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MOIM ZDANIEM

szanowni Państwo!

Dia beł tkwi w szcze gó łach. Ta sta ra praw da pa -
su je jak ulał do czę ści po dej mo wa nych przez
Rząd dzia łań an ty kry zy so wych. Wpro wa dze nie
za li czek dla firm mia ło przy spie szyć wy dat ko -
wa nie środ ków z fun du szy UE na no we in we -
sty cje. Przed się bior stwa nie chcą ich brać bo ich
wy pła ta ob wa ro wa na jest biu ro kra tycz ny mi
pro ce du ra mi i przed ło że niem za bez pie czeń
rów nie wy ma ga ją cych jak dla uzy ska nia kre dy -
tu ban ko we go. Trud no się więc dzi wić, że z pro -

gra mu „In no wa cyj na Go spo dar ka”, za rzą dza ne go przez Pol ską Agen cję
Roz wo ju Przed się bior czo ści, wy pła co no za le d wie 9 mln zło tych za li czek.
Po dob nie jest z roz li cza niem wnio sków firm o uru cha mia nie płat no ści
z przy zna nej do ta cji. Wnio sek ta ki li czy kil ka na ście stron, a in sty tu cje roz -
li cza ją ce mu szą re spek to wać trud no ści be ne fi cjen tów w uzy ska niu po -
zwo le nia na bu do wę, uzgod nień w za kre sie ochro ny śro do wi ska i wie le
dal szych wa run ków. Ra dy kal ne uspraw nie nie pro ce sów in we sty cyj -
nych mia ła za pew nić przy ję ta przez Sejm no we li za cja pra wa bu dow la -
ne go. Przy go to wa na przez ko mi sję Przy ja zne Pań stwo, z po mi nię ciem
opi nii bar dzo wie lu or ga ni za cji po za rzą do wych, oka za ła się wiel ce
ułom na. Nie two rzy wa run ków zmu sza ją cych sa mo rzą dy te ry to rial ne
do uchwa la nia miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Prze ciw nie, po zba wia go spo dar kę prze strzen ną pu blicz nej kon tro li.
Utrzy mu je ko rup cjo gen ną de cy zję o wa run kach za bu do wy. Ogra ni cza kon -
tro lę in spek cji bu dow la nej co po więk szy sa mo wo lę bu dow la ną. Trud no
się więc dzi wić, że usta wa w swych roz wią za niach stwo rzy ła ła twe pod -
sta wy do jej za skar że nia przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i skie ro -
wa nia przez Pre zy den ta RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Jesz cze więk -
sze zdzi wie nie bu dzi fakt, że przy go to wa na przez Mi ni ster stwo In fra struk -
tu ry no we li za cja pra wa bu dow la ne go wraz z usta wą o pla no wa niu prze -
strzen nym, kon sul to wa na w okre sie kil ku mie się cy przez po nad 50 or -
ga ni za cji po za rzą do wych po zo sta ła w szu fla dach. Rów nie kry tycz ne re -
flek sje do po zio mu sta no wie nia pra wa moż na od nieść do sze re gu in nych
ustaw re gu lu ją cych ob szar in we sty cji i bu dow nic twa. Wpro wa dzo ny od
1 stycz nia br. obo wią zek spo rzą dza nia świa dectw cha rak te ry sty ki ener -
ge tycz nej bu dyn ków, tak że uka zał się ułom ny, bo nie jest skutecznie wy -
ma gal ny.Po kła da ne w tej usta wie na dzie je na uru cho mie nie pro gra mów
ter mo mo der ni za cyj nych dla oszczęd no ści ener gii oka za ły się złud ne.
Na przy kła dzie tyl ko tych dwóch ustaw trud no się nie zgo dzić się z licz -
ny mi opi nia mi, że sta no wie nie do bre go pra wa jest trud ne, bo win no
uwzględ niać in te re sy wszyst kich za in te re so wa nych stron oraz prze wi dy -
wać kon se kwen cje przy ję tych re gu la cji.
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DZIAŁANIA RZĄDu

Sta wia my
na su row ce kra jo we

– Pol skie pra wo ener ge tycz ne już prze -
cho dzi zmia ny. czy po trze bu je bar dziej
grun tow nej prze bu do wy i na czym ona po -
win na po le gać?

– Przy go to wa li śmy w MG no we li za cję usta -
wy „Pra wo ener ge tycz ne”. Ce lem te go pro jek -
tu jest po pra wa bez pie czeń stwa do staw ener -
gii oraz zwięk sze nie po zio mu kon ku ren cji
na pol skim ryn ku ener ge tycz nym. Usta wa
wpro wa dza wy raź ny po dział kom pe ten cji i od -
po wie dzial no ści za za pew nie nie bez pie czeń -
stwa do staw ener gii elek trycz nej. Nad zór
wła ści ciel ski nad ope ra to rem elek tro ener ge -
tycz ne go sys te mu prze sy ło we go PSE Ope ra -
tor bę dzie spra wo wać od po wie dzial ny za bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju Mi ni ster
Go spo dar ki. Na le ży pod kre ślić, że no we re gu -
la cje umoż li wią rów nież ope ra to rom sys te -
mów elek tro ener ge tycz nych po dej mo wa nie
sku tecz nych i efek tyw nych dzia łań w sy tu -
acji wy stą pie nia nie do bo rów mo cy w sys te -
mie. Ope ra to rzy zy sku ją m.in. pra wo do wpro -
wa dza nia ogra ni czeń w do star cza niu
i po bo rze ener gii elek trycz nej. Usta wa na kła -
da rów nież na przed się bior stwa pro du ku ją ce
ener gię obo wią zek utrzy my wa nia re zerw mo -
cy wy twór czych oraz przy go to wy wa nia pro -
gnoz do ty czą cych mo der ni za cji i bu do wy no -
wych źró deł ener gii elek trycz nej. Pro jekt
wpro wa dza tak że zmia ny w za kre sie obo -
wiąz ku utrzy my wa nia za pa sów wę gla u wy -
twór ców oraz no we re gu ły ko rzy sta nia i uzu -
peł nia nia tych za pa sów. Co waż ne, no we
prze pi sy roz sze rza ją tak że sys tem wspar cia
ko ge ne ra cji na ener gię elek trycz ną wy twa -
rza ną z me ta nu uj mo wa ne go lub uwal nia ne -
go w ko pal niach wę gla ka mien ne go. Ko lej -
nym waż nym do ku men tem opra co wa nym
przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki jest pro jekt
usta wy o efek tyw no ści ener ge tycz nej. Za kła -
da on przede wszyst kim pod wyż sze nie
spraw no ści wy twa rza nia, ogra ni cze nie strat
w prze sy le i dys try bu cji oraz zmniej sze nie
zu ży cia ener gii.

Na le ży pod kre ślić, że wio dą cą ro lę
w oszczęd nym go spo da ro wa niu ener gią od -
gry wać ma ad mi ni stra cja pu blicz na. Po szcze -
gól ne urzę dy i in sty tu cje bę dą zo bo wią za ne
do za osz czę dze nia w cią gu ro ku nie mniej
niż 1 pro cen ta śred nie go zu ży cia ener gii.
O po dej mo wa nych dzia ła niach i osią ga nych

efek tach po in for mu ją na swo ich stro nach in -
ter ne to wych. 

Usta wa wpro wa dzi tak że pew ne go ro dza -
ju me cha ni zmy wspar cia. Bę dzie to m.in. sys -
tem tzw. bia łych cer ty fi ka tów. Po twier dza ją
one prze pro wa dze nie przed się wzięć pro efek -
tyw no ścio wych, skut ku ją cych okre ślo ną ilo -
ścią za osz czę dzo nej ener gii. 

Opra cu je my tak że szcze gó ło wy ka ta log
przed się wzięć pro osz częd no ścio wych, za
któ re bę dą przy zna wa ne świa dec twa efek -
tyw no ści ener ge tycz nej. Bę dzie moż na je
uzy skać tyl ko za dzia ła nia, któ re cha rak te ry -
zu ją się naj wyż szą efek tyw no ścią eko no -
micz ną. 

Mo im zda niem wej ście tych prze pi sów bę -
dzie za chę tą nie tyl ko do oszczę dza nia ener gii,
ale tak że do two rze nia no wych pod mio tów od -
po wie dzial nych za wdro że nie naj wyż szych
stan dar dów efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

– na czym po le ga idea bar dziej sku tecz -
ne go wy ko rzy sta nia su row ców kra jo wych
w „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski do 2030
ro ku”?

– Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne opie -
rać się bę dzie o wła sne za so by pa liw i ener -
gii. Ro lę sta bi li za to rów bez pie czeń -

Wy wiad z JO AN NĄ STRZE LEC -ŁO BO DZIŃ SKĄ wi ce mi ni ster go spo dar ki
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stwa ener ge tycz ne go kra ju bę dą peł nić wę -
giel ka mien ny i bru nat ny. Jed no cze -
śnie kon ty nu ować bę dzie my dzia ła nia, któ -
r e
zdy wer sy fi ku ją do sta wy su row ców i pa -
liw, głów nie po przez zróż ni co wa nie tech -
no lo gii pro duk cji, a nie jak do nie daw na, je -

dy nie kie run ków do staw. Chce my wspie -
rać roz wój tech no lo gii, któ re po zwo lą na po -
zy ski wa nie pa liw płyn nych i ga zo wych z su -
row ców kra jo wych.

– wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej
su row ców w sek to rze wy twa rza nia ener gii
bę dzie wią zać się z in we sty cja mi w ca łym
kra ju i w re gio nie ślą skim. Ja kie no we
przed się wzię cia są w związ ku z tym pla no -
wa ne? czy na dal ak tu al ny jest po mysł wy -
ko rzy sta nia ener gii ją dro wej i gdzie ta kie
elek trow nie mo gły by się zna leźć?

– Za pi sy „Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski
do 2030 ro ku” wpro wa dza ją pod sta wę do roz -
po czę cia prac nad pro gra mem pol skiej ener -
ge ty ki ją dro wej. Okre ślo ne zo sta ną w nim
dzia ła nia, ja kie na le ży pod jąć w naj bliż szych
la tach, że by moż li wie szyb ko uru cho mić
pierw sze in sta la cje. W Pol sce pla no wa na jest
bu do wa co naj mniej 2 elek trow ni ją dro wych,
a przy naj mniej jed na z elek trow ni po win na za -
cząć dzia łać do 2020 ro ku. 

Ro lą ad mi ni stra cji bę dzie przy go to wa nie
od po wied nich ak tów praw nych i po wo ła nie
sto sow nych in sty tu cji od po wie dzial nych
za ener ge ty kę ją dro wą. Waż nym aspek tem
bę dzie tak że za pew nie nie wa run ków in we sto -
rom do wy bu do wa nia i uru cho mie nia elek -
trow ni ją dro wych opar tych na bez piecz nych
tech no lo giach. Nie za pa dły jesz cze de cy zje
od no śnie ich lo ka li za cji. Po trzeb ne są do te -
go za awan so wa ne eks per ty zy, któ rych przy -
go to wa nie jesz cze po trwa.

– nie daw no uczest ni czy ła pa ni w eu ro -
pej skim kon gre sie go spo dar czym w ka -
to wi cach. Ja kie wnio ski na su wa ją się
po ob ra dach te go spo tka nia?

– W ra mach Eu ro pej skie go Kon gre su Go -
spo dar cze go uczest ni czy łam w de ba cie do ty -
czą cej gór nic twa wę gla ka mien ne go. W mo jej
opi nii 2008 ro ku moż na uznać za sto sun ko wo
do bry dla pol skie go gór nic twa. W ubie głym ro -
ku spół ki wę glo we wy ge ne ro wa ły 741 mln zł
zy sku net to, roz po czę ły też wie le in we sty cji.
Wy raź ne zmia ny na ryn ku su row co wym przy -
nio sła jed nak koń ców ka ro ku. Za po trze bo wa -
nie na wę giel za rów no kok su ją cy, jak i ener ge -
tycz ny spa dło, a wraz z nim tak że ce ny
su row ca. 

Nie na le ży za po mi nać, że pol skie gór nic -
two od czu ło skut ki świa to we go kry zy su,
po dob nie jak wszyst kie bran że prze my sło -
we. Za uwa ża my spa dek za po trze bo wa nia
na ener gię elek trycz ną rzę du 4-6 proc.,
jed nak my ślę, że gór nic two z pew no ścią
so bie z nim po ra dzi. Wę giel po zo sta nie
sta bi li za to rem bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go kra ju, co zna la zło wy raz w pro jek to -
wa nych za pi sach „Po li ty ki ener ge tycz nej”.
W na szym ener gy -mix bę dzie wpraw dzie
mniej wę gla, po ja wi się bo wiem ener ge ty -
ka ją dro wa i ener gia zie lo na. Jed nak na dal
ok. 60 proc. ener gii w kra ju bę dzie my pro -
du ko wać z wę gla.

– Jak na Ślą sku – i w Pol sce – bę dzie
wy glą dać kwe stia ogra ni cze nia emi sji
dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry przez nasz
kraj?

– Bar dzo ak tyw nie dą ży my do po go dze nie
ce lów ogra ni cza nia emi sji CO2 z za cho wa -
niem sil nej po zy cji wę gla. Waż ną ini cja ty wą

Jo�an�na�Strze�lec�-Ło�bo�dziń�Ska od uro dze nia
jest zwią za na ze Ślą skiem i Za głę biem. Po cho dzi z So -
snow ca, stu dia ukoń czy ła na Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach,
od by ła też kurs dla kan dy da tów na człon ków rad nad -
zor czych.
W la tach 1978 – 80 pra co wa ła w Ze spo le Elek tro -
cie płow ni Gór no ślą skich „Wschód” w Cho rzo wie. Po -
tem przez bli sko 10 lat by ła kie row ni kiem wy dzia -
łu w Po łu dnio wym Okrę gu Ener ge tycz nym. Na stęp -
nie zaj mo wa ła sta no wi ska głów ne go eko no mi sty
w Za rzą dzie Wspól no ty Ener ge ty ki i Wę gla Bru nat -
ne go w War sza wie, w a okre sie 1990-1991 kie ro -
wa ła jed nym z wy dzia łów w Pol skich Sie ciach Elek -
tro ener ge tycz nych. W la tach 1991-2000 by ła wi ce -
pre ze sem za rzą du Elek trow ni Ja worz no III S. A., a na -
stęp nie do 2007 peł ni ła tę funk cję w Po łu dnio wym
Kon cer nie Ener ge tycz nym. Od 2006 do 2008 sta ła
na cze le za rzą du spół ki ak cyj nej Tau ron Pol ska Ener -
gia S.A.
Od 20 paź dzier ni ka 2008 zaj mu je sta no wi sko pod -
se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. 
Pra wie trzy dzie ści lat pra co wa łam w sek to rze ener -
ge tycz nym. Te raz je stem wi ce mi ni strem go spo dar -
ki i mam tu mnó stwo rze czy do zro bie nia – po wie -
dzia ła po otrzy ma niu no mi na cji.
Pod kre śla ła, rów nież, że jej prio ry te tem jest od dzie -
le nie po li ty ki od go spo dar ki.

(az)
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Atuty Śląska
ZYGMuNT ŁuKASZCZYK wojewoda śląski 

Wo je wódz two ślą skie uwa ża ne jest za atrak -
cyj ny te ren in we sty cyj ny. Przede wszyst kim ze
wzglę du na atu ty na sze go re gio nu. 

Ja kie są te atu ty? To naj lep sza w Pol sce in -
fra struk tu ra dro go wa – i ta obec na i do ce lo wa.
Do 2011 ro ku po wsta nie ca ły układ krzy żo wy au -
to stra dy A1 i A4. Na prze ło mie de ka dy roz pocz -
nie się re ali za cja wschod niej ob wod ni cy wo je -
wódz twa, czy li S -1, któ ra po łą czy po łu dnie wo -
je wódz twa z gra ni cą Ma ło pol ski. Wo kół aglo me -
ra cji bę dzie my mieć wów czas ko ło. Z jed nej stro -
ny au to stra da, z dru giej zaś wschod nia ob wod -
ni ca. Na le ży do dać, że w tym ro ku od da je my wę -
zeł So śni ca w Gli wi cach, a to ozna cza, że au -
to stra da A4 prze tnie się z A1. Na do da tek, au -
to stra da A4 umoż li wia szyb ki do jazd do trzech
lot nisk: Ba lic, Py rzo wic i Wro cła wia. Układ ko -
mu ni ka cyj ny w obec nych cza sach jest krwio obie -
giem, sty mu lu je roz wój. 

Ko lej ną za le tą, któ rą do ce nia ją in we sto rzy, jest
do bre uzbro je nie te re nu, czy li ła twy do stęp
do wo dy, prą du, ka na li za cji. Nikt w po lu nie bu -
du je in we sty cji, tyl ko tam, gdzie te ren jest przy -
go to wa ny. Na do da tek, mo że my się po chwa lić
do brze udo ku men to wa ną wie dzą geo de zyj no -
-kar to gra ficz ną o tym, co się w zie mi znaj du je. 

To atu ty nie do po gar dze nia dla in we sto -
rów. I ma my do wo dy na to, że in we sto rzy to do -
ce nia ją. We dług ostat nie go ra por tu Mi ni ster stwa

Roz wo ju Re gio nal ne go oraz In sty tu tu Ba dań
nad Go spo dar ką Ryn ko wą wo je wódz two ślą skie
za ję ło pierw sze miej sce pod wzglę dem atrak cyj -
no ści in we sty cyj nej wo je wództw i pod re gio -
nów Pol ski w 2008 ro ku. 

Wiel ką ro lę w tym od gry wa Ka to wic ka Spe cjal -
na Stre fa Eko no micz na – naj lep sza ze stref
w kra ju. Jej roz pro sze nie po zwa la na roz ło że nie
in we sty cji w róż nych miej scach – w Biel sku, Żo -
rach, Ja strzę biu, Gli wi cach, Ty chach, Za brzu czy
So snow cu.

Na de cy zję o in we sto wa niu w da nym miej scu
oprócz in fra struk tu ry czy do stęp no ści trans por -
to wej ma du ży wpływ ry nek pra cy. Przy po mnę,
że co ro ku 75 tys. ab sol wen tów opusz cza bli -
sko 30 szkół wyż szych, dzia ła ją cych w wo je wódz -
twie. Ślą skie uczel nie lo ku ją się wy so ko w ran -
kin gach oce nia ją cych po ziom kształ ce -
nia – od Po li tech ni ki Ślą skiej przez Uni wer sy tet
Ślą ski po Aka de mię Eko no micz ną.

Aglo me ra cja gór no ślą ska, to pra wie 2,5 mln
miesz kań ców na ma łym ob sza rze, co po wo du -
je, że trze ba za dbać np. o od po wied nią ko mu -
ni ka cję. Ale jest to rów nież ła ko my ką sek dla
przed się bior ców, któ rzy chcą po zy skać od po -
wied nich pra cow ni ko wi. Miesz kań cy Ślą ska
zna ni są z przy wią za nia do eto su pra cy. 

War to też pod kre ślić, że nie ma my struk tu -
ral ne go bez ro bo cia. Śred nie bez ro bo cie w wo -

je wódz twie ślą skim wy no si ok. 7 proc. Są ta -
kie mia sta jak Ka to wi ce, gdzie bez ro bo cie wy -
no si 3 proc. Ob ser wu je my pew ne symp to my
spo wol nie nia go spo dar ki, ale nie moż na mó -
wić w wo je wódz twie ślą skim o kry zy sie go spo -
dar czym. Po wo ła łem ze spół ds. mo ni to ro wa -
nia sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej w wo je -
wódz twie ślą skim, któ ry ana li zu je sy tu ację
spo łecz no -go spo dar czą w re gio nie. Chciał bym
z sa tys fak cją stwier dzić, że ślą skie do świad -
cze nia re gio nal ne są cen ny mi wska zów ka mi
do wy pra co wa nia roz wią zań ła go dzą cych ne -
ga tyw ny wpływ na pol ską go spo dar kę kry zy -
su fi nan so we go na ryn kach świa to wych. Pre -
mier RP, na wzór dzia łań pod ję tych przez Wo -
je wódz ką Ko mi sję Dia lo gu Spo łecz ne go w Ka -
to wi cach w ra mach ze spo łu ds. mo ni to ro wa nia
sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej w wo je wódz -
twie ślą skim, zo bo wią zał wszyst kich wo je wo -
dów do prze ka zy wa nia Trój stron nej Ko mi sji ds.
Spo łecz no -Go spo dar czych ra por tów na te -
mat sy tu acji na ryn ku pra cy w po szcze gól nych
wo je wódz twach. 

Mam na dzie ję, że uda nam się stwo rzyć dłu -
go fa lo wy pro gram oży wie nia go spo dar ki wo je -
wódz twa ślą skie go. Chciał bym więc przy po mo -
cy „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” za ape lo wać
do śro do wi ska Ślą skiej Izby Bu dow la nych o włą -
cze nie się w pra ce nad tym pro gra mem. 

16 czerw ca na stą pi ło w Ślą skim Urzę dzie Wo je -
wódz kim w Ka to wi cach uro czy ste pod pi sa nie umo -
wy na bu do wę ko lej ne go, szó ste go już od cin ka au -
to stra dy A -1 (od ci nek Pie ka ry Ślą skie – Ma cie jów).
W uro czy sto ści wziął udział wo je wo da ślą ski Zyg -
munt Łu kasz czyk, wi ce wo je wo da Adam Ma tu sie wicz
oraz pre zy den ci miast, na te re nie któ rych zlo ka li zo -
wa ny jest od ci nek au to stra dy A1. War tość kon trak -
tu opie wa na bli sko 1, 300 mld zło tych. Na dłu go -
ści 20 km po wsta nie 31 obiek tów in ży nier skich,
w tym 7 wia duk tów dro go wych, 19 wia duk tów au -
to stra do wych, je den most, jed no przej ście dla zwie -
rząt i trzy wia duk ty ko le jo we. Od ci nek ma być go -
to wy pod ko niec 2011 ro ku.

– To waż ny etap w re ali za cji au to stra dy A1 – pod -
kre ślił wo je wo da Zyg munt Łu kasz czyk. Wo je wo da
przy po mniał hi sto rię de cy zji ad mi ni stra cyj nych
do ty czą cych te go od cin ka au to stra dy. W 2005 ro -
ku zo sta ła wy da na de cy zja wo je wo dy o usta le niu
lo ka li za cji dro gi z ry go rem na tych mia sto wej wy ko -
nal no ści, póź niej de cy zja mi ni stra bu dow nic twa
utrzy mu ją ca w mo cy de cy zję wo je wo dy zo sta ła za -
skar żo na do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go w War sza wie. Wy rok WSA z mar ca 2009 ro -

ku do ty czył uchy le nia wska za nia lo ka li za cyj ne go
dla 4 km od cin ka au to stra dy A1 na te re nie Sto la -
rzo wic w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta By -
tom, utrzy mu jąc za skar żo ną de cy zję w mo cy
w po zo sta łej czę ści. Sąd pod kre ślił ko niecz ność
prze pro wa dze nia po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go,
ma ją ce go na ce lu jed no znacz ne usta le nia kwe stio -
no wa nej w od wo ła niach ilo ści obiek tów bu dow la -
nych, zlo ka li zo wa nych na te re nie, przez któ ry
miał prze bie gać od ci nek au to stra dy we dług tych -
że wska zań i do ko na nie ana li zy po rów naw czej z ilo -
ścią te go ro dza ju obiek tów znaj du ją cych się na te -
re nie zmie nio ne go za skar żo ną de cy zją prze bie gu
te goż od cin ka au to stra dy A1. W lu tym 2008 r. zo -
sta ła wy da na de cy zja wo je wo dy o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach, a w czerw cu 2009 r. – de cy zja
udzie la ją ca po zwo le nia na bu do wę z ry go rem na -
tych mia sto wej wy ko nal no ści. – Sko ro de cy zja lo -
ka li za cyj na jest wy ko nal na, wy da na zo sta ła de cy -
zja bu dow la na. Tym sa mym po su wa my się na pół -
noc, by w 2011 ro ku do trzeć do Py rzo wic – mó wił
wo je wo da Zyg munt Łu kasz czyk. Wo je wo da po in -
for mo wał też, że uzy skał za pew nie nie o sfi nan so -
wa niu pro jek tu szyb kiej ko lei łą czą cej lot ni sko w Py -

umowa na budowę odcinka autostrady A1 
Piekary Śląskie – Maciejów podpisana

rzo wi cach z Ka to wi ca mi. Do lot ni ska w Py rzo wi cach
bę dzie więc moż na w 2011 ro ku do trzeć dro gą S1,
au to stra dą A1 i szyb ką ko le ją.

Krzysz tof Raj, dy rek tor Od dzia łu w Ka to wi cach
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad,
za rę czył, że pra wo nie zo sta ło zła ma ne. – Dzia ła -
my w spo sób ab so lut nie for mal ny – pod kre ślił.

Wy ko naw cą ro bót zo sta ła hisz pań ska fir ma
DRA GA DOS, któ ra pro wa dzi bu do wy au to strad
w wie lu kra jach Eu ro py, a tak że w Chi le, Ar gen ty -
nie i USA, a od trzech lat obec na jest tak że w Pol -
sce.

O bu do wie au to strady A1 na te re nie Ślą ska pi -
sze my tak że na str. 30

Zdję cia: Agniesz ka Asta szow
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Projekty służące rozwojowi
Rozmowa z BOGuSŁAWEM ŚMIGIELSKIM marszałkiem województwa śląskiego 

– wo je wódz two Ślą skie jest li de rem je śli
cho dzi o wy da wa nie pie nię dzy unij nych z re -
gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych. z 259
mln na rok 2009 wy da no już 16 % – 42 mln zł
(3 miej sce w kra ju). w ja ki spo sób osią gnię -
to ten suk ces. Jak wpły nę ły na to m.in. pro ce -
du ry we ry fi ka cji wnio sków o do ta cje?

– Wy so ka po zy cja we wdra ża niu Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go jest efek tem wie lu dzia łań po dej mo wa -
nych przez In sty tu cję Za rzą dza ją cą RPO WSL
na prze strze ni kil ku na stu ostat nich mie się cy.
Wszy scy wie my, że pro gra my ope ra cyj ne do ty -
czą lat 2007-2013, ale tak na praw dę pro ces ich
wdra ża nia, czy li uru cho mie nia kon kur sów, roz -
po czął się dla wie lu wo je wództw do pie ro w 2008
ro ku. Po wo dem te go jest skom pli ko wa na pro -
ce du ra osta tecz ne go za twier dze nia do ku men -
tów nie zbęd nych do roz po czę cia peł nej re ali za -
cji pro gra mów. 

Na sze wo je wódz two – ja ko jed no z nie licz -
nych – ogło si ło pierw sze kon kur sy jesz cze z koń -
cem 2007 ro ku. To był od waż ny krok, zwa żyw szy,
że jak się póź niej oka za ło, na stą pi ły po waż ne kom -
pli ka cje zwią za ne z nie do sto so wa niem pra wa pol -
skie go do dy rek ty wy unij nej w za kre sie za gad nień
śro do wi sko wych, jed nych z istot niej szych przy re -
ali za cji pro jek tów in fra struk tu ral nych. Nie mniej jed -
nak kon kur sy już trwa ły i nie by ło od wro tu.
Do Za rzą du Wo je wódz twa na le ża ło stwo rze nie ta -
kie go me cha ni zmu, któ ry po zwo li na kon ty nu ację
kon kur sów. Są one ogła sza ne przez Za rząd Wo -
je wódz twa w opar ciu o przy go to wa ny wcze śniej
har mo no gram. Opra co wu jąc go mie li śmy na uwa -
dze ta kie roz ło że nie kon kur sów, aby za pew nić
spraw ną re ali za cję pro jek tów w trak cie ca łe go
okre su pro gra mo wa nia. To zna czy, że na po czą -
tek prze wi dzie li śmy dzia ła nia, w ra mach któ rych
re ali zu je się pro jek ty in fra struk tu ral ne, bu dow la -
ne, na któ rych przy go to wa nie i re ali za cję po trze -
ba wię cej cza su. Nie ste ty, brak roz po rzą dzeń re -
gu lu ją cych za gad nie nia wspo mnia nej po mo cy pu -
blicz nej, od dzia ły wa nia na śro do wi sko itp. spo wo -
do wa ły, że za ist nia ła ko niecz ność mo dy fi ka cji har -
mo no gra mu kon kur sów. Jak wi dać pod ję li śmy traf -
ne de cy zje, o czym świad czy wy so ka licz ba wy -
bra nych pro jek tów. Po moc na nam w tym by ła du -
ża licz ba skła da nych pro jek tów w każ dym z kon -
kur sów i wy so ka ja kość tych pro jek tów. Wnio sko -
daw cy w na szym wo je wódz twie są na praw dę do -
brze przy go to wa ni do ko rzy sta nia z unij nej do ta -
cji, o czym świad czy ni ska licz ba od rzu co nych pro -
jek tów. 

Na bie żą co mo ni to ru je my re ali za cję Pro gra mu,
sta ra jąc się wpro wa dzać uspraw nie nia, któ re
po mo gą pod mio tom z na sze go wo je wódz twa
w peł ni ko rzy stać z do stęp nej do ta cji unij nej. W tym
ce lu prze pro wa dzi li śmy tzw. „kon kur sy otwar te”,
któ re po zwo li ły na szyb kie prze pro wa dze nie oce -
ny pro jek tów; wnio ski oce nia ne by ły na bie żą co,
a nie do pie ro po za mknię ciu na bo ru. Na do fi nan -
so wa nie mo gły li czyć pro jek ty, któ re po ten cjal nie
już by ły go to we lub zo sta ną za koń czo ne do koń -
ca II kwar ta łu br. Na bo ry pro jek tów do ty czy ły dzia -

łań z ob sza ru in fra struk tu ry kul tu ry, in fra struk tu -
ry lecz nic twa za mknię te go, trans por tu i edu ka cji.
Wpro wa dze nie tej for mu ły w sys te mie roz strzy -
ga nia kon kur sów przy spie szy ło oce nę zło żo -
nych pro jek tów oraz uspraw ni ło wy da wa nie pie -
nię dzy, a tym sa mym przy spie szy ło od zy ski wa -
nie przez be ne fi cjen tów na kła dów po nie sio nych
na re ali za cję przed się wzięć. Uprosz czo ne zo sta -
ły tak że pro ce du ry we ry fi ka cji i oce ny for mal nej
wnio sków o do fi nan so wa nie oraz skró co ny ter min
ich we ry fi ka cji z 70 do 50 dni. Prze rzu co na zo sta -
ła tak że we ry fi ka cja za bez pie cze nia fi nan so we -
go na etap przed pod pi sa niem umo wy. Pier wot -
nie ta ki obo wią zek ist niał już w chwi li zło że nia
wnio sku o do fi nan so wa nie.

– na ja kie ce le wy da wa ne są w tym ro ku pie -
nią dze z unii w na szym re gio nie?

– Za rząd Wo je wódz twa ogło sił do tych czas 23
kon kur sy, z cze go 17 zo sta ło już roz strzy gnię -
tych. Ob sza ry, któ rych pro wa dzo ne by ły na bo -
ry to: spo łe czeń stwo in for ma cyj ne, śro do wi -
sko, kul tu ra, edu ka cja, roz wój przed się bior czo -
ści, trans port, zdro wie. Naj wyż szą war tość pro -
jek tów wy bra nych do do fi nan so wa nia przed sta -
wia ją pro jek ty z za kre su Prio ry te tu VII: Trans port
(oko ło 500 mln zł) ko lej ne to Prio ry tet VI: Zrów -
no wa żo ny roz wój miast (pra wie 200 mln zł).
Na po dob nym po zio mie war to ści (ok. 100 mln zł)
są pro jek ty wy bra ne do do fi nan so wa nia z za kre -
su Prio ry te tów: IV Kul tu ra, VIII Edu ka cja i IX Zdro -
wie i re kre acja.

