ ry ka dy ma w swo jej ko mór ce
czy kom pu te rze 

Je e li mó wi my o roz wi zy wa niu ter mo -
pro ble mu to trze ba co po wie dzie o ter -
mo efek tyw no ci. Ka da dzia al no ludz -
ka pod le ga oce nie efek tyw no ci tej
dzia al no ci. W zwiz ku z tym sto su je -
my ró ne go ro dza ju mia ry. Naj le piej ro -
bi to eko no mi ci, bo po ka zu j te mia -
ry, któ re ma j, a wic eu ro, do lar,
zo tów ka, ale s ro ne dzie dzi ny i ce le
dzia al no ci Na ogó na sza dzia al no
jest wie lo wek to ro wa czy wie lo pasz czy -
zno wa i w zwiz ku z tym jest to trud ne.
Je e li cho dzi o go spo dar k to bar dzo lu -
bi my mó wi czy jest do brze czy le, ale

na uni wer sy te cie w Chi ca go i w Ha rvar -
dzie wy my lo no ba ro me try ko niunk tu ry
i wy ni ki te go pu bli ku je Gów ny Urzd Sta -
ty stycz ny co mie sic, a gów nym skad -
ni kiem te go ba ro me tru i te go wska ni ka
s efek ty pra cy sek cji bu dow la nej. Bu -
dow nic two jest tym mo to rem, któ ry ci -
gnie ca  go spo dar k, bo wzrost bu dow -
nic twa ge ne ru je wzrost ró nych dzie dzin
go spo dar ki. 

Prze cho dzi my te raz do te go so wa
klu czo we go – ter mo izo la cja i ja kie s efek -
ty i jak je mie rzy. Po pierw sze oszczd -
no, o któ rej b dzie mó wi pre zes Go wa -
rzew ski i któ r mo na oczy wi cie
prze o y na zo tów ki ale oszczd no
jest nie tyl ko spó dziel ni ja ko ta kiej ale
uyt kow ni ków miesz ka. Dru ga to jest
ogra ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia -
nych czy li CO2. Tak wic je den cel do re -
ali zo wa nia – ter mo izo la cja po wo du je sy -
ner gi dwóch za gad nie, a mia no wi cie
oszczd no i ochro n ro do wi ska i to jest
nie sy cha nie wa ne, ale jesz cze ge ne ru -
je to, e lu dzie za czy na j my le, ro bi
wy na laz ki i ma my po stp tech nicz ny.

Te raz ca a spra wa po le ga na tym czy
te nor my, któ re s wska zów ka UE, b d
sta e czy b d zmien ne. Mo e za kil ka lat
b d zno wu no we nor my, b dzie my sto -
so wa in ne ma te ria y i pro sz zo ba czy
jak si to czy pik nie ry nek, jak si sa mo
na p dza i jak da je no we mo li wo ci i da -
je miej sca pra cy.

Te wszyst kie dzia a nia, o któ rych b d
Pa stwo mó wi spe nia j bar dzo wa n
rzecz ja ko y cia któ ry jest naj wa niej -
szym ce lem go spo dar ki i ter mo izo la cja ta -
ki wy od rb nio ny pro blem po wo du je, e
b dzie nam wzra sta a ja ko y cia. 

Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Za -
rz du Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej w swo im wy st pie niu mó wi
o dziw nych pzre pi sach i pu ap kach ter mo -
mo der ni za cji.

Spó dziel nia miesz ka nio wa nie ma
obo wiz ku, wy ni ka j ce go z ja ki prze pi -
sów, do cie pla nia bu dyn ków. Na to miast dla
wa ci wej go spo dar ki trze ba dba o lu dzi
i zmniej sza zu y cie ener gii ciepl nej,
elek trycz nej w po szcze gól nych obiek -
tach. My my na to po szli, re ali zo wa li my
pro gram ocie ple nia. Ocie pli li my wszyst -
kie bu dyn ki zmniej szy li my zu y cie ener -
gii ciepl nej o 40 proc. w sto sun ku do te -
go co by o i o dzi wo w dniu dzi siej szym
ja pa c o 3 mln z wi cej ni 6 lat te mu.
A dla cze go si tak dzie je? Przy two rze -
niu ce ny za ener gi ciepl n obo wi zu je

ured nio na ce na z 10 ró de w ra mach ko -
ge ne ra cji i po wo du je to, e ja za osz cz -
dz i zmniej sz zu y cie i im to bra ku je
w wy ko na niu kosz tów i pla nów i w zwiz -
ku z tym pod wy sza na jest ce na.

Po wiem jed nak szcze rze, e je e li
mnie w gó r pod su mo wa o to za po -
przed ni se zon w sto sun ku do te go gdy -
bym nic nie ro bi to mo je fi nan se si
wzbo ga ci y o 10 mln z. Tak wic je e li
by my nic nie ro bi li nic nie ocie pla li, nic
nie zmie nia li to bym za pa ci o 10 mln wi -
cej. Wic ce lo we jest i susz ne dzia a nie
w tym kie run ku. Na to miast pro sz nie li -
czy na ja ki efekt eko no micz ny. Uwa -
am jed nak, e to co ro bi my zmniej sza -
jc zu y cie ener gii jest susz ne na to miast
z dru giej stro ny Pre zes Urz du Ra dy Mi -
ni strów po wi nien zwró ci uwa g na zmia -
ny te go za rz dze nia mi ni stra – w ja ki
spo sób wy li cza si ce ny i jak to si usta -
la. Je e li te go si nie zmie ni to ka da na -
sza oszczd no po wo du je to, e ce -
na ro nie, bo nikt nie sta ra si tej
za osz cz dzo nej ener gii za go spo da ro wa
u in nych pod mio tów tyl ko wy nik jest
do po dzia u. 

Je stem na dal nie za do wo lo ny z tej
sfe ry eko no micz nej na to miast efek ty
eko lo gicz ne na praw d spó dziel nia osi -
gn a W tej chwi li do ko nu je my do cie ple -
nie do cie pla. Ro bi my to we dug nor my
na 2021 rok Je li cho dzi o nasz Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny ro do wi ska
po moc jest du a i ko rzy sta my z niej. Dzi
jed nak bar dzo trud no osi gn efekt
zmniej sze nia zu y cia ener gii o 20 proc.
po nie wa jak bu dy nek jest ju do cie plo -Andrzej S. Barczak

Grzegorz Gowarzewski
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ny okna i drzwi wy mie nio ne to do cie pla -
jc do cie ple nie ten efekt jest nie do osi -
gni cia wic trze ba b dzie to ro bi
z fun du szy wa snych spó dziel ni. I my to
ro bi my, bo li czy my, gdy b dzie na dal ten
tryb pod no sze nia cen to b dzie si jed -
nak to opa ca. Ci co nie zro bi li nic w tym
kie run ku ma j szan se osi gn ten cel
za pierw szym ra zem ale zwra cam uwa -
g, by ro bi jed nak wszyst ko we dug
norm na 2021 rok.

Do ro ta Za wadz ka -Stp niak – Za -
stp ca Pre ze sa Za rz du Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej przed sta wi po dej mo wa -
ne od lat dzia a nia Fun du szu.

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej ja ko in sty tu cja
ogól no pol ska wspie ra my dzia a nia w za -
kre sie po pra wy efek tyw no ci ener ge -
tycz nej ju od wie lu lat. Ale dla cze go to
ro bi my? Po dej mu je my te dzia a nia, bo wi -
dzi my kon kret ne efek ty ro do wi sko we
w re ali za cji dzia a po pra wia j cych efek -
tyw no ener ge tycz n. Ta po pra wa to
oczy wi cie re ali za cja pa kie ty ener ge -
tycz no -kli ma tycz ne go, rów nie re ali za cja
sze re gu dy rek tyw UE, m.in. dy rek ty wy do -
ty cz cej czyst sze go po wie trza dla Eu ro -
py czy li dy rek ty wa CA FE, ale to rów nie
kon kret ne po lep sze nie ja ko ci i kom for -
tu y cia, o któ rych mó wi pro fe sor. Bar -
czak. Dla te go w na szych pro gra mach
z tych efek tów ro do wi sko wych zwra ca -
my ogrom n uwa g na efek ty eko lo -
gicz no -ener ge tycz ne czy li ta kie, któ re
po ka zu j kon kret ny efekt w po sta ci
oszczd no ci ener gii. Prze ka da si to
bez po red nio na ogra ni cze nie emi sji ga -
zów cie plar nia nych, ale rów nie jak
w przy pad ku pro gra mu KAW KA rów nie
na ogra ni cze nie in nych za nie czysz cze
do po wie trza 

Ce lem na sze go dzia a nia ja ko in sty tu -
cji ogól no pol skiej jest sku tecz ne i efek tyw -
ne wspie ra nie dzia a dla ochro ny ro do -
wi ska. Na szym ce lem ge ne ral nym jest
po pra wa sta nu ro do wi ska, ale rów nie
zrów no wa o ne go spo da ro wa nie za so ba -
mi i wspie ra nie przed si wzi, któ re rów -
nie wpy wa j na po pra w sta nu i ja ko -
ci ro do wi ska. W na szej du go ter mi no wej
stra te gii dzia a nia w prio ry te cie trze cim
wska za li my na dzia a nia, któ re s prio -
ry te to we z punk tu wi dze nia stra te gii bez -
pie cze stwo ener ge tycz ne i ro do wi sko.
W ra mach te go prio ry te tu wspie ra my, po -
za od na wial ny mi ró da mi ener gii, roz wój
ener go osz czd ne go bu dow nic twa i kom -
plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej.
Sta ra my si od cho dzi w na szej no men -
kla tu rze od sfor mu o wa nia ter mo mo der -
ni za cja prze cho dzi my na mo der ni za cj
ener ge tycz na dla te go, e wi dzi my ogrom -
ny po ten cja dzia a o cha rak te rze kom -
plek so wym. 

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny ro do wi -
ska dzia a przez pro gra my prio ry te to we
czy li do ku men ty, któ re okre la j za sa dy
wspar cia dla po szcze gól nych sek to rów te -
ma tycz nych. Te pro gra my s kon sul to wa -
ne i uzgad nia ne, bo za le y nam na tym,
by in for ma cja z ryn ku o po trze bach po -
szcze gól nych sek to rów by a rów nie
uwzgld nia na w ta kich pro gra mach. Te
pro gra my s rów nie od po wie dzi na to,
e Na ro do wy Fun dusz jest pa stwo w
oso b praw n, któ ra dys po nu je i za rz -
dza rod ka mi pu blicz ny mi. W ra mach ta -
kich pro gra mów okre la my, po za oczy wi -
cie bu de tem, za kres te ma tycz ny
kry te riów wy bo ru po szcze gól nych przed -
si wzi. We wszyst kich na szych pro gra -
mach w no wej ofer cie 2015-20 kry te rium
do ty cz ce efek tyw no ci kosz to wej jest
kry te rium, któ re ma du  wa g przy wy -
bo rze przed si wzi. 

Ma go rza ta Kuch na – kie row nik Ze -
spo u Fun du szy Eu ro pej skich Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
w swej pre zen ta cji przed sta wi a po dej mo -
wa ne dzia a nia w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro do wi sko.

Mu tu na l sku b dzie my w ra mach
rod ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i ro do wi sko re ali zo wa dzia -
a nie 1.7. To dzia a nie no si na zw:
kom plek so wa li kwi da cja ni skiej emi sji
na te re nie ko nur ba cji l sko -d brow -
skiej. Ju prak tycz nie w 2013 ro ku na -
sze wa dze wo je wódz kie stwier dzi y,
przy czy ni y si do te go i pod j y wszyst -
kie dzia a nia e by my w ja ki spo sób
bar dzo wy mier ny otrzy ma li wspar cie
z rod ków Unii Eu ro pej skiej ze wzgl -
du na to ja kim wo je wódz twie y je my
i miesz ka my i ja kie skut ki ro do wi sko -
we s mo li we do si gni cia w zwiz -

ku z tym, e oszcz dzi my i bar dziej efek -
tyw nie go spo da ro wa b dzie my ener gi
w na szym wo je wódz twie. 

Te przy czy ny mo na po dzie li na dwa
blo ki. Przede wszyst kim przy czy ny eko -
lo gicz ne zwi za ne z tym, e na te re nie
ko nur ba cji, mó wi my tu przede wszyst kim
o sub re gio nie cen tral nym wo je wódz -
twa, wy st pu j po nadnor ma tyw ne prze -
kro cze nia py ów za wie szo nych. To jest
sku tek emi sji z in dy wi du al ne go ogrze wa -
nia bu dyn ków miesz kal nych. Je li cho -
dzi o st e nia tych py ów to pla su je si
sub re gion cen tral ny w kla sie 3, gdzie te
prze kro cze nia wy st pu j w znacz ny
spo sób.

Dru gi mi przy czy na mi, któ re po zwo li y
na to, e by dzia a nia 1.7 si w PO Ii po -
ja wi o to s skut ki zwi za ne z tym, e
rów nie na te re nie woj. l skie go ma my
du e sku pie nie je li cho dzi o pro duk cje,
wy twa rza nie ener gii elek trycz nej i ciepl -
nej. Ma my ogrom ne sys te my cie pow ni -
cze, któ re po zwa la j na prze sy ener gii
ciepl nej i wy ko rzy sta nie ogrze wa nia za -
rów no bu dyn ków uy tecz no ci pu blicz -
nej jak i bu dyn ków miesz kal nych 

Pierw szy do ku ment stra te gicz ny, w któ -
rym wska za no ko niecz no aby rod ki
w PO Ii by y de dy ko wa ne dla wo je -
wódz twa l skie go, to by kon trakt te ry -
to rial ny. Ten kon trakt ne go cjo wa l ski
Urzd Mar sza kow ski i ze wzgl du na na -
sz du go let ni wspó pra c i to ja k my
ma my mi sj, ja k in sty tu cj je ste my
l ski Urzd Mar sza kow ski, wa dze wo -
je wódz twa uzna y, e je ste my t in sty -
tu cj któ ra mo ga by pe ni funk cj po red -
ni ka in sty tu cji wdra a j cej w za kre sie
dzia a nia 1.7.

An na Do mal ska – Kie row nik Re fe ra -
tu Oce ny Pro jek tów 2 Wy dzia u Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go

Magorzata Kuchna

Dorota Zawadzka-Stpniak
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Urz du Mar sza kow skie go. mó wi a o Re -
gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym Wo -
je wódz twa l skie go. 

