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Czekaj!c na nowe
inwestycje

Organizatorzy uroczysto&ci Franciszek Buszka i Tadeusz Wnuk

Uroczyste obchody „!l$skiego
Dnia Budowlanych – 2016”, b*d$ce wspólnym przedsi*wzi*ciem
samorz$dów zawodowych i gospodarczych budownictwa regionu, które w lutym 2008 roku utworzy)y platform* wspó)dzia)ania jako
Forum Budownictwa !l$skiego,
reprezentuj$c$ ponad 40 tysi*cy
kadry in%ynierów technicznych
i blisko 300 organizacji gospodarczych odby)y si* 11 pa+dziernika
br., podobnie jak w roku ubieg)ym, w Centrum Kongresowym
w Katowicach.

Podejmuj"c t$ inicjatyw$ – mówili
podczas otwarcia obchodów Tadeusz
Wnuk – Prezydena !l"skiej Izby Budownictwa, Przewodnicz"cy Forum
Budownictwa !l"skiego i Franciszek
Buszka – Przewodnicz"cy Rady !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa, Wiceprzewodnicz"cy Forum – uzna li ,my wów czas, +e
zachowuj"c statutow" autonomi$
dzia%ania ka+dego z samorz"dów,
wskazane jest formu%owanie i zajmowanie wspólnego stanowiska, zw%aszcza wobec najwa+niejszym projektów
legislacyjnych Rz"du i Sejmu, regu-

luj"cych rynek inwestycji i budownictwa, ekologii i zarz"dzania nieruchomo,ciami.
To w%a,nie w tym celu ju+ od 8 lat
organizowane s" wspólnie konferencje merytoryczne pod mianem
!l"skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo,ci, z wyborem tematyki dostosowanej do aktualnych
problemów i oczekiwa- budowlanej
spo%eczno,ci regionu. Po ka+dej kolejnej konferencji !l"skiego Forum formu%owane jest „Stanowisko ko-cowe”
i „Rekomendacje”, które przekazujemy do w%a,ciwych komisji sejmo-
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wych, resortu, Rz"du, w%adz województwa i samorz"dów terytorialnych.
W naszym spotkaniu uczestniczy
liczne grono uczniowskie ,rednich
za wo do wych szkó% bu dow la nych
z Bytomia, Chorzowa i Tychów oraz
Bielska-Bia%ej, a tak+e studentów
Po li tech ni ki !l" skiej i Aka de mii
Techniczo-Humanistycznej w Bielsku
Bia%ej. Wskazane jest wi$c przypomnie nie, +e po czy na j"c jesz cze
od „II !l"skiego Forum” w 2010 roku po stu lo wa li ,my przy wró ce nie
budowlanych uprawnie- wykonawczych:
• w ograniczonym zakresie dla
techników,
• bez ogranicze- dla in+ynierów
(I stopnia).
W 2014 roku sta%o si$ to faktem.
Czwar ta usta wa de re gu la cyj na
z 10 czerwca dokona%a oczekiwanych
zmian w prawie budowlanym.
W trakcie naszych kolejnych konferencji niezmiennie rekomendowali,my wprowadzenie postulowanych

zmian w Prawie zamówie- publicznych. Spe%niony zosta% nasz wówczas g%ówny postulat, aby w ka+dym
przypadku, gdy oferta wykonawcy
jest ni+sza o 30% warto,ci przedmiotu zamówienia lub ceny rynkowej, zosta%a uzasadniona przez wykonawc$, +e nie jest cen" „ra+"co nisk"”.
W ostatniej nowelizacji Prawa zamówie- publicznych, która wesz%a w +ycie 28 lipca br., przyj$to zgodnie
z naszymi kolejnymi postulatami,
+e „waga kryteriów cenowych nie
mo+e przekracza. 60%”. Spe%nione
zosta%y tak+e nasze kolejne postulaty maj"ce na celu zrównanie odpowiedzialno,ci z zamawiaj"cym i wyko naw c". Te ko rzyst ne zmia ny
regulacyjne w Prawie zamówie- publicznych nie wykluczaj" powszechnej oceny wykonawców kontaktów
budowlanych, +e na dzie- dzisiejszy
jest znacznie wa+niejsza praktyka
stosowania tego prawa przez zamawiaj"cych.
Z kolei odpowiedzi" na sta%y nasz
postulat, jakim jest konieczno,. sy-
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stemowego i kompleksowego zreformowania prawa procesów inwestycyjno -bu dow la nych, jest za po wied*
obec ne go Mi ni stra In fra struk tu ry
i Budownictwa zako-czenia w najbli+szych miesi"cach opracowania nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i skierowania do Sejmu w roku
przysz%ym.
Kolejnym wspólnym i integracyjnym przedsi$wzi$ciem uczestników
Forum Budownictwa !l"skiego jest
coroczne organizowanie wspólnym
obchodów !l"skiego Dnia Budowlanych, w trakcie których dokonujemy
oceny aktualnej sytuacji w sektorze
inwestycji i budownictwa. Przypomnijmy, +e po „przemy,le”, „budownictwo” stanowi drugi sektor gospodarki narodowej i naszego regionu.
Stanowi ponad 12% produkcji budowlano-monta+owej kraju, zajmuj"c drug" pozycj$ po województwie
mazowieckim. Obecna sytuacja budownictwa jest trudna. Notujemy
spadek produkcji budowlano-monta+owej o prawie 20%. Kierownicza ka-
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dra bu dow nic twa li czy jed nak
na szybki wzrost i to ju+ w najbli+szych miesi"cach nowych inwestycji zw%aszcza publicznych, finansowanych z funduszy europejskich.
Przyj$li,my sta%" zasad$, +e uroczysto,ci !l"skiego Dnia Budowlanych po prze dza j" me ry to rycz n"
kolejnego !l"skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo,ci
w pa*dzierniku danego roku, organizowane od kilku lat w ramach progra mu Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma%ych i !rednich Przedsi$biorstw.
Inicjatorem i organizatorem tego
Kon gre su jest Ta de usz Do no cik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie.
W imieniu organizatorów Tadeusz
Wnuk i Franciszek Buszka powitali
go,ci honorowych uroczysto,ci i konferencji „VIII !l"skiego Forum”:
Gabriel* Lenartowicz – Pos%a
na Sejm RP, dzi$kuj"c za udzia%
i wyst"pienie autorskie w trakcie
konferencji „VI i VII !l"skiego Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo,ci”;
Marka Sow* oraz Miros)awa Suchonia – Pos%ów na Sejm RP i Cz%onków Sejmowych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Infrastruktury;
Tomasza ,uchowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Serdecznie
dzi$kuj"c za przyj$cie zaproszenia
Forum oraz reprezentuj"cych pa-stwowe i samorz"dowe w%adze województwa oraz miast naszego regionu, a tak+e instytucje regionalne:
Jana Chrz$szcza – I Wicewojewod$ !l"skiego,
Stanis)awa Gmitruka – Wiceprzewodnicz"cego Semiku Województwa !l"skiego,
Bo%en* Goldamer-Kapa)* – Dyrektora Wydzia%u Infrastruktury !l"skiego Urz$du Wojewódzkiego,
Roberta Dederko – Zast$pc$ Prezydenta Miasta Bytom,
Krzysztofa Ha)adus – Zast$pc$
Prezydenta Miasta Sosnowiec,
Alojzego Cichowskiego – Burmistrza Miasta Wo*niki,
Bernarda Skibi-skiego – Zast$pc$ Burmistrza Miasta Radzionków,
Andrzeja Pilota – Prezesa Zarz"du Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny !rodowiska i Gospodarki Wodnej,
dzi$kuj"c po raz kolejny za osobisty
udzia% i kierowanego Funduszu w naszych poprzednich konferencjach,
Jana Spycha)* – !l"skiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Tomasza Radziewskie go – Za st$p c$ !l" skie go
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,
Jerzego Kubisa – Doradc$ Okr$gowego Inspektora Pracy oraz Anett* Ranosz – Nadinspektora Pracy
w Okr$gowym Inspektoracie Pracy
w Katowicach.
Serdecznie witano reprezentuj"cych krajowe organizacje pozarz"dowe budownictwa:
An drze ja Ro cha Do bruc kie go – Prezesa Krajowej Rady Polskiej
Izby In+ynierów Budownictwa i Stefana Czarnieckiego – Wiceprezesa
Polskiej Izby In+ynierów Budownictwa, Tadeusza Duraka – Przewodnicz"cego Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiej Izby In+ynierów Budownictwa
oraz Waldemara Szlepera – Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno,ci
Zawodowej Polskiej Izby In+ynierów
Budownictwa,
Ryszarda Trykosko – Przewodnicz"cego Polskiego Zwi"zku In+ynierów i Techników Budownictwa
i Wiktora Piwkowskiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Zwi"zku In+ynierów i Techników Budownictwa,
Czes)awa !leziaka – Przewodnicz"cego Rady Polskiej Izby Ekologii,
Ministra Ochrony !rodowiska w latach 2003-2004.
Antoniego Falikowskiego – Prezesa Zarz"du !l"skiej Izby Pracodawców z siedzib" w Gliwicach oraz
Wiceprezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomo,ci w Warszawie,
Ma)gorzat* Pilinkiewicz – Przewodnicz"c" Rady !l"skiej Okr$gowej
Izby Architektów RP,
Dr in+. Dobros)aw* Kaczorek
– Kierownik Pracowni Fizyki Cieplnej
w Zak%adzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i !rodowiska Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie,
El%biet* Janiszewsk$-Kuropatw* – Cz%onka Prezydium Komitetu
Naukowo-Technicznego Gospodarki
Energetycznej NOT.
Przedstawicieli Okr$gowych Izb
In+ynierów Budownictwa:

Mieczys)awa Grodzkiego – Przewodnicz"cego Rady Mazowieckiej
OIIB,
Ryszarda Raka – Okr$gowego
Rzecznika Odpowiedzialno,ci Zawodowej Mazowieckiej OIIB,
Zbigniewa Detyn* – Przewodnicz"cego Rady Podkarpackiej OIIB,
Andrzeja Paw)owskiego – Z-c$
Przewodnicz"cego Rady Dolno,l"skiej OIIB,
Mieczys)awa Molenckiego – Z-c$
Przewodnicz"cego Rady Opolskiej
OIIB,
Wiktora Abramka – Przewodnicz"cego Okr$gowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej OIIB,
Jana Bobkiewicza – Z-c$ Przewodnicz"cego Rady Zachodniopomorskiej OIIB,
Justyn* Just – Skarbnik Zachodniopomorskiej OIIB.
Jaromira Ku&midra – Prezesa
Zarz"du Wydawnictwa Polskiej Izby
In+ynierów Budownictwa Sp. z o.o.
Zabieraj"c na wst$pie g%os Gabriela Lenartowicz, która wspiera Forum
od jego powstania zarówno jak o osoba zawodowo zwi"zana z ochrona ,rodowiska jak równie+ córka i wnuczka
budowla-ców stwierdzi%a m.in. w swym
wyst"pieniu, i+ obecnie jest w budownictwie nies%ychana rewolucja zarówno technologiczna jak i w zakresie gospodarki materia%owej i organizacji
pracy na placu budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych, Jednocze,nie to co jest blisko i bezpo,rednio zwi"zane z budownictwem, przede

