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Szanowni Państwo!

Do�bie�ga�ją�cy�koń�ca�rok 2009�był�dla�przed�się�biorstw�sek�to�ra
bu�dow�nic�twa�znacz�nie�trud�niej�szy�niż�w po�przed�nich�dwóch
la�tach.�Na�stą�pił�bar�dzo�zna�czą�cy�spa�dek�in�we�sty�cji�ko�mer�cyj�nych,
a tym�sa�mym�no�wych�kon�trak�tów�na pra�ce�pro�jek�to�we�i ro�bo�ty
bu�dow�la�ne.�Sil�na,�wza�jem�na�kon�ku�ren�cja�przed�się�biorstw
na zle�ce�nia�in�we�stor�skie,�zmniej�szy�ła�wy�mier�nie�ich
do�tych�cza�so�wą�ren�tow�ność�dzia�ła�nia.�Po�now�nie�ujaw�ni�ły�się
za�to�ry�płat�ni�cze.�Sy�tu�acja�na ryn�ku�bu�dow�la�nym�by�ła�by�za�pew�ne
jesz�cze�gor�sza,�gdy�by�nie�istot�ny�wzrost�in�we�sty�cji�pu�blicz�nych.
Wbrew�po�cząt�ko�wym�oba�wom,�Mi�ni�ster�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go
wraz�z człon�ka�mi�Rzą�du,�stwo�rzy�ła�sys�te�mo�we�i pres�sin�go�we
wa�run�ki�sku�tecz�ne�go�wy�ko�rzy�sty�wa�nia�środ�ków�z fun�du�szy
eu�ro�pej�skich�na no�we�in�we�sty�cje�w ra�mach�sek�to�ro�wych
i re�gio�nal�nych�pro�gra�mów�ope�ra�cyj�nych.�Wśród�tych�pierw�szych,
zwłasz�cza�na za�da�nia�in�fra�struk�tu�ry�i śro�do�wi�ska.
Zwięk�szy�ły�ak�tyw�ność�in�we�sty�cyj�ną�wo�je�wódz�kie�wła�dze
sa�mo�rzą�do�we�oraz�miast�i po�wia�tów.�Zdo�ła�ły�za�pew�nić�środ�ki
wła�sne�na in�we�sty�cje�z fun�du�szy�UE.�Śmie�lej�niż�do�tych�czas,
ko�rzy�sta�ły�z in�nych�roz�wią�zań�fi�nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji,�po�przez
emi�sję�ob�li�ga�cji�i kre�dy�ty,�ale�tak�że�na za�sa�dach�part�ner�stwa
pu�blicz�no�-pry�wat�ne�go,�usta�wy�o kon�ce�sjach�na ro�bo�ty�i usłu�gi
oraz�w ob�sza�rze�ter�mo�mo�der�ni�za�cji.�Speł�zły�na ni�czym
ocze�ki�wa�nia�śro�do�wisk�bu�dow�la�nych�na ra�dy�kal�ne�uspraw�nie�nie
pro�ce�sów�in�we�sty�cyj�nych.�Przy�ję�ta�przez�Sejm�no�we�li�za�cja�Pra�wa
Bu�dow�la�ne�go�cze�ka�na orze�cze�nie�Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�go.
Dal�sze�pro�jek�ty�zmian�te�go�„Pra�wa”�oraz�usta�wy�o pla�no�wa�niu
i za�go�spo�da�ro�wa�niu��prze�strzen�nym�ugrzę�zły�w pro�ce�sach
le�gi�sla�cyj�nych.�Wiel�ce�bu�du�ją�ce�są�na�to�miast�da�ne�GUS
i Sys�te�mu�In�for�ma�cji�Oświa�to�wej.�Wbrew�od�czu�ciom
firm�bu�dow�la�nych,�łącz�na�licz�ba�osób�kształ�cą�cych�się
w za�wo�dach�bu�dow�la�nych�nie�ma�le�je�lecz�wy�raź�nie�wzra�sta
i to�po�mi�mo�ni�żu�de�mo�gra�ficz�ne�go.�Pra�wie�prze�są�dzo�ne
przy�wró�ce�nie�moż�li�wo�ści�nada�wa�nia�ogra�ni�czo�nych�upraw�nień
bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�ków�bu�dow�nic�twa,�zwięk�szy�atrak�cyj�ność
kształ�ce�nia�w za�wo�dach�bu�dow�la�nych.

Tadeusz�Wnuk

Prezydent
Śląskiej�Izby�Budownictwa

MOIM ZDANIEM
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– Jaka przy szłość cze ka mia sta Pol ski?
–�Dy�na�micz�ne�me�tro�po�lie�i glo�bal�ne�mia�sta

to�dziś�klu�czo�wi�ak�to�rzy�świa�to�we�go�sys�te�mu.
To�re�gio�ny�i mia�sta,�a nie�ca�łe�pań�stwa,�naj�bar�-
dziej�po�bu�dza�ją�wzrost�go�spo�dar�czy.�O przy�-
szło�ści�Pol�ski�też�de�cy�do�wać�bę�dą�naj�więk�sze
ko�nur�ba�cje.�Po wie�lu�la�tach�ba�dań�nad get�ta�-
mi�bie�dy�w re�gio�nie�i opra�co�wa�niu�stra�te�gii�prze�-
ciw�dzia�ła�nia� wy�klu�cze�niu,� po�sta�no�wi�li�śmy
przyj�rzeć� się� dru�gie�mu� krań�co�wi� –� gru�pie
okre�śla�nej� ja�ko� „wy�gra�ni� trans�for�ma�cyj�ni”.
Zmia�ny�zwią�za�ne�z po�ja�wie�niem�się�kla�sy�śred�-
niej� oraz� lu�dzi� bar�dzo� bo�ga�tych� wi�dać� np.
na ryn�ku�nie�ru�cho�mo�ści,�gdzie�na�stą�pił�roz�wój
bu�dow�nic�twa� jed�no�ro�dzin�ne�go� ty�pu� ga�ted
com�mu�ni�ties,�czy�li�osie�dli�gro�dzo�nych.�So�cjo�-
lo�go�wie�uwa�ża�ją�ich�po�wsta�wa�nie�za no�wą�get�-
to�iza�cję�prze�strze�ni�miej�skiej.�Chciał�bym�pro�-
sić�tych,�któ�rzy�bu�du�ją�no�wą�tkan�kę,�no�wą�ja�-
kość,� by� to� by�ła� prze�strzeń� mak�sy�mal�nie
otwar�ta�–�na ty�le,�na ile�moż�na,�aby�nie�od�dzie�-
lać�jej�od po�zo�sta�łej�tkan�ki�miej�skiej.�Osie�dla
gro�dzo�ne� to� błąd.� Bo�gac�two� nie� mo�że� być
przed�mio�tem�do za�wsty�dze�nia.�Je�śli�jest�uczci�-
wie�zdo�by�te,�po�win�no�być�przed�mio�tem�du�my,
otwar�cia,�a nie�za�mknię�te�go�get�ta.

– A mia sta Ślą ska?
–�Nie�mam�wąt�pli�wo�ści,�że�do sie�ci�na�tu�ral�-

nych�po�wią�zań�Gór�ne�go�Ślą�ska�i Kra�ko�wa�na�-
le�ży�do�łą�czyć�rów�nież�re�gion�cze�skiej�Ostra�-
wy,�od�da�lo�nej�od Ka�to�wic�o kil�ka�dzie�siąt�ki�lo�-
me�trów.�Już�dziś,�po prak�tycz�nej�li�kwi�da�cji�kon�-
tro�li�gra�nicz�nych,�wi�dać�sil�ny�prze�pływ�lu�dzi,�to�-
wa�rów�i usług�mię�dzy�ty�mi�re�gio�na�mi.�W od�-
nie�sie�niu� do in�nych� eu�ro�pej�skich� me�tro�po�lii
o zbli�żo�nym�cha�rak�te�rze�(np.�nie�miec�kie�Za�głę�-
bie�Ruh�ry,�fran�cu�ski�re�gion�Nord�Pas�De�Ca�-

la�is)�Śląsk�jest�mniej�szy�za�rów�no�pod wzglę�-
dem�po�wierzch�ni,�jak�i lud�no�ści,�ale�za�gęsz�cze�-
nie�lud�no�ści� jest�tu�naj�więk�sze�–�1620�osób
na km�kw.,�przy 123�oso�bach�śred�nio�w Pol�-
sce.�Je�stem�prze�ko�na�ny,�że�choć�ślą�skie�gór�-
nic�two�na�dal�da�je�utrzy�ma�nie 115�tys.�osób�i ich
ro�dzi�nom,�Śląsk�stop�nio�wo�zmie�nia�swój�cha�-
rak�ter,� zmie�rza�jąc� w stro�nę� spo�łe�czeń�stwa
usług.�Dziś�w tym�sek�to�rze�pra�cu�je 52�proc.
miesz�kań�ców,�wo�bec�ok. 80�proc.�w USA.�To
po�ka�zu�je�ska�lę�za�póź�nień,�ale�i szans�roz�wo�-
jo�wych.�Sta�jąc�się�spo�łe�czeń�stwem�po�prze�my�-
sło�wym,�miesz�kań�cy�Ślą�ska�sta�ją�się�za�ra�zem
spo�łe�czeń�stwem� kon�sump�cyj�nym.� W ubie�-
głym�ro�ku�śred�nie�wy�na�gro�dze�nie�w woj.�ślą�-
skim�wy�no�si�ło 3694,38 zł�i by�ło�o 883,42 zł�wyż�-
sze�od śred�niej� kra�jo�wej.�Z da�nych�apa�ra�tu
skar�bo�we�go� wy�ni�ka,� że� w re�gio�nie� miesz�-
ka 1281�osób�o do�cho�dach�prze�kra�cza�ją�cych
mi�lion�zło�tych,�z cze�go 144�to�miesz�kań�cy�Ka�-
to�wic.� Dzie�wię�ciu� ślą�skich� mi�lio�ne�rów� jest
na li�ście 100� naj�bo�gat�szych� Po�la�ków.� To
wszyst�ko�spra�wia,�że�ro�śnie�po�pyt�na do�bra�luk�-
su�so�we,�roz�bu�do�wy�wa�ne�są�wiel�kie�cen�tra�han�-
dlo�we.�Z fak�tu�miesz�ka�nia�w sto�li�cy�Gór�ne�go
Ślą�ska�bar�dzo�lub�ra�czej�za�do�wo�lo�nych�jest 78
proc.�an�kie�to�wa�nych.�Bli�sko 2�proc.�ba�da�nych
ka�to�wi�czan�swo�ją�sy�tu�ację�fi�nan�so�wą�uwa�ża
za ce�lu�ją�cą,�a 61,6�proc.�za bar�dzo�do�brą�lub
do�brą.�Z per�spek�tyw�na przy�szłość�za�do�wo�lo�-
nych� jest 56� proc.� miesz�kań�ców� Ka�to�wic,
a 61� proc.� jest� za�do�wo�lo�nych� z do�stę�pu
do opie�ki�zdro�wot�nej.�Du�żą�licz�bą�re�no�mo�wa�-
nych� ośrod�ków� me�dycz�nych� so�cjo�lo�go�wie
uwa�ża�ją� za po�waż�ny� atut� re�gio�nu.� Trzech
na czte�rech�ka�to�wi�czan�uwa�ża,�że�naj�bliż�sze
oto�cze�nie�miej�sca,�w któ�rym�miesz�ka�ją,�jest�bar�-

Ma�rek�Sta�ni�sław�Szcze�pań�ski (ur. 1956) w Czę sto -
cho wie, pol ski so cjo log, czło nek Pol skiej Aka de mii Na -
uk, pra cow nik – obec nie dy rek tor In sty tu tu So cjo lo gii
Uni wer sy te tu Ślą skie go, współ za ło ży ciel i rek tor Wyż -
szej Szko ły Za rzą dza nia i Na uk Spo łecz nych w Ty chach. 
Miesz ka w Ty chach, 23 stycz nia 2009 ro ku na uro czy -
stej se sji in au gu ru ją cej ob cho dy 75-le cia nada nia Ty -
chom praw gmi ny miej skiej otrzy mał ty tuł Ho no ro we -
go Oby wa te la Mia sta. Ty tuł przy zna no za współ za ło -
że nie Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Na uk Spo łecz nych
w Ty chach, co po zwa la kształ cić mło dych lu dzi,
za ak tyw nych uczest ni ków ży cia spo łecz ne go, sil nie
zwią za nych ze spo łecz no ścią lo kal ną i re gio nal ną,
za współ two rze nie spo tkań na uko wych pod na zwą Ty -
skie Se mi na ria Ma jo we, dzię ki któ rym Ty chy, nie bę -
dąc wiel kim ośrod kiem aka de mic kim, za ist nia ły
na na uko wej ma pie Pol ski, za ak tyw ną re ali za cję im -
pe ra ty wu: „Myśl glo bal nie, dzia łaj lo kal nie”, za pra ce
ba daw cze nad spo łecz no ścią i zbio ro wo ścią lo kal ną
oraz oj czy zną pry wat ną: na szym mniej szym nie bem.
– Stu dia skoń czy łem z wy róż nie niem, cze go kon se -
kwen cją by ły klu cze do miesz ka nia. Miesz ka nie cze -
ka ło na mnie na osie dlu R w nie zna nych mi Ty chach.
Był rok 1979. Wy sia dłem na sta cji Ty chy – Żwa ków
i w bło cie po ciem ku sze dłem pod wska za ny ad res,
przy glą da jąc się blo ko wi sku z wiel kiej pły ty. O wra -
że niach le piej nie mó wić. Naj gor sze jed nak by ło to, że
osie dle R nie mia ło jesz cze dróg i ko mu ni ka cja ze świa -
tem nie ist nia ła. Bar dzo szyb ko prze nio słem się
na Ale ję Nie pod le gło ści, a po tem na Ej smon da. Ży cie
ku si mnie te raz bar dziej atrak cyj ny mi miej sca mi
w kra ju, ale nie je stem w sta nie od ciąć się od te go
mia sta, te go re gio nu, gdzie są prze cież gro by mo ich
naj bliż szych – pod kre śla prof. Szcze pań ski.
Jest człon kiem Zgro ma dze nia Gór no ślą skie go Związ -
ku Me tro po li tal ne go, ze spół eks per tów i na ukow ców
pod je go kie row nic twem prze pro wa dził ba da nia z za -
kre su moż li wo ści utwo rze nia do 2025 ro ku Me tro po -
lii „Si le sia”.
Prof. Szcze pań ski jest au to rem i współ au to rem se tek
pu bli ka cji z za kre su so cjo lo gii mia sta, so cjo lo gii edu ka -
cji oraz zmia ny spo łecz nej, zde cy do wa na więk szość
z nich to współ au tor stwa i współ re dak cje. Znacz na część
je go prac po świę co na jest też za gad nie niom toż sa mo -
ści i so cjo lo gii re gio nów, szcze gól nie pro ble mom Gór -
ne go Ślą ska. Są to m.in.: „Opel z gór ni czym pió ro pu szem.
Re struk tu ry za cja wo je wódz twa ka to wic kie go 1989-
1996”, „Gór ny Śląsk 2005. Sce na riusz re struk tu ry za cji”,
„Mia sto so cja li stycz ne i świat spo łecz ny je go miesz kań -
ców”, „Mia sto i miesz ka nie w spo łecz nej świa do mo -
ści. Ka to wi cza nie o Ka to wi cach” (współ au tor), „Zro zu -
mieć roz wój. Od spo łe czeństw tra dy cyj nych do in for -
ma cyj nych” (współ au tor). Jest też au to rem pod ręcz -
ni ków „Teo ria zmian spo łecz nych. Wy bra ne za gad nie -
nia”, „Mia sto i prze strzeń w per spek ty wie so cjo lo gicz -
nej” (współ au tor), „Roz wój lo kal ny i re gio nal ny w per -
spek ty wie so cjo lo gicz nej” (współ au tor).
Hob by: lek tu ra (zwłasz cza po ezja i Ka pu ściń ski)

Je ste śmy
naj więk szym
mia stem
w pol sce
Roz mo wa z prof. dr. hab. MAR kIEM SZcZE pAń SkIM,
so cjo lo giem Uni wer sy te tu Ślą skie go w ka to wi cach,
jed nym z twór ców idei Me tro po lii „Si le sia”
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dzo�do�bre.�Ale�z ak�tu�al�ne�go�miesz�ka�nia�za�do�-
wo�lo�ny�jest�tyl�ko�co�czwar�ty�an�kie�to�wa�ny.�

– Na czym po le ga idea stwo rze nia ślą skiej
me tro po lii?
–�Me�ga�lo�mań�sko�po�wiem,�że�je�ste�śmy�naj�-

więk�szym�mia�stem�w Pol�sce.�Wła�śnie�dzię�ki
zde�fi�nio�wa�nej�wi�zji�roz�wo�ju�re�gio�nu�bę�dzie�my
mo�gli�ubie�gać�się,�głów�nie�w Unii�Eu�ro�pej�skiej,
o pie�nią�dze�na kon�kret�ne� in�we�sty�cje.�To�sen
o po�tę�dze�re�gio�nu,�w któ�rym�miesz�ka�ją�pra�wie 2
mi�lio�ny�lu�dzi.�To�wi�zja,�któ�ra�ma�lu�dzi�po�rwać,
dzia�łać�na ich�wy�obraź�nię.�Tyl�ko�ta�ka�po�wsta�-
ła,�z 14�miast�re�gio�nu,�Me�tro�po�lia�Si�le�sia�–�po�-
tęż�ny�or�ga�nizm�go�spo�dar�czy,�spo�łecz�ny�i ośro�-
dek�kul�tu�ral�ny�bę�dzie�zdol�ny�ry�wa�li�zo�wać�nie�tyl�-
ko�z War�sza�wą,�ale�i z naj�więk�szy�mi�me�tro�po�-
lia�mi�Eu�ro�py.�To�po�win�no�być�przed�się�wzię�cie
namia�rę�bu�do�wy�Cen�tral�ne�go�Okrę�gu�Prze�my�-
sło�we�go�czy�por�tu�w Gdy�ni�w 20-le�ciu�mię�dzy�-
wo�jen�nym.�Po raz�pierw�szy�po�wstał�re�gio�nal�ny
plan�roz�wo�ju,�któ�ry�obej�mu�je�tak�wie�le�miast�we
wszyst�kich�dzie�dzi�nach�ży�cia.�Tyl�ko,�gdy�da�ny
re�gion�speł�nia�w wy�star�cza�ją�cym�stop�niu 10�kry�-
te�riów� moż�na go� uwa�żać� za no�wo�cze�sny.
Pierw�szym�punk�tem�w de�ka�lo�gu� jest�za�sa�da
trzech�„T”.�Pierw�sze�„T”�to�tech�no�lo�gia�i sta�wia�-

nie�na jej�roz�wój�i in�no�wa�cyj�ność�re�gio�nu.�Ko�-
lej�ne�to�ta�lent,�czy�li�ilość�osób�co�naj�mniej�z dy�-
plo�mem�li�cen�cja�ta�na stu�miesz�kań�ców,�zaś�trze�-
cie�„T”�to�to�le�ran�cja�wo�bec�mniej�szo�ści�sek�su�-
al�nych.�Ko�lej�ne�„przy�ka�za�nia”�to�zdol�ność�przyj�-
mo�wa�nia�i za�trzy�my�wa�nia�eks�per�tów�–�spe�cja�-
li�stów�z ob�cy�mi�pasz�por�ta�mi�i two�rze�nie�kli�ma�-
tu� in�we�sty�cyj�ne�go.�Ubo�le�wam,� że�mo�je�mia�-
sto�–�Ty�chy�–�choć�ulo�ko�wa�ło�się�w nim�kil�ka�fa�-
bryk�na�le�żą�cych�do kon�cer�nu�„Ge�ne�ral�Mo�tors”,
nie� umie� skło�nić� ka�dry� za�rzą�dza�ją�cej� ty�mi
przed�się�bior�stwa�mi�do za�miesz�ka�nia�i wy�da�wa�-
nia�tam�pie�nię�dzy.�Roz�wią�za�nie�pro�ble�mu�jest
pro�ste�–�trze�ba�stwo�rzyć�miej�sce�do roz�ryw�ki,
re�lak�su,�an�giel�skie�szko�ły�na wy�so�kim�po�zio�mie
dla�dzie�ci�za�gra�nicz�nych�me�ne�dże�rów,�wów�czas
prze�sta�ną�co�dzien�nie�do�jeż�dżać�z Kra�ko�wa.�

– Sła bo ścią me tro po lii mo gą się stać sła -
be punk ty wo je wódz twa i po szcze gól nych
miast. Zde fi nio wa no je? 
–� Je�śli� miał�bym� wska�zać� ślą�ską� mar�kę,

któ�rą�zna�ca�ła�Eu�ro�pa,�to�wy�mie�nił�bym�Woj�cie�-
cha�Ki�la�ra�i Mi�ko�ła�ja�Gó�rec�kie�go.�Już�nie�wę�-
giel�po�wi�nien�być�zna�kiem�fir�mo�wym�na�sze�go
re�gio�nu,�ale�wiel�cy�kom�po�zy�to�rzy,�mar�ka�in�te�-
lek�tu�al�na –�nie�so�cja�li�stycz�na.�Po�tem�tak�że�in�-

we�sty�cje�w in�fra�struk�tu�rę�i in�for�ma�ty�kę.�Dro�gi
i sie�ci�świa�tło�wo�do�we�to�krwio�obieg�no�wo�cze�-
sne�go�re�gio�nu.�Gdy�cał�kiem�nie�daw�no�od�wo�-
zi�łem�mo�ich�przy�ja�ciół�Ko�re�ań�czy�ków�na lot�ni�-
sko�w Py�rzo�wi�cach�i sta�li�śmy�w kor�ku�pod Sie�-
wie�rzem,�py�ta�li�mnie�wie�lo�krot�nie,�czy�na pew�-
no�ta�dro�ga�pro�wa�dzi�do mię�dzy�na�ro�do�we�go
lot�ni�ska...�To�smut�ne.�Dal�sze�przy�ka�za�nia�re�-
gio�nal�ne�tak�że�lo�ku�ją�nas�na sza�rym�koń�cu.
Cen�tral�me�diów�i pla�có�wek�dy�plo�ma�tycz�nych
ma�my�jak�na le�kar�stwo,�w usłu�gach�pra�cu�je
zde�cy�do�wa�nie� za ma�ło� osób.� Choć� i tak
od cza�sów�ko�mu�ny�nasz�re�gion�wy�ko�nał�krok.
Nie�je�stem�mi�to�ma�nem,�nie�two�rzy�my�mi�to�lo�-
gii�o me�tro�po�lii.�Na�szą�po�win�no�ścią�jest�dia�gno�-
za za�gro�żeń.�Je�śli�czło�wiek�nie�ma�pra�gnień
i wy�obra�żeń,�to�nie�ma�szans,�że�one�kie�dy�kol�-
wiek�się�speł�nią.�Już�na po�cząt�ku�przy�szłe�go
ro�ku�pre�zy�den�ci 14�miast�na�le�żą�cych�do Gór�-
no�ślą�skie�go�Związ�ku�Me�tro�po�li�tal�ne�go�bę�dą
gło�so�wa�li�nad pro�jek�tem,�dzię�ki�któ�re�mu�w cią�-
gu�naj�bliż�szych�lat�nasz�re�gion�ma�szan�sę�do�-
ko�nać� praw�dzi�we�go� sko�ku� cy�wi�li�za�cyj�ne�go.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

AGNIESZ�KA�ZIE�LIń�SKA

W we�sty�bu�lu�Ślą�skie�go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�-
go 26�paź�dzier�ni�ka�br.�wo�je�wo�da�Zyg�munt�Łu�kasz�-
czyk�wrę�czył�na�gro�dy�w kon�kur�sie�wo�je�wo�dy�ślą�-
skie�go�„Ślą�skie�na 5”,�zor�ga�ni�zo�wa�nym�z oka�zji�pię�-
cio�le�cia�człon�ko�stwa�Pol�ski�w Unii�Eu�ro�pej�skiej.
Kon�kurs�od�był�się�w pię�ciu�ka�te�go�riach:�eko�lo�gia,
na�uka,�in�no�wa�cja,�go�spo�dar�ka�i oso�bo�wość.�Lau�-
re�aci�otrzy�ma�li�sta�tu�et�kę�au�tor�stwa�Mar�ty�Wie�czo�-
rek,�stu�dent�ki�Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych�w Ka�to�wi�-
cach�oraz�wy�róż�nie�nia.�Mi ło nam po in for mo wać,
że w ka te go rii „go spo dar ka” nagrodę otrzymał
Jó zef Ku klok -Opol ski, Pre zes Za rzą du Ar chi tek -
to nicz ne go Biu ra Pro jek tów AB -Pro jekt sp.
z o.o. w Ty chach. Fir ma AB -Pro jekt jest człon -
kiem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.
„To� kon�kurs,� w któ�rym� chcie�li�śmy� pod�kre�ślić

udział�Pol�ski,�Ślą�ska�w Unii�Eu�ro�pej�skiej�w cza�sie
tych�pię�ciu�pierw�szych�lat�na�sze�go�człon�kow�stwa
we�Wspól�no�cie�Eu�ro�pej�skiej�i po�ka�zać�tych,�któ�-
rzy�naj�bar�dziej�je�po�tra�fi�li�spo�żyt�ko�wać”�–�mó�wił�wo�-
je�wo�da�ślą�ski�Zyg�munt�Łu�kasz�czyk.
A oto�lau�re�aci�kon�kur�su:
W ka�te�go�rii�„eko�lo�gia”�sta�tu�et�kę�ode�bra�li�prof.�Kry�-

sty�na�Cza�plic�ka�-Ko�larz,�za�stęp�ca�na�czel�ne�go�dy�-
rek�to�ra�Głów�ne�go�In�sty�tu�tu�Gór�nic�twa�oraz�Alek�san�-
der�So�bo�lew�ski,�za�stęp�ca�dy�rek�to�ra�In�sty�tu�tu�Che�-
micz�nej�Prze�rób�ki�Wę�gla�za przed�się�wzię�cie�zwią�-
za�ne�z uru�cho�mie�niem�Cen�trum�Czy�stych�Tech�no�-
lo�gii�Wę�glo�wych.�Wy�róż�nie�nia�otrzy�ma�li:�Mie�czy�sław
Wo�łosz,�dy�rek�tor�Za�kła�du�Zie�le�ni�Miej�skiej�w Ka�to�-
wi�cach,�Sta�ni�sław�Wię�cek,�pre�zes�za�rzą�du�Ener�go�-
in�stal SA,�Hen�ryk�Bła�żu�siak�–�pre�zes�Przed�się�bior�-
stwa�Wo�do�cią�gów�i Ka�na�li�za�cji Sp.�z o.o w Gli�wi�-
cach�i Ta�de�usz�Zu�ber�–�wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy�Ko�-

mi�sji�Ra�dy�Re�gio�nal�nej�Izby�Go�spo�dar�czej�w Ka�-
to�wi�cach.
W ka�te�go�rii�„na�uka”�sta�tu�et�kę�ode�brał�prof.�dr

hab.�An�drzej�Kla�sik�za dzia�łal�ność�na rzecz�stwo�-
rze�nia�i pro�mo�cji�me�tro�po�lii�ka�to�wic�kiej�–�co�wpi�-
su�je�się�w po�li�ty�kę�re�gio�nal�ną�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Wy�-
róż�nie�nia�otrzy�ma�li:�dr�Ar�ka�diusz�Wu�dar�ski,�prof.
dr�hab.�n.�med.�An�drzej�Bo�che�nek,�prof.�An�drzej�St.
Bar�czak� i Be�ata�So�ba�la�-Sto�lar�czyk,� na�uczy�ciel�-
ka VIII LO�im.M.�Skło�dow�skiej�-Cu�rie�w Ka�to�wi�cach.
Wka�te�go�rii�„in�no�wa�cja”�sta�tu�et�kę�ode�brał�Ro�man

Trza�ska�lik�–�pre�zes�za�rzą�du�wPar�ku�Na�uko�wo�-Tech�-
no�lo�gicz�nym�„Eu�ro�Cen�trum” Sp.�z o.o.�zawspół�pra�-
cę�z uczel�nia�mi�i wy�ko�rzy�sta�nie�po�ten�cja�łu�ślą�skiej
na�uki�w za�kre�sie�no�wych�tech�no�lo�gii�i al�ter�na�tyw�nych
źró�deł�ener�gii.�Wy�róż�nie�nia�otrzy�ma�li:�Sta�ni�sław�Wię�-
cek�–�pre�zes�za�rzą�du�Ener�go�in�stal SA,�Krzysz�tof�Ol�-
szów�ka� –� wi�ce�pre�zes� Bom�bar�dier
Trans�por�ta�tion�(ZWUS)�Pol�ska Sp.
z o.o.�i Zbi�gniew�Szka�rad�nik�–�pre�zes
za�rzą�du�TKPSA�Ślą�skie�Sie�ci�Świa�-
tło�wo�do�we.
W ka�te�go�rii�„go�spo�dar�ka”�sta�tu�-

et�kę�ode�brał� Ja�nusz�No�gow�czyk,
czło�nek�za�rzą�du,�dy�rek�tor�han�dlo�-
wy�Cen�tra�li� Za�opa�trze�nia�Hut�nic�-
twa SA�w Ka�to�wi�cach,�od�dział�Eu�-
ro�ter�mi�nal�w Sław�ko�wie.�Wy�róż�nie�-
nia� otrzy�ma�li:� Bo�że�na� Ro�jew�ska,
pre�zes�Gór�no�ślą�skiej�Agen�cji�Roz�-
wo�ju�Re�gio�nal�ne�go�w Ka�to�wi�cach,
Ja�cek�Ma�tu�sie�wicz,�pre�zes�Fun�du�-
szu�Gór�no�ślą�skie�go SA,�Eu�ge�niusz
Wy�ci�sło�–�pre�zes�Za�rzą�du�Gór�no�-

ślą�skiej� Agen�cji� Prze�kształ�ceń,� Ro�bert� Py�ka,
szef�Do�mu�Mia�sta�Sa�int�-Etien�ne�w Ka�to�wi�cach,
po�li�tyk�Ja�nusz�Ste�in�hoff,�Jó�zef�Ku�klok�-Opol�ski,�pre�-
zes�za�rzą�du�ar�chi�tek�to�nicz�ne�go�Biu�ra�Pro�jek�tów
AB�-Pro�jekt�sp.�z o.o.�w Ty�chach�i Mie�czy�sław�Olen�-
der�–�pre�zes�za�rzą�du�PCC�Ra�il SA.
W ka�te�go�rii�„oso�bo�wość”�sta�tu�et�kę�ode�brał�Je�-

rzy�Bu�zek,�prze�wod�ni�czą�cy�Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�-
skie�go.�Wy�róż�nie�nia�otrzy�ma�li:�dr�Bog�dan�Wszo�-
łek,�dr�inż.�Ta�de�usz�Wro�na,�prof.�zw.�An�na�Ko�wal�-
czyk�-Klus,�Bo�że�na�Ro�jew�ska�–�pre�zes�za�rzą�du
Gór�no�ślą�skiej� Agen�cji� Roz�wo�ju� Re�gio�nal�ne�go.
Prze�wod�ni�czą�cy� par�la�men�tu� Eu�ro�pej�skie�go

ode�brał�sta�tu�et�kę�oso�bi�ście.�–�Ta�na�gro�da�ma�dla�-
te�go�dla�mnie�ta�ką�wiel�ką�war�tość,�że�zdo�by�wam
ją�wśród�naj�bar�dziej�swo�ich,�nie�tyl�ko�w Eu�ro�pie,
ale�i w Pol�sce –�po�wie�dział�Je�rzy�Bu�zek.

Jó ZEf kU klOk -OpOl SkI, pRE ZES ZA RZą DU AR chI tEk tO NIcZ NE GO BIU RA pRO JEk tów
AB -pRO JEkt wŚRóD NA GRO DZO Nych

„Ślą skie na 5”

Lau�re�aci�w kom�ple�cie
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MINISTERSTWO�INFRASTRUKTURY Warszawa�dnia�5�listopada�2009�r.
PODSEKRETARZ�STANU

Olgierd Dziekoński

Pan�
Tadeusz�Wnuk
Prezydent�Śląskiej�Izby�Budownictwa
Przewodniczący�Forum
Budownictwa�Śląskiego

Serdecznie�dziękuję�za�zaproszenie�do�wzięcia�udziału�w�XII�Gali�Budownictwa,�która�odbędzie�się�20�listopada
br.�w�Chorzowie.�Niestety�nie�mogę�osobiście�uczestniczyć�w�tym�spotkaniu,�ze�względu�na�udział�w�posiedzeniu
Zarządu�Rady�Architektów�Europy�w�Brukseli.

Gratuluję�wszystkim,�którzy�otrzymują�podczas�Gali�odznaczenia�i�wyróżnienia.�Szczególnie�dziękuję�oso-
bom,�które�odbierają�przyznane�przez�Ministra�Infrastruktury�odznaki�honorowe�„Za�zasługi�dla�budownictwa”
oraz�najcenniejsze,�bo�najbliższe�sercu�wyróżnienia�lokalnego�środowiska�budowlanego,�tytuły�„Osobowość�Bu-
downictwa�Śląskiego”�i�„Wielkie�Nagrody�Prezydenta�Izby�Budownictwa”.

Życzę�wszystkim��uczestnikom�spotkania�wielu�wzruszeń�i�samych�dobrych�wspomnień
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Wśród�go�ści�by�li:Wi tol da Kle pacz –�po�seł�na�sze�-
go�re�gio�nu�i czło�nek�Sej�mo�wej�Ko�mi�sji�In�fra�struk�-
tu�ry,� Zbi gniew Ja now ski –� Prze�wod�ni�czą�cy
Związ�ku�Za�wo�do�we�go�„Bu�dow�la�ni”�wWar�sza�wie,
Mał go rza ta Handz lik –�po�seł�do Par�la�men�tu�Eu�-
ro�pej�skie�go,�Adam Ma tu sie wicz –�Wi�ce�wo�je�wo�-
da�Ślą�ski,�Mi chał Czar ski –�Prze�wod�ni�czą�cy�Sej�-
mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,�przed�sta�wi�cie�le�ślą�-
skich�władz�miej�skich:�Katowic,�Chorzowa,�Zabrza,
Siemianowic�Śl.,�Dąbrowy�Górniczej,�Mikołowa,
Orzesza.
Świat�na�uki�re�pre�zen�to�wa�li:�
prof. Jan Ślu sa rek –�Pro�rek�tor�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�-
skiej,�prof. Ge no we fa Gra bow ska –�kie�ru�ją�cą�Ka�-
te�drą�Pra�wa�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�-
skie�go,�prof. An drzej Bo che nek –�kie�ru�ją�cy I Kli�-
ni�ką�Kar�dio�chi�rur�gii�Ślą�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Me�-
dycz�ne�go� w Ka�to�wi�cach,� prof. An drzej Bar -
czak –�kie�ru�ją�cy�Ka�te�drą�Eko�no�me�trii�Aka�de�mii
Eko�no�micz�nej,�prof. Lu cjan Ku rzak –�Pro�dzie�-
kan�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�-
chow�skie.�
Obec�ni�by�li�rów�nież:
Ga brie la La nar to wicz –�Pre�zes�Za�rzą�du�Wo�je�-
wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�-
spo�dar�ki�Wod�nej,�Jan Spy cha ła –�Ślą�ski�Wo�je�-
wódz�ki� In�spek�tor� Nad�zo�ru� Bu�dow�la�ne�go. Zbi -
gniew Ryf ka –�Z�-ca�Okrę�go�we�go�In�spek�to�ra�Pra�-
cy�w Ka�to�wi�cach,�Piotr Wo ja czek –�Pre�zes�Za�-
rzą�du�Ka�to�wic�kiej�Spe�cjal�nej�Stre�fy�Eko�no�micz�-
nej S.A.�iAn drzej Pa sek –�Wi�ce�pre�zes�Spół�ki,�Ja -
cek Kwiat kow ski –�Pre�zes�Za�rzą�du�Za�kła�du�Do�-
sko�na�le�nia�Za�wo�do�we�go�w Ka�to�wi�cach,�Ta de usz
Do no cik –�wi�ce�pre�zes�Kra�jo�wej�Izby�Go�spo�dar�-
czej�i pre�zes�Re�gio�nal�nej�Izby�Go�spo�dar�czej,�Cze -
sła wa Śle ziak –�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Pol�skiej
Izby�Eko�lo�gii,�Wik tor Piw kow ski –�Prze�wod�ni�czą�-
cy�Za�rzą�du�Głów�ne�go�Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�-
rów� i Tech�ni�ków� Bu�dow�nic�twa,� Ire ne usz Jóź -
wiak –�Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy�Za�rzą�du�Głów�ne�go
Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�-
nic�twa�w War�sza�wie,�Ma rek Szczę sny –�Pre�zy�-
dent� Ra�dy� Wiel�ko�pol�skiej� Izby� Bu�dow�nic�twa
w Po�zna�niu.
Je rzy Mar kow ski –�Wi�ce�mi�ni�ster�Go�spo�dar�ki�i Se�-
na�tor V Ka�den�cji,�Ka zi mierz Za rzyc ki –�Prze�wod�-
ni�czą�cy�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ślą�skich�Dzien�ni�ka�rzy,

Her bert Ga bryś –�by�ły�Po�-
seł�i Wi�ce�mi�ni�ster,�Jan Ma -
lic ki –� Dy�rek�tor� Bi�blio�te�ki
Ślą�skiej, Ta de usz Ki jon -
ka –� Na�czel�ny� Re�dak�to�ra
mie�sięcz�ni�ka� „Śląsk”,� Jan
Sar na –�Kie�ru�ją�cy�Fun�da�cją
Prof.�Re�li�gii,�Ire na Ki zi nie -
wicz –�Dy�rek�tor�wy�daw�nic�-
twa� Go�niec� Gór�no�ślą�ski,
Ksiądz Piotr Brzą ka -
lik –�od lat�zwią�za�ny�z Izbą
Na uro�czy�stość�przy�był�Hen -
ryk Bli da wraz�z naj�bliż�szą
ro�dzi�ną�i przy�ja�ciół�mi.
Za�pro�szo�ny�na Ga�lę�Wi�ce�-
mi�ni�ster� In�fra�struk�tu�ry� Ol�-
gierd� Dzie�koń�ski� nie� mógł
przy�być�na uro�czy�stość�z po�-
wo�dy� wy�jaz�du� za gra�ni�cę,
przy�słał� jed�nak� list,� któ�ry
pu�bli�ku�je�my�na str. 6.
Otwie�ra�jąc�Ga�lę�i wi�ta�jąc�do�stoj�nych�go�ści�Pre�zy�-
dent�Ślą�skiej� Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk
stwier�dził,�iż XII Ga�la�jest�zwień�cze�niem�i pod�su�-
mo�wa�niem�ko�lej�ne�go�ro�ku�wspól�nej�dzia�łal�no�ści
or�ga�ni�za�cji�człon�kow�skich�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa,�a jed�no�cze�śnie�jest�uro�czy�sto�ścią�no�bi�li�to�wa�-
nia�„Au�to�ry�te�tów”�i „Oso�bo�wo�ści”,�za�słu�żo�nych�dla
bu�dow�nic�twa,�kra�ju�i re�gio�nu.�Izby.�
Mó�wiąc�o pro�gra�mie�dzia�ła�nia�Izby�na rok�przy�-
szły�Pre�zy�dent�Wnuk�stwier�dził�m.in.�–�Bę�dzie�my
w nim�na pew�no�kon�ty�nu�owa�li�na�sze�sta�ra�nie
o ewen�tu�al�ną�mo�dy�fi�ka�cję�roz�wią�zań�praw�nych
usta�wy�„Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych”.�Prak�ty�-
ka�jej�sto�so�wa�nia,�jak�wy�ka�za�ły�na�sze�do�tych�-
cza�so�we�de�ba�ty,�tak�że�z udzia�łem�Po�słów�na�-
sze�go�re�gio�nu�na�si�la�zja�wi�sko�nie�uczci�wej�kon�-
ku�ren�cji�w bu�dow�nic�twie.�Roz�strzy�ga�nia�prze�tar�-
gów�na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne�tyl�ko�na pod�sta�wie�naj�-
niż�szej� ce�ny,� na po�zio�mie� dum�pin�go�wym� nie
gwa�ran�tu�ją�cym�od�po�wie�dzial�nej�i pra�wi�dło�wej�re�-
ali�za�cji�in�we�sty�cji.�Sko�rzy�sta�my�z otrzy�ma�ne�go
za�pro�sze�nia� Sej�mo�wej� Ko�mi�sji� In�fra�struk�tu�ry
do ko�lej�nej�de�ba�ty�w tym�te�ma�cie.�
Wio�dą�cym,�usta�le�niem�koń�co�wym�na�szej�kon�-
fe�ren�cji�w Ustro�niu�by�ło�uzna�nie�za ce�lo�we�opra�-

co�wa�nia�przez�na�szą�Izbę,�uczest�ni�ków�Fo�rum
i Po�li�tech�ni�kę�Ślą�ską�Ślą�skie�go�Pro�gra�mu�Edu�-
ka�cji�Bu�dow�la�nej.�Aby�to�za�mie�rze�nie�oka�za�ło
się�sku�tecz�ne,�mu�si�my�prze�ko�nać�do udzia�łu
w nim�jak�naj�więk�szą�licz�bę�pra�co�daw�ców,�któ�-
rzy� uzna�ją,� że� or�ga�ni�zo�wa�nie� prak�tyk� dla
uczniów,�prze�szko�leń�dla�na�uczy�cie�li,�do�po�sa�-
że�nie�pra�cow�ni�i warsz�ta�tów�szkol�nych�to�naj�-
lep�sza,�dłu�go�okre�so�wa�in�we�sty�cja�wła�sna.�
Na za�koń�cze�nia�wy�stą�pie�nia�Ta�de�usz�Wnuk�zło�-
żył�w imie�niu�wła�snym�oraz�Pre�zy�dium�i Ra�dy�Izby
ser�decz�ne�po�dzię�ko�wa�nia�i prze�ka�zał�wy�ra�zy�sza�-
cun�ku�tym�wszyst�kim,�któ�rzy�w ro�ku�ubie�głym,�jak
i w ca�łym�okre�sie 12-tu�lat�kształ�to�wa�li�do�ro�bek
Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.�Za�pew�ni�li,�że�jest�ona
sa�mo�rzą�dem�go�spo�dar�czym�po�sia�da�ją�cym�zna�-
czą�cą�i ugrun�to�wa�ną�po�zy�cję�za�rów�no�w re�gio�nie
ślą�skim,�jak�i w kra�ju.�Pro�mo�wa�li�osią�gnię�cia�bu�-
dow�la�nych�i ro�sną�cy�pre�stiż�te�go�za�wo�du.�
–�Spo�śród�nich�bę�dzie�my�sta�le�pa�mię�ta�li�–�mó�-
wił�Pre�zy�dent�–�o udzia�le�w do�tych�cza�so�wych�do�-
ko�na�niach�Izby�–�Pa�ni�Bar�ba�ry�Bli�dy�oraz�jej�za�-
sług�w two�rze�niu�i funk�cjo�no�wa�niu�na�sze�go�sa�-
mo�rzą�du�go�spo�dar�cze�go�–�peł�niąc�funk�cję�Pre�-
zy�den�ta�Izby�przez�okres 10�lat.�

UhONOROwAlIŚMy lUDZI, któRZy kSZtAłtOwAlI NASZ REGION,
A tAkżE tych, któRZy DZIŚ wSpółtwORZą JEGO SUkcESy

Autorytety i Osobowości
To był nie za po mnia ny wie czór. W wy peł nio nej po brze gi sa li Te atru Roz ryw ki 20 li sto pa da br. od by ła się XII Ga la Bu dow nic twa, zor ga ni zo wa -
na tra dy cyj nie przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa. Uro czy sty wie czór był do brym mo men tem do pod su mo wań, re flek sji nad trud nym mi ja ją cym
ro kiem w bran ży, ale przede wszyst kim oka zją do uho no ro wa nia naj bar dziej za słu żo nych przed sta wi cie li ślą skie go bu dow nic twa. Na wnio sek
Pre zy dium Izby zo sta ło nada nych i wrę czo nych po nad 100 od zna czeń, na gród i wy róż nień. Po raz pierw szy pod czas Ga li uho no ro wa no ty tu -
łem – OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO oraz Me da lem oso by szcze gól nie za słu żo ne dla bu dow nic twa, two rzą ce hi sto rię go spo dar -
czą re gio nu. Naj bar dziej wzru sza ją cym mo men tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie, wśród go rą cych owa cji ca łej sa li, te go ty tu łu i me da lu pro fe -
so ro wi An to nie mu Ro si ko nio wi, któ ry te go wie czo ru miał do kład nie 102 la ta i 5 mie się cy, a mi mo te go wie ku wy gło sił krót ki wy kład o tym cze -
go in ne re gio ny kra ju po win ny uczyć się od ślą skich bu dow ni czych.
Na uro czy stość przy by li po li ty cy, przed sta wi cie le ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, na ukow cy, lu dzie kul tu ry i me diów, wy bit ne oso -
bo wo ści ślą skie go bu dow nic twa, ma na ge ro wie kie ru ją cy fir ma mi bu dow la ny mi, przed sta wi cie le or ga ni za cji za wo do wych i sa mo rzą do wych bu -
dow nic twa. 

Do�stoj�nych�go�ści�Ga�li�po�wi�tał�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk
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Ko�lej�nym�punk�tem�uro�czy�sto�ści�by�ło�wrę�cze�nie�od�zna�czeń.

Me dal ZA DŁU GO LET NIĄ SŁUŻ BĘ Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej otrzy ma li:

Zło ty Me dal

Jó zef Ku klok -Opol ski Ar�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt” Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Pre�zes
Za�rzą�du,�Ma rek Ku szew ski Ar�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt”�Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Kie�-
row�nik�Ze�spo�łu�Spraw�dza�ją�ce�go, Sta ni sław No wakAr�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt” Sp.
z o.o.�Ty�chy�–�Kosz�to�ry�sant

Srebr ny Me dal:

An drzej Sko cza Ar�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt” Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Dy�rek�tor�Biu�ra
Pro�jek�tów�Ar�chi�tek�to�nicz�nych

Od zna cze nia mi re sor to wy mi
„ZA ZA SŁU GI DLA BU DOW NIC TWA” Mi ni stra In fra struk tu ry

zo sta li uho no ro wa ni:

Ma rian Od czyk SIE�MIA�NO�WIC�KA�SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�–�Z�-ca�Pre�ze�sa�Za�rzą�du,�Ma -
ria Ta dra SIE�MIA�NO�WIC�KA�SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�–�Kie�row�nik�Osie�dla,�Ar ka diusz Du -
na szew ski Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Z�-ca�Dyr.�Ds.�Przy�go�to�wa�nia,�Ma rian Lu -
dwik Ka poł ka Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Dyr.�ds.�Zarz.�Ja�ko�ścią,�An drzej Paw -
lik Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Kie�row�nik�Pra�cow�ni�Pro�jek�to�wej,�An drzej Szcze -
pek Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Głów�ny�In�spek�tor�Nad�zo�ru,�Sła wo mir Pią tek Dro�-
go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Star�szy�In�spek�tor�Nad�zo�ru,�An drzej Ru bin kie wicz Dro�-
go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�In�ży�nier�Re�zy�dent,�Ma rian Cie ślak Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�-
ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�In�ży�nier�Kon�trak�tu,�Ma rek Ku szew skiAr�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB
Pro�jekt” Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Kie�row�nik�Ze�spo�łu�Spraw�dza�ją�ce�go,�Jan Ko za kie wicz „DAN�POL”�S.
Jaw�na M.�Pie�cho�ta,�Ty�chy�–�pra�cow�nik�bu�dow�la�ny,�Sta ni sław Hu de la „DAN�POL”�S.�Jaw�na M.�Pie�-
cho�ta,�Ty�chy�–�pra�cow�nik�bu�dow�la�ny,�Alek san der Nie dzie la „DAN�POL”�S.�Jaw�na M.�Pie�cho�ta,�Ty�-
chy�–�pra�cow�nik�bu�dow�la�ny,�Jan Brzo zow ski „DAN�POL”�S.�Jaw�na M.�Pie�cho�ta,�Ty�chy�–�pra�cow�-
nik�bu�dow�la�ny,�Cze sław Gla ba „DAN�POL”�S.�Jaw�na M.�Pie�cho�ta,�Ty�chy�–�pra�cow�nik�bu�dow�la�ny,
Adam Grze go rzek SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�„ROW”,�Wo�dzi�sław�Ślą�ski�–�eme�ryt,�Hil de -
gar da To kar ska SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�„ROW”,�Wo�dzi�sław�Ślą�ski�–�pra�cow�nik�S. M.,
Zdzi sław To karz SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�ROW,�Wo�dzi�sław�Ślą�ski�–�Kie�row�nik�Ad�mi�ni�-
stra�cji� Osie�dla,� Ja dwi ga Zie liń ska SPÓŁ�DZIEL�NIA� MIESZ�KA�NIO�WA� ROW,� Wo�dzi�sław� Ślą�-
ski�–�In�spek�tor

Od zna cze nia ZA ZA SŁU GI DLA WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO otrzy ma li:

Zbio ro we zło te:

AIB Ślącz ka, Szpu ra, Dyt ko Spół ka Jaw na, Knu rów, P.P.H. i U.R. „WAD MAR” Spół ka Jaw na,
So sno wiec

In dy wi du al ne zło te: 

Jó zef Ku klok -Opol ski Ar�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt” Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Pre�zes
Za�rzą�du,�Ma rian Ha cuś Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Wi�ce�pre�zes�Za�rzą�du,�Piotr
An to no wicz Prezes�Zarządu�Rudpol�– Opa�Sp.�z�o.o.�w�Rudzie�Śl.

In dy wi du al ne srebr ne:

Ma rek Ku szew ski Ar�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt” Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Kie�row�nik
Ze�spo�łu�Spraw�dza�ja�ce�go,�Ma rek So wiń ski Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�no�-In�ży�nie�ryj�ne� „TEL�-
BUD” Sp.�z o.o.�Ka�to�wi�ce�–�Bry�ga�dzi�sta,�Jan Tro cha Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�no�-In�ży�nie�ryj�-
ne�„TEL�BUD” Sp.�z o.o.�Ka�to�wi�ce�–�Bry�ga�dzi�sta�ba�zy�sprzę�tu, Zdzi sław Frąsz czak Spół�dziel�-
nia�Era�w Cho�rzo�wie

XII GAlA BUDOwNIctwA

Od�zna�cze�ni�„ZA�ZA�SŁU�GI�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”

Od�zna�cze�ni�ZA�ZA�SŁU�GI�DLA�WO�JE�WÓDZ�TWA�ŚLĄ�SKIE�GO

Uho�no�ro�wa�ni�Me�da�lem�ZA�DŁU�GO�LET�NIĄ�SŁU�ŻBĘ
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Wy�róż�nie�ni�od�zna�cze�nia�mi�„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�BU�-
DOW�NIC�TWA”

Wy�róż�nie�ni�od�zna�cze�nia�mi�„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�GO�-
SPO�DAR�KI�KO�MU�NAL�NEJ”�któ�re�wrę�czył�Zbi�gniew
Ja�now�ski�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Związ�ku�Za�wo�do�we�go
„Bu�dow�la�ni”

Od zna cze nia mi „ZA SŁU ŻO NY DLA BU DOW NIC TWA” zo sta li uho no ro wa ni:

Zbio ro wa zło ta:

Przed się bior stwo Bu dow la no -In ży nie ryj ne „TEL BUD” Sp. z o.o. w Ka to wi cach, Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa „ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim, Ter mo pian Sp. z o.o. z sie dzi bą w Cze -
cho wi cach – Dzie dzi cach

Zbio ro wa brą zo wa: 

Mil le nium In we sty cje Spół ka z o.o. z sie dzi bą w Ka to wi cach.