Ten pro gram to nie mal 3 mld eu ro
do roz dy spo no wa nia w okre sie pro gra mo -
wa nia w la tach 2014 -2020. Na t kwo t
przy pa da j dwie zna cz ce pu le rod ków
prze zna czo ne na re ali za cj stra te gi sub -
re gio nal nej i jest do dat ko wa pu la rod ków
prze zna czo na na ob sza ry stra te gicz nej in -
ter wen ci. S to ob sza ry prio ry te to wo
wska za ne do wspar cia w za kre sie re wi -
ta li za cji. Jest to By tom i ob sza ry Ra dzion -
ko wa W tej pu li rod ków b dzie tak e
cie ka kon kur so wa dla gmin, któ re s
wy mie nio ne w kra jo wej stra te gii roz wo ju
re gio nal ne go 

Ob su g tych pro jek tów roz li cza niem
pod pi sy wa niem umów zaj mo wa si b -
dzie Wy dzia u Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go Urz du Mar sza -
kow skie go. Co do za sa dy – przed si bior -
ca mi zaj mu je si l skie Cen trum Przed -
si bior czo ci, na to miast w za kre sie
efek tyw no ci ener ge tycz nej przed si -
bior ców b dzie mo na uzy ska pre fe ren -
cyj ne po ycz ki na za sa dzie in stru men tów
fi nan so wych. B d wy bra ni ope ra to rzy fi -
nan so wi, na to miast nad zo rem nad ni mi
b dzie zaj mo wa si Wy dzia Roz wo ju Re -
gio nal ne go. Trze ba te wspo mnie o na -
szych zin te gro wa nych in we sty cjach re gio -
nal nych. S to na sze in sty tu cje
po red ni cz ce, któ re b d oce nia y pro -
jek ty pod k tem zgod no ci ze stra te gia -
mi sub re gio nal ny mi. W ra mach cie ki
kon kur so wej b dzie to do dat ko wy ele ment
oce ny pro jek tu. 

Sam Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny
re ali zo wa ny jest przez przez 12 osi prio -
ry te to wych. W tym okre sie pro gra mo wa -
nia Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny
wspie ra ny jest z 2 fun du szy: Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
i Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ecz ne go. 

Te ma tem dzi siej szej kon fe ren cji jest o
prio ry te to wa 4 – EFEK TYW NO ENER -
GE TYCZ NA I GO SPO DAR KA NI SKO -
EMI SYJ NA. Jest to o, któ ra zna la za si
w szcze gól nym za kre sie na t o prze zna -
czo ne jest z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go po wy ej 50 proc.
rod ków. Std te alo ka cja prze zna czo -
na na t o to nie mal 800 mln eu ro.

Za ka da my, e mak sy mal ny po ziom do -
fi nan so wa nia pro jek tów mo li wy do uzy -
ska nia w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go b dzie wy no si 85
proc. Sa ma o 4 Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go jest bar dzo po jem -
na i nie sku pia si na sa mej efek tyw no -
ci ener ge tycz nej. Mo na za uwa y, e
w ra mach tej osi b dzie my wspie ra
rów nie trans port ni sko emi syj ny. Ca y za -
kres osi 4 b dzie zre ali zo wa ny po przez 5
dzia a. W ra mach dzia a nia 4.1 b dzie -
my wspie ra in sta la cje opar te o od na wial -

ne ró da ener gii. Przy zna na alo ka cja to
po nad 67 mln eu ro. Prze wi du je my e
w ra mach te go pro jek tu b dzie mo -
na do sta wspar cie na ka dy ro dzaj ró -
da ener gii od na wial nej. 

Dzia a nie 4.2 prze zna czo ne jest dla ma -
ych i red nich przed si bior ców. W ra mach
te go dzia a nia b dzie mo na uzy ska po -
ycz ki pre fe ren cyj ne na po pra w efek tyw -
no ci ener ge tycz nej i bu dyn ków i li nii tech -
no lo gicz nych. B dzie rów nie mo li wo
otrzy ma nia wspar cia na in sta la cje od na -
wial nych ró de ener gii. 

Ka ta rzy na Dzió ba – Za stp c Pre zy -
den ta Mia sta Za brze, przed sta wi a dzia -
a nia zwi za ne z po pra w efek tyw no ci
ener ge tycz nej bu dyn ków.

Te dzia a nia nie ro ze rwal nie zwi za ne
z pro gra mem ogra ni cze nia ni skiej emi -
sji, zrów no wa o nym roz wo jem i po sza -
no wa niem ro do wi ska na tu ral ne go s
pro wa dzo ne na te re nie na sze go mia sta
od wie lu lat. Pro wa dzo ne s w trzech ob -
sza rach: obiek tach uy tecz no ci pu -
blicz nej, w bu dyn kach jed no ro dzin nych
i bu dyn kach wie lo ro dzin nych. rod ki, któ -
re do tej po ry by y do stp ne dla jed no -
stek sa mo rz du te ry to rial ne go by y zwi -
za ne z ty mi ob sza ra mi dzia a. Dzi ki
rod kom z Na ro do we go Fun du szu, Wo -
je wódz kie go Fun du szu i Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, ale rów nie
dzi ki rod kom z bu de tu mia sta w nie -
ba ga tel nej kwo cie 31 mln z do chwi li
obec nej wy ko na li my ter mo mo der ni za -
cje 66 obiek tów uy tecz no ci pu blicz nej.
cz na kwo ta wy dat ko wa na na ten cel
w Za brzu to 98 mln z.  Efek ty eko lo gicz -
ne – wal czy my z ni sk emi sj rów nie po -
wo du je my zmniej sze niem za po trze bo -
wa nie na ener gi ciepl n. 

Mó wic o po pra wie efek tyw no ci
ener ge tycz nej nie za po mi na my rów nie

o od na wial nych ró dach ener gii. W Za -
brzu zro bi li my dwie bio ga zow -
nie – na ni skim ska do wi sku od pa dów
ko mu nal nych i miej skiej oczysz czal ni
cie ków. Po zy sku je my rów nie ener gi
elek trycz n so necz n – so lar n in -
sta la cj wy ko na li my na kom plek sie re -
kre acyj nym Aqu arius.

W pla nach ma my w Za brzu bu do w
bio ga zow ni na od pa dy or ga nicz ne. Ko rzy -
sta b dzie my z naj lep szych prak tyk
szwedz kich. Przy wspó pra cy z uni wer sy -
te tem w Lund przy go to wu je my si do re -
ali za cji tej in we sty cji. 

Od wie lu lat po ma ga my w Za brzu
miesz ka com, wa ci cie lom bu dyn ków
jed no ro dzin nych w ter mo mo der ni zo wa -
niu ich obiek tów. Licz ba zo o nych wnio -
sków to pra wie 2039. Pie ni dze po zy ska -
ne z Wo je wódz kie go Fun du szu w ra mach
po ycz ki i z Na ro do we go Fun du szu
w ra mach pro gra mu KAW KA prze zna cza -
j miesz ka cy na ter mo mo der ni za cj, do -
cie ple nie cian swo ich do mów, na mon -
ta in sta la cji so lar nych. Mak sy mal ny
po ziom do fi nan so wa nia, któ ry mo e uzy -
ska wa ci ciel do mu jed no ro dzin ne go
to 63 proc. in we sty cji

Mia sto Za brze fi nan su je rów nie swo -
im miesz ka com do pa ty do zmia ny ró -
da ogrze wa nia w bu dyn kach wie lo ro dzin -
nych. Z tych rod ków sko rzy sta o ju
po nad 9 tys. miesz ka ców na sze go mia -
sta. Te pie ni dze po cho dz wy cz nie
z bu de tu i cz nie jest to ok 2 mln z.

A co pla nu je my? Dzi ki te mu, e
w no wej per spek ty wie s rod ki za -
gwa ran to wa ne na g bo k ter mo mo -
der ni za cj bu dyn ków wie lo ro dzin nych
chce my si gn po te pie ni dze. B dzie -
my rów no le gle pro wa dzi dzia a nia do -
tych cza so we zwi za ne z dom ka mi jed -
no ro dzin ny mi, ale wie my, e za o o ny
efekt eko lo gicz ny do ce lo wy nie zo sta nie
osi gni ty bez po chy le nia si nad bu dyn -
ka mi wie lo ro dzin ny mi. 

Anna Domalska

Katarzyna Dzióba
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V edy cja kon kur su „l skie Bu do wa nie”

Na gro dy za kre atyw no,
przed si bior czo, 
efek tyw no

Tym ra zem Ga la Bu dow nic twa,
ju osiem na sta, od by a si w D bro -
wie Gór ni czej, ko rzy sta jc z go -
cin no ci go spo da rzy mia sta i oso -
bi cie Pre zy den ta – Zbi gnie wa
Pod ra zy. 20 li sto pa da br. w pik nie
od no wio nym Pa a cu Kul tu ry Za g -
bia zgro ma dzi li si przed sta wi cie le
na uki, ad mi ni stra cji pa stwo wej
i sa mo rz do wej, zna cz cych firm bu -
dow la nych, lu dzi za an ga o wa nych
w roz wój bu dow nic twa l skie go.

W imie niu Or ga ni za to rów, Wspó or -
ga ni za to rów oraz Ra dy Pa tro nac kiej
otwar cia Ga li do ko na Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu -
dow nic twa wi ta jc ser decz nie na wst -
pie Be at Ma ec k-Li be r – Po sa
na Sejm RP od lat zwi za n D bro w
Gór ni cz.

– Te na sze co rocz ne uro czy ste
wie czo ry ma j ju swo j tra dy cj,
b dc spe nia niem ce lo wej in te -
gra cji ro do wisk bu dow la nych re -

gio nu i kra ju – mó wi Pre zy dent
Wnuk wi ta jc wa dze sta tu to we i ka -
dr kie row ni cz or ga ni za cji czon -
kow skich l skiej Izby Bu dow nic twa
oraz in dy wi du al nych i zbio ro wych
czon ków l skiej Okr go wej Izby In -
y nie rów Bu dow nic twa i Pol skie go
Zwiz ku In y nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa w Ka to wi cach, a tak -
e kie row nic two i pra cow ni ków wie lu
ko lej nych firm i spó dziel ni, któ re
wspó dzia a y z na szy mi sa mo rz da -

Wy ró nie ni Ty tu em Ho no ro wym wraz z Me da lem „Oso bo wo Bu dow nic twa l skie go” i Ty tu em „Przy ja ciel l skie go Bu dow nic twa”
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mi go spo dar czy mi i za wo do wy mi
przy wie lu te go rocz nych wspól nych
przed si wzi ciach me ry to rycz nych.

– Spo ród wie lu z nich po zwo l so -
bie tyl ko przy po mnie o dwóch ko lej -
nych kon fe ren cjach VII l skie go
Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ci. Pierw sza z nich
mia a miej sce w czerw cu br., w trak -
cie któ rej do ko na li my oce ny „Aspek -
tów tech nicz nych i eko no micz nych
do sto so wa nie efek tyw no ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków pu blicz nej
do obo wi zu j cych norm i wy mo -
gów”. Nie przy pad ko wo, bo to sek tor
bu dow la ny od po wia da za naj wik -
sz kon sump cj ener gii w Pol sce
i Eu ro pie. Bli sko 40%.

Z ko lei, w ra mach V Eu ro pej skie -
go Kon gre su Ma ych i red nich
Przed si biorstw od by a si dru ga
kon fe ren cja w tym sa mym ob sza rze
te ma tycz nym, ukie run ko wa na na za -
pew nie nie mak sy mal ne go pu blicz -
ne go wspar cia fi nan so we go rod -
ka mi z fun du szy eu ro pej skich,
ko niecz ne go dla kon ty nu owa nia
kom plek so wej ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków za rz dza nych przez sa -
mo rz dy te ry to rial ne, spó dziel nie
miesz ka nio we i wspól no ty.

Bar dzo so bie ce ni my wspó udzia
tak e w tym przed si wzi ciu ja ko
wspó or ga ni za to rów: Pol skiej Izby In -
y nie rów Bu dow nic twa i oso bi cie
Pre ze sa – An drze ja Roch Do bruc -
kie go i Wik to ra Piw kow skie go – Se -

W imie niu Or ga ni za to rów, Wspó or ga ni za to rów oraz Ra dy Pa tro nac kiej otwar cia Ga li do ko na
Ta de usz Wnuk

Te go rocz na Ga la od by a si w sa li grun tow nie od no wio ne go Pa a cu Kul tu ry Za g bia w D bro wie Gór ni czej
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kre ta rza Ge ne ral ne go Pol skie go
Zwiz ku In y nie rów i Tech ni ków Bu -
dow nic twa. Wi ta my i dzi ku je my
za udzia tak e w dzi siej szej Ga li.

Do brym, sta ym, w pe ni za sad nym
zwy cza jem co rocz nych Ga li Bu dow nic -
twa jest wy ra a nie po dzi ko wa dla
wadz pu blicz nych, sa mo rz do wych,
in sty tu cji i kon kret nych osób za two -
rze nie wa run ków sprzy ja j cych wzro -
sto wi przed si bior czo ci or ga ni za cji
go spo dar czych sek to ra bu dow nic twa.

To prze cie wy so ka ak tyw no in we -
sty cyj na sa mo rz dów te ry to rial nych
oraz ich bar dzo sku tecz ne wy ko rzy sta -
nie na ten cel rod ków fun du szy eu ro -

pej skich, sta no wi bar dzo istot ny czyn -
nik spraw czy ko lej nych kon trak tów bu -
dow la nych przed si biorstw na sze go re -
gio nu. To wa nie w ich imie niu ska dam
ser decz ne so wa po dzi ko wa nia za do -
tych cza so w wspó pra c i wi tam:
Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka – Pre zy -
den ta Mia sta Cz sto cho wa, Mi o sza
Ste ca – Za stp c Pre zy den ta Mia sta
Ty chy, Zdzi sa wa Ba na sia – Bur mi -
strza Mia sta Sie wierz, To ma sza
Szczer b – Bur mi strza Mia sta Woj ko -
wi ce, An drze ja Mi kul skie go – Bur mi -
strza Mia sta Ogro dzie niec.

Bar dzo ser decz nie dzi ku je my
za wza jem n wspó pra c re pre zen tu -

j cego Sej mik Wo je wódz twa l skie -
go wi ta jc An drze ja Go ci nia ka
– Prze wod ni cz ce go Sej mi ku
Wo je wódz twa l skie go w la tach
2011 – 2014.

Wiel ce so bie ce ni my bar dzo part ner -
sk, co dzien n wspó pra c z kie row -
nic twem wo je wódz kich in sty tu cji wi ta -
jc ser decz nie: Andrzeja Pilota –
Prezesa Zarzdu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, Ber -
nar da Basz czy ka – Re gio nal ne go
Dy rek to ra Ochro ny ro do wi ska, Wi ce -
mi ni stra i Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster -
stwach Go spo dar ki i ro do wi ska,

Lau re aci l skiej Wiel kiej Na gro dy Bu dow nic twa

Uho no ro wa ni ty tu em: „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki l skiej”
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Pio tra Wo jacz ka – Pre ze sa Za rz du
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej S.A. Wal de ma ra Ba tu gow -
skie go – Za stp c Okr go we go In -
spek to ra Pra cy i Pa ni Ane t
Ra nosz – Nad in spek tor Pra cy, dzi -
ku jc in dy wi du al nie za sta y udzia
w l skich Se mi na riach Bu dow la -
nych, Jac ka Kwiat kow skie go
– Pre ze sa Za rz du Za ka du Do sko na -
le nia Za wo do we go w Ka to wi cach,
or ga ni za to ra sta ych, licz nych kon fe -
ren cji o kszta ce niu za wo do wym i in -
stru men tach ryn ku pra cy, Ja nu sza
Wo nia ka – Dy rek to ra Re gio nal ne go
Od dzia u ZUS w So snow cu.