Gabriela Lenartowicz
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wszystkim mieszkaniowym, jest zwi"zane z energetyka, a zw%aszcza
z energetyk" ciepln". W tym zakresie
zarówno nowe technologie jak i nowe
wyzwania, nowe my,lenie sta%o si$
udzia%em tego ,rodowiska w takiej modelowej wspó%pracy sektora gospodarczego, naukowego i administracji.
Na tym polu administracyjnym, zrz"dzania cz$,ci" regulacyjn", czekaj"
nas kolejne zmiany, bo musz" one nad"+a. za +yciem i za zmianami technologicznymi. W dotychczasowych
debatach dotycz"cych jako,ci powietrza mówili,my o tym jakie to ma odniesienie do oszcz$dno,ci energii
i do technologii stosowanych w budownictwie, do oszcz$dzania energii cieplnej i tym wyzwaniom stara si$ sprosta.
resort.
Ryszard Trykosko – Przewodnicz"cy Polskiego Zwi"zku In+ynierów i Techników Budownictwa gratulowa% organizatorom Forum i mówi%
o sytuacji w budownictwie.
W imie niu Za rz" du G%ów ne go
PZIiTB jako jednej z najstarszych organizacji stowarzyszeniowych w kraju, funkcjonuj"cej od 82 lat, z przyjemno ,ci" i sa tys fak cj" mo +e my
pogratulowa. ,rodowisku !l"skiego
Forum, jako +e wspólne podj$cie
dzia%a- i wspólne wytyczanie sobie
kierunków i funkcjonowanie w ,rodowisku budowlanym jest ewenementem. Mamy teraz okres pewnego
zastoju, ale my,l$, +e w nied%ugim
czasie rusz" przetargi i znowu nie b$dziemy wiedzie. w co r$ce w%o+y..

Ryszard Trykosko

Tylko trzeba odczeka. ten moment,
zagospodarowa. sprz$t, materia%y
i ludzi – dzisiaj bez ludzi nic nie zrobimy. Chcia%bym +yczy. nam budowlanym i ca%emu naszemu otoczeniu +eby,my ten okres spokojnie
przetrwali, +eby,my budowali si%$
naszego budownictwa, a Forum +ycz$ wszystkiego najlepszego nie tylko z okazji ,wi$ta, ale i na co dzie-.
Jak co roku wyrazem uznania za dobr" prac$ by%y wr$czone|: Krzy+ Zas%ugi, Medale za d%ugoletni" S%u+b$ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Odznaki Honorowe Ministra Gospodarki „Za zas%ugi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej”, Odznaki Honorowe „Za zas%ugi dla woj. !l"skiego”,
Odznaki Honorowe Polskiej Izby In+ynierów Budownictwa, Odznaki Honorowe „Zas%u+ony dla Budownictwa”
W znakomitym gronie spo%eczno,ci
budowlanej, która obchodzi swoje doroczne ,wi$to – mówi%a prowadz"ca
uroczysto,. Ewa Dworska – mamy
okazj$ podzi$kowa. teraz za zawodowe osi"gni$cia, za wzorowa prac$,
za spo%eczn" postaw$.
Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz ,uchowski pogratu lo wa% od zna czo nym mó wi% te+
w swoim wyst"pieniu o projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego na Centralnych Dniach
Budowlanych przekazali,my do konsultacji publiczne. Mam nadziej$, +e
ten projekt jest dobrym dokumentem
do dyskusji w jaki sposób przyspieszy. realizacj$ inwestycji, a jednocze,nie ograniczy. do niezb$dnego minimum procedury administracyjne.
Da. wi$ksze kompetencje tym, którzy maj" uprawnienia, s" fachowcami, jednocze,nie wskazuj"c na bardzo istotn" rzecz rzetelno,ci i etyk$
zawodow", bo to jet te+ bardzo istotna rzecz je,li dajemy sobie wi$cej
swobody w tym obszarze. Mówimy
o ró+nych rozwi"zaniach. Kolejne
kwestie to sprawa z pobudzeniem sfery mieszkaniowej, program Mieszkania + i zape%nienie tej luki mieszkaniowej dla osób, które nie maj" dzi,
zdolno,ci kredytowej. To tez jest du+a szansa na stymulowanie wzrostu
gospodarczego, jak równie+ potencja%u krajowego
Dyskutujemy na ró+nych obszarach
Za chwile b$dzie dyskusja o powo%a-
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Tomasz 'uchowski

niu wszystkich graczy rynkowych
do podej,cia do warunków technicznych jako obligatoryjne i fakultatywne. Rozpoczynamy od warunków
dla budynków, bo dzisiaj ro+ne podmioty mówi", +e nie da si$ budowa.
tanio, albo si$ da ale jest zbyt przeregulowane prawo. W zwi"zku z tym
w pierwszej turze poprawili,my to co
w naszej ocenie jest archaiczne i co
wymaga zmian. Natomiast dalsze
rzeczy wymagaj" dyskusji wszystkich
,rodowisk i takie dyskusje si$ rozpocz n". Za pra sza my wszyst kich
do sto%u tak +eby si$ umówi. partnersko do wzajemnego podej,cia do tematów i pó*niej do okre,lenia swoich
praw i obowi"zków, które w tym zakresie ci"+".
My b$dziemy realizatorami pa-stwa
ustale-, bo rz"d pe%ni rol$ s%u+ebn"
wobec spo%ecze-stwa. Musi oczywi,cie pó*niej podejmowa. decyzje, decyzje s%uszne, wywa+one i takie, które w danym momencie realizuj"
potrzeby wszystkich.
Serdecznie wszystkim gratuluj$,
ciesz$ si$ z obecno,ci tak wielu
osób.
Na zako-czenie odby%a si$ mi%a
uroczysto,.. Na wniosek !l"skiej Izby
Pracodawców Kapitu%a Konferencji
Budownictwa i Nieruchomo,ci
w Warszawie przyzna%a najwy+sze
odznaczenie Platynowy Medal Króla
Kazimierza Wielkiego Prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeuszowi Donocikowi. Medal wr$czy%
Wiceprezes Izby Tomasz Golis.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody $l!skiego za wzorowe, wyj!tkowo sumienne wykonywanie obowi!zków, wynikaj!cych z pracy zawodowej Srebrnym Krzy#em Zas"ugi odznaczy" Macieja $l!czk% – Prezesa Zarz!du AIB Spó"ka z o.o.

Medalem z"otym „Za D"ugoletnia S"u#b%” odznaczone zosta"y: Eugenia Fiutkowska – Starszy Administrator Chorzowskiej Spó"dzielni Mieszkaniowej,
Walentyna Janiak – Starszy Specjalista w Dziale Ekonomicznym Chorzowskiej Spó"dzielni Mieszkaniowej, Krystyna Kowalczyk – Starszy Specjalista
w Dziale Op"at Chorzowskiej Spó"dzielni Mieszkaniowej
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Z"ot! Odznak% „Za zas"ugi dla województwa &l!skiego” otrzyma" dr hab. in#. Lucjan Kurzak, prof. nadzw. – Kierownik Katedry Mechaniki Technicznej i Grafiki
In#ynierskiej Wydzia"u Budownictwa Politechniki Cz%stochowskiej. Srebrne Odznaki Honorowe „Za zas"ugi dla woj. $l!skiego” Danuta Bartosik – Inspektor ds.
administracyjnych Spó"dzielni Mieszkaniowej w $wi%toch"owicach, Katarzyna Bia"as – Z-ca Prezesa Zarz!du ds. ekonomicznych, G"ówny Ksi%gowy Spó"dzielni Mieszkaniowej w $wi%toch"owicach, Danuta Bochy(ska-Podloch – Delegat $l!skiej Okr%gowej Izby In#ynierów Budownictwa, Roman Karwowski – Cz"onek
Rady $l!skiej Okr%gowej Izby In#ynierów Budownictwa, Jacek Wulkowicz – Starszy Mistrz w Spó"dzielni Mieszkaniowej w $wi%toch"owicach

Za szczególne osi!gni%cia w pracy dla Polskiej Izby In#ynierów Budownictwa Srebrn! Odznak! Honorow! wyró#nieni zostaj!: Henryk Gonsior, Hieronim
Spi#ewski i Marek Wazowski
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Na wniosek $l!skiej Okr%gowej Izby In#ynierów Budownictwa Z"ote Odznaki Honorowe „Zas"u#ony dla budownictwa” otrzymuj!: Grzegorz Bojanowski, Jerzy
Dzier#ewicz, Piotr Szatkowski za aktywna dzia"alno&) na rzecz samorz!du zawodowego, wzorowe lata pracy, wiedza% i do&wiadczenie.

11. Na wniosek $l!skiej Izby Pracodawców Kapitu"a Konferencji Budownictwa i Nieruchomo&ci w Warszawie przyzna"a najwy#sze odznaczenie Platynowy Medal Króla Kazimierza Wielkiego Prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeuszowi Donocikowi.
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!L#SKI/DZIE&/BUDOWLANYCH – 2016
w Mi*dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
dnia 11 pa+dziernika 2016 r. o godzinie 10.00

ODZNACZENIA I ODZNAKI HONOROWE
SREBRNY KRZY, ZAS'UGI
Maciej !l$czka – Prezes Zarz"du AIB Spó%ka z o.o.
„MEDAL ZA D'UGOLETNI" S'U,B.”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z!oty
Eugenia Fiutkowska – Starszy Administrator Chorzowskiej Spó%dzielni Mieszkaniowej
Walentyna Janiak – Starszy Specjalista w Dziale Ekonomicznym Chorzowskiej Spó%dzielni Mieszkaniowej
Krystyna Kowalczyk – Starszy Specjalista w Dziale Op%at Chorzowskiej Spó%dzielni Mieszkaniowej
Odznaka Honorowa
Ministra Gospodarki
„ZA ZAS'UGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RP”
Józef Kluska – Zast$pca Przewodnicz"cego Rady !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa
Odznaka Honorowa
„ZA ZAS'UGI DLA WOJEWÓDZTWA !L"SKIEGO”
z!ota
dr hab. in%. Lucjan Kurzak, prof. nadzw. – Kierownik Katedry Mechaniki Technicznej
i Grafiki In+ynierskiej Wydzia%u Budownictwa Politechniki Cz$stochowskiej
Odznaka Honorowa
„ZA ZAS'UGI DLA WOJEWÓDZTWA !L"SKIEGO”
srebrna
Danuta Bartosik – Inspektor ds. administracyjnych Spó%dzielni Mieszkaniowej w !wi$toch%owicach
Katarzyna Bia)as – Z-ca Prezesa Zarz"du ds. ekonomicznych, G%ówny Ksi$gowy
Spó%dzielni Mieszkaniowej w !wi$toch%owicach
Danuta Bochy-ska-Podloch – Delegat !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa
Roman Karwowski – Cz%onek Rady !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa
Jacek Wulkowicz – Starszy Mistrz w Spó%dzielni Mieszkaniowej w !wi$toch%owicach
Odznaka Honorowa
Polskiej Izby In%ynierów Budownictwa
srebrna
Henryk Gonsior – Delegat !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa
Hieronim Spi%ewski – Zast$pca Przewodnicz"cego Okr$gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Marek Wazowski – Cz%onek !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa
Odznaka
„ZAS'U,ONY DLA BUDOWNICTWA”
z!ota
Grzegorz Bojanowski – Cz%onek Rady !l"skiej Okr$gowej Izby In+ynierów Budownictwa
Jerzy Dzier%ewicz – Przewodnicz"cy Okr$gowego S"du Dyscyplinarnego !lOIIB
Piotr Szatkowski – Przewodnicz"cy Okr$gowej Komisji Kwalifikacyjnej !lOIIB