In dy wi du al ne zło te:

Da wid Nie ra dzikKa�to�wic�kie�Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�nic�twa�Prze�my�sło�we�go�„Bu�dus” S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Dyr.
Tech.�Spół�ki�Ak�cyj�nej�Bu�dus,�Ta de usz Zwo nik Ka�to�wic�kie�Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�nic�twa�Prze�my�-
sło�we�go�„Bu�dus” S.A.�Ka�to�wi�ce�–�Z�-ca�Dyr.�Ds.�mar�ke�tin�gu,�An drzej Ma dej Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�-
wa�„Me�ta�lurg”�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej�–�Pre�zes�Za�rzą�du,�Ma ria Ka pi caSpół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�Me�-
ta�lurg�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej�–�Z�-ca�Pre�ze�sa�Za�rzą�du,�An drzej Sko cza Ar�chi�tek�to�nicz�ne�Biu�ro�Pro�-
jek�tów�„AB�-Pro�jekt”�Sp.�z o.o.�Ty�chy�–�Dyr.�Biu�ra�Ar�chi�tek�to�nicz�ne�go,�Wie sław Kwieć kow ski BU�DO�-
SER�WIS�Z.U.H. Sp.�z o.o.,�Cho�rzów�–�Dy�rek�tor�Za�kła�dów�Re�mon�to�wo�-Mon�ta�żo�wych,�Czło�nek�Za�rzą�-
du,�Ma rian Sta bik BU�DO�SER�WIS�Z.U.H.�Sp.�z o.o.,�Cho�rzów�–�Kie�row�nik�Bu�do�wy,�Wie sław Gru -
szec ki BU�DO�SER�WIS�Z.U.H.�Sp.�z o.o.,�Cho�rzów�Ko�or�dy�na�tor�Ro�bót�mon�ta�żo�wych,�Peł�no�moc�nik
Dyr.�Za�kła�dów�Rem�-Mon�ta�żo�wych,�Jó zef Pie trzakBU�DO�SER�WIS�Z.U.H. Sp.�z o.o.,�Cho�rzów�–�Mon�-
ter,�bry�ga�dzi�sta,�Ma rek Po tok BU�DO�SER�WIS�Z.U.H.�Sp.�z o.o.,�Cho�rzów��– Spa�wacz�–�mon�ter,�Jan
Tro chaPrzed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�no�-In�ży�nie�ryj�ne�„Tel�bud” Sp.�z o.o.�w Ka�to�wi�cach�–�Bry�ga�dzi�sta, Zbi -
gniew Ro so łow ski Za�kła�dy�Kok�sow�ni�cze�„Przy�jaźń”�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej,�Szef�Służ�by�In�we�sty�cyj�-
nej,�Adam Mo ty ka Za�kła�dy�Rem.�Mech. Sp.�z o.o.�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej,�Pra�cow�nik�Za�kła�dów�Re�-
mon�to�wych

In dy wi du al na srebr na:

Ma rek So wiń ski Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�no�-In�ży�nie�ryj�ne�„Tel�bud” Sp.�z o.o.�w Ka�to�wi�cach�–�bry�ga�-
dzi�sta

In dy wi du al ne brą zo we:

Mi chał Mo ra wic ki BU�DO�SER�WIS�Z.U.H.�Sp.�z o.o.,�Cho�rzów�–�Dy�rek�tor�ds.�Mon�ta�żo�wych,�Z�-ca
Dy�rek�to�ra�Ge�ne�ral�ne�go,�Do ro ta Se tlak BU�DO�SER�WIS�Z.U.H. Sp.�z o.o.,�Cho�rzów,�Z�-ca�Dy�rek�to�-
ra�Za�kła�dów�Eks�per�tyz�Go�spo�dar�czych,�Sła wo mir Sad kow ski BU�DO�SER�WIS�Z.U.H. Sp.�z o.o.,
Cho�rzów�Kie�row�nik�Za�kła�du�Ro�bót�Bu�dow�la�nych�i Warsz�ta�to�wych

Od zna cze nia „ZA SŁU ŻO NY DLA GO SPO DAR KI KO MU NAL NEJ” otrzy ma li:

In dy wi du al na zło ta:

Ma rian Go gol Sie�mia�no�wic�ka�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�–�Peł�no�moc�nik�Za�rzą�du

In dy wi du al na srebr na:

Jo lan ta Gamb ka Sie�mia�no�wic�ka�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�–�Peł�no�moc�nik�Za�rzą�du

I miej sce za�ję�ła�fir�ma�ILF Con sul ting En gi ne ers, Pol ska Spół ka z o.o. z War sza wy.�Fir�ma�zna�na na ryn�ku
z do�radz�twa�i po�mo�cy�w dzie�dzi�nach�ta�kich�jak:�kon�sul�ting,�pro�jek�to�wa�nie�i pla�no�wa�nie�know�-how,�re�ali�za�cja
no�wych�pro�jek�tów�prze�my�sło�wych,�nad�zo�ro�wa�nie�i za�rzą�dza�nie�kon�struk�cją�oraz�pla�no�wa�nie�i kon�tro�lo�wa�nie
kosz�tów�zwią�za�nych�z pro�jek�ta�mi.�Fir�ma�na�gro�dę�otrzy�ma�ła�za bu�do�wę�elek�tro�cie�płow�ni�CHP�Czaę�sto�cho�wa�
II miej sce eg ze quo otrzy�ma�ły�fir�my:�P.B. „RO BUD” Sp. z o.o. z Gli wic.�Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�ne�„RO�BUD”Sp.
z o.o.�z sie�dzi�bą�wGli�wi�cach,�przy uli�cy�Me�cha�ni�ków 15,�zo�sta�ło�za�ło�żo�ne�w 1987�r.�P.B.�„RO�BUD”�po�sia�da�wła�-
sną�pra�cow�nię�pro�jek�to�wą,�sto�lar�nię,�Wy�dzia�ły:�kon�struk�cji�sta�lo�wych�oraz�ślu�sar�ki�alu�mi�nio�wej,�oraz�ba�zę�sa�-
mo�cho�do�wo�-sprzę�to�wą,� za�opa�trzo�ną� we� wła�sne� środ�ki� trans�por�to�we,� ma�szy�ny� i urzą�dze�nia� nie�zbęd�ne
do kom�plek�so�wej�re�ali�za�cji�in�we�sty�cji.�Źró�dłem�suk�ce�sów�jest�wy�so�ko�wy�spe�cja�li�zo�wa�na ka�dra�in�ży�nie�ryj�no-tech�-
nicz�na,�jak�i za�ło�ga.�Na�gro�dę�fir�ma�otrzy�ma�ła�za bu�do�wę�ośrod�ka�zdro�wia�i po�mo�cy�spo�łecz�nej�w Gie�rał�to�wi�-
cach�oraz�fir�ma�Skan ska S.A. Od dział Bu dow nic twa Dro go wo -Mo sto we go w Ka to wi cach za bu�do�wę�po�-
łu�dnio�wej�ob�wod�ni�cy�Sie�wie�rza.
III miej sce otrzy�ma�ła�Skan ska S.A. Od dział Bu dow nic twa Ogól ne go w Kiel cach za bu�do�wę�ha�li�spor�to�wej
w By�to�miu.
Fir�ma�Skan�ska S.A.,�uho�no�ro�wa�na dwie�ma�na�gro�da�mi�pro�wa�dzi�dzia�łal�ność�na ryn�ku�ge�ne�ral�ne�go�wy�ko�naw�-
stwa.�Re�ali�zu�je�naj�więk�sze�i naj�bar�dziej�pre�sti�żo�we�in�we�sty�cje�w ca�łej�Pol�sce.�Spół�ka�jest�obec�na we�wszyst�-
kich�seg�men�tach�ryn�ku:�bu�dow�nic�twie�ogól�nym,�dro�go�wo�-mo�sto�wym,�hy�dro�in�ży�nie�ryj�nym�i ko�le�jo�wym.�Zaj�mu�-
je�się�rów�nież�re�ali�za�cją�miesz�ka�nio�wych�pro�jek�tów�de�we�lo�per�skich.

Lau�re�aci�kon�kur�su�„Bez�piecz�na�Bu�do�wa”

Na grody w kon kur sie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach „Bez piecz na Bu do wa” 2009



10 Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�4�(30)�2009

XII GAlA BUDOwNIctwA

Ko�lej�nym�punk�tem�pro�gra�mu�by�ło�wrę�cze�nie�Wiel�kich�Na�gród�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa�(syl�wet�ki�na�gro�dzo�nych�oraz�in�for�ma�cje�o wy�róż�nio�nych�fir�mach�pu�bli�ku�je�my�na str.�15-25).

WIEL KĄ NA GRO DĘ PRE ZY DEN TA
ŚLĄ SKIEJ IZBY BU DOW NIC TWA
dla przed się biorstw i in sty tu cji

na uko wo -edu ka cyj nych
uho no ro wa no:

AR CHI TEK TO NICZ NE BIU RO PRO JEK TÓW „AB PRO JEKT” Sp. z o.o. Ty chy –�za re�ali�za�cję
obiek�tu�ME�DIA�CEN�TRUM�GRU�PY�WY�DAW�NI�CZEJ�POL�SKA�PRESS�
ME TAL PLAST Sp. z o.o., Tar now skie Gó ry –�za ca�ło�kształt�dzia�łal�no�ści�
TER MO PIAN Sp. z o.o. w Cze cho wi cach Dzie dzi cach za ca�ło�kształt�dzia�łal�no�ści
SPÓŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „PÓŁ NOC”,�Czę�sto�cho�wa�–�za ca�ło�kształt�dzia�łal�no�ści
ZE SPÓŁ SZKÓŁ BU DOW LA NYCH IM. K. K. Ba czyń skie go, Cho rzów za two�rze�nie,�po�szu�ki�wa�-
nie�i re�ali�za�cję�wa�run�ków�dla�efek�tyw�ne�go�roz�wo�ju�szko�ły

WIEL KĄ NA GRO DĘ PRE ZY DEN TA
ŚLĄ SKIEJ IZBY BU DOW NIC TWA

– Z LAU REM 
dla or ga ni za cji go spo dar czych

otrzy ma li:

PRZED SIĘ BIOR STWO RE MON TÓW ULIC
I MO STÓW W GLI WI CACH –�za ca�ło�kształt
dzia�łal�no�ści
P.B. „RO BUD” Sp. z o.o., Gli wi ce –�za ca�ło�-
kształt�dzia�łal�no�ści�
BU DO SER WIS Z.U.H. Sp. z o.o. Cho rzów
z oka�zji 20-le�cia�dzia�łal�no�ści
MIL LE NIUM IN WE STY CJE Sp. z o.o. Ka to -
wi ce –� za kom�plek�so�wą� re�ali�za�cję� Osie�dla
Miesz�ka�nio�we�go� „Ba�żan�tów”� w Ka�to�wi�cach
wraz�z je�go�ad�mi�ni�stro�wa�niem�
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WIEL KĄ NA GRO DĘ PRE ZY DEN TA
ŚLĄ SKIEJ IZBY BU DOW NIC TWA

– Z LAU REM 
in dy wi du al ną dla Au to ry te tów

za wo do wych bu dow nic twa i go spo dar ki
ślą skiej otrzy ma li:

JÓ ZEF KU KLOK OPOL SKI –�Pre�zes�Za�rzą�-
du�Ar�chi�tek�to�nicz�ne�go�Biu�ra�Pro�jek�tów�„AB�Pro�-
jekt”�Sp.�z o.o.�w Ty�chach,�LE ON UCKA –�Pre�-
zes�Za�rzą�du�„BU�DUS” S.A.�w Ka�to�wi�cach,�MA -
RIAN PIE CHO TA –�Dy�rek�tor�DAN�-POLM.�Pie�-
cho�ta Sp.� Jaw�na,� Ty�chy,� STA NI SŁAW TA -
DLA –�Pre�zes�Za�rzą�du,�Dy�rek�tor�Ge�ne�ral�ny
Z.U.H.�„Bu�do�ser�wis” Sp.�z o.o.�w Cho�rzo�wie,
WAL DE MAR MA CY SZYN –� Dy�rek�tor� ds.
tech�nicz�nych�–�Przed�się�bior�stwa�Re�mon�tów
Ulic�i Mo�stów�w Gli�wi�cach,�JAN GRA BO WIEC -
KI –�Pre�zes�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�-
wej�ROW�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim,�ZBI GNIEW
LEK STON –� Pre�zes� Za�rzą�du� SIE�MIA�NO�-
WIC�KIEJ�SPÓŁ�DZIEL�NI�MIESZ�KA�NIO�WEJ,
BOG DAN LI TWIN –�Pre�zes�Lo�ka�tor�sko�–�Wła�-
sno�ścio�wej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�w Knu�-
ro�wie,�AN TO NI SZWED –�Pre�zes�Zarządu�ZA�-
KŁA�DY�DRZEW�NE�TIS�S.�Jaw�na,�KO�BIÓR�
MIE CZY SŁAW BA RAŃ SKI –�Dy�rek�tor�Ge�ne�-
ral�ny� Agen�cji� Ka�pi�ta�ło�wo�-Pro�mo�cyj�nej�
„IR�BA” Sp.�z o.o.�w My�sło�wi�cach

XII GAlA BUDOwNIctwA

mgr inż. Fran ci szek Busz ka
Prze�wod�ni�czą�cy�Ka�pi�tu�ły,�Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

mgr inż. Ta de usz Glücksman
Dy�rek�tor�Wy�ko�naw�czy�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go
Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek
Pro�rek�tor�ds.�Na�uki�i Współ�pra�cy�z Prze�my�słem�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej

mgr inż. Ste fan Czar niec ki
Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa

mgr inż. An drzej No wak
Prze�wod�ni�czą�cy�Ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�łu
Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa

mgr inż. arch. Jó zef Ku klok -Opol ski
Pre�zes�Za�rzą�du�Ar�chi�tek�to�nicz�ne�go
Biu�ra�Pro�jek�tów�„AB�Pro�jekt”�Sp.�z o.o.,
czło�nek�Pre�zy�dium�i Ra�dy�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

mgr inż. Ma riusz Ko prek
Pre�zes�–�Kli�ma�-Test Sp.�z o.o.

mgr inż. Gra ży na Ka miń ska
Dy�rek�tor�Wy�dzia�łu�In�we�sty�cji�Urzę�du�Mar�szał�kow�skie�go
Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go.

mgr Igor Śmie tań ski
Dy�rek�tor�Wy�dzia�łu�In�fra�struk�tu�ry
Ślą�skie�go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go

Ka pi tu ła ds. przy zna nia Wiel kiej Na gro dy Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
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WIEL KĄ NA GRO DĘ PRE ZY DEN TA
ŚLĄ SKIEJ IZBY BU DOW NIC -

TWA – Z LAU REM
dla Au to ry te tów sa mo rzą dów

za wo do wych
i go spo dar czych bu dow nic twa
i go spo dar ki ślą skiej otrzy ma li:

FRAN CI SZEK BUSZ KA –�Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej
Izby� Bu�dow�nic�twa,� STE FAN CZAR NIEC -
KI –�Prze�wod�ni�czą�cy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach,�AN -
DRZEJ NO WAK –�Prze�wod�ni�czą�cy�od�dzia�łu
ka�to�wic�kie�go� PZiTB,� ZBI GNIEW MA TU -
SZYK –�Pre�zes�Za�rzą�du�Od�dzia�łu�ka�to�wic�kie�-
go�PZITS

Zbi�gniew�Ja�now�ski�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Związ�ku�Za�wo�do�we�go�„Bu�dow�la�ni”�otrzy�mał�WIEL�KĄ�NA�GRO�DĘ�PRE�-
ZY�DEN�TA�ŚLĄ�SKIEJ�IZBY�BU�DOW�NIC�TWA�–�Z LAU�REM�dla�Au�to�ry�te�tów�bu�dow�nic�twa�w Pol�sce

WIEL�KĄ� NA�GRO�DĘ� PRE�ZY�DEN�TA� ŚLĄ�SKIEJ
IZBY� BU�DOW�NIC�TWA� –� Z LAU�REM� otrzy�mał:
PZITB�–�z ty�tu�łu 75-le�cia�dzia�łal�no�ści.�Na�gro�dę�ode�-
brał�Wik�tor� Piw�kow�ski� –� Prze�wod�ni�czą�cy� Za�rzą�du
Głów�ne�go�Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków
Bu�dow�nic�twa

WIEL KĄ NA GRO DĘ PRE ZY DEN TA
ŚLĄ SKIEJ IZBY BU DOW NIC TWA

– Z LAU REM
dla Stowarzyszenia

Naukowo-Technicznego otrzy mał:

PZITB –�z ty�tu�łu 75-le�cia�dzia�łal�no�ści

WIEL KĄ NA GRO DĘ PRE ZY DEN TA
ŚLĄ SKIEJ IZBY BU DOW NIC -

TWA – Z LAU REM 
dla Au to ry te tów bu dow nic twa w Pol sce

otrzy ma li:

STA NI SŁAW KU KU RY KA,�pol�ski�po�li�tyk�i wie�-
lo�let�ni�dzia�łacz�spół�dziel�czy�i pań�stwo�wy,�ZBI -
GNIEW JA NOW SKI –�Prze�wod�ni�czą�cy�ZZ�„Bu�-
dow�la�ni”,�Pa�na Sta ni sła wa Ku ku ry kę,�nie�ste�-
ty�do�się�gła�gry�pa�nie�mógł�przy�być�na uro�czy�-
stość�lecz�prze�ka�zał�list�w któ�rym�po�dzię�ko�wał
za wy�różnie�nie.
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HEN�RYK�BUSZ�KO

ADAM�CZY�ŻEW�SKI�

WIN�CEN�TY�DRA�PA�ŁA

ZYG�MUNT�LO�RENTZ

MIE�CZY�SŁAW�JÓ�ZEF�PIO�TROW�SKI

PROF.�DR�INŻ.�AN�TO�NI�RO�SI�KOŃ

Prof.�Jan�Ślu�sa�rek�–�Pro�rek�tor�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skie�gra�-
tu�lu�je�pro�fe�so�ro�wi�Ro�si�ko�nio�wi�wy�róż�nie�nia

Ostat�nim�punk�tem�ofi�cjal�nych�uro�czy�sto�ści�by�ło
wrę�cze�nie�ty�tu�łu�ho�no�ro�we�go�wraz�z me�da�lem
OSO BO WO ŚCI BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO
za za�słu�gi�dla�bu�dow�nic�twa.�
Pre�zy�dium�iRa�da�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�usta�-
no�wi�ło� w tym� ro�ku� ten� Ty�tuł� i Me�dal� uzna�jąc
zaswo�ją�po�win�ność�–�no�bi�li�to�wa�nie�po�sta�ci�szcze�-
gól�nie�za�słu�żo�nych�dla�bu�dow�nic�twa,�two�rzą�cych
hi�sto�rię�go�spo�dar�czą�re�gio�nu.�Po raz�pierw�szy�zo�-
sta�ły�one�wrę�czo�ne�pod�czasXIIGa�li�Bu�dow�nic�twa,
jed�nak�nie�był�to�akt�jed�no�ra�zo�wy,�co�ro�ku�te�ty�tu�-
ły�ime�da�le�bę�dą�wrę�cza�ne�wy�bit�nym�lu�dziom�pra�-
cu�ją�cym�przez�la�ta�dla�Ślą�ska.

W tym ro ku Ty tuł ten i Me dal otrzy ma li:
HEN RYK BUSZ KO –�WY�BIT�NY�POL�SKI�AR�-
CHI�TEKT,�LAU�RE�AT�HO�NO�RO�WEJ�NA�GRO�-
DY�SARP�W 1975�R.
ADAM CZY ŻEW SKI –�WY�BIT�NY�POL�SKI�AR�-
CHI�TEKT
WIN CEN TY DRA PA ŁA –�DŁU�GO�LET�NI�DY�-
REK�TOR�PRZED�SIĘ�BIOR�STWA�RO�BÓT�IN�-
ŻY�NIE�RYJ�NYCH�W KA�TO�WI�CACH�I KOM�BI�-
NA�TU�BU�DOW�NIC�TWA�WĘ�GLO�WE�GO�FA�-
BUD
WŁA DY SŁAW JAM RO CHA –� DY�REK�TOR
GE�NE�RAL�NY�ŚLĄ�SKIE�GO�ZJED�NO�CZE�NIA
BUDOW�NIC�TWA�MIEJ�SKIE�GO
ZYG MUNT LO RENTZ –�WIE�LO�LET�NI�PRE�-
ZES�ZA�RZĄ�DU�PRINŻ�PW,�WSPÓŁ�TWÓR�-
CA�WIE�LU�PRZED�SIĘ�BIORSTW
MIE CZY SŁAW JÓ ZEF PIO TROW SKI –�HO�-
NO�RO�WY�PRE�ZES�OD�DZIA�ŁU�KA�TO�WIC�-
KIE�GO�PZITB
PROF. DR INŻ. AN TO NI RO SI KOŃ –�EME�RY�-
TO�WA�NY�PRO�FE�SOR�PO�LI�TECH�NI�KI�ŚLĄ�-
SKIEJ,�W KTÓ�REJ�W 1967�R.�UTWO�RZYŁ
KA�TE�DRĘ�BU�DO�WY�KO�LEI.

Szcze�gól�nie� wzru�sza�ją�cym� mo�men�tem� wie�-
czo�ru,�praw�dzi�wym�fi�na�łem�Ga�li,�by�ło�wrę�cze�-
nie�Ty�tu�łu�i Me�da�lu�pro�fe�so�ro�wi�An to nie mu Ro -
si ko nio wi,� któ�ry� te�go�wie�czo�ru�miał� do�kład�-
nie 102�la�ta�i 5�mie�się�cy,�Znaj�du�ją�cy�się�w do�-
sko�na�łej�for�mie�na�uko�wiec�wy�gło�sił�krót�ki�wy�kład
o tym�jak�na�sze�do�świad�cze�nia�ze�szko�da�mi�gór�-
ni�czy�mi�po�win�ny�zo�stać�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�w in�-
nych� czę�ściach� Pol�ski.� Sa�la� dłu�go�trwa�ły�mi
owa�cja�mi�uho�no�ro�wa�ła�Pa�na Pro�fe�so�ra,�a ży�-
cze�niom�i gra�tu�la�cjom�nie�by�ło�koń�ca.

WŁA�DY�SŁAW�JAM�RO�CHA

Prze wod ni czą cy: Ta de usz Wnuk
Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
Człon ko wie: Fran ci szek Busz ka
Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
Ta de usz Glücksman
Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
Jan Ślu sa rek
Pro�rek�tor�ds.�Na�uki�i Współ�pra�cy�z Prze�my�słem�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
Ste fan Czar niec ki
Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�-
nic�twa
An drzej No wak
Prze�wod�ni�czą�cy�Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�-
nic�twa�w Ka�to�wi�cach

Jó zef Ku klok-Opol ski
Pre�zes� Za�rzą�du� Ar�chi�tek�to�nicz�ne�go� Biu�ra� Pro�jek�tów� „AB� PRO�-
JEKT” Sp.�z o.o.�w Ty�chach
Ma riusz Ko prek
Pre�zes�Kli�ma�-Test Sp.�z o.o.
Kry sty na Pia sec ka
Pre�zes�Za�rzą�du�Ka�to�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej
Ire ne usz Masz czyk
Pre�zes�Za�rzą�du�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej S.A.�w Ka�to�wi�cach
Igor Śmie tań ski
Dy�rek�tor�Wy�dzia�łu�In�fra�struk�tu�ry�Ślą�skie�go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go
Gra ży na Ka miń ska
Dy�rek�tor�Wy�dzia�łu�In�we�sty�cji�Urzę�du�Mar�szał�kow�skie�go�Woj.�Ślą�skie�go

Ka pi tu ła nada nia Ty tu łu Ho no ro we go
oraz Me da lu „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go:
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XII Ga la Bu dow nic twa cie szy ła się du żym za in te re so wa niem me diów. Pa tro nat nad nią ob ję ły cza so pi sma: Ga ze ta Pol ska Dzien nik Za chod ni, Go -
niec Gór no ślą ski, Ma te ria ły Bu dow la ne, Eu ro per spek ty wy i Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, a tak że TVP Ka to wi ce i Pol skie Ra dio Ka to wi ce.
Cza so pi smo Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go przy go to wa ło na uro czy stość swo je wy da nie spe cjal ne, a prze bieg Ga li był re la cjo no wa ny w re gio nal -
nych me diach.

Uczest�ni�cy�Ga�li�m.in.�eu�ro�po�słan�ka�Mał�go�rza�ta�Handz�-
lik,�by�li�chęt�nie�„prze�py�ty�wa�ni”�przez�ra�diow�ców�

Ze�spół�Te�atru�Roz�ryw�ki�dał�te�go�wie�czo�ru�wspa�nia�ły
wy�stęp

po czę ści ofi cjal nej nad szedł czas
by w ku lu arach pod su mo wać Ga lę...
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AR CHI TEK TO NICZ NE BIU RO PRO JEK TÓW „AB PRO JEKT” Sp. z o.o., Ty chy 
za re ali za cję obiek tu ME DIA CEN TRUM GRU PY WY DAW NI CZEJ POL SKA PRESS

Bu�dy�nek�Me�dia�Cen�trum�to�obiekt�wy�po�sa�żo�ny�w naj�no�wo�cze�śniej�szą�tech�no�lo�gię�i nie�co�-
dzien�ne�roz�wią�za�nia�tech�nicz�ne�–�np.�uni�kal�ną�w ska�li�kra�ju�in�sta�la�cję�grzew�czo�-chło�dzą�cą.
Naj�więk�sza�za�le�ta�obiek�tu�to�ol�brzy�mie�moż�li�wo�ści�w aran�ża�cji�po�wierzch�ni�biu�ro�wej.�Prze�-
szklo�ne�ele�wa�cje�za�pew�nia�ją�do�sko�na�ły�po�ziom�na�tu�ral�ne�go�świa�tła�w po�miesz�cze�niach�biu�-
ro�wych,�a sys�tem�szkla�nych�ścian�nie�ogra�ni�cza�prze�strze�ni,�a je�dy�nie�kom�for�to�wo�ją�wy�dzie�-
la.�W przy�pad�ku�te�go�przed�się�wzię�cia�naj�więk�szym�suk�ce�sem�„AB�-Pro�jekt”,�ja�ko�Ge�ne�ral�ne�-
go�Re�ali�za�to�ra�In�we�sty�cji�był�krót�ki�ter�min�re�ali�za�cji.�Bu�do�wa�tak�du�że�go�obiek�tu�w prze�cią�-
gu�nie�speł�na 17�mie�się�cy�wy�ma�ga�ła�do�sko�na�łe�go�pla�no�wa�nia�i ko�or�dy�na�cji�prac�oraz�ści�słej
i bar�dzo�zdy�scy�pli�no�wa�nej�współ�pra�cy�wszyst�kich�uczest�ni�ków pro�ce�su�in�we�sty�cyj�ne�go,�po�-
cząw�szy�od ar�chi�tek�tów i po�zo�sta�łych�pro�jek�tan�tów,�aż�po wszyst�kie�na�wet�te�naj�mniej�sze�fir�-
my�wy�ko�naw�cze.�Efek�tem�tej�pra�cy�jest�kom�for�to�wy,�ul�tra�no�wo�cze�sny�obiekt�na�szpi�ko�wa�ny
in�no�wa�cyj�ny�mi�roz�wią�za�nia�mi�tech�nicz�ny�mi�oraz�wy�po�sa�żo�ny�w naj�lep�sze�ma�te�ria�ły�i urzą�-
dze�nia,�któ�ry�wraz�z są�sia�du�ją�cy�mi�obiek�ta�mi�dru�kar�ni,�two�rzy�peł�ny�kom�pleks�bu�dyn�ków pra�-
so�wych.

ME TAL PLAST Sp. z o.o., Tar now skie Gó ry 
za ca ło kształt dzia łal no ści 

PPHU�„Me�tal�plast”�Tar�now�skie�Gó�ry Sp.�z o.o.�po�wsta�ło�w wy�ni�ku�spry�wa�ty�zo�wa�nia�przed�-
się�bior�stwa�pań�stwo�we�go�w dro�dze�le�asin�gu�ka�pi�ta�ło�we�go.�
Do 1990�ro�ku�przed�się�bior�stwo�dzia�ła�ło�pod na�zwą�Fa�bry�ka�Ele�men�tów Wy�po�sa�że�nia�Bu�dow�-

nic�twa�„Me�tal�plast”�Tar�now�skie�Gó�ry”�ja�ko�przed�się�bior�stwo�pań�stwo�we.�Pod ko�niec 1990�ro�ku�zo�-
sta�ła�utwo�rzo�na�spół�ka�pra�cow�ni�cza�pod na�zwą�PPHU�„Me�tal�plast”�Tar�now�skie�Gó�ry Sp.�z o.o.�
Od 45�lat�fir�ma�spe�cja�li�zu�je�się�w pro�duk�cji:
– wen�ty�la�to�rów da�cho�wych
– wen�ty�la�to�rów pro�mie�nio�wych
– wen�ty�la�to�rów ka�na�ło�wych
– tłu�mi�ków aku�stycz�nych�i pod�staw�tłu�mią�cych
– ele�men�tów wen�ty�la�cji
– ko�puł�świe�tli�ko�wych
Wy�cho�dząc�na�prze�ciw�po�trze�bom�klien�tów:
– uru�cho�mi�li�śmy�pro�duk�cję�wen�ty�la�to�rów che�mo�od�por�nych�
– po�sia�da�my�roz�wią�za�nia�z za�kre�su�ste�ro�wa�nia�pra�cą�wen�ty�la�to�rów.�
Ofe ru je my wy so kiej ja ko ści pro duk ty, czę ści za mien ne, ser wis gwa ran cyj ny 

i po gwa ran cyj ny. Na sze wen ty la to ry cha rak te ry zu ją się dłu gą ży wot no ścią i ci chą 
pra cą. 

TER MO PIAN Sp. z o.o. w Cze cho wi cach Dzie dzi cach 
za ca ło kształt dzia łal no ści oraz in no wa cyj ność w za kre sie ter mo mo der ni za cji

Fir�ma�TER�MO�PIAN�od po�nad�dwu�dzie�stu�lat�spe�cja�li�zu�je�się�w wy�ko�ny�wa�niu�no�wo�cze�snych�izo�-
la�cji�na�try�sko�wych.�W 1992�ro�ku�by�ła�jed�ną�z pierw�szych�firm�wpro�wa�dza�ją�cych�na pol�ski�ry�nek�na�-
try�sko�we�po�kry�cie�da�cho�we.�
Do�dat�ko�wo�od ro�ku 2000�z po�wo�dze�niem�pro�du�ku�je�i wy�ko�rzy�stu�je�wła�sne�ma�te�ria�ły:
Hy�dro�best�–�na�try�ski�wa�ną,�bez�spo�ino�wą�fo�lię�hy�dro�izo�la�cyj�ną,�oraz
Izo�best�–�far�bę�do za�bez�pie�cza�nia�po�kryć�z pia�nek�po�li�ure�ta�no�wych.

WIELKA NAGRODA
PREZYDENTA�ŚLĄSKIEJ�IZBY�

BUDOWNICTWA
DLA�PRZEDSIĘBIORSTW�

I�INSTYTUCJI�NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
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Oba�pro�duk�ty�zo�sta�ły�w ca�ło�ści�za�pro�jek�to�wa�ne�wła�snym�wy�sił�kiem,�ba�zu�jąc�na wie�lo�let�nim�do�świad�-
cze�niu�i z uwzględ�nie�niem�uwag�klien�tów.�
Do chwi�li�obec�nej�fir�ma�wy�ko�na�ła�oko�ło 500�tys.�m2�na�try�sków�róż�nych�sys�te�mów�izo�la�cji�ter�micz�-

nych,�wo�do�chron�nych�i che�mo�od�por�nych.�
Od po�cząt�ku�dzia�łal�no�ści�sta�wia�na wy�kwa�li�fi�ko�wa�ną�ka�drę�oraz�wy�so�ką�ja�kość�re�ali�zo�wa�nych�prac,

dla�te�go�wszyst�kie�aspek�ty�dzia�łal�no�ści�przed�się�bior�stwa�ob�ję�te�są�sys�te�mem�za�rzą�dza�nia�ja�ko�ścią
ISO 9001.�

SPÓŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „PÓŁ NOC”, Czę sto cho wa
za ca ło kształt dzia łal no ści

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”,�któ�ra�po�wsta�ła 25�stycz�nia 1979�r.,�w bie�żą�cym�ro�ku�ob�-
cho�dzi�ła�Ju�bi�le�usz 30-le�cia.�
Za�so�by�lo�ka�lo�we�S. M.�„Pół�noc”�usy�tu�owa�ne�są�w pół�noc�nej�dziel�ni�cy�mia�sta�i sta�no�wią�one

jed�no�li�ty,�wy�od�ręb�nio�ny�układ�urba�ni�stycz�ny�o po�wierzch�ni 99 ha�i 4238 m.
Na ko�niec 2007�r.�za�so�by�miesz�ka�nio�we�Spół�dziel�ni�to 9165�miesz�kań�w tym: 1498�–�miesz�-

ka�nia�spół�dziel�cze�lo�ka�tor�skie, 6901�–�miesz�ka�nia�spół�dziel�cze�wła�sno�ścio�we, 766�–�miesz�ka�-
nia�wy�od�ręb�nio�ne.
31.12. 2007�r.�po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�ogó�łem�wy�no�si�ła 510.563.01 m�kw.
Wg�sta�nu�na dzień 31.12. 2007r.�Spół�dziel�nia�zrze�sza 9988.
W la�tach 2006�–�2008�spół�dziel�nia�wy�ko�na�ła�do�cie�ple�nia�w ilo�ści 84.264�m2.�
W ra�mach�dzia�łań�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych�wy�mie�nio�no�rów�nież 8778�szt.�okien.
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�to�je�dy�na�spół�dziel�nia�w Czę�sto�cho�wie�po�sia�da�ją�ca�in�-

sta�la�cję�cen�tral�ną�cie�płej�wo�dy,�dla�te�go�też�opo�mia�ro�wa�nie�zu�ży�cia�cie�płej,�jak�i zim�nej�wo�dy
jest�bar�dzo�waż�ne.�W chwi�li�obec�nej 99%�ogó�łu�za�so�bów spół�dziel�ni�to�miesz�ka�nia�opo�mia�ro�-
wa�ne�wo�do�mie�rza�mi�w zim�ną�i cie�płą�wo�dę.
Spół�dziel�nia�od 1995�r�re�ali�zo�wa�ła�pro�gram�opo�mia�ro�wa�nia�do�staw�ener�gii�ciepl�nej.�Obec�-

nie 100%�miesz�kań�jest�opo�mia�ro�wa�na�w po�dziel�ni�ki�cie�pła.�Opo�mia�ro�wa�nie�w ca�ło�ści�sie�ci�cen�-
tral�ne�go�ogrze�wa�nia�za�owo�co�wa�ło�w ska�li�spół�dziel�ni�na prze�strze�ni�ostat�nich�lat 32%�zmniej�-
sze�niem�zu�ży�cia�ener�gii�ciepl�nej�na ce�le�CO.�
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�prze�zna�cza�znacz�ne�na�kła�dy�fi�nan�so�we�na do�bre�utrzy�-

ma�nie�i two�rze�nie�no�wych�te�re�nów zie�lo�nych�i re�kre�acyj�nych.�W 2007�r.�i 2008�r.�utwo�rzo�no�trzy
śród�blo�ko�we�te�re�ny�zie�le�ni�z ele�men�ta�mi�ar�chi�tek�tu�ry�kra�jo�bra�zo�wej�(alej�ki,�po�tok�wod�ny)�w Osie�-
dlu�„AB”�oraz�no�we�en�kla�wy�zie�lo�ne�z bo�iska�mi�spor�to�wy�mi�i pla�ca�mi�za�baw�w Osie�dlu „CD”.
Spół�dziel�nia�in�ten�syw�nie�pro�wa�dzi�ak�cję�edu�ka�cyj�ną�re�cy�klin�gu�i se�gre�ga�cji�od�pa�dów oraz�śmie�-

ci.�Przy każ�dej�osło�nie�śmiet�ni�ko�wej�znaj�du�je�się�gniaz�do�re�cy�klin�go�we�zbiór�ki�od�pa�dów szkla�-
nych,�pla�sti�ku�i ma�ku�la�tu�ry.

ZE SPÓŁ SZKÓŁ BU DOW LA NYCH IM. K. K. Ba czyń skie go, Cho rzów. 
za two rze nie, po szu ki wa nie i re ali za cję wa run ków dla efek tyw ne go roz wo ju szko ły

Ze�spół�Szkól�Bu�dow�la�nych�w Cho�rzo�wie�jest�szko�łą�z tra�dy�cja�mi,�któ�ra�kształ�ci�mło�dzież�w za�-
wo�dach�bu�dow�la�nych�od 1976r.�Obec�nie�w pla�ców�ce�uczy�się 530�uczniów i za�trud�nia 30�na�uczy�-
cie�li.�Jest�to�pla�ców�ka,�któ�ra�w ostat�nich�la�tach�roz�sze�rzy�ła�ofer�tę�edu�ka�cyj�ną�zgod�nie�z wy�mo�ga�-
mi�i po�trze�ba�mi�ryn�ku�pra�cy.�Kształ�ci�w za�wo�dach:�tech�nik�bu�dow�nic�twa,�dro�go�wnic�twa,�ar�chi�tek�tu�-
ry�kra�jo�bra�zu�oraz�mon�ter�kon�struk�cji�bu�dow�la�nych.�Otwar�cie�przez�Szko�łę�Ośrod�ka�Eg�za�mi�na�cyj�-
ne�go�dla�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Eg�za�mi�na�cyj�nej�w Ja�worz�nie�po�twier�dzi�ło�słusz�ność�za�ło�żeń�za�war�tych
w „Re�gio�nal�nym�Po�ro�zu�mie�niu�owspół�pra�cy�w za�kre�sie�kształ�ce�nia�w za�wo�dach�bu�dow�la�nych”.�Ośro�-
dek�Eg�za�mi�na�cyj�ny�jest�pierw�szym�i je�dy�nym�ośrod�kiem,�w któ�rym�mo�gą�zda�wać�eg�za�min�za�wo�-
do�wy�ab�sol�wen�ci�za�sad�ni�czych�szkół�za�wo�do�wych�ca�łej�po�łu�dnio�wej�Pol�ski.�Znaj�du�je�się�on�na te�-
re�nach�warsz�ta�tówK.P.B.P.�BU�DUSS.A.�i sta�no�wi�ba�zę�do kształ�ce�nia�w sys�te�mie�mo�du�ło�wym,�któ�-
ry�zgod�nie�z za�ło�że�nia�mi�MEN�jest�bar�dziej�efek�tyw�ny�w edu�ka�cji�za�wo�do�wej.�Szko�ła�współ�pra�cu�-
je�tak�że z Par�kiem�Et�no�gra�ficz�nym,�gdzie�prak�ty�ki�za�wo�do�we�i za�ję�cia�prak�tycz�ne�dla�tech�ni�ków ar�-
chi�tek�tu�ry�kra�jo�bra�zu�są�przy�go�to�wy�wa�ne�i re�ali�zo�wa�ne�przy udzia�le�na�uczy�ciel�ki�szko�ły,�któ�ra�jest
rów�nież�pra�cow�ni�kiem�Par�ku.�Obec�ność�na�uczy�cie�li�na prak�ty�kach,�bu�do�wach�pod�no�si�ja�kość�kształ�-
ce�nia�prak�tycz�ne�go�i za�pew�nia�wy�ko�ny�wa�nie�za�dań�zgod�nie�z pro�gra�mem�na�ucza�nia�i stan�dar�da�-
mi�wy�ma�gań�eg�za�mi�na�cyj�nych.�Szko�ła�bar�dzo�efek�tyw�nie�współ�pra�cu�je�tak�że z:�Po�li�tech�ni�ką�Ślą�-
ską,�ITB,�fir�mą�Dro�go�pol,�„Si�le�sia�ną”,�„Pol�ska�Ka�be”.�Ucznio�wie�szko�ły�co�ro�ku�bio�rą�udział�w Tur�-
nie�ju�Zło�ta�Kiel�nia,�Olim�pia�dzie�Bu�dow�la�nej.�Przy�go�to�wu�ją�pra�ce�na kon�kurs�PZITB�na naj�lep�szą�pra�-
cę�se�me�stral�ną,�zdo�by�wa�jąc�wy�so�kie I, II, III miej�sca�w kon�kur�sach.
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PRZED SIĘ BIOR STWO RE MON TÓW ULIC I MO STÓW SA w Gli wi cach 
za ca ło kształt dzia łal no ści.

RU�iM�Spół�ka�Ak�cyj�na�po�wsta�ła 1�lip�ca 2008�ro�ku�w wy�ni�ku�prze�kształ�ce�nia�ist�nie�ją�cej�od 2000
ro�ku�spół�ki�z ogra�ni�czo�ną�od�po�wie�dzial�no�ścią�po�wsta�łej�w wy�ni�ku�ko�mer�cja�li�za�cji�funk�cjo�nu�-
ją�ce�go�od 1967�ro�ku�Miej�skie�go�Za�rzą�du�Ulic�i Mo�stów.�Przed�się�bior�stwo�za�trud�nia�wy�so�kiej
kla�sy�ka�drę�in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�ną�i dys�po�nu�je�no�wo�cze�snym�sprzę�tem,�co�po�zwa�la�na udział
w kom�plek�so�wych�re�ali�za�cjach�spe�cja�li�stycz�nych�pro�jek�tów dro�go�wo�-in�ży�nie�ryj�nych.�W ob�ro�-
cie�go�spo�dar�czym�i zo�bo�wią�za�niach�pu�blicz�no�-praw�nych�spół�ka�kie�ru�je�się�za�sa�dą�rze�tel�no�-
ści�i uczci�wo�ści.�Ce�lem�nad�rzęd�nym�jest�ja�kość�i ter�mi�no�wość�wy�ko�ny�wa�nych�ro�bót,�o czym
świad�czy�m.in.�sze�reg�udzie�lo�nych�fir�mie�re�fe�ren�cji�oraz�uzy�ska�ny�w 2007�ro�ku�cer�ty�fi�kat�ja�-
ko�ści�ISO 9001:2000.
Pro�wa�dząc�swo�ją�dzia�łal�ność�Spół�ka�po�dej�mu�je�się�re�ali�za�cji�ja�ko�sa�mo�dziel�ny�wy�ko�naw�ca

lub�dzia�ła�jąc�w opar�ciu�o zor�ga�ni�zo�wa�ny�sys�tem�spraw�dzo�nych�pod�wy�ko�naw�ców.�Fir�ma�za�trud�-
nia�ok. 160�osób,�z do�świad�cze�niem�i upraw�nie�nia�mi�do pro�wa�dze�nia�spe�cja�li�stycz�nych�ro�bot�ogól�-
no�bu�dow�la�nych,�dro�go�wych,�mo�sto�wych�i in�ży�nier�skich�(wo�do�cią�gi,�ka�na�li�za�cje,�sie�ci�elek�tro�ener�-
ge�tycz�ne).�Do naj�więk�szych�re�ali�za�cji�w ostat�nich�la�tach�na�le�ży�m.in.�bu�do�wa�wę�zła�dro�go�we�-
go�przy Cen�trum�Han�dlo�wym�„ARE�NA”�w Gli�wi�cach,�kom�plek�so�wa�mo�der�ni�za�cja�czę�ści�gli�wic�-
kie�go�od�cin�ka�DK�-88�na dłu�go�ści 7,2 km�oraz�bu�do�wa�wę�zła�dro�go�we�go�Rze�czy�ce�na DK�-88.
Je�dy�nym�wła�ści�cie�lem�Spół�ki�po�zo�sta�je�Gmi�na�Gli�wi�ce.�Jed�no�oso�bo�wy�Za�rząd�fir�my�spra�wia,�że de�-
cy�zje�po�dej�mo�wa�ne�są�we�dług�za�sad:�kon�cen�tra�cji�i od�po�wie�dzial�no�ści,�kon�tro�li�ja�ko�ści,�ter�mi�-
no�wo�ści�wy�ko�ny�wa�nia�za�dań.�PRU�IM S.A.�wy�ko�rzy�stu�je�Zin�te�gro�wa�ny�Sys�tem�Za�rzą�dza�nia�IFS,
któ�ry�po�zwa�la�na bie�żą�cy�do�stęp�do in�for�ma�cji�o po�stę�pach�prac�i po�nie�sio�nych�kosz�tach.

P.B. „RO BUD” Sp. z o.o., Gli wi ce
za ca ło kształt dzia łal no ści

P.B.�„RO�BUD”�po�sia�da�wła�sną�pra�cow�nię�pro�jek�to�wą,�sto�lar�nię,�Wy�dzia�ły:�kon�struk�cji�sta�-
lo�wych�oraz�ślu�sar�ki�alu�mi�nio�wej,�oraz�ba�zę�sa�mo�cho�do�wo�-sprzę�to�wą,�za�opa�trzo�ną�we�wła�-
sne�środ�ki�trans�por�to�we,�ma�szy�ny�i urzą�dze�nia�nie�zbęd�ne�do kom�plek�so�wej�re�ali�za�cji�in�we�-
sty�cji.�Źró�dłem�suk�ce�sów fir�my�jest�wy�so�ko�wy�spe�cja�li�zo�wa�na�ka�dra�in�ży�nie�ryj�no-tech�nicz�na,
jak�i za�ło�ga�przy�go�to�wa�na�do wszel�kich�prac�bu�dow�la�nych�i in�sta�la�cyj�nych.�Oso�by�za�an�ga�żo�-
wa�ne�do dzia�łal�no�ści�fir�my�to�oko�ło 360�pra�cow�ni�ków umy�sło�wych�i fi�zycz�nych.�Fir�ma�pro�wa�-
dzi�dzia�łal�ność�nie�tyl�ko�na ryn�ku�pol�skim,�ale�tak�że po�za�gra�ni�ca�mi�kra�ju.�U pod�staw�dzia�łal�-
no�ści�Za�rząd�wy�zna�czył�ce�le�prze�wod�nie�Spół�ki,�zde�ter�mi�no�wa�ne�ta�ki�mi�war�to�ścia�mi,�jak:�ter�-
mi�no�wość,�ja�kość�oraz�otwar�tość�na no�we�tech�no�lo�gie.�Ja�ko�jed�no�z naj�istot�niej�szych�za�dań
roz�wo�jo�wych�okre�ślo�no�eks�pan�sję�wzro�stu�ilo�ścio�we�go�oraz�po�zy�ski�wa�nie�no�wych�branż�na sta�-
le�zmie�nia�ją�cym�się�ryn�ku.�
W chwi�li�obec�nej�dzia�łal�ność�fir�my�obej�mu�je�ry�nek�pe�tro�che�micz�ny�(sta�cje�ben�zy�no�we),�bu�dow�-

la�ny�(miesz�ka�nio�wy,�obiek�ty�prze�my�sło�we�i użyt�ku�pu�blicz�ne�go)�oraz�wod�no�-sa�ni�tar�ny�i dro�go�wy.
W 1996�r.�fir�ma�zo�sta�ła�od�zna�czo�na,�przez�Mi�ni�stra�Go�spo�dar�ki�Prze�strzen�nej�i Bu�dow�nic�-

twa,�Zło�tą�Od�zna�ką:�„Za�słu�żo�ny�dla�Bu�dow�nic�twa�i Prze�my�słu�Ma�te�ria�łów Bu�dow�la�nych”,�oraz
wy�róż�nio�na�w kon�kur�sie�PZITB�ja�ko�„Bu�do�wa�ro�ku 2000”,�otrzy�mu�jąc�jed�no�cze�śnie�„Pla�ty�no�-
we�Wier�tło 2000”�za re�ali�za�cję�ada�pta�cji�bu�dyn�ku�na sie�dzi�bę�Są�du�Okrę�go�we�go�i Kra�jo�we�go
Re�je�stru�Ska�za�nych�w Gli�wi�cach.�Po�nad�to,�w kon�kur�sie�otwar�tym�pod na�zwą�„Re�no�wa�cje 2002”,
prze�pro�wa�dzo�nym�przez�To�wa�rzy�stwo�Opie�ki�nad Za�byt�ka�mi,�spo�śród�wie�lu�wy�róż�nia�ją�cych�się
re�ali�za�cji,�zwią�za�nych�z kon�ser�wa�cją�za�byt�ko�wych�obiek�tów bu�dow�la�nych,�Ju�ry�wy�ło�ni�ło�re�pre�-
zen�ta�cyj�ny�bu�dy�nek�miej�skie�go�Ra�tu�sza�w Gli�wi�cach,�któ�re�go�ge�ne�ral�nym�wy�ko�naw�cą�by�ło�P.B.
„RO�BUD”.�Za prze�pro�wa�dze�nie�sze�ro�kie�go�za�kre�su�prac�kon�ser�wa�tor�skich�i rze�tel�ne�wy�ko�naw�-
stwo�kon�ser�wa�cji�wy�żej�wy�mie�nio�ne�go�obiek�tu,�Gmi�na�Gli�wi�ce,�bę�dą�ca�In�we�sto�rem,�otrzy�ma�-
ła�sta�tu�et�kę�„Zło�ty�Por�tal”.

WIELKA NAGRODA
Z LAUREM

PREZYDENTA�ŚLĄSKIEJ�IZBY�
BUDOWNICTWA

DLA�OR�GA�NI�ZA�CJI�GO�SPO�DAR�CZYCH
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BU DO SER WIS Z.U.H. Sp. z o.o. Cho rzów
z oka zji 20-le cia dzia łal no ści 

Fir�ma�BU�DO�SER�WIS�po�wsta�ła�w 1990�ro�ku�ja�ko�spół�ka�cy�wil�na osób�fi�zycz�nych.�Za�ło�ży�cie�-
lem�fir�my�był�Sta�ni�sław�Ta�dla,�obec�nie�peł�nią�cy�funk�cję�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�fir�my.�
Bo�ga�te�do�świad�cze�nie�Sta�ni�sła�wa�Ta�dli,�Pra�ca�Wy�kła�dow�cy�w Pol�skim�To�wa�rzy�stwie�Eko�no�-

micz�nym�oraz�w To�wa�rzy�stwie�Na�uko�wej�Or�ga�ni�za�cji�i Kie�row�nic�twa�oraz�traf�na ana�li�za ryn�ku
szyb�ko�przy�czy�ni�ły�się�do dy�na�micz�ne�go�roz�wo�ju�fir�my.�W ro�ku 1994�spół�kę�cy�wil�ną�prze�kształ�-
co�no�w spół�kę�z o.o.�i zo�sta�ła�za�re�je�stro�wa�na pod na�zwą�–�„BU�DO�SER�WIS”�Za�kła�dy�Usłu�go�-
wo�-Han�dlo�we Sp.�z o.o.�W wy�ni�ku�dy�na�micz�ne�go�roz�wo�ju�Fir�my�w na�stęp�nych�la�tach�wy�od�ręb�-
nio�no�z jej�struk�tu�ry�dwie�osob�ne�jed�nost�ki:�Za�kła�dy�Usług�Kon�sul�tin�go�wych�oraz�Za�kła�dy�Re�-
mon�to�wo�-Mon�ta�żo�we.�Przed�się�bior�stwo,�chcąc�re�ali�zo�wać�wy�ma�ga�nia�klien�ta�na naj�wyż�szym
po�zio�mie�suk�ce�syw�nie�sto�su�je�po�li�ty�kę�ja�ko�ścio�wą.�Wy�ra�zem�te�go�by�ło�nada�nie�fir�mie�w 1999
ro�ku�Cer�ty�fi�ka�tu�Ja�ko�ści�ISO 9002�przez�jed�nost�kę�cer�ty�fi�ku�ją�cą�TÜV Rhe�in�land/Ze�tom�Pol�ska Sp.
z o.o.�W 2003�r.�na�sza�fir�ma�prze�szła�po�myśl�nie�re�cer�ty�fi�ka�cję�na zgod�ność�Sys�te�mu�Za�rzą�dza�-
nia�Ja�ko�ścią�z nor�mą�EN�ISO 9001: 2000.�Po�nad�to�w 2003�ro�ku�na�sza�fir�ma�otrzy�ma�ła�ty�tuł�„Li�-
de�ra�Roz�wo�ju�Go�spo�dar�cze�go�Mia�sta�Cho�rzów 2002”.

MIL LE NIUM IN WE STY CJE Sp. z o.o. Ka to wi ce 
za Kom plek so wą re ali za cję Osie dla Miesz ka nio we go „Ba żan tów” w Ka to wi cach

wraz z je go ad mi ni stro wa niem

Mil�le�nium�In�we�sty�cje�jest�fir�mą�de�we�lo�per�ską�z suk�ce�sem�pro�wa�dzą�cą�dzia�łal�ność�roz�-
po�czę�tą�w 2001�ro�ku.�Spół�ka�ma�za so�bą�bo�ga�te�do�świad�cze�nia�na ryn�ku�de�we�lo�per�-
skim�i wy�róż�nia�ją�no�wa�tor�skie�po�dej�ście�do wy�zwań�urba�ni�stycz�nych.�In�we�sty�cje�cha�-
rak�te�ry�zu�je� no�wo�cze�sna� ar�chi�tek�tu�ra,� dba�łość� o oto�cze�nie,� bez�pie�czeń�stwo� i wy�go�da
miesz�kań�ców.�Zre�ali�zo�wa�ne�obiek�ty�to�kil�ka�set�od�da�nych�do użyt�ku�miesz�kań�i do�mów,
pierw�sze�na Ślą�sku�in�te�li�gent�ne�apar�ta�men�tow�ce�„Mil�le�nium�IQ”�i „Mil�le�nium�IQ�-kwa�-
drat”,��Cen�trum�Han�dlo�we�„Ba�żan�to�wo”,�przed�szko�le�i za�ple�cze�re�kre�acyj�no�-spor�to�we.�
Obec�nie�Spół�ka�pod�ję�ła�wy�zwa�nie�bu�do�wy�no�wo�cze�snej�Pi�jar�skiej�szko�ły�pod�sta�wo�wej
i gim�na�zjum�oraz�kom�plek�su�spor�to�wo-re�kre�acyj�ne�go�na te�re�nie�Osie�dla�Ba�żan�tów.
Na prze�strze�ni�tych�lat�Spół�ka�Mil�le�nium�In�we�sty�cje�i pro�wa�dzo�ne�przez�nią�in�we�sty�cje
zo�sta�ły�wie�lo�krot�nie�wy�róż�nio�ne�w pre�sti�żo�wych�kon�kur�sach� i ran�kin�gach,�wśród�któ�-
rych�zna�la�zły�się�min.:�

 Go�dło�pro�mo�cyj�ne�„OSKAR�Ślą�ski 2003”,
 Ty�tuł�„Ga�ze�le�Biz�ne�su 2005”,�
 Ty�tuł�„Ga�ze�le�Biz�ne�su 2006”�
 „Wiel�ka�Na�gro�da�Pre�zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa”�w kat.�de�we�lo�per�skiej�–�2006,
 Lau�re�at�ran�kin�gu�„Dia�men�ty�For�be�sa 2009”.

Od 2004� ro�ku� Spół�ka� pra�cu�je� w opar�ciu� o sys�tem� za�rzą�dza�nia� ja�ko�ścią� wg� nor�my
ISO 9001: 2000.
Po�wsta�ją�ce�w po�łu�dnio�wych�dziel�ni�cach�Ka�to�wic�–�Osie�dle�Ba�żan�tów�to�prze�strzeń�two�-
rzo�na� z pa�sją� i jed�no�cze�śnie� wy�jąt�ko�we� miej�sce� na pla�nie� mia�sta� Ka�to�wic.� Zo�sta�ło
uzna�ne�za jed�no�ze 100�naj�lep�szych�miejsc�do za�miesz�ka�nia�w Pol�sce�(ran�king�ty�go�dni�-
ka�WPROST 2004).
Osie�dle�Ba�żan�tów� jest� roz�le�głym�kom�plek�sem�miesz�kal�nym� ty�pu� „mia�sto�w mie�ście”
obej�mu�ją�cym�po�nad 20ha�te�re�nu�za�bu�do�wy.�
Wi�zją�de�we�lo�pe�ra�jest�wy�ge�ne�ro�wa�nie�miej�sca�o cha�rak�te�rze�cen�tro�-twór�czym�dla�dy�-
na�micz�nie�roz�wi�ja�ją�cych�się�dziel�nic�wo�kół�osie�dla,�stąd�dba�łość�o układ�urba�ni�stycz�no�-
-funk�cjo�nal�ny�zmie�rza�ją�cy�do stwo�rze�nia�miej�sca�przy�ja�zne�go�i wy�god�ne�go�dla�miesz�-
kań�ców.�Już�dzi�siaj�nie�po�wta�rzal�ną�at�mos�fe�rę�osie�dla�two�rzy�spo�łecz�ność�prze�szło 1000
miesz�kań�ców.
Osie�dle�Ba�żan�tów�po�wsta�je�z my�ślą�o speł�nie�niu�wy�ma�gań�je�go�miesz�kań�ców.�Miesz�-
kań�cy�ma�ją�do dys�po�zy�cji:�de�li�ka�te�sy�Piotr�i Pa�weł,�cen�trum�me�dycz�ne,�ap�te�kę,�bank,
re�stau�ra�cję,�ka�wiar�nię,�stu�dio�tań�ca,�stu�dio�fit�ness,�kor�ty�te�ni�so�we,�przed�szko�le�i pla�ce
za�baw,�a już�wkrót�ce�szko�łę�i cen�trum�spor�to�we.�
Mil�le�nium�In�we�sty�cje�za�dba�ło�o wszyst�ko:�bez�piecz�ne�dzie�ciń�stwo,�zdro�wie�i re�kre�ację,
wy�god�ne�za�ku�py.



Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�4�(30)�2009 19

XII GAlA BUDOwNIctwA

JÓ ZEF KU KLOK OPOL SKI 
Pre zes Za rzą du Ar chi tek to nicz ne go Biu ra Pro jek tów „AB Pro jekt” Sp. z o.o. w Ty chach

Jó�zef�Ku�klok�-Opol�ski�to�współ�za�ło�ży�ciel�i współ�wła�ści�ciel�jed�ne�go�z naj�dy�na�micz�niej�roz�-
wi�ja�ją�ce�go�się�biu�ra�pro�jek�to�we�go�w re�gio�nie,�któ�re�kil�ka�lat�te�mu�z suk�ce�sem�roz�sze�rzy�ło�swo�-
ją�ofer�tę�o wy�ko�naw�stwo�ro�bót�bu�dow�la�nych�w sys�te�mie�ge�ne�ral�ne�go�re�ali�za�tor�stwa.�Kom�-
plek�so�wość�oraz�wy�so�ka�ja�kość�usług�ofe�ro�wa�nych�przez�fir�mę�za�rzą�dza�ną�przez�Jó�ze�fa�Ku�-
klok�-Opol�skie�go,�za�pew�nia�jej�cią�głość�zle�ceń,�jak�i umac�nia�po�zy�cję�„AB�-PRO�JEKT”�na ryn�-
ku.�Przy�czy�nia�się�to�nie�tyl�ko�do bu�do�wy�po�zy�tyw�ne�go�wi�ze�run�ku�pol�skie�go�przed�się�bior�cy
bu�dow�la�ne�go�wśród�firm�eu�ro�pej�skich,�ale�tak�że zna�czą�co�wspo�ma�ga�pro�mo�cję�re�gio�nu�i oko�-
lic.�Wy�śmie�ni�te�wa�run�ki�pra�cy�ja�kie�stwa�rza�swo�im�pra�cow�ni�kom�za�pew�nia�jąc�naj�no�wo�cze�-
śniej�sze�wy�po�sa�że�nie�tech�nicz�ne�oraz�po�moc�me�ry�to�rycz�ną�w po�sta�ci�ol�brzy�miej�ilo�ści�szko�-
leń�i kur�sów,�spra�wia�ją,�że fir�ma�za�rzą�dza�na�przez�J.�Ku�klok�-Opol�skie�go�to�wy�ma�rzo�ne�miej�-
sce�pra�cy�za�rów�no�dla�lu�dzi�mło�dych,�jak�i tych�naj�bar�dziej�do�świad�czo�nych�spe�cja�li�stów.�Jó�-
zef�Ku�klok�-Opol�ski�bar�dzo�ak�tyw�nie�uczest�ni�czy�w bu�dow�la�nym�i spo�łecz�nym�ży�ciu�re�gio�nu,
za�rów�no�pry�wat�nie�jak�i po�przez�dzia�łal�ność�pro�jek�to�wą�i wy�ko�naw�czą�swo�jej�fir�my.�Sys�te�-
ma�tycz�nie�wspo�ma�ga�cha�ry�ta�tyw�nie�przed�szko�la�i szko�ły�miej�skie�oraz�in�ne�in�sty�tu�cje�użyt�-
ku�pu�blicz�ne�go,�jak�choć�by�obec�nie�po�wsta�ją�ce�w Ty�chach�ho�spi�cjum.�Jó�zef�Ku�klok�-Opol�ski
jest�rów�nież�lau�re�atem�wie�lu�in�dy�wi�du�al�nych�na�gród�i wy�róż�nień�w bran�ży�ar�chi�tek�to�nicz�no�-
-bu�dow�la�nej�oraz�po�sia�da�czem�kil�ku�od�zna�czeń�pań�stwo�wych.�Wszyst�kie�suk�ce�sy,�ja�kie�osią�-
gnął�w cią�gu�po�nad 30�lat�swo�jej�pra�cy�za�wo�do�wej�to�owoc�nie�tyl�ko�nie�by�wa�łej�kon�se�kwen�-
cji,�twar�do�ści�cha�rak�te�ru�i traf�no�ści�wy�bo�rów,�ale�tak�że nie�spo�ty�ka�nej�wraż�li�wo�ści�na lu�dzi�i ich
pro�ble�my.

LEON UCKA
Prezes Zarządu „BUDUS” S.A.  w Katowicach

Kariera�zawodowa�Leona�Ucki�ściśle��związana�jest�z�Katowickim��Przedsiębiorstwem�Bu-
downictwa�Przemysłowego�(�po�przekształceniu�w�1992�roku�w�Jednoosobową�Spółkę�Skarbu
Państwa�– „BUDUS”�S.A.).�
Studia�na�Politechnice�Śląskiej�ukończył�w�1975�roku�uzyskując�dyplom�inżyniera�budownictwa

lądowego�w�specjalności�Technologia�i�Organizacja�Budownictwa.��Pracę�podjął�1�września�1976
roku.�Przebieg�Jego�pracy�i�kariery�zawodowej�można�podzielić�na�trzy�etapy:
I�Etap�w�latach�1976�do�1982�związany�był�z�poznaniem�funkcjonowania�przedsiębiorstwa

budowlanego,�a�po�uzyskaniu�uprawnień�budowlanych�umożliwiających�pełnienie�samodziel-
nych�funkcji�w�budownictwie,�samodzielnym�prowadzeniu�budowy.�Dotyczyło�to�dużych�placów
budów,�takich�jak�Fabryka�Domów�w�Katowicach�lub�Instytut�Okulistyki�����w�Katowicach.
Bardzo�istotnym��doświadczeniem�było�prowadzenie�przez�w/w�tzw.�koordynacji�dużych�przed-

sięwzięć�budowlanych.�Zaznaczyć�należy,�iż�przedsięwzięcia�te�realizowane�były�“pod�klucz”
a�KPBP�pełniło�funkcję�generalnego�wykonawcy.
W�II�Etapie�w�latach�1982-�1992�Leon�Ucka�kierował�pionem�zabezpieczenia�środków�pro-

dukcji�i�sferą�usług�produkcyjnych.
Kierował�takimi�jednostkami�jak:�Baza�Sprzętu�i�Transportu,�Produkcja�Pomocnicza,�Zespół�Ma-

gazynów.�Koordynowałem�pracę�Działów�Zaopatrzenia,�Głównego�Mechanika,�Gospodarki�Ma-
teriałowej.��W�tym�okresie,�przez�kilka�lat,�czynnie�uczestniczył�w�pracach�Rady�Pracowniczej
przedsiębiorstwa,�co�pozwoliło�mu�na�dokładne�poznanie�mechanizmów�ekonomicznych�dzia-
łania�firmy.
III�Etap�w�latach�1992��do�nadal�to�praca�jako�Prezes�Zarządu�spółki�BUDUS�S.A.
Za��największy�sukces�zawodowy�pana�L.Ucka�można��przyjąć�inicjację��procesu�i�sposób

przeprowadzenia�“BUDUS”�S.A.�przez�trudny�okres�zmian�systemowych�w�gospodarce�bez��zgu-
bienia�jej�pozytywnych�cech�płynących�z��60-letniej�historii�przedsiębiorstwa.
W/w�walnie�przyczynił�się�do�zbudowania�wysokiej�i�trwałej��pozycji�firmy�na�wymagającym

i�konkurencyjnym�rynku,�kompleksowo�wykonującej�usługi�budowlane�wysokiej�jakości,�termi-
nowo�i��zgodnie��z�oczekiwaniami�Klientów.

WIELKA NAGRODA�Z LAUREM
PREZYDENTA�ŚLĄSKIEJ�IZBY�BUDOWNICTWA

DLA�AU�TO�RY�TE�TÓW ZAWODOWYCH��
BUDOWNICTWA�I�GOSPODARKI�ŚLĄSKIEJ
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MARIAN PIECHOTA 
Dyrektor DAN-POL M. Piechota Sp. Jawna, Tychy

Założyciel�i�współwłaściciel�spółki�jawnej�DAN�POL,�działającej�na�śląskim�rynku�usług�bu-
dowlanych�od�1994r.�Wieloletnie�doświadczenie�pozyskane�na�różnych�stanowiskach�w�branży
budowlanej�umożliwiło�mu�zbudować�od�podstaw�obecnie�prężnie�rozwijającą�się�firmę.
Konsekwentny�w�działaniu,�z�ogromnym�doświadczeniem�w�tej�branży�budownictwa.�Zawsze

chętnie�dzielił�się�wiedzą,�wspierał�młodszą�rozwijającą�się�pod�jego�okiem�kadrę,�co�zaskut-
kowało�wyszkoleniem�i�usamodzielnieniem�się�wielu�dzisiejszych�fachowców.�Jego�motto: pra-
cownicy�z�inicjatywą�to�majątek�firmy.�
Marian�Piechota�to�także�aktywny�działacz�społeczny,�jeden�z�inicjatorów�powstania�Izby

Budownictwa�w�Katowicach,�wielokrotnie�nagradzany�za�swoją�działalność�społeczną�i�cha-
rytatywną�najwyższymi�odznaczeniami�państwowymi.
Fir�ma�DAN�POL�Spół�ka� Jaw�na kie�ro�wa�na przez� pa�na Ma�ria�na Pie�cho�tę� uzy�ska�ła�w ro�-

ku 2008/2009:
–�ty�tuł�„Wy ko naw cy Ro ku 2008” przy�zna�wa�ną�przez�Ka�pi�tu�łę�Ogól�no�pol�skie�go�Kon�kur�su

mie�sięcz�ni�ka�Za�mó�wie�nia�Pu�blicz�ne
– I Wy róż nie nie w Ogól�no�pol�skim�Kon�kur�sie�„Mo�der�ni�za�cja�Ro�ku 2008”�w ka�te�go�rii�Ter�mo�-

re�no�wa�cje�- ele�wa�cje
– Dy�plom�Uzna�nia�za dzia�łal�ność�ma�ją�cą�na uwa�dze�po�pra�wę�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go�w kon�-

kur�sie�pod pa�tro�na�tem�Mi�ni�ster�stwa�Śro�do�wi�ska

STA NI SŁAW TA DLA
Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Z. U. H. „Bu do ser wis” Sp. z o.o.

w Cho rzo wie

Sta�ni�sław�Ta�dla�za�ło�żył�i od 20�lat�kie�ru�je�z po�wo�dze�niem�fir�mą�Bu�do�ser�wis�z sie�dzi�bą�w Cho�-
rzo�wie;�jest�głów�nym�au�to�rem�ryn�ko�we�go�suk�ce�su�i wszech�stron�ne�go�roz�wo�ju�spół�ki.�Sta�ni�sław
Ta�dla�utwo�rzył�w struk�tu�rach�spół�ki�wy�spe�cja�li�zo�wa�ne�za�kła�dy:�Za�kła�dy�Re�mon�to�wo�Mon�ta�żo�-
we,�Za�kład�Ge�ne�ral�ne�go�Wy�ko�naw�stwa,�Za�kła�dy�Usług�con�sul�tin�go�wych,�Za�kład�Eks�per�tyz�i Usług
Go�spo�dar�czych,�co�przy�czy�ni�ło�się�do po�sze�rze�nia�ob�sza�rów świad�czo�nych�usług,�pod�nie�sie�-
nia�ja�ko�ści�re�ali�zo�wa�nych�prac,�a tak�że uspraw�ni�ło�or�ga�ni�za�cję�pra�cy�w przed�się�bior�stwie�i po�-
zy�tyw�nie�zmo�ty�wo�wa�ło�pra�cow�ni�ków.�W trak�cie�wie�lo�let�nie�go�kie�ro�wa�nia�fir�mą�Pan�Sta�ni�sław
Ta�dla�wy�kształ�cił�du�że gro�no�osób�i stwo�rzył�wa�run�ki�dla�efek�tyw�ne�go�roz�wo�ju�pra�cow�ni�ków –�obec�-
nie�są�to�spe�cja�li�ści�róż�nych�branż.�Pra�cow�ni�cy�spół�ki,�wspie�ra�ni�i mo�ty�wo�wa�ni�przez�Pre�ze�sa
Ta�dlę,�zdo�by�wa�li�i na�dal�zdo�by�wa�ją�upraw�nie�nia�i spe�cja�li�stycz�ne�umie�jęt�no�ści,�m.in.:�upraw�-
nie�nia�bu�dow�la�ne,�upraw�nie�nia�do sza�co�wa�nia�nie�ru�cho�mo�ści,�kosz�to�ry�so�wa�nie.�
Za�pew�nia�jąc�wy�so�ką�ja�kość�świad�czo�nych�usług,�spół�ka�–�z ini�cja�ty�wy�Pre�ze�sa�–�pod�le�ga�au�-

dy�tom�oraz�pro�ce�som�cer�ty�fi�ka�cji�i au�to�ry�za�cji.�Fir�ma�Bu�do�ser�wis�po�sia�da�na�stę�pu�ją�ce�cer�ty�fi�-
ka�ty:�Cer�ty�fi�kat�TÜV CERT 75 100 6601�sys�tem�za�rzą�dza�nia�we�dług�ISO 9001:2000,�Cer�ty�fi�-
kat�Ośrod�ka�Ba�dań,�Ate�sta�cji�i Cer�ty�fi�ka�cji�OBAC/004/OZR/09,�Świa�dec�two�au�to�ry�za�cji�STAL�-
KO�WENT,�Świa�dec�two�au�to�ry�za�cji�FA�WENT.
Ja�ko�Pre�zes�Za�rzą�du�oraz�Dy�rek�tor�Ge�ne�ral�ny�fir�my�Sta�ni�sław�Ta�dla�roz�wi�jał�za�kres�dzia�łal�-

no�ści�kon�sul�tin�go�wej�spół�ki,�przy�go�to�wu�jąc�mię�dzy�in�ny�mi�pro�jek�ty�pry�wa�ty�za�cyj�ne�dla�mi�ni�ster�-
stwa�Skar�bu�Pań�stwa�oraz�wy�ce�ny�prze�kształ�ca�nych�za�kła�dów opie�ki�zdro�wot�nej.�
Re�ko�men�du�ją�cy:�Ta�de�usz�Wnuk�–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

WAL DE MAR MA CY SZYN 
Dy rek tor ds. tech nicz nych Przed się bior stwa Re mon tów Ulic i Mo stów w Gli wi cach

Wal�de�mar�Ma�cy�szyn�z bu�dow�nic�twem�zwią�za�ny�jest�od 25�lat.�WPrzed�się�bior�stwie�Re�mon�tówUlic
i Mo�stów (wcze�śniej�Miej�ski�za�rząd�ulic�i Mo�stów w Gli�wi�cach)�pra�cu�je�nie�prze�rwa�nie�od 1984�ro�-
ku.�Ka�rie�rę�swo�ją�roz�po�czął�ja�ko�ślu�sarz�re�mon�to�wy.�Na�stęp�nie�ko�lej�no�peł�nił�funk�cje�maj�stra�ds.
dro�go�wo�-mo�sto�wych,�póź�niej�z cza�sem�zo�stał�Kie�row�ni�kiem�Pro�duk�cji�po�moc�ni�czej,�Kie�row�ni�kiem
Wy�twór�ni�Mas�bi�tu�micz�nych�oraz�ad�mi�ni�stra�cji�ulic,�Kie�row�ni�kiem�Wy�dzia�łu�In�we�sty�cji�i eks�plo�ata�-
cji,�Głów�nym�In�ży�nie�rem�ds.�ro�bót�dro�go�wo�-mo�sto�wych.�W koń�cu�prze�cho�dząc�pra�wie�przez�wszyst�-
kie�szcze�ble�ka�rie�ry�za�wo�do�wej�w PRU�IM�w 2004�ro�ku�ob�jął�sta�no�wi�sko�Dy�rek�to�ra�ds.�Tech�nicz�-
nych�i peł�ni�tę�funk�cję�do dzi�siaj.�Ja�ko�dłu�go�let�ni�pra�cow�nik�wy�ka�zu�je�się�do�sko�na�ły�mi�umie�jęt�no�-
ścia�mi�w za�rzą�dza�niu�przed�się�bior�stwem�i po�sia�da�wy�so�kie�kwa�li�fi�ka�cje�za�wo�do�we.�W cią�gu�lat
do�sko�na�li�swo�ją�wie�dze�i warsz�tat�tech�nicz�ny�pnąc�się�po szcze�blach�ka�rie�ry�za�wo�do�wej�aż�do sta�-
no�wi�ska�dy�rek�to�ra.�Obec�nie�na sta�no�wi�sku�Dy�rek�to�ra�ds.�tech�nicz�nych�po�no�si�od�po�wie�dzial�ność
za pro�wa�dze�nie�kon�trak�tów re�ali�zo�wa�nych�przez�przed�się�bior�stwo�oraz�wdra�ża no�we�roz�wią�za�-
nia�ma�ją�ce�uspraw�nić�pra�ce�na po�zio�mie�ca�łej�fir�my.�Swo�ją�wie�dzę�i do�świad�cze�nie�chęt�nie�prze�-
ka�zu�je�mło�dym�po�ko�le�niom�ka�dry�in�ży�nier�skiej�sta�jąc�się�dla�niej�wzo�rem�i prze�wod�ni�kiem.�Pan
Wal�de�mar�Ma�cy�szyn�uczest�ni�czył�w wie�lu�po�waż�nych�in�we�sty�cjach�bu�dow�la�no�-dro�go�wych.�W 2001
ro�ku�był�in�spek�to�rem�nad�zo�ru�przy bu�do�wie�Au�to�stra�dy�A4�z ra�mie�nia�fir�my�SCE�TAU�RO�UTE�IN�-
TER�NA�TIO�NAL�z Ka�to�wic,�od�ci�nek�Wę�zeł�Ba�to�ry�–�Wę�zeł�Mi�ko�łow�ska.�Pan�Ma�cy�szyn�jest�człon�-
kiem�ŚO�IIB�od 2001,�w 1999r.�otrzy�mał�Od�zna�kę�Ho�no�ro�wą�„Za za�słu�gi�dla�dro�go�wnic�twa”,�a w 2006
ro�ku�zo�stał�uho�no�ro�wa�ny�Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�bu�dow�nic�twa”.
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JAN GRA BO WIEC KI
Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW w Wo dzi sła wiu Ślą skim

Pan�Jan�Gra�bo�wiec�ki�pra�cu�je�na sta�no�wi�skach�kie�row�ni�czych�od 1974r.�za co�był�nie�jed�no�krot�nie�wy�-
róż�nia�ny.�Pra�cę�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�roz�po�czął�w sierp�niu 1991r.�Na swo�-
im�sta�no�wi�sku�pra�cy�wy�ka�zu�je�się�przed�się�bior�czo�ścią�i za�an�ga�żo�wa�niem.�Je�go�kom�pe�ten�cja�i traf�ność
w po�dej�mo�wa�niu�de�cy�zji�do�pro�wa�dzi�ły�do zmian�or�ga�ni�za�cyj�nych,�dzię�ki�któ�rym�Spół�dziel�nia�sta�ła�się
przy�ja�zna�dla�swo�ich�człon�ków�i zdo�by�ła�bar�dzo�wy�so�ką�ran�gę�w re�jo�nie�dzia�ła�nia.�Spół�dziel�cy�ob�da�-
rza�jąc�za�ufa�niem�Pa�na�Gra�bo�wiec�kie�go�po�wie�rzy�li�Mu�man�dat�za�ufa�nia�do re�pre�zen�to�wa�nia�ich�in�te�-
re�sów�w Ra�dzie�Nad�zor�czej�Re�gio�nal�ne�go�Związ�ku�Re�wi�zyj�ne�go�Spół�dziel�czo�ści�Miesz�ka�nio�wej�w Ka�-
to�wi�cach.�Dzię�ki�wkła�do�wi�pra�cy�na rzecz�miesz�kań�ców�mia�sta�i osie�dli�spół�dziel�czych�zo�stał�wy�bra�ny
do peł�nie�nia�funk�cji�rad�ne�go�Ra�dy�Mia�sta�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go,�peł�niąc�obo�wiąz�ki�Prze�wod�ni�czą�ce�-
go�Ra�dy�Mia�sta�przez�okres�dwóch�ka�den�cji.�Do na�dal�peł�ni�funk�cję�Rad�ne�go�Ra�dy�Mia�sta.�
Uczest�ni�czy�w or�ga�ni�zo�wa�niu�przed�się�wzięć�spo�łecz�nych�ii�kul�tu�ral�nych�wspo�ma�ga�jąc�or�ga�ni�za�cje

spo�łecz�ne�i po�za�rzą�do�we.�Jest�człon�kiem�kil�ku�Sto�wa�rzy�szeń.
Zdo�by�wa�jąc�kwa�li�fi�ka�cje�za�rząd�cy�nie�ru�cho�mo�ści�i upraw�nie�nia�do za�sia�da�nia�ja�ko�czło�nek�Ra�dy�Nad�-

zor�czej�w Spół�kach�Skar�bu�Pań�stwa�pod�no�si�swo�ją�wie�dzę,�któ�rą�chęt�nie�się�dzie�li,�co�umoż�li�wia�utrzy�-
my�wa�nie�Spół�dziel�ni�na wy�so�kim�po�zio�mie�or�ga�ni�za�cyj�nym,�dla�te�go�dzia�łal�ność�Spół�dziel�ni�na te�re�nie
czte�rech�miast�nie�jest�pro�ble�mem.�
Pan�Jan�Gra�bo�wiec�ki�jest�ini�cja�to�rem�wszyst�kich�przed�się�wzięć�pro�wa�dzo�nych�w Spół�dziel�ni�Miesz�-

ka�nio�wej�„ROW”�m.in.�ta�kich�jak�li�kwi�da�cja�ni�skiej�emi�sji�py�łów�w Mie�ście�Pszów�przy ul.�Ju�ran�da�oraz
w Mie�ście�Ry�duł�to�wy�przy ul.�Ło�kiet�ka�i ul.�Oby�wa�tel�skiej.�
Dzię�ki�je�go�oso�bi�ste�mu�za�an�ga�żo�wa�niu�by�ła�moż�li�wość�re�ali�za�cji�pro�gra�mu�mo�der�ni�za�cyj�ne�go�na os.

Ple�bi�scy�to�wa�–�Szpi�tal�na�w Ry�duł�to�wach,�gdzie�opra�co�wa�no�bu�do�wę�sie�ci�cie�płow�ni�czej�i wła�snych�in�-
dy�wi�du�al�nych�sta�cji�wy�mien�ni�ków�wraz�z ocie�ple�niem�bu�dyn�ków�i wy�mia�ną�sto�lar�ki�okien�nej�przy współ�-
udzia�le�fi�nan�so�wa�nym�z Na�ro�do�we�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�oraz�do�ta�-
cji�z Eko�fun�du�szu�(z sie�dzi�bą�w War�sza�wie).
Więk�szość�przed�się�wzięć�jest�fi�nan�so�wa�ne�przy współ�udzia�le�ze�wnętrz�nych�środ�ków�fi�nan�so�wa�nia,

gdzie�udział�ich�w po�szu�ki�wa�niu�i po�zy�ski�wa�niu�jest�oso�bi�stą�za�słu�gą�Pa�na�Ja�na�Gra�bo�wiec�kie�go.�
Dzię�ki�po�zy�ska�niu�ze�wnętrz�nych�źró�deł�fi�nan�so�wa�nia�do�ko�na�no�ocie�pleń�bu�dyn�ków�w 80%�po�sia�da�-

nych�za�so�bów,�co�w spo�sób�zna�czą�cy�przy�czy�ni�ło�się�do ogra�ni�cze�nia�zu�ży�cia�ener�gii�ciepl�nej,�a za�tem
niż�szych�opłat�wno�szo�nych�przez�miesz�kań�ców�z te�go�ty�tu�łu.�Ocie�ple�nie�bu�dyn�ków�to�też�po�pra�wa�es�-
te�ty�ki�bu�dyn�ków�i za�go�spo�da�ro�wa�nia�te�re�nów.�Zmniej�sze�nie�zu�ży�cie�ener�gii�ciepl�nej�jak�i eli�mi�na�cja�pie�-
ców�wę�glo�wych�(ni�skiej�emi�sji�py�łów)�wpły�nę�ło�rów�nież�na po�pra�wę�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.
Za dzia�łal�ność�swo�ją�Pan�Jan�Gra�bo�wiec�ki�zo�stał�od�zna�czo�ny:�Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�gi,�Srebr�nym

Krzy�żem�Za�słu�gi,�Srebr�nym�Me�da�lem�„Za Za�słu�gi�dla�Po�żar�nic�twa”,�Od�zna�ką�za�słu�żo�ny�dla�PTTK.

ZBI GNIEW LEK STON
Pre zes Za rzą du Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

Pan�Zbi�gniew�Lek�ston�Pre�zes�Za�rzą�du�Sie�mia�no�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�jest�pra�cow�ni�-
kiem�SSM�od 1968�ro�ku.�Po�cząt�ko�wo�był�Kie�row�ni�kiem�Ad�mi�ni�stra�cji�Osie�dla,�gdzie�na�by�wa�jąc�wie�-
dzę�fa�cho�wą�i do�świad�cze�nie�wy�ka�zy�wał�się�umie�jęt�no�ścią�za�rzą�dza�nia�i po�ro�zu�mie�nia�z człon�ka�mi
Spół�dziel�ni,�miesz�kań�ca�mi�osie�dla.
W la�tach 1986�do 2004�pra�co�wał�na sta�no�wi�sku�za�stęp�cy�dy�rek�to�ra�SSM�ds.�go�spo�dar�ki�za�so�ba�-

mi�miesz�ka�nio�wy�mi,�a od ro�ku 2004�do 2007�mo�cą�uchwa�ły�Ra�dy�Nad�zor�czej�spra�wo�wał�funk�cję�Z�-
-cy�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Sie�mia�no�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ds.�Tech�nicz�nych.
Z ini�cja�ty�wy�Pa�na�Pre�ze�sa�Zbi�gnie�wa�Lek�sto�na�i przy je�go�czyn�nym�udzia�le�po�wsta�ło�w Sie�mia�-

no�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�wie�le�ini�cja�tyw�i przed�się�wzięć�wy�róż�nia�ją�cych�Sie�mia�no�wic�ką
Spół�dziel�nię�Miesz�ka�nio�wą�po�śród�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wych�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,�a w nie�któ�-
rych�dzie�dzi�nach�tak�że�w ska�li�kra�ju.
W ko�lej�no�ści�hi�sto�rycz�nej�to:
–�wcze�sne�w ska�li�wo�je�wódz�twa�i kra�ju�opo�mia�ro�wa�nie�zu�ży�cia�zim�nej�i cie�płej�wo�dy�oraz�cen�tral�-

ne�go�ogrze�wa�nia�co�da�ło�moż�li�wość�roz�li�cza�nia�człon�kom�Spół�dziel�ni�z fak�tycz�ne�go�zu�ży�cia�me�diów,
–�do�cie�ple�nia�bu�dyn�ków,�stro�po�da�chów,�re�no�wa�cja�ele�wa�cji,�wy�mia�na�drzwi�wej�ścio�wych�co�po�zwa�-

la�ra�cjo�nal�nie�go�spo�da�ro�wać�zu�ży�ciem�cie�pła,�a w kon�se�kwen�cji�sys�te�ma�tycz�nie�ob�ni�żać�moc�za�mó�-
wio�ną,�a co�za tym�idzie�kosz�ty�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia,
–�bu�do�wa�Cen�trum�Roz�ryw�ki�„Re�no�ma”�na spół�dziel�czym�Osie�dlu�„Che�mik”�z krę�giel�nią,�dar�tem,

bi�lar�dem�i in�ny�mi�urzą�dze�nia�mi�da�ją�cy�mi�moż�li�wość�kul�tu�ral�nej�roz�ryw�ki�ca�łym�ro�dzi�nom,�a zy�ska�mi
z jej�dzia�łal�no�ści�za�si�lić�fun�dusz�re�mon�to�wy,
–�bu�do�wa�miesz�kań�i do�mów�jed�no�ro�dzin�nych�dla�człon�ków�Spół�dziel�ni,
–�re�wi�ta�li�za�cja�in�fra�struk�tu�ry�osie�dlo�wej,�bu�do�wa�„Ryn�ku�Byt�kow�skie�go”�oraz�pla�ców�za�baw�dla�dzie�-

ci�speł�nia�ją�cych�wszyst�kie�stan�dar�dy�bez�pie�czeń�stwa,
–�bu�do�wa�bo�isk�osie�dlo�wych�o uni�wer�sal�nej�na�wierzch�ni�do gier�ze�spo�ło�wych�(siat�ków�ki,�ko�szy�-

ków�ki,�pił�ki�ręcz�nej),
–�wy�mia�na�oświe�tle�nia�kla�tek�scho�do�wych�z wy�po�sa�że�niem�w czuj�ni�ki�ru�cho�we�i zmierz�cho�we,�pro�-

wa�dzą�ce�do znacz�nych�oszczęd�no�ści�ener�gii�elek�trycz�nej.
Wy�mie�nio�ne�po�wy�żej�dzia�ła�nia�i ini�cja�ty�wy�po�wo�du�ją,�że�wi�ze�ru�nek�ob�raz�Osie�dli�Sie�mia�no�wic�kiej

Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej,�a przez�to�wi�ze�ru�nek�Mia�sta�Sie�mia�no�wi�ce,�a w dal�szej�ko�lej�no�ści�„Ślą�-
skiej�Me�tro�po�lii”�ko�rzyst�nie�się�zmie�nia.
Pan�Zbi�gniew�Lek�ston�bie�rze�rów�nież�ak�tyw�ny�udział�w dzia�łal�no�ści�spo�łecz�nej�–�sto�wa�rzy�szeń�po�-

za�rzą�do�wych�np.�w Sto�wa�rzy�sze�niu�Przy�ja�ciół�Byt�ko�wa,�gdzie�peł�ni�funk�cję�v�-ce�Prze�wod�ni�czą�ce�go
Za�rzą�du.�
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BOG DAN LI TWIN
Pre zes Lo ka tor sko-Wła sno ścio wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Knu ro wie

Przez 26�lat�wzo�ro�wo�za�rzą�dzał�i za�rzą�dza�na�dal�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�LWSM.�Za�so�by�LWSM
sta�no�wią 134�bu�dyn�ki�miesz�kal�ne�o po�wierzch�ni 285.000�m2 i nie�ru�cho�mo�ści�go�spo�dar�cze�o po�-
wierzch�ni 20.000�m2.�LWSM�ja�ko�jed�na�z pierw�szych�w kra�ju�spół�dziel�ni�do�pro�wa�dzi�ła�do 100%
do�cie�ple�nia�i kom�plek�so�we�go�opo�mia�ro�wa�nia�wszyst�kich�bu�dyn�ków.�Do�ko�na�ła�uty�li�za�cji�do�cie�-
pleń�azbe�sto�wych�na 40�bu�dyn�kach�o po�wierzch�ni�ok. 70.000�m2.�Za�so�by�miesz�ka�nio�we�i ca�-
ła�in�fra�struk�tu�ra�to�wa�rzy�szą�ca�utrzy�my�wa�ne�są�we�wzo�ro�wym�sta�nie.�Dzia�łal�ność�Pre�ze�sa�Bog�-
da�na�Li�twi�na�jest�za�uwa�ża�na�przez�śro�do�wi�sko�i czę�sto�na�gra�dza�na.�Mię�dzy�in�ny�mi�otrzy�mał:

● Me�dal�im.�Kró�la�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go�–�nada�ny�przez�Kon�fe�de�ra�cję�Bu�dow�nic�twa�i Nie�ru�-
cho�mo�ści�w War�sza�wie

● Laur�Knu�ro�wa�–�naj�wyż�sze�wy�róż�nie�nie�przy�zna�wa�ne�przez�Ra�dę�Mia�sta�Knu�ro�wa
● Na�gro�dę�„Be�ne�Me�ri�tus”�–�wy�róż�nie�nie�przy�zna�wa�ne�przez�Ra�dę�Po�wia�tu�Gli�wic�kie�go
● Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�Spół�dziel�czo�ści”
● Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go”
Osią�gnię�cia�Pre�ze�sa�Bog�da�na�Li�twi�na�w bu�dow�nic�twie�ja�ko�za�rząd�cy�nie�ru�cho�mo�ści,�pra�wi�-

dło�wo�pro�wa�dzo�na�po�li�ty�ka�go�spo�dar�czo-eko�no�micz�na�i pro�fe�sjo�nal�ne�za�rzą�dza�nie�za�so�ba�mi
miesz�ka�nio�wy�mi�pre�dys�po�nu�ją�go�do otrzy�ma�nia�wy�róż�nie�nia�ja�ko�Au�to�ry�te�tu�i oso�bo�wo�ści�ślą�-
skie�go�bu�dow�nic�twa�i go�spo�dar�ki.

AN TO NI SZWED
Pre zes Za kła dów Drzew nych TiS S. Jaw na, Ko biór

„TiS”�S.�J.�Ko�biór�to�fir�ma�z wie�lo�let�nim�(rok�po�wsta�nia 1991)�do�świad�cze�niem�w za�kre�sie�pro�-
duk�cji�okien�drew�nia�nych�Eu�ro�-Okien.�Wie�lo�let�nie�tra�dy�cje,�no�we�ma�te�ria�ły�i tech�no�lo�gie,�wresz�-
cie�wy�so�kie�kwa�li�fi�ka�cje�za�ło�gi,�po�zwo�li�ły�wy�pro�du�ko�wać�okna�mo�gą�ce�za�do�wo�lić�naj�wy�bred�-
niej�szych�od�bior�ców,�tak�kra�jo�wych�jak�i za�gra�nicz�nych.�Po�twier�dze�niem�wy�so�kiej�ja�ko�ści�wy�-
ro�bów Za�kła�dów Drzew�nych�TiS�są�dy�plo�my�i wy�róż�nie�nia�uzy�ska�ne�na licz�nych�tar�gach�i wy�-
sta�wach�bu�dow�la�nych�przez�ca�ły�okres�funk�cjo�no�wa�nia�na�szej�fir�my.
Fir�ma�spe�cja�li�zu�je�się�za�rów�no�w oknach�ty�po�wych�jak�i oknach�nie�ty�po�wych�pro�du�ko�wa�nych

wg�in�dy�wi�du�al�nych�pro�jek�tów za�rów�no�do no�wych�bu�dyn�ków jak�i za�byt�ko�wych.
Dłu�ga�li�sta�zre�ali�zo�wa�nych�do�staw�okien�do obiek�tów obej�mu�je�licz�ne�szko�ły,�ko�ścio�ły,�biu�-

row�ce,�za�byt�ko�we�ka�mie�ni�ce�i bu�dyn�ki�jed�no�i wie�lo�ro�dzin�ne.

MIE CZY SŁAW BA RAŃ SKI
Dy rek tor Ge ne ral ny Agen cji Ka pi ta ło wo -Pro mo cyj nej „IR BA” Sp. z o.o. w My sło wi cach

Mie�czy�sław�Ba�rań�ski�uro�dził�się 9�sierp�nia 1957�ro�ku�w ma�ło�pol�skich�Pro�szo�wi�cach.�Jest�ab�-
sol�wen�tem�wy�dzia�łu�Fi�nan�sów i Ubez�pie�czeń�Aka�de�mii�Eko�no�micz�nej�im.�K.�Ada�miec�kie�go�w Ka�-
to�wi�cach.�Przez�wie�le�lat�speł�niał�się�za�wo�do�wo�obej�mu�jąc�sta�no�wi�ska�kie�row�ni�cze�w przed�-
się�bior�stwach�pań�stwo�wych,�a na�stęp�nie�w za�ło�żo�nych�przez�sie�bie�fir�mach,�któ�re�uzy�ski�wa�ły
wie�le�na�gród�i wy�róż�nień.�
Nie�zwy�kły�czło�wiek,�ty�tan�pra�cy,�któ�re�go�przed�się�bior�czość�i nad�zwy�czaj�na�kre�atyw�ność�po�zwa�-

la�ją�mu�re�ali�zo�wać�się�na wie�lu�płasz�czy�znach.�Jest�Człon�kiem�Ra�dy�Kra�jo�wej�Izby�Go�spo�dar�czej,
Pre�ze�sem�Za�rzą�du�Izby�Go�spo�dar�czej�Eks�por�te�rów i Im�por�te�rów wMy�sło�wi�cach,�Prze�wod�ni�czą�-
cym�Ra�dy�Nad�zor�czej�Biu�ra�In�for�ma�cyj�no�–�Praw�ne�go,,�Ak�cept” S.A.�w My�sło�wi�cach,�któ�re�go�tak�-
że jest�współ�za�ło�ży�cie�lem,�peł�ni�funk�cję�Dy�rek�to�ra�Ge�ne�ral�ne�go�Agen�cji�Ka�pi�ta�ło�wo�-Pro�mo�cyj�nej
IR�BA Sp.�z o.o.�w My�sło�wi�cach.�Od 2002�ro�ku�jest�człon�kiem�kor�pu�su�kon�su�lar�ne�go�i ja�ko�Kon�-
sul�Ho�no�ro�wy�Re�pu�bli�ki�Sło�we�nii�w My�sło�wi�cach,�obej�mu�je�swo�ją�ju�rys�dyk�cją�Śląsk�i Ma�ło�pol�skę.
Mie�czy�sław�Ba�rań�ski�jest�jed�ną�z naj�bar�dziej�wy�ra�zi�stych�oso�bo�wo�ści�na�sze�go�Re�gio�nu,�któ�-

re�go�za�słu�gi�dla�roz�wo�ju�współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�wej�i pro�mo�cji�Ślą�ska�w świe�cie�moż�na by
dłu�go�wy�mie�niać.�Po�zwo�lę�so�bie�w tym�miej�scu�wspo�mnieć�tyl�ko�nie�któ�re�z nich.�Peł�niąc�obo�-
wiąz�ki�Kon�su�la,�or�ga�ni�zo�wał�i uczest�ni�czył�w wi�zy�tach�trzech�ko�lej�nych�Am�ba�sa�do�rów Re�pu�-
bli�ki�Sło�we�nii�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim�i ma�ło�pol�skim.�Przy�naj�mniej�dwa�ra�zy�w ro�ku�Kon�su�lat
or�ga�ni�zu�je�spo�tka�nia�kor�pu�su�kon�su�lar�ne�go�Pol�ski�po�łu�dnio�wej,�ma�ją�ce�na ce�lu�in�te�gra�cję�i za�-
cie�śnie�nie�współ�pra�cy�po�mię�dzy�re�pre�zen�to�wa�ny�mi�kra�ja�mi.�W 2003�ro�ku�Mie�czy�sław�Ba�rań�-
ski�zor�ga�ni�zo�wał�mi�sję�go�spo�dar�czą�do Sło�we�nii�z udzia�łem�kil�ku�dzie�się�ciu�przed�się�bior�ców głów�-
nie�ze�Ślą�ska�i Ma�ło�pol�ski,�któ�ra�za�owo�co�wa�ła�współ�pra�cą�ze�sło�weń�ski�mi�przed�się�bior�ca�mi.
Ja�ko�Kon�sul,�obej�mu�je�pa�tro�na�tem�ho�no�ro�wym�wie�le�wy�da�rzeń�o cha�rak�te�rze�kul�tu�ral�nym�i na�-
uko�wym.�
Od 2003�ro�ku�Kon�su�lat�Sło�we�nii�pod Je�go�kie�row�nic�twem�jest�or�ga�ni�za�to�rem�„Wiel�kie�go�Pik�-

ni�ku�–�Re�gio�ny�Eu�ro�py�i Świa�ta”,�któ�ry�na sta�łe�wpi�sał�się�w ka�len�darz�naj�więk�szych�im�prez�ple�-
ne�ro�wych�w na�szym�kra�ju.�
Ży�cio�wym�po�wo�ła�niem�Mie�czy�sła�wa�Ba�rań�skie�go�jest�dzia�ła�nie,�nie�stru�dzo�na�ak�tyw�ność�i po�my�-

sło�wość�–�to�Je�go�ce�chy.�Kon�sul�Ba�rań�ski�jest�po�my�sło�daw�cą�na�gro�dy�,,Or�li�Laur”,�przy�zna�wa�nej
przez�Ka�pi�tu�łę�zło�żo�ną�z Kon�su�li�akre�dy�to�wa�nych�w Pol�sce�po�łu�dnio�wej,�bę�dą�cej�for�mą�wy�róż�nie�-
nia�i uho�no�ro�wa�nia�firm,�in�sty�tu�cji�oraz�osób,�któ�re�swo�ją�dzia�łal�no�ścią�przy�czy�ni�ły�się�w zna�czą�cy
spo�sób�do roz�wo�ju�współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�wej.�
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WIELKA NAGRODA�Z�LAUREM
PREZYDENTA�ŚLĄSKIEJ�IZBY�BUDOWNICTWA

DLA�AU�TO�RY�TE�TÓW�SAMORZĄDÓW�ZAWODOWYCH�I GOSPODARCZYCH��
BUDOWNICTWA�I�GOSPODARKI�ŚLĄSKIEJ

FRANCISZEK BUSZKA 
Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa

Or�ga�ni�za�tor�i współ�twór�ca�Świę�to�chło�wic�kie�go�Przed�się�bior�stwa�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�Prze�my�słu�Wę�-
glo�we�go�PRINŻ�BUT�w Świę�to�chło�wi�cach.�Prze�szedł�wszyst�kie�szcze�ble�pra�cy�w do�zo�rze�bu�dow�la�nym,
za�rów�no�w te�re�nie�jak�i Za�rzą�dzie�przed�się�bior�stwa.�W 1982�ro�ku�zo�stał�Dy�rek�to�rem�i kie�row�ni�kiem�Ru�-
chu�Za�kła�du�Gór�ni�cze�go.�Ce�chu�je�go�du�ża wie�dza�w za�kre�sie�za�gad�nień�fa�cho�wych�ro�bót�in�ży�nie�ryj�-
nych�i ogól�no�bu�dow�la�nych.�Po�sia�da�wy�bit�ne�uzdol�nie�nia�or�ga�ni�za�tor�skie�i kon�se�kwen�cje�w re�ali�za�cji�ce�-
lów za�wo�do�wych.�W cią�gu�po�nad 20�let�niej�dzia�łal�no�ści�na sta�no�wi�sku�Dy�rek�to�ra,�le�gi�ty�mu�je�się�do�bry�-
mi�wy�ni�ka�mi�eko�no�micz�ny�mi,�jest�człon�kiem�SITG�od 1964�ro�ku,�a od wrze�śnia 1990�ro�ku�peł�ni�funk�-
cję�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Od�dzia�łu�w Cho�rzo�wie.�Współ�za�ło�ży�ciel�po�wsta�łej�w 1990�w Ka�to�wi�cach�Re�gio�-
nal�nej� Izby�Go�spo�dar�czej,�ak�tu�al�nie� jej�pierw�szy�Wi�ce�pre�zes.�Do�rad�ca�Mi�ni�stra�Bu�dow�nic�twa�w la�-
tach 1995�–�1997.�W spo�łecz�no�ści�lo�kal�nej�jest�oso�bą�zna�ną�i sza�no�wa�ną�za dzia�łal�ność�spo�łecz�ną�i cha�-
ry�ta�tyw�ną.�Ce�chu�je�go�ogrom�ne�za�an�ga�żo�wa�nie�i twór�czy�wkład�w two�rze�nie�ślą�skie�go�sa�mo�rzą�du�go�-
spo�dar�cze�go.�Po�sia�da�wy�bit�ny�dar�in�te�gra�cji�śro�do�wisk�go�spo�dar�czych�–�po�nad�po�dzia�ła�mi�po�li�tycz�ny�-
mi.�
Fran�ci�szek�Busz�ka�ak�tyw�nie�uczest�ni�czył�w po�wo�ła�niu�Izby�Bu�dow�nic�twa�z sie�dzi�bą�w Ka�to�wi�cach,

a obec�nie�peł�ni�funk�cje�Wi�ce�pre�ze�sa�Ślą�skiej�Izby.�Swo�ją,�po�wszech�nie�ce�nio�ną�po�sta�wą�spo�łecz�ni�-
ka,�zy�skał�nie�zwy�kłą�po�pu�lar�ność�w śro�do�wi�skach�przed�się�bior�ców.�Sza�cu�nek�ja�kim�ob�da�rzo�ny�jest
Pre�zes�Fran�ci�szek�Busz�ka�wy�ni�ka�z je�go�swo�istej�„mi�ło�ści”�do Ślą�ska�wy�ra�żo�nej�wy�bit�ną�tro�ską�o przy�-
szłość�tej�zie�mi�oraz�jej�miesz�kań�ców.�Two�rzy�on�w ten�spo�sób,�tak�bar�dzo�po�trzeb�ny,�no�wo�cze�sny
mo�del�pa�trio�ty�zmu�lo�kal�ne�go,�łą�czą�cy�przy�wią�za�nie�do tra�dy�cji�i umie�jęt�ność�jej�wy�ko�rzy�sta�nia�do kre�-
owa�nia�po�stę�pu�i ko�niecz�nych�zmian.�Awszyst�ko�po to,�by�lu�dziom�ży�ło�się�le�piej�i aby�by�li�dum�ni�z za�-
miesz�ki�wa�nia�w tym�miej�scu.�

STEFAN CZARNIECKI
Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Pan�Ste�fan�Czar�niec�ki�od pra�wie 50�lat�uczest�ni�czy�w ży�ciu�za�wo�do�wym.�Jest�rze�czo�znaw�cą�Pol�skie�-
go�Związ�ku�In�ży�nie�rów i Tech�ni�ków Bu�dow�nic�twa�od 1983�ro�ku�i rze�czo�znaw�cą�bu�dow�la�nym�na pod�sta�-
wie�art. 5�usta�wy�–�Pra�wo�bu�dow�la�ne.�W la�tach 1984-1988�był�głów�nym�in�ży�nie�rem�w Ślą�skim�Za�rzą�-
dzie�Bu�dow�nic�twa�wKa�to�wi�cach�oraz�głów�nym�spe�cja�li�stą�u Ko�or�dy�na�to�ra�Bu�dow�nic�twa�Szpi�tal�ne�go�przy Śl.
Z.�B.�W okre�sie�od wrze�śnia 1988�do stycz�nia 1995�pra�co�wał�na bu�do�wach�za�gra�nicz�nych�re�ali�zo�wa�nych
przez�Przed�się�bior�stwo�Eks�por�tu�Usług�Tech�nicz�nych�„Opex”�w Opo�lu,�a na�stęp�nie�w Wies�ba�den.�Do�-
pro�wa�dził�do dy�na�micz�ne�go�roz�wo�ju�jed�nost�ki�zwięk�sza�jąc�za�trud�nie�nie�na ryn�ku�nie�miec�kim�o po�nad 1000
pra�cow�ni�ków bu�dow�la�nych.�Jed�no�cze�śnie�dzię�ki�au�tor�skim�roz�wią�za�niom�tech�nicz�no�-or�ga�ni�za�cyj�nym�re�-
ali�zo�wa�ne�obiek�ty�uzy�ska�ły�do�dat�nie�wy�ni�ki�eko�no�micz�ne�i po�zwo�li�ły�na prze�ka�za�nie�zna�czą�cych�nad�-
wy�żek�de�wi�zo�wych�do kra�ju.�Po po�wro�cie�do kra�ju�S.�Czar�niec�ki�był�Dy�rek�to�rem�Biu�ra�Pol�skiej�Izby�Prze�-
my�sło�wo�-Han�dlo�wej�Bu�dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach.�Człon�kiem�Ze�spo�łu�Za�ło�ży�ciel�skie�go�i wy�bo�ru�władz�Izby,
jest�człon�kiem�Ko�mi�sji�Kon�kur�so�wej�Wiel�kiej�Na�gro�dy�Pre�zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa.�Był�człon�kiem�Ra�-
dy�Nad�zor�czej�Za�brzań�skie�go�Przed�się�bior�stwa�Ener�ge�ty�ki�Ciepl�nej�w Za�brzu�w la�tach 1998-2002,�któ�-
re�dzię�ki�oso�bi�stym�roz�wią�za�niom�pro�po�no�wa�nym�przez�S.�Czar�niec�kie�go�osią�ga�ło�do�dat�nie�wy�ni�ki.�Od 43
lat�jest�ak�tyw�nym�człon�kiem�PZITB,�do mar�ca 2005�ro�ku�był�Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cym�Za�rzą�du�Od�dzia�łu
PZITB,�a ak�tu�al�nie�jest�Skarb�ni�kiem�Za�rzą�du�Głów�ne�go.�Obec�nie�jest�Prze�wod�ni�czą�cym�Ra�dy�Ślą�skiej
Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów Bu�dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach.

ANDRZEJ NOWAK
Przewodniczący oddziału katowickiego PZITB

Ab�sol�went�Pań�stwo�wych�Szkół�Bu�dow�la�nych�w By�to�miu�oraz�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w Gli�wi�cach.�Przez
po�nad 40�lat�nie�prze�rwa�nie�pra�co�wał�w Biu�rze�Pro�jek�tów Bu�dow�nic�twa�Wiej�skie�go�„BU�DROL�-PRO�-
JEKT”�w Ka�to�wi�cach,�prze�cho�dząc�wszyst�kie�szcze�ble�za�wo�du�w pro�jek�to�wa�niu,�ostat�nio�na sta�no�-
wi�sku�Dy�rek�to�ra.�W 2008�ro�ku�prze�szedł�na eme�ry�tu�rę.�
Czło�nek�PZITB�od 1967�ro�ku.�W ma�cie�rzy�stym�Ko�le�Za�kła�do�wym�przez�wie�le�lat�był�prze�wod�ni�-

czą�cym�Za�rzą�du.�Od 1993�ro�ku�nie�prze�rwa�nie�do obec�nej�ka�den�cji�jest�prze�wod�ni�czą�cym�Za�rzą�du
Od�dzia�łu�Ka�to�wi�ce.�W la�tach 1978÷1990�był�człon�kiem�Za�rzą�du�Mię�dzy�za�kła�do�we�go�Klu�bu�Tech�ni�-
ki�Ra�cjo�na�li�za�cji�Bu�dow�nic�twa�peł�niąc�funk�cję�wi�ce�pre�ze�sa�oraz�pre�ze�sa�Klu�bu.�W la�tach 1987�–�1990
był�człon�kiem�Ra�dy�Wy�na�laz�czo�ści�przy ZG�PZITB�oraz�człon�kiem�Za�rzą�du�Od�dzia�łu�peł�niąc�funk�-
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PZITB� jest� twór�czym,� sa�mo�rząd�nym� sto�wa�rzy�sze�-
niem�na�uko�wo�-tech�nicz�nym,�zrze�sza�ją�cym� in�ży�nie�-
rów�i tech�ni�ków�oraz�stu�den�tów.�PZITB�zaj�mu�je�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.�PZITB�jest�kon�ty�-
nu�ato�rem� Pol�skie�go� Związ�ku� In�ży�nie�rów� Bu�dow�la�-
nych,�utwo�rzo�ne�go 4�ma�ja 1934�r.�Dzia�łal�ność�sto�-
wa�rzy�sze�nia� opie�ra� się� na pra�cy� spo�łecz�nej� ogó�łu
człon�ków.�Głów�ny�mi�dzia�ła�nia�mi�i ce�la�mi�PZITB�są:

–��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�bu�dow�nic�twa�oraz�udzie�-
la�nie�po�mo�cy�w roz�wo�ju�za�wo�do�wym�człon�ków�sto�wa�rzy�sze�nia,�ochro�na
praw�za�wo�do�wych�swo�ich�człon�ków,�kształ�to�wa�nie�opi�nii�i oce�ny�na te�mat
bu�dow�nic�twa,� re�pre�zen�to�wa�nie� nie�za�leż�nej� opi�nii� i wy�po�wia�da�nie� się
w spra�wach�do�ty�czą�cych�bu�dow�nic�twa�i je�go�ure�gu�lo�wań�praw�nych,�sze�-
rze�nie� w spo�łe�czeń�stwie� rze�tel�nej� wie�dzy� o pro�ble�mach� bu�dow�nic�twa,
o roz�wo�ju� tech�ni�ki� bu�dowla�nej� oraz� jej� twór�cach,� pro�wa�dze�nie� rze�czo�-

znaw�stwa�bu�dow�la�ne�go,�or�ga�ni�zo�wa�nie�ży�cia�ko�le�żeń�skie�go,�po�mo�cy�za�-
wo�do�wej�i sa�mo�po�mo�cy�ko�le�żeń�skiej,�ochro�na�śro�do�wi�ska�w pro�ce�sie�pro�-
jek�to�wa�nia,� re�ali�za�cji� i użyt�ko�wa�nia�obiek�tów�bu�dow�la�nych�oraz�dba�łość
o za�cho�wa�nie�war�to�ści�kul�tu�ro�wych�ist�nie�ją�cych�obiek�tów�bu�dow�la�nych.

PZITB�re�ali�zu�jąc�za�mie�rzo�ne�ce�le:
–�współ�dzia�ła�w roz�wo�ju�my�śli�na�uko�wo�-tech�nicz�nej�i or�ga�ni�za�cyj�no�-eko�no�-
micz�nej�w bu�dow�nic�twie,�opi�niu�je�na wnio�sek�za�in�te�re�so�wa�nych�jed�no�stek
lub�or�ga�nów,�jak�rów�nież�z wła�snej�ini�cja�ty�wy,�kan�dy�da�tów�na sta�no�wi�ska
tech�nicz�ne,�in�spi�ru�je�wy�da�wa�nie�no�wych�i ak�tu�ali�za�cję�ist�nie�ją�cych�prze�pi�-
sów,� norm� i nor�ma�ty�wów� w bu�dow�nic�twie� oraz� je� opi�niu�je,� na�wią�zu�je
współ�pra�cę� z po�krew�ny�mi� sto�wa�rzy�sze�nia�mi� kra�jo�wy�mi� i za�gra�nicz�ny�mi
i ich� człon�ka�mi� dla� wy�mia�ny� do�świad�czeń,� wza�jem�ne�go� uczest�nic�twa
w kon�fe�ren�cjach�i zjaz�dach�oraz�in�nych�im�pre�zach�tech�nicz�nych,�or�ga�ni�zu�-
je�na te�ma�ty�bu�dow�la�ne�i z ni�mi�zwią�za�ne:�kur�sy,�wy�sta�wy,�po�ka�zy�tech�-
nicz�ne,�od�czy�ty,�dys�ku�sje,�na�ra�dy,�kon�fe�ren�cje�na�uko�wo�-tech�nicz�ne,�sym�-
po�zja�i se�mi�na�ria�oraz�or�ga�ni�zu�je�dla�swych�człon�ków�tech�nicz�ne�wy�jaz�dy
kra�jo�we�i za�gra�nicz�ne,�ini�cju�je�i or�ga�ni�zu�je�kon�kur�sy�o te�ma�ty�ce�bu�dow�la�-
nej,� tech�nicz�nej� i or�ga�ni�za�cyj�nej� i wie�le� in�nych�–�okre�ślo�nych�w Sta�tu�cie
dzia�łal�no�ści.
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WIELKA NAGRODA�Z LAUREM
DLA�STOWARZYSZENIA�NAUKOWO-TECHNICZNEGO��

d/s�ma�jąt�ko�wych�i bie�gły�są�do�wy.�Ko�le�ga�A.�No�wak�jest�ini�cja�to�rem�wie�lu�ini�cja�tyw�wzbo�ga�ca�ją�cych
dzia�łal�ność�Ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�łu.�
Był�prze�wod�ni�czą�cym�ze�spo�łu�or�ga�ni�za�cyj�ne�go�sa�mo�rzą�du�za�wo�do�we�go�na Ślą�sku.�Od 2002�ro�-

ku�peł�ni�funk�cje�wi�ce�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�dy�Ślą�skie�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów Bu�dow�nic�twa.�Od wie�-
lu�lat�dzia�ła�w Ślą�skiej�Izbie�Bu�dow�nic�twa,�któ�rej�był�mię�dzy�in�ny�mi�za�ło�ży�cie�lem.�Jest�Ju�ro�rem�w kon�-
kur�sach�na Tar�gach�Bu�dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach�
Za swo�ja�ak�tyw�ną�pra�cę�spo�łecz�ną�jest�uho�no�ro�wa�ny�wie�lo�ma�od�zna�cze�nia�mi�pań�stwo�wy�mi,�re�-

sor�to�wy�mi,�wo�je�wódz�ki�mi,�PZITB�oraz�NOT.