Wy cz nie z wiel k aten cj i sza -
cun kiem wi ta my re pre zen tu j cych
brat niei wspó dzia a j ce z na mi w re -
for mo wa niu pro ce sów in we sty cyj -
nych i bu dow la nych or ga ni za cje po -
za rz do we, a wród nich: Pio tra
Hra bie go – Pre zy den ta Ga li cyj skiej
Izby Bu dow nic twa, z Wi ce pre ze sa mi
Ta de uszem Za j cem i Zbi gnie wem
Adam kiem, wraz z któ ry mi ma my za -
szczyt go ci na dzi siej szej Ga li Pa -
na Jó ze fa Krzy wo rze k – Sta ro st
Kra kow skie go,  An to nie go Fa li kow -
skie go – Pre ze sa Za rz du l skiej
Izby Pra co daw ców w Gli wi cach, wraz
z Pa nem To ma szem Go li sem – Wi -
ce pre ze sem.

Z rów nie wiel k aten cj i sza cun kiem
ser decz nie wi tam Pa na dr. Ja na
Sar n – Dy rek to ra Ge ne ral ne go Fun -
da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. prof.
Zbi gnie wa Re li gi w Za brzu, któ re mu
dzi ku j za wspar cie mo ich sta ra
o udzia w dzi siej szej Ga li Ze spo u Pie -
ni i Ta ca lsk. B dzie my mie li dzi -

siaj za szczyt wr czy ty tu Przy ja ciel
l skie go Bu dow nic twa Dy rek to ro wi
Ze spo u – Zbi gnie wo wi Cier nia ko wi,
a tak e Hen ry ko wi Grzon ce – Pre ze -
so wi Ra dia Ka to wi ce oraz prof. nadzw.
dr Zdzi sa wie Dac ko -Pi kie wicz – Rek -
tor Wy szej Szko y Biz ne su w D bro -
wie Gór ni czej.

Ser decz ne gra tu la cj na gro dzo nym zo y a Be ata
Ma ec ka-Li be ra – po se na Sejm RP, od lat zwi za -
n D bro w Gór ni cz

W imie niu na gro dzo ny gos za bra a Krzysz tof Ma -
ty jasz czyk – Pre zy den ta Mia sta Cz sto cho wa, któ -
ry wspo mnia o swo ich zwiz kach ze ro do wi skiem
bu dow la nych

XVIII GALA BUDOWNICTWA

Wra e nia z Ga li mo na by o wy mie ni pod czas spo tka ku lu aro wych
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Wi tam wród nas Pro dzie ka na Wy -
dzia u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz -
sto chow skiej – dr. in. Ma cie ja Ma jo -
ra oraz dr Wodzimierza Mitoraja
– Kanclerza Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

Obo wiz kiem mo ral nym ka de go
ro do wi ska go spo dar cze go pra co -
daw ców jest wspie ra nie or ga ni za cji
spo ecz nych. Nie przy pad ko wo wic
part ne rem spo ecz nym Izby, któ r re -
pre zen tu j, a tak e dzi siej szej Ga li jest
Re gio nal na Fun da cja Po mo cy Nie -
wi do mym w Cho rzo wie, któ ra w ro -
ku przy szym b dzie ob cho dzi Ju bi -
le usz 25-le cia dzia al no ci. Wi tam
ser decz nie Pa na Nor ber ta Gal l,
wspó za o y cie la i nie prze rwa nie Pre -
ze sa Za rz du tej Fun da cji.

W trak cie Ga li na st pi na st pi o
wr cze nie Na gród i Ty tu ów ko lej nej
pi tej edy cji kon kur su „l skie Bu do -
wa nie”, b d ce za da niem pu blicz nym
Za rz du Wo je wódz twa l skie go.

– Przy po mn – po wie dzia Ta de usz
Wnuk – e pierw szym ce lem te go
kon kur su jest do ku men to wa nie wy so -
kiej atrak cyj no ci in we sty cyj nej i go -
spo dar czej wo je wódz twa l skie go
po przez:

– pu blicz n pre zen ta cj wa  -
cych dla re gio nu oraz spraw nie, ter mi -
no wo i pro fe sjo nal nie zre ali zo wa nych
przed si wzi in we sty cyj nych

– wy ró nia nie l sk Wiel k Na gro -
d Bu dow nic twa in we sto rów tych
przed si wzi or ga ni za cji wy ko naw -
czych i pro duk cji ma te ria ów bu dow la -

nych oraz pod mio tów efek tyw nie za -
rz dza j cych nie ru cho mo cia mi.

Ja ko ka pi tu a kon kur su uwa a my
nie zmien nie, e istot ny wpyw na
spraw no pro ce sów in we sty cyj nych
i bu dow la nych ma in dy wi du al ny pro fe -
sjo na lizm dzia al no ci za wo do wej, kre -
atyw no i przed si bior czo. Do ce -
nia my pu blicz nie oso by o tych wa nie
wa lo rach, któ rych wspól nym wy kad -
ni kiem jest „kom pe ten cja”, po przez
nada wa nie Na gro dy In dy wi du al nej
z Ty tu em: „Au to ry tet – Bu dow nic twa
i Go spo dar ki l skiej” w trzech ka -
te go riach:

– Za rz dza nie roz wo jem miast,
– Za rz dza nie or ga ni za cja mi bu dow -

la ny mi i nie ru cho mo cia mi,
– Spraw na ad mi ni stra cja pu blicz na.
Pod czas uro czy sto ci wr czo no

Zo te Od zna ki „Za su o ny Dla Bu -
dow nic twa”.

Po raz ko lej ny nada no rów nie
i wr czo no Ty tu y Ho no ro we wraz
z Me da lem „Oso bo wo Bu dow nic -
twa l skie go” wy bit nym po sta ciom
two rz cym hi sto ri go spo dar cz bu -
dow nic twa re gio nu i kra ju.

Fi na em uro czy sto ci by o wr cze -
nie Tytuów „Przyjaciel lskiego Bu-
downictwa”.

Syl wet ki wszyst kich na gro dzo nych
pre zen tu je my na str. 50-75.

Wspa nia ym do pe nie niem spo tka -
nia by po ry wa j cy wy stp Ze spo u
Pie ni i Ta ca „lsk”, któ ry po prze -
dzi uro czy sto wr cza nia wy ró -
nie, a pó niej sta zwie cze niem tej
jak e mi ej i pod nio sej uro czy sto -
ci XVIII Ga li Bu dow nic twa.

XVIII GALA BUDOWNICTWA

Ze spó Pie ni i Ta ca „lsk” swym wspa nia ym, przy j tym z ogrom nym aplau zem przez pu blicz no, wy -
st pem otwo rzy i za mkn XVIII Ga l Bu dow nic twa



Fir ma pro wa dzi dzia al no go spo dar cz od 22.01.1999 r. wpis do ewi den cji dzia al -
no ci go spo dar czej – pro wa dzo nej przez Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce pod nr 91957. 

Fir ma „MW” Mar cin Wierz bi ski re ali zu jc zle -
co ne pra ce w opar ciu o du go let nie do wiad cze -
nie, naj now sze do stp ne tech no lo gie i ma te ria -
y bu dow la ne oraz wy kwa li fi ko wa n ka dr
pra cow ni ków bu dow la nych jak i ka dr kie row -
ni cz z upraw nie nia mi, wy ko nu je swo je usu -
gi zgod nie z wy so ki mi wy mo ga mi In we sto rów. 

Naj wik sz re ali za cj Fir my by re mont
ele wa cji wraz z ca ko wi tym re mon tem bal -
ko nów bu dyn ku miesz kal ne go w Ka to wi cach
przy Al. Kor fan te go 16-32 (SU PER JED -
NOST KA – 18 kon dy gna cji) a tak e bu dyn -
ku przy ul. So kol skiej 33 (HPR – 24 kon dy -
gna cje) oraz przy Al. Ro dzie skie go 98 i 96
(„GWIAZ DY” – 25 kon dy gna cji).

PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-USUGOWE
„MW” MARCIN WIERZBISKI
ul. Opolska 23, 41-500 Chorzów
tel. 32 724 87 78, fax 32 721 80 85

Fir ma wy ko nu je pe en za kres usug bu dow la nych ta kich jak: 

– ter mo mo der ni za cj z de mon ta em i uty li za cj azbe stu,
kom plek so wym re mon tem bal ko nów i wy mia n sto lar ki okien nej,

– bu do w obiek tów miesz kal nych, obiek tów uy tecz no ci
pu blicz nej, bu do w hal ma ga zy no wych i pro duk cyj nych,

– kom plek so we re mon ty obiek tów bu dow la nych.

Do chwi li obec nej Fir ma zre ali zo wa a pra ce ter mo mo der ni za cyj -
ne, re mon ty ele wa cji i bal ko nów, wy mia n sto lar ki okien nej bu dyn -
ków o cz nej po wierzch ni po nad 230.000 m2 dla na st pu j cych
in sty tu cji:

– Spó dziel nia Miesz ka nio wa „SI LE SIA” – Ka to wi ce,
– Spó dziel nia Miesz ka nio wa „Nasz Dom” – By tom,
– Ka to wic ka Spó dziel nia Miesz ka nio wa,
– Spó dziel nia Miesz ka nio wa „GWIAZ DA” – Ka to wi ce,
– Wspól no ta Miesz ka nio wa przy Al. Ro dzie skie go 98 Ka to wi ce.
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Tytu 
„PRZYJACIEL 

LSKIEGO BUDOWNICTWA”

HENRYK GRZONKA
PREZES ZARZDU, REDAKTOR NACZELNY RADIA KATOWICE S.A.

Wy ra a my uzna nie za za rz dza nie dzia al no ci Pol skie go Ra dia Ka to wi ce, zgod nie z wy mo ga mi mi sji pu blicz nej, a tym sa -
mym (wy so ce pro fe sjo nal ne dzien ni kar stwo oraz) za wy mier ny wkad w roz wój kul tu ral ny i spo ecz ny wo je wódz twa l skie go. 

Forum, reprezentujce lsk spoeczno budowlan, wyraa szacunek i uznanie dla wyrónionych.

Tytuy wrczyli: Prezydent laskiej Izby Budownictwa 
i Przewodniczcy Forum Budownictwa lskiego Tadeusz Wnuk, 

Przewodniczcy l. Okrgowej Izby In. Budownictwa i wiceprzewodniczcy Forum Franciszek Buszka
z udziaem wspógospodarza Gali, prezydenta Dbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy

i Beaty Maeckiej-Libery – posa na Sejm RP

Redaktor Henryk Grzonka relacjonowa
wiele najwaniejszych imprez sportowych
o randze midzynarodowej. jest autorem
pierwszej w wiecie encyklopedii sportu u-
lowego. Sport to jego pasja, tak jak pasj jest
radio, jego magia, spoeczne oddziaywanie,
ale te historia. Bo „Ligoniowe Radio” ma
swoja bogat tradycj, o której w swojej
pracy Red. Henryk Grzonka zawsze pa-
mita. Jest autorem obszernej monografii Pol-

skiego Radia w Katowicach. Kierujc jednak
dziaalnoci antenow, dzi jako Prezes
Zarzdu i Redaktor Naczelny, zawsze znaj-
duje i czas i miejsce w ramówce Radia Ka-
towice dla tematyki budowlanej. Dzikujemy
za przedstawianie suchaczom Radia Kato-
wice naszych branowych, spoecznie wa-
nych tematów. Bardzo nam mio, e znalaz
si Pan w zacnym gronie „Przyjació lskiego
Budownictwa”.

Lau da cja
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PROF. NADZWYCZAJNY DR ZDZISAWA DACKO-PIKIEWICZ
REKTOR WYSZEJ SZKOY BIZNESU W DBROWIE GÓRNICZEJ

Rek tor Wy szej Szko y Biz ne su w D bro wie
Gór ni czej. Pa ni Pro fe sor Zdzi sa wa Dac ko -Pi -
kie wicz bar dzo ak tyw nie wspie ra wszel kie ini -
cja ty wy pro mu j ce przed si bior czo. Dzi ki
Pa ni Rek tor dzia a nia na rzecz uprak tycz nie -
nia kszta ce nia na bra y tem pa i sta y si bar -
dziej efek tyw ne. Prak ty ka biz ne so wa zbie ga
si z pro gra ma mi na ucza nia. Uczel nia wy pra -
co wa a so bie po zy cj swo istej plat for my ko -
mu ni ka cyj nej mi dzy przed sta wi cie la mi ro do -

wi ska aka de mic kie go i przed si bior ca mi. Ta -
ka wy mia na do wiad cze to bar dzo efek tyw -
ny trans fer wie dzy. I m.in. za to dzi ku je my, 
ho no ru jc Pa ni Pro fe sor Zdzi sa w Dac ko -
-Pi kie wicz Ty tu em „Przy ja ciel l skie go Bu -
dow nic twa”.

Lau da cja

Wyrónienie za tworzenie systemowych warunków profe-
sjonalnego ksztacenia kadr zarzdzajcych gospodark ryn-
kow regionu lskiego i kraju oraz osobisty wymierny wkad
w rozwój Wyszej Szkoy Biznesu w Dbrowie Górniczej.

XVIII GALA BUDOWNICTWA
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ZBIGNIEW CIERNIAK
DYREKTOR ZESPOU PIENI I TACA „LSK” IM. STANISAWA HADYNY

Dzikujemy za: wieloletni dziaalno artystyczn i efektywne
zarzdzanie Zespoem Pieni i Taca „lsk” im. Stanisawa
Hadyny, zapewnienie kompleksowej modernizacji i rewita-
lizacji Zespou Parkowo-Paacowego w Koszcinie, siedziby
Zespou za twórczy wkad w rozwój kultury regionu i kraju.

Kie dy Pro fe sor Sta ni saw Ha dy na wró ci
do Ze spo u „lsk” prze pro wa dzi ogól no pol ski
na bór do chó ru. Spo ród kil ku set kan dy da tów,
po wie lo eta po wym prze su cha niu, wy se lek -
cjo no wa no kil ku mo dych, uta len to wa nych ar -
ty stów. Wród nich zna laz si Zbi gniew Cier -
niak. By o to du e wy ró nie nie. Od tej chwi li ca e
swo je y cie za wo do we zwi za ze „l skiem”.
pie wa, ta czy, pe ni w Ze spo le wie le funk -
cji or ga ni za cyj nych, zaj mo wa si mar ke tin giem,

pro mo cj. W 2011 ro ku ob j sta no wi sko Dy rek -
to ra Ze spo u Pie ni i Ta ca „lsk”. Jest Pan
Dy rek tor Zbi gniew Cier niak pro jek to daw c
wie lu przed si wzi za gra nicz nych. Kon cer tów
w Sta nach Zjed no czo nych, Ka na dzie, Niem -
czech. Dzi ki je go za po bie gli wo ci „lsk”
okla ski wa no w da le kim Szan gha ju. Czo wiek
wy ró nia ny, wiel ce za su o ny dla pol skiej kul -
tu ry. Wi ta my w gro nie „Przy ja ció l skie go Bu -
dow nic twa”.