BARBÓRKA 2016

Jubileuszu 25- lecia Przedsi$biorstwa Produkcyjno-Us%ugowo-Handlowego
„DOLOMIT” Kopalnia „Z&bkowice”

Tradycja i rzetelna praca
3 grudnia w Pa%acu Kultury Zag%$bia w D&browie Górniczej obchodzili swoje
tradycyjne 'wi$to pracownicy oraz Zarz&d Przedsi$biorstwa
Produkcyjno-Us%ugowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „Z&bkowice”.
Tegoroczn& uroczysto'( „Dnia Górnika” po%&czono z obchodami
Jubileuszu 25-lecia Przedsi$biorstwa.

Uroczysto&) w Pa"acu Kultury Zag"%bia w D!browie Górniczej otworzy" prezes kopalni Janusz
Kmiecik

W uroczysto,ciach wzi$li udzia% Pos%owie na Sejm: Beata Ma%ecka –Libera, Anna Nem,, Barbara Chrobak, Barbara
Dolniak, Waldemar Andzel.
Biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga, Proboszczowie: ksi$+a Andrzej Stasiak, Jerzy
Ma%ota, Jerzy Piekarz, )ukasz Szot,
Mariusz Kara,.
Przedstawiciele w%adz wojewódzkich
Mariusz Trepka V-ce Wojewoda, Kazimierz Karolczak Cz%onek Zarz"du U. M.,
Bernard B%aszczyk Reg. Dyr. Ochrony
!rodowiska.
Strzelec- )obodzi-ska Joanna – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Przedstawiciele w%adz miejskich Prezydent D"browy Górniczej: Zbigniew
Podraza, Agnieszka Pasternak, Marcin
Bazylak, Henryk Zagu%a, Robert Ko.ma,
Ewa Fudali-Bondel, Anna Saltarska.

Starosta – Krzysztof Wrona, Cz%onek Zarz"du – Cezary Barczyk, Dyr. Powiatowego Urz$du Pracy – Anna Rdest.
Burmistrzowie: Maciej Kaczy-ski, Staniaszek Anna, Szyma-ska Irena, Zdzis%aw Bana,, Waluszczyk Dariusz, Mikulski Andrzej – Ogrodzieniec.
Wójtowie: Tomasz Sad%o-, Grzegorz
Podlejski, Eugeniusz Kapu,niak.
Prezydent !l"skiej Izby Budownictwa – Tadeusz Wnuk, Prezes Regionalnej Izba Gospodarcza – Tadeusz Donocik, BCC Kanclerz Lo+y Kat. – Eugeniusz
Budniok .
Przedstawiciele instytucji: Okr$gowy
Urz"d Gór. – Dyr. Jerzy Kolasa, Dariusz
G"gorowski, Piotr Wi$cek. RDLP K-wice – Wies%aw Kucharski, Kazimierz
Szabla, Bogdan Gieburowski, Tadeusz
Norman, Grzegorz Cekus, Kazimierz
Szyd%o, Zdzis%aw Unglik. PZ) Jan Suchoro-czak, Jerzy 0agiell. Zarz"d Dróg

Wojewódzkich – Zbigniew Tabor, Henryk Goncerz. ZUS – Wo*niak Janusz.
Szpital MSW – Henryk Szczerba, Jacek
Kocot, Zygmunt Szwed oraz lekarze Jacek Gawron, Duda Wies%aw.
S%u+by mundurowe: Zbigniew Meres – genera%, Jerzy Wójcik, Tomasz Ko,ciow.
Policja: W%odzimierz Mogie%a, Artur Klimek, Andrzej Poprawa, Stramek Zbigniew.
Stra+ Graniczna: P%k. Marek G%uszczak.
Nauka: Rektor – Zdzis%awa Dacko – Pikiewicz, Prof. Dr hab. Jacek Matyszkiewicz, prof dr hab. Tomasz Bajda,
dr. El+bieta Hycnar, ZDz K-wice Jacek
Kwiatkowski.
Dyrektorzy Szkó%. Dyrektor Zespo%u
!l"sk – Zbigniew Cierniak.
Biznes: V-ce Przew. DRB – Prezes
D"browskich Wodoci"gów Andrzej Ma-

Jubileusz obchodzono w Pa"acu Kultury Zag"%bia w D!browie Górniczej
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Biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak i prezes
kopalni Janusz Kmiecik

linowski, Prezes Hutniczej Izby Przemys%owo-Handlowej – Stefan Dzienniak,
Kancelaria T. K$dziora, Dyr. !l"skiego
Ogrodu Zoo – Jolanta Kopiec.
Rolnicy: Wielkopolska – Wachowiak Pawe%, Drobnik Kazimierz – dyrektor Adrianek Zygmunt – Stacja Rolnicza w Gliwicach, Jop Andrzej – Ferrocarbo Kraków.
Województwo opolskie: P. W. Promag:
Piotr Wosinek.
GZD Siewierz: Zbiegniew Tomsia,
Damel – Jerzy Suchoszek.
Kopalnia dolomitu „Z"bkowice” powsta%a w 1898 roku jako przedsi$biorstwo prywatne zajmuj"ce si$ wydobywaniem dolomitu na potrzeby budowlane.
Nast$pnie w 1926 r. na terenie kopalni
wybudowano piec do pra+enia dolomitu na potrzeby hutnictwa zlokalizowanego w Zag%$biu D"browskim tj huty „Katarzyna” i „Bankowa”. Dwa kolejne piece
pra +al ni cze wy bu do wa no w la tach 1929 – 1930 a nast$pnie w 1938 kolejne dwa. )"cznie kopalnia posiada%a
pi$. pieców pra+alniczych. Upa-stwowienie kopalni nast"pi%o w lipcu 1950 roku. Po upa-stwowieniu kopalnia wesz%a
w sk%ad Za k%a dów Wa pien ni czych
w Rudnikach nale+"cych do Zjednoczenia Hutnictwa w Chorzowie.
W roku 1953 kopalnia usamodzielni%a si$ pod nazw" „Z"bkowickie Zak%ady
Dolomitowe” z siedzib" w Z"bkowicach
B$dzi-skich i podlega%a Centralnemu Zarz"dowi Przemys%u Wapienniczego i Gipsowego w Krakowie. W tym czasie produkuje wy%"cznie dolomit pra+ony.
W 1956 r. Nast$puje kolejna zmiana organizacyjna. Kopalnia Z"bkowice wchodzi w sk%ad Tarnogórskich Zak%adów Dolomitowych, które wcze,niej mia%y nazw$
Nakielskie Zak%ady Przemys%u Wapienniczego.

W lipcu 1975 roku kopalnia „Z"bkowice” kolejny raz zmienia w%a,ciciela
wchodz"c w sk%ad Górniczych Zak%adów
Dolomitowych w Bytomiu. W roku 1980
nast$puje istotna zmiana w procesie produkcji. Zaprzestaje si$ pra+enia dolomitu na potrzeby hutnictwa a wprowadza
si$ dolomit rolniczy – nawóz wapniowo-magnezowy. Tym samym zako-czy% si$
etap produkcji dolomitu pra+onego zapocz"tkowany w 1926 r. W miejsce pieców pra+alniczych wybudowano m%yny pr$towe do przemia%u dolomitu
na nawozy wapniowo-magnezowe.
30 wrze,nia 1991 r. za zgod" i z udzia%em pracowników powstaje Spó%ka Akcyjna o nazwie PPUH „DOLOMIT” Kopalnia „Z"bkowice” S.A. zarz"dzana
przez dwuosobowy Zarz"d w osobach:
Prezes Zarz"du Dyrektor – mgr Janusz
Kmiecik, Z-ca – mgr in+. Zbigniew Grochalski oraz Rad$ Nadzorcz", której
przewodniczy mgr Manfred Grabowski
Spó%ka przejmuje kopalni$ w ramach
umowy dzier+awy leasingowej i rozpoczyna produkcj$ z dniem 01.01.1992 r.
Od tego czasu PPUH „DOLOMIT” Kopalnia „Z"bkowice” S.A. odnotowuje
dynamiczny rozwój techniczny, technologiczny i produkcyjny. Nast$puje
zmiana w systemie zarz"dzania przedsi$biorstwem, rozpoczyna si$ modernizacja oraz wymiana maszyn i urz"dze-. W wyniku tych zmian dynamicznie
wzrasta wielko,. produkcji i wydobycia.
Z 70 tys. ton wydobycia w roku 1992,
obecnie wydobycie wynosi brutto ok. 1
mln ton rocznie dolomitu surowego,
z czego ok. 700 tys. stanowi" kruszywa,
w tym dolomit hutniczy i 100 tys. nawozy wapniowo-magnezowe.
Obecny pozytywny wizerunek firma zawdzi$cza zarówno swej 100-letniej tradycji, rzetelnej pracy, jak i konsekwent-

nej realizacji ekspansywnej strategii rozwojowej Spó%ki. Swoj" szans$ dalszego
rozwoju upatruje w doskonaleniu produkcji nawozów wapniowo-magnezowych,
kruszyw budowlanych, w poszukiwaniu
nowych rynków zbytu i partnerstwie wobec klientów.
Wieloletnia wspó%praca z klientami to
efekt ich zaufania i satysfakcji z jako,ci
naszych nawozów i kruszyw. Mo+liwe to
jest dzi$ki wysokim umiej$tno,ciom mened+erskim kadry zarz"dzaj"cej, jak
równie+ do,wiadczeniu s%u+b technicznych.
Bogate do,wiadczenie w organizowaniu procesów technologicznych oraz
du+y potencja% produkcyjny gwarantuj"
sprawn" i terminow" produkcj$ oraz realizacj$ zamówie- transportem samochodowym samowy%adowczym.
Trzeba te+ podkre,li., +e Firma DOLOMIT prowadzi dzia%alno,. prospo%eczn", której beneficjentami jest wielu – g%ównie m%odych – mieszka-ców
D"browy Górniczej i okolic. Obecnie trwa
proces wygaszania z%o+a w Z"bkowicach
i uruchamianie wydobycia na terenie
Chruszczobrodu. Szacowane na 250
mln ton z%o+e powinno wystarczy. dla
przysz%ych pokole- zapewniaj"c prac$
kolejnym mieszka-com regionu.
25 listopada br. w Teatrze Miejskim
w Gliwicach odby%a si$ XIX edycja Gali
Budownictwa organizowana przez !l"sk" Izb" Budownictwa. Firma PPUH
„DOLOMIT” Kopalnia „Z"bkowice” S.A.
zosta%a wyró+niona Wielka Nagrod" Budownictwa 2016 za wysoce wymierny
rozwój produkcyjny i inwestycyjny w okresie 25-lecia dzia%alno,ci Przedsi$biorstwa
oraz aktywne wspieranie dzia%alno,ci spo%ecznej i charytatywnej. Nagrod$ odebra%
Prezes firmy Janusz Kmiecik oraz Wiceprezes Zbigniew Grochalski.