– Ja kie są głów ne ba rie ry ha mu ją ce za go -
spo da ro wa nie unij nych do ta cji?

– Na dal pro ble mem w spraw nym wy dat ko wa -
niu są – jak twier dzą wnio sko daw cy – skom pli ko -
wa ne pro ce du ry zwią za ne z re ali za cją pro jek tów.
Sta ra my się, na ile to moż li we uprasz czać je, ale
pew ne spra wy nie są do roz wią za nia na po zio mie
re gio nu. Wy ma ga ją de cy zji Mi ni ster stwa Roz wo -
ju Re gio nal ne go, a na wet Ko mi sji Eu ro pej skiej. 

Je ste śmy otwar ci na pro po zy cje ze stro ny
wnio sko daw ców, bo ich opi nie są dla nas szcze -
gól nie waż ne. W tym ce lu pla nu je my wpro wa dze -
nie me cha ni zmu zgła sza nia uwag na bie żą co,
za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej. Na dzień
dzi siej szy zo sta ła za wie szo na re ali za cja dwóch
kon kur sów, je den z za kre su ob sza ru Śro do wi sko
pn. Czy ste po wie trze i dru gi z ob sza ru Zdro wie
i re kre acja pn. In fra struk tu ra lecz nic twa za -
mknię te go. Po wo dem jest brak od po wied nich
roz po rzą dzeń z po zio mu cen tral ne go, któ re da -
dzą wszyst kim be ne fi cjen tom upraw nio nym
w RPO WSL rów ną szan sę do stę pu do pie nię -
dzy unij nych. 

– czy jest szan sa na do dat ko we pie nią dze,
któ re, dla naj le piej ra dzą cych so bie z do ta cja -
mi w 2009 ro ku wo je wództw, obie ca ła mi ni ster
elż bie ta Bień kow ska? 

– Do dat ko we środ ki stwa rza ją ko lej ną szan sę
na roz wój re gio nu. Wie rzy my, że uda nam się z tej
moż li wo ści sko rzy stać, tak jak to mia ło miej sce
w po przed nim okre sie pro gra mo wa nia 2004-
2006, gdzie za kon trak to wa li śmy wszyst kie do stęp -
ne pie nią dze w ra mach ZPORR (po nad 280 mln

eu ro). W ra mach tej do ta cji zre ali zo wa no po -
nad 1000 pro jek tów w re gio nie. Wie rzy my, że i tym
ra zem nie bę dzie go rzej, szcze gól nie bio rąc
pod uwa gę że ma my do dys po zy cji pra wie 1
mld 713 mln eu ro. Nie trak tu je my te go jed nak ja -
ko wy ści gu i ry wa li za cji po mię dzy re gio na mi, bo
wszy scy bo ry ka my się z ty mi sa my mi pro ble ma -
mi, ty le że na róż ną ska lę war to ści do ta cji. Na sze
wo je wódz two po sia da naj więk szą, po wo je wódz -
twie ma zo wiec kim, pu lę środ ków w ra mach RPO.
Waż na jest dla nas nie tyl ko licz ba pro jek tów, ale
przede wszyst kim ich ja kość. Nie jest bo wiem sztu -
ką za kon trak to wać jak naj więk szej licz by pro jek -
tów, lecz zre ali zo wać pro jek ty tak, aby słu ży ły roz -
wo jo wi re gio nu.

– dzię ku ję za roz mo wę

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK 

bo�gu�SŁaw�Śmi�giel�Ski (50 lat) – Ja worz nia nin,
żo na ty, ma dwo je dzie ci. Cór ka w tym ro ku koń czy
bio tech no lo gię i przy go to wu je się do stu diów dok to -
ranc kich, syn jest gim na zja li stą. 
Z za wo du jest le ka rzem la ryn go lo giem. W 1983 ro -
ku ukoń czył stu dia me dycz ne na Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej w Ka to wi cach. Pra cę roz po czął od sta -
żu w Szpi ta lu Miej skim w Ja worz nie, a za koń czył
na sta no wi sku za stęp cy or dy na to ra. Ostat nio peł nił
funk cję wi ce pre ze sa Nie pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej – Ze spół Lecz nic twa Otwar te go w Ja worz -
nie. Po dwóch la tach za rzą dza nia nim, za kład za czął
od no sić zy ski i tym sa mym stał się jed ną z le piej za -
rzą dza nych spół ek miej skich.
W la tach 1992 – 1996 był człon kiem Za rzą du Re gio -
nu Związ ków Za wo do wych Le ka rzy oraz Prze wod ni -
czą cym te go związ ku na te re nie Ja worz na. 
W 1998 ro ku z list RS AWS zo stał rad nym Mia sta Ja -
worz na. W tym cza sie pra co wał w Ko mi sji Zdro wia
i Ko mi sji Re wi zyj nej. W 2002 r., w ko lej nych wy bo -
rach sa mo rzą do wych, zo stał rad nym z ra mie nia
zwy cię skie go ugru po wa nia Ja worz no Mo je Mia sto.
Prze wod ni czył te mu klu bo wi rad nych, sze fo wał Ko -
mi sji Zdro wia, był też człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej. 
Ak tu al nie jest rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie -
go III ka den cji. 12 stycz nia 2008 r. zo stał wy bra ny Mar -
szał kiem Wo je wódz twa Ślą skie go. 
Je go hob by to ki no i nar ty.
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– w ma ju 1945 ro ku speł ni ły się wresz -
cie ma rze nia z okre su mię dzy wo jen ne go
wie lu wy bit nych Ślą za ków i na gór nym
Ślą sku utwo rzo na zo sta ła wyż sza uczel -
nia tech nicz na. Po li tech ni kę Ślą ską two -
rzy li w du żej czę ści lu dzie z Po li tech ni ki
lwow skiej, co po zwo li ło osią gnąć gli -
wic kiej uczel ni od po cząt ku wy so ki po ziom
kształ ce nia. na stęp ne la ta to wy tę żo na
pra ca i ty sią ce ab sol wen tów, in ży nie rów,
któ rych do ko na nia zmie nia ły Śląsk i Pol -
skę. Pa nie rek to rze ja kie są naj waż niej sze
suk ce sy Po li tech ni ki Ślą skiej w mi nio nych
la tach?

– Rze czy wi ście, pierw sze pró by po wo ła nia
na Ślą sku wyż szej uczel ni tech nicz nej by ły po -
dej mo wa ne jesz cze w okre sie mię dzy wo jen -
nym, a for mal ne sta ra nia zwią za ne z or ga ni -
za cją uczel ni w Ka to wi cach roz po czę ły się
w ro ku 1929. Wów czas jed nak nic z te go nie
wy szło, a pierw sza uczel nia tech nicz na w re -
gio nie, po wsta ła do pie ro w 1945 r. By ła to oczy -
wi ście Po li tech ni ka Ślą ska, któ ra ulo ko wa na
zo sta ła osta tecz nie w Gli wi cach. Jej zrę by two -
rzy li na to miast osie dli w Gli wi cach pro fe so ro -
wie Po li tech ni ki Lwow skiej – naj star szej i naj -
lep szej pol skiej uczel ni tech nicz nej.

W trak cie tych pra wie 65 już lat na sza Al ma
Ma ter zdą ży ła bar dzo się roz wi nąć. Obec nie
jest jed ną z naj więk szych po li tech nik w kra ju
i naj więk szą w na szym re gio nie. Na 12 wy dzia -
łach i 48 kie run kach stu diów kształ ci oko ło 30
tys. stu den tów a ukoń czy ło ją do tych czas po -
nad 130 tys. ab sol wen tów.

Uczel nia roz ro sła się tak że geo gra ficz nie.
Wy dzia ły Po li tech ni ki Ślą skiej znaj du ją się
w Gli wi cach, Ka to wi cach i Za brzu, a ośrod ki
dy dak tycz ne uczel ni ulo ko wa ne są tak że w By -
to miu, Dą bro wie Gór ni czej, Ryb ni ku, So -
snow cu i Ty chach.

Dzię ki funk cjo no wa niu uczel ni w ty lu mia -
stach i obec no ści na szych pro fe so rów w wie -
lu gre miach, Po li tech ni ka Ślą ska peł ni współ -
cze śnie zna czą cą ro lę opi nio twór czą, ma ją cą
du ży wpływ na ca ły re gion ślą ski i za cho dzą -
ce w nim prze mia ny.

– Pa nie rek to rze, czym Po li tech ni ka
Ślą ska wy róż nia się spo śród in nych wyż -
szych uczel ni w Pol sce? Ja kie są jej głów -
ne atu ty?

Z pew no ścią si łą Po li tech ni ki Ślą skiej jest
bo ga ta i sta le mo dy fi ko wa na ofer ta dy dak -
tycz na, któ ra obej mu je pe łen za kres na uk in -
ży nier skich. Tyl ko w ostat nich kil ku la tach zo -
sta ły uru cho mio ne ta kie no we kie run ki stu -
diów, jak: bio tech no lo gia, in ży nie ria bio me -
dycz na, ar chi tek tu ra wnętrz, me cha tro ni ka,
in ży nie ria bez pie czeń stwa, lo gi sty ka i in for -
ma ty ka prze my sło wa. Po za kie run ka mi tech -
nicz ny mi pro wa dzi my rów nież ad mi ni stra cję
i so cjo lo gię, któ re cie szą się du żym za in te -
re so wa niem kan dy da tów na stu dia,
a od przy szłe go ro ku uru cha mia my fi lo lo -
gię – na trzech spe cjal no ściach: an giel -
skiej, wło skiej i fran cu skiej. War to wspo mnieć
rów nież o za ję ciach dy dak tycz nych w ję zy -
ku an giel skim, któ re pro wa dzo ne są już
na pię ciu na szych wy dzia łach.

O si le Po li tech ni ki Ślą skiej nie świad czy jed -
nak tyl ko sze ro ki wa chlarz kie run ków stu diów,
ale przede wszyst kim wy so ka ja kość na -
ucza nia. Stu dia na na szej uczel ni zna ko mi cie
przy go to wu ją do pra cy za wo do wej. Na si ab -
sol wen ci znaj du ją bez pro ble mu za trud nie nie
w atrak cyj nych fir mach, a po kil ku la tach – dzię -
ki uzy ska ne mu na stu diach przy go to wa niu me -
ne dżer skie mu – zo sta ją ich kie row ni ka mi
i dy rek to ra mi. Świad czą o tym ran kin gi szkół
wyż szych, ba da ją ce ka rie ry ab sol wen tów,
któ re lo ku ją Po li tech ni kę Ślą ską w ści słej

czo łów ce uczel ni w Pol sce, po twier dza jąc tym
sa mym wy so ką war tość jej dy plo mu.

– w ja kim kie run ku Po li tech ni ka Ślą ska
bę dzie się roz wi jać?

– Je że li chce my po zo stać kon ku ren cyj ni
na ryn ku edu ka cyj nym i roz wi jać ba da nia na -
uko we, mu si my sta le się roz wi jać i wy prze dzać
prze mia ny, któ re do ko nu ją się na ryn ku pra -
cy, w edu ka cji i na uce. Zmia ny są więc ko niecz -
ne. 

Przy go to wu je my się obec nie do zor ga ni zo -
wa nia po wo ła ne go nie daw no do ist nie nia no -
we go wy dzia łu na szej uczel ni – Wy dzia łu In -
ży nie rii Bio me dycz nej. Bę dą na nim pro wa -
dzo ne stu dia na kie run ku – jak sa ma na zwa
wska zu je – in ży nie ria bio me dycz na. Być
mo że uda nam się po wo łać nie dłu go jesz cze
je den wy dział – Bio tech no lo gii. Od przy -
szłe go ro ku, o czym już wspo mi na łem, pro -
wa dzić bę dzie my rów nież kie ru nek fi lo lo gia,
co jest rów nież od po wie dzią na za po trze bo -
wa nie ryn ku pra cy.

Waż ne są rów nież in we sty cje in fra struk tu -
ral ne. Przy mie rza my się obec nie do roz po -
czę cia dwóch in we sty cji bu dow la nych fi nan -
so wa nych z fun du szy struk tu ral nych – Na uko -
wo -Dy dak tycz ne go Cen trum No wych Tech -
no lo gii oraz Ślą skiej Bio far my – czy li za ple -
cza la bo ra to ryj ne go kon sor cjum ba daw cze -
go, za ło żo ne go przez Po li tech ni kę Ślą ską we
współ pra cy ze Ślą skim Uni wer sy te tem Me -
dycz nym w Ka to wi cach, Uni wer sy te tem Ślą -
skim i Cen trum On ko lo gii – In sty tu tem im. Ma -
rii Skło dow skiej -Cu rie Od dział w Gli wi cach.
Jak wi dać, zmian na Po li tech ni ce Ślą skiej za -
cho dzi więc wie le i to na róż nych płasz czy -
znach.

– sta ty sty ki do ty czą ce za trud nie nia
w Pol sce na stra ja ją ra czej pe sy mi stycz nie.
ry nek pra cy pę ka w szwach, trud no się

Owoc na
współ pra ca
dla obu stron
Roz mo wa z prof. AN DRZE JEM KAR BOW NI KIEM
Rek to rem Po li tech ni ki Ślą skiej 
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na nim wy róż nić. co ro bi Po li tech ni ka Ślą -
ska, by wy po sa żyć swo ich ab sol wen -
tów w przy mio ty po wo du ją ce, że bę dą oni
na owym ryn ku roz po zna wa ni i po szu ki -
wa ni?

– To praw da, że ry nek pra cy zmie nia się bar -
dzo dy na micz nie, a na za wo dy, któ re jesz cze
kil ka lat te mu uzna wa ne by ły za przy szło ścio -
we, dziś już nie ma za po trze bo wa nia. My ślę
jed nak, że nie do ty czy to za wo dów in ży nier -
skich. Gosz czą ca w czerw cu na Po li tech ni ce
Ślą skiej Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go prof. Bar ba ra Ku dryc ka jed no znacz nie
stwier dzi ła, że go spo dar ka świa to wa wcho dzi
obec nie w „erę in ży nie ra”. I to od in ży nie -
rów wła śnie za le żeć bę dzie w naj bliż szej
przy szło ści roz wój świa to wej, a więc i pol skiej,
go spo dar ki. A za tem to ab sol wen ci uczel ni
tech nicz nych na dal bę dą naj bar dziej po szu -
ki wa ni na ryn ku pra cy.

Oczy wi ście nie sa mo ukoń cze nie stu -
diów tech nicz nych gwa ran tu je po wo dze -
nie w po szu ki wa niu atrak cyj ne go za trud nie -
nia. Ab sol went po li tech ni ki, aby po tra fić
spro stać wy zwa niom współ cze sno ści, oprócz
dy plo mu po wi nien po sia dać ta kie umie jęt no -
ści jak: mo bil ność, kre atyw ność, skłon ność
do sa mo kształ ce nia, in no wa cyj ność po my -
słów i wie dzę do ty czą cą pro ce su ich ko mer -
cja li za cji. To o ta kie oso by wal czą pra co daw -
cy, a my sta ra my się wła śnie ta kich stu den -
tów kształ cić.

Dla te go na Po li tech ni ce Ślą skiej kła dzie my
du ży na cisk na ści słą współ pra cę z prze my -
słem. Przede wszyst kim sta ra my się umoż -
li wiać na szym stu den tom jak naj częst szy kon -
takt z wie lo ma fir ma mi z róż nych branż po -
przez or ga ni zo wa nie sta ży i prak tyk stu -
denc kich. Po za tym or ga ni zu je my wie le
szko leń „me ne dżer skich” – na przy kład z pi -
sa nia biz ne spla nów. W koń cu mo ty wu je my
stu den tów do za kła da nia wła snych firm.
A ce lo wi te mu słu ży po wsta ły w ubie głym ro -
ku Tech no park Gli wi ce, w któ rym ma ją sie -
dzi bę za ło żo ne przez na szych ab sol wen -
tów fir my, Aka de mic ki In ku ba tor Przed się bior -
czo ści, czy też or ga ni zo wa ny od kli ku już lat
kon kurs „Mój po mysł na biz nes”, cie szą cy się
wśród stu den tów du żą po pu lar no ścią, w któ -
rym naj lep sze „po my sły” otrzy mu ją fi nan so -
we wspar cie z prze zna cze niem na wdro że -
nie ich do prze my słu. Sta ra my się więc
wszech stron nie przy go to wać na szych stu den -
tów do sku tecz ne go kon ku ro wa nia na ryn ku
pra cy, a przede wszyst kim wpo ić w nich na -
wyk sa mo do sko na le nia.

– nie daw no Po li tech ni ka Ślą ska pod pi -
sa ła umo wę o współ pra cy z Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go – sto wa rzy sze niem, któ -
rą two rzą m.in. wiel kie fir my bu dow la ne i or -
ga ni za cje spo łecz ne, zrze sze nia in ży nie rów,
w któ rych do mi nu ją cą ro lę od gry wa ją wła -
śnie ab sol wen ci gli wic kiej al ma Ma ter.
Jak Pan wy obra ża so bie har mo nij ną współ -
pra cę uczel ni z Fo rum? co obie stro ny mo -
gą zy skać na tym po ro zu mie niu?

– Współ pra ca Po li tech ni ki Ślą skiej i Fo rum
re ali zo wać się ma po przez współ dzia ła nie
w za kre sie re gio nal nej po li ty ki do ty czą cej in -

we sty cji i bu dow nic twa, a tak że uzgad nia nia
wspól ne go sta no wi ska do ty czą ce go pro jek -
tów le gi sla cyj nych. A na tej płasz czyź nie, jak
wiem od przed sta wi cie li Fo rum, jest wie le
do zro bie nia.

Po li tech ni ce Ślą skiej za le ży tak że, by dzię -
ki po ro zu mie niu pod nieść ja kość na ucza nia
i uno wo cze śnić pro ces kształ ce nia – zwłasz -
cza w za kre sie bu dow nic twa. Dla Fo rum na -
to miast to tak że zna ko mi ta oka zja, by przed -
sta wić na szym stu den tom i pra cow ni kom
kon kret ne pro ble my waż ne dla współ cze -
sne go bu dow nic twa, a któ re mo gą stać się te -
ma ta mi prac ba daw czych i ma gi ster skich;
przed mio ta mi eks per tyz, ana liz czy opi nii.
Fir mom zrze szo nym w Fo rum ła twiej bę dzie
po za tym wy ło wić spo śród na szych stu den -
tów swo ich przy szłych pra cow ni ków. My ślę,
że współ pra ca ta bę dzie owoc na dla obu pod -
mio tów i że nie bę dzie my mu sie li dłu go cze -
kać na jej pierw sze efek ty.

– współ pra ca z Fo rum Bu dow nic twa
mo że być do brym przy kła dem wy mia ny do -
świad czeń mię dzy teo re ty ka mi i prak ty ka -
mi. czy ta ka jed nak współ pra ca ma obec -
nie szer szy wy miar? czy wi dać au ten -
tycz ne za in te re so wa nie prze my słu współ -
pra cą z uczel nią? czy przed się bior stwa
w ja kiś ak tyw ny spo sób sty mu lu ją pro fil
kształ ce nia uczel ni, czy wy ko rzy sty wa ne są
np. na bu do wach, za kła dach prze my sło -
wych, na uko we osią gnię cia uczel ni?

– Współ pra ca z go spo dar ką jest jed nym
z prio ry te tów stra te gii roz wo ju Po li tech ni ki Ślą -
skiej. I mu szę przy znać, że roz wi ja się po -
myśl nie. Tyl ko w ostat nich kil ku na stu ty go -
dniach pod pi sa li śmy umo wy z ta ki mi fir ma -
mi, jak: Fiat, Gó raż dże Ce ment, WA SKO czy
En te. Dzię ki współ pra cy uczel ni, mia sta i Ka -
to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
po wstał Tech no park Gli wi ce. To z my ślą
o ści słej współ pra cy z prze my słem po wo ła -
li śmy na uczel ni Cen trum In no wa cji i Trans -
fe ru Tech no lo gii oraz Aka de mic ki In ku ba tor
Przed się bior czo ści.

Śro do wi sko na uko we jest sze ro ko otwar te
na ini cja ty wy pły ną ce z go spo dar ki. Wte dy bo -
wiem, gdy fir my zle ca ją nam wy ko na nie ba dań
czy eks per tyz, speł nia my się ja ko na ukow cy.
Ini cja ty wa jed nak po win na, we dług mnie, wy -
cho dzić od przed się biorstw. To fir mom po win -
no prze cież za le żeć na roz wi ja niu no wych tech -
no lo gii i wpro wa dza niu ich na ry nek, z cze go
na stęp nie mo gą czer pać ko rzy ści.

W Pol sce na to miast ak tyw ność firm w za -
kre sie in no wa cji jest zde cy do wa nie za sła ba,
co wi dać zwłasz cza wte dy, gdy po rów na my się
do in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej. Fir my oczy -
wi ście tłu ma czą tę sy tu ację bra kiem środ -
ków na ba da nia na uko we. Wo lą więc ko rzy -
stać z do stęp nych tech no lo gii opra co wa nych
za gra ni cą. Je śli ta ki stan rze czy bę dzie się jed -
nak dłu żej utrzy my wał, to ani pol ska go spo dar -
ka, ani pol ska na uka nie bę dą mia ły szans
na wi docz ny roz wój.

– dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Prof.�an�drzeJ�kar�bow�nik
Od po cząt ku swo jej ka rie ry na uko wej nie prze rwa -
nie zwią za ny z tą jed ną z naj więk szych uczel ni
tech nicz nych w Pol sce. W la tach ubie głych spra -
wo wał funk cję dzie ka na Wy dzia łu Or ga ni za cji i Za -
rzą dza nia Po li tech ni ki Ślą skiej. Jest kie row ni kiem
Ka te dry Za rzą dza nia Przed się bior stwem i Or ga ni -
za cji Pro duk cji.
Prof. An drzej Kar bow nik był tak że wi ce mi ni -
strem go spo dar ki w rzą dzie Je rze go Buz ka, jed -
nym z au to rów pro gra mu re struk tu ry za cji gór nic -
twa wę gla ka mien ne go w Pol sce. Był tak że pre -
ze sem za rzą du Pań stwo wej Agen cji Re struk tu ry -
za cji Gór nic twa Wę gla Ka mien ne go.
Peł ni sze reg do dat ko wych funk cji – jest m.in. re -
dak to rem na czel nym kil ku bran żo wych pism,
a tak że pre ze sem Ra dy Fun da cji Roz wo ju Kar dio -
chi rur gii w Za brzu.
Jest au to rem wie lu pu bli ka cji na uko wych, opra -
co wań na uko wo -ba daw czych i eks per tyz dla
prze my słu.
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– ru da Ślą ska wy da je się mia stem suk ce su,
gmi na roz wi ja się, w mie ście jest ni skie bez ro -
bo cie. w cza sach kry zy su to osią gnię cia po -
dwój nie zna czą ce, jak uda je się osią gnąć tak po -
zy tyw ne re zul ta ty?
–�Roz�wój�mia�sta�za�wsze�pla�no�wa�li�śmy�roz�sąd�-

nie.�Tak,�aby�po�łą�czyć�re�ali�za�cję�od�waż�nych,�am�-
bit�nych�ce�lów z bez�pie�czeń�stwem�i sta�bil�no�ścią�fi�-
nan�sów.�Po�twier�dze�niem�sku�tecz�no�ści�tych�dzia�-
łań�jest�ra�ting�na po�zio�mie�A�-(pol),�przy�zna�ny�Ru�-
dzie�Ślą�skiej�przez�Fitch�Pol�ska S.A.,�od�zwier�cie�-
dla�ją�cy�do�bre�wy�ni�ki�bu�dże�to�we,�do�bre�za�rzą�dza�-
nie,�umiar�ko�wa�ne�za�dłu�że�nie�oraz�od�po�wied�nią
płyn�ność,�jak�rów�nież�po�pra�wia�ją�cą�się�go�spo�dar�-
kę�lo�kal�ną.�Ma�my�świa�do�mość�pod�sta�wo�wej�ro�li
roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go,�dla�te�go�wy�cho�dząc�na�-
prze�ciw�przed�się�bior�com�dba�my�o in�sty�tu�cje�oto�-
cze�nia�biz�ne�su.�Rudz�ka�Agen�cja�Roz�wo�ju�„In�we�-
stor”,�Rudz�ki�In�ku�ba�tor�Przed�się�bior�czo�ści�czy�Ślą�-
ski�Park�Prze�my�sło�wo-Tech�no�lo�gicz�ny�ofe�ru�ją�po�-
moc,�do�radz�two�i po�miesz�cze�nia.
Rze�czy�wi�ście,�w cza�sach�kry�zy�su�te�wcze�śniej

zbu�do�wa�ne�so�lid�ne�pod�sta�wy�zy�sku�ją�do�dat�ko�we
zna�cze�nie� i przy�no�szą�ko�rzy�ści.�Dla�te�go�wie�rzę
w dal�szy�roz�wój�Ru�dy�Ślą�skiej.�Zwłasz�cza,�że ma�-
my�tak�kre�atyw�nych�i dy�na�micz�nych�miesz�kań�ców,
któ�rzy�–�jak�to�cią�gle�pod�kre�ślam�–�są�naj�więk�szym
bo�gac�twem�te�go�mia�sta.

– w ostat nich la tach w ru dzie Ślą skiej du -
żo bu do wa no. Ja kie in we sty cje by ły naj istot niej -
sze dla mia sta i je go miesz kań ców? co w naj -
bliż szym cza sie za mier za cie wy bu do wać w mie -
ście?
–�Du�że in�we�sty�cje�do�ty�czy�ły�sfer�bar�dzo�istot�nych

dla�kom�for�tu�ży�cia�w mie�ście�–�ko�mu�ni�ka�cji�i eko�-
lo�gii.�W 2008�ro�ku�zo�stał�od�da�ny�do użyt�ku�rudz�ki
od�ci�nek�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej,�któ�ry�w po�-
łą�cze�niu�z prze�bie�ga�ją�cą�przez�na�sze�mia�sto�au�-
to�stra�dą�A4�po�zwa�la�nam�gło�sić�ha�sło�„Stąd�wszę�-
dzie�bli�sko”.�Z ko�lei�ochro�na śro�do�wi�ska�to�przede
wszyst�kim�pro�jekt�„Oczysz�cza�nie�ście�ków –�Ru�da
Ślą�ska”.�W je�go�ra�mach�w 2007�r.�zmo�der�ni�zo�wa�-
li�śmy�oczysz�czal�nię�„Ha�lem�ba�Cen�trum”,�a w 2008
r.�oczysz�czal�nię�„Orze�gów”,�przy któ�rej�po�wsta�ła�no�-
wo�cze�sna�su�szar�nia,�do któ�rej�kie�ro�wa�ne�są�osa�-
dy�ście�ko�we�z wszyst�kich�rudz�kich�oczysz�czal�ni.�Je�-
ste�śmy�w trak�cie� prze�bu�do�wy� pla�cu� Ja�na Paw�-
ła II na no�wo�cze�sny�ry�nek�miej�ski�i bu�do�wy�pły�wac�-
kie�go� kom�plek�su� re�kre�acyj�no-spor�to�we�go� „OTI”
wDo�li�nie�Kłod�ni�cy,�przed na�mi�Tra�sa�N�-S,�któ�ra�po�-
łą�czy�DTŚ�i au�to�stra�dę.

– co w ru dzie Ślą skiej dzie je się w za kre sie
bu dow nic twa miesz ka nio we go?
–�Ru�da�Ślą�ska�to�miej�sce,�któ�re�w na�tu�ral�ny�spo�-

sób� dzię�ki� swo�jej� lo�ka�li�za�cji� i bo�gac�twu� te�re�-
nów zie�lo�nych�prze�zna�czo�ne�jest�do wy�god�ne�go
i no�wo�cze�sne�go�za�miesz�ki�wa�nia.�Dla�te�go�je�ste�śmy
otwar�ci�na róż�ne�ty�py�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�-
go�–�obok�bu�do�wa�nych�przez�nas�miesz�kań�ko�mu�-
nal�nych�i so�cjal�nych�po�wsta�ją�rów�nież�bu�dyn�ki�w ra�-
mach� To�wa�rzystw� Bu�dow�nic�twa� Spo�łecz�ne�go
oraz�re�ali�zo�wa�ne�przez�de�we�lo�pe�rów.�Ostat�nia�od�-
da�na do użyt�ku�miej�ska�in�we�sty�cja�to 18�miesz�kań
so�cjal�nych�przy ul.�Sta�rej,�po�dob�ne�osie�dle,�ale�z 48
miesz�ka�nia�mi,� po�wsta�ło� w 2007� ro�ku� przy ul.

Szczęść�Bo�że.�W tym�sa�mym�ro�ku�otwo�rzy�li�śmy
osie�dle�ze 128�miesz�ka�nia�mi�ko�mu�nal�ny�mi�przy ul.
Cyn�ko�wa�–�Wy�so�ka.�W kwiet�niu�br.�na�stą�pi�ło�prze�-
ka�za�nie� te�re�nu� bu�do�wy� osie�dla� ko�mu�nal�ne�go
przy ul.�Szczęść�Bo�że.�Roz�po�czę�li�śmy�ada�pta�cję
bu�dyn�ku� przy uli�cy� Nor�wi�da,� gdzie� po�wsta�ną
miesz�ka�nia�so�cjal�ne.�W tym�ro�ku�roz�pocz�nie�się�tak�-
że re�ali�za�cja�bu�dyn�ku�w ra�mach�TBS�przy uli�cy�Ko�-
ko�ta�-Cyn�ko�wej,�w pla�nach�na ko�lej�ne�la�ta�są�bu�-
dyn�ki�przy ul.�Li�siej,�Fi�tel�ber�ga�i Ma�łej.�Prze�bu�do�-
wu�je�my�bu�dy�nek�przy ul.�Sza�fran�ka�z prze�zna�cze�-
niem�na miesz�ka�nia�ko�mu�nal�ne.�Roz�po�czę�ta�zo�-
sta�nie�też�bu�do�wa�ko�lej�nych�miesz�kań�na osie�dlu
Cyn�ko�wa�–�Wy�so�ka.

– czy w cza sach za czy na ją ce go się kry zy su
fir my bu dow la ne bę dą mia ły szan sę prze trwać
zły czas dzię ki re ali zo wa nym w mie ście in we -
sty cjom?
–�Pod�czas�kry�zy�su�jesz�cze�więk�sze�niż�zwy�kle

zna�cze�nie�ma�wia�ry�god�ność�fi�nan�so�wa�in�we�sto�-
ra.�Sta�no�wi�to�o atrak�cyj�no�ści�mia�sta,�zwłasz�cza
gdy�je�go�sta�bil�ność�fi�nan�so�wa�po�twier�dzo�na jest
tak�jak�w na�szym�przy�pad�ku�nie�za�leż�nym�ra�tin�giem.
In�we�sty�cje�miej�skie�zy�sku�ją�tym�sa�mym�do�dat�ko�-
wy�aspekt�–�sta�ją�się�na�rzę�dziem�wal�ki�z kry�zy�sem.
Przy�kła�dem�jest�park�wod�ny.�Kry�zys�spo�wo�do�wał
pod�ję�cie�de�cy�zji,�że w znacz�nie�więk�szym�stop�niu,
niż�to�wcze�śniej�za�kła�da�no,�przy wy�bo�rze�wy�ko�naw�-
ców bę�dzie�my�pre�fe�ro�wać�rudz�kie�i ślą�skie�fir�my,
by�w ten�spo�sób�po�móc�im�prze�trwać�trud�niej�szy
okres.