Lau da cja
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LSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

– 2015

MIA STO D BRO WA GÓR NI CZA

• za prze pro wa dze nie kom plek so we go re mon tu i mo der ni za -
cji Pa a cu Kul tu ry Za g bia, obiek tu, któ ry ma wiel kie zna cze -
nie dla kul tu ry re gio nu.

Na gro d ode bra a Agniesz ka Pa ster nak 
– Prze wod ni cz ca Ra dy Miej skiej

W Pa a cu Kul tu ry Za g bia w D bro wie prze bu do wa no ta -
ra sy po fron to wej stro nie bu dyn ku, przy bu dów ki bocz ne oraz
po chyl nie pod jaz do we. Wy ko na no pra ce ze wntrz ne, przy kon -
ser wa cji ele wa cji bu dyn ku oraz owie tle nia ze wntrz ne go. Stwo -
rzo no pod jaz dy dla osób nie pe no spraw nych, we wntrz po wsta -
a win da. Sce na we wntrz bu dyn ku zo sta a za opa trzo na
w in sta la cj ga sze nia po a ru, zo sta y wy mie nio ne li ny sta lo -
we mo stów owie tle nio wych, a tak e kur ty ny i urz dze nia dwi -
go we go. 

W bu dyn ku do dat ko wo zo sta y wy mie nio ne wszyst kie drzwi,
zo sta a prze bu do wa na in sta la cja wod no-ka na li za cyj na oraz hy -
dran to wa, par kie ty zo sta y wy mie nio ne i od re stau ro wa ne,
po dob nie jak sztu ka te ria gip so wa w po miesz cze niach o bo ga -
tym i cha rak te ry stycz nym wy stro ju dla sztu ki so cre ali zmu.

Na gro dy i lau re aci V edy cji Kon kur su „l skie Bu do wa nie”, któ re go ce lem jest pro mo cja atrak cyj -
no ci in we sty cyj nej i go spo dar czej oraz mo li wo ci eks por to wych wo je wódz twa l skie go. De cy -
zj Ka pi tu y na gra dza no in sty tu cje, oso by i fir my, któ rych za wo do we suk ce sy, wy ni ki go spo dar cze,
przed si bior czo i ta lent s wzo rem do na la do wa nia.

Na gro dy wr czy li: 
Pre zy dent D bro wy Gór ni czej Zbi gniew Pod ra za

z udzia em Prze wod ni cz cego Ka pi tu y, Pre zy den ta l skiej Izby Bu dow nic twa 
Ta de usza Wnu ka 

oraz Wi ce prze wod ni cz ce go Ka pi tu y, Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby 
In y nie rów Bu dow nic twa Fran cisz ka Busz ki

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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MIA STO TY CHY

• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi -
cia in we sty cyj ne go: – „Kom plek so wa roz bu do wa i mo der -
ni za cja sta dio nu miej skie go w Ty chach.”

Na gro d ode bra Mi osz Stec 
– I Za stp ca Pre zy den ta Mia sta

Sta dion w Ty chach to je den z naj pik niej szych obiek tów
spor to wych na l sku. Na po czt ku 2013 ro ku sta dion, któ -
ry su y ty sza nom przez ostat nie 42 la ta, zo sta zrów na ny
z zie mi, a obec nie w je go miej scu funk cjo nu je fan ta stycz -
ny obiekt spe nia j cy kry te ria naj no wo cze niej szych sta dio -
nów w Eu ro pie. Mie ci on na swo ich w pe ni za da szo nych try -
bu nach po nad 15 ty si cy ki bi ców lub spra gnio nych wra e
kul tu ral nych wi dzów. No wy sta dion spe nia wy mo gi UEFA oraz
FI FA, co po zwa la na or ga ni za cj mi dzy na ro do wych me czów
i spo tka w eu ro pej skich pu cha rach. Dzi ki te mu mo na mie
na dzie j, e do Ty chów za wi ta fut bol na naj wy szym, wia -
to wym po zio mie.

GÓR NO L SKIE TO WA RZY STWO LOT NI CZE SA 

• za przy go to wa nie, or ga ni za cj fi nan so wa nia i re ali za cj
przed si wzi cia in we sty cyj ne go no wej in fra struk tu ry Mi -
dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go Ka to wi ce w Py rzo wi cach.

Na gro d ode bra Ar tur To ma sik 
– Pre zes Za rz du

Mi dzy na ro do wy Port Lot ni czy w Py rzo wi cach jest re gio -
nal nym Por tem ca e go woj. l skie go. Pod wzgl dem licz -
by od pra wia nych pa sa e rów oraz ope ra cji lot ni czych jest
na czwar tym miej scu w Pol sce. Trzy ter mi na le pa sa er skie
to prze pu sto wo 5,5 mln pa sa e rów rocz nie. Ostat nie la ta
to okres wie lu in we sty cji: no wa na wierzch nia lot ni sko wa, roz -
bu do wa ba ga ow ni, no wy ter mi nal. Port Lot ni czy Ka to wi ce
dys po nu je jed n z naj du szych dróg star to wych do stp nych
w Pol sce  – od da na do uyt ku w ma ju br. – 3200 m du go ci
i 45 m szer. Port jest wi zy tów ka l ska i kra ju. Jest do wo dem
pr nie dzia a j ce go Gór no l skie go To wa rzy stwa Lot ni cze -
go S.A.
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MIA STO TY CHY

* za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi -
cia in we sty cyj ne go: – „Kom plek so wa roz bu do wa i mo der -
ni za cja sta dio nu miej skie go w Ty chach.”

Na gro d ode bra Mi osz Stec 
– I Za stp ca Pre zy den ta Mia sta

Sta dion w Ty chach to je den z naj pik niej szych obiek tów
spor to wych na l sku. Na po czt ku 2013 ro ku sta dion, któ -
ry su y ty sza nom przez ostat nie 42 la ta, zo sta zrów na ny
z zie mi, a obec nie w je go miej scu funk cjo nu je fan ta stycz -
ny obiekt spe nia j cy kry te ria naj no wo cze niej szych sta dio -
nów w Eu ro pie. Mie ci on na swo ich w pe ni za da szo nych try -
bu nach po nad 15 ty si cy ki bi ców lub spra gnio nych wra e
kul tu ral nych wi dzów. No wy sta dion spe nia wy mo gi UEFA oraz
FI FA, co po zwa la na or ga ni za cj mi dzy na ro do wych me czów
i spo tka w eu ro pej skich pu cha rach. Dzi ki te mu mo na mie
na dzie j, e do Ty chów za wi ta fut bol na naj wy szym, wia -
to wym po zio mie.

GÓR NO L SKIE TO WA RZY STWO LOT NI CZE SA 

* za przy go to wa nie, or ga ni za cj fi nan so wa nia i re ali za cj
przed si wzi cia in we sty cyj ne go no wej in fra struk tu ry Mi -
dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go Ka to wi ce w Py rzo wi cach.

Na gro d ode bra Ar tur To ma sik 
– Pre zes Za rz du

Mi dzy na ro do wy Port Lot ni czy w Py rzo wi cach jest re gio -
nal nym Por tem ca e go woj. l skie go. Pod wzgl dem licz -
by od pra wia nych pa sa e rów oraz ope ra cji lot ni czych jest
na czwar tym miej scu w Pol sce. Trzy ter mi na le pa sa er skie
to prze pu sto wo 5,5 mln pa sa e rów rocz nie. Ostat nie la ta
to okres wie lu in we sty cji: no wa na wierzch nia lot ni sko wa, roz -
bu do wa ba ga ow ni, no wy ter mi nal. Port Lot ni czy Ka to wi ce
dys po nu je jed n z naj du szych dróg star to wych do stp nych
w Pol sce - od da na do uyt ku w ma ju br. – 3200 m du go ci
i 45 m szer. Port jest wi zy tów ka l ska i kra ju. Jest do wo dem
pr nie dzia a j ce go Gór no l skie go To wa rzy stwa Lot ni cze -
go S.A.

MIA STO I GMI NA SIE WIERZ

• za przy go to wa nie, or ga ni zo wa nie fi nan so wa nia i re ali za cj
pro gra mu roz wo ju in we sty cyj ne go. 

Na gro d ode bra Zdzi saw Ba na 
– Bur mistrz

Sie wierz na le y do naj star szych gro dów w Pol sce. Pierw -
sza wzmian ka po cho dzi z 1125 ro ku. Go spo da rze mia sta i gmi -
ny pa mi ta j o hi sto rii,  czc tra dy cje z no wo cze sno ci. Sie -
wierz roz wi ja si i pik nie je. Na dzi wa ne te ma ty to:
opra co wa nie pro jek tu na prze bu do w dro gi wo je wódz kiej
nr 793, wspó pra ca z sa mo rz dem w B dzi nie w kon cep cji
utwo rze nia sys te mu dróg ro we ro wych. Obec nie po wsta je tak -
e w opar ciu o kon sul ta cje spo ecz ne pro gram wspó pra cy
z or ga ni za cja mi po za rz do wy mi i or ga ni za cja mi pro wa dz -
cy mi dzia al no na rzecz po yt ku pu blicz ne go

POL SKI ZWI ZEK IN Y NIE RÓW 
I TECH NI KÓW BU DOW NIC TWA 

O/KA TO WI CE

• dla uho no ro wa nia Ju bi le uszu 80-le cia pro wa dzo nej dzia -
al no ci.

na gro d ode bra Ma rian Ostap czyk 
– wi ce prze wod ni cz cy Zwiz ku

Hi sto ria i 80-let ni do ro bek jest moc nym fun da men tem Zwiz -
ku. Sku pia eli t in y nier sk, wy bit nych na ukow ców. ci le
wspó pra cu je z or ga ni za cja mi in y nier ski mi w kra ju. Jest obec -
ny na are nie mi dzy na ro do wej. Sza nu jc hi sto ri i ho nor in -
y nie ra two rzy po most mi dzy od cho dz cym a wst pu j cym
po ko le niem. Czon ko wie Zwiz ku za wsze pod kre la j: wszy -
scy je ste my in y nie ra mi bu dow nic twa, lud mi, któ rzy two -
rz ma te rial na ba z pa stwa i spo e cze stwa, wy ko nu je my
za wód za ufa nia spo ecz ne go.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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WOJ CIECH STA WIA NY
EKS PERT W NA RO DO WYM FUN DU SZU 

OCHRO NY RO DO WI SKA I GO SPO DAR KI WOD NEJ

• za au tor skie pro jek ty mo ni to rin gu ro do wi ska i ochro ny kli -
ma tu, a zwasz cza zwik sza nie efek tyw no ci ener ge tycz -
nej oraz za rz dza nie ich wdra a niem.

Woj ciech Sta wia ny jest ab sol wen tem Wy dzia u Che micz -
ne go Po li tech ni ki l skiej. W swo jej ak tyw no ci za wo do wej
po dej mu je za gad nie nia eko lo gii oraz in y nie rii i mo ni to rin gu
ro do wi ska. 

W la tach 1989-2003 Dy rek tor Orod ka Ba da i Kon tro li ro -
do wi ska oraz ko or dy na to rem re gio nal ne go mo ni to rin gu ro -
do wi ska w wo je wódz twie ka to wic kim. W trak cie pra cy
w NFO iGW w la tach 2003-2005 Dy rek tor De par ta men tu Pro -
jek tów Struk tu ral nych.

In spek tor Ochro ny ro do wi ska. Od ro ku 2008 po now nie
w Na ro do wym Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej – jest eks per tem w za kre sie za gad nie ochro ny
kli ma tu.

AR SA NIT SP. Z O.O. 
W SIE MIA NO WI CACH L SKICH

• za no wo cze sn pro duk cj ma te ria ów i sys te mów ocie ple
oraz osi gni t po zy cj fi nan so w i ryn ko w w sek to rze bu -
dow nic twa re gio nu i kra ju.

Na gro d ode bra Krzysz tof Skro bot 
– Pre zes Za rz du

Fir ma AR SA NIT to pro du cent no wo cze snej che mii bu dow -
la nej i sty ro pia nów THER MO. W ofer cie jest nie mal 100 spe -
cja li stycz nych wy ro bów, któ rych pro duk cja od by wa si
w dwóch za ka dach – w Sie mia no wi cach l skich i w Ko -
ni nie.

Ja ko jed na z nie licz nych firm w Pol sce, jest sa mo dziel nym
pro du cen tem wszyst kich kom po nen tów wcho dz cych w skad
roz wi za nia ter mo izo la cyj ne go opar te go na sty ro pia nie.
Nad ja ko ci i roz wo jem ofer ty czu wa wie lu spe cja li stów za -
rów no w La bo ra to rium jak i w Dzia le Ba da i Roz wo ju. 

Ar sa nit z po wo dze niem wspó pra cu je m.in. z ar chi tek ta mi,
pro jek tan ta mi, wspól no ta mi oraz spó dziel nia mi miesz ka nio -
wy mi.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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ZA KAD BU DYN KÓW MIEJ SKICH SP. Z O.O. 
W BY TO MIU 

• za pro fe sjo nal ne za rz dza nie nie ru cho mo cia mi, kom -
plek so we re mon ty i mo der ni za cje oraz ak tyw ne po zy ski wa -
nie rod ków fi nan so wych.

Na gro d ode bra Ar tur Ko mor 
– Pre zes Za rz du 

Za kad Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o. jest jed nym z naj -
wik szych za rzd ców nie ru cho mo ci w Pol sce, za rz dza j -
cym bli sko 1000 wspól not. Ini cju je dzia a nia, któ rych ce lem
jest po pra wa stan dar dów spo ecz nych, zdro wot nych i ro do -
wi sko wych po przez li kwi da cj ni skiej emi sji, zmniej sze nia emi -
sji dwu tlen ku w gla i py ów do at mos fe ry, po pra w kom for -
tu y cia miesz ka ców, li kwi du jc uci li wo ci wy ni ka j ce
z ist nie j ce go sys te mu za opa trze nia w cie po (pie ce w glo -
we, ga zo we). 

Dzi ki in we sty cjom ener go osz czd nym sys te ma tycz nie
zmniej sza si zu y cie cie pa W obiek tach ob su gi wa nych przez
Spó k suk ce syw nie wy mie nia si tra dy cyj ne owie tle nie na in -
no wa cyj ne LED oraz eli mi nu je nie po trzeb ne od bior ni ki ener -
gii elek trycz nej.

PRZED SI BIOR STWO PRO DUK CYJ NO -USU GO WE
„MW” 

MAR CIN WIERZ BI SKI

• za pro fe sjo nal n re ali za cj przed si wzi ter mo mo der ni za -
cyj nych bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej.

Na gro d ode bra wa ci ciel Mar cin Wierz bi ski

Przed si bior stwo Pro duk cyj no -Usu go we „MW” Mar cin
Wierz bi ski wy ko nu je pe en za kres usug bu dow la nych
m.in. ter mo mo der ni za cj z de mon ta em i uty li za cj azbe stu,
kom plek so wym re mon tem bal ko nów i wy mia n sto lar ki
okien nej, bu do w obiek tów miesz kal nych, obiek tów uy tecz -
no ci pu blicz nej, bu do w hal ma ga zy no wych pro duk cyj nych. 