Uroczysto&ci po"!czone s! z tradycyjn! Barbórk!. Zak"ad nasz jest wiod!cym tego typu zak"adem
w Polsce – mówi prezes kopalni Janusz Kmiecik
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI !L#SKIEJ

JANUSZ KMIECIK
DO!WIADCZENIE I AUTORYTET
Kapitu"a Nagród i Wyró#nie( $l!skiej Izby Budownictwa uhonorowa"a Nagrod!
wraz z Tytu"em „Autorytet Budownictwa i Gospodarki $l!skiej”
Janusza Kmiecika – Prezesa Zarz!du – Dyrektora Przedsi%biorstwa
Produkcyjno – Us"ugowo – Handlowego „Dolomit” Kopalnia „Z!bkowice” SA

Laudacja wyg)oszona przez Tadeusza Wnuka
Przewodnicz$cego Kapitu)y
Autorytet Budownictwa i Gospodarki "l#skiej – tym zaszczytnym wyró#nieniem honorujemy ludzi, którzy swoj! prac!, dzia"alno&ci!, dorobkiem zawodowym i spo"ecznym zas"uguj! na szczególne
uznanie i szacunek.
Do takich w"a&nie osób nale#y Pan Janusz Kmiecik – Prezes Zarz!du – Dyrektor Przedsi%biorstwa Produkcyjno – Us"ugowo – Handlowego „Dolomit” Kopalnia „Z!bkowice” SA.
Kopalnia dolomitu w D!browie Górniczej Z!bkowicach jest obecnie jedn! z najnowocze&niejszych tego typu kopal( na &wiecie.
Wydobywa dzi& ok. 1,5 mln. ton rocznie dolomitu surowego,
z czego ok. 700 tys. stanowi! kruszywa i ok. 100 tys. nawozy wapniowo-magnezowe.
Gdy u&wiadomimy sobie niezwykle dynamiczny, na przestrzeni
lat, rozwój techniczny, technologiczny i produkcyjny, to mamy pe"ny
obraz sukcesu przedsi%biorstwa, którego wspó"twórc! jest Pan Prezes Janusz Kmiecik.
Ma za sob! 45-letnie do&wiadczenie w bran#y surowców mineralnych. Jest wybitnym autorytetem dla m"odych kadr.
Nie osiada na laurach, nie „konsumuje” przesz"o&ci, lecz z nieustaj!cym zapa"em, energi! i wizjonerstwem tworzy warunki dla
dalszego rozwoju przedsi%biorstwa.
Na uko(czeniu jest budowa nowej kopalni dolomitu w miejscowo&ci Chruszczobród.

Z inicjatywy Pana Prezesa Janusza Kmiecika Kopalnia Dolomit
podj%"a wspó"prac% z Akademi! Górniczo- Hutnicz! w Krakowie
w celu realizacji projektów badawczych, dotycz!cych nowych kierunków wykorzystania kruszywa dolomitowego.
Pan Prezes mo#e poszczyci) si% wspania"! kart! dzia"alno&ci
charytatywnej.
Wspiera instytucje kulturalno – o&wiatowe, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe. Ca"okszta"t prospo"ecznych dzia"a( Pana Prezesa Janusza Kmiecika oraz z!bkowickiej kopalni doceni"
Sejmik Województwa $l!skiego, który przyzna" mu Z"ot! Honorow!
Odznak% „Za zas"ugi dla województwa $l!skiego”.
To nie jedyne wyró#nienie dla firmy, któr! zarz!dza Pan Janusz
Kmiecik.
Przedsi%biorstwo jest w&ród „Gazeli Biznesu”, posiada tytu" „SOLIDNA FIRMA”, szczyci si% „Cezarem &l!skiego biznesu” i ‘Medalem Europejskim. Kilka dni temu, w trakcie XIX Gali Budownictwa
w Gliwicach, na podstawie orzeczenia Kapitu"y Konkursu „$l!skie
Budowanie”, przekazana zosta"a Kopalni „"l#ska Wielka Nagroda
Budownictwa – 2016”.
Dzi& mam zaszczyt i przyjemno&) wr%czy) Panu Prezesowi Januszowi Kmiecikowi – cz"owiekowi wielkich zas"ug, twórczej energii
i talentu – Tytu" „Autorytet Budownictwa i Gospodarki $l!skiej”.
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Wymogi
techniczne i technologie
modernizacji
energetycznej budynków
mieszkalnych
i u!yteczno"ci publicznej
7 i 8 czerwca br. odby!o si" w Katowicach VIII #l$ skie Fo rum In we sty cji,
Budownictwa, Nieruchomo%ci. Tym razem dwudniowa konferencja po%wi"cona
by !a „WY MO GOM TECH NICZ NYM
I TECHNOLOGIOM MODERNIZACJI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I U!YTECZNO"CI PUBLICZNEJ” w ramach przedsi"wzi"cia programowego „REWITALIZACJA OSIEDLI
MIESZKANIOWYCH I MIAST”. Obrady
odby!y si" w go%cinnych progach Wy&szej
Szko!y Technicznej w Katowicach.
W imieniu organizatorów i wspó!organizatorów oraz licznych partnerów mery to rycz nych otwar cia ko lej ne go
„VIII #l$skiego Forum Inwestycji, Budownic twa, Nie ru cho mo %ci” do ko na li
Franciszek Buszka – Przewodnicz$cy
Rady #l$skiej Okr"gowej Izby In&ynierów Bu dow nic twa i Ta de usz Wnuk
– Prezydent #l$skiej Izby Budownictwa
i dzi"kuj$c przyby!ym za przyj"cie
wspól ne go za pro sze nia do udzia !u
w tym przedsi"wzi"ciu.
Gospodarze serdecznie powitali uczestnicz$cego kolejny raz w Forum Andrzeja Pilota – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony #rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
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Dzi!kuj"c za przyj!cie naszego zaproszenia wraz z deklaracj" prowadzenia
sesji finansowej w trakcie konferencji
i z udzia#em kierownictwa Funduszu – mówi# Tadeusz Wnuk – bardzo dzi!kujemy
za bardzo ceniony przez nas, osobisty
udzia# w ubieg#orocznej konferencji, dotycz"cej efektywno$ci energetycznej budynków i wspó#udzia# kierowanego Funduszu
w 73 spo tka niu Fo rum „Ener gia
– Efekt – %rodowisko”, którego organizatorem by# Narodowy Fundusz Ochrony
%rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Gospodarze spotkania podkre$lali, %e
konferencja jest kolejnym wspólnym
przedsi&wzi&ciem wi&kszo$ci samorz"dów zawodowych i gospodarczych budow nic twa re gio nu $l" skie go, któ re
w 2008 roku zawar#y dobrowolne porozumienie o utworzeniu platformy wzajemnego wspó#dzia#ania jako Forum Budownictwa !l"skiego. Uznano wówczas, %e
zachowuj"c statutow" autonomi& dzia#ania ka%dego z samorz"dów, wskazane
jest formu#owanie i zajmowanie wspólnego stanowiska, zw#aszcza wobec najwa%niejszych projektów legislacyjnych Rz"du i Sejmu, reguluj"cy rynek inwestycji
i budownictwa, ekologii i zarz"dzania
nieruchomo$ciami oraz organizowanie
wspólnych przedsi&wzi&' integracyjnych
$rodowisk zawodowych prowadz"cych
dzia#alno$' w tych obszarach.
Takim ju& wielce tradycyjnym przedsi!wzi!ciem integracyjnym jest coroczne organizowanie wspólnych obchodów %l"skiego Dnia Budowlanych, w trakcie
których dokonujemy oceny aktualnej
sytuacji w sektorze inwestycji i budownictwa oraz honorujemy naszych cz#onków odznaczeniami pa'stwowymi Prezydenta RP, odznakami honorowymi
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
i Sejmiku Województwa %l"skiego – mó-

wi# Franciszek Buszka – Przyj!li$my
zasad!, &e uroczysto$ci te poprzedzaj" konferencje merytoryczne kolejnego
%l"skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo$ci w pa(dzierniku danego roku, organizowane od kilku lat
w ramach programu Europejskiego Kongresu Ma#ych i %rednich Przedsi!biorstw.
Inicjatorem i organizatorem tego Kongresu jest Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i I Wi ce pre zes Kra jo wej Izby
Gospodarczej w Warszawie.

w Katowicach wraz z Pani" Anett# Ranosz – Nadinspektor Pracy Okr&gowego
Inspektoratu Pracy w Katowicach;
Pana Zbigniewa Podraz" – Prezydenta miasta D"browa Górnicza;
Pana Micha!a Piero$czyka – Zast&pc& Prezydenta miasta Ruda !l"ska;
Pana Eugeniusza Kapu%niaka – Wójta Gminy (arnowiec;
Pana Wojciecha Studenta – reprezentuj"cego Prezydenta Miasta Rybnik;
oraz delegacj& Prezydent miasta Zabrze.