– Jak ru da Ślą ska wy ko rzy stu je fun du sze
z unii eu ro pej skiej?
–�Od 2004�r.�po�zy�ska�li�śmy�po�nad 200�mln�zło�-

tych�do�ta�cji�na in�we�sty�cje,�któ�rych�cał�ko�wi�ty�koszt
wy�no�si� nie�mal 487� mln� zło�tych.� Udział� środ�-
ków unij�nych� w kosz�tach� pro�jek�tów to� śred�-
nio 42%.�Do�fi�nan�so�wa�ne�pro�jek�ty�to�in�we�sty�cje�po�-
pra�wia�ją�ce�ja�kość�ży�cia�miesz�kań�ców.�Bu�du�je�my
i mo�der�ni�zu�je�my�dro�gi,�szpi�tal,�szko�ły.�Roz�wi�ja�my
go�spo�dar�kę�opar�tą�na wie�dzy�po�przez�re�ali�za�cję
pro�jek�tów z za�kre�su�in�for�ma�ty�za�cji�jed�no�stek�miej�-
skich�czy�bu�do�wy�in�fra�struk�tu�ry�i usług�spo�łe�czeń�-
stwa�in�for�ma�cyj�ne�go.�Dzię�ki�unij�nym�do�ta�cjom�te�-
re�ny�po�prze�my�sło�we�po by�łej�KWK�„Wa�wel”�prze�-
kształ�ca�ne�są�w dy�na�micz�nie�roz�wi�ja�ją�ce�się�ob�-
sza�ry� in�we�sty�cyj�ne.�No�wo�cze�sne�oczysz�czal�nie
ście�ków,�rudz�ki�od�ci�nek�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�-
wej,�mo�der�ni�za�cja�skrzy�żo�wa�nia�ulic�Ka�to�wic�kiej,
No�wa�ry�i Od�ro�dze�nia,�prze�bu�do�wa�uli�cy�Paw�ła,�ron�-
do przy uli�cy 1�Ma�ja�–�Kłod�nic�ka,�re�kul�ty�wa�cja�i za�-
go�spo�da�ro�wa�nie�te�re�nu�hał�dy�po�cyn�ko�wej�przy ul-
i�cy�Nie�dur�ne�go,�in�for�ma�ty�za�cja�przy�chod�ni�re�jo�no�-
wej�w dziel�ni�cy�Ha�lem�ba,�pro�gram�sty�pen�dial�ny
Rudz�ki�Żak�–�to�tyl�ko�nie�któ�re�z in�we�sty�cji�oraz�pro�-
jek�tów,�któ�rych�re�ali�za�cja�by�ła�moż�li�wa�dzię�ki�pie�-
nią�dzom�z Unii�Eu�ro�pej�skiej.

– 5 lat te mu po wstał Ślą ski Park Prze my sło -
wo -tech no lo gicz ny – przed się wzię cie bę dą ce
suk ce sem na ska lę kra jo wą. Jest ono przy kła -
dem twór cze go współ dzia ła nia dwóch gmin na -
sze go re gio nu, ru dy Ślą skiej i Świę to chło wic.
Jak Pan oce nia tę de cy zję z 2005 ro ku?
Ślą�ski� Park� Prze�my�sło�wo-Tech�no�lo�gicz�ny� to

od�po�wiedź�za�rów�no�na po�trze�by�Ru�dy�Ślą�skiej,

Roz sąd ny roz wój
Roz mo wa z AN DRZE JEM STA NIĄ, Pre zy den tem Ru dy Ślą skiej

an�drzeJ� Sta�nia – in ży nier gór nik, pra co wał
pod zie mią, w do zo rze, przy wy do by ciu, na stęp nie
na sta no wi sku Głów ne go In ży nie ra ds. Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny Pra cy.
Od 17 kwiet nia do 24 li sto pa da 2000 ro ku Prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej Ru dy Ślą skiej. W Ra dzie Miej -
skiej od 1998 r. ja ko Prze wod ni czą cy Ko mi sji Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Ochro ny Śro do wi ska. Pra co wał
w Ko mi sji ds. Ro dzi ny i Po mo cy Spo łecz nej oraz w Ko -
mi sji Zdro wia. Od 24 li sto pa da 2000 r. Pre zy dent Mia -
sta Ru da Ślą ska. Po now nie 10 li sto pa da 2002 r.,
w pierw szych bez po śred nich wy bo rach, wy bra ny
na Pre zy den ta Mia sta Ru da Ślą ska. Na stęp nie
na Pre zy den ta Mia sta Ru da Ślą ska wy bra ny w dru -
gich bez po śred nich wy bo rach 12 li sto pa da 2006 r.
W la tach 1992-1997, a na stęp nie od ro ku 2006, Wi -
ce pre zes Za rzą du Związ ku Gór no ślą skie go. Od 1993
r. Pre zes Ko ła Wi rek – Biel szo wi ce – Czar ny Las.
Od 1993 r. re pre zen tu je Zwią zek Gór no ślą ski w Li -
dze Re gio nów w Po zna niu.
W dniu 20 wrze śnia 2007 r. An drzej Sta nia zo stał wy -
bra ny pierw szym Prze wod ni czą cym Gór no ślą skie go
Związ ku Me tro po li tal ne go, któ ry zrze sza 14 miast Aglo -
me ra cji Ślą skiej.
Pod prze wod nic twem An drze ja Sta ni w 2006 r. w kra -
jo wym dłu go ter mi no wym ra tin gu Mia sto Ru da Ślą -
ska otrzy ma ło wy so ką oce nę (-5), wy sta wio ną
przez nie za leż ną fir mę. Oce na zo sta ła utrzy ma -
na na tym sa mym po zio mie ro ku 2007 oraz w ro -
ku 2008. Po zy tyw nie oce nio no nie tyl ko za rzą dza nie
mia stem, ale tak że sy tu ację fi nan so wą i wa run ki ryn -
ko we mia sta. Po nad to w 2007 ro ku Mie sięcz nik For -
bes skla sy fi ko wał Ru dę Ślą ską ja ko jed no z 20 naj -
lep szych miast w Pol sce dla biz ne su.

Świę�to�chło�wic�i ca�łej�ślą�skiej�me�tro�po�lii�–�za�go�spo�-
da�ro�wa�nie�te�re�nów po�ko�pal�nia�nych�–�jak�i w ogó�-
le�współ�cze�snej�go�spo�dar�ki�–�in�no�wa�cyj�ne�roz�wią�-
za�nia�i no�we�tech�no�lo�gie.�Jest�rów�nież�przy�kła�dem
współ�dzia�ła�nia�są�sied�nich�miast,�któ�re�jest�nie�zbęd�-
ne�w na�szej�ko�nur�ba�cji.�Ewo�lu�cja�Par�ku�jest�przy�-
kła�dem�na to,�że spu�ści�znę�po tra�cą�cym�na zna�-
cze�niu�prze�my�śle�cięż�kim�moż�na wy�ko�rzy�stać,�tch-
nąć�no�we�ży�cie�w opusz�czo�ne�obiek�ty.�Sa�mo�ut-
wo�rze�nie�ta�kiej�struk�tu�ry�to�nie�wszyst�ko.�Po�trzeb�-
ne�jest�cią�głe�po�sze�rza�nie�ofer�ty,�szu�ka�nie�no�wych
roz�wią�zań�namia�rę�wy�zwań�na�szych�cza�sów.�Ślą�-
ski�Park�Prze�my�sło�wo�-Tech�no�lo�gicz�ny�to�miej�sce
dla�kre�atyw�nych.�Naj�lep�szym�przy�kła�dem�jest�ot-
war�ty�w ubie�głym�ro�ku�In�ku�ba�tor�In�no�wa�cji�Tech�-
no�lo�gicz�nych�i Usłu�go�wych�„Ar�chi�tek�tu�ra�i Bu�dow�-
nic�two”,�umoż�li�wia�ją�cy�mło�dym�lu�dziom�za�ist�nie�-
nie�na ryn�ku.
Atu�tem�Par�ku�jest�rów�nież�do�bre�sko�mu�ni�ko�wa�-

nie,�klu�czo�we�w cza�sach,�gdy�od�le�gło�ści�nie�mie�rzy�-
my�w ki�lo�me�trach,�ale�cza�sem�do�tar�cia�do ce�lu.

– dzię ku ję za roz mo wę.
Roz�ma�wiał:�DA�NIEL�BIE�NEK
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eu�ge�niuSz�moŚ�uro dził się w 1956 ro ku w ro dzi nie od po -
ko leń zwią za nej ze Świę to chło wi ca mi. Po wstań cze tra dy -
cje ro dzi ny roz bu dzi ły w nim za mi ło wa nie do hi sto rii i po -
trze bę dzia ła nia na rzecz in nych. Ukoń czył Wy dział Na uk
Spo łecz nych na Uni wer sy te cie Ślą skim z dy plo mem mgra
hi sto rii. Jest pod po rucz ni kiem re zer wy. Uzy skał li cen cję za -
rząd cy nie ru cho mo ści. W li sto pa dzie 2002 r. ukoń czył stu -
dia po dy plo mo we z za kre su przy go to wa nia i za rzą dza nia pro -
jek ta mi Unii Eu ro pej skiej. 11 lat te mu stał się współ ini cja -
to rem i or ga ni za to rem Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Wio sen -
na”. Zo stał wi ce pre ze sem Za rzą du, a w 1996 ro ku po wie -
rzo no mu w niej funk cję pre ze sa za rzą du. Dwa la ta póź niej
miesz kań cy osie dla do ce ni li je go pra cę, ob da rza jąc go man -
da tem za ufa nia w wy bo rach sa mo rzą do wych. Zo stał rad -
nym. W paź dzier ni ku 2000 ro ku po wie rzo no mu funk cję wi -
ce pre zy den ta mia sta, a w trzy ty go dnie póź niej pre zy den -
ta. W krót kiej swo jej ka den cji pre zy den ta mia sta do pro wa -
dził do wy od ręb nie nia Po wia to we go Urzę du Pra cy, do ko -
mu na li za cji Re jo no we go Przed się bior stwa Wo do cią -
gów i Ka na li za cji, roz po czął prze bu do wę i mo der ni za cję cen -
trum mia sta. Z je go ini cja ty wy zo stał opra co wa ny dla mia -
sta pro gram – Stra te gia Roz wo ju Mia sta do ro ku 2015,
uchwa lo ny w czerw cu 2002 ro ku przez Ra dę Miej ską. Z my -
ślą o przy szło ści naj młod szych do pro wa dził do po ro zu mie -
nia ze Ślą skim Związ kiem Pił ki Noż nej w spra wie utwo rze -
nia w Świę to chło wi cach Re gio nal ne go Cen trum Szko le nia
Dzie ci i Mło dzie ży w Pił ce Noż nej. Pod czas je go ka den cji
o Świę to chło wi cach znów sta ło się gło śno. W ubie głym
ro ku mia sto zna la zło się w „Zło tej Set ce” gmin, a w tym
ro ku w ran kin gu Cen trum Ba dań Re gio nal nych i dzien ni ka
„Rze czy po spo li ta” za ję ło I miej sce na li ście 10 „Zło tych po -
wia tów”. My ślą prze wod nią w dzia ła niach pre zy den ta Eu -
ge niu sza Mo sia jest „My śleć glo bal nie, dzia łać lo kal nie.”
Eu ge niusz Moś jest żo na ty, ma dwie cór ki. Je go hob by to
hi sto ria, mu zy ka roc ko wa i sport – pił ka noż na. Na le ży
do Związ ku Gór no ślą skie go. Jest współ za ło ży cie lem lo kal -
ne go sto wa rzy sze nia „Dla Do bra Miesz kań ców”, któ re wraz
z Plat for mą Oby wa tel ską, Pra wem i Spra wie dli wo ścią, Ru -
chem Spo łecz nym i Związ kiem Gór no ślą skim współ two -
rzy ło „Po ro zu mie nie Świę to chło wic kie”. W wy bo rach sa -
mo rzą do wych kan dy do wał do Ra dy Miej skiej i na sta no -
wi sko pre zy den ta mia sta z li sty KWW „Po ro zu mie nie Świę -
to chło wic kie”. 

Modernizujemy miasto

– Pa nie Pre zy den cie jak Świę to chło wi ce po zy sku -
ją i wy ko rzy stu ją fun du sze z unii eu ro pej skiej?

– Świę to chło wi ce zo sta ło (po przez Sa mo rzą do wy
Cho rzow sko -Świę to chło wic ki Zwią zek Wo do cią gów i Ka -
na li za cji, któ ry był wnio sko daw cą) be ne fi cjen tem środ -
ków unij nych jesz cze w okre sie przed ak ce syj nym. Pro -
jekt „Kom plek so we go roz wią za nia pro ble mów go spo -
dar ki ście ka mi w zlew ni oczysz czal ni Klim zo wiec” po -
zo sta je do dziś naj więk szą in we sty cją re ali zo wa ną w mie -
ście przy wspar ciu środ ków unij nych Za koń cze nie in -
we sty cji prze wi dzia ne jest na 2010 rok. 

W pierw szym okre sie pro gra mo wa nia 2004-2006 na -
sze mia sto ko rzy sta ło przede wszyst kim ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

W no wym okre sie pro gra mo wa nia 2007-2013 na sze
mia sto wzię ło udział w pierw szym or ga ni zo wa nym przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go kon kur -
sie w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Dzia ła niu 2.2 Roz wój elek tro nicz nych usług pu blicz nych.
Wnio sek zo stał za ak cep to wa ny i Świę to chło wi ce re ali -
zu ją pro jekt pn. „In ter ne to wa plat for ma usług pu blicz -
nych e...Urząd” o war to ści po nad 890 tys. zł, z tej kwo -
ty 85% (bli sko 758 tys. zł) po cho dzi z do fi nan so wa nia
EFRR. 

W mar cu 2009 Urząd Miej ski zło żył pro jekt pt.
„Two rze nie map aku stycz nych dla ob sza rów okre ślo -
nych w usta wie Pra wo ochro ny śro do wi ska – dla mia -
sta Świę to chło wi ce”. Wnio sek uzy skał do fi nan so wa nie.
War tość pro jek tu to 1.145.790 zł, a war tość do fi nan so -
wa nia unij ne go 973.921,50 zł. 

Świę to chło wi ce uzy ska ły rów nież do fi nan so wa nie
trzech pro jek tów zgło szo nych w ra mach Pro gra mu Roz -
wo ju Sub re gio nu Cen tral ne go. Są to: 

Si le sia Net – Bu do wa spo łe czeń stwa in for ma cyj ne -
go w sub re gio nie cen tral nym wo je wódz twa ślą skie -
go – Mia sto Świę to chło wi ce. 

Re gio nal ny Ob szar Re kre acyj no -Tu ry stycz ny – tra -
sy ro we ro we dro gą do roz wo ju tu ry sty ki ak tyw nej
w Sub re gio nie Cen tral nym 

Ada pta cja bu dyn ku przy ul. Są do wej na Cen trum Ini -
cja tyw Spo łecz nych na te re nie mia sta Świę to chło wi ce. 

– czy w cza sach kry zy so wych fir my bu dow la ne
bę dą mia ły szan sę prze trwać zły czas dzię ki re ali -
zo wa nym w mie ście in we sty cjom?

– O in we sty cjach re ali zo wa nych z udzia łem środ -
ków Unii Eu ro pej skiej już mó wi li śmy. In ne in we sty cje i re -
mon ty re ali zo wa ne w mie ście to mię dzy in ny mi re mon -
ty dróg, pra ce ter mo mo der ni za cyj ne, bu do wa i re mont
obiek tów spor to wych na te re nie OSiR „Skał ka”, re mon -
ty w obiek tach oświa to wych. Wszyst kie pra ce in we sty -
cyj ne i re mon to we wy ko nu ją fir my wy ło nio ne w prze -
tar gach. Mam na dzie ję że na sze, miej skie fir my przed -
sta wią kon ku ren cyj ne ofer ty i bę dą mo gły re ali zo wać
więk szość z tych prac. Po nad to w opra co wa niu są no -
we do ku men ty pla ni stycz ne – stu dium uwa run ko wań
i miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
co bę dzie mia ło wpływ na po wsta wa nie no wych in we -
sty cji w tym rów nież w za kre sie bu dow nic twa miesz ka -
nio we go. Już dziś ist nie ją moż li wo ści re ali za cji in we sty -
cji w za kre sie bu dow nic twa miesz ka nio we go i jest to wy -
ko rzy sty wa ne przez przed się bior stwa bu dow la ne któ -
re już bu du ją lub pla nu ją bu do wa nie miesz kań w naj -
bliż szym cza sie.

– Jak prze bie ga re ali za cja za dań okre ślo nych
w „stra te gii roz wo ju Świę to chło wic do 2015 ro ku”
za kła da ją ca m.in. prze bu do wę cen trum mia sta?

– Re ali za cja za dań w ra mach prio ry te tów „Stra te gii
Roz wo ju Mia sta do 2015 ro ku” prze bie ga pla no wo.
W cen trum wy re mon to wa no uli ce Ka to wic ką i By tom -

ską, z czę ści uli cy Ka to wic kiej po wstał dep tak. Re mon -
to wa ne są uli ce w cen tral nej czę ści mia sta – wy re mon -
to wa no uli cę Si kor skie go, obec nie re mon to wa na jest uli -
ca Dwor co wa. Prze pro wa dzo no ter mo mo der ni za cję Mło -
dzie żo we go Do mu Kul tu ry i Gim na zjum nr 4.

Sta le pro wa dzi się re no wa cję par ków i skwe rów w tej
czę ści mia sta, po wsta ją no we ogni ska zie le ni, wzbo ga -
ca się in fra struk tu rę par ko wą. Re ali zo wa ne są rów nież
in we sty cje w „cen trum” dziel ni cy Li pi ny, gdzie głów na
uli ca sta nie się wkrót ce dep ta kiem.

– Ja kie in we sty cje są obec nie naj istot niej sze dla
mia sta i je go miesz kań ców?

– Naj istot niej szy mi in we sty cja mi dla mia sta są te in -
we sty cje dla któ rych ma my za pew nio ne środ ki z Unii
Eu ro pej skiej, ale rów nież te, któ re po zwo lą zwięk szyć
moż li wo ści in we sty cyj ne dla te re nów miej skich. 

Jed nak w pierw szej ko lej no ści na le ży za koń czyć już
re ali zo wa ną wspól nie z Cho rzo wem in we sty cję wod no -
ka na li za cyj ną „Kom plek so we go roz wią za nia pro ble -
mów go spo dar ki ście ka mi w zlew ni oczysz czal ni Klim -
zo wiec” w ra mach któ rej wy mie nia się sieć wod no ka -
na li za cyj ną, przy kry wa Ra wę, przy go to wu je do ku -
men ta cję re wi ta li za cji sta wu „Ka li na”

Bar dzo waż ny mi in we sty cja mi re ali zo wa ny mi obec -
nie i pla no wa ny mi w naj bliż szej przy szło ści to po pra wa
in fra struk tu ry obiek tów spor to wych. W ma ju od da no
do użyt ku bo iska wy bu do wa ne w ra mach pro gra mu „Or -
lik 2012”, do koń czo ny zo sta nie re mont sta dio nu „Na -
przo du” w Li pi nach, bu do wa na bę dzie ha la wi do wi sko -
wo-spor to wa, ge ne ral ny re mont a wła ści wie bu do wa
od no wa ba se nu od kry te go na te re nie
OSiR-u „Skał ka”, bu do wa no wych bo isk na „Skał ce”.

Bu do wa no wych zjaz dów z tra sy „Śred ni co wej”
umoż li wi zak ty wi zo wa nie ob sza rów po ło żo nych w ob -
rę bie tej tra sy, atrak cyj nych in we sty cyj nie ale o utrud -
nio nym do stę pie. Ta in we sty cja – bar dzo kosz tow -
na – moż li wa do re ali za cji przy udzia le in we sto rów pry -
wat nych, lub przy wspar ciu fi nan so wym władz wo je wódz -
kich czy fun du szy kra jo wych.

Li czy my na re ali za cję in we sty cji w ra mach Ślą skie -
go Par ku Prze my sło wo-Tech no lo gicz ne go, czy re ali za -
cję in we sty cji przez fir my pry wat ne.

– Ja kie są głów ne prio ry te ty w roz wo ju mia sta?
– Prio ry te ty w roz wo ju mia sta okre ślo ne zo sta ły

w „Stra te gii Roz wo ju do 2015 ro ku” jak rów nież w Lo -
kal nym Pro gra mie Re wi ta li za cji Ob sza rów Miej skich.
O prio ry te tach Stra te gii Roz wo ju Mia sta by ła już mo wa
wcze śniej. Je że li cho dzi o Lo kal ny Pro gram Re wi ta li -
za cji to wska za ne w nim ob sza ry pod le ga ją ce re wi ta -
li za cji – dziel ni ce i ob sza ry mia sta, któ re w wy ni ku prze -
kształ ceń w prze my śle cięż kim – li kwi da cja ko palń, ogra -
ni cze nie pro duk cji i za trud nie nia w za kła dach hut ni czych,
pro duk cji ma szyn i urzą dzeń – na stą pi ły naj bar dziej od -
czu wal ne ne ga tyw ne skut ki tych prze kształ ceń. Po dej -
mo wa ne są dzia ła nia ma ją ce od bu do wać za trud nie nie,
pro duk cję i usłu gi, ale już nie prze my słu cięż kie go, ra -
czej prze twór stwa, usług na rzecz in nych wy twór ców.
Bar dzo waż nym dzia ła niem re wi ta li za cyj nym jest dzia -
ła nie na rzecz pod nie sie nia przed się bior czo ści tych człon -
ków spo łecz no ści na sze go mia sta, któ rzy w wy ni ku prze -
mian utra ci li pra cę, mu szą zdo być no we kwa li fi ka cje,
umie jęt no ści, rów nież w za kre sie pod ję cia wła snej dzia -
łal no ści go spo dar czej.

– Świę to chło wi ce zna ne są z har mo nij nej współ -
pra cy ze swy mi są sia da mi m.in. z ru dą Ślą ską i cho -
rzo wem. Ja kie ko rzy ści przy no si ta współ pra ca?

Wspól nie z Cho rzo wem pro wa dzi my go spo dar kę
wod no-ście ko wą w obu mia stach. Za wią za li śmy Sa -
mo rzą do wy Zwią zek Wod no-Ka na li za cyj ny któ ry nad -

zo ru je Cho rzow sko-Świę to chło wic kie Przed się bior -
stwo-Wod no Ka na li za cyj ne ob słu gu ją ce oba mia sta.
Obec nie re ali zu je my ja ko Zwią zek i Przed się bior -
stwo naj więk szą w hi sto rii obu miast in we sty cję wod -
no ka na li za cyj ną.

Z dru gim są sia dem – Ru dą Ślą ską – za ło ży li śmy
przed pię ciu la ty Ślą ski Park Prze my sło wo-Tech no lo -
gicz ny Spół kę z o.o., któ rej za da niem jest za go spo da -
ro wa nie te re nów po prze my sło wych obu miast, przy go -
to wa nie te re nów pod in we sty cje, pro mo wa nie przed się -
bior czo ści. Spół ka po zy sku je na re ali za cję swo ich ce -
lów środ ki ze wnętrz ne. Osią gnę ła w swej dzia łal no ści
sze reg suk ce sów np. w Świę to chło wi cach za go spo da -
ro wa ła dla lo kal nych przed się bior ców bu dy nek po ko -
pal ni „Po ls ka”. Ślą ski Park Prze my sło wo-Tech no lo gicz -
ny to po nad 1000 hek ta rów po wierzch ni in we sty cyj nych,
do sko na le sko mu ni ko wa ne i po ło żo ne w cen trum
aglo me ra cji ślą skiej te re ny. Stwo rzo ny dla przed się bior -
ców i z my ślą o go spo dar czym i spo łecz nym oży wie -
niu do sko na łych in we sty cyj nie te re nów.

– dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Roz mo wa z EuGENIuSZEM MOSIEM, Pre zy den tem Świętochłowic
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By ły prze mó wie nia, kwia ty, gra tu la cje.
5 ma ja pię cio le cie ist nie nia świę to wał Ślą ski Park
Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny, a by ło co świę -
to wać. Przed się wzię cie, któ re roz po czę ło się
w 2004 ro ku od nio sło au ten tycz ny suk ces
na ska lę nie tyl ko re gio nal ną, ale i kra jo wą. 

Ślą ski Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny
zo stał po wo ła ny do ży cia pięć lat te mu przez
mia sta Ru da Ślą ska (96,03% udział w ka pi ta -
le za kła do wym) i Świę to chło wi ce oraz in ne pod -
mio ty dzia ła ją ce w tych mia stach. Na po cząt -
ku dzia łal no ści, ce lem no wej spół ki by ło za go -
spo da ro wa nie te re nów i obiek tów

Mia sto Ru da Ślą ska prze ka za ło Par ko wi
oko ło sześć dzie siąt hek ta rów trud nych, nie chcia -

nych przez ni ko go te re nów, któ re wy ma ga ły wy -
bu do wa nia no wej in fra struk tu ry oraz wy ko na -
nia ma kro ni we la cji. Te re ny po zli kwi do wa nej ko -
pal ni „Wa len ty – Wa wel” przy po mi na ły księ ży -
co wy kra jo braz. Co praw da przez la ta wie le mó -
wi ło się o ich za go spo da ro wa niu, jed nak nie -
wie le się w tej kwe stii dzia ło.

Świa teł ko w tu ne lu po ja wi ło się w 2003 ro -
ku, kie dy do bu dże tu mia sta tra fi ły pie nią dze
na re mont by łej sto łów ki ko pal ni „Wa wel”.
W mar cu 2004 ro ku swo ją sie dzi bę zna lazł
w niej Rudz ki In ku ba tor Przed się bior czo ści.
Dwa mie sią ce póź niej, do bu dyn ku wpro wa dzi -
ła się rów nież no wa spół ka – Ślą ski Park Prze -
my sło wy. 

5 lat wy tę żo nej pra cy przy nio sło suk ce sy.
W miej scu gdzie jesz cze nie daw no stra szy ły ru -
iny po prze my sło wych obiek tów, dziś sto ją ele -
ganc kie biu row ce i no wo cze sne ha le pro duk -
cyj ne, któ re jak ma gnes przy cią ga ją ko lej nych
in we sto rów.

Ślą ski Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny
sta wia na stu den tów. Do wód otwar to ści na po -
my sły mło dych lu dzi, wła dze spół ki da ły już
na eta pie two rze nia pro jek tów za go spo da ro wa -
nia bu dyn ków przy szłe go In ku ba to ra i te re -
nów wo kół nie go.

W 2008 ro ku Za rząd ŚPPT na wią zał kon tak -
ty z dwo ma uczel nia mi wyż szy mi: Aka de mią
Gór ni czo -Hut ni czą w Kra ko wie oraz Po li tech -
ni ką Ślą ską w Gli wi cach. Spo wo do wa ło to
prze war to ścio wa nie kon cep cji roz wo ju Par ku. 

Ślą ski Park Tech no lo gicz no -Prze my sło wy
to nie tyl ko du że pie nią dze, fir my, biu ra i pro -
duk cja prze my sło wa. In sty tu cja ma tak że am -
bi cje, by stać się waż nym ośrod kiem in te gru -
ją cym lo kal ne śro do wi sko biz ne so we. 

Park za mie rza rów nież łą czyć biz nes z kul -
tu rą. Stąd obec ność ob ra zów ze zbio rów Ślą -
skiej Ko lek cji Sztu ki Współ cze snej udo stęp nio -
nych przez Fun da cję dla Ślą ska w ra mach wy -
sta wy „Śląsk” – oraz fo to gra fie „Pięk no w brzy -
do cie” – zdję cia obiek tów po prze my sło wych re -
gio nu oraz „Stu dio Ar ci szew ski” – fo to gra fie z po -
cząt ków XX w., stąd też wer ni sa że prac Geo -
r gi ja Sa fro no wa oraz Kor ne la Wilcz ka.

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TEChNOLOGICZNY

Ciężka praca i sukcesy

wY�kaz�Firm�dzia�Ła�JĄ�cYcH�w Par�ku

bu�dyn�ki�w ru�dzie�Ślą�skiej�przy ul.�Szyb�wa�len�ty:
1. Fir ma „JU GRES” Je rzy Ku ty nia
2. PHU SE ZAM Hie ro nim Ka si ca – PAR KO WA
3. Ad rian Paw lin ka
4. Geo GIS Geo de zja i Kar to gra fia inż. Ja nusz Pa zur
5. Biu ro Or ga ni za cji Bu dow nic twa „BOB”

inż. Piotr Smu da
6. GEO-PLAN s.c. T. Bon czek, M. Kra soń
7. RA r2 La bo ra to rium Ar chi tek tu ry Jan Ku bec
8. ASN spół ka z o.o.
9. IT Punkt

10. AY ESA POL SKA Sp. z o.o.
11. To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go

RU DA ŚLĄ SKA Sp. z o.o.
12. Ze spół Cie płow ni Prze my sło wych

„Car bo -Ener gia” Sp. z o.o.
13. CAR BO MECH Sp. z o.o.
14. STRA BAG

bu�dy�nek�biu�ro�wy�w Świę�to�chło�wi�cach
przy ul.�woj�ska�Pol�skie�go:

1. Fir ma „RET MAR” Sp. z o.o.
2. Przed się bior stwo Wie lo bran żo we „KEN POL”

Eu ge niusz Krzyw da
3. Kan ce la ria Fi nan so wa „PART NER”

mgr Sta ni sław No wak
4. Fir ma Han dlo wa „RA BA TIM”
5. „IN TER CEN TRUM” Sp. z o.o.
6. Fir ma „TOR MA” Rep tow ski Ma rek
7. Fir ma „IM PE RIUM SZTU KI” – Kor nel Wil czek
8. „AXA pack” Sp. z o.o.
9. Fir ma „RE MES”

10. Fir ma Kon sul tin go wa „BiK” Krzysz tof Puk
11. „Ram zes” I. Ka pu ściń ska

Park�w licz�bacH

• Licz ba miejsc pra cy utwo rzo nych dzię ki
ŚPPT – ok. 100

• Licz ba miejsc pra cy pla no wa nych na czer -
wiec 2009 – 220

• Dłu gość wy re mon to wa nych i wy bu do wa nych
dróg (wraz z sie cią wod no -ka na li za cyj ną)
re mont 0,6 km, bu do wa 1,7 km

• Po wierzch nia pod da na ma kro ni we la cji – 10 ha
• Po wierzch nia ma ga zy no wo -biu ro wa do wy na ję -

cia – ok. 15 ty się cy me trów kwa dra to wych
• Na kła dy fi nan so we na bu do wę i re mont dróg,

ja kie spół ka po nio sła na te re nach uży czo nych
od mia sta Ru da Ślą ska – ok. 2 700 000 zło tych

• Su ma ak ty wów ma jąt ko wych Spół -
ki – ok. 50 000 000 złotych

• Otrzy ma na do ta cja unij na
– ok. 28 000 000 zło tych

W ob cho dach 5-le cia Par ku wzię li udział przed sta wi -
cie le Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.

Do pre ze sa Paw ła Bła ży cy usta wi ła się ko lej ka z kwia -
ta mi i gra tu la cja mi.
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– Ślą ski Park Prze my sło wo-tech no lo gicz ny
po wstał 5 lat te mu i dziś moż na bez żad nej prze -
sa dy stwier dzić, że przed się wzię cie to od nio -
sło du ży suk ces. Ja ki cel przy świe cał w 2004
ro ku ca łe mu te mu pro jek to wi?