Do tej po ry Fir ma zre ali zo wa a pra ce ter mo mo der ni za cyj -
ne, re mon ty ele wa cji i bal ko nów oraz wy mia n sto lar ki
okien nej bu dyn ków o cz nej po wierzch ni po nad 230.000 m2.
Du go let nie do wiad cze nie, naj now sze do stp ne tech no lo -
gie i ma te ria y bu dow la ne, wy kwa li fi ko wa na ka dra pra cow -
ni ków.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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MIEJ SKI ZA RZD ULIC I MO STÓW SPÓ KA AK CYJ NA
W D BRO WIE GÓR NI CZEJ

• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi
in we sty cyj nych bu dow nic twa dro go we go na te re nie Mia sta
D bro wy Gór ni czej, a zwasz cza za wzor co w bu do w dro -
gi do te re nów prze my so wych w Tucz na wie.

Na gro d ode bra To masz So ty sik 
– Pre zes Za rz du

Przed si bior stwo pro wa dzi dzia al no w trzech ob sza rach:
do ku men ta cja i ad mi ni stra cja dróg, ro bo ty i kon trak ty bu dow -
la ne, ad mi ni stra cja nie ru cho mo cia mi oraz wy na jem po -
wierzch ni biu ro wej i ko mer cyj nej.

Mi sj Spó ki jest umac nia nie ryn ko wej po zy cji po przez po -
szu ki wa nie szans i po dej mo wa nie wy zwa biz ne so wych zmie -
rza j cych do wzro stu jej po ten cja u, war to ci, ja ko ci usug
oraz ko rzy ci ja kie mo e da swo im wa ci cie lom, pra cow -
ni kom i lo kal nej spo ecz no ci.

EVE REST BU DOW NIC TWO GRY KO, PA PU GA 
SPÓ KA JAW NA

• za pro fe sjo nal n re ali za cj ro bót ter mo mo der ni za cyj nych
oraz re mon to wych bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci
pu blicz nej.

Na gro d ode bra li wa ci cie le Woj ciech Gry ko
i Krzysz tof Pa pu ga

Fir ma wiad czy usu gi w za kre sie kom plek so we go wy ko -
naw stwa ro bót bu dow la no -re mon to wych prze pro wa dza nych
w obiek tach miesz kal nych jed no ro dzin nych, wie lo ro dzin nych
oraz bu dow lach o cha rak te rze prze my so wym. Fir ma ofe ru -
je bez pat ne do radz two bu dow la ne, a tak e po moc w po zy -
ska niu ró de fi nan so wa nia in we sty cji.

Pr ny roz wój fir my na prze strze ni kil ku lat po zwo li osi -
gn wy so k po zy cj na kra jo wym ryn ku bu dow la nym.
W swo ich pra cach fir ma wy ko rzy stu je no wo cze sne tech no -
lo gie bu dow la ne, po sia da wy so ko wy kwa li fi ko wa n ka dr pra -
cow ni cz oraz spe cja li stycz ny sprzt i za ple cze tech nicz ne
nie zbd ne do wy ko na nia usug cha rak te ry zu j cych si wy -
so k ja ko ci.
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ZA KAD RE MON TO WO -BU DOW LA NY 
JA NUSZ RO MIK

• za pro fe sjo nal n re ali za cj kom plek so wych mo der ni za cji i re -
mon tów bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej.

Na gro d ode bra Ja nusz Ro mik – wa ci ciel

Za kad wy ko nu je ro bo ty bu dow la ne, re mon to we i in we sty -
cyj ne: mu rar skie, de kar skie, wy mia n sto lar ki okien nej
i drzwio wej, po sadz kar skie, ma lar skie, in sta la cyj ne, wy ko -
cze nio we, do cie ple nia cian me to d lek ko -mo kr, do cie ple -
nia stro pów gra nu la tem oraz de mon ta i za bez pie cze nia pyt
azbe sto wych.

Za kad Re mon to wo -Bu dow la ny Ja nusz Ro mik re ali zu je pra -
ce fa cho wo, z za an ga o wa niem i sta ran no ci w wy zna czo -
nym ter mi nie. Wy ko rzy stu je wy so ko wy kwa li fi ko wa nych fa -
chow ców, spraw nie pro wa dzc or ga ni za cj prac. To
pro fe sjo nal ny wy ko naw ca ro bót ogól no bu dow la nych i bu dow -
la no -ocie ple nio wych.

WO DAR – WIE SAW WO DAR CZYK S.J. 
W CZ STO CHO WIE

• za profesjonaln i wzor co w ja ko re ali za cji przed si wzi
in we sty cyj nych bu dow nic twa miesz ka nio we go i uy tecz no -
ci pu blicz nej.

Na gro d ode bra Ma riusz Wo dar czyk

WO DAR jest naj wik szym w re gio nie cz sto chow skim pro -
du cen tem be to nu. Od po czt ku swej dzia al no ci fir ma spe -
cja li zo wa a si w pro du ko wa niu i do star cza niu be to nu to wa -
ro we go naj wy szej ja ko ci. 

Do za kre su dzia al no ci przed si bior stwa na le y po nad -
to bu dow nic two o cha rak te rze uy tecz no ci pu blicz nej,
miesz ka nio wej i prze my so wej; re mon ty i re no wa cje; hur to -
wa i de ta licz na dys try bu cja ma te ria ów bu dow la nych.

W mar cu 2014 uru cho mio no Wy twór ni Be to nu w miej sco -
wo ci Blok Do bry szy ce ko o Ra dom ska. Spó ka po sia da in -
ne no wo cze sne w zy be to niar skie zlo ka li zo wa ne w Cz sto -
cho wie, Ole nie oraz Mysz ko wie.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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CEN TRUM PRO JEK TÓW RE GIO NAL NYCH  IN WE STOR S.A.
• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi cia in we sty cyj ne go: – „Osie dle Ko lo nia Mi ner wy Ru da l ska.”

Na gro d ode bra To masz De low ski  – Pre zes Za rz du
Cen trum do star cza usu gi z za kre su bu dow nic twa, ob su gi pro ce sów in we sty cyj nych i za rz dza nia nie ru cho mo cia mi sta -

wia jc na wia ry god no i gwa ran tu jc naj wy sz ja ko.
Cen trum Pro jek tów Re gio nal nych – In we stor S.A. jest spó k kon ty nu uj c dzia al no In we sto ra Gór no l skie go S.A. Po -

 cze nie spó ek za owo co wa o zin te gro wa niem trzech za kre sów dzia al no ci z sze ro ko ro zu mia ne go ryn ku bu dow nic twa i nie -
ru cho mo ci:

• dzia al no ci de we lo per skiej,
• za rz dza nia i po red nic twa w ob ro cie nie ru cho mo cia mi,
• do radz two w pro ce sach in we sty cyj nych. Ce lem spó ki jest wspó pra ca z jed nost ka mi sa mo rz du te ry to rial ne go Wo je wódz -

twa l skie go w za kre sie bu dow nic twa, in fra struk tu ry i ochro ny ro do wi ska. 

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015

R E K L A M A
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LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015

„AUTORYTET  BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ 2015” 

Kapitua Konkursu „laskie Budowanie” wysoko ceni indywidualizm, kreatywno, przedsibiorczo, kompetencje i profesjonalizm.
Te cechy wyróniaj ludzi cieszcych si powszechnym uznaniem i szacunkiem. I to wanie one decyduj o wyborze osób, którym
Kapitua przyznaje Nagrod i Tytu:

Nagrody i Tytuy  Autorytet Budownictwa i Gospodarki lskiej 2015 wrczyli pose Beata Maecka-Libera 
oraz Prezydent Zbigniew Podraza  z udziaem Prezydenta Tadeusza Wnuka i Przewodniczcego Franciszka Buszki

za kre atyw no i pro fe sjo na lizm w or ga ni zo wa niu
fi nan so wa nia i re ali za cji pro gra mu 
roz wo ju in we sty cyj ne go mia sta.

Krzysz tof Ma ty jasz czyk uko czy bu dow nic two i za rz -
dza nie na Po li tech ni ce Cz sto chow skiej, Stu dia Po dy plo -
mo we na Wy dzia le Za rz dza nia Po li tech ni ki Cz sto chow -
skiej – Eko no mia. Sta ran ne wy kszta ce nie, bo ga te
do wiad cze nia za wo do we.

W la tach 2002–2007 wi ce prze wod ni cz cy Ra dy mia -
sta Cz sto cho wy. Pra co wa tak e ja ko za stp ca na czel -
ni ka w sta ro stwie cz sto chow skim. Pro fe sjo na li sta, do -
bry, tro skli wy go spo darz, ma wi zje mia sta, któ r wy trwa le
i kon se kwent nie re ali zu je, osi ga jc za mie rzo ne ce le. Ak -
tyw ny dzia acz sa mo rz do wy.

KRZYSZTOFMATYJASZCZYK
Prezydent Miasta Czstochowa

NAGROD I TYTU „AUTORYTET  BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ 2015” OTRZYMALI:
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JERZYSWATO
Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

za wy so ce pro fe sjo nal n, wie lo let ni dzia al no
na rzecz ochro ny ro do wi ska 

i zrów no wa o ne go roz wo ju re gio nu i kra ju.

Ab sol went Wy szej Szko y Eko no micz nej w Pra dze,
gdzie od by tak e stu dia dok to ranc kie z za kre su or ga ni -
za cji i za rz dza nia. 

Uko czy Wy dzia Au to ma ty ki i In for ma ty ki Po li tech ni -
ki l skiej w Gli wi cach. 

By y Pre zes Za rz du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach, Pre -
zes Na ro do we go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej. Pe ni funk cj mi ni stra ro do wi ska
w rz dach Mar ka Bel ki. W 2008 ob j funk cj dy rek to ra
jed ne go z de par ta men tów w NFO iGW. Wspó twór ca sys -
te mu fi nan so wa nia ochro ny ro do wi ska w Pol sce, eks -
pert i wy bit ny znaw ca tej pro ble ma ty ki.
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MAREKNOCULAK
Pre zes Za rz du Far by Ka be Pol ska Sp. z o.o.

za profesjonalne i wysoce efek tyw ne za rz dza nie
kierowanym przed si bior stwem

oraz za oso bi sty wkad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki

re gio nu l skie go.

Do wiad cze nie za wo do we zdo by wa w bran ach: spe -
dy cja kra jo wa i mi dzy na ro do wa, eks port wy ro bów
z drew na, bran a sta lo wa, ga zy tech nicz ne i LPG, me -
dy cy na i far ma cja. Od 1997 ro ku pra co wa na sta no wi -
skach kie row ni czych, po czt ko wo zwi za nych z za rz -
dza niem sprze da , na stp nie – dzia al no ci ope ra cyj n
przed si biorstw oraz fi nan sa mi a do sta no wisk za rz -
dza j cych ca o ci spraw spó ek:

Pre zes Za rz du Far by KA BE Pol ska w Ka to wi -
cach – szwaj car skiej fir my ofe ru j cej wy so kiej ja ko ci far -
by de ko ra cyj ne, sys te my ocie ple i la kie ry prosz ko we. 

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015

ARTURKOMOR
Pre zes Za rz du Za ka du Bu dyn ków Miej skich Sp. z o. o w By to miu

za wy bit n ak tyw no za wo do w i spo ecz n, 
kre atyw ne za rz dza nie Za ka dem Bu dyn ków 

Miej skich Sp. z o.o. w By to miu, ak tyw n 
wspó pra c z sa mo rz da mi go spo dar czy mi 

oraz oso bi sty wkad w roz wój go spo dar ki re gio nu.

Czo wiek o nie zwy kej ak tyw no ci za wo do wej. Znaw -
ca ryn ków za gra nicz nych. Eks pert w za kre sie opra co wy -
wa nia wnio sków dla po zy ski wa nia do ta cji unij nych. Ta -
lent or ga ni za cyj ny, me ne der ski.

Za kad, któ rym obec nie kie ru je, jest jed nym z naj wik -
szych za rzd ców nie ru cho mo ci w Pol sce, za rz dza j -
cym bli sko 1000 wspól not. 

Ini cja tor wie lu dzia a, któ rych ce lem jest po pra wa stan -
dar dów spo ecz nych, zdro wot nych i ro do wi sko wych / po -
przez li kwi da cj ni skiej emi sji, zmniej sze nia emi sji dwu -
tlen ku w gla i py ów do at mos fe ry, po pra w kom for tu y cia
miesz ka ców, li kwi da cj uci li wo ci wy ni ka j cych z ist -
nie j ce go sys te mu za opa trze nia w cie po.
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PIOTRPOLIS
Pre zes Za rz du Ty skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej „OSKARD” 

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
dziaalnoci kierowanej Spódzielni

oraz za oso bi sty wkad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki

re gio nu l skie go.

Ab sol went Wy dzia u Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te -
tu l skie go w Ka to wi cach oraz stu diów po dy plo mo wych
z za kre su za rz dza nia przed si bior stwem. Dy na micz ny
w dzia a niu, kre atyw ny i kon se kwent ny. Du a wie dza fa -
cho wa i do wiad cze nie. 

Swo j dro g za wo do w zwi za z ob sza rem za rz dza -
nia przed si bior stwa mi bran y nie ru cho mo ci i bu dow -
nic twa.

Sku tecz nie po zy ska dla miesz ka ców spó dziel czych
za so bów rod ki unij ne w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l skie go na la ta 2007-
2013. W pra cy sta wia na in no wa cyj no i no wo cze sne
tech no lo gie. 

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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JANLEMASKI
Pre zes Za rz du Spó dziel ni Miesz ka nio wej „Pó noc”

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
dziaalnoci kierowanej Spódzielni

oraz za oso bi sty wkad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki

re gio nu l skie go.

Czo nek l sko -Ma o pol skie go Sto wa rzy sze nia Za rzd -
ców Nie ru cho mo cia mi. Po sia da li cen cj Za rzd cy Nie -
ru cho mo cia mi. Do sko na le zna pro ble ma ty k go spo da -
ro wa nia za so ba mi miesz ka nio wy mi. Od wie lu lat
umie jt nie kie ru je ze spo a mi ludz ki mi. Po tra fi po dej mo -
wa szyb kie i traf ne de cy zje. Uczest ni czy w roz wo ju mia -
sta Cz sto cho wy oraz za rz dza prze pik n dziel ni c „Pó -
noc”, w któ rej za miesz ku je po nad trzy dzie ci ty si cy
miesz ka ców. 



Forum Budownictwa lskiego (48) 2015 67

ZBIGNIEWZIELAZO
Wa ci ciel M.T. Ro bo ty Ogól no bu dow la ne z sie dzi b w Pszczy nie

za wieloletnie, profesjonalne i wysoce efektywne
zarzdzanie kierowanym przedsibiorstwem

oraz za oso bi sty wkad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki 

re gio nu l skie go.