W imieniu organizatorów serdecznie powitano reprezentuj"cych kolejne instytucje wojewódzkie oraz samorz"dy terytorialne regionu:
Pana Jana Spycha!" – !l"skiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Pana Janusza Krygierczyka – Zast&pc& Okr& go we go In spek to ra Pra cy

Dzi&kuj"c za u%yteczn" wspó#prac&
przy organizowaniu obecnego Forum, powitano Pana Tadeusza Donocika – Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach i I Wiceprezesa Krajowej
Izby Gospodarczej, Pana prof. nzw. dr
hab. in&. Lucjana Kurzaka – Dziekana
Wydzia#u Budownictwa Politechniki Cz&stochowskiej;
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Czes!awa "leziaka – Przewodnicz"cego Rady Polskiej Izby Ekologii i Grzegorza Pasiek# – Prezesa Zarz"du tej Izby;
Wiktora Pawlika – Prezesa Regionalnej Izby Przemys$owo-Handlowej w Gliwicach;
Antoniego Falikowskiego – Prezesa
Zarz"du !l"skiej Izby Pracodawców
z siedzib" w Gliwicach i Tomasza Golisa – Wiceprezesa Zarz"du tej Izby;
Ryszarda Walenty#skiego – Przewodnicz"cego PZITB w Gliwicach;
Leonarda Szczygielskiego – Sekretarza Rady Mazowieckiej OIIB;
Henryka Nowaka – Z-c# Przewodnicz"cego Rady Opolskiej OIIB;
Halin$ Kaniak – Sekretarza Rady
Opolskiej OIIB;
Wojciecha Podleskiego – Przewodnicz"cego Okr#gowej Komisji Kwalifikacyjnej !l"skiej Okr#gowej Izby Architektów RP;
Krystyn$ Wi%niewsk& – Zast#pc#
Redaktora Naczelnego „In%yniera Budownictwa”.
Kolejnym ju% wielce tradycyjnym wspólnym przedsi#wzi#ciem uczestników Forum
budownictwa !l"skiego jest organizowanie
corocznie kolejnych edycji konkursu !l"skie
Budowanie nadaj"c jego Laureatom:
a) !l"sk" Wielk" Nagrod# Budownictwa – dla podmiotów gospodarczych
i samorz"dów terytorialnych za aktywno&'
inwestycyjn" lub wzorcow" realizacj# inwestycji;
b) Nagrod# z Tytu$em „Autorytet Budownictwa i Gospodarki !l"skiej” dla
osób indywidualnych za szczególne
osi"gni#cia zawodowe i wk$ad w rozwój
regionu;
c) Wybitnym postaciom tworz"cym histori# gospodarcza budownictwa regionu,
nadawany jest Tytu$ „Osobowo&' Budownictwa !l"skiego”.
Te nagrody i tytu$y wr#czane s" w trakcie corocznej Gali Budownictwa, która
w tym roku b#dzie mia$a miejsce w Gliwicach.
Jednym kolejnych wspólnych inicjatyw
jest tak%e honorowanie Tytu$em i Nagrod" „Przyjaciel !l"skiego Budownictwa”,
ju% od kilku lat wybitnych postaci regionu
i kraju, niezwi"zanych wprost z sektorem
budownictwa, a b#d"cych autorytetami
i wybitnymi osobowo&ciami w dziedzinie
nauki, medycyny, kultury i zarz"dzania gospodark".
Uchwa$" Kolegium Forum Budownictwa
!l"skiego, Tytu$ „Przyjaciel !l"skiego
Budownictwa” zosta$ nadany dla prof.
dr hab. n. med. Stanis!awa Wosia wyra%aj"c w tej formie szacunek i uznanie
&l"skiej spo$eczno&ci budowlanej dla Pana Profesora za utworzenie i wieloletnie
kierowanie II Klinik" Kardiochirurgii w Gór-
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Zgodnie
z dotychczasow!
praktyk!
organizowania
konferencji
naukowo-technicznych
uczestnicy Forum
otrzymali:
! konferencyjne wydanie czasopisma „Forum Budownictwa !l"skiego” z materia$ami
konferencyjnymi z VI i VII Forum na p$ycie CD.

no#l"skim Centrum Medycznym w Katowicach oraz za wybitny, osobisty wk$ad naukowy w rozwój polskiej kardiochirurgii
i transplantologii.
Po uroczysto#ci wr%czenia tytu$u prof.
Stanis$aw Wo# dzi%kuj"c za to wyró&nienie stwierdzi$ m.in.:
Bardo dzi!kuj! za tak wyczerpuj"c" laudacj! na mój temat. Dzi!kuje kolegium,
które przyznaje te wspania#e wyró$nienia.
Ciesz! si!, $e jestem tutaj.
Zastanawiaj"c si! jaki to mój wyczyn
budowlany by# u podstawy tego wyró$nienia u%wiadomi#em sobie, $e t" moj"
wielk" budowl" by#o budowanie dobrej
marki %l"skiej kardiochirurgii w Katowicach Ochojcu. Wraz z m#odym zespo#em, ludzi zaraz po studiach, wystartowa#em w 1989 roku budowa& II Klinik!
Kardiochirurgii. I chyba to jest najwi!kszym sukcesem. Ale by#y te$ akcenty

czysto budowlane – budowali%my dwie
nowoczesne sale operacyjne, hybrydowe, które pozwoli#y nam rozszerzy&
procedury kardiochirurgiczne i dzi!ki temu w ci"gu tych 22 lat, gdy przewodniczy#em tej klinice, wykonali%my 27 tysi!cy operacji na sercu. To jest ogromna
liczba. Nawi"zali%my wiele kontaktów
zagranicznych, uczestniczyli%my w wielu programach, za które te$ otrzymywali%my wyró$nienia.
Skupia#em si! na tym, $eby zostawi&
po sobie %lad – kadry, uczniów. Jak zaczyna#em mia#em ze sob" m#ody zespó#
bez specjalizacji, jak ko'czy#em to by#o
5 profesorów belwederskich, 17 doktoratów, ogromna liczna specjalistów. S" to
ludzie, którzy b!d" zostawia& kolejne %lady na polu kardiochirurgicznym. Tak wi!c
to jest ta moja najwi!ksza budowla,
z której si! bardzo ciesz!.
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NAGRODA#I#TYTU$
PRZYJACIEL#!L%SKIEGO#
BUDOWNICTWA

Prof. STANIS!AW WO"
WIEDZA, TALENT, HUMANIZM

Laudacja wyg#oszona przez Tadeusza Wnuka
Prezydenta "l$skiej Izby Budownictwa
Nie sposób zliczy! s"ów wdzi#czno$ci adresowanych do Prof. Stanis"awa Wosia.
Podzi#kowania za przywrócone zdrowie, uratowane %ycie, p"yn&ce wprost od pacjentów zawsze maj& znaczenie najwa%niejsze.
Sukces w medycynie jaki osi&gn&" Profesor Stanis"aw Wo$ sta" si#
mo%liwy, bo poza bogat& wiedz& i talentem, nosi Pan Profesor w sercu ogromny "adunek humanizmu i niepodwa%alne w %adnej sytuacji przekonanie, %e ludzkie %ycie jest najwa%niejsze.
Absolwent 'l&skiej Akademii Medycznej zg"#bia" tajniki medycznej
sztuki u boku najlepszych. Wieloletni wspó"pracownik profesora Stanis"awa Szyszki i Profesora Tadeusza Paliwody.
Zwi&zany tak%e z Klinik& Kardiochirurgii Prof. Zbigniewa Religi.
W 1989 roku Pan Profesor Stanis"aw Wo$ obj&" stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki 'laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu, gdzie wraz z m"odym, utalentowanym zespo"em
wprowadzi" szeroki zakres specjalistycznych procedur oraz pionierskie techniki medyczne. Odwa%nie i wysoce profesjonalnie odpowiada na wyzwania wspó"czesnej kardiochirurgii. Niezmiennie stawia
na m"odych. Jest dla nich wymagaj&cym mistrzem i autorytetem, jednocze$nie przewodnikiem na trudnej i odpowiedzialnej drodze codziennych medycznych wyzwa(. Dba o ka%dy szczegó" naukowego rozwoju zespo"u, którym kieruje.
Wie bowiem, i% ta kadra, gruntownie wykszta"cona, stanowi o potencjale naukowo-badawczym polskiej medycyny.
Jest Prof. Stanis"aw Wo$ wybitnym specjalist& w zakresie chirurgii ogólnej, torakichirurgii i kardiochirurgii.
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Pracowa" i zdobywa" do$wiadczenie w Klinikach w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, w S"owenii. Jego "&czny dorobek
naukowy to 460 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Ma Prof. Stanis"aw Wo$ swoje wielkie zas"ugi w likwidowaniu tzw.
bia"ych plam na mapie kardiochirurgicznej kraju. Pe"ni&c funkcj# Konsultanta Krajowego mia" $wiadomo$!, %e nowoczesna medycyna musi by! obecna w ka%dym zak&tku Polski. Wspiera" tworzenie o$rodków w Rzeszowie, Olsztynie, Kielcach.
Pan Profesor Stanis"aw Wo$ to osobowo$! niezwyk"a, któr& charakteryzuje aktywno$! zawodowa, efektywna, pe"na po$wi#cenia s"u%ba na rzecz ratowania zdrowia i ludzkiego %ycia, a przy tym pogoda
ducha, która zawodowy stres przemienia w u$miech i %yczliwo$! dla
pacjenta.
Szanowny Panie Profesorze,
to dla nas wielka przyjemno$! uhonorowa! Pana Tytu"em Przyjaciel 'l&skiego Budownictwa. W tej skromnej formie wyra%amy w imieniu $l&skiej spo"eczno$ci budowlanej nasz szacunek i uznanie
za wieloletnie kierowanie II Klinik& Kardiochirurgii w Górno$l&skim Centrum Medycznym.
Pami#tamy jak wiele energii i czasu po$wi#ca" Pan Profesor, nadzoruj&c przebudow# bloku operacyjnego, gdy uruchamiano dwie sale operacyjne wyposa%one nast#pnie w nowoczesny sprz#t. Jeste$my za szczy ce ni obec no $ci& w gro nie Przy ja ció" 'l& skie go
Budownictwa osoby tak zas"u%onej w rozwoju polskiej kardiochirurgii i transplantologii.
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SESJA I: INAUGURACYJNA

Prowadz!cy sesj":
Franciszek Buszka – Przewodnicz"cy Rady !l"skiej Okr#gowej Izby In$ynierów Budownictwa,
Tadeusz Wnuk – Prezydent !l"skiej
Izby Budownictwa.
Zabieraj"c na wst#pie g%os Andrzej
Pilot – Prezes Zarz"du Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej mówi% o dofinansowaniu
termomodernizacji budynków ze &rodków
w%asnych WFO!iGW w Katowicach
Dzia%ania w zakresie wspierania poprawy efektywno&ci energetycznej budynków
s" niezwykle wa$ne, poniewa$ szacuje
si#, $e na dzie' dzisiejszy budynki odpowiadaj" a$ za 40% %"cznego zu$ycia
energii, a inwestycje maj"ce na celu
oszcz#dzanie energii s" najprostsz"
i najskuteczniejsz" metod" na zmniejszenie emisji zanieczyszcze', ograniczenie
wykorzystania zasobów naturalnych oraz
zwi#kszenie bezpiecze'stwa energetycznego.
Problem znacznego zu$ycia energii
przez budynki w krajach Unii Europejskiej
znalaz% odzwierciedlenie w Dyrektywie
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