– Ślą ski Park Prze my sło wo-Tech no lo gicz ny zo -
stał po wo ła ny do ży cia w 2004 ro ku z ini cja ty wy
dwóch miast Ru dy Ślą skiej i Świę to chło wic. Ce lem
by ło przy wró ce nie do ży cia zde gra do wa nych te re -
nów oraz znisz czo nych obiek tów, któ re po zo sta ły
po zli kwi do wa nych ko pal niach „Wa len ty – Wa wel”
i „Pol ska – Wi rek”. Park jest naj więk szym z par -
ków prze my sło wych na te re nie Pol ski i obej mu je ob -
szar 1090 ha znaj du ją cych się w po bli żu Dro go wej
Tra sy Śred ni co wej, któ ra prze bie ga przez mia sta
Ru da Ślą ska i Świę to chło wi ce. Na po cząt ku za ję -
li śmy się za go spo da ro wa niem ok. 60 ha i te re -
nów naj bar dziej zde gra do wa nych. Nie bez zna cze -
nia by ła tu moż li wość uzy ska nia znacz nych do ta -
cji ze środ ków unij nych. Głów nym ce lem by ło jed -
nak ta kie przy go to wa nie te re nów i obiek tów, aby za -
chę cić in we sto rów przede wszyst kim ma łe i śred -
nie przed się bior stwa do zlo ka li zo wa nia swo jej
dzia łal no ści w tych re jo nach. Roz bu do wa i bu do -
wa no wych dróg umoż li wi ła otwar cie no wych te re -
nów in we sty cyj nych dla in we sto rów. 

– te mi nio ne la ta to okres suk ce sów, ale tak -
że i pro ble mów. Ja kie by ły te naj dra ma tycz niej -
sze wy da rze nia z hi sto rii Par ku i jak roz wią zy -
wa no pro ble my, któ re po ja wia ły się w cią gu
tych mi nio nych lat?

– Re ali zo wa ne in we sty cje w Par ku wy ma ga ły fi -
nan so wa nia środ ków uzy ska nych w ban kach w po -
sta ci kre dy tów i ob li ga cji, gdzie spła ta na stą pi ła
z otrzy ma nych do ta cji unij nych. Ban ki udzie la jąc
środ ków fi nan so wych żą da ły za bez pie czeń w po -
sta ci po rę czeń i wpi sów do hi po te ki. Z po mo cą
przy szła gmi na Ru da Ślą ska, któ ra udzie li ła Par -
ko wi po rę cze nia. Re ali zo wa ne in we sty cje w ra -
mach Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go – Wzrost Kon ku ren cyj no ści Przed się biorstw,
Dzia ła nie 1.3: „Two rze nie ko rzyst nych wa run -
ków dla roz wo ju firm” wy ma ga ły opra co wa nia
od po cząt ku do koń ca czy li od pro jek tu do koń co -
we go wy ko na nia w bar dzo krót kim okre sie cza su
tj. w cią gu 2 do 3 lat. Te re ny i obiek ty, któ re Spół -
ka otrzy ma ła od gmin wy ma ga ły du żych na kła -
dów fi nan so wych w po sta ci ma kro ni we la cji i bu -
do wy no wej in fra struk tu ry tech nicz nej, gdyż opu -
sto sza łe i zde wa sto wa ne bu dyn ki po ko pal nia ne nie
po sia da ły od po wied niej in fra struk tu ry tech nicz nej.
W cza sie re ali za cji np. na te re nach, gdzie po wsta -
ła ha la pro duk cyj no-ma ga zy no wa w Ru dzie Ślą -
skiej przy uli cy Za ję czej trze ba by ło prze bu do wać
ok. 500 m ma gi stra li wod nej i ko lek to ry. Du żym pro -
ble mem był w tym cza sie znacz ny wzrost cen ma -
te ria łów i usług bu dow la nych co rzu to wa ło wzro -
stem kosz tów in we sty cji. Dzię ki po mo cy władz
gmin Ru da Ślą skiej i Świę to chło wic pro ble my te
roz wią zy wa no na bie żą co. 

– Park to miej sce do in we sto wa nia, wdra ża -
nia no wych in no wa cyj nych po my słów, miej sce
pra cy dla se tek lu dzi. co Pan Pre ze sie uwa -
ża za naj więk sze osią gnię cia Par ku?

– Naj więk sze osią gnię cie Par ku to uzy ska nie du -
żej po wierzch ni dla przed się bior ców szcze gól nie
ma łych i śred nich przed się biorstw i peł ne za sie dle -
nie tych nie ru cho mo ści. Po mi mo te go, że Park nie

po sia da ulg ja kie są w stre fach eko no micz nych za -
in te re so wa nie in we sto rów by ło znacz ne. Bar dzo du -
że zna cze nie ma ła współ pra ca z uczel nia mi tj. Po -
li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach iAka de mią Gór ni czo-
Hut ni czą w Kra ko wie Wy dział za miej sco wy Ru da
Ślą ska. Po zwo li ło to na stwo rze nie in ku ba to ra o cha -
rak te rze ar chi tek to nicz no-geo de zyj nym. Pro jekt in -
ku ba to ra stwo rzy ły stu dent ki pią te go ro ku wy dzia -
łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej. W chwi li obec -
nej kon ty nu owa na jest na sza dal sza współ pra ca.
W sa mej Spół ce pra cu ją tak że mło de oso by, któ -
re na bie ra ją do świad cze nia w ob słu dze in we sto -
rów i re ali zo wa niu pro jek tów w opar ciu o środ ki unij -
ne. Uwa żam, że naj wię cej no wych in no wa cyj nych
po my słów ro dzi się w gło wach mło dych lu dzi, któ -
rzy nie po sia da ją na ra zie za ha mo wań w in no wa -
cyj nym pro jek to wa niu. W In ku ba to rze In no wa cji
Tech no lo gicz nych i Usłu go wych: „Ar chi tek tu ra
i Bu dow nic two” w fir mach pro jek to wych zna la zło
za trud nie nie kil ka dzie siąt mło dych osób z tej bran -
ży, któ rzy mo im zda niem stwo rzą przy szło ścio we
pro jek ty dla roz wo ju ca łej aglo me ra cji gór no ślą skiej.
Bę dzie my kon ty nu ować kon kur sy i wy sta wy prac
dla stu den tów ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Gli wic kiej. 

– czym obec nie Park mo że się po chwa lić, ja -
ki mi atu ta mi mo że cie za in te re so wać no wych,
po ten cjal nych in we sto rów?

– Park za ofe ro wał przed się bior com w Ru dzie
Ślą skiej po wierzch nię ma ga zy no wą w po sta ci ha li
pro duk cyj nej z bu dyn kiem biu ro wo-so cjal nym oraz
ko tłow nią  o cał ko wi tej po wierzch ni po nad 8 tys. m2.
Do dat ko wo przy ha li znaj du je się plac skła do wy
o po wierzch ni 11 200 m2. Ca ły ten kom pleks zo stał
za go spo da ro wa ny na pro duk cję kon struk cji sta lo -
wych i w mie sią cu kwiet niu na jem ca tej ha li roz po -
czął pro duk cję. W bu dyn kach po by łej ko pal ni KWK
„Wa len ty – Wa wel” (ce chow nia, łaź nia, lam pow nia)
za go spo da ro wa no ok. 4 tys. m2 po wierzch ni biu -
ro wej. W chwi li obec nej lo ka li za cje zna la zły 2 du -
że fir my, w tym jed na du ża fir ma pro jek to wa, któ -
ra za trud ni ok. 70 osób oraz 7 firm mniej szych o pro -
fi lu geo de zyj nym i ar chi tek to nicz nym. Dys po nu je -
my jesz cze po miesz cze nia mi dla ab sol wen tów, któ -
rzy pra gną roz po cząć dzia łal ność w dzie dzi nie ar -
chi tek tu ry i geo de zji w ra mach in ku ba to ra tech no -
lo gicz ne go. Do dys po zy cji przed się bior ców jest sa -
la wy sta wo wa ma ją ca speł niać funk cję kon fe ren -
cyj nej o po wierzch ni ok. 300 m2 oraz mniej sza sa -
la kon fe ren cyj na na 30 osób. Atu tem jest do bry stan -
dard tych po miesz czeń, bez płat ny par king oraz do -
jazd do DTŚ łą czą cej z Ka to wi ca mi w 3 min. Do -
oko ła bu dyn ku in ku ba to ra znaj du je się cie ka wa tzw.
„ma ła ar chi tek tu ra” za pro jek to wa na przez stu -
dent ki z Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach w po sta -
ci ma py aglo me ra cji w ko st ce bru ko wej i ście żek
edu ka cyj nych. Na to miast w bu dyn ku po by łej
KWK „Pol ska – Wi rek” w Świę to chło wi cach swo -
ją dzia łal ność pro wa dzi 12 firm. Po nad to Park po -
sia da te re ny przy go to wa ne in we sty cyj nie: o po -
wierzch ni 15 ha i po wierzch ni od 1 do 3 ha. Dzia -
ła ją ce w ra mach par ku Biu ro Ob słu gi In we sto ra za -
pew nia pro fe sjo nal ną ob słu gę po ten cjal nych in we -
sto rów. Głów nym atu tem jest przede wszyst kim do -
bre sko mu ni ko wa nie te re nów in we sty cyj nych
z Dro go wą Tra są Śred ni co wą i au to stra dą A4. Na -
le ży tu tak że wspo mnieć o du żej przy chyl no ści
władz sa mo rzą du Ru dy Ślą skiej i Świę to chło wic

w spraw nym za ła twia niu spraw nur tu ją cych in we -
sto rów. 

– Ja ka bę dzie przy szłość Par ku? w ja kim kie -
run ku po wi nien się on roz wi jać?

– W 2008 ro ku Za rząd Ślą skie go Par ku Prze -
my sło wo-Tech no lo gicz ne go na wią zał kon tak ty
z dwo ma uczel nia mi wyż szy mi: Aka de mią Gór ni -
czo Hut ni czą w Kra ko wie oraz Po li tech ni ką Ślą -
ska w Gli wi cach. Spo wo do wa ło to prze war to ścio -
wa nie kon cep cji roz wo ju Par ku. Głów ny na cisk
w stra te gii dzia łań po ło żo no na roz wój no wych tech -
no lo gii. „Dziel ni ca prze my słów kre atyw nych” – to
idea, któ ra przy świe ca wła dzom spół ki. Obec nie
koń czy my pra cę nad Stra te gią Roz wo ju Par ku,
gdzie szcze gó ło wo okre śli my swo ją mi sję i ce le
na na stęp ne la ta. Pierw szą sfe rą na szej dzia łal -
no ści na pew no bę dzie to, co wy zna czy ła nam gmi -
na, a więc za go spo da ro wy wa nie te re nów po prze -
my sło wych. Do sta je my te re ny, przy sto so wu je my
je i po szu ku je my in we sto rów. Na stęp nie za po mo -
cą Biu ra Ob słu gi In we sto rów wspie ra my przed się -
bior cę, któ ry chce się u nas ulo ko wać, po ma ga -
jąc w uzy ska niu nie zbęd nych ze zwo leń i li cen cji.
Dru gą sfe rą jest wy ko rzy sta nie fun du szy z Unii Eu -
ro pej skiej prze zna czo nych na wspie ra nie in no wa -
cji ar chi tek to nicz no-geo de zyj nych. Dwa du że pro -
jek ty: sku pia ją cy 14 firm Kla ster Usług Ar chi tek tu -
ra – Bu dow nic two – Geo de zja oraz środ ki po mo -
co we na opra co wa nie biz ne spla nów i stu diów wy -
ko nal no ści dla dzie się ciu du żych firm już zo sta ły
zgło szo ne. 

– dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

mgr�Pa�weŁ�bŁa�żY�ca – uro dzo ny 28.05.1951 ro -
ku w Ru dzie Ślą skiej, ukoń czył wyż sze stu dia
na Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach – spe cjal -
ność me ne dżer ska.
Od ro ku 2005 Pre zes Ślą skie go Par ku Prze my sło wo-
Tech no lo gicz ne go Sp. z o.o. 
W la tach 1993-2005 pra co wał na róż nych sta no wi -
skach w Urzę dzie Miej skim w Ru dzie Ślą skiej, gdzie
zaj mo wał się ana li za mi eko no micz ny mi oraz opra co -
wy wa niem stra te gii dla mia sta Ru da Ślą ska. Po sia -
da upraw nie nia i staż w dzia łal no ści Rad Nad zor czych.
W la tach 1978-1993 pra co wał w przed się bior -
stwach trans por to wych na sta no wi skach kie row ni -
czych. W la tach 1984-2004 był wy kła dow cą w Za -
kła dach Do sko na le nia Za wo do we go w dzie dzi nie prze -
pi sów ru chu dro go we go i prze wo zu ma te ria łów nie -
bez piecz nych. Obec nie miesz ka w Ru dzie Ślą skiej Ha -
lem bie. Ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu spo łecz no-kul -
tu ral nym na te re nie mia sta Ru da Ślą ska. 

In te re su ją ca ofer ta dla przed się bior ców
Roz mo wa z PAW ŁEM BŁA ŻY CĄ Pre ze sem Ślą skie go Par ku Prze my sło wo-Tech no lo gicz ne go
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W czerw cu te go ro ku upły nę ło 85 lat
od chwi li gdy w Wo dzi sła wiu Ślą skim po wsta -
ła pierw sza na tym te re nie spół dziel nia miesz -
ka nio wa. Z tej oka zji, by uczcić ten pod nio sły
ju bi le usz, 20 czerw ca 2009 r. zwo ła no uro czy -
ste Wal ne Zgro ma dze nie Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim.

Na uro czy stość przy by li dy rek tor De par ta -
men tu Mi ni ster sta wa In fra struk tu ry, Czło nek
Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej Pre zes Re gio -
nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Zbi gniew Dur -
czok, Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Ta de usz Wnuk, Dy rek tor Od dzia łu To wa -
rzy stwa Ubez pie czeń UNI QA To masz Do łhan,
Pre zy dent Mia sta Wo dzi sła wia Śl. Mie czy sław
Kie ca, Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Wo dzi -
sła wia Śl. Lech Li two ra, Bur mistrz Mia sta Ra -
dlin Bar ba ra Ma gie ra, Prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Ra dlin Ja cek So bik, Z -ca Bur mi strza
Mia sta Pszów To masz Dzier ża wa, Se kre tarz
Mia sta Ry dul to wy Krzysz tof Ję droś ka, na te -
re nie, tych miast Spół dziel nia po sia da za so -
by miesz ka nio we i pro wa dzi dzia łal ność,
licz ne gro no Przed sta wi cie li Spół dzielń Miesz -
ka nio wych z wo je wódz twa ślą skie go, gdyż

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” jest zna -
na nie tyl ko ze swej dy na micz nej dzia łal no -
ści na te re nie miast, w któ rych po sia da swo -
je za so by miesz ka nio we, ale rów nież w wo -
je wódz twie czę sto uczest ni cząc w przed się -
wzię ciach wy kra cza ją cych po za swo ją dzia -
łal ność oraz Przed sta wi cie le Firm współ -
pra cu ją cych, de le ga ci i człon ko wie Spół -
dziel ni i pracownicy. 

Bo ga tą hi sto rię spół dziel ni ze bra ni mo gli
po znać dzię ki do ku men tal ne mu fil mo wi, któ re -
go twór cy po ka za li za rów no prze szłość i jak

i te raź niej szość spół dziel ni. O tra dy cjach mó -
wi li ci któ rzy by li świad ka mi hi sto rii i współ -
uczest ni czy li w roz wo ju spół dziel ni.

Za bie ra jąc głos Pre zes Za rzą du Jan Gra bo -
wiec ki stwier dził m.in. iż ogrom ny upływ cza -
su – od ro ku 1924, kie dy to gru pa Wo dzi sła -
wian po sta no wi ła ra zem, jed no cząc się
w Spół dziel nię, wy bu do wać pierw szy bu dy -
nek miesz kal ny – skła nia do re flek sji, wspo -
mnień, do od da nia na leż ne go ho no ru tym
wszyst kim, któ rych choć by naj mniej szą cząst -
ka pra cy za wo do wej czy też spo łecz ne go

SPóŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „ROW” W WO DZI SŁA WIu ŚLĄ SKIM

85 lat wy tę żo nej pra cy
dla do bra miesz kań ców
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Du żym wy róż nie niem dla spół dziel ni by ło przy zna wa nia za ca ło kształt dzia łal no ści Wiel kiej Na gro dy Pre zy den -
ta Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. Na gro dę wrę czył Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk.
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Spół�dziel�nia� miesz�ka�nio�wa� „row” jest jed ną
z naj więk szych spół dzielń miesz ka nio wych w re jo nie
Ryb nic kie go Okrę gu Wę glo we go. Swo ją dzia łal ność
pro wa dzi już 85 lat. Zo sta ła za re je stro wa na 12 czerw -
ca 1924 ro ku i dzia ła na te re nie Gmi ny Wo dzi sław Śl.,
Ry duł to wy, Pszów i Ra dlin. Obec nie Spół dziel nia za -
rzą dza 156 bu dyn ka mi miesz kal ny mi wie lo ro dzin ny -
mi i 23 pa wi lo na mi han dlo wo – usłu go wy mi o łącz -
nej po wierzch ni 370 687,01. W za so bach Spół dziel -
ni za miesz ku je po nad 18.200 ty się cy miesz kań ców.
W okre sie in ten syw ne go roz wo ju Ryb nic kie go Okrę -
gu Wę glo we go to Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
w Wo dzi sła wiu Śl. po wie rzo no roz wój bu dow nic twa
miesz ka nio we go w re gio nie i bu do wę pierw szych bu -
dyn ków na te re nie mia sta Ja strzę bia, gdzie wy bu do -
wa no 5.560 miesz kań. Rów no le gle z dy na micz nym
roz wo jem in we sty cji miesz ka nio wych na stą pił roz -
wój sie ci in fra struk tu ry to wa rzy szą cej i bu do wą szkół,
przed szko li, żłob ków i przy chod ni zdro wia. Du żą in -
we sty cją by ła rów nież bu do wa cie płow ni przy ul. Ra -
dliń skiej w Wo dzi sła wiu Śl., któ ra jest głów nym do -
staw cą ener gii ciepl nej dla mia sta Wo dzi sław Ślą -

ski. Zmia na te ry to rial na kra ju, któ ra na stą pi ła w ro -
ku 1975 wy mu si ła zmia ny gra nic dzia łal no ści Spół -
dziel ni wraz z po wsta niem no wych Spół dzielń, na ba -
zie SM „ROW”, w tym naj więk sza to Gór ni cza Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa w Ja strzę biu.
Na sku tek zmian sys te mo wych, w tym go spo dar -
czych i fi nan so wych pań stwa w ro ku 90 -tym Spół -
dziel nia zmie ni ła pro fil bu dow la no -eks plo ata cyj ny
na eks plo ata cyj ny i skie ro wa ła swo je de cy zje w kie -
run ku mo der ni za cji za so bów miesz ka nio wych. Opra -
co wa nie i re ali za cja pro gra mu mo der ni za cyj ne go
i ener go osz częd ne go do pro wa dzi ły do peł ne go ocie -
ple nia 85% bu dyn ków, mo der ni za cji sta cji wy mien -
ni ków cie pła wraz z au to ma ty ką, prze bu do wą in sta -
la cji cie płow ni czych, ener ge tycz nych, wo do cią go -
wych. Przy re ali za cji wspo mnia ne go pro gra mu ko rzy -
sta no z po wo dze niem z ze wnętrz nych źró deł fi nan -
so wa nia, co w znacz nym stop niu przy spie szy ło ich
re ali za cję i ob ni ży ło kosz ty utrzy ma nia miesz kań
Na te re nie za so bów Spół dziel ni dzia ła ją rów nież
Ośrod ki Pra cy Po zasz kol nej, świe tli ce pro fi lak tycz ne,
gdzie przy współ pra cy z Gmi na mi pro wa dzo ne są róż -

ne go ro dza ju za ję cia z mło dzie żą re ali zu ją cą swo je pa -
sje, uła twia jąc im do stęp do dóbr kul tu ry, upra wia -
nia spor tu i tu ry sty ki.
Dłu go let nie do świad cze nie, jak i moc ne pod sta wy
eko no micz ne, są wy ni kiem do brej kon dy cji fi nan so -
wej, na któ rą pra cu je wy kwa li fi ko wa na ka dra
przy współ udzia le i za an ga żo wa niu przed sta wi cie li
miesz kań ców po szcze gól nych osie dli. Do bra i sku tecz -
na współ pra ca, osią ga ne wy ni ki to głów ne za le ty do -
bre go funk cjo no wa nia Spół dziel ni.
Spół dziel nia po strze ga na jest ja ko jed na z le piej dzia -
ła ją cych w na te re nie Ryb nic kie go Okrę gu Wę glo we -
go, cze go do wo dem są m.in.:
– Zło ta od zna ka „Za słu żo nej w Roz wo ju

Wo je wódz twa Ka to wic kie go” – 1984 r.
– Od zna ka „Za Za słu gi dla Spół dziel czo ści” 1999 r.
– Zło ta od zna ka „Za Za słu gi dla Wo je wódz twa

Ślą skie go” – 2004 r.
– Wiel ka Na gro dę Pre zy den ta Ślą skiej Izby

Bu dow nic twa – 2009 r.
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” jest człon kiem Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa.

dzia ła nia przy czy ni ła się do po wsta nia i tak bo -
ga te go w do ko na nia ist nie nia SM „ROW”.

– La ta bę dą ce za na mi – w któ rych Spół -
dziel nia tak bar dzo się roz wi ja ła i zmie nia -
ła – po twier dza ją jed nak nie zmien ność spół -
dziel czych idei, w tym owej za sa dy
do bro wol ne go jed no cze nia się osób, mo gą -
cych tyl ko w ze spo le za spo ko ić swo je po trze -
by ży cio we – mó wił Pre zes Gra bo wiec ki. Po -
śród nich naj waż niej szą jest po trze ba da chu
nad gło wą dla wła snej ro dzi ny. W spół dziel -
czym wy da niu jest to dach wspól ny dla wie lu
ro dzin, dla te go ob li cze Spół dziel ni two rzą
wpierw jej człon ko wie, a po tem do my w któ -
rych miesz ka ją. To nie ro ze rwal na jed ność. 

W ro ku ju bi le uszo wym spo glą da my wstecz
z du mą, bo im po nu ją co pre zen tu je się ba -
za spół dziel czych do ko nań. Ale świa do mi też
je ste śmy skom pli ko wa nych uwa run ko wań
praw nych i eko no micz nych w ja kich ostat ni mi
la ty przy cho dzi nam wspól nie pra co wać. Nie
po zo sta je my jed nak bez czyn ni. Śmia ło kre śli -
my wi zję przy szło ści na szej Spół dziel ni
i z opty mi zmem spo glą da my w nad cho dzą ce
la ta. Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” ma
do brą per spek ty wę dal sze go roz wo ju i wła sną
stra te gię dzia ła nia, pro fe sjo nal ną ka drę, od da -
ne gro no spo łecz ni ków i na de wszyst -
ko – pew ny fi lar swe go trwa nia i roz wo -
ju – w po nad 7-ty sięcz nej rze szy
człon kow skiej.

Du żym wy róż nie niem dla spół dziel ni by ło
przy zna wa nia za ca ło kształt dzia łal no ści Wiel -
kiej Na gro dy Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa. Na gro dę wrę czył Pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk.

Za bie ra jąc glos Pre zy dent Wnuk pod kre ślił,
iż ma ją ca bo ga tą prze szłość Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „ROW” jest jed ną z naj więk -
szych i naj le piej dzia ła ją cych spół dziel ni miesz -
ka nio wych w re jo nie Ryb nic kie go Okrę gu Wę -
glo we go. Spół dziel nia wy róż nia się spraw nym
spo so bem za rzą dza nia, któ ry do sto so wa ny
jest do pro wa dzo nej dzia łal no ści na te re nie
czte rech gmin. Po mi mo tak roz le głej dzia łal no -
ści Spół dziel ni – do bra współ pra ca w po szcze -
gól nych gmi nach, po zwa la re ali zo wać wspól -
ne przed się wzię cia kul tu ral ne, re mon to we dla
za spo ko je nia po trzeb miesz kań ców.

Dzia łal ność spół dziel ni przy no si wy mier ne
efek ty i jest bar dzo po zy tyw nie od bie ra -
na przez spo łecz ność lo kal ną.

Spół dziel nia otrzy ma ła rów nież na gro dę
„‚Ju bi le uszo wy Zło ty Laur In sty tu tu Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi”.

Po zy tyw ną ro lę spół dziel ni pod kre śla li
w swych wy stą pie niach przed sta wi cie le władz
miast na te re nie, któ rych dzia ła spół dziel nia.
Za bie ra ją cy głos uka zy wa li za słu gi ja kie Spół -
dziel nia wnio sła w za spo ko je nie po trzeb
miesz ka nio wych tych miast oraz efek tyw ne
dzia ła nie w po pra wie sta nu tech nicz ne go za -
so bów wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą, co

w spo sób zna czą cy po pra wi ło es te ty kę osie -
dli i te re nów przy le głych.

Ja ko przy kład po da wa no osie dla zmo der ni -
zo wa ne z ocie ple niem i ład ną ko lo ry sty ką oraz
osie dla w któ rych wy eli mi no wa no ni ską emi sję
py łów (ogrze wa nie pie co we), a za stą pio no go
ogrze wa niem cen tral nym wraz z do sta wą cie -
płej wo dy.

W trak cie uro czy sto ści uho no ro wa no od -
zna cze nia mi Za słu żo ny Dzia łacz Ru chu Spół -
dziel cze go: Mie czy sła wa Fa be ra, Je rze go
Jan kow skie go, Sta ni sław Ru dow ski, An nę
Spa lo ny, Hen ry ka Star czew skie go, Pio tra We -
nce la 

Od zna cze nia otrzy ma li tak że: Wie sław Sła -
bic ki, Mał go rza ta Za jąc, Eu ge niusz Ko tyr ba,
Li dia Ko lorz, Je rzy Szmu lik, Ste fan Wią cek,
Kry sty na Ci sło, Zdzi sław To karz, Ja dwi ga Zie -
liń ska, To masz Mol ka, Ja nusz Za jąc, Ali cja
Rott -Mi cha łek, He le na Kli mek, Ja dwi ga Man -
drysz, Zo fia Koź lik, Ha li na Rduch 

Dy plo my otrzy ma li: Fran ci szek Ku kliń ski,
Emi lia Drza zgow ska Wa li ca, Lech  Bą czyń ski,
Ha li na Ko stuś, Ma rian Cze piel, Sta ni sław Je -
ka, Ta de usz Kna flew ski, Ste fan Ko twi ca, Jan
Ku rzyp, Zyg munt Pu stel ny, Mo ni ka Bar ciok,
Ja dwi ga Ga briel i Da nu ta Ma ter na. W część
ar ty stycz na wy stą pił ka ba ret „To nie my”.
„Uho no ro wa niem za koń cze nia ob cho dów Ju -
bi le uszu 85-le cia Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” był ga lo wy wy stęp Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Śląsk” im Sta ni sła wa Ha dy ny w ko -
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Moż li wo ści
fi nan so wa nia

Ślą skie Cen trum Przed się bior czo ści, ja ko In sty -
tu cja Po śred ni czą ca Dru gie go Stop nia (ina czej: In -
sty tu cja Wdra ża ją ca), ofe ru je wspar cie w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013 dla dzia łal -
no ści pro wa dzo nych w sek to rze mi kro -, ma łych
i śred nich przed się biorstw. W ra mach wy ko ny wa -
nych za dań Jed nost ka pro wa dzi na bór wnio -
sków o do fi nan so wa nie, udzie la bez po śred nich
kon sul ta cji, or ga ni zu je szko le nia i spo tka nia in for -
ma cyj ne od no śnie za sad ko rzy sta nia z do fi nan so -
wa nia, przy go to wu je nie zbęd ną do ku men ta cję
do pod pi sa nia umo wy, roz li cza pro jek ty, od po wia -
da za mo ni to ring, kon tro lę i spra woz daw czość. Ślą -
skie Cen trum Przed się bior czo ści re ali zu je swo je
dzia ła nia, wy ko rzy stu jąc m.in. stro nę in ter ne to wą
www.scp -slask.pl, na któ rej umiesz czo ne są in for -
ma cje o ak tu al nych kon kur sach, re ali zo wa nych pro -
jek tach, jak rów nież do ku men ty pro gra mo we i ak -
ty praw ne nie zbęd ne do re ali za cji pro jek tów.

W la tach 2007-2013 przed się bior cy wo je wódz -
twa ślą skie go ma ją szan sę otrzy ma nia wspar cia
na pod nie sie nie swo jej kon ku ren cyj no ści na ryn -
ku re gio nal nym w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007-2013. W za leż no ści od ro dza ju in we sty -
cji przed się bior cy mo gą ubie gać się o do fi nan so -
wa nie w ra mach Prio ry te tu I Ba da nie i roz wój tech -
no lo gicz ny (B+R) in no wa cje i przed się bior czość
oraz Prio ry te tu III Tu ry sty ka.

Prio ry tet I Ba da nia i roz wój tech no lo gicz ny
(B+R) in no wa cje i przed się bior czość

W ra mach kon kur sów Prio ry te tu I ogła sza nych
przez Ślą skie Cen trum Przed się bior czo ści moż -
na sta rać się o do fi nan so wa nie pro jek tów in we -
sty cyj nych, do rad czych czy wzmac nia ją cych po -
ten cjał sek to ra B+R. Ce lem re ali zo wa nych pro jek -
tów jest wzrost kon ku ren cyj no ści re gio nal nej go -
spo dar ki opar tej na wie dzy oraz wzrost za trud nie -
nia. W ra mach Pod dzia łań wspie ra ne bę dą in we -
sty cje zwią za ne z roz bu do wą, mo der ni za cją, za -
ku pem usług do rad czych, ko mer cja li za cją tech -
no lo gii i pro duk tów in no wa cyj nych oraz pro mo cją
firm na ryn kach za gra nicz nych. 

Od czerw ca 2008 ro ku w ra mach Pod dzia ła -
nia 1.2.1. Mi kro przed się bior stwa, Pod dzia ła nia 1.2.2.
Ma łe i Śred nie Przed się bior stwa i Podd dzia ła -
nia 1.2.3. In no wa cje w Mi kro -, Ma łych i Śred nich
Przed się bior stwach Prio ry te tu I Ba da nie i roz wój
tech no lo gicz ny (B+R) in no wa cje i przed się bior czość
ogło szo nych zo sta ło 7 kon kur sów, w tym 4 do ty czą -
ce udzia łu przed się bior ców w tar gach i wy sta wach
mię dzy na ro do wych oraz mi sjach go spo dar czych
zwią za nych z tar ga mi i wy sta wa mi za gra ni cą. 

Pla no wa ne w 2009 ro ku na bo ry wnio sków o do -
fi nan so wa nie w ra mach Pod dzia łań 1.2.1 i 1.2.2,
de cy zją Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go z dnia 19
ma ja 2009 r., zo sta ły wstrzy ma ne do od wo ła nia.
W miej sce Pod dzia ła nia 1.2.1. i 1.2.2. pla no wa ne
jest wpro wa dze nie ujed no li co ne go Pod dzia ła -
nia 1.2.4. Mi kro -, Ma łe i Śred nie Przed się bior stwa.

W ra mach te go Pod dzia ła nia bę dzie moż -
na uzy skać, dla pro jek tów re ali zo wa nych przez mi -
kro - i ma łych przed się bior ców, bez zwrot ną do ta -
cję, po kry wa ją cą w for mie re fun da cji, mak sy mal -
nie do 60% kosz tów kwa li fi ko wa nych in we sty cji,
na to miast dla śred nich przed się bior ców mak sy -
mal ny udział środ ków UE w wy dat kach kwa li fi ko -
wa nych wy nie sie 50%. 

Pod dzia ła nie 1.2.3 In no wa cje w Mi kro -, Ma łych
i Śred nich Przed się bior stwach skie ro wa ne jest
do wszyst kich po wyż szych ty pów przed się -
biorstw. Kon kurs w ra mach te go Pod dzia ła nia to
szan sa na wspar cie dy na micz ne go roz wo ju
przed się bior czych i in no wa cyj nym firm, któ re ze
wzglę du na kosz ty no wo cze snych tech no lo gii rzad -
ko de cy du ją się na re ali za cję ory gi nal nych i cie -
ka wych po my słów.