Czo wiek przed si bior czy, do wiad czo ny fa cho wiec i me -
ne der.

Fir ma Pa na Zbi gnie wa wy ko nu je pra ce po le ga j ce na ma -
lo wa niu kla tek scho do wych w bu dyn kach miesz kal nych
wie lo kon dy gna cyj nych, po miesz cze ogól ne go uyt ku, ma -
lo wa niu ele wa cji z ace ko lu, ada pta cji po miesz cze usu go -
wych na miesz ka nia, re mon ty kom plek so we bu dyn ków uy -
tecz no ci pu blicz nej, re mon ty kom plek so we ele wa cji bu dyn ków. 

Fir ma wy ko na a kom plek so we re mon ty wraz z ocie ple -
niem kil ku dzie si ciu bu dyn ków. Ogó em da o to po -
nad 100 ty si cy me trów kwa dra to wych po wierzch ni ocie -
plo nej. Ro bo ty wy ko nu je z ma te ria ów wa snych, po sia da
pe ne usprz to wie nie oraz wa sne rod ki trans por tu.

Fir ma wspie ra Fun da cj Roz wo ju Kar dio chi rur gii w Za brzu.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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RYSZARDACH
Wa ci ciel fir my „JAN TAR” w Gli wi cach

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem

oraz za oso bi sty wkad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki 

re gio nu l skie go.

Przed si bior stwo Han dlo wo-Usu go we Jan tar to do -
wiad cze nie, ja ko, naj now sze ma te ria y i tech no lo gie.

Wzno si obiek ty od pod staw, po tra fi spro sta naj bar dziej
wy ra fi no wa nym po trze bom in we sto rów.

Pan Pre zes Ry szard ach do wiad czo ny me ne der,
przed si bior czy i uta len to wa ny szef.

Od no si suk ce sy dzi ki wy trwa ej pra cy, kon se kwen cji
i sku tecz nym po ko ny wa niu trud no ci. 
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MARIANBOSZKO
Pre zes Przed si bior stwa Ro bót In y nie ryj nych „In y nie ria” S.A. w D bro wie Gór ni czej

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
w okre sie 25-le cia dzia al no ci

oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa
i go spo dar ki re gio nu l skie go.

W bran y bu dow la nej nie prze rwa nie od 1977 ro ku. W ro -
ku 1990 wraz ze swym ko le g utwo rzy fir m wy ko nu j -
c za da nia re mon to wo -in we sty cyj ne dla miast l ska i Za -
g bia: za ka dy prze my so we i jed nost ki uy tecz no ci
pu blicz nej. Przed si bior stwo, w któ rym obec nie Pan Ma -
rian Bosz ko jest Czon kiem Za rz du spe cja li zu je si
w kom plek so wym wy ko naw stwie ro bót in y nie ryj no -dro -
go wych i ka na li za cyj nych. In y nie ria SA ma 25 lat. La ta
trud nych po czt ków, la ta roz wo ju i jed no cze snie czas sa -
tys fak cji za wo do wej i suk ce sów.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015

ANDRZEJKOZUBSKI
Pre zes Przed si bior stwa Ro bót In y nie ryj nych „In y nie ria” S.A. w D bro wie Gór ni czej

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
w okre sie 25-le cia dzia al no ci

oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa
i go spo dar ki re gio nu l skie go.

W bran y bu dow la nej rów nie nie prze rwa nie od 1977
ro ku. Zdo by wa do wiad cze nie ja ko kie row nik bu do wy
w re ali za cji bu do wy obiek tów to wa rzy sz cych Hu cie
Ka to wi ce oraz in fra struk tu ry miesz ka nio wej na te re nie l -
ska i Za g bia. Bo ga ta wie dza w za kre sie in sta la cji wod -
no -ka na li za cyj nych: nad zo ro wa sze reg za da re mon to -
wo -in we sty cyj nych. Spraw ny me ne der, przed si bior czy
i zde cy do wa ny w dzia a niu.
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WIESAWWODARCZYK
Pre zes WO DAR Wie saw Wo dar czyk s.j. w Cz sto cho wie

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem

oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa
i go spo dar ki re gio nu l skie go.

WO DAR – spó ka jaw na, któ ra za rz dza to, przy po -
mnij my, naj wik szy w re gio nie cz sto chow skim pro du cent
be to nu.

Czo wiek o du ym har cie du cha, dla któ re go nie ma
prze szkód nie do po ko na nia. 

Z suk ce sem re ali zu je ce le, któ re so bie sta wia. Am bi cja,
za an ga o wa nie, po wie ce nie nie s mu ob ce. Za o o na
w 1993 ro ku fir ma roz ro sa si i ma dzi swo je miej sce
na ma pie go spo dar czej re gio nu.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015
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XVIII GALA BUDOWNICTWA

ANDRZEJNOWAK 
PRZEWODNICZCY POLSKIEGO ZWIZKU INYNIERÓW 

I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAU KATOWICKIEGO

Pan An drzej No wak uro dzi si w Ka to wi cach – ca e y cie
po wi ci Zie mi l skiej i jej spo ecz no ci.

Ab sol went by tom skiej „Bu dow lan ki” i Wy dzia u Bu dow nic twa
L do we go Po li tech ni ki l skiej.

Jest rze czo znaw c bu dow la nym oraz rze czo znaw c ma jt -
ko wym i po sia da upraw nie nia bu dow la ne bez ogra ni cze
do pro jek to wa nia i kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi.

Przez po nad 40 lat za wo do wo zwi za ny by z Biu rem Pro jek -
to wa nia Bu dow nic twa Ogól ne go i Wiej skie go „Bu drol – Pro jekt”
Ka to wi ce, gdzie prze szed przez wszyst kie szcze ble ka rie ry, by
przez ostat nich 20 lat na sta no wi sku Dy rek to ra prze pro wa dzi
mi dzy in ny mi nie zbd ne pro ce sy re struk tu ry za cji i do pro wa -
dzi do uzy ska nia przez fir m ugrun to wa nej po zy cji na ryn ku.

Ja ko do wiad czo ny pro jek tant w bu dow nic twie ogól nym
i wiej skim za pro jek to wa wie le bu dyn ków oraz bu dow li, a obec -
nie zaj mu je si pro jek to wa niem bio ga zow ni.

Je go au tor ski pro jekt pierw szej, no wo cze snej Agro bio ga zow -
ni w wo je wódz twie l skim dla Za ka du Do wiad czal ne go In sty -
tu tu Zoo tech ni ki w Grod cu l skim ko o Biel ska -Bia ej w ra -
mach pro gra mu bu do wy obiek tów ener gii ró de od na wial nych
od 2011 ro ku funk cjo nu je i do star cza ener gi elek trycz n dla
go spo darstw i sie ci ener ge tycz nych.

Pan An drzej No wak od po czt ku swo jej ka rie ry za wo do wej
bie rze czyn ny udzia tak e w in nych or ga ni za cjach oraz sa mo -
rz dach za wo do wych i go spo dar czych dzia a j cych na rzecz in -
y nie rów i tech ni ków bu dow nic twa. By jed nym z ini cja to rów po -
wo a nia w 1998 ro ku Izby Bu dow nic twa z sie dzi b w Ka to wi -
cach, któ rej „Ho no ro we czon ko stwo” otrzy ma w 2008 ro ku.

Jest zwi za ny z dzia al no ci l skiej Okr go wej Izby In y -
nie rów Bu dow nic twa od sa me go po czt ku, ja ko je den z ini cja -
to rów jej po wsta nia. 

By prze wod ni cz cym Ze spo u Or ga ni za cyj ne go sa mo rz du
za wo do we go in y nie rów bu dow nic twa na l sku. Dzi pe ni
funk cj za stp cy Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej
Izby In y nie rów Bu dow nic twa.

Za swo j dzia al no za wo do w i spo ecz n by wie lo krot nie
wy ró nia ny, w tym Krzy em Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski oraz Zo t Od zna k Ho no ro w za Za su gi dla Wo je wódz -
twa l skie go.

Dzi ho no ru je my go naj wy szym uzna niem bu dow la ne -
go ro do wi ska – ty tu em „Oso bo wo Bu dow nic twa l -
skie go”.

I na ko niec, oso bi sta re flek sja.
An drze ju, wiem, e za cho wa e i roz wi n e wy nie sio ne

z do mu ro dzin ne go war to ci, a szcze gól nie sza cu nek dla dru -
gie go czo wie ka i po trze b nie sie nia po amo cy in nym.

Jak roz ma wia my o To bie i pa da j ró ne przy miot ni ki, za ka -
dym ra zem roz mo wa ko czy si na stwier dze niu – „An drzej jest
do brym in y nie rem i przy zwo itym czo wie kiem”. To wy jt ko wa
oce na.

Prze wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby 
In y nie rów Bu dow nic twa,

wi ce prze wod ni cz cy Ka pi tu y
Fran ci szek Busz ka

LAU DA CJA

Ty tu  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOBU DOW NIC TWA L SKIE GO

Ludzie budownictwa s w istocie rzeczy twórcami rzeczywistoci, bo tworz ma-
terialn baz pastwa i spoeczestwa. Ich yciowy, zawodowy dorobek stanowi pikn
kart w gospodarczej historii regionu i kraju – osobowoci budownictwa. Kapitua
wskazuje takie osoby widzc w nich najlepsze cechy osobowe i zawodowe.
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GRZEGORZGOWARZEWSKI
PREZES CHORZOWSKIEJ SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Ty tu  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOBU DOW NIC TWA L SKIE GO

LAU DA CJA
W kra jo bra zie Cho rzo wa ob sza ry ad mi ni stro wa ne przez

Cho rzow ska Spó dziel ni Miesz ka nio w wy ró nia j si szcze -
gól n es te ty k i funk cjo nal no ci. Go ym okiem wi da do bre go,
tro skli we go go spo da rza. Jest nim Pan Pre zes Grze gorz Go wa -
rzew ski. Za rz dza Cho rzow sk Spó dziel ni z wy jt ko wym ta -
len tem, wpi su jc swo je suk ce sy w, nie za wsze a twe dla spó -
dziel czo ci, re alia XXI wie ku. Kon ty nu uje dzie o kil ku po ko le
spó dziel ców, two rzc wspó cze sne ob li cze Cho rzo wa il ska. 

Ab sol went Pa stwo wych Szkó Bu dow la nych w By to miu, Po -
li tech ni ki l skiej w Gli wi cach ma bo ga t, fa cho w wie dz i po -
tra fi z niej ko rzy sta. Za rz dza nia uczy si na Uni wer sy te cie
War szaw skim. J zyk nie miec ki stu dio wa w Go ethe In sti tut
w Iser lohn. Na de wszyst ko jed nak to pra ca za wo do wa jest je -
go szko  y cia.

Od 1968 ro ku zwi za si z Cho rzow sk Spó dziel ni
Miesz ka nio w. Ja ko Dy rek tor Za ka du Re mon to wo -Bu dow la -
ne go za pew ni re ali za cj 23 bu dyn ków miesz kal nych wraz z to -
wa rzy sz c in fra struk tu r. Od 1998 na wie le lat po wi ci si
pra cy sa mo rz do wej. Zdo by wa do wiad cze nia ja ko za stp -
ca Pre zy den ta Mia sta, a tak e ja ko Prze wod ni cz cy Ra dy Mia -
sta w Pie ka rach l skich. W 2003 ro ku po wró ci do Spó dziel -
ni, by w rok pó niej ob j sta no wi sko Pre ze sa Za rz du, któ re
pia stu je do dzi.

Wy ma ga j cy, ale bez po red ni w kon tak tach. Jest wsz dzie
tam, gdzie trze ba roz wi zy wa pa l ce pro ble my. Za pew ni prze -
pro wa dze nie kom plek so wej ter mo mo der ni za cji wszyst kich bu -
dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej, li kwi du jc ca -
ko wi cie szko dli wy azbest, uzy sku jc na ten cel z bar dzo wie lu
ró de rod ki pu blicz ne. To z te go wzgl du zdo by wa sza cu -

nek i uzna nie wy ra o ne wie lo ma pre sti o wy mi ty tu a mi i na -
gro da mi dla Spó dziel ni, w tym za szczyt ny Ty tu „Or y Pol skie -
go Bu dow nic twa”.

Pik nie j ele wa cje, po st pu j pra ce w za kre sie ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ków, po wsta j pla ce za baw i bo iska spor to we. Przy -
wra ca si do sta nu pier wot nej wiet no ci naj star sze, po nad stu -
let nie bu dyn ki, po zo sta j ce w za so bach Cho rzow skiej
Spó dziel ni Miesz ka nio wej. To wszyst ko ob ser wu je my, o tym
wszyst kim czy ta my m. in. w „Wia do mo ciach Spó dziel czych”,
dzi mie sicz ni ku, któ ry wy da wa ny jest od 1938 ro ku.

Pan Pre zes Grze gorz Go wa rzew ski do brze zna po trze by
miesz ka ców. Wie, e trze ba wy mie nia win dy, re mon to wa
bal ko ny, or ga ni zo wa miej sca par kin go we, dba o bez pie cze -
stwo na osie dlach. W na wa le bie  cych, pil nych spraw nie za -
po mi na jed nak o dzia al no ci spo ecz no -kul tu ral nej. Or ga ni -
zo wa ne przez Spó dziel ni kon cer ty, wy sta wy, fe sty ny in te gru j
lo kal ne ro do wi sko, s atrak cj dla miesz ka ców.

Pan Grze gorz Go wa rzew ski ma wia do mo, i ad mi ni stro -
wa nie i za rz dza nie jed n z naj star szych spó dziel ni miesz -
ka nio wych w Pol sce, po sia da j c bo ga t tra dy cj, zo bo wi -
zu je. Po twier dze niem naj wy szej ja ko ci pro wa dzo nych
dzia a jest po sia da ny Cer ty fi kat ISO 9001: 2008.

Pa nie Pre ze sie, za swo je za wo do we osi gni cia zy ska Pan
uzna nie ca ej spo ecz no ci bu dow la nej. Wy ra zem te go uzna -
nia i wiel kiej sym pa tii niech b dzie przy zna ny Pa nu Ty tu OSO -
BO WO BU DOW NIC TWA L SKIE GO.

Wi ce pre zes Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa
Ste fan Czar niec ki 
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RAJMUND SOROWSKI 
WACICIEL FIRMY SOR-DREW W WITOCHOWICACH

Ka pi tu a Kon kur su po dej mu jc uchwa  i orze cze nie o nada -
nie Pa nu Raj mun do wi So row skie mu Ty tu u Ho no ro we go
„Oso bo wo Bu dow nic twa l skie go” uczy ni a to w uzna niu:

– wy jt ko wej, oso bi stej przed si bior czo ci w utwo rze niu i eks -
pan syw nym roz wo ju wie lo pro fi lo we go przed si bior stwa pro -
duk cyj no-usu go we go, wy spe cja li zo wa ne go w eks por cie i ko -
ope ra cji z wio d cy mi pro du cen ta mi za gra nicz ny mi, zwasz cza
ryn ku nie miec kie go,

– efek tyw ne go za rz dza nia przed si bior stwem, wdra a nia
in no wa cyj nych tech no lo gii, sys te mu ISO, wy mier ne go i sku -
tecz ne go po zy ski wa nia rod ków fi nan so wych z fun du szy eu -
ro pej skich.