Andrzej Pilot

Franciszek Buszka i Tadeusz Wnuk

w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków. Celem dyrektywy jest, aby
wszystkie nowe budynki – ale tak$e,
w zakresie uzasadnionym ekonomicznie,
budynki modernizowane – od 1 stycznia 2021 roku (a w przypadku budynków
zajmowanych przez w%adze publiczne
lub b#d"cych ich w%asno&ci" od 1 stycznia 2019 roku) by%y budynkami o niemal
zerowym lub bardzo niskim zu$yciu energii. Transpozycja tej dyrektywy do polskiego prawa nast"pi%a m. in. poprzez Rozpo rz" dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj"ce rozporz"dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie. Porz"dkuje ono
i zaostrza wymogi minimalne dotycz"ce
izolacyjno&ci cieplnej przegród oraz zu$ycia nieodnawialnej energii pierwotnej
na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep%ej wody u$ytkowej, ch%odzenia oraz o&wietlenia wbudowanego w budynkach.
Maj"c to wszystko na uwadze, Wojewódzki Fundusz Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach naj-

wi#k sz" po moc fi nan so w" kie ru je
na re ali za cj# dzia %a' zmie rza j" cych
do zmniejszenia zu$ycia energii w budynkach – spo&ród oko%o 200 mln z% wydatkowanych rocznie na zadania z zakresu
ochrony atmosfery ponad po%owa przeznaczana jest na ten cel. Kierunek ten jest
realizowany g%ównie poprzez wspieranie
g%#bokiej termomodernizacji budynków,
obejmuj"cej termoizolacj# przegród budowlanych (nierzadko poprzedzon" demonta$em i unieszkodliwieniem azbestu),
wymian# okien i drzwi, wymian# )róde%
ciep%a na bardziej proekologiczne – w tym
pod%"czenie do sieci ciep%owniczej oraz
wykorzystanie odnawialnych )róde% energii, modernizacj# instalacji grzewczych
oraz zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep%a). Ponadto
od 2014 roku Wojewódzki Fundusz wspiera finansowo budow# obiektów u$yteczno&ci publicznej o niemal zerowym zu$yciu energii.
W ostatnich latach Wojewódzki Fundusz w Katowicach rozpatruje rocznie nawet do kilkuset wniosków obejmuj"cych
zadania z zakresu ochrony atmosfery,
w tym g%ównie szeroko rozumianej efek-
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tywno#ci energetycznej. Podstawow"
form" dofinansowania takich dzia$a% s"
preferencyjnie oprocentowane, cz&#ciowo umarzalne po'yczki, dzi&ki czemu
mo'liwe jest wsparcie zdecydowanie
wi&kszej liczby inwestycji, ni' by$oby to
mo'liwe jedynie przy wykorzystaniu dotacji. Dzi&ki takiej formie dofinansowania
Fundusz dysponuje w ka'dym roku kwot" zdecydowanie wi&ksz", ni' wynosz"
wp$ywy zewn&trzne (z tytu$u op$at i kar
za korzystanie ze #rodowiska). Jednocze#nie na przedsi&wzi&cia wymagaj"ce
szczególnego wsparcia – jak zabudowa
odnawialnych (róde$ energii czy termomodernizacja budynków u'yteczno#ci publicznej nale'"cych do sektora finansów publicz nych lub b& d" cych za byt ka mi
– udzielane s" równie' dotacje.
Tadeusz Donocik – I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w swym wyst"pieniu poinformowa$
o przygotowaniach do VI Europejskiego
Kongres Ma$ych i !rednich Przedsi&biorstw
Wspólne spotkanie 10-12 pa(dziernika
jest okazj" do my#lenia o przysz$o#ci !l"ska, województwa #l"skiego. Chcieliby#my ten temat rewitalizacji w budownictwie mieszkaniowym równie' poruszy)
podczas kongresu. !l"sk poszukuje
swych specjalizacji, tak" szans" jest
medycyna, du'o mówimy równie' o informatyce. Szans" dla !l"ska jest ni" równie' ochrona #rodowiska wytyczona
w wieloletnich planach rozwojowych naszego regionu.
Rewitalizacja poprzemys$owa mog$aby
sta) si& produktem, narz&dziem eksportowym naszych in'ynierów, dzia$aczy
gospodarczych poniewa' prawdopodobnie nie ma obecnie w Europie takiego regionu, który wymaga$by takiego stopnia
rewitalizacji jak obszar województwa #l"skiego. Mo'emy z powodów historycznych do #wiad cze%, wy mu szo nych
z konieczno#ci, by) poligonem do#wiadczalnym rewitalizacji i st"d równie' rozprzestrzenia) te informacje, te do#wiadcze nia i t" wie dz& o ko niecz no #ci
rewitalizacji w ca$ym otaczaj"cym nas
i ci"gle zmieniaj"cym si& nieprzewidywalnym #wiecie. Przewidywalne jest natomiast to, 'e jego stan #rodowiskowy staje si& coraz bardziej niekorzystny dla 'ycia
cz$owieka.
W tym roku na Europejskim Kongresie
Ma $ych i !red nich Przed si& biorstw
po raz 6 b&dziemy mogli wspólnie dzia$a). Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka
s" radzie programowej kongresu. Finalizujemy teraz prace nad programem m.in.
b&dziemy porusza) problem eksportu

Tadeusz Donocik

naszych towarów, ich jako#ci. W ramach
internacjonalizacji b&dziemy mieli takie
wydarzenia, 'e oprócz tego, 'e pojawi si&
du'o firm, instytucji organizacji z Europy
Wschodniej – zawsze tak by$o, w tym roku przy je' d'a j" de le ga cje z 43
pa%stw – przyje'd'a równie' ca$a Ameryka Po$udniowa, gdzie stopie% rozwoju
jest bardzo zró'nicowany. W kongresie
we(mie po raz pierwszy udzia$ organizacja CAMACOL z Florydy – sie) krajowych
izb handlowych w Stanach Zjednoczonych
i Ameryce *aci%skiej. Jest to nowe wydarzenie.
Chcieliby#my podkre#li) na tym kongresie równie' istnienie Grupy Wyszehradzkiej. Uzyskali#my akceptacje dla tego pomys$u ze strony rz"du. Chcieliby#my, by
Katowice dzi&ki takim kongresom sta$y si&
centrum wspó$pracy np. dotycz"cymi rewitalizacji, wspó$pracy gospodarczej Europy Wschodniej z korzy#ci" dla przedsi& bior ców, dla go spo da rek kra jów
europejskich. Te inicjatywy s" tylko mo'liwe do realizacji z tego powody, 'e dzia$amy razem.
Tadeusz Wnuk – Prezydent !l"skiej
Izby Budownictwa i Kazimierz Konieczny – Kierownik Oddzia$u !l"skiego Instytutu Techniki Budowlanej podj&li temat: –
„Oceny ko%cowe i rekomendacje poprzednich konferencji VI i VII !l"skiego
Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo#ci w latach 2014 i 2015”.
W programie zaproszeniach na dzisiejsz" kon fe ren cj& – mó wi$ Ta de usz
Wnuk – wskazali#my jako organizatorzy,
'e b&dzie zamykaj"c" cykl poprzednich
konferencji:
VI !l" skie go Fo rum In we sty cji,
Budownictwa, Nieruchomo#ci w 2014
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roku z tematem „Dostosowanie wielkop!ytowego budownictwa mieszkaniowego
do wspó!czesnych wymaga" i potrzeb”.
VII !l"skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo#ci w czerwcu i pa(dzierniku 2015 „Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywno#ci
energetycznej budynków mieszkalnych
i u$yteczno#ci publicznej do obowi%zuj%cych norm i wymogów”.
Wspólnym ich wyk$adnikiem s" cele
programowe wszystkich tych trzech konferencji poprzedzaj"cych obecn": Uzyskanie wymiernych korzy#ci ekonomicznych,
#rodowiskowych i spo$ecznych aktywnego wdra'ania programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i u'yteczno#ci publicznej w zakresie:
– oszcz&dno#ci energii;
– zmniejszenie emisji cieplarnianej
i poprawy jako#ci powietrza;
– poprawy stanu technicznego budynków zw$aszcza w technologii wielkop$ytowej;
– ograniczania ubóstwa energetycznego;
– rozwoju sektora budowlanego.
Te cele programowe nic nie straci$y
na swojej aktualno#ci. Przeciwnie. Np. najnowszy raport WHO w sprawie jako#ci powietrza w Polsce z maja 2016r. wskazuje, ze z 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast w Unii Europejskiej, 33 z nich
znajduj" si& w naszym kraju, a 15 spo#ród
nich na terenie województwa #l"skiego.
(dodajmy, 'e w nast&pstwie tego stanu
#rednia 'ycia w naszym regionie jest krótsza o rok od #redniej krajowej)
W#ród naszych celów programowych
nieprzypadkowo znajduje si& tak'e ograni cze nie ubó stwa ener ge tycz ne go.
Przypomnijmy, 'e dane Instytutu na rzecz
Ekorozwoju wskazuj", 'e do ubogich
energetycznie mo'na zaliczy) 32,4%
Polaków, czyli ponad 12 mln osób. Zapewne obejmuje równie' bardzo wielu
mieszka%ców naszego regionu, pomimo,
'e zajmujemy 7 miejsce w tym zakresie
(za niepokoj"ce musimy wi&c uzna) padaj"ce zapowiedzi dalszego wzrostu cen
energii, uzasadniane konieczno#ci" modernizacji naszych przestarza$ych elektrowni).
W pe$ni aktualny pozostaje tak'e,
wspólne dla naszych dotychczasowych
konferencji cel finansowy: Zapewnienie
maksymalnego publicznego wsparcia finansowego g$&bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych i u'yteczno#ci publicznej wraz z wymian" wyposa'enia tych obiektów na energooszcz&dne
z kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go: – „Infrastruktura i !rodowisko” i Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
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wództwa !l"skiego na lata 2014 – 2020
w zakresie m.in.: ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewn#trznych oraz
o$wietlenia na energooszcz#dne, przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymian" i pod%"czeniem do &ród%a ciep%a),
systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacji systemów
ch%odz"cych, w tym równie' z OZE.
W trakcie poprzednich konferencji starali$my si# zapewni( jej uczestnikom, jako organizacjom zarz"dzaj"cymi zasobami budynków mieszkalnych i u'yteczno$ci
publicznej, wszystkie dost#pne informacje od krajowych i regionalnych instytucji dysponuj"cych $rodkami Funduszy Europejskich:
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
jako Instytucji Zarz"dzaj"cej PO „Infrastruktura i !rodowisko” o „Finansowaniu
efektywno!ci energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020.
Wydzia%u Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urz#du Marsza%kowskiego Województwa !l"skiego o „Poprawie efektywno!ci energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa "l#skiego
na lata 2014-2020”;
Instytucji Wdra'aj"cych, czyli w formie
prezentacji strategii i oferty programowej
Narodowego Funduszu Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej, a zw%aszcza prowadzonego przez ten Fundusz programu
kompleksowej likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji $l"sko-d"browskiej
ze $rodków UE 2014-2020;
Banku Gospodarstwa Krajowego o „Do!wiadczeniach i instrumentach Banku
Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu
przedsi$wzi$% termomodernizacyjnych
i remontowych”;
Banku Ochrony !rodowiska o „Bankowych instrumentach finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych
i u&yteczno!ci publicznej”.
Mamy ju' za sob" dwa lata obecnej
prezydencji bud'etowej UE 2014-2020.
Biegnie ju' 3 rok. S"dzimy wi#c, 'e jest
to ju' w%a$ciwa pora, aby$my w trakcie
dzisiejszej konferencji zebrali i wyrazili swe
opinie o warunkach praktycznego dost#pu zarz"dzaj"cych budynkami do tych
$rodków unijnych. Tak'e z tego wzgl#du
zwrócili$my si# do przekazanie informacji Zarz"du Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dotychczasowym finansowaniu przedsi#wzi#( termomodernizacyjnych budynków ze $rodków tego
Funduszu.