Mak sy mal na kwo ta wspar cia ja ką mo gą uzy skać
przed się bior cy w ra mach Pod dzia ła nia 1.2.3 wy -
no si 750 000PLN. Do fi nan so wa nie pro jek tów re -
ali zo wa nych przez mi kro -, ma łe przed się bior -
stwa wy no si mak sy mal nie 60% kosz tów kwa li fi ko -
wa nych in we sty cji, na to miast przez śred nie przed -
się bior stwa mak sy mal nie 50% (z wy łą cze niem pro -
jek tów do ty czą cych dzia łal no ści go spo dar czej
w sek to rze trans por tu, któ re mo gą być do fi nan so -
wa ne do wy so ko ści 40%). Jed no cze śnie przy re -

ali za cji pro jek tów do rad czych przed się bior ca mo -
że li czyć na do fi nan so wa nie do 50% kosz tów kwa -
li fi ko wa nych jed nak nie wię cej niż 100 000PLN. 

PriO ry tet iii tu ry sty ka 

W ra mach Prio ry te tu III Tu ry sty ka moż li we jest
otrzy ma nie wspar cie na in we sty cje po pra wia ją ce
ja kość in fra struk tu ry tu ry stycz nej i oko ło tu ry -
stycz nej, two rze nie i roz wój re gio nal nych pro duk -
tów tu ry stycz nych, kul tu ro wych i tra dy cyj nych, wy -
ko rzy stu jąc ele men ty re gio nal ne go i lo kal ne go
dzie dzic twa kul tu ro we go. Ich ce lem jest zwięk sze -
nie za in te re so wa nia re gio nem przez tu ry stów kra -
jo wych i za gra nicz nych. 

Przed się bior cy mo gą apli ko wać w ra mach na -
stę pu ją cych Pod dzia ła nia:

3.1.1 In fra struk tu ra za ple cza tu ry stycz ne -
go/przed się bior stwa

3.2.1 In fra struk tu ra oko ło tu ry stycz na/przed -
się bior stwa

W 2009 ro ku ru szy ły kon kur sy w ra mach Po -
dzia ła nia 3.1.1 i 3.2.1. skie ro wa ne do mi kro -, ma -
łych  i śred nich przed się biorstw. Wspie ra ły przed -
się bior ców re ali zu ją cych pro jek ty do ty czą ce bu -
do wy, prze bu do wy i re mon tu ba zy noc le go wej i ga -
stro no micz nej wraz z nie zbęd nym wy po sa że niem,
a tak że pro jek ty in we sty cyj ne zwią za ne z bu do -
wą, prze bu do wą, re mon tem ak tyw nych form tu -
ry sty ki, te re nów re kre acyj nych oraz ba zy oko ło -
tu ry stycz nej, two rze niem par ków te ma tycz nych.

Mak sy mal na wy so kość wspar cia uza leż nio -
na by ła od sta tu su przed się bior stwa – dla pro jek -
tów re ali zo wa nych przez mi kro przed sie bior stwa
to 200 000 PLN, na to miast dla ma łych i śred nich
przed się biorstw 750 000 PLN. Jed no cze śnie
pro jek ty mi kro - i ma łych przed się biorstw mo gą być
do fi nan so wa ne mak sy mal nie do 60% wy dat -
ków kwa li fi ko wa nych in we sty cji, a pro jek ty śred -
nich mak sy mal nie do 50%. 

Wy łą cze niu pod le ga ją pro jek ty do ty czą ce
dzia łal no ści go spo dar czej w sek to rze trans por -
tu, któ re mo gły być do fi nan so wa ne do wy so ko -
ści 40% kosz tów kwa li fi ko wal nych in we sty cji.

JA RO SŁAW Ku BIAK dy rek tor Ślą skie go Cen trum Przed się bior czo ści
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VIII Zjazd Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa już za na mi.

Od by wa ją cy się w BIU RO CEN TRUM w Ka -
to wi cach 18 kwiet nia 2009 ro ku Zjazd spra woz -
daw czy zgro ma dził 150 de le ga tów oraz wie lu
do stoj nych go ści.

Zjazd pod jął 17 uchwał w tym m.in. o udzie -
le niu ab so lu to rium Ra dzie Izby, przy ję ciu bu -
dże tu na rok 2009, przy ję ciu za sad go spo dar -
ki fi nan so wej na rok 2009 oraz przy ję ciu spra -
woz dań z dzia łal no ści or ga nów Izby.

Wśród przy by łych na Zjazd go ści by ła po -
słan ka do Par la men tu Eu ro pej skie go Ge no -
we fa Gra bow ska, pre zy dent Ka to wic Piotr
Uszok, wi ce wo je wo da ślą ski Adam Ma tu sie -
wicz, Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu -
dow la ne go Mał go rza ta Ma zur, dy rek tor wy -
dzia łu in we sty cji UW Gra ży na Ka miń ska,
sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych, świa -
ta na uki oraz me diów.

Na zjeź dzie obec ni by li, przed sta wi cie le
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go: Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
i Ta de usz Glϋcksman – Dy rek tor Wy ko naw czy
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go

w cza sie uro czy sto ści wrę czo no ho no ro -
we od zna ki dla za słu żo nych dzia ła czy na -
szej izby:

– Ma rek kar now ski – za za słu gi dla wo -
je wódz twa ślą skie go

– Ja nusz ko zu la – za za słu gi dla wo je -
wódz twa ślą skie go

– Piotr szat kow ski – za za słu gi dla bu -
dow nic twa

– Je rzy ko cy ga – zło ta ho no ro wa od zna -
ka PiiB

Zjazd prze bie gał w ko le żeń skiej at mos fe rze,
był oka zją do spo tkań i dys ku sji, a sprzy ja ły te -
mu at mos fe ra go ścin nych pro gów wie żow ca
BIU RO CEN TRUM, a tak że zna ko mi ta kuch -
nia re stau ra cji, któ ra dba ła o de le ga tów w cza -
sie bli sko sze ścio go dzin nych ob rad. 

W trak cie przerw moż na by ło sko rzy stać
z po rad przed sta wi ciel ki fir my Wol ters Klu wer
do ty czą cych użyt ko wa nia ser wi su bu dow la -
ne go udo stęp nio ne go wszyst kim człon kom
Izby on li ne, a tak że za opa trzyć się w li te ra -
tu rę praw ni czą oraz w ar chi wal ne ma te ria ły
szko le nio we.

Ślą ski sa mo rząd za wo do wy in ży nie rów bu dow nic -
twa sku pia po nad 12 tys człon ków, dlak tó rych Izba
sta no wi me ry to rycz ne i for mal ne wspar cie. 
Ra da ŚlO IIB wy ko nu je za da nia sa mo rzą du za wo -
do we go in ży nie rów bu dow nic twa na te re nie dzia -
ła nia okrę go wej Izby i re ali zu je za da nia okre ślo ne
w art. 19 usta wy o sa mo rzą dach za wo do wych ar -
chi tek tów, in ży nie rów bu dow nic twa oraz urba ni -
stów /Dz.U. 01.5.42. z dnia 24 stycz nia 2001 ro -
ku, wraz z póź niej szy mi zmia na mi/. Or ga ny sta tu -
to we Izby ta kie jak Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej i Sąd Dys cy pli nar ny dba ją o fa cho we i rze -
tel ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków przez in ży nie -
rów bu dow nic twa, spra wu jąc funk cję oskar ży cie -
la w spra wach z za kre su od po wie dzial no ści za wo -
do wej i dys cy pli nar nej re agu ją na tych miast
na wszel kie sy gna ły zgła sza ne do Izby. 
Jed nym z istot niej szych za dań peł nio nych przez
Izbę, a szcze gól nie przez Okrę go wą Ko mi sję Kwa -
li fi ka cyj ną jest pro wa dze nie po stę po wań w spra -
wach o nada nie upraw nień bu dow la nych, roz pa -
try wa nie wnio sków o uzy ska nie ty tu łu rze czo znaw -
cy bu dow la ne go oraz udzie la nie in for ma cji do ty -
czą cych in ter pre ta cji za kre su upraw nień bu dow -
la nych. Dzię ki fa cho wej wie dzy i spraw ne mu
dzia ła niu pra cow ni ków OKK w ubie głym ro ku wy -
da no kil ka set in ter pre ta cji upraw nień bu dow la nych,
przy ję to 2 wnio ski o nada nie ty tu łu rze czo znaw -
cy, a tak że prze pro wa dzo no dwie se sje eg za mi na -
cyj ne dla ubie ga ją cych się o upraw nie nia bu dow -
la ne. Eg za mi ny, któ re prze pro wa dza ją wy so kiej kla -
sy spe cja li ści ze sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz -
nych i Po li tech ni ki Ślą skiej za li czy ło w 2008 ro -
ku 399 osób. Więk szość z nich sta ła się już czyn -
ny mi człon ka mi ŚlO IIB.
Upraw nie nia bu dow la ne od ro ku 2003 na mo cy
usta wy przy zna ją Okrę go we Ko mi sje Kwa li fi ka -
cyj ne. Ślą ska OKK od po cząt ku swe go ist nie nia
ma na swo im kon cie 2215 przy zna nych upraw -
nień.
Izba po sia da pro fe sjo nal nie za rzą dza ną stro nę in -
ter ne to wą, dzię ki któ rej człon ko wie bez wy cho dze -
nia z do mu mo gą za ła twić więk szość spraw do ty -
czą cych przy na leż no ści do Izby, prze czy tać ak tu -
al ny In for ma tor ŚlO IIB, a tak że od ubie głe go ro ku
sko rzy stać z ba zy ser wi su bu dow la ne go. Ser wis
umoż li wia sta łe śle dze nie zmian w za kre sie pra wa
bu dow la ne go, pra wa miesz ka nio we go, go spo -
dar ki nie ru cho mo ścia mi. Do dat ko we wspar cie
sta no wią ak tu al ne prze pi sy i pro jek ty usta wo daw -
cze oraz go to we na rzę dzia – wzo ry do ku men -
tów i nor my bu dow la ne. Ser wis bu dow la ny umoż -
li wia prak tycz ne wy ko rzy sta nie obo wią zu ją ce go
pra wa, sku tecz ne za rzą dza nie, a przede wszyst kim
pro wa dzi krok po kro ku przez ca ły pro ces in we sty -
cyj ny. Pro gram jest cen nym i po trzeb nym na rzę -
dziem w rę ku in ży nie ra bu dow nic twa, o czym prze -
ko nu je my się śle dząc sys te ma tycz nie zwięk sza ją -
cą się ilość osób za in te re so wa nych. Jest rów nież
po twier dze niem wła ści we go go spo da ro wa nia po -
wie rzo ny mi Izbie środ ka mi. 
Izba In ży nie rów Bu dow nic twa umoż li wia swo im
człon kom ko rzy sta nie z pra sy fa cho wej oraz z róż -
nych form do kształ ca nia. Bez płat na pre nu me ra ta wy -
bra nych ty tu łów pism tech nicz nych oraz do pła ty
do szko leń to tyl ko nie któ re me to dy dzia łań ślą skiej
Izby na rzecz śro do wi ska in ży nier skie go.
Licz ne for my współ pra cy z człon ka mi Izby są sta -
le roz sze rza ne, a pły ną ce ze śro do wi ska sy gna ły po -
zwa la ją je cią gle do sko na lić.

VIII ZJAZD ŚLĄSKIEJ OKRęGOWEJ IZBY
INŻYNIERóW BuDOWNICTWA W KATOWICACh

udany rok
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75-LE CIE POL SKIE GO ZWIĄZ Ku IN ŻY NIE RóW I TECh NI KóW Bu DOW NIC TWA

Za słu że ni dla kra ju
i re gio nu

Przed 75 la ty, 4 ma ja 1934 r., utwo rzo no
w War sza wie Pol ski Zwią zek In ży nie rów Bu dow -
la nych – twór cze sa mo rzą do we sto wa rzy sze nie
na uko wo -tech nicz ne zrze sza ją ce in ży nie -
rów i tech ni ków oraz stu den tów. Dziś Pol ski Zwią -
zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa,
w skró cie PZITB, kon ty nu ator te go sta re go
Związ ku, or ga ni za cja zaj mu ją ca się pro ble ma -
ty ką bu dow la ną oraz spra wa mi za wo do wy mi
i spo łecz ny mi swo ich człon ków, mo że świę to wać
sza cow ny ju bi le usz sto wa rzy sze nia tak bar dzo
za słu żo ne go dla Pol ski.

W Ka to wi cach, 15 czerw ca z tej oka zji od by -
ła się w sa li kon fe ren cyj nej Bi blio te ki Ślą skiej,
rocz ni co wa uro czy stość gro ma dzą ca przed sta -
wi cie li władz re gio nal nych, związ ko wych, człon -
ków Związ ku z na sze go wo je wódz twa i za pro -
szo nych go ści.

Hi sto rię Związ ku w bar dzo oso bi stym i emo cjo -
nal nym wy stą pie niu przed sta wił ze bra nym ho no -
ro wy pre zes od dzia łu ka to wic kie go PZITB i jed no -
cze śnie czło nek ko mi te tu or ga ni za cyj ne go ob cho -
dów cen tral nych uro czy sto ści z oka zji 75 le cia
Związ ku w War sza wie, Mie czy sław Pio trow ski.

– Od dział ka to wic ki, a wła ści wie od dział ślą -
sko -dą brow ski Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach po wstał w ma -
ju 1935 ro ku, do kład nie rok po utwo rze niu
Związ ku w War sza wie – przy po mniał w swo im
wy stą pie niu inż. Pio trow ski. Pierw szym pre ze -
sem zo stał jak że za słu żo ny dla na sze go re gio -
nu prof. dr. inż Ste fan Kauf man, bu dow ni czy m.in.
gma chu Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach,
współ or ga ni za tor Po li tech ni ki Ślą skiej, o po wsta -
nie któ rej wal czył już w koń cu lat 20. ubie głe go
wie ku.

Przez po nad 70 let ni okres dzia łal no ści przez
Zwią zek prze wi nę ły się ty sią ce osób zwią za nych
z roz wo jem na sze go re gio nu, współ uczest ni czą -
cych w po wsta wa niu wie lu waż nych in we sty cji
bu dow la nych w wo je wódz twie. Nie ste ty dziś ro -
la tych lu dzi jest de pre cjo no wa na, ich za słu gi nie -
do ce nia ne. Jest to bar dzo smut ne, bo ich do ko -
na nia – wi docz ne na każ dym kro ku – przy czy -
ni ły się do od bu do wy na sze go kra ju., stwo rzy -
ły pod sta wę je go dzi siej sze go roz wo ju.

Głos na stęp nie za bra li prze wod ni czą cy wszyst -
kich dzia ła ją cych na te re nie woj. ślą skie go od -
dzia łów PZITB.

O Od dzia le PZITB w Biel sku -Bia łej za się giem
swym obej mu ją cym re jon daw ne go wo je wódz -
twa Biel sko -Bial skie go, obec nie li czą cym oko -
ło 180 człon ków – mó wił je go prze wod ni czą cy
Ja nusz Ko zu la.

Hi sto rię Od dzia łu w Czę sto cho wie przy po mniał
Wal de mar Szle per. Po wo ła nie pierw sze go Ko -
ła Te re no we go PZITB w Czę sto cho wie na stą pi -
ło 23 czerw ca 1951 r. Ko ło or ga ni za cyj nie pod -
le ga ło Od dzia ło wi w Ka to wi cach, po upły wie sze -
ściu mie się cy li czy ło ono 162 człon ków, a w grud -
niu 1952 r. – 276 człon ków zrze szo nych w 8 Ko -
łach Za wo do wych. Obec nie Od dział li czy 161
człon ków.

O Od dzia le Gli wic kim mó wił Ra do sław Ja siń -
ski. Dzia ła nia or ga ni za cyj ne w śro do wi sku osób
zwią za nych za wo do wo z bu dow nic twem na ob -
sza rze bę dą cym w za się gu obec ne go Gli wic kie -
go Od dzia łu roz po czę ły się tuż po woj nie.
Pierw sze Ko ło w Gli wi cach po wsta ło w 1951 ro -
ku. Wraz ze wzro stem licz by człon ków or ga ni -
zo wa ły się dal sze Ko ła. W 1952 ro ku na te re nie
Gli wic i Za brza dzia ła ło 7 Kół Za kła do wych zrze -

sza ją cych 184 człon ków. Dziś Od dział li czy 180
człon ków. 

O ju bi le uszu 75- le cia Związ ku i do ko na niach
Od dzia łu Ka to wic kie go PZITB mó wi ła An drzej
No wak.

– Pod sta wo we ce le PZITB po zo sta ją w za sa -
dzie od dzie siąt ków lat nie zmien ne – mó wił prze -
wod ni czą cy No wak – To dba łość o wła ści wy po -
ziom za wo do wy i etycz ny, o god ność i so li dar -
ność za wo do wą swo ich człon ków, roz wój my śli
tech nicz nej i or ga ni za cyj nej bu dow nic twa, dba -
łość o wy so kie kwa li fi ka cje ka dry tech nicz nej
bran ży bu dow la nej. To tak że pro pa go wa nie
rze tel nej wie dzy bu dow la nej oraz udzie la nie po -
mo cy w roz wo ju za wo do wym człon ków sto wa -
rzy sze nia.

Dzia łal ność Związ ku jest bar dzo bo ga ta
i wszech stron na. Do ty czy ona za rów no sfe ry edu -
ka cyj nej jak i wy ko ny wa nia eks per tyz, opi nii
i orze czeń tech nicz nych do ty czą cych bu dow nic -
twa, wy cen ma jąt ko wych, usług in we sty cyj -
nych, ana liz eko no micz nych, za rzą dza nia nie -
ru cho mo ścia mi i po śred nic twa w ich ob ro cie.

Jed nym z głów nych punk tów ob cho dów ju bi -
le uszo wych by ło wrę cze nie usta no wio ne go
przez Za rząd Głów ny PZITB ho no ro we go me -
da lu 75-le cia. Me dal otrzy ma li za łu że ni człon ko -
wie i dzia ła cze Związ ku oraz przed sta wi cie le firm
i or ga ni za cji, któ re współ pra cu ją z PZITB. Wśród
uho no ro wa nych tym od zna cze niem zna lazł się
Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz
Wnuk. Pre zy dent dzię ku jąc za to wy róż nie nie
pod kre ślił za słu gi człon ków ślą skich od dzia -
łów Związ ku, z któ ry mi w wie lu wy pad kach ści -
śle współ pra co wał bę dąc wo je wo dą ka to wic kim,
w roz wo ju re gio nu. (db)

Hi sto rię Związ ku przed sta wił
ho no ro wy pre zes od dzia łu ka to wic kie go PZITB
Mie czy sław Pio trow ski

Ju bi le uszo we, pa miąt ko we zdję cie 4 sze fów ślą -
skich od dzia łów PZITB. Od le wej Ja nusz Ko zu la (Biel -
sko-Bia ła), Wal de mar Szle per (Czę sto cho wa), An drzej
No wak (Ka to wi ce), Ra do sław Ja siń ski (Gli wi ce)

Me da lem 75-le cia PZITB uho no ro wa no Pre zy den ta
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usza Wnu ka
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EKO LAu RY POL SKIEJ IZBY EKO LO GII

Naj lep si
w ochro nie
śro do wi ska

Już po raz ósmy prze pro wa dzo no kon kurs
o „Eko lau ry Pol skiej Izby Eko lo gii” Pol ska
Izba Eko lo gii (ob cho dzą ca w tym ro ku X-le -
cie) – ogól no pol ska or ga ni za cja sa mo rzą -
du go spo dar cze go, sku pia ją ca ok. 130
przed się biorstw i or ga ni za cji dzia ła ją cych
w bran ży eko lo gicz nej, ja ko je den z ce -
lów wy zna czy ła so bie pro mo wa nie po stę pu
tech no lo gicz ne go w ochro nie śro do wi ska.
Co rocz nie or ga ni zo wa ny kon kurs o „Eko lau -
ry” słu ży osią ga niu te go ce lu po przez wy -
róż nia nie i na gra dza nie naj lep szych w kre -
owa niu i wdra ża niu no wo cze snych roz wią -
zań – efek tyw nych eko no micz nie i eko lo -
gicz nie. Ho no ro wa ni są tak że wy twór cy
tzw. „eko pro duk tów”.

Zgła sza ne pro jek ty oce nia i wy ła nia lau re -
atów Ka pi tu ła, któ rej prze wod ni czy wie lo let ni
par la men ta rzy sta – prze wod ni czą cy Ko mi sji

Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych
i Le śnic twa, na stęp nie Mi ni ster Śro do wi -
ska – Cze sław ŚLE ZIAK. 

23 czerw ca w Te atrze Ślą skim od by ła się Ga -
la, pod czas któ rej ogło szo no wy ni ki te go rocz -
nej edy cji kon kur su.

W trak cie uro czy sto ści, w związ ku z ob cho -
dzo nym przez Izbę Ju bi le uszem X – le cia dzia -
łal no ści wła dze PIE ode bra ły z rąk wi ce mar szał -
ka woj. ślą skie go Zbysz ka Za bo row skie go
Zło tą Od zna kę Ho no ro wą Za Za słu gi Dla Wo -
je wódz twa Ślą skie go.

Kil ka na ście osób uho no ro wa no od zna cze -
nia mi wo je wódz ki mi i re sor to wy mi. Wy róż nio -
no tak że 30 or ga ni za cji go spo dar czych – naj -
ak tyw niej szych człon ków Izby.

Wśród wy róż nio nych zna la zła się Ślą ska Izba
Bu dow nic twa, któ rą na Ga li re pre zen to wał Pre -
zy dent Ta de usz Wnuk.

go spo dar ka wod no -ście ko wa
eko laur:
aQua s.a. z Biel sko -Bia łej za przed się wzię cie:
„Mo der ni za cja Oczysz czal ni Ście ków w Ko mo ro -
wi cach z wy ko rzy sta niem me to dy dy na micz ne go
za si la nia stop nio we go”.
wy róż nie nia:
Pod ha lań skie Przed się bior stwo ko mu nal -
ne sp. z o.o. z No we go Tar gu, za przed się wzię -
cie: „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Sro mow cach
Niż nych, Ka tach Niw kach i Szczaw ni cy współ fi nan -
so wa ne ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach
pro jek tu „Oczysz cza nie ście ków na Pod ha lu”.
carls berg Pol ska s.a. za przed się wzię cie:
„Prze my sło wo -miej ska oczysz czal nia ście -
ków w Bro wa rze Oko cim w Brze sku”.

Ochro na po wie trza, ochro na
przed ha ła sem

eko laur:
Ba ter pol sp. z o.o. z ka to wic, za przed się wzię -
cie: „Her me ty za cja pro ce sów tech no lo gicz nych ha -
li ra fi na cji Za kła du Oło wiu po łą czo na z no wym ze -
spo łem fil tra od py la ją ce go”.
Wy róż nie nie: 
gmi na sta re Ju chy za przed się wzię cie: „Kom -
plek so wa mo der ni za cja sys te mu grzew cze -
go – wy mia na źró dła cie pła na bio pa li wo w ze spo -

le bu dyn ków Ma zur ska 8,9,11 oraz ter mo mo der -
ni za cja bu dyn ku Ze spo łu Szkół Sa mo rzą do wych
w Sta rych Ju chach.

go spo dar ka od pa da mi, re kul ty wa cja
te re nów zde gra do wa nych

eko laur:
re wi tal sp. z o.o. z Ka to wic za przed się wzię -
cie: „Mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków pod in -
sta la cję od zy sku i uniesz ko dli wia nia od pa dów”
wy róż nie nie:
Mię dzyg min ne Przed się bior stwo go spo dar ki
Od pa da mi i ener ge ty ki Od na wial nej Ma -
ster sp. z o.o. z Ty chów za przed się wzię cie:
„Zin te gro wa na go spo dar ka od pa da mi ko mu nal -
ny mi na ob sza rze ośmiu gmin wo je wódz twa
ślą skie go”.
za kład za go spo da ro wa nia Od pa dów z Po zna -
nia za przed się wzię cie: „zin te gro wa ny sys tem
zbiór ki od pa dów nie bez piecz nych i pro ble mo -
wych na te re nie mia sta Po zna nia”.

Oszczęd ność ener gii, nie kon wen cjo nal ne
źró dła ener gii

eko laur:
ka to wic ki hol ding wę glo wy s.a. za przed się -
wzię cie: „Po sza no wa nie ener gii w ko pal niach Ka -
to wic kie go Hol din gu Wę glo we go S.A.”

wy róż nie nie:
Po li tech ni ka gdań ska wy dział Oce ano tech ni -
ki i Okrę tow nic twa za przed się wzię cie: „Pro jekt
i bu do wa ło dzi za si la nej ener gia sło necz ną dla za -
sto so wań w ob sza rach ob ję tych Pro gra mem
NA TU RA 2000”

eko pro dukt w go spo dar stwach do mo wych
i w go spo dar ce ko mu nal nej 

eko laur:
Bar li nek s.a. Kiel ce, za przed się wzię cie: „Pro -
duk cja i po pu la ry za cja pe le tu (eko lo gicz ne go pa -
li wa)”.
wy róż nie nie:
PPhu drew -smol lę dzi ny za przed się wzię cie:
„Siat ka dru cia na do na sa dzeń ro ślin ty pu IRA”
gór no ślą skie to wa rzy stwo lot ni cze s.a.
za przed się wzię cie: „Pro gram edu ka cji eko lo gicz -
nej pra cow ni ków Gór no ślą skie go To wa rzy stwa
Lot ni cze go S.A. EKO LOT NI SKA”

eko pro dukt wy ko rzy sty wa ny
w prze my śle i bu dow nic twie

wy róż nie nie:
Ba rosz -Gwi met Sp. z o.o. z Mar klo wic za przed -
się wzię cie:” Al ter na tyw ne kru szy wo dro go -
we – pro dukt ubocz ny z gór nic twa wę gla ka mien -
ne go”.

lau re aci kon kur su o ekO lau ry Pie 2009

Wy róż nie nie dla Ślą skiej Izby Bu dow nic twa od bie ra
z rąk Pre ze sa Za rzą du PIE Grze go rza Pa sie ki
i Prze wod ni czą ce go Ra dy PTE Cze sła wa Śle zia ka
Pre zy dent Ta de usz Wnuk.

Ekolaureaci w komplecie
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ŚLĄSKA IZBA BuDOWNICTWA

Pa mię ta my...
Mi nę ła dru ga rocz ni ca

śmier ci Pa ni Bar ba ry Bli -
dy za ło ży ciel ki Ślą skiej
Izby Bu dow la nej i jej
pierw sze go pre zy den ta.
Pa mięć o niej i jej do ko -
na nia sta le to wa rzy szą
dzia ła niom na szej or ga -
ni za cji.

W rocz ni cę śmier ci
przed sta wi cie le Za rzą -
du Ślą skiej Izby Bu dow -
la nej zło ży li kwia ty i za pa li li zni cze na gro bie Pa -
ni Bar ba ry na cmen ta rzu w Sie mia no wi cach -Mi -
chał ko wi cach.

W pią tek, 24 kwiet nia, z ini cja ty wy Ślą skiej Izby
Bu dow la nej, przed sta wi cie le firm człon kow skich na -
szej Izby oraz człon ko wie Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go już tra dy cyj nie spo tka li się w Ustro niu, w pięk -
nym ho te lu „Ja skół ka”, na se mi na rium szko le nio -
wo -in te gra cyj nym. W oto cze niu uro kli wych szczy -
tów Be ski du Ślą skie go spę dzo no dwa dni słu cha -
jąc pre lek cji, wy mie nia jąc do świad cze nia, a tak -
że ba wiąc się i od po czy wa jąc.

W pierw szym dniu po do ko na niu otwar cia se mi -
na rium przez pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa Ta de usza Wnu ka ze bra ni wy słu cha li wy stą pie -
nie Mał go rza ty Ma zur – Ślą skie go Wo je wódz kie -
go In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go nt. ak tu al nych
zmian w pra wie bu dow la nym.

Te mat bez pie czeń stwa pra cy przedstawili nad-
inspektor Andrzej Herko i Ma rek Du dek re pre zen -
tu ją cy Okrę go wą In spek cję Pra cy wy gła sza jąc pre -
lek cję „Pro mo cja i pre wen cja w bu dow nic twie
w świe tle prze ciw dzia ła nia upad kom z wy so ko ści”.

Na stęp nym pre le gen tem był Pre zes ZDZ Ka to -
wi ce Ja cek Kwiat kow ski, któ ry mó wił o dzia łal no -
ści szko le nio wej dla bran ży bu dow la nej Za kła du Do -
sko na le nia Za wo do we go. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ła pre zen ta -
cja fir my GWA RANT – Gru pa Ka pi ta ło wa i jej
moż li wo ści w za kre sie pro duk cji kon struk cji sta -
lo wych.

Pra co wi ty dzień za koń czy ła uro czy sta ko la cja
i za ba wa przy dźwię kach sta rych, nie za po mnia nych
prze bo jów wy ko ny wa nych przez ze spół Co ver Band.
Atrak cją wie czo ru by ły wy stę py Ka ba re tu Masz tal -
skie go.

Na stęp ne go dnia wy mie nia no w swo bod nych dys -
ku sjach po glą dy na te mat przy szłych dzia łań Izby
i Fo rum Bu dow nic twa. Moż na by ło sko rzystać z
atrak cji ho te lu „Ja skół ka” – gro ty sol nej i SPA.

Wszy scy uczest ni cy spo tka nia dzie ląc się wra -
że nia mi pod kre śla li, że se mi na rium by ło bar dzo uda -
ne i po ucza ją ce.

Wy mia na in for ma cji i po glą dów, wza jem ne
po zna nie się i in te gra cja oraz wspie ra nie dzia łal -
no ści ślą skich firm bu dow la nych (m.in. po przez
two rze nie kon tak tów biz ne so wych) to głów ne ce -
le spo tka nia, któ re 25 czerwca zor ga ni zo wa ła
w ho te lu „Se na tor” w Ka to wi cach Ślą ska Izba Bu -
dow nic twa. 

Ini cja ty wa Izby zna la zła bar dzo ży wy od dźwięk
wśród śro do wi ska bu dow la ne go. Przy by ło po -
nad 30 wła ści cie li i przed sta wi cie li firm „sta rych”
człon ków Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, no wych, któ -
rzy nie daw no wstą pi li do na szej or ga ni za cji,
a tak że tych, któ rzy chcą to zro bić w naj bliż szej
przy szło ści. 

Po przy wi ta niu go ści i na kre śle niu ram te ma -
tycz nych spo tka nia przez Pre zy den ta Izby Ta de -
usza Wnu ka, w swo bod nej at mos fe rze „przy lun -
chu” naj pierw od by ła się przy go to wa na przez
Bar ba rę Wrze śniew ską – Dy rek tor Biu ra Izby,

krót ka pre zen ta cja usług świad czo nych przez
Izbę na rzecz człon ków oraz moż li wo ści pro mo -
cji firm za po śred nic twem Izby z wy ko rzy sta niem
do stęp nych me diów i po sia da nej ba zy firm
człon kow skich Izby i Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go. Na stęp nie Ewa Bie roń – spe cja li sta ds.
or ga ni za cji i mar ke tin gu Izby do ko na ła pre zen -
ta cji firm, któ re w ro ku bie żą cym przy stą pi ły
do Izby.

Póź niej roz po czę ła się dys ku sja i wy mia na po -
glą dów na te mat do tych cza so wych do świad -
czeń w wal ce z kry zy sem. Przed sta wi cie le firm na -
wią zy wa li tak że ca ły czas kon tak ty i pro wa dzi li roz -
mo wy do ty czą ce in te re su ją cych ich za mó wień
na róż no rod ne usłu gi i ma te ria ły. 

– Ta kie spo tka nie to bar dzo do bry po mysł
Izby – po wie dział To masz Osior (OSIOR Zakł. Usł.
Rem. Bud. i BD IN WE SOR) – moż na na wią zać
kon tak ty i po znać ewen tu al nych wy ko naw ców, co
jest bar dzo po ży tecz ne dla in we sto rów.