ZBI GNIEW MA TU SZYK
pre zes za rzą du od dzia łu ka to wic kie go PZITS

Uro�dził�się 15.02.1949�r.�w Stro�niu�k.�Wa�do�wic,�w Be�ski�dzie�Ma�łym.
W ro�ku 1963,�po ukoń�cze�niu�szko�ły�pod�sta�wo�wej�wy�je�chał�do Za�brza,�z któ�rym�los�z krót�ki�mi�prze�-

rwa�mi�złą�czył�go�na ko�lej�ne 45�lat.�Mó�wi�o so�bie,�że jest�sy�nem�Zie�mi�Wa�do�wic�kiej,�do któ�rej�tę�sk�ni,
ale�oby�wa�te�lem�Ślą�ska,�gdzie�miesz�ka,�pra�cu�je�i dzia�ła�do dzi�siaj.
W ro�ku 1968�ukoń�czył�Tech�ni�kum�Che�micz�ne�w Gli�wi�cach.�Po wy�da�rze�niach�mar�co�wych�zo�stał�po�-

wo�ła�ny�do za�sad�ni�czej�służ�by�woj�sko�wej,�po od�by�ciu�któ�rej�roz�po�czął�pra�cę�w Wo�je�wódz�kim�Biu�rze
Pro�jek�tów w Za�brzu�oraz�stu�dia�wie�czo�ro�we�na Wy�dzia�le�Me�cha�nicz�no�-Ener�ge�tycz�nym,�a póź�niej�Wy�-
dzia�le�Sa�ni�tar�nym�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w Gli�wi�cach,�któ�re�ukoń�czył�w 1977�r.�uzy�sku�jąc�ty�tuł�in�ży�nie�-
ra�in�ży�nie�rii�śro�do�wi�ska.�
W Wo�je�wódz�kim�Biu�rze�Pro�jek�tów w Za�brzu�prze�pra�co�wał 20�lat,�prze�cho�dząc�wszyst�kie�szcze�-

ble�hie�rar�chii�za�wo�do�wej,�od asy�sten�ta�do star�sze�go�pro�jek�tan�ta�włącz�nie,�spe�cja�li�zu�jąc�się�w ener�-
ge�ty�ce�cie�płow�ni�czej.�Jest�au�to�rem�i współ�au�to�rem�po�nad�dwu�dzie�stu�pro�jek�tów tech�nicz�nych�cie�płow�-
ni�du�żej�mo�cy�(100-200�MW),�za�rów�no�ko�mu�nal�nym�jak�też�za�kła�do�wych�oraz�au�to�rem�kil�ku�dzie�się�-
ciu�pro�jek�tów ko�tłow�ni�wol�no�sto�ją�cych�i wbu�do�wa�nych�na pa�li�wo�sta�łe,�cie�kłe�i ga�zo�we.�Przez 10�ko�-
lej�nych�lat�był�lau�re�atem�Na�gród�Ro�ku,�przy�zna�wa�nych�za naj�lep�sze�opra�co�wa�nia�pro�jek�to�we�w Biu�-
rze.�Za dzia�łal�ność�za�wo�do�wą�od�zna�czo�ny�zo�stał�brą�zo�wym�i srebr�nym�krzy�żem�za�słu�gi�oraz�Od�zna�-
ką�„Za�słu�żo�ny�dla�Wo�je�wódz�twa�Ka�to�wic�kie�go”.�
W 1990�r.,�w okre�sie�trans�for�ma�cji�ustro�jo�wej�wraz�z kil�ko�ma�ko�le�ga�mi�z biu�ra�za�ło�żył�spół�kę�pra�-

wa�han�dlo�we�go�„Bu�wa�mat”,�któ�rą�pro�wa�dzi�do dzi�siaj.��
Dzia�łal�ność�spo�łecz�ną�roz�po�czął�jesz�cze�w tech�ni�kum,�gdzie�przez�kil�ka�lat�pro�wa�dził�mę�ską�dru�-

ży�nę�har�cer�ską,�or�ga�ni�zu�jąc�sze�reg�obo�zów wę�drow�nych�i sta�cjo�nar�nych.
Z Pol�skim�Zrze�sze�niem�In�ży�nie�rów Tech�ni�ków Sa�ni�tar�nych�zwią�zał�się�na trwa�le�od ro�ku 1980.�Przez 10

lat�był�prze�wod�ni�czą�cym�ko�ła�za�kła�do�we�go�PZITS�w Wo�je�wódz�kim�Biu�rze�Pro�jek�tów w Za�brzu,�utrzy�-
mu�jąc�sta�ły�kon�takt�z Za�rzą�dem�Od�dzia�łu.
W ka�den�cji 1993-1998�peł�nił�funk�cje�człon�ka�Za�rzą�du�Od�dzia�łu�Ka�to�wic�kie�go,�a na XXII�Zjeź�dzie�–�Ze�-

bra�niu�De�le�ga�tów PZITS�w Szczaw�ni�cy,�w ma�ju 1994�r.,�zo�stał�wy�bra�ny�człon�kiem�Za�rzą�du�Głów�ne�-
go.�Od 1998�r.�nie�prze�rwa�nie�peł�ni�funk�cje�pre�ze�sa�za�rzą�du�Od�dzia�łu�Ka�to�wic�kie�go�PZITS.�Na Ze�-
bra�niu�De�le�ga�tów Od�dzia�łu�Ka�to�wic�kie�go�w kwiet�niu�2007�r.�zo�stał�wy�bra�ny�pre�ze�sem�na ko�lej�ną�ka�-
den�cję,�2007-2011.�Od 2000�ro�ku�re�pre�zen�tu�je�Od�dział�Ka�to�wic�ki�w Ślą�skiej�Ra�dzie�NOT�w Ka�to�wi�-
cach,�bę�dąc�jej�człon�kiem.
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Ab�sol�went�Uni�wer�sy�te�tu�Ma�rii�Cu�rie�Skło�dow�skiej�w Lu�bli�nie�–�Wy�dzia�łu�Pra�wa.�Pierw�szy�Pre�-
zes�Lu�bel�skiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej.�W la�tach 1972-1982�peł�nił�nie�prze�rwa�nie�funk�cję�Pre�-
ze�sa�Za�rzą�du�Cen�tral�ne�go�Związ�ku�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej.�Wie�lo�let�ni�Pre�zes�Pol�skie�go�To�-
wa�rzy�stwa�Miesz�ka�nio�we�go�w War�sza�wie�–�or�ga�ni�za�cji�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go,�któ�ra�jest�kon�ty�-
nu�ato�rem�dzia�ła�ją�ce�go�w okre�sie�mię�dzy�wo�jen�nym�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Re�for�my�Miesz�ka�-
nio�wej.�W la�tach 1982-1985�był�Mi�ni�strem�Bu�dow�nic�twa�i Prze�my�słu�Ma�te�ria�łów�Bu�dow�la�nych,
wy�bit�nym�or�ga�ni�za�to�rem�dzia�łal�no�ści�te�go�re�sor�tu,�zwłasz�cza�w za�kre�sie�two�rze�nia�wa�run�ków
dla�re�ali�za�cji�kra�jo�we�go,�wie�lo�let�nie�go�pro�gra�mu�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go.�Po�seł�na Sejm
kil�ku�ka�den�cji.�W ostat�nich�z nich�kan�dy�do�wał�z okrę�gu�wy�bor�cze�go�w Cho�rzo�wie.�Ho�no�ro�wy
Pre�zes�Klu�bu�Pił�kar�skie�go�„Ruch”�w Cho�rzo�wie.�Na wnio�sek�dzie�ci,�za wy�bit�ne�osią�gnię�cia�otrzy�-
mał�Or�de�r�Uśmie�chu.�

ZBI GNIEW JA NOW SKI
Prze wod ni czą cy ZZ „Bu dow la ni” w War sza wie

Pol�ski�po�li�tyk,�par�la�men�ta�rzy�sta,�wy�bit�ny�dzia�łacz�związ�ko�wy.�Ab�sol�went�Po�li�tech�ni�ki�Rze�szow�-
skiej� –� Wy�dzia�łu� Elek�tro�tech�ni�ki.� Od�bu�do�wy�wał� bran�żo�we� bu�dow�la�ne� związ�ki� za�wo�do�we
po ich�roz�wią�za�niu�w 1982�ro�ku�–�naj�pierw�w swo�im�mie�ście,�a po�tem�w ca�łym�kra�ju.�Od 1986
ro�ku�kie�ru�je�–�naj�pierw�Fe�de�ra�cją,�a od 1991�ro�ku�jed�no�li�tym�związ�kiem�Za�wo�do�wym�„Bu�dow�-
la�ni”.�Jest�obec�nie�człon�kiem�Ko�mi�te�tu�Wy�ko�naw�cze�go�Mię�dzy�na�ro�do�wej�Fe�de�ra�cji�Pra�cow�ni�-
ków�Bu�dow�nic�twa�i Drze�wiar�stwa�z sie�dzi�bą�w Ge�ne�wie.�Zwią�zek�„Bu�dow�la�ni”�to�jed�na�z naj�-
więk�szych�i naj�sil�niej�szych�bran�żo�wych�or�ga�ni�za�cji�za�wo�do�wych�w kra�ju.
Zbi�gniew�Ja�now�ski�to�do�świad�czo�ny�Po�seł�na Sejm�RP,�spra�wu�jąc�man�dat�w okre�sie�kil�ku

ka�den�cji.�Spe�cja�li�zu�je�się�w spra�wach�bu�dow�nic�twa,�po�li�ty�ki�re�gio�nal�nej�i sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�-
ne�go.�Wie�lo�krot�nie�był�spra�woz�daw�cą�ustaw�do�ty�czą�cych�sek�to�ra�bu�dow�la�ne�go,�miesz�kal�nic�-
twa,� spół�dziel�czo�ści� miesz�ka�nio�wej,� za�go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strzen�ne�go.� Jest� ini�cja�to�rem
i współ�au�to�rem�pro�jek�tów�po�sel�skich,�w tym�usta�wy�o gwa�ran�cji�za�pła�ty�za ro�bo�ty�bu�dow�la�ne
i usta�wy�o „zwro�cie�in�we�stor�skim”.�Od lat�dzia�ła�na rzecz�in�te�gra�cji�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�go
i współ�dzia�ła�nia�or�ga�ni�za�cji�te�go�sek�to�ra.�Jest�Pre�ze�sem�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Miesz�ka�nio�-
we�go�w War�sza�wie.�

XII GAlA BUDOwNIctwA
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PROF. DR INŻ. AN TO NI RO SI KOŃ 
EME RY TO WA NY PRO FE SOR PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ,

W KTÓ REJ W 1967 R. UTWO RZYŁ KA TE DRĘ BU DO WY KO LEI

Uro�dzo�ny�w 1907�r.�Ukoń�czył�stu�dia�na Po�li�tech�ni�ce�War�szaw�skiej�w 1932�r.�W kil�ka�dni�po wy�co�-
fa�niu�się�Niem�ców z Ka�to�wic,�An�to�ni�Ro�si�koń�ja�ko�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Służ�by�Dro�go�wej�w Ka�to�wi�-
cach�pro�wa�dził�od�bu�do�wę�znisz�czo�nych�to�rów i obiek�tów in�ży�nier�skich�i sa�mo�dziel�nie�de�cy�do�wał�czy
po na�pra�wia�nych�to�rach�i mo�stach�prze�pu�ścić�po�cią�gi.�
W ro�ku 1976�pro�fe�sor�zo�stał�Dy�rek�to�rem�In�sty�tu�tu�Dróg�i Mo�stów naWy�dzia�le�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�-

ni�ki�Ślą�skiej�ze�stop�niem�pro�fe�so�ra�kon�trak�to�we�go,�mi�mo�że Se�nat�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�wy�stą�pił�o nada�-
nie�mu�ty�tu�łu�pro�fe�so�ra�nad�zwy�czaj�ne�go.�Zda�niem�ów�cze�sne�go�mi�ni�stra�nie�moż�na by�ło�mia�no�wać�na pro�-
fe�so�ra�nad�zwy�czaj�ne�go�oso�by�tuż�przed eme�ry�tu�rą,�co�by�ło�sprzecz�ne�z usta�wą�sej�mo�wą.�An�to�ni�Ro�-
si�koń�od�szedł�z pra�cy�eta�to�wej�na Po�li�tech�ni�ce�Ślą�skiej�w ro�ku 1977�ja�ko�dok�tor�in�ży�nier.
Zwień�cze�niem�ogrom�ne�go�do�rob�ku�pra�cy�za�wo�do�wej,�w tym�zwłasz�cza�na�uko�we�go�i dy�dak�tycz�-

ne�go,�by�ło�nada�nie�mu�przez�Pre�zy�den�ta�RP�w 2001�ro�ku�ty�tu�łu�na�uko�we�go�pro�fe�so�ra�na�uk�tech�nicz�-
nych�(jest�naj�star�szym�no�mi�no�wa�nym�eme�ry�to�wa�nym�pro�fe�so�rem�w kra�ju).
Pro�fe�sor�zaj�mu�je�się�przede�wszyst�kim�związ�kiem�mię�dzy�ko�le�ją�i gór�nic�twem,�czy�li�me�cha�ni�ką�grun�-

tów i za�bez�pie�cze�niem�to�rów przed wpły�wa�mi�eks�plo�ata�cji�gór�ni�czej.�Pro�fe�sor�zaj�mo�wał�się�rów�nież
pla�no�wa�niem�roz�bu�do�wy�sie�ci�ko�le�jo�wej�w GOP,�pro�jek�to�wa�niem�ukła�dów ko�mu�ni�ka�cyj�nych�miej�skich
i re�gio�nal�nych.
Pro�fe�so�ro�wi�za�wsze�po�wie�rza�no�roz�wią�zy�wa�nie�naj�trud�niej�szych�pro�ble�mów,�opra�co�wał�kil�ka�set�opi�-

nii�i eks�per�tyz.�Do tej�po�ry�zresz�tą�by�wa�wzy�wa�ny�ja�ko�eks�pert�do waż�niej�szych�spraw�zwią�za�nych
z fun�da�men�to�wa�niem�i me�cha�ni�ką�grun�tów.�Za sze�reg�opra�co�wań�nie�pod�jął�na�leż�nych�mu�ho�no�ra�-
riów,�prze�zna�cza�jąc�je�na ce�le�cha�ry�ta�tyw�ne.
Pro�fe�sor�An�to�ni�Ro�si�koń�po�zo�sta�je�w zna�ko�mi�tej�kon�dy�cji�i jest�na�dal�bar�dzo�ak�tyw�ny�i twór�czy.�Wwie�-

ku 100�lat�tj.�w 2007�ro�ku�wy�dał�książ�kę�pt.�„O ob�ro�tach�pod�pór�i przę�seł�mo�stu”.�Wy�stę�pu�je�z jej�pro�mo�-
cją,�bu�dząc�u słu�cha�czy�ży�we�za�in�te�re�so�wa�nie�swym�en�tu�zja�zmem�i pa�sją�do�świad�czo�ne�go�ba�da�cza.�
Pro�fe�sor�Ro�si�koń�to�pa�sjo�nat,�in�ży�nier�hu�ma�ni�sta.�Ob�da�rzo�ny�przez�los�dłu�gim�ży�ciem,�po�tra�fił�to

ży�cie�wy�ko�rzy�stać�w peł�ni,�zgod�nie�ze�swo�imi�za�in�te�re�so�wa�nia�mi�tech�nicz�ny�mi,�na po�ży�tek�lu�dzi�i na�-
uki.�Nie�ustan�nie�po�szu�ku�ją�cy,�kształ�cą�cy�się,�za�wsze�na�dą�ża za po�stę�pem�wie�dzy�i tech�ni�ki,�sam�wno�-
sząc�nie�ma�ły�w nią�wkład,�po�wo�ła�ny�do roz�wią�zy�wa�nia�trud�nych,�nie�sza�blo�no�wych�za�dań�i to�nie�tyl�-
ko�na ko�lei,�ale�rów�nież�w gór�nic�twie,�hut�nic�twie,�bu�dow�nic�twie.�

TYTUŁ HONOROWY�WRAZ Z�MEDALEM
„OSOBOWOŚĆ�BUDOWNICTWA�ŚLĄSKIEGO”

ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA

HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST
Tymi�słowami�dwa�lata�temu,�z okazji�setnej�rocznicy�urodzin�Pana�Profesora�Antoniego�Rosikonia,�rozpocząłem�swoje�wystąpienie�na uro-

czystym�posiedzeniu�Rady�Wydziału�Budownictwa�Politechniki�Śląskiej.�Z Wydziałem�tym�związany�jest�Pan�Profesor�Antoni�Rosikoń�od wielu,
wielu�lat.
Rozpocząłem�słowami�Seneki,�które�oznaczają:�„PODJĄŁEŚ�SIĘ�TEJ�ROLI,�WIĘC�MUSISZ�JĄ�ODEGRAĆ�DO�KOńCA”.�
A słowa�te�odniosłem�do najnowszego�wówczas,�dzieła�Jubilata:�„O obrotach�podpór�i przęseł�mostu”.�
Jak�sam�Autor�uznał,�jest�to�dzieło�niedokończone,�zawiera�tylko�fragment�większej�całości.�Zapowiadało�jakby�chęć�podsumowania�dorobku

Laureata.�
Powiedział�kiedyś�Propercjusz:�
„W WIELKICH�SPRAWACH�WYSTARCZY�TYLKO�CHCIEĆ”.�
Rozumie�to�doskonale�Nasz�Laureat�i mimo�zaawansowanego�wieku�(102�lata�i 5�miesięcy)�ciągle�jeszcze�pracuje�naukowo.�Aktualnie�opra-

cowuje�aneks�do książki�pt.:�„O obrotach�podpór�i przęseł�mostu”�na terenie�odkształconym�przez�wpływ�eksploatacji�górniczej.�Książka�ta,�wraz
z aneksem,�będzie�podstawą�do aktualizacji�wytycznych�projektowania�obiektów�inżynierskich�na terenach�objętych�szkodami�górniczymi.�Są
one�bardzo�potrzebne�(drugie�zaktualizowane�wydanie)�dla�„BUDOWNICTWA�ŚLĄSKIEGO”.�
„AD�MAJOREM�DEI�GLORIAM,�OMNIA�MEA�MECUM�PORTO”�–�co�oznacza:�dla�większej�chwały�Bożej�
(Św.�Ignacy�Loyola),�cały�swój�majątek�niosę�ze�sobą,�gdyż�całym�moim�majątkiem�jest�mądrość�(te�słowa�Cyceron�przypisuje�greckiemu�mę-

drcowi,�Briasowi�z Priemy).
Panie�Profesorze,�drogi�Laureacie,�
„PRACA�WYTRWAŁA�ZWYCIĘŻA�WSZYSTKO”�(WERGILIUSZ 70-19�w p.n.e.)�PO�JEJ�OWOCACH�JEGO�POZNACIE�(nieco�zmienione�przez

autora�słowa�Chrystusa)!!

AD�MULTOS�ANNOS�–�Drogi�LAUREACIE!!!
Prof. Jan ŚLUSAREK

Prorektor�ds.�Nauki�i Współpracy�z Przemysłem
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HEN RYK BUSZ KO
WY BIT NY POL SKI AR CHI TEKT, LAU RE AT HO NO RO WEJ NA GRO DY SARP W 1975 R.

60�lat�upra�wia�nia�za�wo�du�ar�chi�tek�ta, 85�lat�ży�cia,�uro�dzo�ny�mię�dzy�dwie�ma�woj�na�mi�w 1924�r.�we
Lwo�wie,�nie�zwy�kle�ak�tyw�ny�w ży�ciu�i dzia�ła�niu.�
W la�tach 1949-1958�pra�co�wał�w biu�rze�ar�chi�tek�to�nicz�nym�„Mia�sto�pro�jekt”�Ka�to�wi�ce.
W 1958�r.�za�ło�żył�wspól�nie�z part�ne�rem�Alek�san�drem�Fran�tą�au�tor�ską�Pra�cow�nię�Pro�jek�tów Bu�dow�-

nic�twa�Ogól�ne�go�(PPBO)�w Ka�to�wi�cach.�W la�tach 1970-1978�wy�kła�dał�na Po�li�tech�ni�ce�Ślą�skiej.�
W la�tach 1957-1959�–�pre�zes�Za�rzą�du�Okrę�go�we�go�SARP�Ka�to�wi�ce;�la�tach 1965-1969�i 1972-

1975�–�pre�zes�Za�rzą�du�Głów�ne�go�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ar�chi�tek�tów Pol�skich.�
Zainicjował�m.in.�usta�no�wie�nie�Ho�no�ro�wej�Na�gro�dy�SARP�(1966),�ada�pta�cji�zam�ku�w Tucz�nie�na Dom

Ar�chi�tek�ta�(ukoń�czo�na�w 1976)�oraz�bu�do�wy�pa�wi�lo�nu�wy�sta�wo�we�go�przy Pa�ła�cu�Za�moy�skich�–�sie�-
dzi�bie�SARP�w War�sza�wie.
Współ�pro�jek�to�wał
● gmach�Okrę�go�wej�Ra�dy�Związ�ków Za�wo�do�wych�w Ka�to�wi�cach, 1950-1954
● Te�atr�Zie�mi�Ryb�nic�kiej�(obec�nie�Ryb�nic�kie�Cen�trum�Kul�tu�ry)�w Ryb�ni�ku, 1958-1964
● dom�wcza�so�wy�trans�por�tow�ców w Biel�sku�-Bia�łej�-Mi�ku�szo�wi�cach, 1955-1958
● osie�dle�Ty�siąc�le�cia�w Ka�to�wi�cach, 1958-1979�
● Dziel�ni�cę�Lecz�ni�czo�-Re�ha�bi�li�ta�cyj�ną�Ustroń�-Za�wo�dzie�w Ustro�niu, 1967-1978�
● osie�dle�Gwiaz�dy�w Ka�to�wi�cach, 1967-1979�
● pa�wi�lon�pra�cow�ni�PPBO�w Ka�to�wi�cach, 1960
● dom�wcza�so�wy�Związ�ku�Na�uczy�ciel�stwa�Pol�skie�go�w Ustro�niu, 1960-1963
● Urząd�Sta�nu�Cy�wil�ne�go�–�Pa�wi�lon�Ślu�bów w Cho�rzo�wie, 1963
● Sa�na�to�rium�Gór�nik�w Szczaw�ni�cy, 1959
● ośro�dek�wy�po�czyn�ko�wy�gór�nic�twa�mie�dzi�(obec�nie�Ho�tel�Ma�la�chit)�w Świe�ra�do�wie�-Zdro�ju, 1977-
1989

● ko�ściół� pw.� Pod�wyż�sze�nia� Krzy�ża Św.� i Mat�ki� Bo�żej� Uzdro�wie�nia� Cho�rych� w Ka�to�wi�-
cach, 1977

Jest�honorowym�członkiem:�AIA�USA,�Instytutu�Architektów�Meksyk,�Związku�Architektów�Rosji.
Jest��honorowym�prezesem�Śląskiej�Organizacji�Technicznej.

Do sko na ły ar chi tek t
i or ga ni za to r
Mia�łem�przy�jem�ność�i ogrom�ną�sa�tys�fak�cję�zwią�za�ną�z moż�li�wo�ścią�wie�lo�let�niej�współ�pra�cy�z do�-

sko�na�łym�ar�chi�tek�tem�i or�ga�ni�za�to�rem,�czło�wie�kiem�nie�zwy�kle�za�an�ga�żo�wa�nym�i otwar�tym�–�ja�-
kim�jest�Pan�mgr�inż.�ar�chi�tekt�Hen�ryk�Busz�ko.�Dzi�siej�szy�lau�re�at�Ty�tu�łu�Ho�no�ro�we�go�„Oso�bo�-
wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�oraz�Pan�mgr�inż.�arch.�Alek�san�der�Fran�ta�zor�ga�ni�zo�wa�li�w 1958
ro�ku�kil�ku�na�stooso�bo�wą�Pra�cow�nię�Pro�jek�tów�Bu�dow�nic�twa�Ogól�ne�go�i wspól�nie�z Ze�spo�łem�współ�-
pra�cow�ni�ków�pra�co�wa�li�sze�reg�bar�dzo�cie�ka�wych�pro�jek�tów�zre�ali�zo�wa�nych�i eks�plo�ato�wa�nych
od wie�lu�lat.�By�ły�to�nie�tyl�ko�du�że�osie�dla�miesz�ka�nio�we,�za�pro�jek�to�wa�ne�z peł�ną�in�fra�struk�tu�-
rą�spo�łecz�ną�na te�re�nie�Ka�to�wic�czy�Mi�ko�ło�wa,�ale�tak�że�Kom�pleks�Uzdro�wi�sko�wy�w Ustro�niu�Ja�-
szow�cu�i wie�le�in�nych,�du�żych,�cie�ka�wych�pro�jek�tów,�zre�ali�zo�wa�nych�na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju.
W re�ali�za�cji�wie�lu�z tych�przed�się�wzięć�mia�łem�moż�li�wość�współ�pra�cy�z ich�au�to�ra�mi�mo�głem�po�-

znać�tych�wy�róż�nia�ją�cych�się�pro�jek�tan�tów,�lu�dzi�z wi�zją,�dzia�ła�ją�cych�z ogrom�nym�za�an�ga�żo�wa�-
niem.�
Pa�no�wie�mgr�inż.�arch.�Hen�ryk�Busz�ko�i mgr�inż.�arch.�Alek�san�der�Fran�ta�–�twór�cy�PPBO�–�to

Ze�spół�chło�ną�cy�no�win�ki�tech�nicz�ne�zwią�za�ne�z bu�dow�nic�twem,�dla�te�go�też�re�ali�za�cje�za�pro�jek�to�-
wa�nych�przez�nich�pro�jek�tów�by�ły�cie�ka�wym�do�świad�cze�niem�tech�nicz�nym.�By�ły�to�obiek�ty�re�ali�-
zo�wa�ne�w tech�no�lo�gii�mo�no�li�tycz�nej�jak�bu�dyn�ki�wy�ko�ny�wa�ne�w de�sko�wa�niach�śli�zgo�wych,�prze�-
staw�nych�rusz�to�wań�pły�to�wych,�a wresz�cie�obiekt�re�ali�zo�wa�ny�od da�chu�tzw.�„wy�pych”�(w któ�re�go
pro�jek�cie,�re�ali�za�cji�ro�bót�uczest�ni�czy�łem).
Nie�wszyst�kie�jed�nak�tech�no�lo�gie�re�ali�za�cji�uzy�ska�ły�na czas�dłuż�szy�pra�wo�oby�wa�tel�stwa�w ślą�-

skim�bu�dow�nic�twie.�Stwier�dzo�ne�ułom�no�ści�roz�wią�zań�tech�nicz�nych�(jak�na przy�kład�„ciem�ne”�kuch�-
nie,�ogra�ni�czo�na�po�wierzch�nia�miesz�kań)�na któ�re�do dziś�na�rze�ka�my,�spo�wo�do�wa�ne�by�ły�obo�-
wią�zu�ją�cy�mi�wów�czas�w bu�dow�nic�twie�nor�ma�ty�wa�mi.�W „tych�la�tach”�wio�dą�cym�ele�men�tem�w bu�-
dow�nic�twie�by�ła�ilość,�nie�ja�kość�czy�wy�go�da�użyt�kow�ni�ków.�Obiek�ty�te�jed�nak�mi�mo�wie�lu�nie�do�-
god�no�ści�są�za�miesz�ka�ne�przez�wie�le�ro�dzin�–�zrze�szo�nych�głów�nie�w spół�dziel�niach�miesz�ka�-
nio�wych.�
Po zmia�nach,�ja�kie�na�stą�pi�ły�w kra�ju,�Ze�spół�pro�jek�to�wy�kie�ro�wa�ny�przez�Pa�na�mgr�inż.�arch.�Hen�-

ry�ka�Busz�kę�za�pro�jek�to�wał�na te�re�nie�kra�ju�wie�le�no�wo�cze�snych�obiek�tów�za�rów�no�miesz�ka�nio�wych,
jak�i uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej,�po�ka�zu�jąc�na co�stać�tych�wy�bit�nych�ar�chi�tek�tów�dzia�ła�ją�cych�na te�-
re�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�
Gra�tu�lu�ję�uzy�ska�nia�za�szczyt�ne�go�wy�róż�nie�nia�ja�kim�jest�nada�nie�Ty�tu�łu�Ho�no�ro�we�go�„Oso�bo�-

wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”.�
TA�DE�USZ�GLÜCKSMAN

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Ireneusz Masz-
czyk, Prezes Zarządu DTŚ i inni
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ADAM CZY ŻEW SKI
WY BIT NY POL SKI AR CHI TEKT

Ar�chi�tekt�An�drzej�Czy�żew�ski,�po�przez�swo�ją�wie�lo�let�nią,�ak�tyw�ną�dzia�łal�ność�za�wo�do�wą,�spo�łecz�-
ną�i dy�dak�tycz�ną,�wniósł�szcze�gól�ne�za�słu�gi�dla�roz�wo�ju�ar�chi�tek�tu�ry,�urba�ni�sty�ki�i bu�dow�nic�twa�w Wo�-
je�wódz�twie�Ślą�skim.�Speł�nia�tym�sa�mym�nie�zbęd�ne�kry�te�ria,�okre�ślo�ne�przez�Ra�dę�Ślą�skiej�Izby�Bu�-
dow�nic�twa,�do przy�zna�nia�mu�Me�da�lu�–�„Oso�bo�wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”.
Ar�chi�tekt�An�drzej�Czy�żew�ski,�uro�dzo�ny�w 1930�r,�ukoń�czył�stu�dia�ar�chi�tek�to�nicz�ne�we�Wro�cła�wiu.�Od 1958

ro�ku,�już�ja�ko�pra�cow�nik�Mia�sto�pro�jek�tu�–�No�we�Ty�chy,�ca�łe�swo�je�ży�cie�za�wo�do�we�zwią�zał�z Gór�nym
Ślą�skiem.�Wraz�z ge�ne�ral�ny�mi�pro�jek�tan�ta�mi�mia�sta,�pro�fe�so�ra�mi;�Han�ną�Adam�czew�ską�–�Wej�chert�i Ka�-
zi�mie�rzem�Wej�cher�tem,�uczest�ni�czył�w pro�jek�to�wa�niu�i bu�do�wie�Ty�chów.�Jest�jed�nym�z au�to�rów po�wsta�-
ją�ce�go�od pod�staw�mia�sta,�pro�jek�tan�tem�wie�lu�zre�ali�zo�wa�nych�w tym�mie�ście�obiek�tówmiesz�ka�nio�wych,
oświa�to�wych,�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej�i sa�kral�nych,�mię�dzy�in�ny�mi:�Tech�ni�kum�Bu�dow�la�ne�go,�szko�ły�spe�-
cjal�nej,�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�„N”,�„W”�oraz�bu�dyn�kówwy�so�kich�w cen�trum�mia�sta,�a tak�że ko�ścio�ła�św.
Ja�dwi�gi.�
Ja�ko�pierw�szy�z ar�chi�tek�tów,�wdra�żał�do pro�jek�to�wa�nia�i re�ali�za�cji�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�w Ty�chach,

obo�wią�zu�ją�cy�w la�tach�sie�dem�dzie�sią�tych�dla�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go,�sys�tem�W�-70,�sta�ra�jąc�się
go�jed�no�cze�śnie�mak�sy�mal�nie�zhu�ma�ni�zo�wać�i po�przez�za�pro�po�no�wa�ne�mo�der�ni�za�cje,�bar�dziej�do�sto�-
so�wać�do ska�li�mia�sta�i po�trzeb�czło�wie�ka.�W 1980�r,�za zre�ali�zo�wa�ne�w ra�mach�zmo�der�ni�zo�wa�ne�go�sys�-
te�mu�W�-70�osie�dle�miesz�ka�nio�we�„W”�w Ty�chach,�Mi�ni�ster�Bu�dow�nic�twa�i Prze�my�słu�Ma�te�ria�łów Bu�dow�-
la�nych�przy�zna�je�mu�„Na�gro�dę II stop�nia�–�Za wy�bit�ne�osią�gnię�cia�twór�cze�w dzie�dzi�nie�ar�chi�tek�tu�ry,�bu�-
dow�nic�twa�oraz�prze�my�słu�ma�te�ria�łów bu�dow�la�nych”�w dzia�le�pro�jek�to�wa�nia�i re�ali�za�cji�bu�dow�nic�twa.�
Ar�chi�tekt�An�drzej�Czy�żew�ski�otrzy�mał�rów�nież�wie�le�in�nych�na�gród�i od�zna�czeń�re�sor�to�wych;�jest

tak�że lau�re�atem�kil�ku�kon�kur�sów ar�chi�tek�to�nicz�nych.�
Ak�tyw�nie�dzia�łał�spo�łecz�nie�w śro�do�wi�sku�ślą�skich�ar�chi�tek�tów.�Peł�nił�funk�cję�pre�ze�sa�Ka�to�wic�kie�-

go�Od�dzia�łu�SARP�(dwu�krot�na�ka�den�cja�w la�tach 1967�–�1971);�był�rów�nież�wie�lo�let�nim�człon�kiem
Wo�je�wódz�kiej�Ko�mi�sji�Urba�ni�sty�ki�i Ar�chi�tek�tu�ry�w Ka�to�wi�cach,�a tak�że człon�kiem�Ko�le�gium�Sę�dziów SARP
w Ka�to�wi�cach.�
Je�go�po�sta�wa�za�wo�do�wa�i in�spi�ru�ją�ca�oso�bo�wość�by�ły�wzo�rem�nie�tyl�ko�dla�współ�pra�cu�ją�cych�z nim

młod�szych�ko�le�gów –�ar�chi�tek�tów,�ale�i dla�stu�den�tówWy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej,�gdzie
ja�ko�ad�iunkt,�w la�tach�osiem�dzie�sią�tych�pro�wa�dził�za�ję�cia,�prze�ka�zu�jąc�im�swo�je�do�świad�cze�nia�za�-
wo�do�we.�Peł�nił�rów�nież�funk�cję�Ar�chi�tek�ta�Wo�je�wódz�kie�go�w Ka�to�wi�cach.
Za�rów�no�w okre�sie�swo�jej�in�ten�syw�nej�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej,�jak�i po przej�ściu�na eme�ry�tu�rę,�An�-

drzej�Czy�żew�ski�ak�tyw�nie�uczest�ni�czy�w ży�ciu�mia�sta,�słu�żąc�swo�im�au�to�ry�te�tem�i do�świad�cze�niem
przy pro�jek�to�wa�niu�i re�ali�za�cji�ko�lej�nych�in�we�sty�cji.�
Ja�ko�fo�to�graf�z za�mi�ło�wa�nia,�do�ku�men�to�wał�na prze�strze�ni�lat 1958–1980�r.�bu�do�wę�no�wo�pow�sta�ją�ce�-

go�mia�sta�Ty�chy�i ży�cie�je�go�miesz�kań�ców.�(Fo�to�gra�ficz�na�do�ku�men�ta�cja�mia�sta�bu�do�wa�ne�go�od pod�staw
jest�w Pol�sce�rzad�ko�ścią).�Do�ku�men�ta�cję�tę�–�w po�sta�ci�po�nad 300�ar�chi�wal�nych�zdjęć,�prze�ka�zał�w da�-
rze�Mu�zeum�Miej�skie�mu�w Ty�chach,�a na za�pre�zen�to�wa�nej�w Mu�zeum�wy�sta�wie�tych�fo�to�gra�fii,�po�dzie�lił
się�z młod�szy�mi�miesz�kań�ca�mi,�swo�imi�wspo�mnie�nia�mi�z okre�su�pro�jek�to�wa�nia�i bu�do�wy�mia�sta.
Po�mi�mo�tak�ak�tyw�nej�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej�i spo�łecz�nej,�An�drzej�Czy�żew�ski�–�pry�wat�nie�ku�zyn�Mar�-

ka�Hła�ski,�zna�lazł�jesz�cze�czas�na wie�lo�let�nie,�żmud�ne�po�rząd�ko�wa�nie�zbio�ru�pa�mią�tek,�odzie�dzi�czo�-
nych�po swo�jej�ciot�ce�–�mat�ce�Hła�ski.�Na pod�sta�wie�li�stów,�ma�te�ria�łów i no�ta�tek�pi�sa�rza,�od�two�rzył�w na�-
pi�sa�nej�przez�sie�bie�bio�gra�fii�pi�sa�rza�–�„Pięk�ny�dwu�dzie�sto�let�ni”,�do�kład�ne�ka�len�da�rium�ży�cia�Mar�ka�Hła�-
ski,�pro�stu�jąc�tym�sa�mym�wie�le�nie�ści�sło�ści�ist�nie�ją�cych�we�wcze�śniej�wy�da�wa�nych�bio�gra�fiach�Hła�ski.

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Józef Kuklok-Opol-
ski, Prezes Zarządu „AB-PROJEKT” i inni
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WIN CEN TY DRA PA ŁA 
DŁU GO LET NI DY REK TOR PRZED SIĘ BIOR STWA RO BÓT IN ŻY NIE RYJ NYCH

W KA TO WI CACH I KOM BI NA TU BU DOW NIC TWA WĘ GLO WE GO FA BUD

Win�cen�ty�Dra�pa�ła�uro�dził�się 21�lu�te�go 1921�ro�ku�w Pruch�ni�ku�dziś�Wo�je�wódz�two�Pod�kar�pac�kie.
Jest�ma�gi�strem�in�ży�nie�rem�bu�dow�nic�twa�lą�do�we�go�–�ab�sol�went�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w Gli�wi�cach.�
Pra�cę�za�wo�do�wą�roz�po�czął 6�ma�ja 1946�ro�ku�w Cen�tral�nym�Za�rzą�dzie�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go�–�póź�-

niej�sze�Mi�ni�ster�stwo�Gór�nic�twa�–�na sta�no�wi�sku�Re�fe�ren�ta�De�par�ta�men�tu�In�we�sty�cji.�To�czas�przy�go�to�-
wa�nia�po woj�nie:�wi�zji,�pro�jek�tów�i roz�wią�zań�roz�bu�do�wy�prze�my�słu�wę�glo�we�go�na po�trze�by�kra�jo�wej�go�-
spo�dar�ki.�W tym�cza�sie�roz�po�czy�na�ją�się�in�we�sty�cje�zwią�za�ne�z wy�do�by�ciem�wę�gla�i je�go�trans�por�tem.
W 1949�ro�ku�po utwo�rze�niu�Biu�ra�Bu�dow�la�ne�go�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go�w Świę�to�chło�wi�cach�obej�mu�je
sta�no�wi�sko�In�spek�to�ra�Bu�do�wy�Ma�gi�stra�li�Pół�noc�nej,�spra�wu�jąc�nad�zór�nad ro�bo�ta�mi�in�ży�nie�ryj�ny�mi.
Po utwo�rze�niu�Przed�się�bior�stwa�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go�w 1950�ro�ku�po�wie�-

rzo�no�mu�sta�no�wi�sko�Kie�row�ni�ka�Bu�do�wy�Ma�gi�stra�li�Pół�noc�nej�na od�cin�ku�Dą�brów�ka�Ma�ła�do Cho�-
rzo�wa,�a od 1952�ro�ku�ob�jął�sta�no�wi�sko�Kie�row�ni�ka�Gru�py�Ro�bót�w Brze�zi�nach�Ślą�skich.�
Trze�ba�by�ło�wiel�kiej�wie�dzy,�zdol�no�ści�or�ga�ni�za�cyj�nych�i mę�skie�go�upo�ru,�by�wy�ko�rzy�stu�jąc�po okre�-

sie�wo�jen�nym,�ura�to�wa�ny�i pie�czo�ło�wi�cie�od�re�mon�to�wa�ny�sprzęt�jak:�ko�par�ki�o na�pę�dzie�pa�ro�wym�i elek�-
trycz�nym�i in�ne�na�rzę�dzia�oraz�prze�no�śne�przę�sła�wą�sko�to�ro�we�i zwy�kłe�wa�go�ni�ki�na�zy�wa�ne�„ko�le�-
ba�mi”�przy udzia�le�kil�ku�set�oso�bo�wej�za�ło�gi,�któ�rą�trze�ba�by�ło�bie�żą�co�szko�lić,�wy�ko�ny�wać�od�po�wie�-
dzial�ne�bu�dow�le�ziem�ne,�wia�duk�ty,�mo�sty�i dro�gi�że�la�zne,�któ�re�słu�żą�do dziś.�Przy pra�cach�tych�za�-
trud�nia�no�rów�nież�Ju�na�ków�Służ�by�Pol�sce.�
W tym�cza�sie�Win�cen�ty�Dra�pa�ła�wy�ko�rzy�stu�je�wła�sne�oraz�za�czerp�nię�te�z li�te�ra�tu�ry�za�gra�nicz�nej

no�wa�tor�skie�roz�wią�za�nia�tech�nicz�ne�i or�ga�ni�za�cyj�ne.�Za to�był�wie�lo�krot�nie�wy�róż�nia�ny.�
Win�cen�ty�Dra�pa�ła�w Przed�się�bior�stwie�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�w Ka�to�wi�cach�pra�co�wał�do 1973�ro�-

ku.�Ko�lej�no�na sta�no�wi�skach:�Za�stęp�cy�Na�czel�ne�go�In�ży�nie�ra,�Na�czel�ne�go�In�ży�nie�ra,�a od 1960�ro�-
ku�kie�ro�wał�fir�mą�ja�ko�jej�dy�rek�tor.�To�czas�two�rze�nia�i do�sko�na�le�nia�no�wo�cze�sne�go�przed�się�bior�stwa
bran�ży�in�ży�nie�ryj�nej�zna�ne�go�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�W przed�się�bior�stwie�wpro�wa�dza�no�no�we�tech�no�-
lo�gie�i roz�wią�za�nia�or�ga�ni�za�cyj�ne�w ra�mach�ru�chu�ra�cjo�na�li�za�tor�skie�go.�Sys�tem�na�uki�i szko�le�nia�(wła�-
sna�szko�ła)�po�ro�zu�mie�nia�z uczel�nia�mi�wyż�szy�mi�i szko�ła�mi�śred�ni�mi,�za�pew�nia�ła�pro�fe�sjo�nal�ną�ka�-
drę�in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�ną�oraz�wy�so�ko�kwa�li�fi�ko�wa�ną�za�ło�gę.�Ten�po�ten�cjał�ludz�ki�wy�ko�rzy�sta�no�kil�-
ka�krot�nie�two�rząc�no�we�przed�się�bior�stwa.�
Pod Je�go�nad�zo�rem�wy�ko�na�no:�po�nad 90�urzą�dzeń�pod�sadz�ko�wych�(wte�dy�chro�nio�no�jesz�cze�po�-

wierzch�nię�miast,�do�by�wa�jąc�wę�giel),�set�ki�ki�lo�me�trów�to�rów�dla�ko�palń�i Przed�się�bior�stwa�Ma�te�ria�-
łów�Pod�sadz�ko�wych�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go,�dla�kil�ku�na�stu�ko�palń�wy�bu�do�wa�no�ka�na�li�za�cje,�tu�ne�-
le,�dro�gi,�sta�cje�ko�le�jo�we�i zbior�ni�ki�wód�do�ło�wych,�ogrom�ne�ro�bo�ty�ziem�ne�obej�mu�ją�ce�pa�rę�mi�lio�-
nów�m3�ukształ�to�wa�ne�go�te�re�nu�oraz�dro�gi�i in�fra�struk�tu�rę�dla�po�trzeb�miast.
Tak�zor�ga�ni�zo�wa�ny�po�ten�cjał�prze�ka�zał�mgr�inż.�Win�cen�ty�Dra�pa�ła�swo�je�mu�na�stęp�cy�po�dej�mu�jąc

się�w 1974�ro�ku�za�da�nia�two�rze�nia�i kie�ro�wa�nia�no�wą�jed�nost�ką�or�ga�ni�za�cyj�ną�–�Kom�bi�na�tem�Bu�dow�-
nic�twa�Wę�glo�we�go�FA�BUD�w Sie�mia�no�wi�cach�Ślą�skich.�
Mgr�inż.�Win�cen�ty�Dra�pa�ła�w cią�gu 7�lat�pra�cy�w Kom�bi�na�cie�stwo�rzył�po�ten�cjał�o zdol�no�ści�bu�do�-

wa�nia�miesz�kań�dla�oko�ło 10�ty�się�cy�miesz�kań�ców�rocz�nie�przy za�trud�nie�niu�po�nad�czte�ro�ty�sięcz�nej
za�ło�gi.�Dzia�łal�ność�pro�wa�dzo�na�by�ła�kom�plek�so�wo�od pro�jek�tu�do prze�ka�za�nia�klu�czy.�W ten�spo�sób
wy�bu�do�wa�no�kil�ka�osie�dli�na te�re�nie�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go.�
W 1981�ro�ku�prze�szedł�na eme�ry�tu�rę�ale�nie�prze�rwał�pra�cy.�Przez�wie�le�lat�był�Pre�ze�sem�Mię�dzy�-

za�kła�do�wej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�dla�Przed�się�biorstw�Zjed�no�cze�nia�Bu�dow�la�no�Mon�ta�żo�we�go
Prze�my�słu�Wę�glo�we�go.�Na�stęp�nie�peł�nił�funk�cję�Pre�ze�sa�spół�ki�pod na�zwą�IN�TECH.�
Pan�mg�inż.�Win�cen�ty�Dra�pa�ła�był�na�uczy�cie�lem�i wy�cho�waw�cą,�któ�ry�nie�lę�kał�się�cza�su�i zmian.�
W la�tach,�w któ�rych�prze�ko�na�nia,�wy�zna�nie,�na�ro�do�wość�lub�po�cho�dze�nie�mo�gły�ne�ga�tyw�nie�wpły�-

nąć�na ka�rie�rę�nie�jed�ne�go�mło�de�go,�zdol�ne�go�czło�wie�ka,�po�tra�fił�bez�trwo�gi�ja�ko�je�dy�ne�kry�te�rium�oce�-
ny�sto�so�wać:�pro�fe�sjo�na�lizm,�pra�co�wi�tość,�kom�pe�ten�cje�i od�da�nie�za�wo�do�wi.
Bez�stra�chu�bro�nił�tych�war�to�ści.�
Licz�ni�wy�cho�wan�ko�wie�w cza�sach�zmian�ustro�jo�wych�zna�ko�mi�cie�od�na�leź�li�się�w no�wej�rze�czy�wi�-

sto�ści�po�li�tycz�no�-go�spo�dar�czej�w ro�li:�wła�ści�cie�li�firm,�me�na�ge�rów�lub�ka�dry�kie�row�ni�czej.
Pan�mgr�inż.�Win�cen�ty�Dra�pa�ła�więk�szość�swo�je�go�ży�cia,�a ca�łe�swo�je�ży�cie�za�wo�do�we�po�świe�-

cił�i po�świę�ca�Zie�mi�Ślą�skiej�i jej�spo�łecz�no�ści.
mgr�inż.�FRAN�CI�SZEK�BUSZ�KA

Ru�da�Ślą�ska�dn. 31�paź�dzier�nik 2009�r.

I. Prze bieg pra cy za wo do wej

6�maj 1946�rok
Cen�tral�ny�Za�rząd�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go,�póź�-
niej�prze�kształ�co�ny�na Mi�ni�ster�stwo�Gór�nic�twa�
Re�fe�rent�w De�par�ta�men�cie�In�we�sty�cji
1949�rok
Biu�ro�Bu�dow�la�ne�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go�w Świę�-
to�chło�wi�cach
In�spek�tor�Bu�do�wy�Ma�gi�stra�li�Pół�noc�nej
1950-1951�rok
Kie�row�nik�bu�do�wy�Ma�gi�stra�li�Pół�noc�nej�od Dą�-
brów�ki�Ma�łej�do Cho�rzo�wa�P.�R.�Inż.�P.�W
1952�rok

Kie�row�nik�Gru�py�Ro�bót�w Brze�zi�nach�Śl.�P.�R.
Inż.�P.�W.
1954-1956�rok
Z�-ca�Na�czel�ne�go�In�ży�nie�ra�P.�R.�Inż.�P.�W.
1957-1959�
Na�czel�ny�In�ży�nier�P.�R.�Inż.�P.�W.
1960-1973�rok
Dy�rek�tor�P.�R.�Inż.�P.�W.
1974-1981�rok
Dy�rek�tor�kom�bi�na�tu�Bu�dow�nic�twa�Wę�glo�we�go
w Sie�mia�no�wi�cach�Śl.
1982�rok

Eme�ry�tu�ra
Pre�zes�zor�ga�ni�zo�wa�nej�Mię�dzy�za�kła�do�wej�Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�dla�Przed�się�biorstw�Zjed�-
no�cze�nia�Bu�dow�nic�twa�Mon�ta�żo�we�go
1991-1998�rok
Pre�zes�Spół�ki�IN�TECH

II. Od zna cze nia
Srebr�ny�Krzyż�Za�słu�gi
Zło�ty�Krzyż�Za�słu�gi
Krzyż�Ka�wa�ler�ski�O.�O.�Pol�ski
Krzyż�Ofi�cer�ski�O.�O.�Pol�ski
Krzyż�Ko�man�dor�ski�O.�O.�Pol�ski
Krzyż�Ar�mii�Kra�jo�wej
Od�zna�ka�We�te�ra�na�Walk�o Nie�pod�le�głość
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WŁA DY SŁAW JAM RO CHA 
DY REK TOR GE NE RAL NY ŚLĄ SKIE GO ZJED NO CZE NIA BU DOW NIC TWA MIEJ SKIE GO

Pan�mgr�inż.�Wła�dy�sław�Jam�ro�cha�jest�ab�sol�wen�tem�Po�li�tech�ni�ki�War�szaw�skiej,�gdzie�w ro�ku 1956
obro�nił�pra�cę�dy�plo�mo�wą�i uzy�skał�ty�tuł�mgr�inż.�na Wy�dzia�le�Bu�dow�nic�twa�Lą�do�we�go.�Od 1960�ro�-
ku�po�sia�da�upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne.
Przez 22�la�ta�pra�co�wał�w przed�się�bior�stwach�bu�dow�la�nych�prze�my�słu�wę�glo�we�go.�W la�tach 1956-

1975�był�Na�czel�nym�In�ży�nie�rem,�a da�lej�Dy�rek�to�rem�Przed�się�bior�stwa�Ro�bót�Bu�dow�la�nych�PW.�W la�-
tach 1975- 1978�pra�co�wał�w Zjed�no�cze�niu�Bu�dow�la�no�-Mon�ta�żo�wym�PW,�gdzie�był�Dy�rek�to�rem�ds.
bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go.�
Od ro�ku 1978�zo�stał�Dy�rek�to�rem�Ge�ne�ral�nym�Ślą�skie�go�Zjed�no�cze�nia�Bu�dow�nic�twa�Miej�skie�go,

dru�gie�go�co�do wiel�ko�ści�zjed�no�cze�nia�w kra�ju,�gdzie�na tym�sta�no�wi�sku�pra�co�wał�do cza�su�li�kwi�da�-
cji�Zjed�no�cze�nia.
W la�tach 1982-1983�był�Peł�no�moc�ni�kiem�Mi�ni�stra�Bu�dow�nic�twa�ds.�re�ali�za�cji�bu�dow�nic�twa�na te�-

re�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�
W ro�ku 1964�zo�sta�ło�uru�cho�mio�ne�pierw�sze�wy�do�by�cie�na ko�pal�ni�Sta�szic�–�któ�rą�bu�do�wał�od po�-

cząt�ku,�od wy�cin�ki�la�su.�Pro�wa�dził�pra�ce�w za�kre�sie�roz�bu�do�wy�ko�palń�w Ka�to�wi�cach,�Za�głę�biu,�Trze�-
bi�ni�My�sło�wi�cach,�Cze�cho�wi�cach,�Li�bią�żu –�bu�do�wał�szko�ły,�bu�dyn�ki�dy�dak�tycz�ne�i za�ple�cza�so�cjal�-
ne�i by�to�we�dla�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go�jak�rów�nież,�Szpi�tal�Gór�ni�czy�w So�snow�cu�oraz�sze�ro�ko�po�-
ję�te�bu�dow�nic�two�miesz�ka�nio�we.
Ko�lej�ny�etap�in�ten�syw�nej�pra�cy�za�wo�do�wej�to�sze�ścio�let�ni�okres�pra�cy�w Al�gie�rii,�gdzie�pra�co�wał

ja�ko�in�ży�nier�bu�do�wy�du�że�go�kom�plek�su�bu�dyn�ków dla�służb�mun�du�ro�wych,�re�ali�zo�wał�rów�nież�bu�-
dow�nic�two�miesz�ka�nio�we.�Pra�cu�jąc�wAl�gie�rii�ja�ko�je�dy�ny�ob�co�kra�jo�wiec�w fir�mie�„En�tre�pri�se�des�Tra�-
vaux�d”�Al�ger”,�był�wy�de�le�go�wa�ny�na in�dy�wi�du�al�ny�kon�trakt�przez�Pol�ser�wis.�
Od ro�ku 1990�in�ży�nier�Jam�ro�cha�pod�jął�pra�cę�ja�ko�Pre�zes�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Wspól�ny�Dom”

w Ka�to�wi�cach,�gdzie�pra�cu�je�od 19�lat�na tym�sta�no�wi�sku.
W cza�sie�swo�jej�pra�cy�za�wo�do�wej�uho�no�ro�wa�ny�zo�stał�Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�gi,�Krzy�żem�Ka�wa�-

ler�skim�i Krzy�żem�Ko�man�dor�skim�Or�de�ru�Od�ro�dze�nia�Pol�ski.

Świet ny fa cho wiec
Pierw�sze�kon�tak�ty�z mo�im�ko�le�gą�i przy�ja�cie�lem�mam�od wie�lu,�wie�lu�lat�(a więc�od wie�ku�„mło�-

dzień�cze�go”),�kie�dy�pra�co�wa�li�śmy�w dwu�– rów�no�le�gle�dzia�ła�ją�cych�na te�re�nie�Ślą�ska�Zjed�no�cze�-
niach,� re�ali�zu�ją�cych� bu�dow�nic�two� miesz�ka�nio�we� oraz� in�fra�struk�tu�rę� spo�łecz�ną� i� tech�nicz�ną.
W wie�lu�przy�pad�kach,�współ�dzia�ła�li�śmy�w re�ali�za�cji�trud�nych�za�dań�zwią�za�nych�z�re�ali�za�cją�obiek�-
tów�in�ży�nier�skich�i ku�ba�tu�ro�wych�na te�re�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�
Współ�pra�ca�z ludź�mi�po�kro�ju�Dy�rek�to�ra�–�Pre�ze�sa�Wła�dy�sła�wa�Jam�ro�chy�by�ła�trud�na�w�okre�-

sie�ne�go�cja�cji,�za�wsze�jed�nak�by�ła�owoc�na�i po�zwa�la�ła�na re�ali�za�cję�wy�zna�czo�nych�ce�lów.�Dzia�-
ła�nia�te�po�zwo�li�ły�na wza�jem�ne�zbli�że�nie�po�glą�dów,�a da�lej�trwa�ją�cą�do dzi�siaj�przy�jaźń.
Wła�dy�sław�Jam�ro�cha�jest�wspa�nia�łym�czło�wie�kiem�o du�żej�kul�tu�rze�oso�bi�stej,�wie�dzy�za�wo�do�-

wej�i de�ter�mi�na�cji�w re�ali�za�cji�za�ło�żo�nych�ce�lów.�O kla�sie�i wie�dzy�za�wo�do�wej�Pa�na�mgr.�inż.�Wła�-
dy�sła�wa�Jam�ro�chy�niech�świad�czy�mię�dzy�in�ny�mi�fakt�je�go�pra�cy�w Al�gie�rii,�gdzie�ja�ko�je�dy�ny�ob�-
co�kra�jo�wiec�pra�co�wał�w al�gier�skiej�fir�mie�bu�dow�la�nej�„En�ter�pri�se�des�Tra�vaux�d’Al�ger”�re�ali�zu�jąc
bu�dow�nic�two�miesz�ka�nio�we�oraz�waż�ne�obiek�ty�dla�służb�mun�du�ro�wych.
Po po�wro�cie�do kra�ju�i osią�gnię�ciu�wie�ku�eme�ry�tal�ne�go,�świet�ny�fa�cho�wiec�nie�spo�czął�na lau�-

rach�–�za�jął�się�bar�dzo�trud�ną�pro�ble�ma�ty�ką�–�za�gad�nie�nia�mi�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej.�Zo�-
stał�Pre�ze�sem�jed�nej�z ka�to�wic�kich�spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych�–�„Wspól�ny�Dom”,�któ�rą�mi�mo�upły�-
wu�lat�i na�ra�sta�ją�cych�trud�no�ści�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej,�pro�wa�dzi�do dzi�siaj.�Świad�czy�to
o wy�trwa�ło�ści,�wie�dzy�i za�an�ga�żo�wa�niu�dzi�siej�sze�go�lau�re�ata�Ty�tu�łu�Ho�no�ro�we�go�„Oso�bo�wość�Bu�-
dow�nic�twa�Ślą�skie�go”.
Gra�tu�lu�ję�z ca�łe�go�ser�ca�i po�dzi�wiam.