Po trud nych po czt kach okre su trans for ma cji go spo dar czej,
dzi siaj SOR -DREW to spó ka ak cyj na, któ ra po sia da dwa od -
dzia y i za trud nia 250 pra cow ni ków, w tym wy kwa li fi ko wa n
ka dr in y nie ryj n.

Gwa ran to wa na ja ko pro duk tów otwie ra drzwi do co raz to
now szych kon trak tów. De cy du je o co raz wik szym eks por cie
i ko ope ra cji z wio d cy mi pro du cen ta mi za gra nicz ny mi. Ce men -
tu je wi ze ru nek i mar k SPOR -DREW.

To dzie o Pa na Raj mun da So row skie go. Ab sol wen ta Po li -
tech ni ki l skiej. Pra co wi to, kon se kwen cja, wy trwa o to
ce chy oso bo we po zwa la j ce Pa nu Raj mun do wi So row skie -
mu nie zwy kle efek tyw nie za rz dza fir m.

Zna si  zna nej praw dy, e bez in we sty cji nie ma roz wo ju.
To te ka dy rok przy no si no we in we sty cje. Do ty czy to gów -
nie wpro wa dza nych in no wa cyj nych, cz sto uni ka to wych
tech no lo gii. Czy ni to fir m kon ku ren cyj n i jest gwa ran cj suk -
ce su.

Ko cha sport. Sam przez 25 lat gra w ko szy ków k. Dzi z za -
an ga o wa niem wspie ra wie le klu bów spor to wych: mo dzie o -
wy Gwa rek Za brze, MKS Za brze, MKS D bro wa Gór ni cza. Jest
or ga ni za to rem im prez spor to wych dla dzie ci i mo dzie y.

Fir ma SOR -DREW wspo ma ga cha ry ta tyw nie m.in. Kli ni k
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 cj Iskier ka.

Pan Raj mund So row ski i je go fir ma s lau re ata mi bar dzo
wie lu na gród i wy ró nie, a wród nich Zo te go i Pla ty no we -
go Lau ra Umie jt no ci i Kom pe ten cji nada wa ne go przez Ka -
pi tu  RIG Ka to wi ce.

Dzi w imie niu ca e go ro do wi ska bu dow la nych ho no ru je -
my je go za su gi i bo ga t, twór cz oso bo wo.

Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa, 
prze wod ni cz cy Ka pi tu y Kon kur su „l skie Bu do wa nie” 

Ta de usz Wnuk

LAU DA CJA

Ty tu  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOBU DOW NIC TWA L SKIE GO
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Na wnio sek wadz sta tu to wych l skiej Izby Bu dow nic twa przy zna ne zo sta y

Zo te Od zna ki „Za su o ny Dla Bu dow nic twa”
Od zna ki wr czy li:

Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa, czo nek Ka pi tu y Od zna ki Pan Ta de usz Wnuk,
z udzia em Pre zy den ta D bro wy Gór ni czej Pa na Zbi gnie wa Pod ra zy 

i Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa 
Pa na Fran cisz ka Busz ki

Jo lan ta Ko wa lik – wi ce dy rek tor w Ze spo le Szkó nr 2 w D bro wie Gór ni czej, na uczy ciel 
z 39-let nim sta em pra cy w za wo dzie. 

Bar dzo do bre wy ni ki w pra cy dy dak tycz nej i wy cho waw czej.

Jan Bo row ski – na uczy ciel w Ze spo le Szkó Me cha nicz no-Elek trycz nych w So snow cu, 
w za wo dzie pe da go ga 40 lat, au tor wie lu cen nych pro gra mów na ucza nia

Mi ro saw Ja nic ki – dyr. ds. han dlo wych – pro ku rent w D brow skich wo do ci gach sp. z o.o. od wie lu lat 
ak tyw nie wspó pra cu je z sa mo rz da mi w za kre sie go spo dar ki wod no-cie ko wej

Jo lan ta Ko wa lik, Jan Bo row ski, Mi ro saw Ja nic ki s czon ka mi wadz sta tu to wych 
Spó dziel ni Miesz ka nio wej Me ta lurg w D bro wie Gór ni czej. 

Dzia a j na rzecz sze ro kiej rze szy czon ków spó dziel ni, ma j swój udzia w do brych wy ni kach 
d brow skiej spó dziel czo ci miesz ka nio wej.

Sta ni saw Sto lar czyk
– pre zes za rz du l skie go Sto wa rzy sze nia De ka rzy w D bro wie Gór ni czej. 

Sto wa rzy sze nie sku pia de ka rzy z te re nu Za g bia l sko -d brow skie go. 
Pe ni ro le in te gra cyj n.
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„Dowiadczenie rkojmi skutecznego zarzdzania”

Ty ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa „OSKARD” dzia a
na ryn ku miesz ka nio wym od 1958 ro ku. Jest naj wik sz spó -
dziel ni miesz ka nio w w Ty chach, któ rej do ro bek sta no wi
dzie o kil ku po ko le spó dziel ców. 

Spó dziel nia spra wu je za rzd nad 216 bu dyn ka mi miesz -
kal ny mi, w któ rych znaj du je si po nad 14 tys. lo ka li o cz -
nej po wierzch ni po nad 679 tys. m2. Spó dziel nia dys po nu -
je 786 ga ra a mi i miej sca mi po sto jo wy mi o po wierzch ni
po nad 12 tys. m2, 430 lo ka la mi uyt ko wy mi o po wierzch ni
po nad 37 tys. m2 oraz 32 pa wi lo na mi wol no sto j cy mi. 

Ty ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa OSKARD po sia da du -
y po ten cja roz wo jo wy i sys te ma tycz nie wzmac nia swo -
j po zy cj ryn ko w zgod nie z przy j ty mi kie run ka mi dzia -
a nia i roz wo ju. Dzia al no na rzecz miesz ka ców
i kom for tu ich za miesz ki wa nia to nie zmien ny od lat prio ry -
tet w za rz dza niu. 

Spó dziel nia sku tecz nie wy ko rzy stu je mo li wo ci oto cze -
nia ze wntrz ne go, po zy sku jc ró da fi nan so wa nia z Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach na ter mo mo der ni za cj bu dyn ków,
któ ra po zwa la osi gn zna cz ce oszczd no ci ener gii ciepl -
nej oraz po pra wi ich es te ty k. Pro wa dzo na jest sys te ma -
tycz na li kwi da cja szko dli wych dla ro do wi ska ma te ria ów za -
wie ra j cych azbest i za st po wa nie ich obec nie sto so wa ny mi
ma te ria a mi ter mo izo la cyj ny mi, na co uzy ska no rod ki
z fun du szy struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej w wy so ko ci po -
nad 1 mln z. 

Spe nia jc ocze ki wa nia miesz ka ców, re ali zo wa ne s licz -
ne in we sty cje zwi za ne z bu do w no wych miejsc par kin go wych,
chod ni ków, pla ców za baw, si ow ni na wol nym po wie trzu. 

W swo ich struk tu rach Spó dziel nia po sia da Za kad Re mon -
to wo-Bu dow la ny, któ ry wiad czy usu gi w za kre sie: kon ser -
wa cji i re mon tów in sta la cji we wntrz nych, ro bót zwi za nych
z do cie pla niem cian i stro po da chów, ro bót ma lar skich, bru -
kar skich i trans por to wych.

Po przez pro wa dzo n na sze ro k ska l dzia al no
spo ecz n, owia to w i kul tu ral n, Spó dziel nia sta a si
wa nym or ga ni za to rem y cia spo ecz no -kul tu ral ne go
w mie cie.

Spó dziel nia sto su je efek tyw ne ka na y ko mu ni ka cji z miesz -
ka ca mi, ta kie jak no wo cze sna wi try na in ter ne to wa, czy wa -
sna ga ze ta wy da wa na w na ka dzie 15 tys. egz. 

Stro na www jest przej rzy sta, in tu icyj na i po zwa la j ca szyb -
ko od na le po szu ki wa ne in for ma cje 

Ty ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa „OSKARD” na le y
do ci sej czo ów ki pol skich spó dziel ni miesz ka nio wych
pod wzgl dem ja ko ci za rz dza nia, nie tyl ko w ka te go riach
eko no micz no -fi nan so wych, ale tak e w ka te go riach zwi za -
nych z za rz dza niem ka pi ta em ludz kim. Dzia a nia Za rz -
du i sub Spó dziel ni opie ra j si na du ej wie dzy, do wiad -
cze niu, kom pe ten cjach i umie jt no ciach, po zwa la j cych
za pew ni wy so k zdol no kon ku ren cyj n oraz roz wój jej
atry bu tów klu czo wych. 

TSM „OSKARD” to so lid ny pra co daw ca, któ ry za pew nia
bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy oraz rów ny do stp
do szko le i kur sów za wo do wych. 

Do wo dem na wy so k ja ko usug ofe ro wa nych spó dziel -
com s licz ne na gro dy i wy ró nie nia, ja kie Spó dziel nia w ostat -
nich la tach uzy ska a. Wród lau rów, któ re przy zna no Spó dziel -
ni war to wska za m.in.: cer ty fi kat „Przed si bior stwo Przy szo ci”
w ra mach II edy cji ogól no pol skie go pro gra mu cer ty fi ka cji firm
oraz ty tu „Li de ra Spó dziel czo ci Miesz ka nio wej 2014” przy -
zna ny przez re dak cj mie sicz ni ka „Ad mi ni stra tor”. 

Za rzd Spó dziel ni sta wia so bie za cel utrzy ma nie do brej
i sta bil nej sy tu acji fi nan so wej Spó dziel ni oraz po pra w kom -
for tu za miesz ki wa nia w bu dyn kach spó dziel czych. Prio ry -
te tem b d in we sty cje w no wo cze sne roz wi za nia ad re so -
wa ne do miesz ka ców i pra cow ni ków Spó dziel ni,
udo sko na la j ce pro ce du ry or ga ni za cyj ne oraz pod no sz ce
stan dard ob su gi.
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Za kad Re mon to wo-Bu dow la ny Ja nusz Ro mik ist nie je od wrze nia 1987 ro -
ku i za trud nia wy kwa li fi ko wa nych i wy spe cja li zo wa nych pra cow ni ków bu dow -
la nych któ rzy bar dzo do brze zna j swój fach i z za an ga o wa niem po dej mu j
sta wia ne przed ni mi za da nia. Za pew nia my fa cho w ob su g i do radz two tech -
nicz ne na naj wy szym po zio mie. Oprócz do wiad cze nia po sia da my du  wie -
dz i prak ty k, su y my rów nie ra d w do bo rze ma te ria ów. Na si klien ci to za -
rów no oso by pry wat ne, licz ne przed si bior stwa oraz in sty tu cje pa stwo we któ re
zna j na sz fa cho wo, so lid no i zor ga ni zo wa nie. W swo jej ofer cie wiad -
czy my usu gi obej mu j ce: wy ko naw stwo bu dyn ków miesz kal nych, wy ko naw -
stwo obiek tów uy tecz no ci pu blicz nej, roz bu do wy, nad bu do wy, prze bu do wy,
re mont i mo der ni za cja bu dyn ków, ro bo ty wy ko cze nio we lo ka li miesz kal nych,
kom plek so we do cie ple nie ele wa cji, re mon ty oczysz czal ni cie ków, ro bo ty wy -
ko cze nio we i re mon ty lo ka li spe cjal nych:

• przy chod nie zdro wia,
• do my po mo cy spo ecz nej,
• orod ki re kre acji i spor tu,
• spó dziel nie mle czar skie,
• szko y.

Je ste my uczest ni kiem Pro gra mu 

RZE TEL NA Fir ma

Za kad Re mon to wo-Bu dow la ny
JA NUSZ RO MIK
ul. Wie niaw skie go 16, 41-506 Cho rzów
tel. 32 2465 286, fax 32 2466 112

remont elewacji
SP1 Chorzów

wy ko na nie do cie ple nia
w Sie mia no wi cach

ul. Krucz kow skie go 3

Re ali zu je my ro bo ty we dug wszel kich do stp nych tech no lo gii, ko rzy sta jc z ma -
te ria ów re no mo wa nych firm, np. Atlas, Knauf, Ce re sit, De iter mann, Ca pa rol. Po -
zwa la to spro sta ocze ki wa niom na wet naj bar dziej wy ma ga j cych klien tów. Za -
kad jest wy po sa o ny we wszyst kie nie zbd ne urz dze nia i na rz dzia
do wy ko ny wa nia ro bót a tak e rod ki trans por to we.

Po sia da my ze zwo le nie na wy twa rza nie od pa dów nie bez piecz nych wy da ne przez
Mar sza ka Wo je wódz twa l skie go w Ka to wi cach. Ze zwo le nie to do ty czy
w szcze gól no ci za bez pie cze nia, na pra wy i de mon ta u pyt za wie ra j cych azbest
oraz ze zwo le nie na wy twa rza nie od pa dów in ne ni nie bez piecz ne rów nie wy -
da ne przez Mar sza ka Wo je wódz twa l skie go w Ka to wi cach.

Jed n z ostat nio wy ko na nych ro bót by a prze bu do wa i ada pta cja cz ci bu -
dyn ku na Oro dek Ra ha bi li ta cyj no -Edu ka cyj no -Lecz ni czy w Cho rzo wie na zle -
ce nie Re gio nal nej Fun da cji Po mo cy Nie wi do mym.
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Wi zy ta kie row nic twa l skiej Izby Bu dow nic twa
na ostat nim pla cu bu do wy
Dro go wej Tra sy red ni co wej Ka to wi ce  – Gli wi ce

DT na fi ni szu
3 wrze nia br. w sie dzi bie spó ki Dro -

go wa Tra sa red ni co wa S. A w Ka to -
wi cach od by o si spo tka nie no we go
Za rz du DT z wa dza mi sta tu to wy mi
l skiej Izby Bu dow nic twa. 

W spo tka niu wzi li udzia ze stro ny
go spo da rzy: An drzej Bau er Pre zes
Za rz du DT S.A., Ra fa Go du la
Wi ce pre zes Za rz du ds. Roz wo ju
DT S.A. oraz Ma rian Ha cu Pe no -
moc nik ds. Za ko cze nia Re ali za cji
Kon trak tu DT G2 w Gli wi cach, by y
Pre zes Za rz du DT S.A.

Izb re pre zen to wa li: Ta de usz Wnuk
Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa,
Fran ci szek Busz ka Wi ce pre zy dent
Izby, Prze wod ni cz cy Ra dy l skiej
Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic -
twa, Ma riusz Czy szek Wi ce pre zy dent
Izby, Dy rek tor P.B.P.H. „ML BUD”
S.C., Ire ne usz Masz czyk Wi ce pre zy -
dent Izby, du go let ni Pre zes Za rz du
Dro go wej Tra sy red ni co wej S.A.
w Ka to wi cach, Ma rian Ostap czyk
Wi ce prze wod ni cz cy Ka to wic kie go
Od dzia u PZITB, Dy rek tor Pa stwo -
wych Szkó Bu dow nic twa w By to miu
w la tach 1974 – 1997, Piotr Po lis czo -

nek Ra dy Izby, Pre zes Za rz du Ty skiej
Spó dziel ni Miesz ka nio wej „OSKARD”.