– Z nie cier pli wo ścią cze ka łem na to spo tka nie
i bar dzo chcia łem wziąć w nim udział – mó wił Sła -
wo mir Ger hardt (F.H.U. „Com plex -Bud”) – mam
du że na dzie je, że z na wią za nych tu kon tak -
tów być mo że wyj dzie coś cie ka we go.

– Do brze, że do szło do te go spo tka nia – po wie -
dzia ła Ur szu la MA LOK dy rek tor ME TAL PLAST
Sp. z o.o. – mam na dzie ję, że od by wać się bę -
dą one rów nież w przy szło ści.

Uczest ni cy spo tka nia do brze oce ni li tę im pre -
zę i wszyst ko wska zu je, że w sierp niu doj dzie
do na stęp ne go spo tka nia „przy lun chu”.

SE MI NA RIuM W uSTRO NIu

Pre lek cje i od po czy nek

Po móc Ku bie
18 ma ja w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach

od był się pod pa tro na tem Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa oraz Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go kon cert
cha ry ta tyw ny dla Ku by. 12-let ni chło piec jest cho -
ry na dys tro phie mu scu lo rum – po stę pu ją cy za nik
mię śni. Od sied miu lat, STO WA RZY SZE NIE PO -
MO CY CHO RYM NA DYS TRO PHIE MU SCU LO -
RUM or ga ni zu je kon cer ty cha ry ta tyw ne oraz im pre -
zy ar ty stycz ne i spor to we, z któ rych do chód po ma -
ga w re ha bi li ta cji oraz le cze niu Ku by.

Sie dem lat to 129 kon cer tów, dzię ki któ rym moż -
na le czyć Ku bę naj now szy mi osią gnię cia mi kli nicz -
ny mi i re ha bi li ta cyj ny mi mię dzy in ny mi: we Wło -
szech, Ho lan dii, Ja po nii oraz An glii.

Sto wa rzy sze nie za an ga żo wa ło czo ło wych, pol -
skich ar ty stów, któ rzy dzię ki swo jej wraż li wo ści
uczest ni czy li w kon cer tach nie zwy kłych, kon cer tach
na dziei, mi ło ści i ol brzy miej wia ry. To po jed nym
z tych kon cer tów – w ma gicz nym Te atrze Dzie ci Za -
głę bia w Bę dzi nie Mar cin Da niec po wie dział: – To
cu dow ne, że tu by łem. Po dob ne sło wa wie le ra zy
wy po wia da li Ewa Bem, Ce za ry Pa zu ra, Mi chał Ba -
jor, ze spół Dżem, Sta ni sław Soy ka Ka ba ret Rak
oraz nie złom ny przy ja ciel Ku by, Ja cek Ła pot z ka -
ba re tu Dłu gi. Te wszyst kie dzia ła nia nie by ły by moż -
li we bez przy ja ciół, lu dzi o wiel kim ser cu, lu dzi, któ -
rym los in nych ni gdy nie bę dzie obo jęt nym. To dzię -
ki nim sto wa rzy sze nie mo że re ali zo wać ko lej ne
przed się wzię cie, nio są ce kon kret ną po moc cho rym
dzie ciom.  130 kon cert, w któ rym gwiaz dą by ła gru -
pa Mo car ta od był się w Ka to wi cach pod pa tro na -
tem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa oraz Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go. Nie zwy kłość te go wy da rze nia
pod kre śli li wy jąt ko wi ar ty ści z za gra ni cy, Ja cek Ła -
pot w ro li kon fe ran sje ra oraz ze spól Kom pi la cja, któ -
re go wo ka li stą jest ta ta cho re go Ku by.

Si ła od dzia ły wa nia pu blicz no ści ta kich kon cer -
tów po zwa la Ku bie wal czyć, po zwa la wie rzyć
i mieć na dzie ję.

Pożyteczne, klubowe spotkanie członkowskie
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W dzi siej szych cza sach, licz nych zmian
w na szych usta wach, war to za sta no wić się
nad tym po co wła ści wie two rzy my pra wo bu -
dow la ne i ja ka jest ge ne za po wsta nia prze pi -
sów do ty czą cych za bu do wy prze strze ni pu -
blicz nej. Obec na ma so wa li be ra li za cja prze -
pi sów sta ra się uła twić in we sto wa nie i za chę -
cić wszyst kich do bu do wa nia, nie tyl ko w ce -
lach ko mer cyj nych. Atrak cyj ne dział ki ku szą de -
we lo pe rów, ale brak pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, tak po wszech ny w więk -
szo ści gmin pol skich, sku tecz nie od stra sza
od po no sze nia na kła dów na bu dow nic two. Jed -
no cze śnie chcąc uła twić pro ce du ry pro po nu -
je się zmia ny, któ re nie ko niecz nie mo gą przy -
spie szyć in we sto wa nie, a ist nie je du że ry zy -
ko, że po wsta łe obiek ty mo gą po wo do wać
w przy szło ści wie le pro ble mów, nie tyl ko je śli
cho dzi o ład prze strzen ny, ale rów nież o za -
pew nie nie bez pie czeń stwa ich użyt ko wa nia.
Wol ność bu dow la na nie mo że być utoż sa mia -
na z sa mo wo lą i dla te go po trzeb na jest sze -
ro ka de ba ta śro do wisk zwią za nych z bu dow -
nic twem nad uchwa le niem ta kich prze pi -
sów pra wa bu dow la ne go i za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, któ re za pew nią oby wa te lom
kon sty tu cyj ne pra wa, a jed no cze śnie bę dą sta -
ły na stra ży ła du prze strzen ne go. 

Dziś po sta ram się przy bli żyć Pań stwu naj -
star sze prze pi sy obo wią zu ją ce nie tyl ko w Pol -
sce, aby uła twić sa mo dziel ną oce nę obec nie
obo wią zu ją ce go pra wa i pro po no wa nych
zmian.

hi stO ria
Pra wa Bu dOw la ne gO

Za mysł pla no we go za go spo da ro wa nia prze -
strze ni to wa rzy szył spo łecz no ści ludz kiej
od po cząt ku jej ist nie nia. Od naj daw niej szych
cza sów lu dzie pla no wa li bu do wę dróg, osad,
osie dli, mia ste czek i miast. Aż do kre su feu -
da li zmu ste ro wa nie roz wo jem prze strzen nym

za go spo da ro wa nia te re nów, choć mia ło
w swych skut kach pu blicz ny wy miar i re ali zo -
wa ne by ło przez wła dzę ma ją cą cha rak ter pu -
blicz ny nie mie ści ło się w po ję ciu współ cze sne -
go ro zu mie nia pra wa pu blicz ne go. Od mo men -
tu upodmio to wie nia pod da ny stał się oby wa -
te lem, a grun ty to wa rem i przed mio tem wol -
ne go ob ro tu. W in te re su ją cej nas dzie dzi nie
naj więk sze zna cze nie mia ła tzw. „wol ność bu -
dow la na”.

W li te ra tu rze nie miec kiej przy ję to za sa dę,
wy ra żo ną w kla sycz nej po sta ci, w pru skiej
usta wie kra jo wej z 1794 r., któ rej § 65 gło sił,
że za sad ni czo każ dy wła ści ciel grun tu jest
w peł ni upraw nio ny do je go za bu do wy, bądź
do do ko na nia prze bu do wy wcze śniej zre ali zo -
wa nych na tym te re nie bu dyn ków.

Wy two rzy ła się za tem lu ka praw na w za -
kre sie moż li wo ści od dzia ły wa nia ak tyw ne go
wła dzy pu blicz nej na prze strzen ne za go -
spo da ro wa nie ob sza rów. W krót kim cza sie za -
czę to two rzyć re gu la cje usta wo we, po cho dzą -
ce od wła dzy pu blicz nej, po sia da ją ce de mo -
kra tycz ną le gi ty ma cję. Po cząt ko wo uj mo -
wa ne, ja ko ge ne ral ne klau zu le po li cyj ne,
za wie ra ją ce upo waż nie nie do in ge ren cji wła -
dzy pu blicz nej w sfe rę pu blicz nych praw
pod mio tu na wy pa dek, gdy by pod mio ty ko -
rzy sta ją ce z tych praw swy mi za cho wa nia mi
po wo do wa ły lub mo gły po wo do wać stan za -
gro że nia dla nor mal ne go to ku ży cia zbio ro -
we go (zdro wia, mie nia ży cia, po rząd ku pu -
blicz ne go). W XIX w. gwał tow ny przy rost lud -
no ści i nie spo ty ka ny bo om bu dow la ny spo -
wo do wa ły ko niecz ność prze ciw dzia ła nia cha -
otycz nej za bu do wie oraz kon flik tom, ja kie po -
wsta ły na tle ko rzy sta nia przez in we sto -
rów z wol no ści bu dow la nej. Już w ww. usta -
wie prze wi dzia no obo wią zek za wia da mia nia
o za mia rze przy stą pie nia do bu do wy i uzgad -
nia nia pro jek tu bu dow la ne go. Był tak że ar ty -
kuł, upo waż nia ją cy ad mi ni stra cję pu blicz ną
do wy da nia za ka zu bu do wy ze wzglę du
na jej po wszech ną szko dli wość lub za gro że -
nie bez pie czeń stwa. 

No we ja ko ścio wo prze pi sy wpro wa dzi ła
usta wa bu dow la na dla Sak so nii z 1900 r. Po -
ja wi ła się za sa da po dzia łu dzia łek, w któ rej wy -
ma ga na by ła zgo da upo waż nio ne go or ga nu
ad mi ni stra cji pu blicz nej. Wtór ne po dzia ły mu -
sia ły być one zgod ne z pla nem za bu do wy spo -
rzą dzo nym dla da ne go ter nu.

za rys ewO lu cJi
POl skie gO Pra wa Bu dOw la ne gO

Okres XVIII i XIX w. to dla Pol ski okres za -
bo rów. Bu dow nic two kształ to wa ło się wg pra -
wa bu dow la ne go za bor ców. Bu dow nic two
w Pol sce pod le ga ło za tem trzem re żi mom
praw nym, co nie po zo sta wa ło bez istot ne go
wpły wu na je go ja kość, zwłasz cza zaś ra cjo -
nal ność za bu do wy, ar chi tek tu rę, trwa łość i in -
ne wią za ne z bu dow nic twem je go ce chy.

I tak w za bo rze au striac kim by ły to prze pi -
sy usta wy bu dow la nej dla mia sta Kra ko wa oraz
prze pi sy usta wy ka na ło wej dla mia sta Kra ko -
wa z dnia 18 lip ca 1883 r. Prze pi sy te na pi sa -
ne by ły w ję zy ku pol skim. W za bo rze ro syj skim
i pru skim nie by ło jed no li tych prze pi sów bu dow -
la nych. Po od zy ska niu nie pod le gło ści usta wo -
daw ca sta nął wo bec trud ne go za da nia zna le -
zie nia ta kich roz wią zań re gla men ta cji i kształ -
to wa nia bu dow nic twa, któ re by ło by od po wied -
nie dla głę bo ko zróż ni co wa ne go sta nu sub stan -
cji bu dow la nej i tra dy cji na ob sza rze po szcze -
gól nych za bo rów.

Pierw sze POl skie Pra wO
Bu dOw la ne

Pierw szym ak tem praw nym po cho dzą cym
od władz nie pod le głe go pań stwa pol skie go,
sta no wią cym istot ne na rzę dzie od dzia ły wa nia
na roz wój prze strzen ny był de kret Na czel ni -
ka Pań stwa z 7 lu te go 1919 r. w przed mio cie

Ge ne za
pra wa bu dow la ne go
w Pol sce

PRAWO BuDOWLANE
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do ty czą cym prze pi sów tym cza so wych
o uwłasz cze niu nie ru cho mo ści na uży tek
dróg że la znych i in nych dróg ko mu ni ka cji lą -
do wej i wod nej oraz wszel kich urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej. Był on bar dzo po dob -
ny do usta wy au striac kiej z 1878 r. o uwłasz -
cze niu w ce lu bu do wy utrzy ma nia ru chu ko -
lei że la znych. Moc te go ak tu nie zo sta ła jed -
nak roz cią gnię ta na ca łe te ry to rium pań stwa
pol skie go. 

Z te go po wo du znacz nie więk sze zna cze -
nie miał wy da ny 9 lat póź niej akt, ma ją cy moc
usta wy. Cho dzi o roz po rzą dze nie Pre zy den -
ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z 16 lu te go
1928 r. o pra wie bu dow la nym i za bu do wa niu
osie dli (Dz.U.RP Nr 23 poz. 202). Ure gu lo wa -
no w nim dwie gru py za gad nień: wy mo gi do -
ty czą ce prze strzen ne go za go spo da ro wa nia ob -
sza rów oraz wy mo gi od no szą ce się do aspek -
tów pra wa bu dow la ne go. 

W w/w roz po rzą dze niu prze wi dzia no dwa
ro dza je pla nów: ogól ne i szcze gó ło we. Wpro -
wa dzo no wy móg za twier dza nia przez or ga -
ny sa mo rzą du te re no we go pla nu par ce la cji
pry wat nych grun tów na wy pa dek, gdy by ich
wła ści cie le za mie rza li do ko nać ich po dzia łu
na dział ki bu dow la ne. Art. 52 tej usta wy
sta no wił, że po dział dzia łek pry wat nych mógł
na stą pić na pod sta wie za twier dzo ne go pla -
nu par ce la cji. Or ga na mi wła ści wy mi przy za -
twier dza niu po dzia łów by ły ów cze sne ma gi -
stra ty gmin miej skich wy dzie lo nych z po wia -
tów – gdy po dział miał do ty czyć grun tów po -
ło żo nych na te re nie gmi ny miej skiej wy dzie -
lo nej z po wia tu oraz wy dzia ły po wia to -
we – w przy pad ku grun tów po ło żo nych w in -
nych gmi nach. 

Pra wa bu dow la ne go z 1928 r. nie ce cho -
wa ła peł na jed no li tość, choć okres je go obo -
wią zy wa nia tj. 33 la ta świad czy do bit nie o ja -
ko ści te go pra wa. Treść pierw sze go pol skie -
go pra wa bu dow la ne go jest bar dzo po dob -
na do usta wy bu dow la nej z 1883 r. obo wią -
zu ją cej na te re nie za bo ru au striac kie go, ale
zo sta ła roz sze rzo na o część do ty czą cą za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Od mien -
nie ure gu lo wa ne zo sta ły wy mo gi tech nicz -
no -bu dow la ne dla bu dow nic twa w mia stach
i na wsi. Bu dow nic two pań stwo we po słu gi -
wa ło się in ny mi, sta no wio ny mi przez re sort
ad mi ni stra cji prze pi sa mi bu dow la ny mi, a dla
uwzględ nie nia róż nic w ist nie ją cym sta nie
bu dow nic twa na ob sza rach daw nych za bo -
rów, usta no wio ne zo sta ło pra wo wy da wa nia
miej sco wych prze pi sów bu dow la nych.
Art. 379 tej usta wy mó wił, że je że li wznie -
sio no no we bu dyn ki lub urzą dze nia z ni mi
zwią za ne al bo do ko na no nad bu do wy lub
prze bu do wy – bez wy ma ga ne go po zwo le nia,
względ nie nie zgod nie z udzie lo nym po -
zwo le niem, to wła ści we wła dze mu szą
wstrzy mać ro bo ty bu dow la ne. Dal sze wy ko -
ny wa nie ro bót bu dow la nych uza leż nio ne by -
ło od uzy ska nia wła ści we go po zwo le nia. Je -
że li jed nak po peł nio na sa mo wo la zo sta ła
wznie sio na nie zgod nie z pla nem za bu do wy
osie dla lub za gra ża ła bez pie czeń stwu oso -
bi ste mu lub pu blicz ne mu lub znie kształ ca -
ła lub szpe ci ła uli ce, pla ce, wy gląd miej sco -
wo ści lub kra jo bra zu i nie moż na te go by ło
usu nąć w dro dze zmian czy prze ró bek, lub

wresz cie, gdy no wo wznie sio ny bu dy nek wy -
kra czał po za li nię re gu la cyj ną, usta lo ną
w pra wo moc nym pla nie za bu do wa nia, to
wzy wa no wła ści cie la do roz biór ki bu dyn ku
lub je go czę ści (art. 380 usta wy). W wy pad -
ku nie za sto so wa nia się wła ści cie la do za rzą -
dze nia wła dzy, wy da ne go w za kre sie sa mo -
wo li w wy zna czo nym ter mi nie, wła dza upo -
waż nio na by ła do roz biór ki bu dyn ku lub urzą -
dze nia na koszt wła ści cie la. Kosz ty ro bót,
wy ko ny wa nych i za sto so wa nych środ -
ków pod le ga ły eg ze ku cji w try bie po stę po -
wa nia przy mu so we go w ad mi ni stra cji. Okre -
ślo na zo sta ła w spo sób jed no li ty ro la pol -
skich pań stwo wych or ga nów po le ga ją ca
na czu wa niu nad bez piecz ną re ali za cją
obiek tów bu dow la nych i za go spo da ro wa -
niem prze strzen nym. Pierw sza po wo ła na
do tych za dań „wła dza bu dow la na” po sia da -
ła sze ro ko okre ślo ne upraw nie nia do wy da -
wa nia po zwo leń na bu do wę oraz wszel kie -
go ro dza ju na ka zy i za ka zy w za kre sie bu -
dow nic twa. Ów cze sne prze pi sy prze wi dy wa -
ły za wy ko na nie sa mo wo li ka rę aresz tu
do 3 mie się cy lub grzyw nę do 3 000 zł. Je -
że li spraw ca był kie row ni kiem ro bót lub
przed się bior cą bu dow la nym, pro wa dzą cym
ro bo ty bu dow la ne, w ra zie po wtór ne go ska -
za nia na ka rę po zba wie nia wol no ści, orze -
ka no utra tę pra wa do wy ko ny wa nia ro bót bu -
dow la nych lub kie ro wa nia ni mi na czas, nie
prze kra cza ją cy lat pię ciu.

Roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej zo sta ło zmie nio ne usta wą z dnia
14 lip ca 1936 r. w za kre sie spo rzą dza nia pla -
nów re gio nal nych, a na stęp nie de kre tem Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej z dnia 25 sierp -
nia 1939 r. w za sa dach two rze nia osie dli. By -
ły to za sad ni czo zmia ny po rząd ko we i nie mia -
ły więk sze go zna cze nia. 

Po dru giej woj nie świa to wej pra wo to nie od -
po wia da ło po trze bom go spo dar ki so cja li stycz -
nej, choć for mal nie obo wią zy wa ło na dal.
Prze pi sy roz po rzą dze nia Pre zy den ta RP do -
ty czą ce za bu do wy osie dli obo wią zy wa ły
do cza su wej ścia w ży cie prze pi sów de kre tu
z dn. 2 kwiet nia 1946 r. o pla no wym za go spo -
da ro wa niu prze strzen nym kra ju (Dz.U. Nr 16,
poz. 109). Spo śród ak tów praw nych wy da nych
tuż po II woj nie świa to wej, któ re ode gra ły istot -
niej szą ro lę w za kre sie oma wia nych za gad -
nień, na le ży wy mie nić de kret z 26 paź dzier -
ni ka 1945 r. o wła sno ści i użyt ko wa niu grun -
tów na te re nie mia sta sto łecz ne go War sza wy
(Dz.U.RP Nr 50, poz. 276), de kret z 8 mar -
ca 1946r. o ma jąt kach opusz czo nych i po nie -
miec kich (Dz.U.RP Nr 13, poz. 87) oraz de kret
z 26 paź dzier ni ka 1945 r. o roz biór ce i na pra -
wie bu dyn ków znisz czo nych i uszko dzo nych
wsku tek woj ny (Dz.U.RP Nr 37, poz. 181).

Pra ce nad no wą usta wą trwa ły dość dłu go
bo za owo co wa ły do pie ro w 1961 r. no wą usta -
wą z dn. 31 stycz nia 1962 r. (Dz.U. Nr 7,
poz. 46). 

W na stęp nym nu me rze przed sta wię Pań -
stwu dal szy ciąg hi sto rii pol skie go pra wa bu -
dow la ne go i pro po no wa ne zmia ny do obec nie
obo wią zu ją cej usta wy.

MAŁ GO RZA TA MA ZUR

Wo je wo da ślą ski po wo łał w li sto pa dzie 2007 r. na
sta no wi sko Ślą skie go Wo je wódz kie go In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go w Ka to wi cach Mał go rza tę
Ma zur. 
Mgr inż. maŁ�go�rza�ta�ma�zur jest ab sol went -
ką Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
(1982 r.) i stu dium po dy plo mo we go – w za kre sie
bu dow nic twa na te re nach ob ję tych eks plo ata cją
gór ni czą – na tym że wy dzia le (1986 r.). Ukoń czy -
ła rów nież stu dia po dy plo mo we w za kre sie ad mi -
ni stra cji i za rzą dza nia na Wy dzia le Pra wa i Ad mi -
ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach
(2005 r.). Ukoń czy ła tak że kurs my ko lo gicz no-bu -
dow la ny na pra wach stu dium po dy plo mo we go na
Po li tech ni ce Kra kow skiej, da ją cy jej wie dzę z za -
kre su ochro ny bu dyn ków przed ko ro zją bio lo gicz -
ną (1998 r.). Mał go rza ta Ma zur po sia da rów nież od
1988 r. upraw nie nia bu dow la ne bez ogra ni czeń
w spe cjal no ści kon struk cyj no-bu dow la nej.
Mał go rza ta Ma zur ka rie rę za wo do wą roz po czy na -
ła w 1982 ro ku – pra co wa ła ja ko asy stent pro jek -
tan ta, póź niej star szy asy stent i pro jek tant w Za -
kła dzie Pro jek to wa nia i Usług In we sty cyj nych
„In we st pro jekt-Śląsk” w Ka to wi cach oraz Spół dziel -
czym Biu rze Pro jek tów „In we st pro jekt” w Dą bro -
wie Gór ni czej. Póź niej w fir mie te le ko mu ni ka cyj nej
„Tel bud” by ła kosz to ry san tem, kie row ni kiem dzia -
łu przy go to wa nia pro duk cji w za kre sie bu dow nic -
twa ogól ne go i te le tech ni ki, kie row ni kiem bu do wy
in fra struk tu ry to wa rzy szą cej na bu do wie au to stra -
dy A-4. Pra co wa ła też w Wy dzia le Ad mi ni stra cji
Ar chi tek to nicz no-Bu dow la nej w Urzę dzie Mia sta
w So snow cu, a ostat nio peł ni ła w tym mie ście
urząd Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la -
ne go.

PRAWO BuDOWLANE
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2 czerw ca 2009 r. w By to miu od był się fi nał
dzie sią tej edy cji Kon kur su wie dzy o bez pie czeń -
stwie i hi gie nie pra cy dla mło dzie ży szkół po -
nad gim na zjal nych kształ cą cych się w za wo -
dach bu dow la nych. 

W ra mach re ali za cji pro gra mu pre wen cyj no -
-pro mo cyj ne go w bu dow nic twie w 2009 ro ku
Ślą ska Ra da ds. bez pie czeń stwa pra cy w bu -
dow nic twie przy Okrę go wym In spek to ra cie
Pra cy w Ka to wi cach wspól nie ze Ślą skim Ku -
ra to rem Oświa ty wzo rem lat ubie głych zor ga -
ni zo wa ła ko lej ną edy cje kon kur su wie dzy
o bez pie czeń stwie pra cy w bu dow nic twie.
Stan wy pad ko wo ści oraz prze pro wa dza ne
kon tro le przez in spek to rów pra cy wska zu ją
na ko niecz ność po dej mo wa nia na sze ro ką ska -
lę dzia łań o cha rak te rze pre wen cyj no – in for -
ma cyj nym szcze gól nie w bran ży bu dow la nej,
któ ra jest jed ną z więk szych ga łę zi go spo dar -
ki. Jed no cze śnie bran ża ta do mi nu je
pod wzglę dem wy pad ko wo ści w kra ju. Stąd
waż ne jest by ucznio wie – ja ko przy szli pra -
cow ni cy – mie li świa do mość za gro żeń wy stę -
pu ją cych w pro ce sach bu dow la nych, a tak -
że zna li swe pra cow ni cze obo wiąz ki i upraw -
nie nia. 

Kie ru jąc się ty mi za sa da mi, przy ję to ja ko sta -
łą prak ty kę or ga ni za cję na te re nie Ślą ska
kon kur su „Wie dzy o Bez pie czeń stwie i Hi gie -
nie Pra cy dla mło dzie ży szkół po nad gim na zjal -
nych kształ cą cych w za wo dach bu dow la -
nych”. Wy da rze niem tym za in te re so wa no
(przy udzia le Ku ra to rium Oświa ty) wszyst -
kich dy rek to rów szkół kształ cą cych w za wo dach
bu dow la nych na te re nie Ślą ska. Po prze pro -
wa dzo nych eli mi na cjach mię dzysz kol nych
do udzia łu w fi na le, od by wa ją cym się w Cen -
trum Kształ ce nia Prak tycz ne go w By to miu, za -
kwa li fi ko wa nych zo sta ło 5 dwu oso bo wych ze -
spo łów. 

W dniu uro czy ste go fi na łu wśród „ki bi -
ców” po za opie ku na mi uczniów i pra cow ni ka -
mi OIP w Ka to wi cach zna leź li się: Za stęp ca
Pre zy den ta Mia sta By to mia ha li na Bie da,
Prze wod ni czą cy Za rzą du Ślą sko -Dą brow skie -
go NSZZ „So li dar ność” Piotr du da – Czło nek
Ra dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP, Dy rek -
tor De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w By to miu
Mi rO sław Pa Pier nik, Ślą ski Wo je wódz ki
In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go Mał gO -
rza ta Ma zur, Pre zes Związ ku Pra co daw -
ców Bu dow nic twa w Gli wi cach an tO ni Fa li -
kOw ski, Dy rek tor Śląskiej Izby Bu dow nic twa
Bar Ba ra wrze Śniew ska, Przed sta wi ciel
Pre zy dium Ra dy OPZZ Wo je wódz twa Ślą skie -
go „Sek cja Bu dow la ni” da riusz wO rOŃ -
czuk, Dy rek tor Cen trum Kształ ce nia Prak tycz -
ne go w By to miu PiOtr kliM za.

Kon kurs był roz gry wa ny w dwóch ka te go -
riach: ze spo ło wej (gdzie szko ła by ła re pre zen -
to wa na przez dwóch za wod ni ków) i in dy wi du -
al nej. O ko lej no ści za ję te go miej sca w ka te go -
rii ze spo ło wej de cy do wa ła su ma punk tów zdo -
by tych łącz nie przez po szcze gól nych człon -

ków ze spo łu. Py ta nia na któ re od po wia da li
ucznio wie obej mo wa ły za rów no za gad nie nia
zwią za ne z bhp w bu dow nic twie oraz pod sta -
wa mi pra wa pra cy.

Lau re ata mi
w kon kur sie mię dzysz kol nym zo sta li:

i miej sce
Ze spół Szkół Bu dow la nych Ryb ni ku,

ii miej sce
Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1

w Ja worz nie,
iii miej sce

Pań stwo we Szko ły Bu dow nic twa
– Ze spół Szkół w By to miu.

W kon kur sie in dy wi du al nym
lau re ata mi zo sta li: 

i miej sce
Alek san der Pan kow ski

(Pań stwo we Szko ły Bu dow nic twa
– Ze spół Szkół w By to miu),

ii miej sce
Do ro ta Ko wal ska

(Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1
w Ja worz nie),

iii miej sce
Mi chał Szcze chow ski

(Ze spół Szkół Bu dow la nych Ryb ni ku),
iV miej sce

Da wid Ko per ski
(Ze spół Szkół Bu dow la nych Ryb ni ku),

Każ dy z uczest ni ków fi na łu za słu gi wał na wy -
róż nie nie, stąd też dla wszyst kich uczest ni -
ków kon kur su przy go to wa no na gro dy rze czo -
we. Dla lau re atów na gro dy ufun do wa li: 

• Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach,
• Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli -

wi cach,
• Śląska Izba Bu dow nic twa (Tel bud – Ka to -

wi ce, Dro go wa Tra sa Śred ni co wa S.A. – Ka -
to wi ce),

• Za rząd Re gio nu Ślą sko – Dą brow skie go
NSZZ So li dar ność – Ka to wi ce. 

Po ziom kon kur su był bar dzo wy so ki. Po ni -
żej kil ka przy kła do wych py tań, na któ re od -
po wia da li ucznio wie i uczen ni ce, fi na li ści
kon kur su:

W ja kiej od le gło ści od kra wę dzi wy ko pu moż -
na skła do wać uro bek, ma te ria ły oraz usta wić
ko par kę?

Po daj ja kie czyn ni ki uciąż li we mo gą wy stę -
po wać w śro do wi sku pra cy na bu do wie?

(po daj 3 przy kła dy) 
W ja ki spo sób za bez pie cza się uszko dzo ną

ma szy nę przed uru cho mie niem?
Po daj kie dy jest za bro nio ne pro wa dze nie

mon ta żu z ele men tów wiel ko wy mia ro wych?

Czy się Pań stwo zna ją od po wie dzi na te py -
ta nia?

Wiel ki fi nał już za na mi

Do fi na łu za kwa li fi ko wa nych zo sta ło 5 dwu oso bo wych
ze spo łów. 

Ju ro rzy kon kur su by li peł ni po dzi wu dla du żej wie dzy
mło dych bu dow lań ców.

Wszy scy uczest ni cy kon kur su otrzy ma li na gro dy ufun -
do wa ne m.in. przez człon ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go.

Za słu żo ne gra tu la cje dla fi na li stów kon kur su.

EDuKACJA I BEZPIECZEŃSTWO
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Jedna z największych
w Polsce

Ka to wic ka Spół dziel nia
Miesz ka nio wa jest jed ną
z naj więk szych spół dziel ni
miesz ka nio wych w Pol sce.
Zo sta ła za re je stro wa na 24
wrze śnia 1957 ro ku. Dzia -
ła na te re nie mia sta Ka to -
wi ce. Obec nie Spół dziel nia
zrze sza 19 530 człon ków,
za rzą dza 371 bu dyn ka mi

miesz kal ny mi z 18 922 miesz ka nia mi, 1 250 ga -
ra ża mi wol no sto ją cy mi i 27 pa wi lo na mi han dlo -
wo -usłu go wy mi, o łącz nej po wierzch ni użyt ko -
wej 1 038 111 m2. W za so bach Spół dziel ni
miesz ka po nad 44.000 osób. Spół dziel nia za -
trud nia 411 pra cow ni ków, z któ rych 26 po sia -
da li cen cję za rząd cy nie ru cho mo ści. Za so by
Spół dziel ni zlo ka li zo wa ne są w wie lu dziel ni cach
mia sta Ka to wi ce i po dzie lo ne na 17 wy od ręb -
nio nych or ga ni za cyj nie i go spo dar czo osie dli,
pro wa dzo nych na za sa dach we wnętrz ne go
roz ra chun ku go spo dar cze go. Spół dziel nia wy -
róż nia się spo so bem za rzą dza nia, po le ga ją cym
na du żej sa mo dziel no ści osie dli w po dej mo wa -
niu de cy zji, za rów no w sfe rze go spo dar czej i fi -
nan so wej oraz znacz nym udzia le w go spo da -
ro wa niu ma jąt kiem Spół dziel ni po przez Ra dy
Osie dli. W Spół dziel ni funk cjo nu ją po nad to 4 wy -
od ręb nio ne or ga ni za cyj nie wy spe cja li zo wa ne
za kła dy świad czą ce usłu gi, nie tyl ko na rzecz
człon ków, ale rów nież od bior ców ze wnętrz nych.
Do ty czą one ta kich sfer dzia ła nia jak: go spo dar -
ka cie płow ni cza, usłu gi trans por to we, utrzy ma -
nie i pie lę gna cja zie le ni, po śred nic two we
wtór nym ob ro cie lo ka la mi miesz kal ny mi, ga ra -
ża mi i in ny mi lo ka la mi, za bez pie cze nie i usu -
wa nie wszel kie go ro dza ju awa rii w bu dyn kach
i lo ka lach, a tak że pro wa dze nie par kin gów strze -
żo nych i ma łych tar go wisk na te re nie osie dli.
Spół dziel nia pro wa dzi tak że 6 osie dlo wych
pla có wek spo łecz no -kul tu ral nych. Spół dziel nia
na dal się roz wi ja, po dej mu jąc trud re ali za cji
miesz kań za środ ki wła sne człon ków. Spół dziel -
nia po sia da te re ny bu dow la ne i przy go to wu je
pro jek ty in we sty cyj ne, jed nak o ich re ali za cji za -
de cy du ją re alia eko no micz ne. Naj bliż sze za mie -
rze nia in we sty cyj ne re ali zo wa ne bę dą na osie -

dlach: Za wo dzie, Gra nicz na, Ście gien ne go,
Murc ki oraz Li go ta.