T.�GLÜCKSMAN

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Nikodem Kubicki
i inni
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ZYG MUNT LO RENTZ
WIE LO LET NI PRE ZES ZA RZĄ DU PRINŻ PW, WSPÓŁ TWÓR CA WIE LU PRZED SIĘ BIORSTW

Uro�dzo�ny 1932�r.�w Du�biec�ku,�po�wiat�Prze�myśl.�Stu�dio�wał�na Wy�dzia�le�In�ży�nie�rii�Wy�dzia�łów Po�-
li�tech�nicz�nych�Aka�de�mii�Gór�ni�czo�-Hut�ni�czej�w Kra�ko�wie�uzy�sku�jąc�w 1954�r.�dy�plom�In�ży�nie�ra�Bu�dow�-
nic�twa�Wod�ne�go.�W tym�sa�mym�ro�ku�roz�po�czął�pra�cę�w Zjed�no�cze�niu�Bu�dow�nic�twa�Woj�sko�we�go�nr 29
w Kra�ko�wie�na bu�do�wie�w Kro�śnie.�
W 1957�r.�za�ło�żył�spół�kę�„Za�kład�Pre�fa�bry�ka�cji�Bu�dow�la�nej”�w Oświę�ci�miu.�W 1961�r.�roz�po�czął�pra�-

cę�w Przed�się�bior�stwie�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�Prze�my�słu�Wę�glo�we�go�w Ka�to�wi�cach,�na�stęp�nie�w 1967
r.�był�współ�or�ga�ni�za�to�rem�Wo�dzi�sław�skie�go�Przed�się�bior�stwa�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�PW,�w któ�rym�przez 5
lat�obej�mo�wał�funk�cję�na�czel�ne�go�In�ży�nie�ra.�
W 1972�r.�wspłór�ga�ni�zo�wał�PRINŻ�BUD,�w któ�rym�pra�co�wał 3�la�ta�ja�ko�Na�czel�ny�In�ży�nier;�w 1976

ro�ku�zo�stał�Dy�rek�to�rem�Na�czel�nym�PRINŻ�PW�i na tym�sta�no�wi�sku�pra�co�wał�do przej�ścia�na eme�-
ry�tu�rę�w li�sto�pa�dzie 1998�ro�ku.�
W ro�ku 1991�brał�udział�w prze�kształ�ce�niu�PRINŻ�PW�w Spół�kę�Ak�cyj�ną�PRINŻ SA�Hol�ding.�
Bę�dąc�na eme�ry�tu�rze�pra�co�wał�na�dal�w PRINŻ SA�Hol�ding�ja�ko�do�rad�ca�Dy�rek�to�ra�(Pre�ze�sa)�do ro�-

ku 2003.�Współ�pra�cu�je�z Bu�si�ness�Cen�tre�Club�od mo�men�tu�je�go�po�wsta�nia.�Był�rów�nież�do�rad�cą�Mi�-
ni�stra�In�fra�struk�tu�ry�Mar�ka�Po�la.
W la�tach 70�fir�ma�PRINŻ�PW�zaj�mo�wa�ła�się�prze�bu�do�wą�i bu�do�wą�no�wych�ukła�dów ko�mu�ni�ka�cyj�-

nych�aglo�me�ra�cji�ślą�skiej.�W krót�kim�cza�sie,�obok�dzia�łal�no�ści�na rzecz�prze�my�słu�wę�glo�we�go,�bu�-
dow�nic�two�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�sta�no�wi�ło�znacz�ną�część�pro�duk�cji�przed�się�bior�stwa.�Roz�bu�do�wa�no�po�-
ten�cjał�tech�nicz�ny�i ka�dro�wy�dla�bu�do�wy�au�to�strad,�dróg�szyb�kie�go�ru�chu,�mo�stów,�wia�duk�tów i tu�-
ne�li.�W la�tach 80�roz�sze�rzo�no�dzia�łal�ność�o re�ali�za�cję�w za�kre�sie�ochro�ny�śro�do�wi�ska.�Z wy�ko�naw�-
cy�re�sor�to�we�go�PRINŻ�stał�się�wy�ko�naw�cą�in�we�sty�cji�in�fra�struk�tu�ral�nych.�W 1991�przed�się�bior�stwo
prze�kształ�ci�ło�się�w spół�kę�ak�cyj�ną�sku�pia�ją�cą�w swej�struk�tu�rze�spół�ki�dro�go�we,�mo�sto�we,�in�ży�nie�-
ryj�ne�i su�row�co�we.

MIE CZY SŁAW JÓ ZEF PIO TROW SKI
ho no ro wy pre zes od dzia łu ka to wic kie go PZITB

Uro�dził�się�w 1928�r.�w Sta�ni�sła�wo�wie.�Na Śląsk�przy�je�chał�w 1945�ro�ku.
W 1948�ro�ku�otrzy�mu�je�z wy�róż�nie�niem�dy�plom�tech�ni�ka�Pań�stwo�wych�Szkół�Bu�dow�la�nych�w By�-

to�miu.�W la�tach 1949–53�służ�ba�w Woj�sku�Pol�skim.
Po wyj�ściu�z woj�ska�pod�jął�pra�cę�w Kom�bi�na�cie�Bu�dow�nic�twa�w By�to�miu,�gdzie�pra�co�wał�do wrze�-

śnia 1977�r.�Pra�wie 25�lat�peł�nił�ko�lej�no�róż�ne�funk�cje�tech�nicz�ne�od st.�tech�ni�ka�bu�do�wy,�kie�row�ni�ka
bu�do�wy,�kie�row�ni�ka�Gru�py�Ro�bót,�z�-cy�Na�czel�ne�go�In�ży�nie�ra�i z�-cy�Dy�rek�to�ra�do spraw�tech�nicz�nych.
Uzu�peł�niał�wy�kształ�ce�nie�w Po�li�tech�ni�ce�Ślą�skiej,�któ�rą�ukoń�czył�w 1957�ro�ku�i�otrzy�mał�dy�plom�in�-

ży�nie�ra.�W 1962�ro�ku�otrzy�mu�je�upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne.�Był�zwe�ry�fi�ko�wa�nym�wy�kła�dow�cą�ZG�PZITB,
w la�tach 1957–1976�wy�kła�dał�w Tech�ni�kum�Bu�dow�la�nym�w By�to�miu.
W la�tach 1977–1991�pra�co�wał�na róż�nych�sta�no�wi�skach�w�Ślą�skim�Zjed�no�cze�niu�Bu�dow�nic�twa�Miej�-

skie�go� w Ka�to�wi�cach� do ro�ku 1991.� Od 1977-80� peł�nił� funk�cję� z�-cy� Dy�rek�to�ra� Na�czel�ne�go.
Od 1981–91�był�z�-cą�Peł�no�moc�ni�ka�Mi�ni�stra�Bu�dow�nic�twa�ds.�środ�ków pro�duk�cji�i Peł�no�moc�ni�kiem
Mi�ni�stra�Bu�dow�nic�twa�d/s�bud.�miesz�ka�nio�we�go.�W 1991�ro�ku�prze�szedł�na eme�ry�tu�rę.�
Od 1954�ro�ku�nie�prze�rwa�nie�i czyn�nie�dzia�ła�w PZITB.�Był�człon�kiem�Za�rzą�du�Głów�ne�go�PZITB,

a przez�dwie�ka�den�cje�v�-ce�Pre�ze�sem�Z.�G.�W la�tach 1979-1989�był�Pre�ze�sem�Od�dzia�łu�PZITB�Ka�-
to�wi�ce.�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�De�le�ga�tów Od�dzia�łu�w dniu 25.03.1993�ro�ku�nada�ło�Mu�ty�tuł�„Ho�no�ro�-
we�go�Pre�ze�sa�Ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�łu�PZITB”.�Od 1984-2008�ro�ku�był�człon�kiem�Ra�dy�Głów�nej�NOT.
Był�wie�lo�let�nim�pre�ze�sem�Za�rzą�du�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ab�sol�wen�tów Pań�stwo�wych�Szkół�Bu�dow�la�nych
w By�to�miu.�Ak�tu�al�nie�jest�Ho�no�ro�wym�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�te�go�Sto�wa�rzy�sze�nia.
Od�zna�czo�ny�mię�dzy�in�ny�mi�Krzy�żem�Ko�man�dor�skim�i Krzy�żem�Ka�wa�ler�skim�OOP,�Zło�tą�i Srebr�-

ną�Od�zna�ką�„Za�słu�żo�ny�dla�Bu�dow�nic�twa�i Prze�my�słu�Ma�te�ria�łów Bu�dow�la�nych”�Zło�tą�i Srebr�ną�Od�-
zna�ką�PZITB�i NOT,�Od�zna�ką�Za�słu�żo�ny�Bu�dow�ni�czy�Hu�ty�Ka�to�wi�ce.

Rekomendacja – Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Józef Bujarski,
Dyrektor, Członek Zarządu „TELBUD” i inni

Rekomendacja – Ste fan Czar niec ki, Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa, An drzej No wak, Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa w Ka to wi cachi inni



32 Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�4�(30)�2009

w Bruk se li mó wi my
o bu dow nic twie

– Wzię ła Pa ni czyn ny udział, mi mo na pię -
te go ka len da rza, w XII Ga li Bu dow nic twa
w Cho rzo wie. Wy da je się, że pro ble my bu -
dow nic twa nie są Pa ni ob ce...
–�Rze�czy�wi�ście�tak�jest.�W Par�la�men�cie�Eu�-

ro�pej�skim�czę�sto�bo�wiem�dys�ku�tu�je�my�i po�dej�-
mu�je�my�de�cy�zje,�któ�re�bez�po�śred�nio�czy�po�-
śred�nio�do�ty�czą�bran�ży�bu�dow�ni�czej.�Czę�sto
są�to�de�ba�ty�tech�nicz�ne,�do�ty�czą�ce�spe�cy�fi�ki
tej�bran�ży,�dla�te�go�też�na bie�żą�co�sta�ram�się
zdo�by�wać� in�for�ma�cję� z tzw.� te�re�nu� i stąd
przede� wszyst�kim� ogrom�na� chęć� spo�tkań
z Pań�stwem�i uczest�nic�twa�w te�go�ty�pu�im�pre�-
zach.�

– Cze go pol skie bu dow nic two mo że się
spo dzie wać po Par la men cie Eu ro pej skim?
Wiem, że od pew ne go cza su w Bruk se li
m.in. trwa de ba ta nad usta wą o bez pie czeń -
stwie w bu dow nic twie. Jak wy glą da ją lo sy
te go pro jek tu? Czy rów nież in ne pro ble my
bu dow nic twa są te ma tem dys ku sji w Eu ro -
par la men cie?
–�De�ba�ta,�do któ�rej�Pan�na�wią�zu�je�do�ty�czy

do�kład�nie� Roz�po�rzą�dze�nia� usta�na�wia�ją�ce�go
zhar�mo�ni�zo�wa�ne�wa�run�ki�wpro�wa�dza�nia�do ob�-
ro�tu�wy�ro�bów�bu�dow�la�nych.�W roz�po�rzą�dze�niu
tym�sta�ra�my�się,�aby�wy�ro�bom�bu�dow�la�nym�to�-
wa�rzy�szy�ły�wia�ry�god�ne�da�ne�do�ty�czą�ce�wła�ści�-
wo�ści�użyt�ko�wych,�co�ma�w rze�czy�wi�sto�ści�za�-
pew�nić�po pierw�sze�bez�pie�czeń�stwo�oraz�swo�-
bod�ny�prze�pływ�i wy�ko�rzy�sta�nie�tych�pro�duk�tów
na wspól�nym�ryn�ku�eu�ro�pej�skim.�Pro�jekt�ten�zo�-
stał�za�ak�cep�to�wa�ny�przez�Par�la�ment�Eu�ro�pej�-
ski� jesz�cze�w po�przed�niej� ka�den�cji,� obec�nie
trwa�ją�pra�ce�w Ra�dzie�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Być
mo�że�pro�jekt�wró�ci�w ra�mach�tzw.�dru�gie�go�czy�-
ta�nia�do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go.�
Je�śli�cho�dzi�o in�ne�za�gad�nie�nia,�nad któ�ry�mi

to�czą�się�obec�nie�pra�ce,�to�z pew�no�ścią�bran�-
żę�bu�dow�ni�czą�za�in�te�re�su�ją�zmia�ny�w Dy�rek�ty�-
wie�do�ty�czą�cej�cha�rak�te�ry�sty�ki�ener�ge�tycz�nej�bu�-
dyn�ków.�Pra�cę�te�nie�są�jesz�cze�za�koń�czo�ne,
ale�zmie�rza�ją�do w kie�run�ku�usta�no�wie�nia�ram
praw�nych,�któ�rych�ce�lem�jest�upo�wszech�nia�nie
na ryn�ku�bu�dyn�ków�cha�rak�te�ry�zu�ją�cych�się�ni�-
skim�sta�nem�zu�ży�cia�ener�gii�i emi�sji�CO2.

– W cza sach kry zy su i sil nej kon ku ren cji
trwa wal ka o prze trwa nie ma łych i śred nich
firm bu dow la nych, któ re oba wia ją się, że ci
„wiel cy”, dys po nu ją cy znacz nie więk szy mi
moż li wo ścia mi po pro stu ich znisz czą. Czy
Unia Eu ro pej ska wi dzi ten pro blem?

–�Tak,�jak�naj�bar�dziej.�Przy�ję�ty�w ze�szłym�ro�-
ku� Eu�ro�pej�ski� Plan� Na�pra�wy� Go�spo�dar�czej
do�strze�ga� pro�ble�my� ma�łych� i śred�nich� firm
w do�bie�kry�zy�su.�Sze�reg�przy�ję�tych�środ�ków�by�-
ło�za�pro�po�no�wa�nych�wła�śnie�z my�ślą�o ma�łych
i śred�nich�przed�się�bior�stwach,� jak� cho�ciaż�by
zwięk�sze�nie� środ�ków� do�stęp�nych� dla� MŚP
w ra�mach�po�ży�czek�Eu�ro�pej�skie�go�Ban�ku�In�we�-
sty�cyj�ne�go.� Ale� pro�ble�my� ma�łych� i śred�nich
przed�się�biorstw�zo�sta�ły�już�do�strze�żo�ne�du�żo
wcze�śniej,�za�nim�jesz�cze�wy�buchł�kry�zys.�Pra�-
gnę�tyl�ko�za�uwa�żyć,�iż�pro�po�zy�cja�okre�śla�na�mia�-
nem�Kar�ty�Ma�łe�go�Biz�ne�su�za�wie�ra�ła�sze�reg�pro�-
po�zy�cji�le�gi�sla�cyj�nych�i po�za�le�gi�sla�cyj�nych�przy�-
ja�znych�ma�łym�i śred�nim�przed�się�bior�stwom.�

– Pro szę po wie dzieć, czym Pa ni zaj mu -
je się obec nie w Par la men cie Eu ro pej -
skim. Czy po ma ga ją Pa ni do świad cze nia
z po przed niej ka den cji? Co Pa ni chcia ła by
osią gnąć ja ko pol ska eu ro po słan ka?
Obec�nie�pra�cu�ję�nad zmia�na�mi�w Dy�rek�ty�-

wie�o opóź�nie�niach�w płat�no�ściach.�Jest�to�pro�-
po�zy�cja,�któ�ra�ma�po�móc�wal�czyć�z tym�pro�-
ble�mem.� W do�bie� kry�zy�su� i bra�ku� do�stę�pu
do kre�dy�tów,�przed�się�bior�stwa�i in�sty�tu�cje�pu�-
blicz�ne�czę�sto�fi�nan�su�ją�swo�ją�bie�żą�cą�dzia�łal�-
ność�nie�pła�cąc�kon�tra�hen�tom�na czas.�Nie�ste�-
ty�ofia�ra�mi�ta�kich�sy�tu�acji�są�naj�czę�ściej�ma�-
łe�i śred�nie�przed�się�bior�stwa. I po�win�ni�śmy�to
jak�naj�szyb�ciej�zmie�nić�wpro�wa�dza�jąc�prze�pi�-
sy� znie�chę�ca�ją�ce� do re�ali�zo�wa�nia� płat�no�ści
z opóź�nie�nia�mi.�
Oczy�wi�ście�do�świad�cze�nie�po�przed�niej�ka�-

den�cji�po�ma�ga�mi�w mo�jej�obec�nej�pra�cy.�Par�-
la�ment�Eu�ro�pej�ski�kon�ty�nu�uje�bo�wiem�pra�cę,
któ�re�zo�sta�ły�roz�po�czę�te�w po�przed�niej�ka�den�-
cji,�ja�sa�ma�pra�cu�je�w tych�sa�mych�ko�mi�sjach
par�la�men�tar�nych:� Ryn�ku� We�wnętrz�ne�go
i Ochro�ny�Kon�su�men�ta�oraz�Han�dlu�Mię�dzy�-
na�ro�do�we�go.�Za�gad�nie�nia,�któ�ry�mi�się�zaj�mu�-
je�nie�są�więc�dla�mnie�no�we.�
Za�le�ży�mi�przede�wszyst�kim,�aby�prze�pi�sy,

nad któ�ry�mi� pra�cu�je�my� by�ły� przy�ja�zne� dla
przed�się�biorstw,�w szcze�gól�no�ści�tych�ma�łych
i śred�nich,�chcia�ła�bym,�aby�pra�ce�nad bu�do�-
wą�ryn�ku�we�wnętrz�ne�go�zo�sta�ły�przy�śpie�szo�-
ne,�aby�by�ło�mniej�ba�rier�po�mię�dzy�pań�stwa�-
mi� człon�kow�ski�mi,� je�śli� cho�dzi� o prze�pływ
osób,�dóbr�i usług.�Je�stem�prze�ko�na�na,�ze�my
Po�la�cy� i na�sze� przed�się�bior�stwa� mo�że�my
na tym�sko�rzy�stać,�jesz�cze�w więk�szym�stop�-
niu�niż�ro�bi�my�to�obec�nie.�

– Jest Pa ni po strze ga na, ja ko bar dzo
ener gicz na oso ba. Jak Pa ni znaj du je si ły
na te kil ka spo tkań, co dnia, na pra cę
w Bruk se li i w Pol sce?
–�Rze�czy�wi�ście�nie�jest�to�pro�sta�spra�wa.�Du�-

żo� cza�su� spę�dzam� na po�dró�żach� z Pol�ski
do Bruk�se�li�bądź�Stras�bur�ga,�do te�go�do�cho�-
dzi�pra�ca�w re�gio�nie,�któ�ry�jest�dla�mnie�bar�-
dzo�waż�ny.�Ale�jest�to�de�cy�zja,�któ�rą�pod�ję�łam
świa�do�mie.�A si�ły�do�da�je�mi�prze�ko�na�nie,�że�to
co�ro�bię�ma�sens.�

– Ob ser wu je Pa ni już od lat pod czas spo -
tkań w kra ju ze swy mi wy bor ca mi, a tak że
z tzw. prze cięt ny mi Po la ka mi jak zmie nia się
na sze po strze ga nie Unii Eu ro pej skiej. Czy
ro śnie świa do mość te go jak na sze ży cie
w co raz więk szym stop niu jest za leż ne
od de cy zji po dej mo wa nych w Bruk se li,
od sta no wio nych tam praw?
–�My�ślę,�że�wie�my�co�raz�wię�cej�o Unii�Eu�-

ro�pej�skiej,�jej�in�sty�tu�cjach�i me�cha�ni�zmach
dzia�ła�nia.�Pa�mię�tam,�że�pod�czas�pierw�szej
kam�pa�nii�do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go�pod�-
czas� spo�tkań� z wy�bor�ca�mi� pa�da�ły� bar�dzo
ogól�ne�py�ta�nia.�Na�sza�przy�go�da�z Unią�Eu�-
ro�pej�ską�do�pie�ro�się�za�czy�na�ła.�Ani�ja,�ani
wy�bor�cy�nie�wie�dzie�li�śmy�do�kład�nie,�cze�go
mo�że�my�się�spo�dzie�wać.�Ale�to�się�zmie�ni�-
ło�pod�czas 5�lat�na�szej�obec�no�ści�w Unii�Eu�-
ro�pej�skiej.�Ostat�nia�kam�pa�nia,�mo�je�spo�tka�-
nia�z wy�bor�ca�mi�po�ka�za�ły,�że�wie�my�i do�ma�-
ga�my�się�wię�cej,�pa�da�ły�już�bar�dzo�kon�kret�-
ne�py�ta�nia,�co�zresz�tą�mnie�bar�dzo�cie�szy�-
ło.�Na�sza�świa�do�mość�o de�cy�zjach�po�dej�mo�-
wa�nych�w ra�mach�in�sty�tu�cji�ro�śnie.�Cho�ciaż
chcia�ła�bym,�aby�wraz�ze�wzro�stem�świa�do�-
mo�ści� ro�sło� też� za�an�ga�żo�wa�nie� oby�wa�te�li
i przed�się�bior�ców.�Cza�sa�mi�mam�wra�że�nie,
że�nie�do koń�ca�ko�rzy�sta�my�z przy�słu�gu�ją�-
cych�nam�praw�i moż�li�wo�ści�kształ�to�wa�nia
eu�ro�pej�skiej� rze�czy�wi�sto�ści.� Pra�gnę� tu�taj
za�ape�lo�wać� do przed�się�bior�ców,� aby� jak
naj�czę�ściej�bra�li�udział�w kon�sul�ta�cjach�or�-
ga�ni�zo�wa�nych� przez� Ko�mi�sję� Eu�ro�pej�ską,
któ�re�ma�ją�wpływ�na kształt�pro�po�zy�cji�le�gi�-
sla�cyj�nych.�Ja�ze�swo�jej�stro�ny�po�sta�ram�się
in�for�mo�wać�na�szych�przed�się�bior�ców�o ta�-
kich�kon�sul�ta�cjach.

– Dzię ku ję za roz mo wę:

Roz�ma�wiał
DA�NIEL�BIE�NEK

Roz mo wa z Mał go rza tą handz lik, po słem do par la men tu Eu ro pej skie go

EUROpARlAMENt
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Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�któ�ra�po�-
wsta�ła 25�stycz�nia 1979�r�w bie�żą�cym�ro�ku�ob�cho�-
dzi�ła�Ju�bi�le�usz 30-le�cia.�Ob�cho�dy�ju�bi�le�uszo�we�od�-
by�ły�się�w lu�tym�br.
Za�so�by�lo�ka�lo�we�SM�„Pół�noc”�w Czę�sto�cho�wie

usy�tu�owa�ne�są�w pół�noc�nej�dziel�ni�cy�mia�sta�i sta�-
no�wią�one�jed�no�li�ty,�wy�od�ręb�nio�ny�układ�urba�ni�-
stycz�ny�o po�wierzch�ni 99 ha�i 4238�m2.
Na ko�niec 2008�r�za�so�by�miesz�ka�nio�we�Spół�-

dziel�ni�to 9201�miesz�kań,�w tym:
● 513�–�miesz�ka�nia�spół�dziel�cze� lo�ka�tor�skie,�
● 6721�–�miesz�ka�nia�spół�dziel�cze�wła�sno�ścio�we,�
● 1967�–�miesz�ka�nia�wy�od�ręb�nio�ne.
31�grud�nia 2008�r.�po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�ogó�-

łem�wy�no�si�ła 510.563,01�m2 z te�go:
●�483.180,61�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�-

cho�mo�ści�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych,�
●�13.491,36�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�bu�dyn�-

ków�lo�ka�lo�wych,
●�2.026,90�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�cho�-

mo�ści�ga�ra�żo�wych,
●�10.587,00�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�-

cho�mo�ści�lo�ka�lo�wych�sta�no�wią�cych�mie�nie�Spół�-
dziel�ni,
●�4.239,60�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�cho�-

mo�ści�lo�ka�lo�wych�wy�od�ręb�nio�nych.�
Wg�sta�nu�na dzień 31.12.2008�r.�Spół�dziel�nia

zrze�sza�ła 9741�człon�ków,�w tym:
●�8745�człon�ków�bę�dą�cych�głów�ny�mi�lo�ka�to�ra�-

mi�miesz�kań, 20�człon�ków�ocze�ku�ją�cych, 976�człon�-
ków�za�ło�ży�cie�li,�współ�mał�żon�ków�i po�sia�da�ją�cych
lo�ka�le�użyt�ko�we�i ga�ra�że.�
W 2008�ro�ku�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�-

noc”�prze�ję�ła�do eks�plo�ata�cji 40�miesz�kań�i 32�ga�-
ra�że�w no�wo�wy�bu�do�wa�nych�bu�dyn�kach�przy ul.
J.�Kacz�mar�skie�go.�Z wła�ści�cie�la�mi�za�war�te�zo�-
sta�ły�ak�ty�no�ta�rial�ne�wy�od�ręb�nie�nia�miesz�kań�i ga�-
ra�ży.
W 2008�ro�ku�roz�po�czę�to�re�ali�za�cję�trze�cie�go�bu�-

dyn�ku�wcho�dzą�ce�go�w skład�in�we�sty�cji�pn.�„Ze�spół
Miesz�ka�nio�wy�w Jed�no�st�ce�„C”.�Jest�to�bu�dy�nek
miesz�kal�ny 3-kon�dy�gna�cyj�ny�o 23�miesz�ka�niach.
Za�koń�cze�nie� re�ali�za�cji� te�go� bu�dyn�ku� to� wrze�-
sień 2009�r.

W związ�ku�z wej�ściem�w ży�cie�zno�we�li�zo�wa�nej
Usta�wy� o spół�dziel�niach� miesz�ka�nio�wych
od dnia 31.07.2007�r.�Za�rząd�Spół�dziel�ni�suk�ce�syw�-
nie�re�ali�zu�je�po�sta�no�wie�nia�tej�usta�wy�w za�kre�sie
prze�kształ�ce�nia�miesz�kań�w od�ręb�ną�wła�sność.
Na dzień 31.12.2008� r.�zło�żo�nych�zo�sta�ło 2420
wnio�ski�o ta�kie�prze�kształ�ce�nie.�Do koń�ca 2008�r.,
od chwi�li�wej�ścia�w ży�cie�zno�we�li�zo�wa�nej�Usta�wy
o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych,�spi�sa�no 1882�ak�-
ty�no�ta�rial�ne�prze�nie�sie�nia�wła�sno�ści�lo�ka�li�miesz�-
kal�nych.�Po�zo�sta�łe�wnio�ski�re�ali�zo�wa�ne�bę�dą�sys�-
te�ma�tycz�nie�do cza�su�za�ła�twie�nia�wszyst�kich�zło�-
żo�nych�wnio�sków�
Ak�tu�al�nie�po�nad 95%�miesz�kań�w za�so�bach�SM

„PÓŁ�NOC”� to�miesz�ka�nia� ty�pu�wła�sno�ścio�we�go
i z wy�od�ręb�nio�ną�wła�sno�ścią.�Na 31.12.2008�r.�po�-
zo�sta�ło 513�miesz�kań�ty�pu�lo�ka�tor�skie�go.
W la�tach 2006�–�2008�spół�dziel�nia�wy�ko�na�ła�do�-

cie�ple�nia�w ilo�ści 84.264�m2.�Ocie�plo�no�m.in.:�dwie
su�per�jed�nost�ki�przy ul.�Iwasz�kie�wi�cza 8�(ku�ba�tu�-
ra 64.800�m3, 244�miesz�kań, 5-11�kon�dy�gna�cji,�lo�-
ka�le� użyt�ko�we� w par�te�rze)� i Sta�rzyń�skie�go 8
(50.400�m3 ku�ba�tu�ry, 203�miesz�ka�nia, 11�kon�dy�gna�-
cji).
W przy�pad�ku�ocie�ple�nia�bu�dyn�ku�Iwasz�kie�wi�-

cza 8�sko�rzy�sta�no�z pre�mii�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nej
z Ban�ku�Go�spo�dar�stwa�Kra�jo�we�go.�Plan�do�cie�pleń
na la�ta 2009�–�2010�to�wy�ko�na�nie 52 tys. m2.
W ra�mach�dzia�łań�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych�wy�-

mie�nio�no�rów�nież 8778 szt. okien.
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�to�je�dy�na

spół�dziel�nia�w Czę�sto�cho�wie�po�sia�da�ją�ca�in�sta�la�-
cję�cen�tral�nie�cie�płej�wo�dy,�dla�te�go�też�opo�mia�ro�-
wa�nie�zu�ży�cia�cie�płej,�jak�i zim�nej�wo�dy�jest�bar�-
dzo�waż�ne.�Wy�cho�dząc�na�prze�ciw�ocze�ki�wa�niom
miesz�kań�ców,� ce�lem� uła�twie�nia� opo�mia�ro�wa�nia
spół�dziel�nia�roz�sze�rzy�ła�dzia�łal�ność�wła�snej�gru�-
py�kon�ser�wa�to�rów�o wy�ko�ny�wa�nie�mon�ta�żu�wo�do�-
mie�rzy.
W chwi�li�obec�nej 99% ogó�łu�za�so�bów�spół�dziel�-

ni� to�miesz�ka�nia� opo�mia�ro�wa�ne� wo�do�mie�rza�mi
w zim�ną�i cie�płą�wo�dę.
Spół�dziel�nia�od 1995�r.� re�ali�zo�wa�ła�pro�gram

opo�mia�ro�wa�nia�do�staw�ener�gii�ciepl�nej.�W ra�mach

za�da�nia�wy�ko�na�no�mon�taż� in�dy�wi�du�al�nych�po�-
dziel�ni�ków�kosz�tów�w miesz�ka�niach�w ilo�ści�pra�-
wie 40� tys.� punk�tów� grzew�czych,� wy�mie�nio�no
wszyst�kie�za�wo�ry�przy�grzej�ni�ko�we�na za�wo�ry�ter�-
mo�sta�tycz�ne,�w 297�wę�złach�ciepl�nych�za�in�sta�-
lo�wa�no� za�wo�ry� re�gu�la�cji� pod�pio�no�wej.� Obec�-
nie 100%miesz�kań�jest�opo�mia�ro�wa�na�w po�dziel�-
ni�ki�cie�pła.�Ak�tu�al�nie�pro�wa�dzo�na�jest�suk�ce�syw�-
nie�ak�cja�wy�mia�ny�po�dziel�ni�ków�kosz�tów�„wy�par�-
ko�wych”�cie�czo�wych�na po�dziel�ni�ki�elek�tro�nicz�ne.
Opo�mia�ro�wa�nie� w ca�ło�ści� sie�ci� cen�tral�ne�go

ogrze�wa�nia� za�owo�co�wa�ło� w ska�li� spół�dziel�ni
na prze�strze�ni�ostat�nich�lat 32%�zmniej�sze�niem�zu�-
ży�cia�ener�gii�ciepl�nej�na ce�le�CO.�Ak�tu�al�nie�śred�-
ni�w spół�dziel�ni�koszt�ogrze�wa�nia 1�m2 po�wierzch�-
ni�wy�no�si 1,62 zł,�przy śred�niej�w za�so�bach�nie�opo�-
mia�ro�wa�nych�in�nych�spół�dziel�ni�w Czę�sto�cho�wie
wpro�wa�dza�ją�cej�ok. 3 zł/1�m2.
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�prze�zna�-

cza�znacz�ne�na�kła�dy�fi�nan�so�we�na do�bre�utrzy�-
ma�nie�i two�rze�nie�no�wych�te�re�nów�zie�lo�nych�i re�-
kre�acyj�nych.�W 2007�r.�i 2008�r.�utwo�rzo�no�trzy
śród�blo�ko�we�te�re�ny�zie�le�ni�z ele�men�ta�mi�ar�chi�-
tek�tu�ry� kra�jo�bra�zo�wej� (alej�ki,� po�tok� wod�ny)
w Osie�dlu� „AB”� oraz� no�we� en�kla�wy� zie�lo�ne
z bo�iska�mi�spor�to�wy�mi�i pla�ca�mi�za�baw�w Osie�-
dlu�„CD”.
Spół�dziel�nia�in�ten�syw�nie�pro�wa�dzi�ak�cję�edu�ka�-

cyj�ną�re�cy�klin�gu�i se�gre�ga�cji�od�pa�dów�oraz�śmie�-
ci.�Przy każ�dej�osło�nie�śmiet�ni�ko�wej�znaj�du�je�się
gniaz�do�re�cy�klin�go�we�zbiór�ki�od�pa�dów�szkla�nych,
pla�sti�ku�i ma�ku�la�tu�ry.
Spół�dziel�nia�za�rzą�dza�trze�ma�wspól�no�ta�mi�ob�-

cy�mi�zlo�ka�li�zo�wa�ny�mi�na te�re�nie�na�sze�go�dzia�ła�-
nia�oraz�jed�ną�po�wsta�łą�z no�wej�in�we�sty�cji�Spół�-
dziel�ni.
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�od�zna�czo�-

na�zo�sta�ła:
–�Zło�tą�Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�Go�spo�dar�ki�Ko�-

mu�nal�nej”.
–�Zło�tą�Ho�no�ro�wą�Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�Wo�-

je�wódz�twa�Ślą�skie�go”.
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�jest�człon�-

kiem�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.

SpółDZIElcZOŚĆ MIESZkANIOwA

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

Inwestycje i modernizacje
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SpółDZIElcZOŚĆ MIESZkANIOwA

Spół�dziel�nię�za�ło�żo�no�w 1959�r.�W ro�ku 1972�przy�ję�ła�obo�wią�zu�ją�-
cą�do dziś�na�zwę�Lo�ka�tor�sko-Wła�sno�ścio�wa�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�-
wa�w Knu�ro�wie.�W okre�sie�swej�dzia�łal�no�ści�spół�dziel�nia�wy�bu�do�wa�ła
na te�re�nie�mia�sta�Knu�ro�wa 134�bu�dyn�ki�miesz�kal�ne�z 5713�lo�ka�la�mi
miesz�kal�ny�mi.�Wraz�z bu�do�wą�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�Spół�dziel�nia�bu�-
do�wa�ła� sze�reg� obiek�tów� to�wa�rzy�szą�cych� i pa�wi�lo�nów� użyt�ko�wych
o po�wierzch�ni�prze�kra�cza�ją�cej 18.000�m2.
Dzia�ła�nia�go�spo�dar�cze�Spół�dziel�ni�po�le�ga�ją�nie�tyl�ko�na utrzy�my�wa�niu

w na�le�ży�tym�sta�nie�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych.�Spół�dziel�nia�po�dej�mu�je�sze�-
reg�dzia�łań�ma�ją�cych�na ce�lu�uła�twie�nie�ży�cia�miesz�kań�com�i upięk�sze�-
nie�te�re�nów�osie�dlo�wych.�Ogrom�ne�przed�się�wzię�cie�in�we�sty�cyj�ne�ja�kim
by�ła�kom�plek�so�wa�ter�momo�der�ni�za�cja�wraz�z wy�mia�ną�do�cie�ple�nia�za�-
wie�ra�ją�ce�go�azbest�po�zwo�li�ło�nie�tyl�ko�na uzy�ska�nie�du�żych�oszczęd�no�-
ści�ener�gii�ciepl�nej�i uzy�ska�nie�efek�tu�eko�lo�gicz�ne�go,�ale�za�owo�co�wa�ło�rów�-
nież�pięk�nie�pre�zen�tu�ją�cy�mi�się�ko�lo�ro�wy�mi�i es�te�tycz�ny�mi�ele�wa�cja�mi.
Wszyst�kie�bu�dyn�ki�ad�mi�ni�stro�wa�ne�przez�LWSM�są�do�cie�plo�ne,�wy�po�sa�-
żo�ne�w licz�ni�ki�po�bo�ru�wo�dy,�za�wo�ry�ter�mo�sta�tycz�ne�oraz�elek�tro�nicz�ne
po�dziel�ni�ki�cie�pła,�co�da�je�ich�użyt�kow�ni�kom�kom�fort�za�miesz�ki�wa�nia�oraz
du�że�oszczęd�no�ści�eko�no�micz�ne.
Waż�ną�dzie�dzi�ną�dzia�łal�no�ści�LWSM�jest�dzia�łal�ność�spo�łecz�no�–�kul�tu�-

ral�na.�Wszyst�kie�trzy�klu�by�spół�dziel�cze�tęt�nią�ży�ciem.�Ta�nie�ko�mer�cyj�na�dzia�-
łal�ność�kie�ro�wa�na�jest�do miesz�kań�ców�w każ�dym�wie�ku�i o róż�no�rod�nych
za�in�te�re�so�wa�niach.�Dzię�ki�niej�w klu�bach�i na im�pre�zach�wy�jaz�do�wych�spo�-
ty�ka�ją�się�dzie�ci,�mło�dzież,�oso�by�do�ro�słe�i eme�ry�ci�oraz�oso�by�nie�peł�no�spraw�-

ne.�LWSM�peł�ni�zna�czą�ca�ro�le�w krze�wie�niu�kul�tu�ry�fi�zycz�nej�wśród�miesz�-
kań�ców�Knu�ro�wa.�Spół�dziel�nia�ak�tyw�nie�wspie�ra�dzia�łal�ność�sto�wa�rzy�szeń
dzia�ła�ją�cych�na te�re�nie�Knu�ro�wa�m.in.�w za�so�bach�spół�dziel�czych�or�ga�ni�-
zu�je�swo�je�spo�tka�nia�To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Knu�ro�wa�i po�wo�ła�ny�przez�TMK
Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku.
LWSM�sta�ra�się�sta�le�po�pra�wiać�i udo�sko�na�lać�swo�je�dzia�ła�nia�do�wo�dem

na to�jest�uzy�ska�nie�w 2005�ro�ku�cer�ty�fi�ka�tu�Sys�te�mu�Za�rzą�dza�nia�Ja�ko�ścią
ISO 9001�–�2000.
Dzia�ła�nia�Spół�dziel�ni�są�do�strze�ga�ne�i czę�sto�kroć�na�gra�dza�ne.�W okre�-

sie�swej 50-let�niej�dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�nia�zo�sta�ła�uho�no�ro�wa�na�m.in.:
●�Sztan�da�rem�–�ja�ko�wy�róż�nie�niem�ho�no�ro�wym�przy�zna�nym�przez�Na�-

czel�ną�Ra�dę�Spół�dziel�czą.
Od�zna�ką�Za Za�słu�gi�dla�Spół�dziel�czo�ści�nada�ną�przez�Kra�jo�wą�Ra�dę�Spół�-

dziel�czą
●� Zło�tą� Od�zna�ka� Ho�no�ro�wą� –� za za�słu�gi� dla� Wo�je�wódz�twa�

Ślą�skie�go
●�Wiel�ką�Na�gro�dą�Pre�zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa�
●�Na�gro�dą�„So�lid�ny�Eko�Part�ner”�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
●�Me�da�lem 50-cio�le�cia�PTTK
●�Lau�rem�Knu�ro�wa�–�naj�wyż�szym�wy�róż�nie�niem�nada�wa�nym�przez�Ra�-

dę�Mia�sta�Knu�ro�wa.
Spół�dziel�nia�jest�człon�kiem�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

pREZES lO kA tOR SkO-włA SNO ŚcIO wEJ Spół DZIEl NI MIESZ kA NIO wEJ
w kNU RO wIE BOGDAN lItwIN wyRóżNIONy wIElką NAGRODą
Z lAUREM pREZyDENtA ŚlASkIEJ IZBy BUDOwNIctwA 

pół wie ku pra cy
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NOwOcZESNE ROZwIąZANIA

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

Aplikacja tQM. SyStEM w przedsiębiorstwie
z branży budowlanej
Sza�now�ni�Pań�stwo,�od wie�lu�mie�się�cy�pro�-

wa�dzę�ob�ser�wa�cje�w ob�sza�rze�pro�ble�mów�i po�-
trzeb�za�rzą�dza�nia�w przed�się�bior�stwach�bu�dow�-
la�nych.�Za�gad�nie�nie,�ja�kim�jest�za�rzą�dza�nie,
przez� wie�lu� trak�to�wa�ne� z wiel�kim� pa�to�sem
(i słusz�nie!),�w tym�miej�scu�chciał�bym�przed�-
sta�wić�zgo�ła�ina�czej.�Oczy�wi�ście�nie�moż�na�mó�-
wić�o za�rzą�dza�niu�z po�mi�nię�ciem�je�go�czte�rech
pod�sta�wo�wych�funk�cji,�ja�ki�mi�są:�pla�no�wa�nie,
or�ga�ni�zo�wa�nie,�mo�ty�wo�wa�nie�i kon�tro�la.�Czym
tak� na�praw�dę� jest� za�rzą�dza�nie� w fir�mach?
Z pew�no�ścią�jest�re�ali�za�cją�po�wyż�szych�funk�-
cji,� ale� za�ry�zy�ku�ję� me�ta�fo�rę� za�rzą�dza�nia
w prak�ty�ce,�ja�ką�jest�pró�ba�utrzy�ma�nia�w ru�-
chu�to�czą�ce�go�się�ko�ła:�mniej�lub�bar�dziej�mo�-
zol�na� pra�ca� po�le�ga�ją�ca� na kie�ro�wa�niu� nim,
utrzy�my�wa�niu�od�po�wied�niej�pręd�ko�ści,�gdzie
wkład�pra�cy�jest�de�ter�mi�no�wa�ny�przez�ro�dzaj
na�wierzch�ni,�a więc�oto�cze�nie.�W tym�miej�scu,
aż� trud�no� nie� przy�wo�łać� sko�ja�rzeń
z Sy�zy�fem.�Ko�ło,�o któ�rym�mó�wię,�to
głów�ny� pro�ces� każ�de�go� przed�się�-
bior�stwa,�któ�ry�roz�po�czy�na�się�po�zy�-
ska�niem�kon�trak�tu,�pro�wa�dzi�przez�je�-
go�re�ali�za�cję,�a koń�czy�na je�go�ob�słu�-
dze.�Ostat�ni�czas�nie�do�star�cza�zbyt
wie�lu�moż�li�wo�ści�do roz�pę�dze�nia�ma�-
chi�ny,�bo�wiem�glo�bal�ny�kry�zys�przy�po�mi�na�wiel�-
kie�po�le�mi�no�we,�na któ�rym�trud�no�za�cho�wać
rów�no�wa�gę.�Każ�da�funk�cja�za�rzą�dza�nia,�któ�-
ra� nie� jest� od�po�wied�nio� zor�ga�ni�zo�wa�na
w przed�się�bior�stwie,�sta�no�wi�urwi�sko,�nad któ�-
rym�ba�lan�su�je�owe�ko�ło.�
Spo�ty�ka�jąc�się�z ka�drą�za�rzą�dza�ją�cą�firm,

roz�ma�wia�jąc�o pro�ble�mach,�któ�re�do�strze�ga
ma�na�ge�ment�śred�nie�go�i wyż�sze�go�szcze�bla
na�bra�łem�prze�ko�na�nia,�że�jest�wie�le�do zro�bie�-
nia,�aby�prze�su�nąć�owe�ko�ło�na bar�dziej�upo�-
rząd�ko�wa�ny�i sprzy�ja�ją�cy�grunt.�Do�brą�wia�do�-
mo�ścią�jest�to,�że�na�wet�naj�więk�sze�urwi�sko�nie
sta�no�wi�wy�zwa�nia,�je�że�li�dys�po�nu�je�się�od�po�-
wied�nim� na�rzę�dziem� pra�cy.� Nie� chciał�bym
wcho�dzić�w dys�ku�sję�na te�mat�za�sad�no�ści�re�-
ali�za�cji�du�żych�in�we�sty�cji�w ob�sza�rze�IT�przed�-
się�biorstw,�bo�ma�ją�one�swo�je�bez�spor�ne�wa�-
dy,�ale�też�za�le�ty,�lecz�jak�bu�me�rang�po�wra�ca
do mnie�przy�kład�kon�cer�nu�To�yo�ta,�któ�ry,�sta�-
wia�jąc�na pro�sto�tę�roz�wią�zań,�jest�nie�kwe�stio�-
no�wa�nym�li�de�rem�w swo�jej�bran�ży.�Ogar�nię�ci
prze�ko�na�niem,�że�je�dy�na�dro�ga�do opty�ma�li�-
za�cji� przy�sło�wio�we�go� ko�ła,� tkwi� w moż�li�wo�-
ściach�wy�ko�rzy�sta�nia�zin�te�gro�wa�nych�sys�te�-
mów�in�for�ma�tycz�nych,� in�we�stu�je�my�po�tęż�ne

środ�ki�w te�go�ty�pu�roz�wią�za�nia,�któ�re�jak�się
oka�zu�je,�w osta�tecz�nym�roz�ra�chun�ku�nie�po�-
tra�fią�zre�ali�zo�wać�wie�lu�pod�sta�wo�wych�funk�cji,
lub�też�ich�re�ali�za�cja�jest�tak�skom�pli�ko�wa�na
i cza�so�chłon�na,�że�z nich�nie�ko�rzy�sta�my.�Czę�-
sto�sta�wiam�so�bie�py�ta�nie:�„W jak�wie�lu�pol�skich
przed�się�bior�stwach� za�pa�no�wał� swo�isty� im�-
pas,�gdzie�przed�się�bior�stwo�utkwi�ło�w mar�twym
punk�cie,�z któ�re�go�trud�no�się�wy�co�fać,�a brak
jest�środ�ków�na kon�ty�nu�ację�roz�po�czę�tych�in�-
we�sty�cji�w ob�sza�rze�IT?”
Zga�dzam�się�z Pań�stwem,� ten�ar�ty�kuł� jest

swo�istym�po�chleb�stwem�al�ter�na�ty�wy,�ja�ką�sta�-
no�wią�pro�ste,�ta�nie�i in�tu�icyj�ne�apli�ka�cje�do�stęp�-
ne�na ryn�ku.�Chciał�bym�przy tym�za�uwa�żyć,�że
głę�bo�ko�wie�rzę�w je�dy�ną�słusz�ną�dro�gę�po�le�ga�-
ją�cą�na łą�cze�niu�tych�pierw�szych�–�zin�te�gro�wa�-
nych�plat�form,�z mniej�szy�mi,�pro�sty�mi,�in�tu�icyj�-
ny�mi�roz�wią�za�nia�mi.�Gdy�by�cof�nąć�czas�o 15�lat

i za�py�tać�przed�się�bior�ców,�cze�go�ocze�ki�wa�li�by
od sys�te�mu� in�for�ma�tycz�ne�go,� któ�ry� miał�by
wspo�móc�za�rzą�dza�nie�ich�przed�się�bior�stwem,
od�po�wiedź�by�ła�by�za�ska�ku�ją�co�po�dob�na�do tej,
któ�rą�otrzy�ma�li�by�śmy�dzi�siaj.�Praw�do�po�dob�nie
pa�dły�by�sło�wa�ta�kie�jak:�nad�zór,�kon�tro�la,�pil�no�-
wa�nie�ter�mi�nów,�wskaź�ni�ki�kosz�tów�itp.�Od�po�-
wiedź�ta�brzmia�ła�by�zu�peł�nie�ina�czej�wśród�osób,
któ�re�wła�śnie�wy�szły�by�z pre�zen�ta�cji�zin�te�gro�-
wa�nych�plat�form�in�for�ma�tycz�nych�któ�re�go�kol�wiek
z do�staw�ców� obec�nych� na ryn�ku� pol�skim.
Sprze�daw�cy XXI wie�ku�są�ge�nial�ni�w kre�owa�-
niu�po�trzeb,�do�sko�na�le�wy�ko�nu�ją�swo�ją�pra�cę
(i bar�dzo�do�brze,�bo�za�wdzię�cza�my�im�po�stęp),
ale�cza�sem�war�to�wró�cić�do za�ło�żeń�pier�wot�nych
i po�sta�wić�so�bie�py�ta�nie:�„cze�go�na�praw�dę�po�-
trze�bu�je�my?”.
Roz�wią�za�nie�TQM.�SYS�TEM�fir�my�Ope�nO�-

ne,�któ�re�go�je�stem�współ�twór�cą,�jest�swe�go�ro�-
dza�ju�„po�wro�tem”�do źró�deł.�Na�pi�sa�łem�„po�-
wro�tem”,�bo�z jed�nej�stro�ny�na�wią�zu�je�do tych
fun�da�men�tal�nych�po�trzeb�każ�de�go�przed�się�-
bior�cy,�któ�re�nie�zmien�nie�ist�nie�ją�od dzie�sią�-
tek�lat,�a z dru�giej�stro�ny�sta�no�wi�in�no�wa�cję.
Wy�glą�da�na to,�że�do�tar�li�śmy�do mo�men�tu,
w któ�rym�pro�sto�ta�sta�no�wi�o in�no�wa�cyj�no�ści

pro�duk�tu.�Oczy�wi�ście�jest�to�tyl�ko�mo�ja�su�biek�-
tyw�na�opi�nia,�ale�ob�ser�wu�jąc�do�świad�cze�nia
na�szych�Klien�tów�wiem,�że�na�sze�ko�ło�to�czy
się�po wła�ści�wym�to�rze.�Stwo�rzo�ne�przez�nasz
ze�spół�roz�wią�za�nie�sta�no�wi�przy�stęp�ną�al�ter�-
na�ty�wę�dla�skom�pli�ko�wa�nych�i kosz�tow�nych
roz�wią�zań�do�stęp�nych�na ryn�ku.�Pro�szę�za�sta�-
no�wić�się�przez�chwi�lę,�czy�nie�by�ło�by�pięk�-
nie,�gdy�by�moż�na�by�ło�by�w prze�cią�gu�kil�ku�mi�-
nut�uzy�skać�in�for�ma�cję�na te�mat�bie�żą�cej�sy�-
tu�acji�w fir�mie?�Gdy�by�moż�na�by�ło�wpro�wa�dzić
sys�tem,�któ�ry�był�by�na ty�le�pro�sty,�że�pra�cow�-
ni�cy�bez�więk�szych�trud�no�ści�ra�dzi�li�by�so�bie
z je�go�ob�słu�gą,�a fir�ma�nie�wy�da�ła�by�przy tym
du�żych� pie�nię�dzy?� Pro�szę� za�sta�no�wić� się
jak� Pań�stwo� ra�dzi�cie� so�bie� z udo�stęp�nia�-
niem�ak�tu�al�nych�do�ku�men�tów�pra�cow�ni�kom
na bu�do�wach?�W ja�ki� spo�sób� de�le�go�wa�ne
i roz�li�cza�ne�są�za�da�nia�w roz�pro�szo�nej�struk�-

tu�rze?� Czy� sys�tem� nad�zo�ru
nad prze�glą�da�mi�ma�szyn�i urzą�dzeń
funk�cjo�nu�ją� na�le�ży�cie� za�pew�nia�-
jąc� bez�pie�czeń�stwo� fir�mie?� Czy
mo�że�my�spać�spo�koj�nie,�wie�dząc,
że�nikt�nie�za�po�mniał�o tym,�że�pra�-
cow�ni�ko�wi� ob�słu�gu�ją�ce�mu� cięż�ki
sprzęt�wła�śnie�wy�ga�sły�upraw�nie�-

nia?�Na�sza�apli�ka�cja� i mo�del� fi�nan�so�wa�nia,
w któ�rym�ją�do�star�cza�my,�po�mo�że�Pań�stwu�wy�-
eli�mi�no�wać�pro�ble�my,�o któ�rych�wspo�mi�na�łem
po�wy�żej�oraz�wie�lu�in�nych,�bez�ko�niecz�no�ści
za�an�ga�żo�wa�nia�du�żych�środ�ków.�Mie�sięcz�ny
mo�del�opła�ca�nia�roz�wią�za�nia�po�zwa�la�Pań�stwu
zmi�ni�ma�li�zo�wać�ry�zy�ko�źle�wy�da�nych�pie�nię�-
dzy,�a z dru�giej�stro�ny�gwa�ran�tu�je�naj�wyż�szy
po�ziom�wspar�cia�ze�stro�ny�na�szych�spe�cja�li�-
stów.�Osta�tecz�nie�nie�po�zwa�la�my�żad�ne�mu
Klien�to�wi� pod�jąć� de�cy�zji� do mo�men�tu,� gdy
prze�pro�wa�dzi�bez�płat�ne�te�sty,�któ�re�utwier�dzą
Go�w prze�ko�na�niu,�że�TQM.�SYS�TEM�fir�my
Ope�nO�ne,�to�wła�ści�wy�wy�bór.
Być�mo�że�po�dob�nie�jak�my,�ce�nią�so�bie�Pań�-

stwo�pro�sto�tę�i funk�cjo�nal�ność�w przy�zwo�itej�ce�-
nie,�je�że�li�tak�jest,�za�pra�szam�do kon�tak�tu,�na�-
wet�je�że�li�nie�bę�dzie�nam�po dro�dze,�na pew�-
no�bę�dzie�to�cen�nym�do�świad�cze�niem.