W cz ci in for ma cyj nej Pre zes An -
drzej Bau er przed sta wi stan re ali za -
cji in we sty cji.

Re ali za cja ród miej skie go od cin ka
DT w Gli wi cach do bie ga ko ca. Ro -
bo ty za awan so wa ne s w oko o 80%.
Za be to no wa ne s wszyst kie wia duk -
ty i obiek ty mo sto we, trwa bu do wa w -
zów dro go wych i jezd ni. Na uko cze -
niu s ro bo ty ziem ne, uka da ne s
war stwy kon struk cyj ne na wierzch ni,
na nie któ rych frag men tach tra sy trwa
as fal to wa nie i bru ko wa nie. Po wsta je
ka na li za cja od wod nie nio wa wraz
z prze pom pow nia mi. Tu nel pod uli ca -
mi Zwy ci stwa i Dwor co w jest ju wy -
dr o ny w obu kie run kach, a w 95%
wy ko na no je go stro py. Pra ce bu dow -
la no -mon ta o we po win ny za ko czy
si w grud niu, a udo stp nie nie tra sy
kie row com pla no wa ne jest na wio sn
przy sze go ro ku po za ko cze niu prze -
gl dów i od bio rów. 

Wi ce pre zes Za rz du ds. Roz wo ju
Ra fa Go du la z ko lei mó wi o pla nach
na przy szo zwi za nych z no wy mi

za da nia mi Spó ki, któ ra za mie rza roz -
sze rzy swo je usu gi w za kre sie za rz -
dza nia in we sty cja mi i pe nie nia funk -
cji in y nie ra rów nie na in ne ob sza ry
in fra struk tu ry oraz roz wa a dzia al no
w ob sza rze pro jek tów de we lo per -
skich, eko lo gicz nych oraz kom plek so -
we go utrzy ma nia in fra struk tu ry.

Spó ka ba zu jc na swo im po ten cja -
le, re no mie i do wiad cze niu ofe ru je
z po wo dze niem swo je usu gi in we sto -
rom pu blicz nym i pry wat nym oraz in -
nym pod mio tom go spo dar czym. Wa -
niej sze nad zo ro wa ne do tych czas
in we sty cje to m.in.: bu do wa au to stra -
dy A1 na od cin ku Bek -wier kla ny,
dro ga eks pre so wa S8 na od cin ku
w ze Sy ców -w ze Wa lich no wy oraz
ukad ko mu ni ka cyj ny dla te re nu bu do -
wy Mu zeum l skie go, Mi dzy na ro -
do we go Cen trum Kon gre so we go
i NO SPR w Ka to wi cach.

Ze spó Spó ki sta no wi oso by
upraw nio ne do wy ko ny wa nia sa mo -
dziel nych funk cji w bu dow nic twie
w za kre sie pro jek to wa nia, wy ko naw -
stwa i nad zo ru w spe cjal no ciach
wy st pu j cych w bu dow nic twie ko mu -

DROGOWA TRASA REDNICOWA KATOWICE – GLIWICE
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ni ka cyj nym, in y nie ryj nym oraz ogól -
nym.

DT S.A. dys po nu je do wiad czo n
ka dr za rów no w za kre sie kon trak to wa -
nia ro bót i usug, w tym prze pro wa dza -
nia pro ce dur prze tar go wych zgod nie
z wy ma ga nia mi Usta wy o za mó wie -
niach pu blicz nych, jak i pla no wa nia,
kosz tów i ana liz oraz spraw te re no wo -
-praw nych.

Spó ka dba jc o wy so k ja ko re -
ali zo wa nych przed si wzi wspó -
pra cu je z wy szy mi uczel nia mi
tech nicz ny mi, in sty tu ta mi na uko wo -ba -
daw czy mi i eks per ta mi ró nych spe -
cjal no ci.

Po cz ci in for ma cyj nej na st pi
wy jazd na bu do w tra sy na te re nie Gli -
wic. Dro ga na plac bu do wy wio da
przez zre ali zo wa ne od cin ki Dro go wej
Tra sy red ni co wej usy tu owa ne na te -
re nie Ka to wic, wi to cho wic, Cho rzo -
wa, Ru dy l skiej, Za brza i Gli -
wic – uyt ko wa ny za kres tra sy wy no si
obec nie 25,98 km. By a to oka zja
do wspo mnie o tej trwa j cej od 1986
ro ku in we sty cji.

W Gli wi cach prze wod ni kiem po bu -
do wie by Pan Ma rian Ha cu. 

Obej rza no bu do w mo stu, któ rym
DT po ko na rze k Kod ni c, obiek tu
du go ci 200 me trów oraz wi zy to wa -
no wschod ni i za chod ni wjazd do tu -
ne lu w re jo nie uli cy Du bo is i Bar lic kie -
go, któ rym tra sa b dzie prze bie ga
w cen trum Gli wic. Im po nu j cy by
roz miar prac bu dow la nych, skom pli ko -
wa nie, no wo cze sno i roz mach tej in -
we sty cji. 

Na za ko cze nie, na za ple czu bu do -
wy DT w Gli wi cach, gdzie trwa ju
od li cza nie dni do za ko cze nia bu do -
wy (3 wrze nia by o ich tyl ko 102),
przed sta wio no m.in. in for ma cje do ty -
cz ce tu ne lu w Gli wi cach, któ ry
bu do wa ny jest przy tych sa mych za -
o e niach kon struk cyj nych, tech nicz -

nych i funk cjo nal nych jak ten w Ka to -
wi cach, któ ry zo sta od da ny do ru chu
w 2006 ro ku i spi su je si bez za rzu -
tu. W Gli wi cach tu nel b dzie nie co
krót szy – b dzie mia du go pra -
wie 500 me trów – ale b dzie rów nie
wy po sa o ny we wszyst kie nie zbd ne
sys te my do je go pra wi do we go uyt -
ko wa nia. Do ty cz one i owie tle nia,
ste ro wa nia, sy gna li za cji prze ciw po a -
ro wej, wen ty la cji, urz dze pierw szej
po mo cy, te le fo nów dla ob su gi urz -
dze ra dio wych, kon tro li wi deo, wy po -
sa e nia tech nicz no -ko mu ni ka cyj ne -
go, nisz sy gna li za cyj nych, a tak e
ko mór uciecz ko wych mi dzy jed n
a dru g na w. Tu nel b dzie te nie co
no wo cze niej szy od ka to wic kie go.
Naj cie kaw szym ele men tem jest ochro -
na po a ro wa. Sys tem wy kry wa nia
po a rów opar ty jest o 3 nie za le ne
sys te my: optycz ne czuj ni ki dy mu, ka -
ble sen so rycz ne i ka me ry z vi deo -de -
tek cj. Tu nel jest 2 na wo wy, a w miej -
scu w cze nia cz nic od uli cy
Dwor co wej, 4 na wo wy. 

Mó wic DT Ka to wi ce -Gli wi ce trze -
ba pa mi ta, e jest to dro ga o du -

giej hi sto rii. Pierw sze jej od cin ki s
eks plo ato wa ne ju od 21 lat. Obec nie
DT sta no wi klu czo we po  cze nie ua -
twia j ce mia stom aglo me ra cji gór no -
l skiej ko mu ni ka cj z uka dem po -
nadre gio nal nym, ogól no pol skim
i mi dzy na ro do wym po przez po  cze -
nie z au to stra da mi A1 i A4. Od da nie
ród miej skie go od cin ka DT w Gli wi -
cach sta no wi b dzie zwie cze nie 29
lat pra cy dla do bra re gio nu. Kie ru jc
si oce n funk cjo no wa nia ist nie j cej
sie ci dro go wej tej cz ci wo je wódz -
twa, w tym bar dzo wy so kim na t e -
niem ru chu oraz ko rzy ci ja kie wy bu -
do wa ne od cin ki tra sy ju przy spo rzy y
aglo me ra cji nie ma wt pli wo ci, e in -
we sty cja ta po win na by kon ty nu owa -
na na wschód od Ka to wic. A wów czas
Spó ka DT S.A. na pew no b dzie si
sta ra a pod j trud uczest ni cze nia
w tym pro ce sie. 

Da niel Bie nek

Zdj cia: Da niel Bie nek, Krzysz to f Krze mi ski,
Mi ro saw Sta szyk

DROGOWA TRASA REDNICOWA KATOWICE – GLIWICE

ul. Orlickiego, ul. liwki ul. Zwycistwa, ul. Dworcowa
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TARGI „SIBEX JESIE” W SOSNOWCU

Nowoczesno
z polskim
rodowodem

W cza sie tar gów „Si bex Je sie”
w So snow cu nie za bra ko m.in. sto -
lar ki okien nej i drzwio wej, sys te mów
grzew czych i in sta la cji, ma te ria ów
i urz dze bu dow la nych oraz ma ej
ar chi tek tu ry ogro do wej. Wy staw cy
po sta wi li na pol skich pro du cen tów
i pol skie pro duk ty.

5. edy cja Tar gów Bu dow nic twa
i Wy po sa e nia Wntrz „Si bex Je -
sie 2015” mia a miej sce 19 i 20
wrze nia 2015 r. w so sno wiec kim
cen trum „Expo Si le sia”. Pa tro nat ho -
no ro wy nad spo tka niem ob j a l -
ska Izba Bu dow nic twa w Ka to wi -
cach oraz m.in. sa mo rz dy D bro wy
Gór ni czej i So snow ca. W eks po zy cji
zna la zy si pro duk ty i usu gi po trzeb -
ne ka de mu, kto bu du je dom, re mon -
tu je go, czy szu ka no wa tor skich roz -
wi za do za sto so wa nia w swo jej
nie ru cho mo ci. 

– Miesz ka cy re gio nu mo gli sko rzy -
sta z ofert po nad 60 firm zgro ma dzo -
nych w ra mach Sa lo nu Wy po sa e nia
Wntrz, Sa lo nu Sto lar ki Bu dow la -
nej, czy cz ci okre lo nej ja ko „Ener -
gia dla Do mu”. Me da lem Expo Si le -
sia wy ró nio no fir m „Mul ti ko”
z Biel ska -Bia ej, spe cja li st w bran -
y okien i drzwi. By y te wy ró nie nia
za spo sób pre zen ta cji. Otrzy ma y je
fir my zaj mu j ce si wy po sa e niem
wntrz: „BKMe ble” i „Jaz da Prób na
Kuch ni Mer ku ry” oraz „John Gu est
Pol ska” (sys te my ogrze wa nia pod o -
go we go), „Por ta lux Piotr Czy” (dys -
try bu cja okien i drzwi) i „Tech -Piec”
(dys try bu cja i mon ta pie ców grzew -
czych) – wy li cza Hen ryk Skup, dy rek -
tor pro jek tu tar gów Bu dow nic twa

i Wy po sa e nia Wntrz w „Expo Si le -
sia” w So snow cu.

W cza sie dwóch dni tar go wych nie
za bra ko no wo ci. „XL Ta pe In ter na tio -
nal” z Kielc, pro du cent tam i ak ce so -
riów ma lar skich za pre zen to wa m.in.
pro fe sjo nal n ta m przy dat n w cza -
sie mon ta u drzwi, okien, al bo prac ma -
lar skich. Ta ma (jest wy ko na na z pa -
pie ru, po kry te go z jed nej stro ny kle jem)
nie przy wie ra i nie nisz czy pod o a,
na któ rym mo e po zo sta na wet 30 dni.
(Zwy ke ta my ma lar skie na le y usu -
n po... 3 go dzi nach). Co istot ne, ta -
ma to ca ko wi cie pol ski pro dukt (pro -
du ku je si j w Kiel cach). W So snow cu
po ka za no tak e in ne pro duk ty mar ki

„Blue Do lphin Ta pes”, któ rej spó ka jest
wa ci cie lem: wa ki, pdz le i ta my wy -
ko na ne z wók na szkla ne go, czy fli ze -
li ny. Mar ka jest li de rem na ryn ku, dzi -
ki spraw nej dys try bu cji i sie ci
przed sta wi cie li w ca ym kra ju. Dum na
z pol skie go ro do wo du jest tak e fir ma
„Ko min ki Piotr” z Biel ska -Bia ej.

W cza sie tar gów nie za bra ko tak e
ma te ria ów i tech nik izo la cji: sty ro pia -
nu, we ny mi ne ral nej oraz izo la cji na -
try sko wych. Fir ma „Eko pur -Sys tem”
z Mysz ko wa po ka za a izo la cje z po li -
ure ta nu, na ka da ne me to d na try sko -
w, rów nie pol skie go pro du cen ta. 

Tak e ob sy pa ne na gro da mi okna
i drzwi fir my „Mul ti ko” s pro du ko wa -

Tar gi od by y si jak co ro ku pod pa tro na tem l skiej Izby Bu dow nic twa
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TARGI „SIBEX JESIE” W SOSNOWCU

ne w Pol sce w Tcze wie k. Gda ska.
Pro du cent wy gry wa ja ko ci i sta ran -
no ci wy ko na nia (bu dow nic two pa -
syw ne i ener go osz czd ne). W So -
snow cu po ka za no m.in. „okno mo dern
de sign”.

In ne tar go we cie ka wost ki, tym ra -
zem z dzie dzi ny aran a cji wntrz to
gra fi ka wy ko na na na szkle, (mo e by
za sto so wa na ja ko pyt ki na cien ne,
lub drzwi sza fy), oka dzi ny z ka mie -
nia na tu ral ne go (ci ty na dwu mi li me -
tro we pla stry ka mie sto su je si ja ko
ta pe t, lub za st pu je nim pyt ki ce ra -
micz ne), czy be ton wy ko rzy sta ny
do pro duk cji me bli. Te po my sy po ka -
za a fir ma „Eko -Me ble” z B dzi na, któ -
ra pra cu je z sys te ma mi me bli „In de -
co”, tak e o pol skim ro do wo dzie.

Agniesz ka Zie li ska Ka dy kto bu du je, lub re mon tu je dom móg zna le w cza sie tar gów „Si bex Je sie” co dla sie bie

Okna do do mów pa syw nych fir my „Mul ti ko” zdo -
by y wie le na gród i cer ty fi ka tów

W ra mach Sa lo nu Wy po sa e nia Wntrz po ka za no m.in. mo li wo ci za sto so -
wa nia gra fi ki na szkle

Fir ma „XL -Ta pe In ter na tio nal” otrzy ma a wy ró nie nie za ak tyw n pre zen ta cj
pod czas tar gów (za sto so wa no m.in. mul ti me dia)
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Wy staw cy cht nie udzie la li po rad od wie dza j cym z za kre su bu dow nic twa i aran a cji wntrz







Koncert galowy Zespou Pieni i Taca „lsk” w czasie XVIII Gali Budownictwa 20 listopada 2015 roku
w Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Górniczej