W konferencjach VI i VII !l"skiego Forum wraz z obecn" uczestniczy%o %"cznie
ponad 800 osób, reprezentuj"cych organizacje zarz"dzaj"ce budynkami samorz"dów terytorialnych wraz z TBSami, blisko 150 spó%dzielni mieszkaniowych
i wspólnot oraz w tych samych liczbach
organizacji producenckich, wykonawczych i us%ugowych zasobów nieruchomo$ci.
W imieniu organizatorów pragniemy
bardzo serdecznie podzi#kowa( Pa)stwu za tak znacz"ce zainteresowanie naszymi konferencjami o aspektach naukowych i praktycznych.
Dowodzi to, co jest buduj"ce, 'e wi#kszo$( organizacji zarz"dzaj"cych zasobami budynków mieszkalnych i u'yteczno$ci publicznej we wszystkich sektorach
w%asno$ci, s" zainteresowane sta%ym
zwi#kszaniem ich standardów i efektywno$ci energetycznej. Tym bardziej, 'e skala potrzeb finansowych na te cele jest
ogromna. Przypomn#, 'e w prezentowanej w roku ubieg%ym „Strategii modernizacji budynków: mapa drogowa 2050” wymagane nak%ady inwestycyjne na ten
cel sza co wa ne s" na mi ni mum
270 mld z%otych wobec 14 mld poniesionych w latach 2007-2011. Mo'e warto
w tym miejscu przypomnie( informacj#
z ostatnich dni, 'e w ramach nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych Francja uzyska%a olbrzymi kredyt – 400 mln euro na plan zwi#kszania
efektywno$ci energetycznej budynków.
Nieprzypadkowo te' prezentowali$my
wysoko$( bie'"cej luki remontowej w poszczególnych formach wielorodzinnych
zasobów mieszkaniowych, która wynosi:
komunalne – 65-70, spó%dzielcze – 50.
prywatne i czynszowe – 75.
Stali uczestnicy naszych konferencji
w poprzednich dwóch latach pami#taj",
'e dominowa%y w ich programach referaty i artyku%u autorskie o charakterze naukowo-technicznym kadry Instytutu Techni ki Bu dow la nej oraz kra jo wych
i regionalnych wy'szych uczelni technicznych. Cze$( z nich za chwil# przypomnimy dla potrzeb dzisiejszej konferencji, ale
w ca%o$ci dla celów u'ytkowych i zale'nie od w%asnego zainteresowania zosta%o przekazanych Pa)stwu na specjalnym wydaniu p%yty CD, zawieraj"cej
49 referatów wraz z artyku%ami autorskimi i konferencyjnymi wydaniami czasopisma „Forum Budownictwa !l"skiego”.
Trzeci obszar termomodernizacji budynków, jakim b#dzie przebudowa systemów
grzewczych oraz wentylacji i klimatyzacji,
b#dzie wiod"cym tematem drugiej konferencji obecnego „VIII !l"skiego Forum” w dniu 11 pa#dziernika 2016r.
w Mi#dzynarodowym Centrum Kongreso-

Kazimierz Konieczny

wym w ramach programu, |jak ju' awizowali$my, VI Europejskiego Kongresu Ma%ych i !rednich Przedsi#biorstw. Wiod"cym organizatorem tej konferencji b#dzie
!l"ska Okr#gowa Izba In'ynierów Budownictwa, a wspó%organizatorami Politechnika !l"ska i Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.
Dr Kazimierz Konieczny – Kierownik
Oddzia%u !l"skiego Instytutu Techniki
Budowlanej przedstawi% w skrótowej formie reasumpcj# poprzednich konferencji VI i VII !l"skiego Forum z ukierunkowa niem na oce n# ak tu al no $ci ich
ko)cowych konkluzji i rekomendacji.
Na pewno nadal w pe%ni zasadne i aktualne jest opowiedzenie si# uczestników
konferencji z 2014 roku o wielkop%ytowym
budownictwie za konieczno$ci" kontynuacji prowadzonych od lat remontów i moder ni za cji za so bów miesz ka nio wych
w tych technologiach dla zapewnienia:
• dalszej poprawy ich stanu technicznego, z przystosowaniem do aktualnych
przepisów techniczno-budowlanych, wymaga) u'ytkowych i technologicznych,
• obni'enia kosztów eksploatacyjnych
i op%at wraz z podwy'szaniem warto$ci
nieruchomo$ci,
• poprawy jako$ci i komfortu 'ycia
oraz warto$ci wynikaj"cych z rewitalizacji i „humanizacji” blokowisk, obecnie
w wykorzystaniem na ten cel $rodków finansowych, zw%aszcza z Funduszy Europejskich, przeznaczonych na termomodernizacj# budynków.
Ta ocena ko)cowa zosta%a poprzedzona opracowaniem przez Rad# Programowo-Naukow" Konferencji o wielkiej p%ycie wyborem nast#puj"cych tematów
problemowych:
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• Ocena trwa#o$ci i bezpiecze%stwa konstrukcji budynków z wielkiej p#yty.
• Ocena stanu technicznego istniej"cych bu dyn ków wiel ko p#y to wych
w Polsce oraz warunki ich bezpiecznego
utrzymania i u&ytkowania.
• Remonty, naprawy i termoizolacj' budynków z wielkiej p#yty w celu podniesienia komfortu u&ytkowego mieszka% i ograniczenia start energii cieplnej.
• Przebudowa – modernizacj' budynków wielkop#ytowych w dostosowaniu
do wspó#czesnych wymaga%.
• Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkop#ytowych.
• Formy finansowania modernizacji
i rewitalizacji budynków oraz osiedli
z wielkiej p#yty z zastosowaniem (róde#
i instrumentów finansowania mieszkalnictwa.
W najwi'kszym skrócie przypomn', ze
referaty i artyku#y autorskie wobec tych tematów programowych zosta#y opracowane i przedstawione m.in. przez:
prof. W!odzimierza Starosolskiego
– o ocenie trwa#o$ci konstrukcji oraz dostosowania budynków wielkop#ytowych
do wspó#czesnych wymaga% i potrzeb;
prof. dr Le onar da Run kie wi cza
z ITB – o diagnostyce i modernizacji budynków wielkop#ytowych,
dr Micha!a Wójtowicza – Zast'pcy Dyrek to ra In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej – o wielkiej p#ycie jako problemie technicznym i spo#ecznym oraz trwa#o$ci
budynków wielkop#ytowych w $wietle bada%;
prof. Krzysz to fa Ka sper kie wi cza
z ITB – o ocenie efektów energetycznych
budynków z wielkiej p#yty;
prof. Wies!awa Lig"zy z Politechniki
Krakowskiej – o wybranych problemach
remontowych budynków z wielkiej p#yty;
dr in&. Roberta Gery!o z ITB – o aktualnych wymaganiach i nowoczesnych
technologiach termomodernizacji przegród budynków wielkop#ytowych,
prof. Adama Podhoreckiego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy – o potrzebie diagnozowania i rewitalizacji budynków wielkop#ytowych;
dr An drze ja Ob mi# skie go z ITB
– o azbe$cie w obiektach z wielkiej p#yty.
Odpowiadaj"c natomiast na kluczowe
pytanie tej konferencji, jakim by#a „Ocena trwa!o$ci i bezpiecze#stwa budynków z wielkiej p!yty” przyj'te zosta#y nast'puj"ce oceny ko%cowe:
Realizowane w Polsce budynki wykonywane w technologiach uprzemys#owionych by#y projektowane prawid#owo
(z uwagi na bezpiecze%stwo konstrukcji),
bez okre$lania czasu eksploatacji.
W trakcie wykonywania elementów
w zak#adach prefabrykacji oraz monta&u