MI CHAŁ BAR TO SZE WICZ
Dy rek tor Han dlo wy

Ope nO ne

mi�chal.bar�to�sze�wicz@ope�no�ne.pl
www.ope�no�ne.pl
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kONfERENcJA w UStRONIU

O nieruchomościach i edukacji
23� i 24� października� odbyło� się� w Ustroniu�

„Śląskie�Forum�Inwestycji,�Budownictwa�i Nieru-
chomości”.�Konferencja�była�kolejnym�wspólnym
przedsięwzięciem�samorządów�zawodowych�i go-
spodarczych�oraz�instytucji,�które�w roku�ubiegłym
utworzyły�platformę�współdziałania�jaką�jest�Forum
Budownictwa�Śląskiego.�Ta�„zbiorowa�organizacja
pozarządowa”�reprezentuje�obecnie�ponad 40�tys.
osób�indywidualnych,�jako�kadra�inżynieryjna�tech-
niczna,�oraz 300�organizacji�gospodarczych�z sek-
tora�budownictwa,�w tym�górniczego,�inwestycji,�nie-
ruchomości�i ekologii.�W konferencji�uczestniczyli
managerowie� śląskich� firm� budowlanych,� na-
ukowcy�Politechniki�Śląskiej,�przedstawiciele�spół-
dzielni�mieszkaniowych.�
Dobór�tematów,�które�poruszono�podczas�Kon-

ferencji�nie�był�przypadkowy.�W obecnym�okresie
spowolnienia�wzrostu�gospodarczego,�szczególne
znaczenie�ma�poszukiwanie�i tworzenie�warunków
umożliwiających� kreowanie� nowych� inwestycji,
modernizacji�i remontów.�W pierwszej�kolejności
w obszarze�termomodernizacji�i gospodarki�miesz-
kaniowej.�Bardzo�duże,�ciągle�niewykorzystane�moż-
liwości�wzrostu�inwestycji�są�związane�z zasadami
Partnerstwa� Publiczno-Prywatnego,� zwłaszcza
na podstawie� nowych� rozwiązań� legislacyjnych,
a także�ustawy�o koncesjach.
Kolejnym�z tematów�poruszanych�podczas�kon-

ferencji�była�sprawa�edukacji.�Przedsiębiorstwa�bu-
dowlane�stale�podnoszą�problem�trudności�z na-
borem�specjalistów�i kadr�kwalifikowanych,�doma-
gając�się�„reaktywowania”�szkolnictwa�zawodowego.
Spełniając�te�oczekiwania,�w programie�Konferen-
cji�ujęto�„System�kształcenia�kadr�dla�budownictwa
na poziomie�średnim�i wyższym”.�
Pierwszy�dzień�konferencji�rozpoczął�się�od pro-

blemów� związanych� z rynkiem� nieruchomości.
O finansowaniu�i opłacalności�inwestycji�w gospo-
darce�mieszkaniowe�mówił�Arkadiusz�Borek�–�Pre-
zes� Zarządu� Instytutu� Gospodarki� Nieruchomo-
ściami,� Prezydent� Federacji� Gospodarki� Nieru-
chomościami.
W Polsce�ok. 1,5�mln�rodzin�nie�ma�samodziel-

nego� mieszkania� a ok. 10� mln� Polaków� żyje
w mieszkaniach� o bardzo� niskim� standardzie,
ok. 600� tys.� mieszkań� należy� wyburzyć

do końca 2012�roku�ze�względu�na zaniedbania�re-
montowe,�zły�standard,�zużycie�techniczne�lub�wiek
budynków.�Mimo�tak�dramatycznej�sytuacji�jedynie
ok. 7%�Gmin�posiada�Gminną�Politykę�Mieszka-
niową�
Obecnie�sytuacja�na rynku�mieszkaniowym�wy-

gląda�tak,�iż�wielu�inwestorów�wstrzymuje�rozpo-
czynanie�nowych�inwestycji.�W skali�kraju�spadek
wynosi� powyżej 50%.� Narasta� różnica� miedzy
liczbą�mieszkań,�na których�budowę�wydano�po-
zwolenia�i których�budowę�rozpoczęto.�
Zjawisko�ograniczania�nowych�inwestycji�utrzyma

się�co�najmniej�do końca�tego�roku,�choć�bardziej
prawdopodobne� jest� to,� że� utrzyma� się� także
w 2010�roku.�Kluczowe�znaczenie�będzie�miała�po-
lityka�banków.�Przy obecnej�ilości�sprzedawanych
mieszkań,�nastąpi�całkowita�wyprzedaż�już�wybu-
dowanych�mieszkań�w okresie 1,5�roku.�Co�wów-
czas� nastąpi� skoro� brak� jest� nowych� inwestycji
mieszkaniowych?
Na rynku�nieruchomości�spada�wartość�prze-

ciętnej� transakcji,� maleje� liczba� kredytowanych
transakcji�–�gdyż�rynek�się�kurczy.�Zaostrzenie�pro-
cedur�spotkało�się�z samoograniczaniem�klientów
a zapewne�gotowość�klientów�do zadłużania�się
jeszcze�zmaleje�
Każdy�miesiąc�pogarsza�sytuację�firm�dewelo-

perskich�ograniczając�listą�potencjalnie�dobrych�kre-
dytobiorców,�a także�pogarszając�wizerunek�całej
branży,�co�powoduje�postrzeganie�jej�jako�bardziej
ryzykownej�niż�naprawdę�jest.�Kredytów�na zakup
gruntów�nie�ma�–�i pewnie�długo�nie�będzie.�Bez
tego�nie�wzrośnie�rentowność�branży.�Przy niskiej
rentowności�i wysokim�ryzyku�–�nie�będzie�nowych
kredytów.�Wskutek�kryzysu�finansowego�nastąpił
spadek�rentowności�działalności�deweloperskiej,�co
wpływa�na wzrost�ryzyka�kredytowego.�
Analiza�obecnej�sytuacji�wskazuje,�iż�brak�jest�do-

datkowych�mechanizmów�zachęcających�kapitał�pry-
watny�do inwestowania�w budownictwo�czynszowe.
Ustawa�o czynszu�okazjonalnym�nie�będzie�miała
kluczowego�znaczenia�dla�opłacalności�inwestowania
przez� indywidualnych� właścicieli,� ale� powinna
zmniejszyć�szarą�strefę.�Brak�jest�wypracowanych
mechanizmów� w inwestycjach� mieszkaniowych
związanych�zUstawą�o Partnerstwie�Publiczno-Pry-

watnym�oraz�Ustawą�o Koncesji�na roboty�budow-
lane�lub�usługi.�Brak�jest�także�wypracowanych�me-
chanizmów� oraz� świadomości� w inwestycjach
mieszkaniowych� związanych� z Project� Fi-
nance�–�finansowanie�realizacji�projektu�inwesty-
cyjnego�oparte�na zasadzie�spłaty�kredytu�przez�Kre-
dytobiorcę�dzięki�nadwyżce�finansowej�generowa-
nej�przez�projekt.�Podstawowym�zabezpieczeniem
kredytu�jest�majątek�powstający�w wyniku�realiza-
cji�projektu.
Temat�Partnerstwa�Publiczno-Prywatnego�–�o któ-

rym�mówił�prezes�Borek�–�rozwinęła�w swej�pre-
zentacji�„Partnerstwo�publiczno-prywatne�na pod-
stawie�nowych�rozwiązań�legislacyjnych.�Wzorce
dobrych�praktyk�w Polsce�i na świecie�„�dr�Irena
Herbst�–�Prezes�Fundacji�Centrum�PPP�w�War-
szawie
Dr.�Herbst�zwróciła�uwagę�na,�iż�PPP�jest�od-

powiedzią�rynku�na�potrzebę�radykalnego�zwięk-
szenia� inwestycji� w� sferze� usług� publicznych
(zwiększenie�wolumenu�usług,�jakości�i�standardów
ich�świadczenia),�na�brak�środków�publicznych,�które
na�ten�cel�mogą�być�wydatkowane,�również�na�ni-
ską�efektywność�inwestycji�realizowanych�przez�wła-
dze�publiczne,�wysokie� koszty�eksploatacji,� nie-
sprawne�zarządzanie�i�złą�opinię�jaka�ciąży�na�pry-
watyzacji�działań�dostarczających�usługi�publiczne.
Szczególna�potrzeba�stosowania�PPP�w�Polsce

wynika�z�dużej�skali�zaniedbań�w�zakresie�usług�pu-
blicznych�w�latach�realnego�socjalizmu�i�silnego�de-
ficytu�środków�publicznych.�Wyzwania,�przed�jakim
stają�władze�publiczne�w�zakresie�wykorzystania
środków�unijnych�w�latach�2007�–�2013�(67-90�mld
euro)�i�związaną�z�tym�koniecznością�wyłożenia�wła-
snych� funduszy�na�cele�współfinansowania�pro-
jektów�korzystających�z�funduszy�unijnych�także�pre-
feruje�stosowanie�PPP.
Korzyści� związane� ze� stosowaniem� PPP� są

duże.Strona� publiczna� uzyskuje� dostęp� do� pry-
watnego�kapitału�–�co�w�warunkach�ogromnych�po-
trzeb� infrastrukturalnych�oraz�ograniczonych�za-
sobów� własnych,� umożliwia� przyspieszenie� na-
kładów�na�rozwój�infrastruktury,
Bardzo�interesujący�wykład�na�temat�“drogi�do

budynku� zero-energetycznego”� –� wygłosił� Zbi-
gniew�Pająk�z��Ministerstwa�Finansów.�Problemy

Dr�Irena�Herbst�mówiła�o�partnerstwie�publiczno-pry-
watnym

Stanisław�Faber�–�Śląski�Kurator�Oświaty.�Kurator�przed-
stawił�nowe�programy,�które�pozwolą�na�sprawniejszą
edukację�zawodową

System�kształcenia�kadry�technicznej�dla�budownictwa
na�poziomie�wyższym�przedstawili�prof.�dr�hab.�inż.�J.
i�dr�inż.�Leszek�Szojda.
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związane�z�tworzeniem�takich�inwestycji�w�Polsce
dopiero�się�pojawiają,�natrafiając�na�różnego�rodzaju
uprzedzenia�i�przeszkody,�ale�wydaje�się,�że�nie�od-
wrotu�od�budowy�domów�zużywający�minimalne�ilo-
ści�energii�i�nie�zatruwające�środowiska�naturalnego.
O�możliwościach�inwestycyjnych�na�terenach�„Ka-

towickiej�Specjalnej�Strefy�Ekonomicznej”�– mówił
Andrzej�Pasek�–�Wiceprezes�KSSE�S.A
Katowicka�SSE�ustanowiona�została�na�okres

dwudziestu�lat�(do�8�sierpnia�2016�r.),�a�z�końcem
2008�roku�okres�ten�został�przedłużony�do�końca
roku�2020.�Katowicka�Specjalna�Strefa�Ekonomiczna
jest�strefą�rozproszoną,�składającą�się�z�czterech�pod-
stref:�gliwickiej,�jastrzębsko-żorskiej,�sosnowiecko-
dąbrowskiej�i�tyskiej.�Ogółem�Katowicka�SSE�zaj-
muje�1544�ha� i�obejmuje�ponad�35� różnych�ob-
szarów,� co� umożliwia� inwestorom� wybór� najdo-
godniejszej�lokalizacji.�Większość�obszarów�znajduję
się�w�pobliżu�międzynarodowych�tras:�wschód-za-
chód� (Lwów-Wrocław-Berlin)� i� północ-południe
(Gdańsk-Cieszyn-Bratysława)�oraz�planowanego�wę-
zła�autostrad�A1�i�A4.
W�pierwszym�dniu�konferencji�dużo�miejsca�po-

święcono�także�tematowi�wzbudzającymi�duże�emo-
cje� w� branży� budowlanej� cierpiącej� na� brak� fa-
chowców�– edukacji.
O�kształceniu�na�poziomie�zasadniczym�i�śred-

nim�i�związanych�z�tym�problemach�mówił�mgr�Sta-
nisław� Faber� –� Śląski� Kurator� Oświaty.� Kurator
przedstawił� nowe� programy,� które� pozwolą� na
sprawniejszą�edukację�zawodową.
System�kształcenia� kadry� technicznej� dla� bu-

downictwa�na�poziomie�wyższym�przedstawili�prof.
dr�hab.�inż.�J.�Ślusarek�–�Prorektor�ds.�Nauki�i�Współ-
pracy�z�Przemysłem�Politechniki�Śląskiej.�i�dr�inż.
Leszek�Szojda�–�Prodziekan�ds.�Studiów�Stacjo-
narnych�Politechniki�Śląskiej.

Przedstawicielami�Ambasady�Białorusi�w�Polsce�mó-
wili�o�możliwości�inwestycji�w�tym�kraju

Konferencja�cieszyła�się�dużym�zainteresowaniem

fORUM BUDOwNIctwA ŚląSkIEGO

Wydział�Budownictwa�Politechniki�Śląskiej�ma�dłu-
goletnią�tradycję�kształcenia�wyższego�ugruntowaną
wysoką�pozycją�absolwentów�wchodzących�na�ry-
nek�pracy.�Stało�się�to�możliwe�z�jednej�strony�dzięki
ścisłej�współpracy�z�przedsiębiorstwami�budowla-
nymi�i�odpowiadaniem�na�ich�potrzeby�kadrowe,�ale
również�poprzez�dostosowywanie�sposobu�kształ-
cenia�do�wymogów�stawianych�przez�organy�nad-
rzędne�–�Ministerstwo�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.
Odpowiadając�na�zapotrzebowania�zmieniającego
się�współczesnego�rynku�pracy�programy�studiów
zostały�tak�opracowane,�że�dają�możliwość�studio-
wania�na�uczelnia�europejskich�w�ramach�programu
Erasmus� międzynarodowej� wymiany� studentów.
Umożliwienie�studentom�częściowego�odbywania
studiów�na�uczelniach�zagranicznych�w�bardzo�zna-
czącym�stopniu�podnosi�możliwości�wejścia�absol-
wentów�na�otwarty�Europejski�rynek�pracy.
Pierwszy�dzień�konferencji�zakończyła�uroczy-

sta�kolacja.
W�drugim�dniu�spotkania�najciekawszym�punk-

tem�programu�było�spotkanie�z�przedstawicielami
Ambasady�Białorusi�w�Polsce�Radcą�Ambasady�Mi-
khailem�Trotsinskym�i�Pierwszym�Sekretarzem�Mak-
simem�Szereszikiem,�którzy�przedstawili�możliwo-
ści�inwestycji�w�tym�kraju.�Białoruś�jest�raczej�kra-
jem�mało�znanym�polskim�inwestorom,�czego�nie
można�powiedzieć�o�kapitale�zachodnim.�Obecnie
Białoruś�przeprowadza�program�prywatyzacji�a�do-
datkowo�weszła�do�strefy�wolnego�handlu,�wspól-
nie�z�Rosją�i�Kazachstanem,�co�dodatkowo�zwięk-
szyło�jej�atrakcyjność�jako�terenu�zagranicznych�in-
westycji.�
Konferencja�w�Ustroniu,�która�cieszyła�się�dużym

zainteresowaniem,� przyniosła� jego� uczestnikom
dużo�praktycznych�informacji,�była�okazją�do�cie-
kawej�i�inspirującej�dyskusji.�Wnioski�i�ustalenia�koń-
cowe�debaty�powinny�m.in.�doprowadzić�do�uru-
chomienia�„Śląskiego�Programu�Edukacji�Budow-
lanej”.�Główną�intencją�tego�programu�jest�udział
pracodawców��w�organizowaniu�praktyk�dla�uczniów,
przeszkoleń� dla� nauczycieli,� doposażenia� pra-
cowni�i�warsztatów�szkolnych.�

Śląska�Izba�Budowlana�na�konferencję�wydała�specjalny
numer�FORUM�BUDOWNICTWA�ŚLĄSKIEGO,�w�któ-
rym�zamieszczono�materiały�dotyczące�poruszanych
podczas�konferencji�tematów.

*�*�*

List�do�uczestników�konferencji�skierował�Olgierd
Dziekoński�wiceminister�infrastuktury.
Gratuluję� organizatorom� podjęcia� podczas

konferencji� najbardziej� aktualnych� problemów
rynku�nieruchomości�w�Polsce�– pisze�minister
Dziekoński.�System�kształcenia�kadr�dla�budow-
nictwa�oraz�partnerstwo�publiczno-prywatne�są
przedmiotem�zainteresowania�obecnego�Rządu.
Potrzeba� zmian� w� systemie� edukacji� została
podkreślona� w� diagnozie� dotyczącej� wyzwań
rozwojowych�kraju�„Polska�2030”�i�została�pod-
jęta�przez�Ministerstwo�Edukacji�Narodowej�oraz
Ministerstwo� Nauki� i� Szkolnictwa� Wyższego.
Wielką�szansą�podjętych�dyskusji� jest�zaanga-
żowanie�i�udział�w�pracach�nad�zmianami�w�sys-
temie�kształcenia�w�zawodach�budowlanych�nie
tylko�przedstawicieli�Ministerstwa�Infrastruktury,
ale�także�przedstawicieli�praktyków�– samorzą-
dów�zawodowych� i� izb�gospodarczych.�Z�kolei
partnerstwo� publiczno-prywatne�w� tej� kadencji
Sejmu�otrzymało�dwie�nowe�regulacje�-�przygo-
towaną,�w�Ministerstwie�Gospodarki�nową�ustawę
o�PPP�oraz�przygotowaną�w�Ministerstwie�Infra-
struktury�ustawę�o�koncesji�na�roboty�budowlane
i�usługi.

SpO tkA NIE cZłONkOwSkIE

po sło wie po mo gą
13�paź�dzier�ni�ka�już�po raz�trze�ci�w tym�ro�ku�człon�ko�wie�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i uczest�ni�cy�Fo�-

rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�spo�tka�li�się�na spo�tka�niu�członkowskim.�Tym�ra�zem�go�ść�mi�de�ba�ty�by�li
ślą�scy�po�sło�wie An drzej Ga ła żew ski,�Wi told Kle pacz i Je rzy Po la czek.�Obec�ny�był�rów�nież�eks�-
pert�Izby�dr Ja cek Kacz mar czyk.�Głów�nym�te�ma�tem�spo�tka�nia�by�ła�bar�dzo�bul�wer�su�ją�ca�śro�do�wi�-
sko,�wzbu�dza�ją�ca�du�żo�emo�cji,�od�bie�ra�na�po�wszech�nie�ja�ko�stwa�rza�ją�ca�du�że�po�le�do nie�uczci�wych
prak�tyk�spra�wa�sto�so�wa�nia�usta�wy�„Pra�wo�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych”.�
Mó�wio�no�tak�że�o pod�ję�ciu�ini�cja�ty�wy�no�we�li�za�cji�usta�wy�„Pra�wo�Bu�dow�la�ne”�ce�lem�przy�wró�ce�nia�moż�-

li�wo�ści�nada�wa�nia�upraw�nień�bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�ków�–�dla�za�pew�nie�nia�pra�wi�dło�we�go�nad�zo�ru
tech�nicz�ne�go� bu�dów� oraz
zwięk�sze�nia� atrak�cyj�no�ści
kształ�ce�nia�w za�wo�dach�bu�-
dow�la�nych.
A tak�że� o uprosz�cze�niu

pro�ce�sów� in�we�sty�cyj�nych
po�przez�za�mie�rzo�ną�przez
Rząd� no�we�li�za�cję� usta�wy
o pla�no�wa�niu�i za�go�spo�da�-
ro�wa�niu�prze�strzen�nym.
Po�sło�wie� za�de�kla�ro�wa�li

po�moc�w spra�wie�roz�wią�zy�-
wa�nia�tych�pro�ble�mów�nur�-
tu�ją�cych�śro�do�wi�sko�bu�dow�-
la�ne.
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Ju bi le usz 60-le cia
po li tech ni ki czę sto chow skiej
Da�ta 30�li�sto�pa�da�nie�zo�sta�ła�wy�bra�na�przy�-

pad�ko�wo� na dzień� za�koń�cze�nia� Wiel�kie�go
Ju�bi�le�uszu�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej.�Do�-
kład�nie 60� lat� te�mu�w li�sto�pa�dzie 1949�ro�ku
Roz�po�rzą�dze�niem� Ra�dy� Mi�ni�strów� zo�sta�ła
po�wo�ła�na�do ży�cia�Szko�ła�In�ży�nier�ska�w Czę�-
sto�cho�wie.�Pięć�lat�póź�niej�Szko�ła�In�ży�nier�ska
prze�mia�no�wa�na�zo�sta�ła�w Po�li�tech�ni�kę�Czę�sto�-
chow�ską.�
Dziś�Po�li�tech�ni�ka�jest�pręż�nie�roz�wi�ja�ją�cym

się� ośrod�kiem� na�uko�wym,� któ�ry� ob�cho�dzi
swój�ju�bi�le�usz.�
Roz�po�czę�cie�ob�cho�dów 60-le�cia�Po�li�tech�ni�-

ki�Czę�sto�chow�skiej�zbie�gło�się�z in�au�gu�ra�cją
ro�ku�aka�de�mic�kie�go 2008/2009�oraz�Gieł�dą�Ab�-
sol�wen�tów�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej�zor�-
ga�ni�zo�wa�ną�przez�Sto�wa�rzy�sze�nie�Wy�cho�wan�-
ków�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej.�
W cią�gu�Ro�ku�Ju�bi�le�uszo�we�go�od�by�wa�ły�się

licz�ne�im�pre�zy�wpi�sa�ne�w ka�len�darz�ob�cho�dów
ju�bi�le�uszo�wych.�
Na szcze�gól�ną�uwa�gę�za�słu�gi�wał�fakt�przy�-

zna�nia�dwóch�god�no�ści�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�-
sa� pro�fe�so�ro�wi� Ta�de�uszo�wi� Chmiel�nia�ko�wi
z Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�i pro�fe�so�ro�wi�Alek�san�-
dro�wi�Zi�no�vie�vo�vi�z Mo�skiew�skie�go�In�sty�tu�tu
Sta�li�i Sto�pów.�
Od�by�ło�się�kil�ka�dzie�siąt�se�mi�na�riów�i kon�fe�-

ren�cji�zor�ga�ni�zo�wa�nych�przez�wła�dze�wy�dzia�-
łów�z udzia�łem�za�gra�nicz�nych�go�ści.�Wśród�naj�-
bar�dziej� zna�czą�cych� kon�fe�ren�cji� war�to� wy�-
róż�nić�–�Kon�fe�ren�cję�Rek�to�rów�Aka�de�mic�kich
Szkół�Pol�skich,�któ�ra�od�by�ła�się�w czerw�cu�bie�-
żą�ce�go�ro�ku.�Udział�w niej�wzię�ło 120�rek�to�rów
z ca�łej�pol�ski,�uczest�ni�czy�ło�w niej�tak�że�wie�-
lu� zna�ko�mi�tych� go�ści,� wśród� nich� Bar�ba�ra
Ku�dryc�ka�–�mi�ni�ster�na�uki�i szkol�nic�twa�wyż�-
sze�go.
Na uwa�gę�za�słu�gi�wa�ła�tak�że�Mię�dzy�na�ro�do�-

wa�Kon�fe�ren�cja�o za�byt�kach�sta�re�go�hut�nic�twa
w Siel�pi�Wiel�kiej�k/Koń�skich�pod pa�tro�na�tem�Je�-
rze�go�Buz�ka�(obec�nie�Prze�wod�ni�czą�ce�go�Par�-

la�men�tu� Eu�ro�pej�skie�go).� Po�dob�nie,� jak� po�-
przed�nie�kon�fe�ren�cje,�tak�i ta�w Siel�pi�Wiel�kiej
zgro�ma�dzi�ła�licz�nych�go�ści�z za�gra�ni�cy.�
W ma�ju 2009� ro�ku� za�in�au�gu�ro�wa�ny� zo�stał,

po raz�pierw�szy�wCzę�sto�cho�wie,�Fe�sti�wal�Na�uki.
Rok�Ju�bi�le�uszo�wy�ob�fi�to�wał�w licz�ne�im�pre�-

zy�kul�tu�ral�ne,�war�to�wspo�mnieć�o dwu�krot�-
nym�kon�cer�cie�chó�ru�„Col�le�gium�Can�to�rum
Cze�sto�cho�vien�sis”.�Go�ścin�nie�wy�stą�pi�li�rów�-
nież:�„Gru�pa�Ra�fa�ła�Kmi�ty”�(ar�ty�sty�po�cho�-
dzą�ce�go� z Czę�sto�cho�wy),� Ma�rek� Ba�ła�-
ta�–�wio�dą�cy�pol�ski�wo�ka�li�sta�jaz�zo�wy,�Ze�spół
Śląsk�oraz�za�pro�szo�na�na za�koń�cze�nie�Ju�-
bi�le�uszu�–�„Piw�ni�ca�pod Ba�ra�na�mi”.�Obok�im�-
prez�kul�tu�ral�nych�od�by�wa�ły�się�tak�że�im�pre�-
zy�spor�to�we,�m.in.�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Tur�niej
Pił�ki�Siat�ko�wej.�
Z oka�zji 60-le�cia�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�-

skiej�wy�da�ne�zo�sta�ły�dwa�al�bu�my�oko�licz�no�-
ścio�we�w ję�zy�ku�pol�skim�i an�giel�skim�ze�zna�-
ko�mi�ty�mi�zdję�cia�mi�dr�Jac�ka�Sztu�ki.�Zre�ali�zo�-

wa�no�film�do�ku�men�tal�ny�„Spa�cer
w hi�sto�rię”�wy�ko�rzy�stu�ją�cy�w sce�-
na�riu�szu�ar�chi�wal�ne�kro�ni�ki�fil�mo�-
we.�Wy�dru�ko�wa�no�rów�nież�sze�reg
fol�de�rów,�pla�ka�tów,�ulo�tek�upa�mięt�-
nia�ją�cych�ob�cho�dy 60-le�cia�Po�li�-
tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej.�
Nie� moż�na� za�po�mnieć� tak�że

o dwóch� waż�nych� wy�da�rze�-
niach�–�wmu�ro�wa�niu�ta�bli�cy�me�mo�-
rial�nej� Wy�dzia�łu�Włó�kien�ni�cze�go
w ho�lu�głów�nym�Uczel�ni�oraz�re�-
kon�struk�cji� pie�ca� pu�dlin�go�we�go
w Mu�zeum�Za�głę�bia�Sta�ro�pol�skie�-

go�w Siel�pi�Wiel�kiej.�Obie�ta�bli�ce�za�pro�jek�to�-
wał�pro�fe�sor�Zbi�gniew�Pił�kow�ski.
Rok�Ju�bi�le�uszu�upły�nął�tak�że�pod ha�słem

spo�tkań�ab�sol�wen�tów.�We�wrze�śniu�te�go�ro�ku
od�był�się�Wiel�ki�Zjazd�Ab�sol�wen�tów,�w trak�cie
któ�re�go�przy�zna�no�ab�sol�wen�tom�naj�star�szych
rocz�ni�ków�Zło�te�Ho�no�ro�we�Dy�plo�my.�
30�li�sto�pa�da 2009�ro�ku�za�koń�czo�no�uro�czy�-

stość 60-le�cia�Po�li�tech�ni�ki,�od�by�ła�się�ona�wAka�-
de�mic�kim�Cen�trum�Kul�tu�ry�i Spor�tu�(Klub�„Po�li�-
tech�nik”).�W jej�trak�cie�za�pro�sze�ni�go�ście�zo�sta�li
wy�róż�nie�ni�na�gro�da�mi�Rek�to�ra,�wrę�czo�ne�zo�sta�-
ły�pro�mo�cje�dok�tor�skie,�me�da�le�i od�zna�cze�nia.�
Po za�koń�cze�niu�uro�czy�sto�ści�od�był�się�kon�cert

„Pie�śni�i hym�nów�Piw�nicz�nych�dla�uczcze�nia�Wiel�-
kie�go�Ju�bi�le�uszu”�w wy�ko�na�niu�ar�ty�stów�„Piw�ni�-
cy�podBa�ra�na�mi”�wFil�har�mo�nii�Czę�sto�chow�skiej.
Na uro�czy�sto�ści�ju�bi�le�uszu�Po�li�tech�ni�ki�Czę�-

sto�chow�skiej� licz�nie� przy�by�li� przed�sta�wi�cie�li
władz�pań�stwo�wych� i ko�ściel�nych,� po�sło�wie
i se�na�to�ro�wie,�sa�mo�rzą�dow�cy,�re�pre�zen�tan�ci�in�-
sty�tu�cji�współ�pra�cu�ją�cych�z Po�li�tech�ni�ką�Czę�-
sto�chow�ską,�ka�dra�aka�de�mic�kiej�na�szej�uczel�-
ni�oraz�rek�to�rzy�za�przy�jaź�nio�nych�szkół�wyż�-
szych�oraz�go�ście�z za�gra�ni�cy.�Li�sty�gra�tu�la�cyj�-
ne�na rę�ce�JM�Rek�tor�prof.�dr�hab.�Ma�rii�No�-
wic�kiej�na�de�sła�li�m.in.�Lech�Ka�czyń�ski�Pre�zy�-
dent�RP,�Do�nald�Tusk�Pre�zes�Ra�dy�Mi�ni�strów
oraz�je�go�za�stęp�ca�i Mi�ni�ster�Go�spo�dar�ki�Wal�-
de�mar�Paw�lak�oraz�Ma�ria�Elż�bie�ta�Or�łow�ska
Se�kre�tarz�Sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie�Na�uki�i Szkol�-
nic�twa�Wyż�sze�go.�

*�*�*

Wraz�z ju�bi�le�uszem�Po�li�tech�ni�ki 35-le�cie�dzia�-
łal�no�ści� ob�cho�dził�Wy�dział� Bu�dow�nic�twa� tej
uczel�ni,�któ�rym�kie�ru�je�Dzie�kan�prof.�dr�hab.�inż.

Uro�czy�sto�ści�ju�bi�le�uszo�we�od�by�ły�się�w Klu�bie�„Po�li�tech�nik”

Wśród�za�pro�szo�nych�go�ści�by�ła�Ja�net�Fre�de�ricks�z Chi�ca�go.
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NAUkA

1. Wpro wa dze nie
Pro�ble�my�z wła�ści�wym�po�sa�do�wie�niem�obiek�tów�bu�-

dow�la�nych�i in�ży�nier�skich�od stu�le�ci�zwią�za�ne�by�ły�m.in.
z grun�ta�mi�sła�by�mi,�któ�rych�obec�no�ści�nie�do�ce�nio�no
lub�nie�wła�ści�wie�je�oce�nio�no�(np.�świą�ty�nia�Ar�te�mi�dy
w Efe�zie,�krzy�wa�wie�ża�w Pi�zie).�Współ�cze�śnie�obec�-
ność�grun�tów�sła�bych�stwa�rza�jesz�cze�więk�sze�za�gro�-
że�nie,�głów�nie�z po�wo�du�kur�cze�nia�się�te�re�nów�o ko�-
rzyst�nej�cha�rak�te�ry�sty�ce�geo�tech�nicz�nej.�W ob�sza�rze
za�in�te�re�so�wań�po�ten�cjal�nych�in�we�sto�rów�są�bo�wiem
co�raz�czę�ściej�te�ob�sza�ry,�któ�rych�za�go�spo�da�ro�wa�nia
sta�ra�no�się�do�tych�czas�uni�kać.�
O sła�bo�ści�pod�ło�ża�de�cy�du�je�zwy�kle�obec�ność�grun�-

tów�or�ga�nicz�nych,�pla�stycz�nych��i mięk�ko�pla�stycz�nych
grun�tów�spo�istych�a tak�że�luź�nych�pia�sków.�Rów�nież
grun�ty�sztucz�ne,�an�tro�po�ge�nicz�ne,�po�wsta�łe�przy współ�-
udzia�le�czło�wie�ka�mo�gą�być�uzna�ne�za ta�kie.�Te�ostat�-
nie�bu�du�ją�róż�ne�go�ro�dza�ju�wy�sy�pi�ska.�Po�trze�ba�po�-
zy�ska�nia� te�re�nów�pod bu�dow�nic�two�miesz�ka�nio�we
i prze�my�sło�we�a tak�że�roz�wi�ja�ją�ce�się�dy�na�micz�nie�dro�-
go�wnic�two�jak�rów�nież�ich�atrak�cyj�ne�po�ło�że�nie,�to�po�-
waż�ne� ar�gu�men�ty� za po�szu�ki�wa�niem� roz�wią�zań,
zmie�rza�ją�cych�do ulep�sze�nia�grun�tów�sła�bych.�
Re�al�ną�szan�sę�na za�go�spo�da�ro�wa�nie�wspo�mnia�nych

ob�sza�rów�da�je�geo�in�ży�nie�ria,�dys�cy�pli�na bar�dzo�in�ten�-
syw�nie�ostat�nio�roz�wi�ja�na.�Jej�za�da�niem�jest�po�zna�wa�-
nie,�roz�wi�ja�nie�i prak�tycz�ne�wdra�ża�nie�róż�no�rod�nych
za�bie�gów�i me�tod�ulep�sza�ją�cych�grun�ty�sła�be.�
W ar�ty�ku�le�przy�bli�żo�no�współ�cze�sne�kon�cep�cje�po�-

sa�do�wie�nia� obiek�tów,� me�cha�ni�zmy� wzmoc�nie�nia
grun�tów� sła�bych� i sto�so�wa�ne� me�to�dy� ulep�sza�nia
grun�tów�sła�bych,�a tak�że�wska�za�no�na ro�lę�geo�in�ży�-
nie�rii�w za�go�spo�da�ro�wa�niu�te�re�nów�do�tych�czas�nie�-
przy�dat�nych�pod za�bu�do�wę�i jej�miej�sce�w re�ali�zo�wa�-
nej�w kra�ju�dzia�łal�no�ści�bu�dow�la�nej.�

2. Współ cze sne kon cep cje po sa do wie nia obiek -
tów bu dow la nych i in ży nier skich
Po�praw�ne�po�sa�do�wie�nie�obiek�tów�bu�dow�la�nych�i in�-

ży�nier�skich�po�win�no�speł�niać�wa�run�ki�sta�nów�gra�nicz�-
nych,�a tak�że�wa�run�ki�kon�struk�cyj�ne,�eko�no�micz�ne�i es�-
te�tycz�ne.�Jak�trud�ny�jest�to�pro�blem,�na�wet�współ�cze�-
śnie,�świad�czą�licz�ne�awa�rie�i ka�ta�stro�fy�bu�dow�la�ne,�zwią�-
za�ne�w ok. 25%�z sze�ro�ko�ro�zu�mia�ną�geo�tech�ni�ką.
W przy�pad�ku,�gdy�ob�cią�że�nia�z obiek�tu�są�prze�ka�-

zy�wa�ne�przez�pod�sta�wy�fun�da�men�tów�wprost�na pod�-
ło�że�mó�wi�my�o po�sa�do�wie�niu�bez�po�śred�nim�a gdy
na je�go�głęb�sze�war�stwy�o po�sa�do�wie�niu�po�śred�nim.
To�jesz�cze�do nie�daw�na dwie�za�sad�ni�cze�kon�cep�cje
po�sa�do�wie�nia�obiek�tów�bu�dow�la�nych�i in�ży�nier�skich.
Na prze�strze�ni�ostat�nich�kil�ku�dzie�się�ciu�lat�po�ja�wi�-

ło�się�sze�reg�roz�wią�zań,�umoż�li�wia�ją�cych�po�sa�do�wie�-
nie�obiek�tów�na te�re�nach�o nie�ko�rzyst�nej�cha�rak�te�ry�-
sty�ce�geo�tech�nicz�nej�bez�ko�niecz�no�ści�ucie�ka�nia�się
do po�sa�do�wień�po�śred�nich.�Roz�wią�za�nia�mi�ty�mi�zaj�-
mu�je�się�geo�in�ży�nie�ria�[1].�Część�spo�śród�me�tod�pro�-
po�no�wa�nych�przez�geo�in�ży�nie�rię�(np.�za�gęsz�cze�nie
wy�bu�cha�mi)�spro�wa�dza�się�do wzmoc�nie�nia�pod�ło�ża,
umoż�li�wia�jąc�bez�po�śred�nie�po�sa�do�wie�nie�obiek�tów.�In�-
ne�spro�wa�dza�ją�się�na�to�miast�do zbro�je�nia�pod�ło�ża�(np.
ko�lum�ny,� zbro�je�nie).� Stąd� też� współ�cze�śnie� moż�-
na mó�wić� o czte�rech� kon�cep�cjach� po�sa�do�wie�nia
obiek�tów�bu�dow�la�nych�[2].�

3. Me cha ni zmy wzmoc nie nia i ogól na cha rak te -
ry sty ka me tod ulep sza nia grun tów sła bych
Za�sad�ni�czym�ce�lem�za�bie�gów�ulep�sza�ją�cych�grun�-

ty�sła�be�jest�zwięk�sze�nie�ich�no�śno�ści�i sztyw�no�ści,�po�-

przez�pod�wyż�sze�nie�war�to�ści�tych�pa�ra�me�trów�grun�-
tów,�któ�re�o tym�współ�de�cy�du�ją�(spój�ność,�kąt�tar�cia
we�wnętrz�ne�go,�ści�śli�wość).�Dzie�je�się�tak�dzię�ki�na�-
stę�pu�ją�cym�me�cha�ni�zmom:�
•�za�gęsz�cze�nie,
•�wy�mia�na grun�tów,
•�kon�so�li�da�cja,�
•�zmia�na cha�rak�te�ru�wią�zań,
•�zbro�je�nie.�
W pierw�szym�cho�dzi�o lep�sze�„upa�ko�wa�nie”�ziarn

i czą�stek�bu�du�ją�cych�grunt�pod wpły�wem�ob�cią�że�nia
sta�tycz�ne�go�bądź�dy�na�micz�ne�go,�przy�ło�żo�ne�go�do po�-
wierzch�ni�grun�tu�ulep�sza�ne�go.�W me�cha�ni�zmie�wy�-
mia�ny�ma�te�riał� słab�szy� za�stę�pu�je�my�moc�niej�szym,
w kon�tro�lo�wa�nym�pro�ce�sie�tech�no�lo�gicz�nym.�Z ko�lei
wme�cha�ni�zmie�kon�so�li�da�cji�po�pra�wa�pa�ra�me�trów�geo�-
tech�nicz�nych�ma�miej�sce�w na�stęp�stwie�wstęp�ne�go
ob�cią�że�nia�sła�be�go�grun�tu,�przy jed�no�cze�snej�moż�li�-
wo�ści�roz�pro�sze�nia�nad�wyż�ki�ci�śnie�nia�po�ro�we�go.�Me�-
cha�nizm�okre�ślo�ny� ja�ko�zmia�na cha�rak�te�ru�wią�zań
spro�wa�dza�się�do wy�two�rze�nie�w ulep�sza�nym�grun�-
cie� trwa�łych� wią�zań,� dzię�ki� wpro�wa�dze�niu� m.in.
do nie�go�róż�no�rod�nych�me�diów.�Isto�tą�me�cha�ni�zmu
ostat�nie�go�jest�na�to�miast�wcią�gnię�cie�do współ�pra�cy
grun�tu�z za�bu�do�wa�ny�mi�w nim�ele�men�ta�mi�zbro�ją�cy�-
mi,�za�sad�ni�czo�me�ta�lo�wy�mi�lub�z two�rzyw�sztucz�nych.�
Licz�bę�me�tod�ulep�sza�ją�cych�sła�be�pod�ło�że�grun�to�-

we�oce�nia�się�na po�nad 50�[1].�
Przy�kła�dy�wy�ko�rzy�sta�nia�róż�nych�me�tod�ulep�sza�-

nia�grun�tów�sła�bych�zna�ne�są�od daw�na.�Wy�mia�-
na grun�tu,�je�go�zbro�je�nie�ele�men�ta�mi�ro�ślin�ny�mi�lub
drew�nem,� do�gęsz�cze�nie� lub� do�ziar�nie�nie� a tak�że
wstęp�ne�prze�cią�że�nie,�sto�so�wa�no�w róż�nym�cza�sie
i w róż�nych�kra�jach�[4].�To�jed�nak�osią�gnię�cia�tech�-
ni�ki�w ostat�nich�kil�ku�dzie�się�ciu�la�tach�zde�cy�do�wa�ły
o tak�dy�na�micz�nym�roz�wo�ju�geo�in�ży�nie�rii.�W Pol�sce
mia�ło�to�miej�sce�na prze�ło�mie�lat 70�i 80 XX wie�ku.
Prze�są�dził�o tym�w głów�nej�mie�rze�do�stęp�do no�wych
tech�no�lo�gii��tak�że�wspo�mnia�ny�wcze�śniej�od�czu�wal�-
ny�brak�te�re�nów�pod za�bu�do�wę.�Moż�li�wo�ści,�ja�kie�da�-
ją�po�szcze�gól�ne�me�to�dy�są�ogrom�ne,�co�sprzy�ja�po�-
dej�mo�wa�niu�się�re�ali�za�cji�po�waż�nych�in�we�sty�cji,�nie�-
moż�li�wych�bez�ich�udzia�łu�lub�nie�zwy�kle�kosz�tow�nych
przy roz�wią�za�niu�tra�dy�cyj�nym�(np.�wy�so�kie�na�sy�py,
ulep�sze�nie�pod�ło�ża�pod ist�nie�ją�cy�mi�obiek�ta�mi�itp.).�
Cha�rak�te�ry�stycz�ny�mi�me�to�da�mi�ulep�sza�nia�grun�tów

sła�bych,�w któ�rych�do�mi�nu�ją�cym�jest�ko�lej�ny�z wy�mie�-
nio�nych�me�cha�ni�zmów�są:�
• wy�bu�chy,�cięż�kie�ubi�ja�nie,�wi�bro�flo�ta�cja,�za�gęsz�-

cze�nie�sta�tycz�ne�i wi�bra�cyj�ne,
• po�dusz�ki�i war�stwy�wzmac�nia�ją�ce,�
•�wstęp�ne�ob�cią�że�nie,�elek�tro�osmo�za,
•�in�iek�cje�kla�sycz�ne,�in�iek�cja�stru�mie�nio�wa,�si�li�ka�-

ty�za�cja,�sta�bi�li�za�cje�po�wierzch�nio�we,
•�geo�tek�sty�lia,�zbro�je�nie�szkie�le�to�we,�gwoź�dzie,�ko�-

twy,�mi�kro�pa�le.�
Każ�da�z ist�nie�ją�cych�me�tod�ma�swo�ją�hi�sto�rię,�za�-

le�ty�i wa�dy�oraz�za�kres�prak�tycz�nych�za�sto�so�wań.�Me�-
to�dy�te�róż�nią�się�tak�że�pod wzglę�dem�roz�po�zna�nia
teo�re�tycz�ne�go.�Stąd�też�wy�bór�me�to�dy�ulep�sze�nia�grun�-
tu�sła�be�go�w kon�kret�nym�przy�pad�ku�jest�trud�ny�i wy�-
ma�ga�szcze�gó�ło�wej�ana�li�zy�pro�ble�mu.�

4. Ulep sza nie grun tów sła bych w Pol sce
Geo�in�ży�nie�ria�jest�naj�bar�dziej�współ�cze�śnie�roz�wi�-

ja�ną�czę�ścią�geo�tech�ni�ki,�do któ�rej�za�li�cza�my�rów�nież:
geo�lo�gię�in�ży�nier�ską,�grun�to�znaw�stwo,�geo�me�cha�ni�-

kę�i fun�da�men�to�wa�nie.�Nie�któ�re�z me�tod�ulep�sza�nia
grun�tów�sła�bych�by�ły�sto�so�wa�ne�w Pol�sce�co�praw�-
da� od daw�na (np.� sta�bi�li�za�cja� ce�men�tem� w la�-
tach 50 XX wie�ku),� nie�mniej� jed�nak� to� do�pie�ro
na prze�ło�mie�lat 70�i 80 XXwie�ku�na�stą�pi�ło�bar�dzo�wy�-
raź�ne�za�in�te�re�so�wa�nie�in�ny�mi�me�to�da�mi�i ich�szer�sze
wej�ście�na ry�nek�kra�jo�wy.�Co�raz�wię�cej�uda�nych�przed�-
się�wzięć� in�ży�nier�skich� prze�ła�my�wa�ło,� zwłasz�cza
wśród�star�sze�go�po�ko�le�nia�in�ży�nie�rów,�ba�rie�rę�psy�cho�-
lo�gicz�ną.�Z ob�ser�wa�cji�i do�świad�czeń�au�to�ra�wy�ni�ka,
że�prak�tycz�nie�wszyst�kie�współ�cze�śnie�zna�ne�me�to�-
dy�ulep�sza�nia�grun�tów�sła�bych�sto�so�wa�ne�są�w Pol�-
sce�lub�też�zna�la�zły�ich�od�po�wied�ni�ki.�Sprzy�ja�te�mu
obec�ność�na ryn�ku�kra�jo�wym�wie�lu�firm�spe�cja�li�stycz�-
nych,�dys�po�nu�ją�cych�do�brej�i bar�dzo�do�brej�ja�ko�ści
sprzę�tem� (np.� GEO�REM,� GEO�CAR�BON,� PRIN�-
ZBUD�-5,�ME�NARD�POL�SKA,�PO�LBUD,�CHRO�BOK
itd.).�Fir�my�te�po�sia�da�ją�co�raz�więk�sze�do�świad�cze�-
nie,�nie�uni�ka�jąc�przy tym�współ�pra�cy�z róż�ny�mi�ośrod�-
ka�mi�na�uko�wy�mi,�w tym�z Po�li�tech�ni�ką�Ślą�ską.�Po�twier�-
dze�niem�cią�głe�go�roz�wo�ju�geo�iży�nie�rii�są�licz�ne�pu�bli�-
ka�cje�na te�mat�zre�ali�zo�wa�nych�przed�się�wzięć,�spe�cja�-
li�stycz�ne�kon�fe�ren�cje�po�świe�co�ne�tym�za�gad�nie�niom
a tak�że�bran�żo�we�cza�so�pi�sma�i sto�wa�rzy�sze�nia�spe�-
cja�li�stycz�nych�firm�wy�ko�naw�czych.�Na uwa�gę�za�słu�-
gu�je�rów�nież�udział�pol�skich�firm�i na�ukow�ców�w roz�-
wo�ju�nie�któ�rych�me�tod�ulep�sza�nia�grun�tów�sła�bych�(np.
wy�bu�chy,�po�dusz�ki�wzmac�nia�ją�ce,�wbi�ja�ne�ko�lum�ny
ka�mien�ne)�a tak�że�kształ�ce�nie�przez�uczel�nie�wyż�sze
spe�cja�li�stów�z za�kre�su�sze�ro�ko�po�ję�tej�geo�tech�ni�ki,
a więc�i geo�in�ży�nie�rii.�
Na za�koń�cze�nie�war�to�wska�zać�na ogrom�ną�licz�-

bę�za�sto�so�wań�prak�tycz�nych,�skut�ku�ją�cych�za�go�spo�-
da�ro�wa�nie�te�re�nów�uzna�wa�nych�do�tych�czas�za nie�-
przy�dat�ne�do tych�ce�lów,�w tym�tak�że�na Ślą�sku.�Szcze�-
gól�nie�wi�docz�ne�jest�to�przy re�ali�za�cji�dróg�i au�to�strad
(np.�[3]).�Wszyst�ko�to�świad�czy�o do�ce�nia�niu�ro�li�geo�-
in�ży�nie�rii�we�współ�cze�snym�bu�dow�nic�twie�a tak�że�du�-
żej�ak�tyw�no�ści�pol�skie�go�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�go
w prak�tycz�nym�wdra�ża�niu�jej�osią�gnięć.�

[1]�Grycz�mań�skiM.:�Współ�cze�sne�kie�run�ki�roz�wo�ju�geo�tech�ni�-
ki�wPol�sce. In�ży�nie�ria�i Bu�dow�nic�two. 8, 1994, ss. 339-347.

[2]�Sę�kow�ski� J.:� Współ�cze�sne� kon�cep�cje� po�sa�do�wie�nia
obiek�tów�bu�dow�la�nych.�Pro ble my Pro jek to we Bu dow -
nic twa i Prze my słu. 1, 2000, ss. 25-26.�

[3]�Sę�kow�ski�J.:�Wy�ko�rzy�sta�nie�me�tod�geo�in�ży�nie�rii�przy re�-
ali�za�cji�dro�go�wej�tra�sy�śred�ni�co�wej.�Geo�in�ży�nie�ria,�dro�gi,
mo�sty,�tu�ne�le. 1, 2008, ss. 32-36.�

[4]�Spra�gue�de�Camp L.:�Wiel�cy�i ma�li�twór�cy�cy�wi�li�za�cji.�Wie�-
dza�Po�wszech�na,War�sza�wa, 1973.

– szan są na za go spo da ro wa nie te re nów
nie przy dat nych pod za bu do wę 

Je�rzy�Sę�kow�ski,�dr�hab.�inż.�prof.�Pol.�Śl.
Ka�te�dra�Geo�tech�ni�ki,�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska,�Gli�wi�ce

GEO IN ży NIE RIA
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90-lecie polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i techników Sanitarnych

ŚląSkA IZBA BUDOwNIctwA

W dniach 5÷7� listopada 2009�r.,�Katowicki�oddział
PZITS�zorganizował�na terenie�województwa�śląskiego
obchody 90-lecia�działalności�Stowarzyszenia.
Pierwszym�punktem�obchodów�była�ogólnopolska

dwudniowa�konferencja�techniczna�pt.�„Inżynieria�sa-
nitarna�w budownictwie�i infrastrukturze”,�poświęcona
w całości�zagadnieniom�gospodarki�wodno-ściekowej
i ekologii.�Konferencja�zgromadziła�liczne�grono�osób
związanych�zawodowo�z tą�branżą�a także�kilkanaście
firm�wystawienniczych,� partnerów� branżowych� kato-
wickiego�oddziału�PZITS.�Otwarcia�konferencji�dokonał
prezes�Katowickiego�Oddziału�PZITS,�członek�Krajowej
Rady�PIIB,�Zbigniew�Matuszyk,�który�witając�uczestni-
ków�i przybyłych�gości�życzył�owocnych�obrad�i kon-
struktywnych�wniosków.
Część�roboczą�konferencji�rozpoczął�przedstawiciel

Wydziału�Infrastruktury�Śląskiego�Urzędu�Wojewódzkiego
wKatowicach�pan�Adam�Wolny,�referatem�poświęconym
przepisom�budowlanym�inwestycji�liniowych.�Prelegent
zwrócił�szczególną�uwagę�na materialno-prawną�sferę
regulacji�zawartych�wPrawie�budowlanym,�realizowanych
podczas�procesu�budowlanego�w trybie�i procedurach
kodeksu� postępowania� administracyjnego.� Często
uczestnicy� procesu� inwestycyjnego� nie� zdają� sobie
sprawy�z faktu,�że�kodeks�postępowania�administracyj-
nego�czyni�przepisy�Prawa�budowlanego�regulacjami,
które�wsposób�konkretny�i rodzący�określone�skutki�funk-
cjonują�wprocesach�inwestycyjnych.�Kolejne�referaty�do-
tyczyły�zagadnień�gospodarki�wodno-ściekowej�i�ochrony
środowiska.�Przedstawiono�różne�sposoby�realizacji�in-
westycji�liniowych�w�zakresie�gospodarki�wodno-ścieko-
wej�zarówno�co�do�technologii�realizacji�jak�też�wyboru�ma-
teriałów,�które�nie�rzadko�mają�decydujący�wpływ�na�koszty
eksploatacji�podziemnych�sieci�kanalizacyjnych.