Spół dziel nia po strze ga na jest ja ko jed na z le piej
dzia ła ją cych w kra ju, cze go do wo dem są przy zna -
ne dy plo my, wy róż nie nia, na gro dy; m.in.:
• 2008 r. III miej sce w kon kur sie „OR ŁY POL SKIE -

GO BU DOW NIC TWA 2008”,
• 2008 r. WIEL KA NA GRO DA PRE ZY DEN TA

IZBY BU DOW NIC TWA – Z LAU REM,
• 2008 r. Zło ta Od zna ka Spół dziel ni Miesz ka nio -

wej „Dąb” w Szcze ci nie,
• 2008 r. „ZŁO TY LAUR” ZA SZCZE GÓL NY

WKŁAD W ROZ WÓJ GO SPO DAR KI NIE RU -
CHO MO ŚCIA MI (In sty tut Go spo dar ki Nie ru -
cho mo ścia mi),

• 2008 r. na gro da Ma ece nas Si le siae 2008 (Ze -
spół Pie śni i Tań ca „Śląsk” im. Sta ni sła wa Ha -
dy ny),

• 2008 r. Go dło Pro mo cyj ne „Ślą ski Oskar”,
• 2008, 2007 r. Cer ty fi kat „EU RO LE ADER”,
• 2008, 2007, 2006 i 2005 r. Cer ty fi kat „LI DER

RYN KU”,
• 2008, 2006 r. Grand Prix kon kur su „Eli ta Za rzą -

dza nia” oraz ty tuł Spół dziel cze go Za rzą du Ro -
ku w Ogól no pol skim Pro gra mie „Eli ta Za rzą dza -
nia” (Prze gląd Go spo dar czy Ga ze ty Praw nej),

• 2007, 2006 r. I miej sce w ran kin gu na „Naj lep -
szą spół dziel nię miesz ka nio wą wo je wódz twa ślą -
skie go” (Prze gląd Go spo dar czy Ga ze ty Praw -
nej),

• 2007, 2006, 2005 i 2000 r. WIEL KA NA -
GRO DA Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa,

• 2006 r. Od zna ka ho no ro wa Mi ni stra Go spo dar -
ki „Za Za słu gi dla tu ry sty ki”,

• 2000 r. na gro da „KLON 2000” za wy bit ne do ko -
na nia go spo dar cze i eko lo gicz ne ma ją ce wpływ
na po pra wę śro do wi ska na tu ral ne go,

• 2000 r. Dy plom uzna nia dla Za rzą du KSM „Za nie -
sie nie po mo cy lu dziom  w po de szłym wie ku, oka -
zy wa nie im życz li wo ści i sza cun ku”,

• 1998 r. Wy róż nie nie w kon kur sie „Na naj lep sze
przed się wzię cie po wo du ją ce zmniej sze nie za -
nie czysz cze nia po wie trza z in sta la cji i sys te -
mów grzew czych na te re nie wo je wódz twa ka -
to wic kie go”,

• 1997 r. Od zna ka Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej
„Za Za słu gi dla Spół dziel czo ści”.

PREZENTACJE



Od 17 do 19 kwiet niu w Ka to wi cach od by -
wa ły się XXIV Tar gi Bu dow nic twa Miesz ka nio -
we go, Mo der ni za cji i Wy koń cze nia Wnętrz
TARG BUD, XX Ju bi le uszo we Mię dzy na ro do -
we Tar gi Tech no lo gii Eko lo gicz nych, Po mia -
ru i Oszczęd no ści Cie pła oraz Źró deł Ener gii
IN TE RE CO-ECO DOM, XXX Ju bi le uszo we
Tar gi Ro ślin Ozdob nych i Ar chi tek tu ry Ogro -
dów FLO WER TARG. 

W tar gach wzię ło udział po nad 200 wy staw -
ców z Czech, Nie miec i Pol ski po ka zu ją cych
swe wy ro by na po wierzch ni 7 tys. m. kw. Sze -
ro ki za kres ofert bran ży bu dow la nej, in sta la -
cyj nej, eko lo gicz nej i ogrod ni czej pre zen to wa -
nych by ło przez: pro du cen tów i przed sta wi cie li
re gio nal nych uzna nych ma rek pol skich i za -
gra nicz nych firm.

Przed sta wio no wy jąt ko wą ofer tę z za kre su
sto lar ki otwo ro wej, drew nia nych ma te ria -
łów kon struk cyj nych, po kryć da cho wych, farb,
tyn ków, ro let, mar kiz, ogro dzeń, kost ki bru ko -
wej, a tak że no wo cze sne roz wią za nia w dzie -
dzi nie nie kon wen cjo nal nych – od na wial nych
źró deł ener gii, in sta la cji grzew czych, sys te -
mów re gu la cji i po mia ru cie pła, ko tłów wę glo -
wych, jak rów nież ele men tów wy po sa że nia
i uroz ma ice nia te re nów ze wnętrz nych, m.in.
al ta ny, oczka wod ne, drze wa, krze wy, ro śli ny
ozdob ne, ce bul ki kwia to we. Swo je ofer ty
przed sta wi ły rów nież ban ki i to wa rzy stwa
ubez pie cze nio we oraz wy daw nic twa i por ta -
le bran żo we. 

Tar gi od wie dzi ło po nad 8 tys. pro fe sjo nal -
nych oraz in dy wi du al nych zwie dza ją cych.
Naj więk sze za in te re so wa nie tar go wej pu -
blicz no ści wzbu dzi ły pro duk ty wy ko rzy stu ją -
ce al ter na tyw ne źró dła ener gii oraz roz wią za -
nia pro pa gu ją ce oszczę dza nie ener gii elek -
trycz nej. W ra mach im prez to wa rzy szą cych
tar gom to wa rzy szy ły licz ne se mi na ria do ty czą -
ce ochro ny śro do wi ska, przy ro dy i kra jo bra -
zu wo je wódz twa ślą skie go, współ cze snych
ten den cji w kom po zy cjach ogro dów czy
ochro ny ro ślin przed szkod ni ka mi. 

Z ofer tą tar go wa za po zna li się: Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
i Ta de usz Glϋcksman – Dy rek tor Wy ko naw -
czy Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go

Jak co ro ku tar gom Targ bud i In te re co -Eco -
dom to wa rzy szył kon kurs na „Naj lep szy pro -

dukt”. Przy zna no 10 me da li i 3 wy róż nie nia
Mię dzy na ro do wych Tar gów Ka to wic kich na -
stę pu ją cym fir mom:

TARG BUD:
da cher Mann POl ska za NY LON DE -

KAR SKI, Fle XtOs gMBh za stół SU PER -
CUT, lak Ma sat sP. z O.O. za ŻY WICZ NY
USZCZEL NIACZ DE KAR SKI, P. P.u. a -P
ŻO ry sP. z O.O. za OKNO TWO RZY WO WE
Z NA KLAD KA MI ALU MI NIO WY MI I RO LE TA
WE WNĄTRZ SZY BO WĄ STE RO WA NĄ AU -
TO MA TYCZ NIE, P.h.u. glO Bal tech
za CEN TRA LĘ WEN TY LA CYJ NĄ Z POM PĄ
CIE PŁA GE NIUS 500, sO kÓł ka
Okna i drzwi s.a. za SYS TEM OKIEN
DREW NIA NYCH I DREW NIA NO ALU MI NIO -
WYCH, wi Per sP. z O.O. za RY NIEN KĘ
PRYSZ NI CO WĄ, GE BAU ER ZA KŁAD STO -
LAR SKI za SYS TEM OKIEN I OKIEN NIC

IN TE RE CO -ECO DOM: 
ace s.c. za WY ŁĄCZ NIK AWZ -02/R,

zgM zĘ Biec s.a. za KO CIOŁ GRZEW CZY
WOD NY TY PU KP

Wy róż nie nia Mię dzy na ro do wych Tar gów Ka -
to wic kich przy zna no na stę pu ją cym fir mom: 

kO Pras sP. z O.O. za OBU DO WĘ WY -
KO PU TY PU BOKS, Pa nas schO dy
za SCHO DY DREW NIA NE, P.h.u.P. ekO -
ener gia s.c. za PAL NIK RE TOR TO WY

W trak cie trwa nia tar gów zor ga ni zo wa no
rów nież kon kurs dla wy staw ców w ka te go rii
„Naj ład niej sza aran ża cja sto iska”. W wy ni ku
prac Ko mi sji Kon kur so wej Me da le Mię dzy na -
ro do wych Tar gów Ka to wic kich przy zna no na -
stę pu ją cym fir mom: STO LAR STWO Ma rek
Ma zur i MAR CHEW KA. Wy róż nie nia przy zna -
no fir mom: PA NAS SCHO DY, L.S. PRO -
DUKT, GE BAU ER, AW BUD S.A. na, Kwia ciar -
ni Ró ża, Fir mie EKOL Je rzy Szmaj. 

Or ga ni za tor za pra sza na ko lej ne XXV Tar -
gi Bu dow nic twa Miesz ka nio we go, Mo der ni za -
cji i Wy koń cze nia Wnętrz TARG BUD, XXI Mię -
dzy na ro do we Tar gi Tech no lo gii Eko lo gicz -
nych, Po mia ru i Oszczęd no ści Cie pła oraz Źró -
deł Ener gii IN TE RE CO-ECO DOM, któ re od -
bę dą się w dniach 16-18 kwiet nia 2010 ro ku.

Set ki
wy staw ców,
ty sią ce
zwie dza ją cych
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No we wy wie trza ki ze spo lo ne z wen ty la to rem
da cho wym skła da ją się z wy wie trza ka da cho -
we go gra wi ta cyj ne go i umiesz czo ne go we -
wnątrz nie go wen ty la to ra da cho we go. Wy wie -
trzak oraz wen ty la tor wy ko na ne są z ma te ria -
łu od por ne go na dzia ła nie czyn ni ków agre syw -
nych che micz nie. Uży te do wy ko na nia wen ty -
la to rów ma te ria ły kon struk cyj ne gwa ran tu ją ich
dłu go trwa łą ży wot ność bez wy ko ny wa nia za -
bie gów kon ser wa cyj nych.
Wy wie trza ki ze spo lo ne mo co wa ne są na pod -
sta wach da cho wych, a te z ko lei przy twier dza -
ne są w otwo rach da cho wych wen ty lo wa ne go
po miesz cze nia. Za mon to wa ny we wnątrz wy -
wie trza ka wen ty la tor pod łą czo ny jest do prze -
wo du wen ty la cyj ne go, do któ re go moż na pod -
łą czyć róż ne go ty pu ele men ty wen ty la cyj ne, jak
np.: krat ki wen ty la cyj ne wy wiew ne, ane mo sta -
ty wy wiew ne lub oka py.
Wy wie trza ki ze spo lo ne z wen ty la to rem da cho -
wym po zwa la ją na sto so wa nie wen ty la cji gra -
wi ta cyj nej i me cha nicz nej w za leż no ści od pa -
ra me trów ter mo dy na micz nych po wie trza we -
wnątrz i na ze wnątrz po miesz cze nia (tem pe ra -
tu ra, wil got ność) lub też na sto so wa nie sa mej
wen ty la cji gra wi ta cyj nej al bo me cha nicz nej.
Wen ty la cja gra wi ta cyj na (na tu ral na) dzia ła

na za sa dzie wy ko rzy sta nia róż ni cy ci śnień usta -
lo nej na sku tek róż ni cy tem pe ra tur na ze wnątrz
i we wnątrz po miesz cze nia. Ten ro dzaj wen ty -
la cji sto so wa ny jest naj czę ściej w ni skich bu -
dyn kach prze my sło wych i ha lach, w któ rych pa -
nu je wy so ka tem pe ra tu ra.
W cza sie bez wietrz nej po go dy dzia ła ją one, wy -
ko rzy stu jąc je dy nie róż ni cę tem pe ra tur po wie -
trza we wnętrz ne go i ze wnętrz ne go. Pod czas
na po ru wia tru dzia ła nie wy wie trza ków da cho -
wych jest uza leż nio ne od kie run ku i pręd ko ści
wia tru.
Wen ty la to ry WDc, WDc/s, WA i WB wy ko na -
ne w wer sji che mo od por nej prze zna czo ne są
do prze tła cza nia czyn ni ków agre syw nych che -
micz nie.

Fir ma ofe ru je wen ty la to ry:
• ze sta łą pręd ko ścią ob ro to wą,
•   ze zmien na pręd ko ścią ob ro to wą,
•   wy po sa żo ne w sil ni ki in duk cyj ne jed no fa zo -

we przy sto so wa ne do na pię cio wej re gu la -
cji pręd ko ści ob ro to wej wraz z re gu la to rem
pręd ko ści ob ro to wej (np. ty pu TR),

•   wy po sa żo ne w sil ni ki trój fa zo we mo gą
współ pra co wać z prze mien ni ka mi czę sto tli -
wo ści (fa low ni ka mi); fa low nik mo że współ -
pra co wać z jed nym lub gru pą wen ty la to rów.

•   dwu bie go we trój fa zo we (WDc, WDc/s, WA
i WB).

Ofe ru je my roz wią za nia z za kre su ste ro wa nia
pra cą wen ty la to ra. Moż li we jest ste ro wa nie pra -
cą wen ty la to ra w try bie go dzi no wym, do bo wym,
ty go dnio wym lub tem pe ra tu ro wym.
Pro po nu je my no wy pro gram do bo ru na szych
urzą dzeń, do po bra nia z na szej stro ny in ter ne -
to wej. Pro gram ten po wstał z my ślą o współ -
pra cu ją cych z na mi fir mach pro jek to wych
i wy ko naw czych.

za le ta mi na sze go pro gra mu do bo ru są:
•   in tu icyj ne i in te rak tyw ne me nu pro gra mu,
•   szyb ki i ła twy do bór urzą dzeń oraz ak ce so -

riów,
•   gra ficz ne przed sta wie nie cha rak te ry styk

urzą dzeń w po sta ci przej rzy stych wy kre -
sów z wie lo ma moż li wo ścia mi (za pis, re gu -
la cja...),

•   moż li wość ko rzy sta nia z wie lu na rzę dzi
uła twia ją cych do bór oraz ewen tu al ne pro -
jek to wa nie in sta la cji mię dzy in ny mi z:

– kal ku la to ra strat ci śnie nia – moż li wość
wy mia ro wa nia sprę żu wen ty la to ra dla
obie gu ma gi stral ne go,

– kal ku la to ra ele men tów re gu la cyj -
nych – moż li wość re gu la cji in sta la cji,

– kal ku la to ra bi lan su po wie trza – moż li -
wość ła twe go wy mia ro wa nia wy daj no ści
wen ty la to ra,

– kal ku la to ra po wie trza iX oraz gra ficz nej
wer sji wy kre su Mol lie ra umoż li wia ją cych
ener ge tycz ną ana li zę prze mian po wie trza
wil got ne go,

•   moż li wość ak tu ali za cji pro gra mu przez in -
ter net, 

•   dwie wer sje ję zy ko we pro gra mu
•   moż li wość wy ge ne ro wa nia pli ku za mó wie nia

i wy sła nie go bez po śred nio do fir my Me tal -
plast Sp. z o.o. za po śred nic twem in ter ne tu,

•   do stęp do ka ta lo gów w wer sji PDF.

Ce cha mi szcze gól ny mi wen ty la to rów Me tal plast
są: ener go osz częd ność i ci cho bież ność oraz
trwa łość. Wir ni ki wen ty la to rów wy wa ża ne są
sta tycz nie i dy na micz nie. Ma te ria ły kon struk -
cyj ne gwa ran tu ją dłu go trwa łą ży wot ność, bez
ko niecz no ści wy ko ny wa nia za bie gów kon ser -
wa cyj nych.
Wen ty la to ry ob ję te są 24-mie sięcz ną gwa ran -
cją i po sia da ją znak CE.

ME TAL PLAST − no wo ści
Fir ma Me tal plast wpro wa dzi ła na ry -
nek wie le no wych pro duk tów dla
bran ży in sta la cyj nej: no we wen ty la to -
ry da cho we w wy ko na niu Ex, wen ty -
la to ry WDp z sil ni ka mi od środ ko wy -
mi, wy wie trza ki ze spo lo ne, pod sta wy
tłu mią ce ha łas i tłu mi ki ha ła su. Obec -
nie wpro wa dza ne są do pro duk cji
wen ty la to ry ka na ło we w wer sji stan -
dar do wej i che mo od por nej.  W  na -
szych urzą dze niach sto su je my no we
roz wią za nia zwięk sza ją ce ich trwa łość
i funk cjo nal ność. Do pro duk cji uży wa -
ne są wy so kiej ja ko ści ma te ria ły od por -
ne na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe -
rycz nych oraz za nie czysz czeń.

wentylator
wdc/s-ex

Podstawa
tłumiąca hałas

tłumik
hałasu

wywietrznik zespołowy

PPHU „METALPLAST” Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21

tel./fax (32) 285 54 11, 285 54 86
www.metalplast.info.pl

Sze rzej o no wo ściach na stro nie  www.me tal plast.in fo.pl
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ANALIZY

– skąd się bio rą świa to we re ce sje?
– Sam czę sto za da ję so bie to py ta nie. My ślę,

że w Sta nach Zjed no czo nych do po wsta nia re ce -
sji przy czy nił się 1913 rok, gdy utwo rzo no Bank
Re zerw Fe de ral nych. Do dziś w USA – agen cje
rzą do we, po li ty cy oraz ban ki i in sty tu cje fi nan so -
we to wierz choł ki „że la zne go trój ką ta”, wza jem -
nie od sie bie za leż nych ele men tów. Zresz tą,
gdy przyj rzy my się oso bom zaj mu ją cym wy so kie
sta no wi ska w in sty tu cjach „że la zne go trój ką ta” oka -
że się, że to cią gle ci sa mi lu dzie. To nie no wość.
W 1910 ro ku przed sta wi cie le mię dzy na ro do wej fi -
nan sje ry oraz ro dzi ny Roc ke fel le rów i rzą du
USA spo tka li się w ta jem ni cy – po słu gi wa li się na -
wet przy bra ny mi na zwi ska mi – u wy brze ży Geo -
r gii. Efek tem spo tka nia by ło utwo rze nie w 1913
ro ku Ban ku Re zerw Fe de ral nych. 

W cza sie mo ich wy kła dów za wsze py tam – czy
wie rzy cie po li ty kom, i jesz cze ni gdy nikt nie po -
wie dział, że im wie rzy. Tym cza sem tak na praw -
dę my po li ty ków ob da rza my za ufa niem, po wie rza -
my im w wy bo rach ich funk cje. Wszy scy wy ro śli -
śmy w stwo rzo nym przez nich świe cie, ukoń czy -
li śmy szko ły, któ re w ta ki czy in ny spo sób wspie -
rał rząd. W Pol sce, hi sto ria da je te go świet ne przy -
kła dy, po tra fi cie wal czyć o swo je. Choć by współ -
cze śnie zwy cię stwo „So li dar no ści”, klę ska Ja ru -
zel skie go. Po la cy by li zresz tą za wsze sza no wa -
ni przez ame ry kań skich pa trio tów. uczest ni czy li bo -
wiem w wal ce o wol ność USA.

– czy w wal ce z kry zy sem mo że my li czyć
na dzie dzi ny go spo dar ki, któ re nie pod da ją się
ła two re ce sji?

– My ślę, że ta ką dzie dzi ną mo gą być nie ru cho -
mo ści. Bu dyn ki nie tra cą prze cież na war to ści, na -
wet gdy ich wła ści ciel ogła sza ban kruc two. Na -
stę pu je wte dy zmia na wła sno ści. Do my, miesz -
ka nia – ja ko pro dukt -wy cho dzą z te go bez
szwan ku. Dla te go są dzę, że na stą pi wkrót ce prze -
łom w sek to rze miesz kal nic twa i ta kwe stia mo -
że przy czy nić się do wyj ścia z re ce sji. Ce ny do -
mów mi mo obec ne go kry zy su spa dły bar dzo nie -
wie le. Bo gac two i tak po zo sta je w rę kach es ta bli -
sh men tu. Lu dzie bo ją się de fla cji, tym cza sem ona
mo że być nie groź na. Po pro stu oso by, któ re ma -
ją pie nią dze ku pu ją wię cej. Po dob nie wy glą da
kwe stia z obo wią zu ją cym do wy bu chu I woj ny
świa to wej pa ry te tem zło ta i moż li wo ścia mi po wro -
tu do te go, by zło to peł ni ło funk cję pie nią dza na -
ro do we go i świa to we go i by ło mier ni kiem po rów -
naw czym wa lut. Mo im zda niem po wrót do stan -
dar du zło ta to głów nie kwe stia umo wy spo łecz -
nej. Ta kie roz wią za nie z eko no micz ne go punk tu
wi dze nia nie ma wie lu prze ciw wska zań. Obec nie
obo wią zu ją ce roz wią za nia to ra czej kwe stia przy -
zwy cza je nia. Mu si my pa mię tać, że obec ny kry zys
nie po wstał z dnia na dzień, dłu go na nie go pra -

co wa no. Każ dy ta ki wrzód mu si w koń cu pęk nąć,
i wte dy trze ba otrzą snąć się ze złych na wy ków.
Wie rzę, że każ dy rząd na świe cie mo że sza no -
wać war tość pie nią dza, a po li ty cy po tra fią po dej -
mo wać od po wie dzial ne de cy zje. Je stem w tej
spra wie opty mi stą. Ro ger Do uglas w swo jej
książ ce wska zu je 10 po rad, jak po li tyk mo że sku -
tecz nie za pew nić so bie to, że w ko lej nych wy bo -
rach lu dzie zno wu mu za ufa ją. Do uglas wska zu -
je, że naj waż niej sza jest uczci wość, sza cu nek dla
wy bor ców, po dej mo wa nie w spo sób przej rzy sty
de cy zji i do trzy my wa nie obiet nic wy bor czych.
A Ro ger Do uglas to twór ca go spo dar cze go suk -
ce su No wej Ze lan dii, któ ra z kra ju znaj du ją ce go
się – jesz cze w la tach 70. – na sza rym koń cu
wśród państw uprze my sło wio nych – sta ła się jed -
nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się na świe cie. 

– czy li re cep tą na sku tecz ną wal kę z kry zy -
sem po win na być go spo dar ka wol ne go ryn ku?

– Tak. Po dam tu ta ki przy kład, gdy do szło do sy -
tu acji ogrom ne go za dłu że nia No wej Ze lan dii,
no wy rząd po sta no wił zro bić po rzą dek. Zli kwi do -
wa no przy wi le je, wiel kie do pła ty do nie opła cal ne -
go rol nic twa. Rol ni cy za miast, jak wcze śniej,
pro du ko wać tłu stą ba ra ni nę, na któ rą nie by ło zby -
tu, za czę li pro du ko wać tyl ko chu de mię so. Je go
od bior cą dziś jest prak tycz nie ca ły świat. Oka za -
ło się też, że wię cej osób mo że utrzy my wać się
z rol nic twa niż do tąd. I, że z wie lo krot nie mniej -
szych go spo darstw moż na osią gać więk sze zy -
ski. W mię dzy cza sie zli kwi do wa no cła, ob ni żo no
o po ło wę po dat ki i w efek cie w krót kim cza sie spła -
co no wszyst kie dłu gi pań stwa. Za py ta ny o to je -
den z przed sta wi cie li rzą du, so cja li sta – wte dy rzą -
dzi ła w No wej Ze lan dii Par tia Pra cy – jak mo że po -
stę po wać w ten spo sób, od po wie dział – by łem i je -
stem so cja li stą, dla te go je stem prze ciw przy wi le -
jom dla rol ni ków, któ re fa wo ry zu ją tyl ko jed ną gru -
pę spo łecz ną. No wa Ze lan dia to zresz tą w ogó -
le świet ny przy kład wyj ścia z re ce sji go spo dar czej.

– co za tem pa na zda niem – jest przy czy ną
obec ne go kry zy su?

– Kry zys to wzrost cen, in fla cja. Mu si my pa mię -
tać jed nak, że in fla cja jest ge ne ro wa na przez ban -
ki. Bo wiem, gdy de po nu je my w ban ku pie nią dze,
to ni gdy nie jest tak, że one w ca ło ści spo czy wa -
ją w jed nym miej scu. Bank z na szej go tów ki ko -
rzy sta, wpro wa dza ją do ob ro tu. A to, że ma my
do niej do stęp – ma da wać nam tyl ko po czu cie
bez pie czeń stwa. Mu si my so bie uświa do mić,
że od lat 60. ilość pie nię dzy na ryn ku wzro sła i to
znacz nie. Prze śledź my w USA 200 lat hi sto rii go -
spo dar ki. Na po cząt ku XIX w. pie nią dze prze zna -
cza no na woj nę, w 1913 ro ku – utwo rzo no Bank
Re zerw Fe de ral nych. Go spo dar ka wo jen na do -
pro wa dzi ła do te go, że si ła na byw cza pie nią dza
spa dła do 2 proc. te go co – 70 lat wcze śniej. Zde -

cy do wa ły o tym, jak te raz, bez tro ska rzą dzą cych
i nie od po wie dzial ne wy da wa nie pie nię dzy. Ber nard
Ma doff nie daw no zo stał ska za ny na wię zie nie
za to, że stwo rzył pi ra mi dę fi nan so wą, któ rej ob -
ro ty się ga ły 60 mld do la rów. Wcze śniej do stał 5
ostrze żeń, że pro wa dzi na gan ne prak ty ki, ale nie
zro bio no nic by za po biec je go oszu stwom. Te raz
tak że ci, któ rzy go kon tro lo wa li po win ni po nieść
ka rę. Nie zo sta li uka ra ni. I to po win no dać do my -
śle nia.

Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA
Zdję cie: Mat. pra so we

ken�Schoolland jest profesorem ekonomii i nauk
politycznych na Hawaii Pacific University w Ho-
nolulu. Wykładał w Sheldon Jackson College na Ala-
sce oraz japońskim Uniwersytecie Hakodate. (Za-
siadał m.in. w Komisji Handlu Zagranicznego USA
oraz rządowym biurze ds. negocjacji handlowych).
Każdego roku prezentuje kilkadziesiąt wykładów z
ekonomii na całym świecie. Jego najsłynniejsza
praca - „Przygody Jonatana” - w zbeletryzowanej
formie prezentuje najważniejsze zagadnienia eko-
nomii wolnego rynku, w opozycji do gospodarki cen-
tralnie sterowanej. Jonatan po wypadku swojego
jachtu trafia na brzeg dziwnej wyspy o nazwie –
Korrumpo - i spotyka tam wiele osobliwych postaci
i poznaje egzotyczne obyczaje... Publikację prze-
tłumaczono na 50 języków, właśnie trafiła też na
polski rynek. 
Niedawno prof. Ken Schoolland gościł w Polsce,
spotkał się m.in. ze studentami Wyższej Szkoły „Hu-
manitas” w Sosnowcu, Wyższej Szkoły Handlu i
Prawa im. Łazarskiego w Warszawie, Politechniki
Łódzkiej i uniwersytetu w Białymstoku. 

W przezwyciężeniu kryzysu
pomoże branża nieruchomości
Rozmowa z prof. KENEM SChOOLLANDEM ekonomistą i politologiem z havaii Pacific univercity
w uSA, byłym doradcą w Białym Domu 
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Obec nie naj waż niej szym źró dłem fi nan so -
wa nia w Pol sce przed się wzięć eko lo gicz nych
jest Pro gram Ope ra cyj ny „In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko” na la ta 2007-2013. Ten naj więk szy,
prze zna czo ny dla Pol ski unij ny pro gram po mo -
co wy dys po nu je bu dże tem 28 mi liar dów eu ro!
Bli sko 5 mi liar dów eu ro z tej su my prze zna czo -
no na po rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście -
ko wej, go spo dar kę od pa da mi oraz ochro nę po -
wierzch ni zie mi. 

W ja kim stop niu sko rzy sta z nie go wo je wódz -
two ślą skie? To za le ży od sta rań i ak tyw no ści
je go sa mo rzą dów, ubie ga ją cych się o do fi nan -
so wa nie swo ich pro jek tów w dro dze ogól no pol -
skie go, wie lo stop nio we go kon kur su. War tość
każ de go z nich nie mo że prze kro czyć 25 mi -
lio nów eu ro.

Po śred ni kiem w po zy ski wa niu tych pie nię -
dzy na in we sty cje eko lo gicz ne są Wo je wódz -
kie Fun du sze Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej. 

Dziś już wia do mo, że na dwa dzie ścia kil ka
wnio sków, zgło szo nych z wo je wódz twa ślą skie -
go za po śred nic twem Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach do Pro gra mu „In fra struk tu -
ra i Śro do wi sko”, pięć uzy ska ło po twier dze nie
fi nan so wa nia. 

Przed sta wi cie le trzech z nich, re pre zen tu ją -
cy: Kło buck, Bucz ko wi ce i Po cze sną, na czerw -
co wym spo tka niu w sie dzi bie Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach (in sty tu cji po śred ni -
czą cej w imie niu pań stwa w re ali za cji Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”
na pod sta wie po ro zu mie nie z mi ni strem śro do -
wi ska) ode bra ło urzę do we po twier dze nia do -
fi nan so wa nia zgło szo nych przez ich gmi ny pro -
jek tów.

Bur mistrz mia sta po wia to we go Kło -
buck – Krzysz tof No wak – ja ko pierw szy
przed sta wi ciel sa mo rzą du wo je wódz twa ślą -
skie go za warł w Ka to wi cach umo wę na do fi -
nan so wa nie in we sty cji pn. „Upo rząd ko wa nie
go spo dar ki ście ko wej na te re nie Gmi ny Kło buck
po przez bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej”. 

Koszt pro jek tu, zwią za ne go z roz bu do wą
i mo der ni za cją sys te mu od bio ru ście ków z kło -
buc kiej aglo me ra cji tj. po pro wa dze niem 40 ki -
lo me trów sie ci ka na li za cji sa ni tar nej oraz bu -
do wą urzą dzeń pod czysz cza ją cych ka na li za -
cję desz czo wą, osza co wa no na 81 mln zło tych.
Do ta cja unij na to 53 mln zło tych czy li ty le, ile
wy no si rocz ny bu dżet kło buc kiej gmi ny.

Do ta cja na „Bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
w gmi nie Bucz ko wi ce” z unij ne go Fun du szu

Spój no ści wy nie sie po nad 32 mln zło tych, co
po kry je lwią część kosz tów in we sty cji wy ce nio -
nej na po nad 53 mln zło tych. Na to przed się -
wzie cie gmi na ma rów nież za gwa ran to wa ną
pre fe ren cyj ną po życz kę w WFO Śi GW w Ka -
to wi cach w wy so ko ści 8,6 mln zło tych.

Cie szą się wszy scy. I wójt Jó zef Ca pu ta
i miesz kań cy, któ rzy dzię ki unij nej po mo cy mniej
za pła cą za pod łą cze nia do sys te mu ka na li za -
cyj ne go. I co naj waż niej sze nie bę dą już mu -
sie li się wsty dzić za nie czysz czo nych po to ków,
do któ rych tra fia ją ich wła sne ście ki. Po dob nie
jak i miesz kań cy Ry ba rzo wic, Go dzisz ki i Kal -
nej, bo do wszyst kich so łectw bucz ko wic kiej
gmi ny do trze 60 ki lo me trów pro jek to wa nej
ka na li za cji sa ni tar nej. 

Wójt Krzysz tof Uj ma z gmi ny Po cze sna nie
ukry wa, że 20 mi lio nów do ta cji na „Bu do wę ka -
na li za cji sa ni tar nej w Brze zi nach No wych,
Brze zi nach Ko lo nii, So bu czy nie i we Wrzo so -
wej” – to hi sto rycz ny suk ces. Ni gdy do tąd Po -
cze sna nie uzy ska ła tak du żych środ ków na tak
waż ny cel.

Ta go spo dar na i bar dzo ak tyw na gmi na dłu -
go ocze ki wa ła na pod sta wo wą in fra struk tu rę,
któ ra moc no ogra ni czy ska że nie wód grun to -
wych i po wierzch nio wych ście ka mi ko mu nal -

ny mi. Wkrót ce tra fiać one bę dą do li cza cej so -
bie 28 ki lo me trów no wej ka na li za cji sa ni tar nej.

Spo koj na o lo sy swo je go pro jek tu mo że być
gmi na Ja sie ni ca. W tej miej sco wo ści rów nież
zo sta nie po pro wa dzo na ka na li za cja sa ni tar na,
ko niecz na dla ochro ny zlew ni zbior ni ka Go czał -
ko wic kie go. Na to miast Biel sko -Bia ła wraz
z gmi na mi po wia tu biel skie go wy bu du ją z po -
mo cą unij nej do ta cji wspól ny, no wo cze sny
Za kład Go spo dar ki Od pa da mi.

Kon kurs się jesz cze nie za koń czył. Nie
moż na jed nak nie za uwa żyć, że w ry wa li za -
cji o unij ne pie nią dze przo du ją ma łe ślą skie
gmi ny.

Im się na le ży szcze gól ne uzna nie, bo wy bra -
ły do re ali za cji in we sty cje nie tak spek ta ku lar -
ne jak no we szko ły czy ba se ny, ale te naj trud -
niej sze w re ali za cji – po wie dzia ła Ga brie la Le -
nar to wicz, pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Sro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. I sko rzy sta ły z nie po -
wta rzal nej szan sy do fi nan so wa nia in we sty cji
w okre sie spo wol nie nia go spo dar cze go, kie dy
unij ny pie niądz na eko lo gię jest trud nym
do zdo by cia, ale pew nym pie nią dzem.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA 

EKOLOGIA

Ma łe gmi ny
w czo łów ce

Wójt Krzysz tof Uj ma w Po cze snej, bur mistrz Krzysz tof No wak z Kło buc ka oraz Jó zef Ca pu ta z Bucz ko wic z Ga -
brie lą Le na tro wicz, pre ze sem Za rzą du WFO Śi GW w Ka to wi cach pod czas uro czy sto ści pod pi sa nia umów
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naj gę ściej w kra ju za lud nio ne wo je wódz two
ślą skie „pro du ku je” każ de go ro ku oko ło
1,4 mln ton od pa dów ko mu nal nych. na skła -
do wi ska tra fia ich – we dług da nych urzę du
sta ty stycz ne go w ka to wi cach – mniej wię -
cej 1,2 mln ton. z pro ste go ra chun ku wy ni ka,
że wy rzu ca my na „dzi ko” lub spa la my w do -
mo wych pie cach oko ło 200 tys. ton śmie ci
rocz nie i nie bez piecz nie tru je my śro do wi sko.
a mo że i wię cej.

Gmi ny, któ re pod pi su ją z fir ma mi spe cja li stycz -
ny mi umo wy na od biór ko mu nal nych nie czy sto ści,
nie są w sta nie wska zać miej sca ich skła do wa nia,
bo nie mo ni to ru ją dro gi ich wy wo zu. Lo ku je się je
za tem czę sto na „naj tań szych”, nie speł nia ją cych
stan dar dów ochro ny śro do wi ska skła do wi skach
bądź w miej scach, gdzie w ogó le nie trze ba pła cić
za śmie cio wy de po zyt. By le gdzie, tak że w pod miej -
skich la sach. I jest to naj więk szy pro blem ta kiej aglo -
me ra cji jak gór no ślą ska. 

W wo je wódz twie ślą skim aż 95 proc. od pa -
dów ko mu nal nych tra fia na kon wen cjo nal ne skła -
do wi ska. Tyl ko 3 proc. z ca łej ich ma sy jest se gre -
go wa nych i tyl ko 1 proc. kom po sto wa nych. 

Tak być nie mu si. W ostat nich la tach przy by -
ło 21sor tow ni od pa dów ko mu nal nych i 11 kom po -
stow ni. Mi mo to z kil ku set ty się cy ton pro du ko wa -
nych każ de go ro ku w wo je wódz twie ślą skim od pa -
dów, na da ją cych się do bio de gra da cji, za go spo da -
ro wy wa nych jest za le d wie sto kil ka dzie siąt ton. Resz -
ta za peł nia prze cią żo ne, tra dy cyj ne wy sy pi ska.

Dla cze go tak się dzie je? Bo przez ostat nie 20
lat nie uda ło się w gór no śla skiej me tro po lii stwo -
rzyć jed ne go, spój ne go, kom plek so we go sys te mu
uniesz ko dli wia nia i de po no wa nia śmie ci w spo sób
naj mniej szko dli wy dla śro do wi ska, zgod ny z eu -
ro pej ski mi stan dar da mi. 

Naj wię cej od pa dów ko mu nal nych „pro du ku ją”
Ka to wi ce, So sno wiec, Za brze, By tom i Gli wi ce czy li
naj więk sze mia sta gór no ślą skiej me tro po lii. Pa ra -
dok sal nie w tych mia stach sys tem do brze zor ga -
ni zo wa nej se lek tyw nej zbiór ki od pa dów jest śla do -
wy. Czę sto po se gre go wa ne przez miesz kań -
ców od pa dy, umiesz czo ne w ozna ko wa nych po jem -
ni kach wrzu ca ne są przez ich „od bior ców” do jed -
ne go „ko tła” śmie ciar ki. 

To znie chę ca miesz kań ców do eko lo gicz ne go po -
stę po wa nia ze śmie cia mi, i utrwa la po wszech ne
przy zwy cza je nia do wy rzu ca nia śmie ci by le jak i by -
le gdzie.

wi zy tÓw ka

Wi dać to naj le piej na przed mie ściach ślą skich
miast. Wy star czy prze mie rzyć lo kal ne dro gi za nim
„buch nie” zie leń, by uj rzeć jak śmie ci za sy pu ją ślą -
ską me tro po lię. Zie lo nych te re nów, roz cią ga ją cych
się wzdłuż pe ry fe ryj nych tras prze lo to wych, któ -
ry mi każ de go dnia prze jeż dża ją set ki po jaz dów,
wśród nich rów nież au to ka ry ko mu ni ka cji mię dzy -
na ro do wej, nikt na wet nie sprzą ta. Wi docz ne
z dro gi dzi kie wy sy pi ska śmie ci za do mo wi ły się tam
na do bre. Gor szej wi zy tów ki re gio nu wy kre ować
się nie da! 

Co za tem zro bio no na Ślą sku, by roz wią zać pro -
blem ro sną cej ster ty od pa dów ko mu nal nych?

Po pod pi sa niu w 2001 ro ku zo bo wią zań ak ce -
syj nych po mię dzy Pol ską a Wspól no tą Eu ro pej -
ska w roz dzia le „Śro do wi sko”, po wstał „Kra jo wy
Plan Go spo dar ki Od pa da mi”. Wy mu sił on na wo -
je wódz twach, po wia tach i gmi nach przy go to wa nie
lo kal nych od po wied ni ków te go „Pla nu...” Ta ka re -
gio nal na stra te gia dla ślą skiej me tro po lii rów nież
po wsta ła. 

Wo je wódz ki Plan Go spo dar ki Od pa da mi dla wo -
je wódz twa ślą skie go prze wi dy wał utwo rze nie
ośmiu, w wer sji ak tu ali zo wa nej je de na stu re gio nal -
nych, kom plek so wych, no wo cze snych obiek -
tów ko mu nal nych, wy po sa żo nych m.in. w sor tow -
nie i kom po stow nie od pa dów, speł nia ją cych wszyst -
kie unij ne stan dar dy. 

Zgod nie z ni mi do 2010 ro ku obiek ty te mia ły przyj -
mo wać 60 proc., wszyst kich wy twa rza nych w re gio -
nie od pa dów ko mu nal nych. Dal sze 30 proc. mia -
ło tra fiać na upo rząd ko wa ne skła do wi ska lo kal ne.
Po zo sta łe 10 proc. do wy bu do wa ne go we dług naj -
no wo cze śniej szej, przy ja znej śro do wi sku tech no -
lo gii za kła du ter micz ne go ich uniesz ko dli wia nia.

Za pla no wa no rów nież zmniej sze nie ilo ści skła -
do wa nych od pa dów bio de gra do wal nych. Rok 2010
miał być ostat nim ter mi nem ob ję cia wszyst kich
miesz kań ców wo je wódz twa umo wa mi na od biór
śmie ci z każ de go go spo dar stwa do mo we go. Na la -
ta 2011-2018 prze wi dzia no dal sze zmniej sza nie ilo -
ści skła do wa nych od pa dów ko mu nal nych, zgod -
nie z usta le nia mi Trak ta tu Ak ce syj ne go. 

Co zo sta ło z tych pla nów? Ja ką sy tu acją ma my
dziś?

Punkt kry tycz ny

Mi mo za war te go po ro zu mie nia po mię dzy mia -
sta mi człon kow ski mi a Gór no ślą skim Związ kiem
Me tro po li tar nym i pod pi sa nia wstęp nej umo wy
z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach, gwa ran tu ją -
cej kil ku set mi lio no we do fi nan so wa nie bu do wy
w re gio nie naj no wo cze śniej sze go tech no lo gicz nie
i eko lo gicz nie obiek tu ter micz ne go uniesz ko dli wia -
nia pew nej czę ści od pa dów ko mu nal nych, pro blem
ślą skie go śmiet ni ka zbli ża się nie uchron nie do punk -
tu kry tycz ne go. 

Do dziś spo śród ośmiu po cząt ko wo pro jek to wa -
nych obiek tów re gio nal nych, któ re w 2010 ro ku mia -
ły przyj mo wać więk szość wszyst kich wy twa rza nych
w re gio nie od pa dów, je dy nie dwa z nich: w Ty chach
i Żyw cu peł nią swo ją funk cję. 

W tej sy tu acji nie ma żad nych moż li wo ści ogra -
ni cze nia w przy szłym ro ku ma sy od pa dów ko mu -
nal nych wy wo żo nych na ślą skie skła do wi ska. Nie
ma też naj mniej szej szan sy, by do gra nicz ne go ro -
ku 2010 po wstał no wo cze sny wspól ny dla gmin
obiekt ter micz ne go uniesz ko dli wia nia od pa dów. 

Go spo da rze naj więk szych miast re gio nu, am bit -
nie za bie ga ją cy o wy kre owa nie wi ze run ku gór no -
ślą skiej me tro po lii o eu ro pej skim pre sti żu, jesz cze
na wet nie wie dzą gdzie i kie dy po wsta ną no we
obiek ty uniesz ko dli wia nia od pa dów ko mu nal nych. 

Na dal więc po nad 20 proc. miesz kań ców wo je -
wódz twa ślą skie go nie jest ob ję tych obo wiąz ko wy -
mi umo wa mi na wy wóz śmie ci. Na dal wiel ko ga ba -
ry to we i bu dow la ne od pa dy lą du ją by le gdzie, po -
dob nie jak nie se lek cjo no wa ne od pa dy nie bez piecz -

ne. Uda ło się je dy nie ze wzglę du na za gro że nie za -
mknąć sie dem, tru ją cych śro do wi sko i lu dzi, skła -
do wisk od pa dów. Do brze też moż na oce nić efek -
ty edu ka cji eko lo gicz nej w tej dzie dzi nie, szcze gól -
nie wśród naj młod szych.

Ba JOŃ skie ka ry

Tym cza sem zbli ża się ter min wy wią za nia się Pol -
ski z pod pi sa nych w 2001 ro ku unij nych zo bo wią -
zań ak ce syj nych. Go spo dar ka od pa da mi ko mu nal -
ny mi jest je go in te gral ną czę ścią. Czę ścią zo bo wią -
zań eko lo gicz nych, któ rych wy ko na nie jest naj bar -
dziej spóź nio ne. Za rów no w kwe stii wpro wa dze nia
za sad or ga ni za cyj no -lo gi stycz nych w po stę po -
wa niu z ro sną cą gó rą śmie ci jak i uzy ska nych efek -
tów eko lo gicz nych w tej dzie dzi nie. 

Przy po mnij my! Ja ko kraj zo bo wią za li śmy się
do koń ca 2010 ro ku ogra ni czyć ilość od pa dów de -
po no wa nych na skła do wi skach do 75 proc., w ro -
ku 2013 – do 50 proc., w ro ku 2020 – do 35 proc.
Punk tem od nie sie nia jest rok 1995.

Tych zo bo wią zań w da nym nam do dys po zy cji
cza sie nie speł ni my! Z wszel ki mi te go kon se kwen -
cja mi. Za nie prze strze ga nie unij ne go pra wa gro zi
nam na li cza nie przez Unię Eu ro pej ską ba joń -
skich kar w wy so ko ści 200 tys. eu ro za każ dy dzień
zwło ki! 

Groź ba ta do ty czy w naj więk szej, pro por cjo nal -
nej do pro ble mu ska li, przede wszyst kim wo je wódz -
twa ślą skie go.

Czy wo bec nie wy obra żal nych kon se kwen cji fi -
nan so wych i pre sti żo wych zdo ła my przy naj mniej
przy śpie szyć po rząd ko wa nie ślą skie go śmiet ni ka?
Na to py ta nie wciąż nie ma od po wie dzi... 

Na co wiec cze ka Gór no ślą ski Zwią zek Me tro -
po li tar ny, sko ro... Na po cząt ku mar ca br. rząd przy -
jął pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o od pa dach.
Jej no we prze pi sy są aż nad to ja sne. Mó wią
o za ka zie gro ma dze nia wy ty po wa nych grup od pa -
dów po za in sta la cja mi prze zna czo ny mi do ich od -
zy sku lub uniesz ko dli wia nia. Wpro wa dza ją też zgo -
dę na urzę do we za my ka nie skła do wisk od pa dów,
je śli nie speł nia ją one unij nych eko lo gicz nych
stan dar dów.

JO LAN TA KAR MAŃ SKA

Śmie ci me tro po lii

EKOLOGIA

Kolumny dofinansowane przez
wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej
w katowicach
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16 czerw ca na stą pi ło w Ślą skim Urzę dzie Wo -
je wódz kim w Ka to wi cach pod pi sa nie umo wy na bu -
do wę ko lej ne go, szó ste go już od cin ka au to stra dy
A -1 (od ci nek Pie ka ry Ślą skie – Ma cie jów). War tość
kon trak tu opie wa na bli sko 1, 300 mld zło tych. 

Do ku men ta cję pro jek to wą te go od cin ka opra co -
wa ło kon sor cjum firm: KBP DiM „Trans pro jekt”
z Kra ko wa i BP -K „Com plex Pro jekt” z Ka to wic. Wy -
ko naw cą ro bót jest fir ma: DRA GA DOS S.A. War tość
kon trak tu wg ofer ty wy no si 1 259 105 333,14 PLN.
Od ci nek ma być go to wy pod ko niec 2011 ro ku.

In we sty cja zlo ka li zo wa na jest na te re nie gmi ny
Zbro sła wi ce oraz miast: By tom, Za brze i Gli wi ce.

Od cin kiem tym bę dzie moż na jeź dzić z szyb ko -
ścią. 100 km na go dzi nę. Dro ga bę dzie mia ła 2 pa -
sy ru chu na od cin ku po mię dzy wę zła mi By tom
i Wie szo wa oraz 3 na po zo sta łym od cin ku,

Trze ba bę dzie wy bu do wać nie tyl ko 20,1 km au -
to stra dy, ale rów nież 31 obiek tów in ży nier skich,
w tym: 7 wia duk tów dro go wych, 19 wia duk tów au -
to stra do wych, 1 most, 1 przej ście dla zwie rząt i 3
wia duk ty ko le jo we, 3 wę zły au to stra do we ze Sta -
cja mi Po bo ru Opłat: „By tom” (z DK -11), „Wie szo -
wa” (z DK -78 i DK -94) i „Cze ka nów” (z DK -78), 2
Miejsca Ob słu gi Po dróż nych: MOP II – „Wie szo -
wa Pd.” i MOP III – „Wie szo wa Pn.”, 1 Pla cu Po -
bo ru Opłat: „Cze ka nów”.

Po wsta ną rów nież za bez pie cze nia przed ne ga -
tyw nym od dzia ły wa niem na śro do wi sko: zie leń izo -
la cyj na, ekra ny dźwię ko chłon ne, se pa ra to ry i zbior -
ni ki re ten cyj no -oczysz cza ją ce, za bez pie cze nia
od wpły wów eks plo ata cji gór ni czej i płyt kiej eks plo -
ata cji rud nej, urzą dze nia bez pie czeń stwa ru chu,
oświe tle nia wę złów wraz z SPO, MOP i PPO,

Prze bu do wa na zo sta nie in fra struk tu ra tech nicz -
na, w tym ist nie ją cy ukła du ko mu ni ka cyj ny, sie ci
ener ge tycz ne, wo do cią go we, ga zo we, te le tech nicz -
ne i in ne, któ re ko li du ją z prze bie giem au to stra dy.

O ska li ro bót świad czy fakt, iż trze ba bę dzie wy -
ko pać ok. 1,5 mln m sześc. zie mi i zro bić na sy py
z 3 mln m sześc. grun tu. Po sta wio ne zo sta ną
na dłu go ści 23 km chro nią ce miesz kań -
ców przed ha ła sem ekra ny aku stycz ne o wys.
od 3 m do 8 m – ok. 23 km.

Oczy wi ście bu do wa od cin ka Pie ka ry Ślą -
skie – Ma cie jów to tyl ko jed na z wie lu czą stek skła -
da ją ca się na bu do wę dro gi, któ ra ma po łą czyć
Gdańsk z po łu dnio wą Pol ską i Cze cha mi. Au to stra -
da A -1 prze cho dzą ca przez wo je wódz two ślą skie
z pół no cy na po łu dnie re gio nu jest czę ścią VI Ko -
ry ta rza Trans por to we go Sie ci Trans eu ro pej skiej i bę -
dzie li czyć 166,8 km.

Od ci nek au to stra dy od gra ni cy z wo je wódz twem
łódz kim aż do Py rzo wic re ali zo wa ny bę dzie przez
kon ce sjo na riu sza – Au to stra da Po łu dnie S.A. (Bu -
di mex, Cin tra Con ces sio nes i Fer ro vial -Agro man),
z któ rym zo sta ła pod pi sa na 22 stycz nia 2009. Pra -
ce na tym li czą cym 74,6 km od cin ku zo sta ną osta -
tecz nie za koń czo ne w 2014 ro ku, na to miast od ci -
nek od gra ni cy z wo je wódz twem łódz kim do wę -
zła Rzą sa wa – w 2012 ro ku.

Od ci nek au to stra dy o dłu go ści 92,2 km od wę -
zła Py rzo wi ce do gra ni cy Pol ski z Re pu bli ką Cze -
ską re ali zo wa ny jest w sys te mie tra dy cyj nym
przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Na od cin ku „Py rzo wi ce – Pie ka ry Ślą skie”
trwa pro ce du ra zwią za na z wy ło nie niem wy ko naw -
cy. Od wę zła „Ma cie jów” aż do gra ni cy Pol ski z Re -
pu bli ką Cze ską trwa ją pra ce bu dow la ne. Jesz cze
w tym ro ku od da ny do ru chu zo sta nie wę zeł „So -
śni ca” na skrzy żo wa niu au to strad A1 i A4 oraz od -
ci nek au to stra dy A1 od So śni cy do wę zła „Bełk”.
Bu do wa od cin ków „Bełk -Świer kla ny” i „Świer kla ny -
-Go rzycz ki” zo sta nie za koń czo na w 2010 ro ku.

(TB)
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NOWE ŚLĄSKIE INWESTYCJE

Kie dy po je dzie my
au to stra dą A1?

Bu do wę au to stra dy a1 na dłu go ści 166,8 km po dzie lo no na na stę pu ją ce za da nia
za da nia w sys te mie kon ce syj nym (dł. 74,6 km):
• Od ci nek gra ni ca woj. łódz kie go – wę zeł „Rzą sa wa” dł. 19,9 km
• Od ci nek Rzą sa wa – wę zeł „Woź ni ki” dł. 39,6 km
• Od ci nek Woź ni ki – Py rzo wi ce (lot ni sko, bez wę zła) dł. 15,1 km

Za da nia w sys te mie „tra dy cyj nym” (dł. 92,2 km):
• Od ci nek wę zeł „Py rzo wi ce” – wę zeł „Pie ka ry Ślą skie” dł. 16,1 km
• Od ci nek Pie ka ry Ślą skie – Ma cie jów dł. 20,1 km
• Od ci nek wę zeł „Ma cie jów” – So śni ca dł. 6,03 km
• Wę zeł So śni ca – dł. 2,17 km
• Od ci nek So śni ca – wę zeł „Bełk” dł. 15,4 km
• Od ci nek Bełk – wę zeł „Świer kla ny” dł. 14,1km
• Od ci nek Świer kla ny – gra ni ca pań stwa w Go rzycz kach dł. 18,3 km

Au to stra da A1 od ci nek So śni ca -Bełk.



Ma low ni czo po ło żo ny na sto ku gó ry Rów -
ni ca trzy gwiazd ko wy Ho tel „Ja skół ka” w Ustro -
niu za pra sza Pań stwa do spę dze nia wol ne go
cza su w sa mym ser cu Be ski du Ślą skie go.

Gwa ran tu je my Pań stwu po byt w kom for to -
wo wy po sa żo nych po ko jach, wy so ki stan dard
usług, kli ma ty zo wa ne po miesz cze nia ogól no -
do stęp ne, bo ga tą in fra struk tu rę we wnątrz ho -
te lo wą, smacz ną do mo wą kuch nię oraz sze -
ro ki pa kiet im prez to wa rzy szą cych. Jed no cze -
śnie za pra sza my do na sze go SPA bę dą ce go
do sko na łym miej scem, w któ rym moż na zli kwi -
do wać stres, zre ge ne ro wać si ły, za trzy mać
mło dość 

Nie wąt pli wym atu tem jest usy tu owa nie Ho -
te lu w dziel ni cy wy po czyn ko wo-uzdro wi sko -
wej gdzie dzię ki od po wied nim wa lo rom kli ma -
tycz nym, kra jo znaw czym i lecz ni czym, a tak -
że do brze roz wi nię tej ba zie spor to wo-re kre -
acyj nej za rów no wy po czy nek jak i spo tka nia
szko le nio wo-kon fe ren cyj ne są praw dzi wą
przy jem no ścią.

Ho tel dys po nu je 150 miej sca mi noc le go wy -
mi w kom for to wo wy po sa żo nych. po ko jach
1 oso bo wych, 2 oso bo wych, po ko jach ty pu stu -
dio oraz po ko jach o pod wyż szo nym stan dar -
dzie – ty pu LUX* z sa lo nem sy pial nią i ła zien -
ką z wan ną hy dro ma sa żem. Obiekt jest do sto -
so wa ny do ob słu gi Go ści nie peł no spraw -
nych.

We wszyst kich po ko jach (po ka pi tal nym re -
mon cie) – w czę ści po łu dnio wej z wi do kiem
na gó rę Czan to ria oraz w czę ści za chod niej
na mia sto Ustroń dla na szych Go ści ofe ru je my:

* mi ni ba ry
* bez płat ny do stęp do In ter ne tu
* te le wi zję sa te li tar ną
* ła zien ki z prysz ni cem lub wan ną z hy dro -

ma sa żem (w po ko jach LUX*)
* ca łość ume blo wa nia i wy po sa że nia prze -

wi dzia ne go dla Ho te li o trzy gwiazd ko -
wym stan dar dzie

Po ko je LUX * po sia da ją wan ny z hy dro ma -
sa żem.

Ho tel „Ja skół ka” pro fe sjo nal nie i kom plek -
so wo ob słu gu je kon fe ren cje, zjaz dy, sym po -
zja oraz in ne im pre zy zor ga ni zo wa ne.

Do dys po zy cji Go ści od da je my kli ma ty zo -
wa ne sa le kon fe ren cyj ne wy po sa żo ne w no -
wo cze sny sprzęt kon fe ren cyj ny:

* rzut nik pi sma
* rzut nik slaj dów
* sprzęt au dio – vi deo
* wi de opro jek tor z ekra nem

do pro jek cji tyl nej
* wskaź ni ki la se ro we
* na gło śnie nie sta cjo nar ne

i bez prze wo do we
* flip char ty
* ka bi na tłu ma cza – moż li wość

tłu ma cze nia sy mul ta nicz ne go
Ho tel spe cja li zu je się w tra dy cyj nych da niach

kuch ni pol skiej oraz da niach re gio nal nych
kuch ni be skidz kiej

Stan dar do we po sił ki ser wo wa ne są w for -
mie sto łu szwedz kie go:

* śnia da nie – stół szwedz ki
* obiad – przy staw ka, de ser,

da nie głów ne stół szwedz ki sa łat ko wy,
stół szwedz ki z na po ja mi

* ko la cja – da nie go rą ce, stół szwedz ki
zim na pły ta

Ho tel po sia da wła sną re stau ra cję z bo ga -
tą kar tą me nu i spe cjal no ścia mi Sze fa Kuch -
ni do któ rej za pra sza my w go dzi nach
8.00-22.00.

Dla grup zor ga ni zo wa nych Ho tel po sia da bo -
ga tą ofer tę im prez to wa rzy szą cych i re ali zu -
je zle ce nia w za kre sie or ga ni za cji:

* ban kie tów, przy jęć,
im prez oko licz no ścio wych

* po ka zów sztucz nych ogni
* wy stę pów zna nych gwiazd

es tra dy pol skiej
* ognisk z wy stę pem ka pe li gó ral skich
* ko la cji re gio nal nych w gó ral skich

karcz mach na gó rze Rów ni ca
* pik ni ków po łą czo nych z kon ku ren cja mi

spraw no ścio wy mi na po li go nie pa int ball
* let nich i zi mo wych ku li gów
* in nych im prez na zle ce nie

na szych Go ści
* wy cie czek po oko li cy, a tak że do Czech

i na Sło wa cję

43-450 Ustroń, ul. Zdro jo wa 10, Pol ska
tel. + 48 (033) 854-48-40, 854-15-59,

tel./fax + 48 (033) 854-29-29
e -ma il: ho tel@ja skol ka.com.pl

www.ja skol ka.com.pl

Hotel „Jaskółka”



„Bu dus” s.a. spe cja li zu je się w świad cze niu kom plek so wych usług bu dow -
la nych. w re ali za cjach umów wy stę pu je głów nie ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca.

Fir ma roz po czę ła swo ją dzia łal ność na ryn ku bu dow la nym w 1951 ro ku, stąd wie le in we sty cji iden -
ty fi ku ją cych Śląsk po wsta ło przy jej bez po śred nim udzia le. Na le żą do nich m.in.: Ka to wic ki Spodek,
Wo je wódz ki Park Kul tu ry i Wy po czyn ku, Dwo rzec PKP, Wo je wódz ka Ko men da Po li cji, Szpi tal Oku -
li stycz ny, Sta dion Ślą ski.

W ostat nich la tach Spół ka BU DUS wy spe cja li zo wa ła się w re ali za cji obiek tów han dlo wo-usłu go -
wych oraz par ków prze my sło wych. Waż niej sze z nich to: 
– pa wi lo ny me blo we Aga ta w Ka to wi cach, Gli wi cach, Ryb ni ku, Wro cła wiu i Ło dzi,
– Car re fo ur i Ca sto ra ma w Ka to wi cach, Are na w Gli wi cach, Prak ti ker w Ryb ni ku i Gru dzią dzu,

SFE RA w Biel sku Bia łej, PIK w Mi ko ło wie, Ga le ria Wi sła w Płoc ku (in we sty cja otrzy ma ła ty tuł
Naj lep sze go Cen trum Han dlo we go w ka te go rii Du że Cen trum Han dlo we w kon kur sie Shop ping
Cen ter Awards 2009)

– By tom ski Park Prze my sło wy, Tech no park w Gli wi cach, In ku ba tor Przed się bior czo ści w Kra ko wie.

Du żym atu tem fir my jest wy so ce wy spe cja li zo wa na i do świad czo na ka dra in ży nie ryj no-tech nicz -
na, po zwa la ją ca po dej mo wać się re ali za cji róż no rod nych za dań, ofe ru jąc przy tym szyb kie ter -
mi ny wy ko na nia oraz wy so kie stan dar dy ja ko ścio we.

„Bu dus” s.a. OFe ru Je usłu gi w za kre sie:

☞ KOM PLEK SO WEJ RE ALI ZA CJI OBIEK TÓW PRZE MY SŁO WYCH I BU DOW NIC TWA 
OGÓL NE GO WRAZ Z IN FRA STRUK TU RĄ

☞ KOM PLEK SO WEJ RE STRUK TU RY ZA CJI IST NIE JĄ CYCH OBIEK TÓW
☞ BU DO WY OCZYSZ CZAL NI ŚCIE KÓW
☞ KA NA LI ZA CJI OGÓL NO SPŁAW NEJ I KO LEK TO RÓW SA NI TAR NYCH
☞ PRAC ZIEM NYCH, MA KRO NI WE LA CJI I WY KO PÓW, WZMAC NIA NIA GRUN TU

ME TO DĄ WI BRO FLO TA CJI – KO LUMN KA MIEN NYCH
☞ UTWAR DZA NIA NA WIERZCH NI PLA CÓW, CHOD NI KÓW I ULIC 
☞ PRO JEK TO WA NIA

Ja kość usług ofe ro wa nych przez Spół kę za pew nia rów nież wdro żo ny sys tem za rzą dza nia ja ko -
ścią w za kre sie bu do wy i mon ta żu kom plet nych obiek tów bu dow la nych, zgod nie z nor mą DIN
EN ISO 9001:2000.

PO sia da ne cer ty Fi ka ty:

* Cer ty fi kat dla Sys te mu Za rzą dza nia wg EN ISO 9001:2000 w za kre sie bu do wy i mon ta żu kom -
plet nych obiek tów bu dow la nych

* Cer ty fi kat D&B „Przej rzy sta Fir ma”
* So lid na Fir ma 2008

na grO dy i wy rÓŻ nie nia:

– Wiel ka Na gro da z Lau rem Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach – 2008 rok 
– Wiel ka Na gro da Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach – 2007 rok – za ca -

ło kształt dzia łal no ści na ślą skim ryn ku bu dow la „ nym 
– Wiel ka Na gro da Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach – 1999 rok – za ge -

ne ral ne wy ko naw stwo cen trum Han dlo wo – Usłu go we go Ca sto ra ma – Car re fo ur w Ka to wi cach 
– Me dal II Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go AU TO STRA DA – POL -

SKA – 1996 rok – za tech no lo gię wzmac nia nia grun tów
– Ty tuł „BU DO WA RO KU 1993” – dla in we sty cji „Wo do ciąg Dzieć ko wi ce”

Ka to wic kie Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Prze my sło we go

„Bu dus” s.a.

ka to wic kie Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we go „Bu dus” s.a.
40-053 ka to wi ce, ul. Bar ba ry 21 tel.: (032) 35 99 300 fax: (032) 251 55 81 

www.bu dus.com.pl

2008