Przykładem�takiej�inwestycji�jest�kanalizacja�deszczowa
z�kamionki�zastosowana�do�odprowadzania�wód�opa-
dowych�z�powierzchni�jezdni�serwisowych�i�łącznic�pod-
czas�budowy�Drogowej�Trasy�Średnicowej.
Inne�wystąpienia�dotyczyły��przebudowy�infrastruk-

tury� podziemnej� centrum� miast� metodą� mikrotune-
lingu,�nowoczesnych�technologii�renowacji�sieci�wod-kan,
zastosowania�metod�czasowego�upłynniania��gruntu,�za-
pobiegania�odorom�w�sieciach�kanalizacyjnym�a�także
coraz�częściej�stosowanym�technologiom�przeróbki�osa-
dów�w�oczyszczalniach�ścieków.
Drugi�dzień�konferencji�rozpoczął�referat�dr�Jerzego

Gołubowicza,�poświęcony�ochronie�środowiska�w�pro-
cesie�inwestycyjnym.�
Na�konferencji�zaprezentowano�także�referaty�po-

święcone�nowoczesnym�metodom�oczyszczania�ście-
ków,� zagospodarowania� wód� opadowych,� efektom
modernizacji�miejskich�oczyszczalni�ścieków�w�Kato-
wicach,�Zabrzu�i�Tychach�oraz�programowi�operacyjnemu
infrastruktura�i�środowisko,�zaprezentowanemu�przez�Wo-
jewódzki�Fundusz�Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki
Wodnej�w�Katowicach,�którego�celem�jest�wzrost�atrak-
cyjności�Polski�i�regionów�poprzez�rozwój�infrastruktury
technicznej.
Zamykając�konferencję�prezes�Zb.�Matuszyk�pod-

kreślił,�że�spełniła�ona�oczekiwania�organizatorów�za-
równo�co�do�frekwencji�jak�też�założeń�programowych.
Świadczy�to�o�potrzebie�organizowania�tego�typu�bran-
żowych�spotkań�technicznych,�będących�okazją�do�wy-
miany�doświadczeń�i�poglądów�na�nurtujące�środowi-
sko�branży�sanitarnej�zagadnienia�nie�tylko�techniczne
ale�także�prawno-administracyjne.�Konferencja�ta�jest
kolejnym�krokiem�na�drodze�do�planowanych�na�dużą
skalę�przez�Katowicki�Odział�PZITS�warsztatów�pracy

projektanta,�kierownika�budowy�i�inspektora�nadzoru�in-
żynierii�sanitarnej�i�środowiska.
Krótko�po�zakończeniu�konferencji�odbyła�się�uroczysta

sesja�jubileuszowa,�poświęcona�90-leciu�działalności�Pol-
skiego� Zrzeszenia� Inżynierów� i� Techników� Sanitar-
nych�w�Polsce,�zakończona�wieczorem�inżynierskim.�
Gośćmi� uroczystości,� oprócz� prezesa� Andrzeja

Królikowskiego�i�całego��Prezydium�Zarządu�Głównego
PZITS,�byli�także:�Olgierd�Dziekoński,�podsekretarz
stanu�w�Ministerstwie�Infrastruktury,�Piotr�Uszok,�pre-
zydent� Katowic,� przedstawiciele� marszałka� woje-
wództwa�śląskiego,�Polskiej�i�Śląskiej�Izby�Inżynierów
Budownictwa,�prezesi�wszystkich�sąsiednich�oddzia-
łów�PZITS,�przedstawiciele�stowarzyszeń�naukowo-
technicznych�województwa� śląskiego,� prezesi� i� dy-
rektorzy�szeregu�branżowych�przedsiębiorstw�komu-
nalnych�i�produkcyjnych�oraz�zasłużeni�działacze�Ka-
towickiego�Oddziału�PZITS.�
Po�krótkim�referacie�historycznym�stowarzyszenia,

przedstawionym�przez�prezesa�Zb.�Matuszyka,�odbyła
się�ceremonia�wręczenia�odznaczeń�branżowych:�za�za-
sługi�dla�budownictwa;�wojewódzkich:�za�zasługi�dla�wo-
jewództwa� śląskiego;� stowarzyszeniowych:� złote� i
srebrne�odznaki�PZITS�oraz�pamiątkowych:�medale�90-
lecia.�Z�okazji�uroczystości,�kolejnym�przedstawicielom
5-ciu�firm�partnerskich�katowickiego�Oddziału�PZITS�wrę-
czono�także�w�formie�ryngrafu� legitymacje�członków
wspierających.�
Wśród�wyróżnionych�znalazł�się�także�pan�Olgierd

Dziekoński,�który�po�otrzymaniu�pamiątkowego�medalu
90-lecia� PZITS� z� rąk� prezesa� Andrzeja� Królikow-
skiego�zapowiedział,�że�wyróżnienie�to�przyjmuje�z�wiel-
kim�ukłonem�i�zobowiązaniem�dla�całej�branży�sani-
tarnej.�

Gośćmi�uroczystości�był�prezes�Andrzej�Królikowski,�Ol-
gierd�Dziekoński,�podsekretarz�stanu�w�Ministerstwie
Infrastruktury�i�Piotr�Uszok,�prezydent�Katowic.�

Bu do wa Re gio nal ne go Ośrod ka po mo cy Nie wi do mym i Nie do wi dzą cym
Re�gio�nal�na� Fun�da�cja� Po�mo�cy� Nie�wi�do�mym

od 1991�ro�ku�świad�czy�kom�plek�so�wą�po�moc�dla�osób
nie�wi�do�mych�i nie�do�wi�dzą�cych�ze�sprzę�żo�ną�nie�peł�-
no�spraw�no�ścią�z te�re�nu�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.
Ze�wzglę�du�na sta�le�ro�sną�cą�licz�bę�dzie�ci�nie�-

wi�do�mych�i nie�do�wi�dzą�cych�ze�sprzę�żo�ną�nie�peł�-
no�spraw�no�ścią�in�te�lek�tu�al�ną,�ru�cho�wą�i de�fi�cy�ta�-
mi� słu�chu,� Fun�da�cja� uru�cho�mi�ła� w 1997� ro�ku
pierw�szą� w kra�ju� i w wo�je�wódz�twie� pla�ców�kę
wcze�sne�go�wspo�ma�ga�nia�roz�wo�ju�psy�chicz�ne�go
od mo�men�tu�wy�kry�cia�nie�peł�no�spraw�no�ści�do pod�-
ję�cia� re�ali�za�cji� obo�wiąz�ku� szkol�ne�go.� Spe�cja�li�-
stycz�ny� Punkt� Wcze�snej� Re�wa�li�da�cji� re�ali�zu�je
wcze�sną,� kom�plek�so�wą,� sys�te�ma�tycz�ną� po�moc
dziec�ku�i ro�dzi�nie.�Ak�tu�al�nie�pod opie�ką�pla�ców�ki
po�zo�sta�je 215�dzie�ci.
Pro�fe�sjo�nal�na� po�moc� dziec�ku� i ro�dzi�nie�mu�si

uwzględ�niać�dal�szą�per�spek�ty�wę�edu�ka�cji�i ży�cia
dziec�ka.�

Ośro�dek�umoż�li�wi�dzie�ciom�nie�wi�do�mym�i nie�-
do�wi�dzą�cym�ze�sprzę�żo�ną�nie�peł�no�spraw�no�ścią�do�-
stęp�do kształ�ce�nia�spe�cjal�ne�go�na wszyst�kich�po�-
zio�mach�na�ucza�nia�tj.�na po�zio�mie:
–�wy�cho�wa�nia�przed�szkol�ne�go
–�re�wa�li�da�cji�in�dy�wi�du�al�nej�i ze�spo�ło�wej
–�szko�ły�pod�sta�wo�wej
–�gim�na�zjum.
Z do�tych�cza�so�wych�do�świad�czeń�Fun�da�cji�wy�-

ni�ka,�iż 38%�na�szych�dzie�ci�ze�wzglę�du�na ro�-
dzaj�i głę�bo�ki�sto�pień�nie�peł�no�spraw�no�ści�tra�fia
do lo�kal�nych�ośrod�ków�re�ha�bi�li�ta�cyj�nych.�Ośrod�-
ki�te�ze�wzglę�du�na brak�od�po�wied�nich�wa�run�-
ków� prze�strzen�nych,� tech�nicz�nych,� sprzę�to�-
wych�oraz�brak�wy�kwa�li�fi�ko�wa�nej�ka�dry,�nie�są
w sta�nie�re�ali�zo�wać�za�dań�kom�plek�so�wej�edu�-
ka�cji,� wy�cho�wy�wać� i re�ha�bi�li�to�wać� na�szych
pod�opiecz�nych.
Bu�do�wa� ośrod�ka� za�kła�da� stwo�rze�nie� god�-

nych�wa�run�ków�edu�ka�cji,�wy�cho�wa�nia
i re�ha�bi�li�ta�cji�oraz�za�miesz�ka�nia�dla
dzie�ci�z cięż�kim�ro�dza�jem�ka�lec�twa,
z któ�rych�więk�szość�rów�no�le�gle�z nie�-
wi�dze�niem�ma�pro�ble�my�z ko�mu�ni�ka�-
cją�oraz�po�ru�sza�niem�się.
Kształ�ce�nie�na�szych�dzie�ci�ze�spe�-

cjal�ny�mi�po�trze�ba�mi�edu�ka�cyj�ny�mi�wy�-
ma�ga�spe�cjal�nie�zor�ga�ni�zo�wa�nej�prze�-

strze�ni,�klas,�pra�cow�ni,�spe�cja�li�stycz�nych�me�tod
i form�kształ�ce�nia�oraz�od�po�wied�nie�go�oprzy�rzą�do�-
wa�nia�i wy�kwa�li�fi�ko�wa�nej�ka�dry.
Rów�no�le�gle�z na�ucza�niem,�dzie�ci�wy�ma�ga�ją

sta�łej�re�ha�bi�li�ta�cji�ru�cho�wej,�po�mo�cy�psy�cho�lo�gicz�-
nej,�re�ha�bi�li�ta�cji�wi�dze�nia�oraz�te�ra�pii�lo�go�pe�dycz�-
nej.�Dla�gru�py�dzie�ci�z od�le�głych�te�re�nów�wo�je�-
wódz�twa,� szcze�gól�nie� te�re�nów� wiej�skich� oraz
z uwa�gi�na sła�be�moż�li�wo�ści� fi�nan�so�we�ro�dzin
(brak�moż�li�wo�ści�do�wo�zu�co�dzien�ne�go�do ośrod�-
ka),�zo�sta�nie�stwo�rzo�na�prze�strzeń�miesz�kal�na
i ży�cio�wa�w in�ter�na�cie�Ośrod�ka.�Ośro�dek�obej�-
mie 60�dzie�ci�(24�do�jeż�dża�ją�cych, 36�za�miesz�ku�-
ją�cych�in�ter�nat).
Ośro�dek�za�pew�ni�dzie�ciom�osią�ga�nie�sa�mo�-

dziel�no�ści�w kształ�to�wa�niu�wła�sne�go�ży�cia�oraz
nie�za�leż�ne�go�funk�cjo�no�wa�nia�w spo�łe�czeń�stwie.

Sza�now�ni�Pań�stwo!
Zwra�ca�my�się�z wiel�ką�proś�bą�o pro�mo�cję�bu�-

do�wy�ośrod�ka�dla�na�szych�dzie�ci�oraz�wspar�-
cie�fi�nan�so�we�w po�sta�ci�prze�ka�za�nia�środ�ków
fi�nan�so�wych� w for�mie� „1%”� oraz� da�ro�wizn
na w/w cel.�

Prze�wod�ni�czą�cy Pre�zes
Ra�dy�Fun�da�to�rów Za�rzą�du
Ta de usz Wnuk Nor bert Gall
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– XXI wiek. WPKiW na skra ju ban kruc twa.
Z par ku wy łą cza się „We so łe Mia stecz ko”, zo -
sta je zli kwi do wa na ko lej ka „El ka”. Wy prze da -
je się ko lej ne dział ki i obiek ty w WPKiW. Co
pan czu je słu cha jąc ta kich re la cji?
–�Jest�to�bar�dzo�bo�le�sny�dla�mnie�te�mat�i czę�-

sto�się�nad tym�za�sta�na�wiam�roz�ma�wia�jąc,�nie�tyl�-
ko�z fa�chow�ca�mi,�ale�i po pro�stu�z miesz�kań�ca�mi
re�gio�nu.�Przez�ty�le�lat,�ty�le�osób�pra�co�wa�ło,�by�za�-
go�spo�da�ro�wać�te�re�ny�hałd�i nie�użyt�ków�–�pa�mię�-
taj�my,�że�by�ły�to�ob�sza�ry�moc�no�zde�gra�do�wa�ne
przy�rod�ni�czo.�A te�raz�to�wszyst�ko�zo�sta�je�prze�li�czo�-
ne�na pie�nią�dze,�jak�by�tyl�ko�to�się�tu�taj�li�czy�ło.

– Mam wra że nie, że WPKiW nie jest szcze -
gól nie lu bia ny przez de cy den tów. 
–�W kra�jach�za�chod�nich�par�ki,�któ�ra�np.�ma�ją

sta�tus�za�byt�ków,�uzna�je�się�za do�bro�na�ro�do�we
i in�we�stu�je�w nie�ogrom�ne�pie�nią�dze.�W Pol�sce
jest� ina�czej.� Utrzy�ma�nie� par�ku,� któ�ry� ma� bli�-
sko 600 ha�po�wierzch�ni,�jest�kosz�tow�ne,�ro�śli�ny
wy�ma�ga�ją�pie�lę�gna�cji,�na�wo�że�nia,�pod�le�wa�nia.
Trze�ba�ku�po�wać�no�we�sa�dzon�ki,�dbać�o obiek�ty
ar�chi�tek�tu�ry.�A park�naj�pierw�był�pod opie�ką�Mi�-

ni�ster�stwa�Go�spo�dar�ki�Ko�mu�nal�nej,�po�tem�ko�lej�-
no�Rol�nic�twa�i Bu�dow�nic�twa.�Po�tem�War�sza�wa�od�-
że�gna�ła�się�nie�go.�Sce�do�wa�no�to�na bar�ki�sa�mo�-
rzą�dów�lo�kal�nych,�któ�re�w ża�den�spo�sób�nie�by�-
ły� do te�go� przy�go�to�wa�ne.� Trud�no� ocze�ki�wać
od pre�zy�den�ta� Cho�rzo�wa,� by� utrzy�my�wał� ta�ki
obiekt.�To�nie�jest�spra�wa�jed�nej�gmi�ny.�Prze�cież
na�wet�two�rząc�park�zde�cy�do�wa�no,�że�nie�bę�dzie
na�le�żał�do żad�nej�z dziel�nic�Cho�rzo�wa,�zaj�mu�je
po pro�stu�wschod�nią�część�mia�sta.�Pod�kre�ślo�no
w ten�spo�sób� je�go�po�nadre�gio�nal�ny�cha�rak�ter.
War�to�przy�po�mnieć,�że�po utwo�rze�niu�par�ku�tyl�-

ko�je�go�część�na�le�ża�ła�do Cho�rzo�wa,�jed�nak�gdy
Ka�to�wi�ce�roz�po�czę�ły�bu�do�wę�os.�Ty�siąc�le�cia,�po�-
trze�bo�wa�ły�wię�cej�grun�tu�na wy�ko�na�nie�in�we�sty�-
cji.�Do�pie�ro�za�war�to�po�ro�zu�mie�nie�o wy�mia�nie�te�-
re�nów,� w wy�ni�ku� cze�go� ca�ły� park� zna�lazł� się
w Cho�rzo�wie.�Coś�się�zmie�nia�w kwe�stii�par�ku.
Śle�dzę�wszyst�kie�do�nie�sie�nia�na ten�te�mat,�więc
wiem,�że�wła�śnie�po�wsta�ła�Ko�ali�cja�Or�ga�ni�za�cji
Po�za�rzą�do�wych�zło�żo�na z 6�sto�wa�rzy�szeń�i fun�-
da�cji�(po�pie�ra�ją�Ka�zi�mierz�Kutz),�któ�ra�wal�czy,�by
park�przede�wszyst�kim�po�zo�stał�w obec�nych�gra�-
ni�cach.�Jej�mi�sją�jest�też�prze�ko�na�nie�sa�mo�rzą�-
du�woj.�ślą�skie�go�do po�zy�ska�nia�przez�WPKiW
sta�tu�su�or�ga�ni�za�cji�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go,�da�ją�ce�-
go�mu�moż�li�wość�ulg�oraz�do�stę�pu�do środ�ków
pu�blicz�nych�i unij�nych,�a tak�że�za�cho�wa�nie�„ci�chej
stre�fy”�ja�ko�miej�sca�od�po�czyn�ku.�
My�ślę,�że�WPKiW�to�bar�dziej�pro�blem�dla�sa�-

mo�rzą�du�wo�je�wódz�kie�go,�mar�szał�ka,�ale�na�sze
wo�je�wódz�two�tak�że�sa�mo�nie�udźwi�gnie�ta�kich
kosz�tów.�Mam�wra�że�nie,�że�lu�dzie�w in�nych�re�-
gio�nach�na�sze�go�kra�ju,�nie�wie�le�wie�dzą�o par�-
ku�cho�rzow�skim.�Choć�by�wa�ją�tu�od�wie�dza�ją�cy

z naj�dal�szych�za�kąt�ków�świa�ta.
Pa�mię�tam,�że�wie�le� lat� te�mu,
kie�dy�opro�wa�dza�łem�po Cho�-
rzo�wie�ko�le�żan�kę�z War�sza�wy,
by�ła�za�sko�czo�na pięk�nem�par�-
ku�–�stwo�rzo�ne�go�w ser�cu�te�-
re�nów� prze�my�sło�wych.� Mam
wra�że�nie,�że�ostat�nio�coś�jed�-
nak� zmie�nia� się� na lep�sze.
Mia�sta�z po�wro�tem�chcą�dbać
o swo�ją�zie�leń�i chcą�in�we�sty�-
cje� z nią� zwią�za�ne� fi�nan�so�-
wać.�Np.�ta�kie�pro�jek�ty�już�re�-
ali�zu�ją�Ty�chy.

– Już pod pi sa no po ro zu -
mie nie „Ma ster Plan” dla
WPKiW. Ma ją po wstać, ca ło -
rocz ne ba se ny, no wo cze sne
we so łe mia stecz ko, no wa ko -
lej ka. To do bry po mysł?
–� Park� jest� do�brem� nas

wszyst�kich,�dzię�ki�nie�mu�od�dy�-
cha�my�czyst�szym�po�wie�trzem,�słu�cha�my�śpie�-
wu�pta�ków,�oglą�da�my�ład�ną�zie�leń.�Stwo�rzył�bo�-
wiem�w aglo�me�ra�cji�przy�ja�zny�mi�kro�kli�mat.�Te�-
raz�w Cho�rzo�wie�jest�o wie�le�czy�ściej,�bo�jest
mniej�prze�my�słu,�a dzię�ki�mi�kro�kli�ma�to�wi�w par�-
ku� ro�śnie� mnó�stwo� grzy�bów.� To� ozna�cza,� że
w peł�ni�od�no�wi�ło�się�tu�ży�cie�bio�lo�gicz�ne.�Każ�-
dy�kto�choć�raz�spa�ce�ro�wał�tu�taj,�wie�ile�da�je�to
przy�jem�no�ści�i jak�tu�taj�się�wy�po�czy�wa.�W par�-
ku�za�wsze�by�ło�miej�sce�tak�że�dla�sztu�ki,�kul�tu�-
ry,�re�kre�acji�i my�ślę,�że�jest�na�dal�i bę�dzie�w przy�-
szło�ści.

– A czym dla pa na jest cho rzow ski park?
–�Po pro�stu,�wszyst�kim,�miej�scem�pra�cy,�wy�-

po�czyn�ku,�ży�cia.�Gdy�wraz�z pro�fe�so�rem�Wła�dy�-
sła�wem�Nie�mir�skim,�to�on�na�uczył�mnie�wszyst�-
kie�go,�co�trze�ba�wie�dzieć�o zie�le�ni�miej�skiej.�Kie�-
dy�two�rzy�li�śmy�kon�cep�cję�par�ku�na�wet�nie�do koń�-
ca�zda�wa�łem�so�bie�spra�wę�z te�go,�ja�ką�ode�gra
ro�lę�dla�ślą�skiej�aglo�me�ra�cji.�Wte�dy�no�bi�li�ta�cją�by�-
ła�dla�mnie�pra�ca�z tak�zna�ko�mi�tym�fa�chow�cem
i to,�że�do�ce�niał�mo�je�po�my�sły.�Cho�ciaż�już�wte�-
dy�wie�dzia�łem,�że�ro�bi�my�coś�nie�zwy�kłe�go�i bar�-
dzo�waż�ne�go.�Do�pie�ro�wie�le�lat�póź�niej�zro�zu�mia�-
łem�jed�nak,�co�park�mo�że�nam�dać.�W cza�sie�naj�-
więk�szej�pro�spe�ri�ty�pra�co�wa�ło�w nim�pra�wie 1,5
tys.�osób.�Te�raz�kil�ka�dzie�siąt.�Cho�rzów�moż�na by�-
ło�by�po�rów�nać�z Cen�tral�Par�kiem�w No�wym�Jor�-
ku,�z któ�rym�śmia�ło�mo�że�kon�ku�ro�wać.

– Cen tral Park to ulu bio ne miej sce spo tkań,
spa ce rów wie lu Ame ry ka nów, nie tyl ko no wo -
jor czy ków. Że la zny punkt wy cie czek po USA.
Zo ba czy my go nie mal w każ dej pro duk cji fil -
mo wej po ka zu ją cej No wy Jork, czy w ogó le
Ame ry kę Pół noc ną.
–�Te�par�ki�wie�le�łą�czy.�Oby�dwa�są�w czo�łów�ce

świa�to�wej� naj�więk�szych� za�ło�żeń� zie�le�ni� śród�-
miej�skiej.�Nie�któ�rzy�wska�zu�ją,�że�WPKiW�jest�na�-
wet�więk�szy�od Cen�tral�Par�ku,�i na pew�no�naj�więk�-
szy�w Eu�ro�pie.�Nasz�park�zresz�tą�też�ota�cza�ją�wiel�-
kie�osie�dla�Cho�rzo�wa,�Ka�to�wic�(os.�Ty�siąc�le�cia)
i Sie�mia�no�wic�Ślą�skich. I tu�taj�tak�że�jest�ro�ślin�ność
z ca�łe�go�świa�ta.�Ma�my�tu�choć�by�ame�ry�kań�skie
de�re�nie,�czy�drze�wa�me�ta�se�kwoi�o cha�rak�te�ry�-
stycz�nych�ko�rze�niach�wy�ra�sta�ją�cych�wy�so�ko�po�-
nad po�wierzch�nię�gle�by.�Są�tu�azja�tyc�kie�mi�ło�rzę�-
by,�tu�li�pa�now�ce,�klo�ny�ja�poń�skie,�oraz�eu�ro�pej�skie
ci�sy,�ja�łow�ce,�świer�ki�i jo�dły.�Nie�bra�ku�je�też�cie�-
ka�wych�za�ło�żeń,�ta�kich�choć�by�jak�ko�tli�na di�no�-
zau�rów�w ZOO,�ogród�jest�prze�cież�in�te�gral�ną�czę�-
ścią�par�ku,�sta�wy�z ro�ślin�no�ścią�wod�ną,�czy�ro�-
sa�rium.�Ro�sa�rium�po�wsta�ło�w 1968�ro�ku,�z ini�cja�-
ty�wy�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Mi�ło�śni�ków�Róż,�po�-
sa�dzo�no�tu�wte�dy�pra�wie 30�tys.�ro�ślin.�Ze�bra�no
pra�wie 300�od�mian�tych�pięk�nych�kwia�tów.�

– 30 ty się cy róż?! To na praw dę ro bi wra że nie!
–�I w więk�szo�ści�po�cho�dzi�ły�z da�rów�pol�skich

i eu�ro�pej�skich�ho�dow�ców.�Po�dob�nie�zresz�tą�jak�i in�-
ne�ro�śli�ny�sa�dzo�ne�na te�re�nie�par�ku.�Bo�Śląsk�bar�-
dziej�niż�in�ne�re�gio�ny�kra�ju,�do�ce�nia�war�tość�zie�-
le�ni.�Na�wet�po�wstał�styl�aran�ża�cji�ty�po�wo�ślą�skie�-
go�ogro�du�w na�szym�oto�cze�niu.�Mu�szą�się�w nim
zna�leźć,�miej�sce�wy�po�czyn�ku,�stół,�krze�sła.�Jak
w pio�sen�ce...�„Pyk,�pyk,�pyk�z fa�jecz�ki,�duś,�duś,
duś�go�łą�becz�ki.�Fa�jecz�ka,�go�łą�be�czek,�ła�wecz�ka,
ogró�de�czek. I w ka�dłub�ku�kos�–�to�sta�rzy�ka�los”.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

AGNIESZ�KA�ZIE�LIń�SKA

REGION

park mo ja mi łość
Roz mo wa z ar chi tek tem kra jo bra zu hEN Ry kIEM OZIEM BA łą,
współ twór cą za ło żeń cho rzow skie go wpkiw

Ar chi tekt kra jo bra zu Hen�ryk� Oziem�ba�ła z Ty chów,
(rocz nik 1942), ab sol went Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie, przez 30 lat zwią za -
ny z Wo je wódz kim Par kiem Kul tu ry i Wy po czyn ku im.
Je rze go Zięt ka, (od szedł stam tąd w 1995 ro ku), twór -
ca za ło żeń zie le ni miej skiej w wie lu mia stach ślą skich;
wy kła dow ca (au tor pu bli ka cji na te mat zie le ni miej skiej),
spe cja li sta ogrod nic twa i folk lo ry sty ki (je go kom po zy -
cje kwia to we zdo bi ły m.in. ko ścio ły w cza sie piel grzy -
mek Ja na Paw ła II do Pol ski). Chęt nie an ga żu je się
w aran ża cje wy staw kwia tów i ogro dów w cho rzow -
skiej ha li „Ka pe lusz”, to wa rzy szy im zresz tą od po cząt -
ku ich ist nie nia, (od by ło się już 119 edy cji). 
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Szóstka do gresu
ATLAS PROGRES to�pierwsza�na�rynku�specjalistyczna�linia�sześciu�zapraw�klejących�do�pły-
tek�gresowych.�Pozwala�ona�tak�dobrać�właściwości�kleju�do�parametrów�płytek,�by�trwale�i�mocno
zespolić�okładzinę�z�podłożem,�nawet�w�najtrudniejszych�warunkach�eksploatacji.�Przy�wielu
rodzajach�gresu,�oferowanych�na�rynku,�jest�to�sprawa�niezwykle�ważna.�

W�skład�linii�ATLAS PROGRES wchodzi�sześć�zapraw:
●�PROgres STANDARD – klej podstawowy
Idealny�do�gresów�mniejszych�rozmiarów.�Zapewnia�długie�i�bezpieczne�użytkowanie�okła-
dziny�tam,�gdzie�nie�jest�wymagane�zastosowanie�kleju�elastycznego�

●�PROgres STANDARD BIAŁY – klej podstawowy na białym cemencie
Chroni�przed�przebarwieniami�nasiąkliwe�gresy�polerowane�mniejszych�rozmiarów.�Po-
siada�własności�kleju�STANDARD,�ponadto�może�być�stosowany�w�systemach�ogrze-
wania�podłogowego

●�PROgres EXPRESS – klej o krótkim czasie wiązania
Sposób�na�szybki�remont.�Ruch�pieszy�i�fugowanie�już�po�4�godzinach!

●�PROgres MEGA – klej do płytek o dużym formacie
Elastyczny�klej�samorozpływny�i�grubowarstwowy,�specjalnie�do�podłogowych�płyt�wiel-
koformatowych.�Zabezpiecza�przed�powstawaniem�pustek�powietrznych,�wyrównuje�drobne
ubytki�podłoża�(do�20�mm),�idealny�na�balkony�i�tarasy,�a�także�w�systemach�ogrzewa-
nia�podłogowego.

●�PROgres MEGA BIAŁY – klej do płytek o dużym formacie na białym cemencie
Posiada�wszystkie�właściwości�PROgresu�MEGA,�dodatkowo�chroni�przed�przebarwieniami.

●�PROgres ELASTYK – klej elastyczny na podłogi i na ściany
Klej�elastyczny�do�mocowania�płytek�gresowych�średniego�i�dużego�formatu,�zarówno
na�ścianach,�jak�i�na�podłogach.�Nadaje�się�do�stosowania�w�systemach�ogrzewania�pod-
łogowego,�na�tarasach,�balkonach�i�schodach.�Zapewnia�trwałe�połączenie�układu�płytka
+�klej�+�podłoże,�pomimo�występowania�w�nim�odkształceń,�wynikających�z�dobowych
i�rocznych�wahań�temperatur.�

Każda�z�zapraw�jest�wodo-�i�mrozoodporna,�każdą�można�stosować�zarówno�wewnątrz,�jak�i
na�zewnątrz�budynków.�Wszystkie�spełniają�wymagania�PN-EN�12004:2002�i�posiadają�Atest
Higieniczny�PZN.�

Kolor i błysk
Wśród�atlasowych�nowości�w�dziale�materiałów�do�układania�płytek�ceramicznych�i�kamiennych
znajdują�się�dwie�zaprawy�do�fugowania:

FUGA ATLAS ARTIS –�jedyna�na�rynku�fuga,�produkowana�w�oparciu�o�technologię�COLOR
PROTECT®.�Technologia�ta�przedłuża�trwałość�koloru�spoiny�i�ogranicza�wpływ�szkodliwych�czyn-
ników.�Charakteryzuje�się�ona�także�maksymalnie�zmniejszoną�nasiąkliwością�dzięki�zastoso-
waniu�EFEKTU�PERLENIA®.�Jest�również�zabezpieczona�przed�szkodliwym�działaniem�grzy-
bów�i�pleśni�systemem�MYKO�BARIERA®.�Zaprawa�nadaje�się�do�spoin�o�szer.�1-25�mm,�można
ją�stosować�zarówno�we�wnętrzach�jak�i�na�zewnątrz,�na�ogrzewanie�podłogowe,�do�łazienek
i�kabin�prysznicowych.

FUGA Atlas Artis Style –�pierwsza�na�polskim�rynku�dekoracyjna�fuga�cementowa�z�Efektem
Brokatowym.�Dzięki�brokatowi�poliestrowemu,�mieni�się�ona�tysiącem�malutkich�refleksów,�mi-
goczących�niczym�szlachetne�kamienie.�Są�to�brokatowe�odpowiedniki�10�spośród�31�kolorów
fugi�ATLAS�ARTIS.�Pozwala�to�na�równoczesne�stosowanie�jednego�koloru�fugi�w�dwóch�wer-
sjach:�matowej�i�brokatowej.�Fuga�brokatowa�posiada�wszystkie�właściwości�FUGI�ATLAS�AR-
TIS,�można�ją�jednak�stosować�tylko�we�wnętrzach.�

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  jako PARTNER HANDLOWY posiada w swojej
bogatej ofercie wszystkie wyroby firmy „ATLAS”  Sp. z o.o. i oferuje je w konkurencyj-
nych cenach wraz z usługą. 

K.S.S.E. PODSTREFA GLIWICE
ul. Wyczółkowskiego 101

44-109 Gliwice

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
0 669 445 680, 0 724 240 178, 0 669 445 657

Zamówienia na adres: hurtowniarobud@op.pl

Zapewniamy:
Konkurencyjne ceny! Operatywną i szybką obsługę! 

Dowóz towarów do klienta! Dogodne warunki płatności!
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W ra�mach�współ�pra�cy�han�dlo�wej�z pro�du�cen�ta�mi�ma�te�ria�łów bu�dow�-
la�nych�pod�pi�sa�li�śmy�sze�reg�wią�żą�cych�kon�trak�tów han�dlo�wych. Na�szy�-
mi�part�ne�ra�mi�są:
● AR DEX, ATLAS –�che�mia�bu�dow�la�na
● IZO HAN, Q -FLEX –�izo�la�cje�prze�ciw�wod�ne�i prze�ciw�wil�go�cio�we
● DO LI NA NI DY, MUL TI GIPS –�tyn�ki�i wy�ro�by�gip�so�we
● SI LI KA TY KLU CZE, LE IER –�ma�te�ria�ły�ścien�ne�i ko�mi�ny
● AU STRO THERM, PA NEL TECH –�sty�ro�pia�ny

DREW NO BU DOW LA NE 
Więź ba da cho wa jo dło wa, lub świer ko wa w róż nych wy mia rach
do ci na na na wy miar zgod nie z po trze ba mi klien ta.
Ofe�ru�je�my�w do�sko�na�łych�ce�nach:
● ła�ty ● drew�no�sza�lun�ko�we
● kontr�ła�ty ● stem�ple�bu�dow�la�ne
● kan�tów�ki ● drewno�su�szo�ne�
Ma te ria ły w KON KU REN CYJ NYCH ce nach oraz Ope ra tyw na i Szyb -
ka Ob słu ga.

Naj więk szym ATU TEM na�szej�fir�my�są�Bez�płat�ne�Spe�cja�li�stycz�ne
Szko�le�nia�ma�ją�ce�na ce�lu�pod�nie�sie�nie�wie�dzy�prak�tycz�nej�i teo�-
re�tycz�nej�z za�kre�su�no�wych�roz�wią�zań�i�tech�no�lo�gii�sto�so�wa�nych
w bu�dow�nic�twie.�

Szko�le�nia�w szcze�gól�no�ści�kie�ro�wa�ne�są�do:
● pro�jek�tan�tów i kie�row�ni�ków bu�dów ● firm�wy�ko�naw�czych,
● bry�ga�dzi�stów i pra�cow�ni�ków nad�zo�ru ● służb�utrzy�ma�nia�ru�chu
● za�rząd�ców nie�ru�cho�mo�ści�i wspól�not ● klien�ta�in�dy�wi�du�al�ne�go�

Szko�le�nia�te�po�zwa�la�ją�na przy�go�to�wa�nie�do�brze�wy�kwa�li�fi�ko�wa�nej�ka�-
dry�bran�żo�wych�spe�cja�li�stów�-fa�chow�ców.
Obej�mu�ją�w swo�im�za�kre�sie�Pra�ce�Gla zur ni cze,�Do cie ple nio we, Izo -
la cyj ne, jak�i Wy koń cze nio we.
Wraz�ze�spe�cja�li�sta�mi�fir�my�AR DEX pro�wa�dzi�my szko�le�nia�z za�kre�su
spe�cja�li�stycz�nych�sys�te�mów ta�ra�so�wych.
Ist�nie�je�rów�nież�moż�li�wość�przy�go�to�wa�nia�pro�gra�mu�szko�leń�pod ką�-
tem�Świa dectw Ener ge tycz nych.

NOwy SkłAD BUDOwlANy w Gliwicach

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

Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�ne�„RO�BUD” Sp.�z o.o.
Ja�ko�fir�ma�bu�dow�la�na�z�wieloletnią�tradycją�i�doświadczeniem�w ra�mach�swo�jej�dzia�łal�no�ści�otwo�rzy�ła

SKŁAD MA TE RIA ŁÓW BU DOW LA NYCH.
SKŁAD ofe�ru�je�ma te ria ły bu dow la ne pol�skich�i za�gra�nicz�nych�pro�du�cen�tów�w KON KU REN CYJ NYCH CE NACH

oraz�NA DO GOD NYCH WA RUN KACH PŁAT NO ŚCI.

Prze�te�sto�wa�nie�materiałów na wła�snych�bu�do�wach�zapewnia�GWA RAN CJĘ

nie�tyl�ko�PRO DU CEN TA, ale�i UŻYT KOW NI KA.

CHE MIA BU DOW LA NA ● IZO LA CJE (CIĘŻ KIE I OGÓL NE) ● TYN KI I GIP SY ● MATERIAŁY ŚCIENNE

Ofe ru je my: Do�wóz�to�wa�rów�do klien�ta! Szyb�ką�re�ali�za�cję�za�mó�wień! Ne�go�cja�cje�w za�mó�wie�niach�zbior�czych!

ZA�PRA�SZA�MY�DO�WSPÓŁ�PRA�CY.
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po zo sta nie
w na szej pa mię ci

wSpOMNIENIE

Zmarł�na�gle,�w peł�ni�sił�twór�czych,�ma�jąc 59�lat
wy�peł�nio�nych�pra�cą,�uda�ny�mi�pro�jek�ta�mi�i roz�wią�-
za�nia�mi�tech�nicz�ny�mi,�któ�re�za�pi�sa�ły�się�zło�ty�mi�zgło�-
ska�mi�w po�wo�jen�nej�hi�sto�rii�na�sze�go�re�gio�nu.�Wa�-
cław�Wa�chal�był�po�sta�cią�nie�tu�zin�ko�wą,�któ�rą�po�zo�-
stał�na za�wsze�w pa�mię�ci�swo�ich�współ�pra�cow�ni�ków,
licz�nych�ko�le�gów�i przy�ja�ciół.
Mgr� inż.�Wa�cław�Wa�chal�uro�dził� się 10�stycz�-

nia 1933�ro�ku�wGru�dzią�dzu.�Już�w wie�ku 9�lat�stra�-
cił�oj�ca,�któ�ry�wal�czył�i zgi�nął�w kam�pa�nii�wrze�śnio�-
wej.�On�sam�w tym�cza�sie�wraz�zmat�ką�i bra�tem�zo�-
stał� ewa�ku�owa�ny� do Kro�sna.� Po woj�nie� ro�dzi�-
na osia�dła�na Ślą�sku,�w Gli�wi�cach.�W tym�mie�ście
Wa�cław�w 1951�ro�ku�zdał�ma�tu�rę�i roz�po�czął�stu�dia
naWy�dzia�le�In�ży�nie�rii�Sa�ni�tar�nej�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.
W 1957�ro�ku�ukoń�czył�stu�dia�z ty�tu�łem�ma�gi�stra�in�-
ży�nie�ra�i spe�cja�li�za�cją�–�go�spo�dar�ka�wod�na w za�-
kła�dzie�prze�my�sło�wym.�
W tym�sa�mym�ro�ku�pod�jął�pra�cę�wWo�je�wódz�kim

Biu�rze�Pro�jek�tów�Ka�to�wi�ce�–�Za�chód�z sie�dzi�bą�wGli�-
wi�cach,�fir�mą,�z któ�rą�zwią�zał�pra�wie�ca�łe�swo�je,�po�-
nad 30�let�nie�ży�cie�za�wo�do�we,�prze�cho�dząc�wszyst�-
kie�szcze�ble�ka�rie�ry.�Na po�cząt�ku�był�asy�sten�tem�pro�-
jek�tan�ta,�póź�niej�pro�jek�tan�tem,�star�szym�pro�jek�tan�-
tem�i kie�row�ni�kiem�ze�spo�łu.
W 1962�ro�ku�ob�jął�funk�cję�kie�row�ni�ka�pra�cow�ni

in�sta�la�cyj�nej,�a w 1974�ro�ku�zo�stał�kie�row�ni�kiem�ze�-
spo�lo�nej�pra�cow�ni�cie�płow�ni�czej.�W 1976�ro�ku�zo�-
stał�mia�no�wa�ny�za�stęp�cą�dy�rek�to�ra�ds.�pro�jek�to�wa�-
nia,�a od 1�paź�dzier�ni�ka 1977�ro�ku�po�wie�rzo�no�mu
sta�no�wi�sko�na�czel�ne�go�dy�rek�to�ra�WBP�Za�brze
W li�sto�pa�dzie 1977�r.�ukoń�czył�dwu�let�nie�Stu�dium

Po�dy�plo�mo�we�w za�kre�sie�ko�or�dy�na�cji�pro�jek�to�wa�-
nia� in�we�sty�cji� prze�my�sło�wych� na Wy�dzia�le� Bu�-
dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.
W ca�łym�okre�sie�pra�cy�wWBP�Za�brze�od�zna�czał

się�nie�zwy�kłą�ak�tyw�no�ścią,�wiel�ki�mi�zdol�no�ścia�mi�or�-
ga�ni�za�tor�ski�mi�i wszech�stron�ną�wie�dzą.�
–�Wwy�ni�ku�wie�lu�roz�mów�i spo�tkań�zWa�cła�wem

Wa�cha�lem�pod�ją�łem�pra�cę�wWBP�–�wspo�mi�na je�-
go�bli�ski�współ�pra�cow�nik�inż.�Wła�dy�sław�Wil�gu�sie�-
wicz.�– Istot�ne�zna�cze�nie�tej�de�cy�zji�mia�ła�wy�bit�-
na oso�bo�wość�W.�Wa�cha�la�i je�go�zdol�no�ści�kie�row�-
ni�cze�i or�ga�ni�za�cyj�ne,�a tak�że�je�go�głę�bo�ka�i wszech�-

stron�na zna�jo�mość� pro�ble�ma�ty�ki� cie�płow�nic�twa
i ener�ge�ty�ki.
Wa�cław�Wa�chal�cie�szył�się�du�żym�uzna�niem�i sza�-

cun�kiem�nie�tyl�ko�pra�cow�ni�ków�biu�ra,�ale�rów�nież
przed�sta�wi�cie�li�władz�zwierzch�nich�oraz�in�sty�tu�cji�i za�-
kła�dów�współ�pra�cu�ją�cych�z Wo�je�wódz�kim�Biu�rem
Pro�jek�tów�Za�brze.
–�Mój�maż�był�czło�wie�kiem�nie�zwy�kłym�–�wspo�-

mi�na żo�na Bo�że�na.�Za�wsze�to�wa�rzy�szy�ła�mu�po�go�-
da�du�cha,�wia�ra�w szczę�śli�wą�przy�szłość.�Był�mo�-
im�mę�żem�i przy�ja�cie�lem.�Ce�cho�wa�ła�go�wiel�ka�mą�-
drość�ży�cio�wa�i sta�rał�się�to�prze�ka�zy�wać�in�nym.�Za�-
wsze�sza�no�wał�dru�gie�go�czło�wie�ka.�Był�wiel�kim�au�-
to�ry�te�tem�dla�lu�dzi.�Wspa�nia�ło�myśl�nie�wy�ba�czał�i nie
cho�wał�w so�bie�wro�go�ści.�Swo�ją�po�sta�wą�roz�bra�jał
wszyst�kich�i na�sta�wiał�przy�jaź�nie�do świa�ta.�Był�oso�-
bą�życz�li�wą�i otwar�tą.�Po�tra�fił�zna�leźć�czas�dla�każ�-
dej�oso�by,�któ�ra�się�do nie�go�zwró�ci�ła�o po�moc�i za�-
wsze�tą�po�moc�otrzy�my�wał.�Był�lu�bia�ny�i sza�no�wa�-
ny�przez�wszyst�kich,�któ�rzy�go�zna�li.�
Mie�li�śmy�wspól�ne�za�in�te�re�so�wa�nia,�zra�zem�spę�-

dza�li�śmy�każ�dy�wol�ny�czas.�Uwa�żam�za dar�lo�su�spo�-
tka�nie�na swej�dro�dze�tak�wspa�nia�łe�go�czło�wie�ka.
Po�zo�sta�nie�w mym�ser�cu�na za�wsze.
W1977�Wa�cław�Wa�chal�ro�ku�otrzy�mał�wy�róż�nie�-

nie�i po�dzię�ko�wa�nie�Wo�je�wódz�kie�go�Za�rzą�du�Roz�-
bu�do�wy�Miast� i Osie�dli�Wiej�skich� w Ka�to�wi�cach
za opra�co�wa�nie�kom�plek�so�we�go�pro�gra�mu�przy�go�-
to�wa�nia� i uzbro�je�nia� te�re�nów� dla� bu�dow�nic�twa
miesz�ka�nio�we�go�w la�tach 1980-1990.
W 1982�ro�ku�wy�róż�nił�go�Wo�je�wo�da�Ka�to�wic�ki

za opra�co�wa�nie�Pro�gra�mu�Roz�wo�ju�Woj.�Ka�to�wic�-
kie�go
W 1984�ro�ku�otrzy�mał�na�gro�dy�za opra�co�wa�nie

Pro�gra�mu�Roz�wo�ju�Cie�płow�nic�twa�Woj.�Ka�to�wic�kie�-
go,�a tak�że�za opra�co�wa�nie�do�ku�men�ta�cji�tech�nicz�-
nej�dla I eta�pu�DTŚ�oraz�za uru�cho�mie�nie�sys�te�mu
cie�płow�ni�cze�go�Ka�to�wic�i GOP�Cen�trum�oraz�ma�-
gi�stra�li�ciepl�nej�dla�Hu�ty�Ka�to�wi�ce,�FSM�Biel�sko,�El.
Cho�rzów�i in�nych�obiek�tów�i za�kła�dów�prze�my�sło�-
wych�Ślą�ska.
Nie�za�leż�nie�od pra�cy�za�wo�do�wej�wWBP�Za�brze

peł�nił�wie�le�funk�cji�w in�nych�jed�nost�kach�go�spo�dar�-
czych�i sto�wa�rzy�sze�niach.�

Był�m.in.�człon�kiem�Za�rzą�du
Od�dzia�łu� i prze�wod�ni�czą�cym
Sek�cji�Cie�płow�ni�czej�w Pol�skim
Zrze�sze�niu�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�-
ków�Sa�ni�tar�nych,�człon�kiem�Ze�-
spo�łu�Do�rad�cze�go�ds.�Cie�płow�-
nic�twa�w Mi�ni�ster�stwie�Ad�mi�ni�-
stra�cji,� Go�spo�dar�ki� Te�re�no�wej
i Ochro�ny�Śro�do�wi�ska,�rze�czo�-
znaw�cą� w spra�wach� in�sta�la�cji
i cie�płow�nic�twa�a tak�że�człon�kiem
ko�mi�sji�ds.�Ener�ge�ty�ki�wUrzę�dzie
Miej�skim�w Gli�wi�cach.
W okre�sie�pra�wie 15-let�nie�go

kie�ro�wa�nia�biu�rem�przy�czy�nił�się
do po�waż�ne�go� wzro�stu� licz�by
wy�ko�ny�wa�nych�opra�co�wań�pro�-

jek�to�wo�-kon�cep�cyj�nych�i stu�dial�nych.�W tym�wła�śnie
okre�sie�zo�sta�ło�pod�ję�te�wWBP�Za�brze�pro�jek�to�wa�-
nie�DTŚ,�kom�plek�so�wych�ukła�dów�cie�płow�ni�czych,
roz�wią�zań�eko�lo�gicz�nych.
W la�tach 80�pra�co�wał�rów�nież�w ze�spo�le�pro�jek�-

to�wo�-kon�cep�cyj�nym,�któ�ry�opra�co�wał 20�pro�jek�tów
ofer�to�wych�dla�no�wo�cze�snych�in�sta�la�cji�trans�por�tu
i skła�do�wa�nia�od�pa�dów�ener�ge�tycz�nych�w elek�trow�-
niach�kra�jo�wych�i za�gra�nicz�nych
W 1990�ro�ku�ustą�pił�ze�sta�no�wi�ska�dy�rek�to�ra�na�-

czel�ne�go�WBP�Za�brze�sku�pia�jąc�się�na roz�wo�ju�no�-
wo� za�ło�żo�nej� fir�my� „Eks�pert�pro�jekt.� Kie�ro�wał� nią
do swej�przed�wcze�snej�śmier�ci�w 1992�ro�ku.

Zmarł�w peł�ni�sił�twór�czych 1�mar�ca 1992�ro�ku.
Jesz�cze�dzień�wcze�śniej�był�służ�bo�wo�w Opo�lu.�
–�Ostat�nie�mo�je�spo�tka�nie�z W.�Wa�cha�lem�mia�-

ło�miej�sce 29�lu�te�go 1992�ro�ku.�–�wspo�mi�na inż.�Wła�-
dy�sław�Wil�gu�sie�wicz�–�W tym�dniu�wy�je�cha�li�śmy
doWPEC�Opo�le�w związ�ku�z pra�ca�mi�WBP�nad do�-
sta�wa�mi�cie�pła�z elek�trow�ni�Opo�le�doWPEC�Opo�-
le.�W dro�dze�po�wrot�nej�za�uwa�ży�łem�u W.�Wa�cha�-
la�dość�sil�ne�ob�ja�wy�zmę�cze�nia,�ale�wró�ci�li�śmy�doGli�-
wic�kie�ro�wa�nym�przez�nie�go�sa�mo�cho�dem�bez�więk�-
szych�pro�ble�mów.�Na�za�jutrz�otrzy�ma�łem�te�le�fo�nicz�-
ną�wia�do�mość�o na�głym� je�go�zgo�nie.�Ten�na�gły
i przed�wcze�sny�zgon�był�oczy�wi�ście�wy�ni�kiem�bar�-
dzo�in�ten�syw�ne�go�try�bu�ży�cia�oraz�na�pięć�i stre�sów
ja�kie�prze�zy�wał�szcze�gól�nie�w la�tach 80.�nie�zwy�kle
trud�nych�ze�wzglę�dów�eko�no�micz�nych�i spo�łecz�nych.
Wa�cław�Wa�chal�zo�stał�po�cho�wa�ny�na Cmen�ta�-

rzu�Cen�tral�nym�w Gli�wi�cach.
Za wie�lo�let�nią�i ak�tyw�ną�pra�cę�za�wo�do�wą�i dzia�-

łal�ność�spo�łecz�ną�mgr�inż.�Wa�cław�Wa�chal�ozna�-
czo�ny�zo�stał�Krzy�żem�Ka�wa�ler�skim�OOP�i Zło�tym
Krzy�żem�Za�słu�gi.�Otrzy�mał�rów�nież�wie�le�od�zna�czeń
re�sor�to�wych�i wo�je�wódz�kich.�

Bardzo�kochał�swojego�syna

Z�bratem�Jerzym
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wspo mnie nie o wa cła wie wa cha lu
– wy bit nej oso bo wo ści
bu dow nic twa ślą skie go
Wswej�bio�gra�fii�za�wo�do�wej,�po�nad 20-lat�po�świę�-

ci�łem�pra�cy�za�wo�do�wej�w ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej.
W de�ka�dzie�lat 80-tych�ja�ko�Prze�wod�ni�czą�cy�Wo�-
je�wódz�kiej� Ko�mi�sji� Pla�no�wa�nia,� Wi�ce�wo�je�wo�da
i Wo�je�wo�da�Ka�to�wic�ki.�Współ�pra�co�wa�łem�w tym
okre�sie�z bar�dzo�wie�lo�ma�wy�bit�ny�mi�spe�cja�li�sta�mi,
eks�per�ta�mi�w wie�lu�dzie�dzi�nach�za�wo�do�wych.�Dzi�-
siaj�spo�śród�nich�chciał�bym�przy�po�mnieć�po�stać�mgr
inż.�Wa�cła�wa�Wa�cha�la,�dłu�go�let�nie�go�dy�rek�to�ra�Wo�-
je�wódz�kie�go�Biu�ra�Pro�jek�tów�w Za�brzu.
Po�zo�sta�je�w mo�jej�pa�mię�ci�ja�ko�wy�bit�na oso�bo�-

wość.�Po pierw�sze,�ze�wzglę�du�na swój�pro�fe�sjo�na�-
lizm�i kom�pe�ten�cje�w za�wo�do�wej�dzie�dzi�nie�ja�ką�by�-
ło�pro�jek�to�wa�nie,�bu�do�wa�i eks�plo�ata�cja�sys�te�mów
go�spo�dar�ki�ciepl�nej�i ener�ge�tycz�nej.�Po dru�gie�–�z ty�-
tu�łu�Je�go�zdol�no�ści�kie�row�ni�czych�i or�ga�ni�za�cyj�nych.
Naj�bar�dziej�ce�nię�so�bie�szcze�gól�nie�waż�ną�pre�dys�-
po�zy�cję�i umie�jęt�ność�oso�bi�stą�Wa�cła�wa�Wa�cha�la
ja�ką�by�ło�sys�te�mo�we�trak�to�wa�nie�każ�de�go�te�ma�tu
i za�gad�nie�nia.�Kon�se�kwent�ne�sto�so�wa�nie�lo�gicz�nych
za�sad�roz�wią�zy�wa�nia�każ�de�go�pro�ble�mu�po�przez
dia�gno�zę�sta�nu�obec�ne�go,�usta�le�nie�ce�lu�głów�ne�-
go�i szcze�gó�ło�wych,�okre�śle�nie�za�dań�a na�stęp�nie
wa�run�ków�i me�tod�ich�re�ali�za�cji.�
Te�oso�bi�ste�wa�lo�ry�in�te�lek�tu�al�ne�Wa�cła�wa�Wa�-

cha�la� zo�sta�ły� wiel�ce� uży�tecz�nie� wy�ko�rzy�sta�ne
w for�mu�ło�wa�niu�stra�te�gii�i pro�gra�mów�roz�wo�ju�re�-
gio�nal�ne�go�na�sze�go�wo�je�wódz�twa�w la�tach 80-tych,
a na ich�pod�sta�wie�w opra�co�wa�niu�kom�plek�so�wych
pro�jek�tów�roz�wo�ju�re�gio�nu�w po�szcze�gól�nych�dzie�-
dzi�nach�in�fra�struk�tu�ry:�
–�cen�tral�ne�go�cie�płow�nic�twa,�go�spo�dar�ki�wod�no�-

-ście�ko�wej,�trans�por�tu�i ko�mu�ni�ka�cji�oraz�ochro�ny
i kształ�to�wa�nia�śro�do�wi�ska.
Na po�cząt�ku�lat 80-tych,�ów�cze�sne�wo�je�wódz�-

two�ka�to�wic�kie�sta�nę�ło�przed dra�ma�tycz�ną�ko�niecz�-
no�ścią�zre�wi�do�wa�nia�do�tych�cza�so�wej�po�li�ty�ki�tyl�ko
wy�łącz�nie�eks�ten�syw�ne�go�roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go
re�gio�nu.�For�so�wa�nie�roz�bu�do�wy�prze�my�słu�cięż�kie�-
go,�zwłasz�cza�gór�nic�twa�wę�glo�we�go�i hut�nic�twa,�nie
li�cząc�się�z re�alia�mi�przy�nio�sło�bar�dzo�brze�mien�ne
skut�ki.� Naj�waż�niej�sze� z nich� to:� prze�kro�cze�nie
chłon�no�ści�prze�strzen�nej�wo�je�wódz�twa�i ele�men�-
tar�nych�pro�gów�eko�lo�gicz�nych,�wy�czer�pa�nie�wszel�-
kich�re�zerw�bi�lan�so�wych�i wy�dol�no�ści�in�fra�struk�tu�-
ry�tech�nicz�nej�re�gio�nu,�po�gor�sze�nie�się�wa�run�ków
ży�cia�lud�no�ści�–�miesz�ka�nio�wych,�ob�słu�gi�tech�nicz�-
nej�i spo�łecz�nej.
W 1981�ro�ku�po�wo�ła�ne�zo�sta�ło�Ko�le�gium�ds.�Pla�-

no�wa�nia�Roz�wo�ju�Wo�je�wódz�twa,�któ�re�mu�prze�wod�-
ni�czy�łem.�W skład�Ko�le�gium,�ja�ko�wio�dą�cy�do�rad�-
ca,�po�wo�ła�ny�zo�stał�Wa�cław�Wa�chal,�ja�ko�Dy�rek�-
tor�WBP�w Za�brzu.�To�gre�mium�wy�bit�nych�spe�cja�-
li�stów�kie�ru�jąc�się�za�sa�dą�Wa�cła�wa�Wa�cha�la,�czy�li
sys�te�mo�we�go� trak�to�wa�nia� każ�de�go� pro�ble�mu,
uzna�ło,� że� w pierw�szej� ko�lej�no�ści� roz�po�czę�cie
roz�wią�zy�wa�nia�głów�nych�pro�ble�mów�wo�je�wódz�twa
mo�że�na�stą�pić�w pro�ce�sie:�dłu�go�okre�so�we�go�pro�-
gra�mo�wa�nia�roz�wo�ju�re�gio�nu,�in�te�gra�cji�pla�no�wa�-
nia�spo�łecz�no�-go�spo�dar�cze�go�z prze�strzen�nym,�ko�-
or�dy�na�cji�pla�nów�rocz�nych,�wie�lo�let�nich�i per�spek�-

ty�wicz�nych,�przy nad�rzęd�no�ści�spo�łecz�nej�ak�cep�-
ta�cji�ce�lów�roz�wo�ju�wo�je�wódz�twa.
Na tej�pod�sta�wie�roz�po�czę�ły�się�in�ten�syw�ne�pra�-

ce,�aby�wdro�żyć�w prak�ty�ce�przy�ję�te�po�glą�dy�dal�-
sze�go�trak�to�wa�nia�roz�wo�ju�re�gio�nu.
W pierw�szej�ko�lej�no�ści�opra�co�wa�ny�zo�stał�pro�-

jekt�no�wej�„Struk�tu�ry�funk�cjo�nal�nej�i or�ga�ni�za�cyj�nej
pla�no�wa�nia�spo�łecz�no�-go�spo�dar�cze�go�i prze�strzen�-
ne�go�wo�je�wódz�twa”.�Po wdro�że�niu�te�go�pro�jek�tu
opra�co�wa�ny�zo�stał�„RA�PORT”�ja�ko�in�for�ma�cja�dla
Rzą�du�o pod�sta�wo�wych�wa�run�kach�dal�sze�go�funk�-
cjo�no�wa�nia�i roz�wo�ju�wo�je�wódz�twa.�By�ła�to�też�bar�-
dzo�istot�na pro�gno�za ostrze�gaw�cza�wo�bec�władz
cen�tral�nych�o wzra�sta�ją�cym�za�gro�że�niu�wy�ko�rzy�-
sta�nia�po�ten�cja�łu�prze�my�sło�we�go�i po�gor�sze�nia�wa�-
run�ków�ży�cia�miesz�kań�ców�re�gio�nu.�
W czerw�cu 1982�ro�ku�na pod�sta�wie�te�go�„Ra�por�-

tu”,�KO�MI�TET�GO�SPO�DAR�CZE�GO�RA�DY�MI�NI�-
STRÓW,�za�twier�dził�har�mo�no�gram�dzia�łań�władz
cen�tral�nych�i wo�je�wódz�twa�ce�lem�przy�go�to�wa�nia
ma�te�ria�łów�dla�Ra�dy�Mi�ni�strów.
Rok�póź�niej�na pod�sta�wie�wspól�ne�go�opra�co�wa�-

nia� Ko�mi�sji� Pla�no�wa�nia� przy Ra�dzie� Mi�ni�strów
i Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�w Ka�to�wi�cach�od�by�ło�się
po�sie�dze�nie�Pre�zy�dium�Rzą�du,�któ�re�pod�ję�ło�PO�-
STA�NO�WIE�NIA�nr 34/85�o pod�sta�wo�wych�wa�run�-
kach�dal�sze�go�funk�cjo�no�wa�nia�i roz�wo�ju�wo�je�wódz�-
twa�ka�to�wic�kie�go.�
Pan� Wa�cław� Wa�chal� oso�bi�ście� uczest�ni�czył

w tych�bar�dzo�licz�nych�i dłu�go�trwa�łych�uzgod�nie�-
niach�kształ�to�wa�nia�dal�szej�po�li�ty�ki�re�gio�nal�ne�go�roz�-
wo�ju�wo�je�wódz�twa�z po�szcze�gól�ny�mi�or�ga�na�mi�Rzą�-
du.�Był�współ�au�to�rem�przy�ję�tych�przez�Pre�zy�dium
Rzą�du�usta�leń�koń�co�wych,�któ�re�mia�ły�za�pew�nić�dal�-
szy,� zrów�no�wa�żo�ny� roz�wój� re�gio�nu� ślą�skie�go.
Rów�nie�istot�ny�wkład�wniósł�w prak�tycz�ne�wdro�że�-
nie�tych�usta�leń.�
PO�STA�NO�WIE�NIA�Pre�zy�dium�Rzą�du,�za�pew�ni�-

ły�przy�go�to�wa�nie,�a na�stęp�nie�roz�po�czę�cie�re�ali�za�-
cji�klu�czo�wych�in�we�sty�cji�in�fra�struk�tu�ral�nych�wo�je�-
wódz�twa,�a wśród�nich:
bu�do�wę�wo�do�cią�gu�gru�po�we�go�„Dziedź�ko�wi�ce”,

zbior�ni�ka�wod�ne�go�w Świn�nej�Po�rę�bie�oraz�zbior�-
ni�ka�prze�ciw�po�wo�dzio�we�go�w Ra�ci�bo�rzu,
bu�do�wę�cen�tral�nych�oczysz�czal�ni�ście�ków�w Ka�-

to�wi�cach,�Sie�mia�no�wi�cach�i So�snow�cu,
bu�do�wę�„Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej”�i „Ko�le�-

jo�we�go�Ru�chu�Re�gio�nal�ne�go”,
roz�bu�do�wę�i mo�der�ni�za�cję�cen�tral�nych�elek�tro�-

cie�płow�ni�mię�dzy�in�ny�mi�w Ka�to�wi�cach,�Ty�chach
i Za�brzu.
Rów�no�cze�śnie�Ra�da�Mi�ni�strów�w tym�sa�mym�do�-

ku�men�cie�zo�bo�wią�za�ła�wów�czas�bar�dzo�sil�ne�de�-
cy�zyj�nie� re�sor�ty� go�spo�dar�cze� do współ�dzia�ła�nia
z wła�dza�mi�wo�je�wódz�twa�ka�to�wic�kie�go�do pro�wa�-
dze�nia�wspól�nych�prac�pro�gra�mo�wych�dla�umoż�-
li�wie�nia�har�mo�ni�zo�wa�nia�dal�sze�go�roz�wo�ju�re�gio�-
nu,�a wśród�nich:
Pla�nu� Re�gio�nal�ne�go� Roz�wo�ju� Wo�je�wódz�twa

do 1995r�oraz�Wo�je�wódz�kie�go�Pla�nu�Za�go�spo�da�-
ro�wa�nia�Prze�strzen�ne�go,

Wie�lo�let�nie�go�Pro�gra�mu�Ochro�ny�i Kształ�to�wa�-
nia�Śro�do�wi�ska�na la�ta 1986-1990�oraz 1990-1995r.
wraz�z pro�jek�cją�za�dań�te�go�pro�gra�mu�przez�po�-
szcze�gól�ne�re�sor�ty�go�spo�dar�cze,
Per�spek�ty�wicz�ne�go�Sys�te�mu�Trans�por�to�wo�–�Ko�-

mu�ni�ka�cyj�ne�go�wo�je�wódz�twa.
Tak�że�w tych,�fun�da�men�tal�nych�dla�dal�sze�go�roz�-

wo�ju�wo�je�wódz�twa�stra�te�gicz�nych�pro�jek�tach�pro�-
gra�mo�wych,�bar�dzo�istot�ny�udział�miał�Wa�cław�Wa�-
chal�oraz�kie�ro�wa�ne�przez�Nie�go�Wo�je�wódz�kie�Biu�-
ro�Pro�jek�tów�w Za�brzu,�któ�ry�już�wów�czas�przy�go�-
to�wa�ło�do�ku�men�ta�cję�tech�nicz�ną�dla I -go�eta�pu�bu�-
do�wy�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej.�

Tą oso bi stą swo ją wy po wiedź o Wa cła wie Wa -
cha lu trak tu ję ja ko po dzię ko wa nie za wie lo let nią
wza jem ną współ pra cę, za bar dzo kon struk tyw -
ne wspie ra nie mo jej dzia łal no ści pu blicz nej,
zwłasz cza w za kre sie pro gra mo wa nia i pla no wa -
nia roz wo ju re gio nal ne go wo je wódz twa. W swej
dal szej dzia łal no ści za wo do wej sta le wy ko rzy -
sty wa łem prze ję tą od Wa cła wa Wa cha la, wspo -
mnia ną na wstę pie, za sa dę sys te mo we go trak -
to wa nia każ de go pro ble mu i że la znej kon se kwen -
cji w re ali za cji przy ję te go pla nu dzia ła nia. Bar -
dzo so bie ce nię, że na sza wza jem na wie lo let nia
współ pra ca za wo do wa prze ro dzi ła się w przy jaźń
i do ce nia nie tych sa mych war to ści. 

Wa�cław�Wa�chal swo ją ka rie rę spor to wą roz po czął
w 1953 ro ku, wstę pu jąc do sek cji mo to ro wej
Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go w Gli wi cach.
W 1954 ro ku uzy skał li cen cję za wod ni ka mo to cy -
klo we go. Spe cja li zo wał się w raj dach mo to cy klo -
wych te re no wych zwa nych „Trial”, star tu jąc sys -
te ma tycz nie bar dzo szyb ko wszedł do gro na li czą -
cych się w tym spo rcie za wod ni ków
Z waż niej szych osią gnięć na le ży wy mie nić zdo by -
cie jed ne go zło te go i dwóch srebr nych me da li
w Mię dzy na ro do wych Raj dach Ta trzań skich. W la -
tach 1958-59 był człon kiem mo to cy klo wej Ka dry Na -
ro do wej. 
Je go pa sje za wo do we jed naj za czę ły po wo li wy pie -
rać pa sje spor to we. W 1962 ro ku zre zy gno wał ze
star tów. Jesz cze przez pa rę lat był człon kiem za rzą -
du AU TO MO TO KLU BU Gli wi ce, peł niąc funk cję Ka -
pi ta na Spor to we go, dzie ląc się wie dzą i do świad -
cze niem z młod szy mi ko le ga mi i za wod ni ka mi
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czy obo wiąz ko we kon tro le
obiek tów bu dow la nych
za pew nia ją bez pie czeń stwo
ich użyt kow ni kom?
Usta�wo�daw�ca� w pra�wie� bu�dow�la�nym� po�-

świę�cił�ca�ły�roz�dział 6�utrzy�ma�niu�obiek�tów�bu�-
dow�la�nych.�Są�tam�za�war�te�przede�wszyst�kim
obo�wiąz�ki�wła�ści�cie�la�i za�rząd�cy�obiek�tu�bu�dow�-
la�ne�go.�To�wła�śnie�te�oso�by�są�bez�po�śred�nio
z usta�wy�od�po�wie�dzial�ne�za wła�ści�we�użyt�ko�-
wa�nie�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go,�zgod�ne�z prze�zna�-
cze�niem�i wy�ma�ga�nia�mi�ochro�ny�śro�do�wi�ska,
a tak�że�za utrzy�my�wa�nie�go�w na�le�ży�tym�sta�-
nie�tech�nicz�nym�i es�te�tycz�nym,�nie�do�pusz�cza�-
jąc�do nad�mier�ne�go�po�gor�sze�nia�się�je�go�wła�-
ści�wo�ści�użyt�ko�wych�i spraw�no�ści�tech�nicz�nej.
Cho�dzi�o za�pew�nie�nie�speł�nie�nia�tzw.�wy�ma�gań
pod�sta�wo�wych� do�ty�czą�cych� bez�pie�czeń�stwa
kon�struk�cji,�bez�pie�czeń�stwa�po�ża�ro�we�go�oraz
bez�pie�czeń�stwa�użyt�ko�wa�nia,�ale�rów�nież�np.
za�sad�oszczęd�no�ści�ener�gii.�W usta�wie�pra�wo
bu�dow�la�ne�okre�ślo�no�ra�mo�we�za�sa�dy�wy�ma�ga�-
nych�kon�tro�li�obo�wiąz�ko�wych,�któ�re�ge�ne�ral�nie
obej�mu�ją�wszyst�kie�użyt�ko�wa�ne�obiek�ty�bu�dow�-
la�ne.�
Or�ga�na�mi�upraw�nio�ny�mi�do eg�ze�kwo�wa�nia

obo�wiąz�ków�na�kła�da�nych�prze�pi�sa�mi�pra�wa�bu�-
dow�la�ne�go�w za�kre�sie�obo�wiąz�ko�wych�kon�tro�li
obiek�tów�bu�dow�la�nych�są�po�wia�to�wi�i wo�je�wódz�-
cy�in�spek�to�rzy�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go,�któ�rzy�mo�-
gą�żą�dać�od wła�ści�cie�la�lub�za�rząd�cy�obiek�tu�in�-
for�ma�cji�lub�udo�stęp�nie�nia�do�ku�men�tów�zwią�-
za�nych� z je�go� utrzy�ma�niem� i użyt�ko�wa�niem,

w tym�pro�to�ko�łów�z kon�tro�li�okre�so�wych.�W prak�-
ty�ce�du�ża�ilość�obiek�tów�bu�dow�la�nych�nie�jest
pod�da�wa�na�kon�tro�lom�obo�wiąz�ko�wym,�a tyl�ko
w przy�pad�ku�za�po�wie�dzia�nej�kon�tro�li�przez�in�-
spek�to�rów�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�spo�rzą�dza�ny
jest� ak�tu�al�ny�pro�to�kół.�Więk�szość�wła�ści�cie�li,
zwłasz�cza�bu�dyn�ków�jed�no�ro�dzin�nych�do�wia�du�-
je�się�o obo�wiąz�ko�wych�kon�tro�lach�przy oka�zji
wi�zy�ty�in�spek�to�ra�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go.�Uwa�-
ża�ją,�że�je�śli�ko�mi�niarz�prze�czy�ści�raz�na ja�kiś
czas�ko�min,�to�wy�star�czy�je�dy�nie�ra�chu�nek,�bo
on�świad�czy�o wy�ko�na�niu�usłu�gi.�Po co�ktoś�ma
pi�sać�pro�to�kół�o spraw�no�ści�tech�nicz�nej�prze�-
wo�dów� ko�mi�no�wych,� je�śli� nic� się� nie� dzie�je,
a prze�cież� ta�ki� pro�to�kół� ge�ne�ru�je� do�dat�ko�wo
kosz�ty.�Przy cią�głym�ogra�ni�cza�niu�na�kła�dów�nie�-
zbęd�nych�do utrzy�ma�nia�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go
nie�ma�środ�ków�na ta�ki�cel.�Dzie�je�się�tak�zwłasz�-
cza�w ma�łych�wspól�no�tach�miesz�ka�nio�wych�lub
bu�dow�nic�twie�jed�no�ro�dzin�nym.�Obiek�ty�za�rzą�-
dza�ne�przez�li�cen�cjo�no�wa�nych�za�rząd�ców�lub
spół�dziel�nie� miesz�ka�nio�we� są� ob�ję�te� pra�wie
w 100%�obo�wiąz�ko�wy�mi�kon�tro�la�mi.�Dla�prze�-
cięt�ne�go�Ko�wal�skie�go�stan�tech�nicz�ny�obiek�tu
wi�dać�go�łym�okiem.�a gdy�na na�pra�wy�i tak�bra�-
ku�je�pie�nię�dzy�to,�po co�tra�cić�jesz�cze�środ�ki
na kon�tro�le?�W rze�czy�wi�sto�ści�or�ga�ny�kon�tro�-
lu�ją�ce�prze�strze�ga�nie�pra�wa�bu�dow�la�ne�go�ma�-
ją�nie�wiel�ki�wpływ�na za�kres�i za�sięg�pro�wa�dzo�-

nych�kon�tro�li.�Nikt�nie�wie�rów�nież,�ja�ki�pro�cent
obiek�tów�jest�pod�da�wa�ny�obo�wiąz�ko�wym�kon�-
tro�lom.�Nie�są�okre�ślo�ne�jed�no�znacz�nie�prze�pi�-
sy�do�ty�czą�ce�spo�so�bu�pro�wa�dze�nia�kon�tro�li�i za�-
war�to�ści� pro�to�ko�łu� z jej� prze�bie�gu.� Je�dy�nie
w sto�sun�ku�do bu�dyn�ków�miesz�kal�nych�w roz�-
po�rzą�dze�niu,�któ�re�okre�śla�wa�run�ki�tech�nicz�ne
użyt�ko�wa�nia�znaj�du�je�się�roz�dział�do�ty�czą�cy�kon�-
tro�li.�Wy�mie�nio�no�w nim�ele�men�ty�ja�kie�po�wi�nien
za�wie�rać�spo�rzą�dza�ny�pro�to�kół,�za�tem�oso�ba
wy�ko�nu�ją�ca�kon�tro�lę�spraw�dza�obiekt�w tym�za�-
kre�sie.�Ła�twiej�rów�nież� in�spek�to�rom�or�ga�nów
nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�eg�ze�kwo�wać�pra�wi�dło�-
wy�za�kres�kon�tro�li.�W przy�pad�ku�in�nych�obiek�-
tów�bu�dow�la�nych�nie�ma�roz�po�rzą�dzeń�do�ty�czą�-
cych�wa�run�ków�ich�użyt�ko�wa�nia�i wy�stę�pu�je�do�-
wol�ność�in�ter�pre�ta�cji�w za�kre�sie�pro�wa�dzo�nej
kon�tro�li.� Nie�któ�rzy� kon�tro�lu�ją�cy� uwa�ża�ją,� że
moż�na�po�sił�ko�wać�się�przez�ana�lo�gię�wspo�mnia�-
ny�mi�wa�run�ka�mi�tech�nicz�ny�mi�użyt�ko�wa�nia�bu�-
dyn�ków�miesz�kal�nych.�Ale�czy�moż�na�po�rów�nać
bu�dy�nek�miesz�kal�ny,�na�wet�wie�lo�ro�dzin�ny�do ol�-
brzy�miej�ha�li�prze�my�sło�wej�ze�spe�cja�li�stycz�ny�-
mi� in�sta�la�cja�mi� i cią�ga�mi� tech�no�lo�gicz�ny�mi.
Dla�ta�kich�obiek�tów�po�win�ny�po�ja�wić�się�od�ręb�-
ne�prze�pi�sy�wy�ko�naw�cze�do�ty�czą�ce�wa�run�ków
ich�użyt�ko�wa�nia.�Jest�to�jed�nak�trud�ne�za�gad�-
nie�nie�z uwa�gi�na róż�no�rod�ność�i spe�cy�fi�kę�za�-
rów�no�spo�so�bu�użyt�ko�wa�nia�jak�i za�gad�nie�nia

Tak�wy�glą�da�więk�szość�bu�dyn�ków�o nie�ure�gu�lo�wa�nym�sta�nie�praw�nym.�Głów�ny�po�-
wód�to�brak�na�praw�bie�żą�cych�i re�mon�tów.�

Ma�łe�uszko�dze�nia�tyn�ku�mo�gą�do�pro�wa�dzić�do za�wil�go�ce�nia�ścian�i naj�le�piej�na�-
pra�wiać�ja�na bie�żą�co.
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do�ty�czą�ce�kon�struk�cji.�Brak�prze�pi�sów�wy�ko�naw�-
czych�jest�du�żym�utrud�nie�niem�za�rów�no�dla�wy�-
ko�nu�ją�cych�kon�tro�le�jak�i wła�ści�cie�li�lub�za�rząd�-
ców,�któ�rzy�za�zwy�czaj�nie�po�sia�da�ją�wy�kształ�-
ce�nia�bu�dow�la�ne�go�i nie�po�tra�fią�oce�nić�czy�prze�-
pro�wa�dzo�na�kon�tro�la�zo�sta�ła�wy�ko�na�na�fa�cho�-
wo�i w peł�nym�za�kre�sie.�Sa�mo�za�pew�nie�nie�oso�-
by�prze�pro�wa�dza�ją�cej�kon�tro�lę�nie�raz�nie�wy�star�-
cza.�Dla�prze�pro�wa�dze�nia�pra�wi�dło�wej�kon�tro�-
li,�zwłasz�cza�in�sta�la�cji�ga�zo�wych�i elek�trycz�nych
wy�ma�ga�ny�jest�do�stęp�do po�szcze�gól�nych�lo�-
ka�li�miesz�kal�nych�w bu�dyn�kach�wie�lo�ro�dzin�nych.
Tu�po�ja�wia�ją�się�trud�no�ści�szcze�gól�nie�w do�tar�-
ciu�do czę�ści�miesz�kań,�któ�rych�wła�ści�cie�le�wy�-
je�cha�li�np.�do pra�cy�za gra�ni�cę�lub�wła�ści�ciel�ce�-
lo�wo�nie�prze�by�wa�w miesz�ka�niu�po roz�pi�sa�niu
da�ty�kon�tro�li,�bo�chce�ukryć�stan�fak�tycz�ny.�Nie
ma�w na�szym�kra�ju�re�gu�la�cji�praw�nych�w tym
za�kre�sie,� po�za� moż�li�wo�ścią� po�wia�do�mie�nia
pro�ku�ra�tu�ry�o przy�pad�ku�no�to�rycz�ne�go�utrud�nia�-
nia� wy�peł�nie�nia� obo�wiąz�ków� wy�ni�ka�ją�cych
z pra�wa�bu�dow�la�ne�go.�Jest�to�jed�nak�żmud�na
dro�ga�i nie�za�wsze�za�rząd�ca�ma�moż�li�wość�pod�-
ję�cia� tak� kar�ko�łom�nych� kro�ków� w sto�sun�ku
do nie�zdy�scy�pli�no�wa�ne�go�użyt�kow�ni�ka.�Za�tem
czy�pro�to�kół�wy�ko�na�ny�np.�tyl�ko�dla�czę�ści�prze�-
wo�dów�ko�mi�no�wych�obiek�tu�jest�wy�star�cza�ją�cy
do stwier�dze�nia� ich� na�le�ży�te�go� sta�nu� tech�-
nicz�ne�go�i spraw�dze�nia�pra�wi�dło�wo�ści�pod�łą�-
czeń?�Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�ta�ki�pro�to�kół�nie�wy�-
peł�nia�usta�wo�we�go�obo�wiąz�ku�i or�gan�spraw�-
dza�ją�cy�mo�że�eg�ze�kwo�wać�wy�ko�na�nie�pra�wi�-
dło�we�go�pro�to�ko�łu,�obej�mu�ją�ce�go�wszyst�kie�pod�-
łą�cze�nia�do pio�nów�ko�mi�no�wych,�ale�oczy�wi�ście
tyl�ko�od wła�ści�cie�la�lub�za�rząd�cy,�któ�rzy�czu�ją
się�bez�rad�ni,�w ta�kiej�sy�tu�acji.�Nie�ma�żad�nych
ure�gu�lo�wań�praw�nych,�któ�re�po�zwa�la�ły�by�prze�-
pro�wa�dzić�or�ga�nom�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�po�-
stę�po�wa�nie�przy�mu�sza�ją�ce�do wy�ko�na�nia�w sto�-
sun�ku�do użyt�kow�ni�ka�miesz�ka�nia.�
Dla�pod�nie�sie�nia�bez�pie�czeń�stwa�obiek�tów

zwłasz�cza�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej�o du�żej�po�-
wierzch�ni�za�bu�do�wy�po ka�ta�stro�fie�ha�li�wy�sta�-
wien�ni�czej�w Cho�rzo�wie�wpro�wa�dzo�no�obo�wią�-
zek� pro�wa�dze�nia� kon�tro�li� okre�so�wych� ta�kich
obiek�tów�dwa�ra�zy�w ro�ku,�po okre�sie�zi�my�tj.
do 31�ma�ja�oraz�przed se�zo�nem�zi�mo�wym�tj.
do 30�li�sto�pa�da.�O ile�wy�ni�ki�pierw�szej�kon�tro�li
moż�na�wy�ko�rzy�stać�w se�zo�nie�bu�dow�la�nym�tj.
do koń�ca�paź�dzier�ni�ka�da�ne�go�ro�ku�to�ter�min
dru�giej�kon�tro�li�unie�moż�li�wia,�za�zwy�czaj�z po�-
wo�du�złych�wa�run�ków�at�mos�fe�rycz�nych,�prze�-
pro�wa�dze�nie�za�le�ca�nych�ro�bót.�Jest�to�ra�czej
kon�tro�la,�któ�ra�w rze�czy�wi�sto�ści�spraw�dza�wy�-
ko�na�nie�za�le�ceń�po�przed�niej�kon�tro�li�i mo�gła�by
być�na�zwa�na�spraw�dza�ją�cą.�
Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�usta�wy�pra�wo�bu�dow�-

la�ne�od�po�wie�dzial�ność�za kon�tro�lę�po�no�si�oso�-
ba�po�sia�da�ją�ca�do te�go�ro�dza�ju�czyn�no�ści�od�-
po�wied�nie�przy�go�to�wa�nie�za�wo�do�we�tj.�upraw�-
nie�nia�bu�dow�la�ne�i jest�człon�kiem�izby�za�wo�do�-
wej.�Oka�zu�je�się�jed�nak,�że�więk�szość�pro�to�ko�-
łów�jest�ro�bio�na�sztam�po�wo,�ra�czej�na ilość�niż
na ja�kość,�je�dy�nie�po to,�by�speł�nić�obo�wią�zek
wy�ni�ka�ją�cy� z prze�pi�sów� pra�wa.� Przy du�żych
i skom�pli�ko�wa�nych�obiek�tach�bu�dow�la�nych�so�-
lid�ne�opra�co�wa�nie�wią�że�się�z du�żym�na�kła�dem
pra�cy� i wy�so�ki�mi�kosz�ta�mi,�na któ�re�nie�stać
więk�szo�ści�wła�ści�cie�li�lub�uwa�ża�ją�to�za stra�tę
pie�nię�dzy.�Za�tem�wy�ko�na�nie�pro�to�ko�łu�z kon�tro�li
nie�ko�niecz�nie�od�zwier�cie�dla�ak�tu�al�ny�stan�tech�-
nicz�ny� obiek�tu.� Od�no�si� się� to� zwłasz�cza

do obiek�tów�o kon�struk�cji�sta�lo�wej,�w któ�rych
cza�sa�mi�do�pie�ro�szcze�gó�ło�wa�eks�per�ty�za�wska�-
zu�je�na wy�stę�pu�ją�ce�za�gro�że�nie.�Znam�przy�pa�-
dek�bu�dyn�ku�z za�da�sze�niem�w kon�struk�cji�sta�-
lo�wej,� któ�re�mu� gro�zi�ła� ka�ta�stro�fa� bu�dow�la�na
a pro�to�ko�ły�z kon�tro�li�wy�ko�ny�wa�nych�je�dy�nie�wi�-
zu�al�nie�nie�wy�ka�zy�wa�ły�na�wet�je�go�złe�go�sta�-
nu�tech�nicz�ne�go.�Do�pie�ro�szcze�gó�ło�wa�eks�per�-
ty�za� tech�nicz�na� wy�ka�za�ła� nie�pra�wi�dło�wo�ści
w wy�ko�na�niu�po�łą�czeń�spa�wa�nych�i wy�stę�pu�-
ją�ce�re�al�ne�za�gro�że�nie�ka�ta�stro�fą�bu�dow�la�ną�po�-
dob�ną�do tej�z Cho�rzo�wa.�Du�żym�pro�ble�mem�dla
osób�prze�pro�wa�dza�ją�cych�kon�tro�le�sta�nu�tech�-
nicz�ne�go� jest� spo�sób� wy�koń�cze�nia� obiek�tów
zwłasz�cza�han�dlo�wych�z su�fi�ta�mi�pod�wie�szo�ny�-
mi,�ukry�wa�ją�cy�mi�więk�szość�in�sta�la�cji.�Do�tar�cie
do kon�struk�cji�jest�bar�dzo�uciąż�li�we�i wy�ma�ga
nie�raz�pod�ję�cia�spe�cjal�nych�dzia�łań�umoż�li�wia�-
ją�cych�pra�wi�dło�we�spraw�dze�nie�np.�po�łą�czeń
śru�bo�wych�czy�spa�wa�nych.�War�to�do�dać,�że
spraw�dza�nie� sta�nu� tech�nicz�ne�go� nie�któ�rych
obiek�tów�bu�dow�la�nych�np.�pod�ziem�nych�sie�ci
uzbro�je�nia�tech�nicz�ne�go�wy�ma�ga�uży�cia�spe�-
cja�li�stycz�ne�go�sprzę�tu�spraw�dza�ją�ce�go�szczel�-
ność�ga�zo�cią�gów�lub�ka�na�li�za�cji.�Wią�że�się�to
oczy�wi�ście�z do�dat�ko�wy�mi�kosz�ta�mi,�ja�kie�na�-
le�ży�po�nieść,�aby�prze�pro�wa�dzić�obo�wiąz�ko�wą
kon�tro�lę.�

W związ�ku�z po�ja�wia�ją�cy�mi�się�w ostat�nich�la�-
tach�nie�spo�ty�ka�ny�mi�do�tych�czas�na ta�ką�ska�-
lę�zja�wi�ska�mi�at�mos�fe�rycz�ny�mi�o wy�jąt�ko�wym
od�dzia�ły�wa�niu�na obiek�ty�bu�dow�la�ne�np.�po�-
nadnor�ma�tyw�ne�opa�dy�śnie�gu,�sil�ne�wia�try�hu�-
ra�ga�no�we�itp.�po�ja�wił�się�nie�daw�no�prze�pis�ob�-
li�gu�ją�cy�wła�ści�cie�li�lub�za�rząd�ców�do jesz�cze�jed�-
nej�kon�tro�li,�o któ�rej�więk�szość�oby�wa�te�li�nie�pa�-
mię�ta.�War�to�za�tem�przy�po�mnieć,�że�każ�do�ra�-
zo�wo�w przy�pad�ku�wy�stą�pie�nia�nie�ko�rzyst�nych
zja�wisk� at�mos�fe�rycz�nych,� od�dzia�ły�wu�ją�cych
na obiek�ty�bu�dow�la�ne�na�le�ży�prze�pro�wa�dzić�kon�-
tro�lę� ich�bez�piecz�ne�go�użyt�ko�wa�nia.�Nie� jest
okre�ślo�ny�za�kres�tej�spe�cy�ficz�nej�kon�tro�li,�ale
w za�my�śle�usta�wo�daw�cy�cho�dzi�ło�o wpro�wa�dze�-
nie�do�dat�ko�we�go�spraw�dze�nia�obiek�tu�pod ką�-
tem�bez�pie�czeń�stwa�je�go�użyt�kow�ni�ków�i re�al�-
ne�go�za�gro�że�nia�w szcze�gól�nie�nie�bez�piecz�nych
wa�run�kach.�
W przy�pad�ku�stwier�dze�nia�za�gro�że�nia�ży�cia�lub

zdro�wia�lu�dzi,�bez�pie�czeń�stwa�mie�nia�bądź�śro�-
do�wi�ska�oso�ba�do�ko�nu�ją�ca�kon�tro�li�(nie�za�leż�nie
od jej�ro�dza�ju)�ma�obo�wią�zek�prze�sła�nia�ko�pii�pro�-
to�ko�łu�do nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go.�Po otrzy�ma�niu
in�for�ma�cji�in�spek�tor�prze�pro�wa�dza�bez�zwłocz�nie
kon�tro�lę,�by�po�twier�dzić�usu�nię�cie�stwier�dzo�nych
uszko�dzeń�i za�gro�że�nia.�Je�śli�wła�ści�ciel�uchy�la
się�od wy�ko�na�nia�za�le�ceń�pro�to�ko�łu�or�gan�mo�-
że�wy�dać�de�cy�zję�ad�mi�ni�stra�cyj�ną�przy�mu�sza�ją�-
cą�do wy�ko�na�nia�obo�wiąz�ku�usu�nię�cia�za�gro�że�-
nia�ży�cia�lub�mie�nia,�ce�lem�unik�nię�cia�np.�ka�ta�-
stro�fy� bu�dow�la�nej.� Tyl�ko� obiek�ty� wiel�ko� po�-
wierzch�nio�we�(po ka�ta�stro�fie�cho�rzow�skiej�ha�li)
zo�sta�ły�ob�ję�te�spe�cjal�nym�nad�zo�rem�i sta�ty�sty�-
ką.�W przy�pad�ku�kon�tro�li�ta�kich�obiek�tów�oso�ba
do�ko�nu�ją�ca�kon�tro�li�jest�obo�wią�za�na�bez�zwłocz�-
nie�pi�sem�nie�za�wia�do�mić�wła�ści�wy�or�gan�nad�zo�-
ru�bu�dow�la�ne�go�o prze�pro�wa�dzo�nej�kon�tro�li,�bez
wzglę�du�na jej�wy�nik.�Da�je�to�po�gląd�or�ga�nom�ad�-
mi�ni�stra�cji�jak�du�ży�pro�cent�tych�obiek�tów�pod�-
da�wa�nych�jest�prze�glą�dom�dwa�ra�zy�w ro�ku.�
Co�na�le�ży�na�pra�wić�w bu�dyn�ku�naj�le�piej�wie

za�rząd�ca�po pra�wi�dło�wo�wy�ko�na�nej�kon�tro�li,�ale
czy�znaj�dzie�fun�du�sze�na wy�ko�na�nie�naj�pil�niej�-
szy�prac?�Trud�no�mu�nie�raz�prze�ko�nać�wspól�-
no�tę�do pod�ję�cia�uchwa�ły�w spra�wie�prze�pro�wa�-
dze�nia�re�mon�tu�np.�da�chu,�któ�ry�prze�cie�ka,�bo
we�dług� miesz�kań�ców� niż�szych� kon�dy�gna�cji
waż�niej�sze�jest�wy�ko�na�nie�par�kin�gu.�Te�trud�no�-
ści�do�pro�wa�dza�ją�czę�sto�do złe�go�sta�nu�tech�-
nicz�ne�go�bu�dyn�ku�mi�mo�pra�wi�dło�wo�wy�ko�ny�wa�-
nych�kon�tro�li.,�gdyż�nie�usu�wa�się�uszko�dzeń
ma�łych�tyl�ko�do�pro�wa�dza�do znisz�cze�nia�np.�ca�-
łe�go�po�kry�cia�da�cho�we�go.�
Znacz�nie�go�rzej�jest�z obiek�ta�mi,�któ�re�nie�ma�-

ją�wła�ści�cie�la�lub�za�rząd�cy�i nikt�nie�pro�wa�dzi
żad�nych�kon�tro�li�ani�tym�bar�dziej�ro�bót�re�mon�-
to�wych.�A ta�kich�obiek�tów�jest�spo�ro,�zwłasz�cza
na Ślą�sku.�Lo�ka�to�rzy�ma�ją�świa�do�mość�złe�go
sta�nu�tech�nicz�ne�go,�ale�nie�ma�ją�pra�wa�do nie�-
ru�cho�mo�ści.�Na�wet�po�in�for�mo�wa�nie�nad�zo�ru�bu�-
dow�la�ne�go�nie�po�pra�wi�sy�tu�acji,�bo�nie�ma�na ko�-
go�wy�dać�de�cy�zji�na usu�nię�cie�nie�pra�wi�dło�wo�-
ści.�Nikt�w ta�kich�obiek�tach�nie�prze�pro�wa�dza
kon�tro�li�a Gmi�ny�tłu�ma�czą,�że�ma�ją�zwią�za�ne�rę�-
ce,�bo�nie�wol�no�pu�blicz�nych�pie�nię�dzy�prze�zna�-
czać� na pry�wat�ną� wła�sność.�W ten� spo�sób,
przy du�żym�nie�do�bo�rze�miesz�kań,�np.�so�cjal�-
nych,�nisz�cze�je�wie�le�bu�dyn�ków�o nie�ure�gu�lo�-
wa�nym�sta�nie�praw�nym.�

MAŁ�GO�RZA�TA�MA�ZUR

Kon�struk�cje�sta�lo�we�znacz�nie�ła�twiej�bu�do�wać�niż�kon�-
tro�lo�wać.

Złe�użytkowanie�budynków�prowadzi�do�ich�zagrzy-
bienia,�które�stanowi�zagrożenie�dla�zdrowia�miesz-
kańców.�
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– Wo je wódz kie fun du sze ochro ny śro do -
wi ska spraw dzi ły się zna ko mi cie w ro li
sku tecz ne go in stru men tu fi nan su ją ce go
in we sty cje eko lo gicz ne, a mi mo to raz
po raz po wra ca po mysł ich li kwi da cji... 
–�Fun�du�sze�te�two�rzo�ne�są�z opłat�za ko�-

rzy�sta�nie�ze�śro�do�wi�ska�i kar�za je�go�za�nie�-
czysz�cza�nie.�Są�więc�for�mą�po�dat�ku,�któ�ry�wi�-
nien,� zda�niem� re�for�mu�ją�cych� fi�nan�se� pań�-
stwa,�tra�fiać�do je�go�bu�dże�tu.�Nie�ma�wąt�pli�-
wo�ści,�że�wów�czas�środ�ków�na ce�le�eko�lo�-
gicz�ne�z jed�ne�go�źró�dła,� ja�kim� jest�bu�dżet
pań�stwa,�by�ło�by�znacz�nie�mniej.�W ta�kiej�sy�-
tu�acji�naj�wię�cej�do stra�ce�nia�mia�ło�by�naj�bar�-
dziej� znisz�czo�ne� dzia�łal�no�ścią� prze�my�słu
wo�je�wódz�two�ślą�skie.�Trud�no�to�so�bie�na�wet
wy�obra�zić.�
Fun�du�sze�z oso�bo�wo�ścią�praw�ną�udzie�la�ją

bo�wiem�do�płat�do kre�dy�tów,�ni�sko�opro�cen�to�-
wa�nych�po�ży�czek,�do�ta�cji�dla�in�we�sty�cji�eko�-
lo�gicz�nych�i rów�no�cze�śnie�za�pew�nia�ją�czę�ścio�-
wy�zwrot�pie�nię�dzy�do do�brze�funk�cjo�nu�ją�ce�-
go�sys�te�mu�fi�nan�so�wa�nia�ochro�ny�śro�do�wi�ska.
Awięc�po�mna�ża�ją�ilość�pie�nię�dzy�kie�ro�wa�nych
na ten�cel.�Tak�że�w tym�sen�sie,�że�pod�mio�ty
po�dej�mu�ją�ce�się�bu�do�wy�oczysz�czal�ni�ście�ków,
skła�do�wi�ska�od�pa�dów�czy�ogra�ni�cze�nia�emi�-
sji�za�nie�czysz�czeń�z wy�so�kich�ko�mi�nów�bądź
do�mo�wych�pa�le�nisk,�in�we�stu�ją�rów�no�cze�śnie
swo�je,�znacz�nie�więk�sze�niż�fun�du�szo�we,�pie�-
nią�dze.
No�wa�usta�wa�o fi�nan�sach�pu�blicz�nych�prze�-

wi�du�je� wpraw�dzie� ko�rek�tę� sa�mo�rzą�do�wych
fun�du�szy�ce�lo�wych,�ale...�tych�eko�lo�gicz�nych
nie�li�kwi�du�je.�Pań�stwo�we�fun�du�sze�ce�lo�we�po�-
sia�da�ją�ce�oso�bo�wość�praw�ną,�czy�li�na�ro�do�wy
i wo�je�wódz�kie�fun�du�sze�ochro�ny�śro�do�wi�ska,
zo�sta�ną�prze�kształ�co�ne�w pań�stwo�we�i sa�mo�-
rzą�do�we�oso�by�praw�ne.�Spo�wo�du�je�to�je�dy�nie
umiej�sco�wie�nie�ich�w in�nej�ka�te�go�rii�in�sty�tu�cji
fi�nan�sów�pu�blicz�nych.�

Po�ten�cjal�ni�be�ne�fi�cjen�ci�tych�fun�du�szy�mo�-
gą�być�spo�koj�ni.�Ko�rzy�sta�nie�z fun�du�szo�we�go
wspar�cia�fi�nan�so�we�go�w przy�szłym�ro�ku�od�by�-
wać� się� bę�dzie� na do�tych�cza�so�wych� za�sa�-
dach. I wie�le�wska�zu�je�na to,�że�tak�po�zo�sta�-
nie�do cza�su�osią�gnię�cia�przez�Pol�skę�co�raz
ostrzej�szych� unij�nych� stan�dar�dów� śro�do�wi�-
sko�wych.

– Co się zmie ni? 
–� W dys�po�zy�cji� Wo�je�wódz�kich� Fun�du�szy

Ochro�ny�Śro�do�wi�ska...�po�ja�wi�się�no�wy�in�stru�-
ment� fi�nan�so�wy,� któ�ry� po�zwo�li� czę�ścio�wo
uma�rzać�kre�dy�ty,�za�cią�gnię�te�na ce�le�eko�lo�gicz�-
ne.�Bę�dzie�on�funk�cjo�no�wał,�obok�pre�fe�ren�cyj�-
nych�po�ży�czek,�do�ta�cji�i do�płat�do kre�dy�tów�itd...
To�sku�tek�no�we�li�za�cji�usta�wy�„Pra�wo�ochro�ny
śro�do�wi�ska”.

– Po wia to we i gmin ne fun du sze ochro ny
śro do wi ska ni gdy nie mia ły oso bo wo ści
praw nej...
–�Do�tąd�by�ły�ro�dza�jem�eko�lo�gicz�nej�„za�kład�-

ki”�w bu�dże�tach�gmin�i po�wia�tów.�Od no�we�go
ro�ku� opła�ty� za ko�rzy�sta�nie� ze� śro�do�wi�ska
i ka�ry�w czę�ści�prze�zna�czo�nej�dla�nich,�tra�fiać
bę�dą� bez�po�śred�nio� do ich� bu�dże�tów.� Ale,
zgod�nie� z za�pi�sem� zno�we�li�zo�wa�nej� usta�wy,
trze�ba�bę�dzie�je�w ca�ło�ści�–�jak�do�tąd�–�prze�-
zna�czyć�wy�łącz�nie�na ce�le�eko�lo�gicz�ne!!!

– Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do -
wi ska i GW w Ka to wi cach, choć na le ży
do naj za sob niej szych w kra ju, nie jest
w sta nie wes przeć wszyst kich pil nych in we -
sty cji w re gio nie. Czy wy star cza ją co ko rzy -
sta my z unij nej po mo cy?
–�WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�cach,�tak�jak�po�zo�sta�-

łe�fun�du�sze�wo�je�wódz�kie,�peł�ni�waż�ną�ro�lę�po�-
śred�ni�ka�w po�zy�ski�wa�niu�i wy�dat�ko�wa�niu�środ�-
ków�z naj�więk�sze�go�unij�ne�go�Pro�gra�mu�Ope�-
ra�cyj�ne�go� In�fra�struk�tu�ra� i Śro�do�wi�sko�na la�-
ta 2007-2013.�Prze�zna�cza�ne�są�one�na go�spo�-
dar�kę�wod�no�-ście�ko�wą,�go�spo�dar�kę�od�pa�da�-

mi�i ochro�nę�po�wierzch�ni�zie�mi.�Na naj�mniej�-
sze� pro�jek�ty,� któ�rych� war�tość� nie� prze�kro�-
czy 25�mln�eu�ro,�a tak�że�te�naj�waż�niej�sze�i naj�-
więk�sze�dla�re�gio�nu�z li�sty�in�we�sty�cji�klu�czo�-
wych.�Są�na niej�za�kła�dy�ter�micz�ne�go�uniesz�-
ko�dli�wia�nia�od�pa�dów�dla�aglo�me�ra�cji�o war�to�-
ści�po�nad 1.200�mln�zło�tych.
W cią�gu�ostat�nich�dwu�lat�z Pro�gra�mu�Ope�-

ra�cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko�sko�rzy�-
sta�ły�przede�wszyst�kim�ma�łe�gmi�ny.�Dzie�wię�-
ciu�spo�śród�nich�przy�zna�no�do�tąd�do�fi�nan�so�-
wa�nie� z Fun�du�szu�Spój�no�ści� na łącz�ną� su�-
mę 325�mln�zło�tych.�Otrzy�ma�ły�je:�Ja�sie�ni�ca
na ka�na�li�za�cję�sa�ni�tar�ną;�Kło�buck�na upo�rząd�-
ko�wa�nie� go�spo�dar�ki� ście�ko�wej;� Bucz�ko�wi�ce
na bu�do�wę�ka�na�li�za�cji�sa�ni�tar�nej;�Po�cze�sna
na ka�na�li�za�cję�w Brze�zi�nach�No�wych,�Brze�zi�-
nach� Ko�lo�nii,� So�bu�czy�nie� i we� Wrzo�so�wej;
Mysz�ków�na go�spo�dar�kę�wod�no�-ście�ko�wą;�Wi�-
sła�na roz�bu�do�wę�sie�ci�wo�do�cią�go�wej�i ka�na�-
li�za�cji�sa�ni�tar�nej;�Ła�zi�ska�Gór�ne�na bu�do�wę�sys�-
te�mu�ka�na�li�za�cji�oraz�Ko�no�pi�ska�na upo�rząd�-
ko�wa�nie�go�spo�dar�ki�ście�ko�wej.�Naj�więk�sze�do�-
fi�nan�so�wa�nie�przy�zna�no�Za�kła�do�wi�Go�spo�dar�-
ki�Od�pa�da�mi�w Biel�sku�Bia�łej S.A.�na bu�do�wę
kom�plek�so�we�go�sy�te�mu�go�spo�dar�ki�od�pa�da�-
mi,�obej�mu�ją�ce�go�to�mia�sto�i wszyst�kie�gmi�ny
po�wia�tu�biel�skie�go.

– Co się dzie je z stra te gicz ny mi pro jek -
ta mi sys te mu go spo dar ki od pa da mi dla
miast Me tro po lii „Si le sia”?
–� Je�ste�śmy� ni�mi� moc�no� za�in�te�re�so�wa�ni

z dwu�po�wo�dów.�Po pierw�sze,�wła�śnie�te�pro�-
jek�ty�ma�ją�naj�więk�sze�zna�cze�nie�w speł�nie�niu
zo�bo�wią�zań�ak�ce�syj�nych�przez�wo�je�wódz�two
ślą�skie.�A po dru�gie,�są�to�trzy�in�dy�wi�du�al�ne,
po�za�kon�kur�so�we,�pro�jek�ty�z li�sty�klu�czo�wej�mi�-
ni�ster�stwa�roz�wo�ju�re�gio�nal�ne�go,�któ�re�rów�nież
„prze�cho�dzą�przez�na�sze�rę�ce”.(Na pod�sta�wie
od�ręb�ne�go�po�ro�zu�mie�nia�z Na�ro�do�wym�Fun�-
du�szem� Ochro�ny� Śro�do�wi�ska� i Go�spo�dar�ki

Ma łe gmi ny
bar dziej się
sta ra ją...
Roz mo wa z GA BRIE lą lE NAR tO wIcZ, pre ze sem Za rzą du
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 
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Wod�nej,� za�ak�cep�to�wa�ne�go� przez� mi�ni�stra
śro�do�wi�ska).�
Cho�dzi�o kom�plek�so�wy�sys�tem�go�spo�dar�ki

od�pa�da�mi�w So�snow�cu�oraz�cen�tra�za�go�spo�-
da�ro�wa�nia�od�pa�dów�dla�aglo�me�ra�cji.�Te�pla�no�-
wa�ne�in�we�sty�cje�bu�dzą�wiel�kie�emo�cje,�bo�do�-
ty�czą�tak�że,�a mo�że�przede�wszyst�kim�bu�do�-
wy�dwóch�no�wo�cze�snych�za�kła�dów�ter�micz�ne�-
go� uniesz�ko�dli�wia�nia� od�pa�dów,� bez� któ�rych
trud�no�so�bie�wy�obra�zić�spraw�nie�funk�cjo�nu�ją�-
cy,�kom�plek�so�wy�sys�tem�go�spo�dar�ki�od�pa�da�-
mi�na Ślą�sku.
Nie�ste�ty,�mi�mo�pod�pi�sa�nia�przez�Gór�no�ślą�-

ski�Zwią�zek�Me�tro�po�li�tar�ny�wstęp�nej�umo�wy
w tej�kwe�stii,�do�tąd�nie�przy�go�to�wa�no�do�ku�men�-
ta�cji,�upraw�nia�ją�cej�do po�zy�ska�nia 600�mln�zło�-
tych�z Fun�du�szu�Spój�no�ści,�gwa�ran�to�wa�nych
w „Pro�gra�mie� Ope�ra�cyj�nym� In�fra�struk�tu�ra
i Śro�do�wi�sko”�na ten�cel,�w ści�śle�okre�ślo�nym
cza�sie.�A ten�czas�wła�śnie�mi�ja...

– Pie nią dze z Fun du szu Spój no ści prze -
pad ną?
–�W Mi�ni�ster�stwie�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go

do koń�ca�te�go�ro�ku�za�pad�nie�de�cy�zja�czy�ten
naj�waż�niej�szy�ślą�ski�pro�jekt�na�dal�po�zo�sta�nie
na li�ście�klu�czo�wej?�Są�bo�wiem�du�że�opóź�nie�-
nia�w przy�go�to�wa�niu�do�ku�men�ta�cji�pro�jek�tu,�co
stwa�rza�wy�so�kie�ry�zy�ko,�że�re�ali�za�cja�in�we�sty�-
cji�nie�za�mknie�się�w od�po�wied�nim�cza�sie.�Gro�-
zi�to�utra�tą�unij�nych�środ�ków�nie�tyl�ko�dla�Ślą�-
ska,�ale�i Pol�ski.�
Roz�wa�ża�ny�jest�rów�nież�wa�riant�ura�to�wa�nia

choć�by� czę�ści� tych� pie�nię�dzy.� Czy� bę�dzie
moż�li�we� prze�zna�cze�nie� ich� tyl�ko� na do�ku�-
men�ta�cję�stu�dial�ną,�a mo�że�i kosz�tow�ny�pro�-
jekt�tech�nicz�ny?�Wkrót�ce�się�o tym�do�wie�my.
Dziś�moż�na�po�wie�dzieć�ty�le,�że�sys�tem�go�-

spo�dar�ki�od�pa�da�mi�wraz�z bu�do�wą�za�kła�dów
ter�micz�nej�uty�li�za�cji�od�pa�dów�dla�kil�ku�na�stu
miast�Gór�no�ślą�skie�go�Związ�ku�Me�tro�po�li�tar�ne�-
go�po�wsta�nie,�bo�mu�si�po�wstać.�Mia�sta�Me�tro�-
po�lii�wy�twa�rza�ją�prze�cież�po�nad�po�ło�wę�wszyst�-
kich�„pro�du�ko�wa�nych”�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim

od�pa�dów�ko�mu�nal�nych.�W tej�spra�wie�zo�sta�-
ła�pod�pi�sa�na 12�li�sto�pa�da�br.�umo�wa�na wy�ko�-
na�nie�do�ku�men�ta�cji�przed�pro�jek�to�wej,�któ�ra�ma
być�go�to�wa�na po�cząt�ku 2011�ro�ku.�

– Ma łym sa mo rzą dom ła twiej jest po zy -
skać trud ny pie niądz eko lo gicz ny, tak że
z pro gra mów unij nych?
–�Ma�łe�sa�mo�rzą�dy�bar�dziej�się�o te�środ�ki

sta�ra�ją.�Cho�ciaż� to�dla�nich�nie�wia�ry�god�nie
trud�ne�i ry�zy�kow�ne.�Za�bie�ga�ją�prze�cież�o pie�-
nią�dze�na in�we�sty�cje�in�fra�struk�tu�ral�ne�jak�np.
wy�mia�na�ka�na�li�za�cji,�bu�do�wa�czy�mo�der�ni�za�-
cja� oczysz�czal�ni� ście�ków� bądź� wy�sy�pi�ska
od�pa�dów,�któ�re�stwa�rza�ją�spo�re�uciąż�li�wo�ści
w trak�cie�re�ali�za�cji. I nie�są�tak�po�pu�lar�ne�wśród
miesz�kań�ców�jak�bu�do�wa�no�wej�ha�li�spor�to�-
wej,�bo�iska,�przed�szko�la�czy�ba�se�nu.�Sa�mo�-
rzą�dy�ma�łych�gmin�po�dej�mu�ją�ogrom�ny�wy�si�-
łek�przy�go�to�wa�nia�na czas�dro�giej�do�ku�men�-
ta�cji,�cho�ciaż�czę�sto�koszt�pro�jek�to�wa�nej�in�-
we�sty�cji� prze�ra�sta� moż�li�wo�ści� ich� bu�dże�-
tów. I star�tu�ją�w kon�kur�sach,�nie�ma�jąc�pew�-
no�ści,�że�wy�gra�ją.�Nie�przy�spa�rza�im�to�wiel�-
kiej�po�pu�lar�no�ści�na swo�im�te�re�nie,�bo�prze�-
cież� śmie�ci� i tak� trze�ba� gdzieś� wy�rzu�cić,
a wo�da�z kra�nu�mu�si�pły�nąć...

– Wie le ta kich gmin nie zna la zło się
wśród be ne fi cjen tów pro eko lo gicz nej po mo -
cy, mi mo przy go to wa nia do brych pro jek -
tów...
–�To�praw�da.�Cho�dzi�szcze�gól�nie�o te�gmi�-

ny,�któ�re�ubie�ga�ły�się�o do�fi�nan�so�wa�nie�swo�-
ich�przed�się�wzięć�z 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�i...�zna�la�zły�się�na li�ście�re�zer�wo�-
wej.�To�kil�ka�dzie�siąt�do�brych�pro�jek�tów,�któ�re
nie�mo�gą�się�zmar�no�wać,�bo�pod�no�szą�wa�lo�-
ry�śro�do�wi�ska�i po�ma�ga�ją�wy�peł�nić�zo�bo�wią�-
za�nia�przed�ak�ce�syj�ne.�W Wo�je�wódz�kim�Fun�-
du�szu.�my�śli�my�o tym,�by�za�pro�po�no�wać�im
wspar�cie�z na�szych�środ�ków,�choć�nie�jest�to
ta�kie�pro�ste.�Pra�cu�je�my�nad roz�wią�za�niem�fi�-
nan�so�wym,� zbli�żo�nym� do wa�run�ków,� ja�kie

gwa�ran�to�wał� gmi�nom� Re�gio�nal�ny� Pro�gram.
Do koń�ca�bie�żą�ce�go�ro�ku�bę�dzie�ono�go�to�we.

– To nie je dy ne, no we pro po zy cje dla ślą -
skich sa mo rzą dów...
–�W 2010�ro�ku�za�pro�po�nu�je�my�im�do�ta�cje

na przy�go�to�wa�nie� eks�perc�kich� pro�gra�mów
zwięk�sze�nia� efek�tyw�no�ści� ener�ge�tycz�nej
w gmi�nach.�Ce�ny�ener�gii�bę�dą�ro�sły,�war�to�więc
wie�dzieć� –� ja�kie� roz�wią�za�nia� po�zy�ski�wa�nia
ener�gii�i cie�pła�w po�szcze�gól�nych�miej�sco�wo�-
ściach�przy�nio�są�oszczęd�no�ści�ener�gii,�a więc
i mniej�sze�wy�dat�ki�z do�mo�wych�bu�dże�tów?�Ja�-
kich�wy�ma�ga�ją�in�we�sty�cji�i ja�kie�przy�nio�są�efek�-
ty?

– Pierw szy krok w tej dzie dzi nie zo stał już
zro bio ny, my ślę o kon kur sie WFOŚ i GW
w Ka to wi cach na naj bar dziej eko lo gicz na
gmi nę w re gio nie...
–�W 2009�ro�ku�do ry�wa�li�za�cji�o ty�tuł�naj�bar�-

dziej�eko�lo�gicz�nej�gmi�ny�w wo�je�wódz�twie�ślą�-
skim�star�to�wa�ło�ich�aż 36,�w trzech�ka�te�go�riach:
pierw�szej�do 20�tys.�miesz�kań�ców,�dru�giej�od 20
do 50�tys.,�i trze�ciej�tych�po�wy�żej 50�ty�się�cy.
Wy�bór� był� bar�dzo� trud�ny,� bo� nie�mal� każ�da
z nich�mia�ła�po�wo�dy,�by�się�o ta�ki�za�szczyt�ubie�-
gać.�W re�zul�ta�cie�do ści�słe�go�fi�na�łu�do�tar�ło�dzie�-
więć�gmin,�po trzy�w każ�dej�ka�te�go�rii.
W swo�ich� ka�te�go�riach� zwy�cię�ży�ły:� gmi�na

wiej�ska�Go�czał�ko�wi�ce�Zdrój,�wśród�gmin�śred�-
niej�wiel�ko�ści�–�Ła�zi�ska�Gór�ne�oraz�w gro�nie
naj�więk�szych�–�Ru�da�Ślą�ska.�Oprócz� ty�tu�łu
EkoG�mi�ny 2009,�otrzy�ma�ły�one�po 200�tys.�zło�-
tych�–�z prze�zna�cze�niem�na ce�le�eko�lo�gicz�ne.�
Te,�któ�re�po�zo�sta�ły�z no�mi�na�cja�mi�do te�go

ty�tu�łu,�ju�ry�kon�kur�su�po�sta�no�wi�ło�rów�nież�uho�-
no�ro�wać� fi�nan�so�wo.� Idąc�z du�chem�cza�sów
i po�trze�ba�mi,� po�zo�sta�li� fi�na�li�ści:� wśród� ma�-
łych�–�Bie�ruń�i Wy�ry;�w gro�nie�śred�nich�–�Lu�-
bli�niec�i Ży�wiec�oraz�naj�więk�szych�–�Ryb�nik
i Ra�ci�bórz�otrzy�ma�ły�po 50�tys.�zło�tych.�Zgod�-
nie�z in�ten�cją�dar�czyń�cy�–�wy�łącz�nie�na przy�-
go�to�wa�nie�pro�gra�mów�efek�tyw�no�ści�ener�ge�-
tycz�nej�po�przez�ko�ge�ne�ra�cję,�z udzia�łem�od�-
na�wial�nych�źró�deł�ener�gii.
Bo�są�to�gmi�ny�ak�tyw�ne�i kre�atyw�ne�w sfe�-

rze�sze�ro�ko�ro�zu�mia�nej�ochro�nie�śro�do�wi�ska.
Nie�bo�ją�się�trud�nych�wy�zwań�i z pew�no�ścią�wy�-
ko�rzy�sta�ją� szan�są,� by� stać� się� li�de�ra�mi
w oszczę�dza�niu�ener�gii�na swo�im�te�re�nie.

Roz�ma�wia�ła:
JO�LAN�TA�MA�TIA�KOW�SKA

Kolumny�dofinansowane�przez
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

EkOlOGIA

Wo�je�wódz�ki�Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska
i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach

do�fi�nan�so�wał�rów�nież�stro�ny�eko�lo�gicz�ne
w nu�me�rze 3/2009

FO�RUM�BU�DOW�NIC�TWA�ŚLĄ�SKIE�GONo�wa�oczysz�czal�nia�ście�ków�w Ha�lem�bie
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Zadanie sfinansowane
z budżetu
samorządu
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Śląskiego

Wy daw ca: ŚLĄ SKA IZBA BU DOW NIC TWA

Ra da Pro gra mo wa: prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek,
prof. dr hab. inż. Je rzy Sę kow ski
prof. dr hab. inż Ja nu ary Bień,
dr inż. Ja nusz Be lok,
dr inż Je rzy Bo chen,
prof. Ry szard Wa len tyń ski,
dyr. An na Hy la,
Mał go rza ta Ma zur,
woj. in spek tor
nad zo ru bu dow la ne go,
Te re sa Ró żań ska,
okrę go wy in spek tor pra cy

Re dak tor na czel ny: Da niel Bie nek

Skład, po li gra fia: STP Kor Graf
tel. 032 354 09 88

Ad res re dak cji: 40-955 Ka to wi ce
ul. Byt kow ska 1b

te le fon: 032 258 90 00
fax: 032 258 77 38
e -ma il: izba bud@izba bud.pl

na szmur@wp.pl

Na okład ce: Teatr Rozrywki w Chorzowie 
nocą

Od�zna�czo�ne�Złotą�i�Srebr�ną�Od�zna�ką�Ho�no�ro�wą�Za Za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go

Za�słu�że�ni�dla�gospodarki�komunalnej

Za�słu�że�ni�dla�Polskiej�Izby�Inżynierów�Budownictwa

Uho�no�ro�wa�ni�me�da�la�mi 75-le�cia�PZIiTB

Dzień Budowlanych – odznaczeni