Andrzej Bauer

na budowie pope#niono szereg b#'dów, ale
ich wp#yw na bezpiecze%stwo konstrukcji nie wydaje si' by) znacz"cy.
W#a$ciwy nadzór nad budynkami, monitoring stanu z#"czy konstrukcyjnych, prowadzenia niezb'dnych napraw i wzmocnie% pozwalaj" na ocen', &e trwa#o$)
konstrukcji budynków mo&na okre$li)
na co najmniej 100 lat.
Zadaniem w#a$cicieli, zarz"dców a tak&e s#u&b pa%stwa jest opracowanie programów utrzymania obiektów w dobrym
sta nie tech nicz nym i ich wdra &a nie
w praktyce.
Budynki wielkop#ytowe i wielkoblokowe, mimo swojej kiepskiej architektury,
s" budynkami zwartymi o niewielkiej powierzchni zewn'trznej w stosunku do kubatury. Nadaj" si' do wdra&ania przedsi'wzi') dla oszcz'dno$ci energii na cele
grzewcze. Mo&liwe jest instalowanie
urz"dze% do rekuperacji na wylotach komi no wych, mon to wa nie na ele wa cji
ogniw wykorzystuj"cych energi' s#oneczn" itp.
Andrzej Bauer – Prezes Zarz"du
Drogowej Trasy !rednicowej S.A. przedstawi# „Informacje o przebiegu i problemach realizacji zako%czonej budowy
Drogowej Trasy !rednicowej Katowice – Gliwice.”
Historia Spó#ki Akcyjnej DROGOWA
TRASA !REDNICOWA w nierozerwalny sposób jest zwi"zana z histori" budowy Drogowej Trasy !rednicowej. Spó#k' po wo #a no do &y cia w ostat nich
tygodniach 1992 roku, aby w nowych warunkach spo#eczno-gospodarczych stworzy) mo&liwo$) kontynuowania rozpocz'tej przez Dy rek cj' Bu do wy Tras
Komunikacyjnych (DBTK) w Katowi-
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cach w 1982 roku realizacji przedsi'wzi'cia inwestycyjnego pn.: „DROGOWA
TRASA !REDNICOWA Górno$l"skiego
Okr'gu Przemys#owego Katowice – Gliwice”.
Aby w powsta#ej nowej sytuacji doprowadzi) do wybudowania tej podstawowej i oczekiwanej przez miesz ka%ców
aglomeracji górno$l"skiej trasy komunikacyjnej, trzeba by#o powo#a) nowy
podmiot gospodarczy. Drogowa Trasa
!rednicowa traktowana jeszcze w latach 90. ubieg#ego wieku jako inwestycja centralna, w wyniku wprowadzonej 1 stycz nia 1999 r. re for my
administracyjnej pa%stwa sta#a si' wspólnym zadaniem dla w#adz samorz"du terytorialnego Województwa !l"skiego
oraz miast, przez teren których mia#a
przebiega). Aby umo&liwi) jej dalsze finansowanie ze $rodków bud&etowych
oraz kredytu z EBI zawarto tzw. „Porozumienie Dziesi'ciu” pomi'dzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, Wojewod" !l"skim, Zarz"dem
Wo je wódz twa !l" skie go, Za rz" da mi
Miast oraz Zarz"dem DT! SA w Katowicach, które przekazywa#o Zarz"dowi
Województwa !l"skiego funkcj' inwestora i koordynatora realizacji, a Spó#ce
DT! SA powierzy#o pe#nienie funkcji inwestora zast'pczego – zarz"dzaj"cego
projektem.
W wyniku tych dzia#a% do 2006 roku
uda#o si' zako%czy) realizacj' etapu
„DT! Wschód” od w'z#a z drog" krajow"
DK 86 w Katowicach do ul. Niedurnego
w Rudzie !l"skiej (rondo w Chebziu).
Mimo wielu kolejnych trudno$ci i przerw
w budowie, realizacj' etapu „DT! Zachód”
uda#o si' zako%czy) w grudniu 2015 roku i odda) do u&ytku w marcu 2016 r., co
pozwala mieszka%com konurbacji górno$l"skiej korzysta) w pe#ni z wszystkich zalet DROGOWEJ TRASY !REDNICOWEJ.
Zako%czenie budowy DROGOWEJ
TRASY !REDNICOWEJ to przede wszystkim zwie%czenie okresu 23 lat pracy Spó#ki Akcyjnej „Drogowa Trasa !rednicowa”
dla dobra regionu, ale i pocz"tek kolejnego etapu dzia#alno$ci Spó#ki w nowych projektach infrastrukturalnych na terenie ca#ego kraju:
Budowie drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka na odcinku SKOMIELNA
BIA*A – CHABÓWKA oraz drogi krajowej
DK 47 na odcinku Rabka – Chabówka – nadzór nad realizacj" robót i zarz"dzanie kontraktem na odcinkach 1, 2 i 3.
Pe#nienie nadzoru nad projektowaniem i realizacj" robót oraz zarz"dzanie
kontraktem pn.: Budowa obwodnicy miejscowo$ci K'pno w ci"gu drogi ekspresowej S11– odcinek I.
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SESJA II:
SYSTEMY OCIEPLE! I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Prowadz"cy sesj#:
Andrzej Nowak – Wiceprzewodnicz"cy !l"skiej Okr#gowej Izby In$ynierów Budownictwa,
Marcin Rorbach z firmy Farby
KABE Polska Sp. z o.o. przestawi% firm#, któr" reprezentuje i zaj"% si# problemem: „Renowacja ETICS typu makro i mikro. Ocieplenie na ocieplenie”
Firma Farby Kabe Polska jest szwajcarskim przedsi#biorstwem produkcyjnym, dzia%aj"cym na polskim rynku
od 1995 roku. W ci"gu wieloletniej dzia%alno&ci w Polsce ugruntowa%a swoj" pozycj# wiod"cego dostawcy produktów na elewacje i do wn#trz, takich
jak: masy tynkarskie, farby, systemy
ocieple', systemy do napraw i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej.
Szwajcarskie korzenie oraz mo$liwo&( pe%nego wykorzystania do&wiadcze' i osi"gni#( dzia%u badawczoroz wo jo we go ro dzi mej fir my Karl
Bubenhofer AG z Gossau, pozwalaj"
na sta%e wzbogacanie oferty o nowoczesne produkty nowej generacji. KABE Far ben, ja ko pierw sza fir ma
na &wiecie, opracowa%a w 1999 roku

Marcin Rorbach

Andrzej Nowak

nowatorsk" technologi# produktów
polikrzemianowych do elewacji budynków, staj"c si# prekursorem i liderem w dziedzinie technologii produktów mineralnych, opartych na bazie
niskoalkalicznego potasowego szk%a
wodnego.
Misj" firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjnoochronnych tak, aby zawsze cieszy%y si# pe%n" aprobat" i zaufaniem
Klientów – solidnie spe%niaj"c swoje
zadanie przez d%ugie lata. Szeroki
asortyment produktów adresowany
jest zarówno do profesjonalistów:
Firm Wykonawczych, Architektów,
Projektantów i Konserwatorów Zabytków, jak równie$ do U$ytkowników Indywidualnych.
Frma Farby KABE nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty zwi"zane
z jako&ci", %atwo&ci" aplikacji i dost#pno&ci" naszej oferty produktowej. Produkty marki Farby KABE wytwarzane s"
zgodnie z mi#dzynarodowymi normami
Certyfikatu Zarz"dzania Jako&ci"
ISO 9001:2009 oraz Certyfikatu Zarz"dzania !rodowiskiem ISO 14001:2005.
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Wdro$one normy s" gwarancj", i$ procesy realizowane w naszych zak%adach podlegaj" sta%ej kontroli i ci"g%emu
doskonaleniu.
Znakiem naszych czasów s" nowatorskie rozwi"zania jak np. kompletne systemy ocieple'. Firma Farby
KABE Polska oferuje 4 systemy ocieple' „KABE THERM” odpowiadaj"cych wymogom rynku i oczekiwaniom
Klien tów. Sto so wa ne przez fir m#
rozwi"zania spe%niaj" wszystkie europejskie wymagania techniczno-budowlane, a system „KABE THERM
MW” posiadaj" Europejsk" Aprobat# Techniczn" – ETA. Farby Kabe to
firma o ugruntowanej pozycji w segmencie produktów i systemów do renowacji zabytków.
S!awomir Nastarewicz przedstawi%
rozwi"zania podnosz"ce warto&( inwestycji: innowacyjny tynk hydrofilowy weber. pas topdry w technologii AquaBalance i nowatorski system hydroizolacji
weber. dry PUR SYSTEM Saint – Gobain Construction Products Polska
sp. z o.o. marka Weber.

VIII !L"SKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMO!CI

S!awomir Nastarewicz

Firma Weber jest cz!"ci# koncerny
Saint-Gobain, który ma ponad 350 lat
Od ponad 120 lat Weber dostarcza
na "wiecie kompleksowe rozwi#zania
dla bu dow nic twa. Opie ra j#c si!
na swoim bogatym do"wiadczeniu, firma stawia na rozwój materia$ów i kompletnych systemów, które s# bezpieczne, wydajne i $atwe w aplikacji
oraz dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. Innowacyjne rozwi#zania
Weber dost!pne s# w 48 krajach.
Marka Weber jest obecna na polskim
ryn ku ju% od 20 lat (po cz#t ko wo
pod nazw# Terranova Industria Polska,
nast!pnie Weber Terranova). Uto%samiana jest z wysokiej jako"ci materia$ami i rozwi#zaniami elewacyjnymi, syste ma mi ocie ple nio wy mi, tyn ka mi
szlachetnymi, farbami fasadowymi,
a tak%e materia$ami do uk$adania p$ytek ceramicznych.
W wyniku fuzji z firm# maxit oferta
Weber wzbogaci$a si! o podk$ady
pod$ogowe i posadzki przemys$owe,
rozwi#zania do pomieszcze& „mokrych”, zaprawy murarskie, tynki, keramzyt i wyroby wytwarzane na jego
bazie, a tak%e szczególnie wysoko cenione przez profesjonalistów specjalistyczne hydroizolacje oraz zaprawy
do napraw konstrukcji %elbetowych
marki Deitermann.
Oferta Weber obejmuje:
• Systemy ocieple&, tynki dekoracyjne i farby elewacyjne;
• Zaprawy klej#ce i zaprawy fugowe
do p$ytek;
• Podk$ady pod$ogowe i posadzki;

• Systemy do renowacji i napraw fasad oraz "cian;
• Zaawansowane materia$y do hydroizolacji i napraw betonu z technologi#
Deitermann;
• Produkty na bazie lekkiego kruszywa ceramicznego Leca® Keramzyt.
Materia$y Weber s# wytwarzane
w zak$adach produkcyjnych na terenie
ca$ej Polski. Nasze najwi!ksze fabryki znajduj# si! w Gdyni, w Górze Kalwarii oraz w Gniewie, gdzie dzia$a zak$ad produkcji keramzytu. Weber ma
tak%e kilka terminali logistycznych
z centrami barwienia, dzi!ki czemu jeste"my w stanie obni%y' koszty i ograniczy' emisj! CO2 powsta$ego w procesie transportu drogowego.
Od 2009 Weber dzia$a w ramach
spó$ki Saint-Gobain Construction Products Polska, organizacji skupiaj#cej
producentów materia$ów budowlanych z rodziny Saint-Gobain: Ecophon (d(wi!koch$onne sufity podwiesza ne i pa ne le "cien ne), Iso ver
(izolacje budowlane i techniczne z we$ny mineralnej szklanej i skalnej oraz
styropianu), Pam (rury, kszta$tki, armatura, uzbrojenie drogowe z %eliwa sferoidalnego dla wodoci#gów i kanalizacji), Rigips (p$yty gipsowo-kartonowe
i systemy suchej zabudowy wn!trz)
oraz Weber. Aktualnie Saint-Gobain
Construction Products Polska zatrudnia ponad 900 pracowników i posiada 11 zak$adów produkcyjnych.
Na rynku marka Weber jest reprezentowana przez ponad 80 handlowców, doradców technicznych, instruktorów, oraz licznych przeszkolonych
wykonawców i projektantów. Dost!pno"' produktów zapewnia ogólnopolska sie' blisko 1 100 punktów dystrybucji: hurtowni, punktów sprzeda%y
detalicznej i marketów budowlanych.
O renowacji elewacji jednym z kierunków zmian wizerunku substancji
mieszkaniowej mówi$ Tomasz Ma!ka
z firmy EJOT Sp. z o.o. Sp. K.
EJOT jest "redniej wielko"ci grup#
przedsi!biorstw dzia$aj#cych w zakresie technologii po$#cze&. Trzonem
grupy EJOT jest fabryka "rub Adolf
Böhl w Ber ghau sen, Po $u dnio wej
Westfalii. Wzrost, przej!cia zak$adów
i dywersyfikacja doprowadzi$y z czasem do stworzenia sieci przedsi!biorstw, dzisiejszej grupy EJOT.
Z ponad 2100 pracowników ok. 1400
przypada na niemieckie spó$ki, kolej-

nych 700 osób jest aktywnych w mi!dzynarodowych firmach.
Z swoimi spó$kami handlowymi i produkcyjnymi, firma jest europejskim
liderem w dziedzinie technologii mocowania. Ponadto jest cz$onkiem-za$o%ycielem Global Fastener Alliance
(GFA), mi!dzynarodowego zgrupowania skupiaj#cego obecnie siedmiu
specjalistów techniki po$#cze&. Zwi#zek umo%liwia naszym globalnie dzia$aj#cym klientom, dost!pno"' naszych produktów i technologii na ca$ym
"wiecie.
Od pocz#tku 2003 r. grupa EJOT
zosta$a zreorganizowana. Powsta$a
organizacja o strukturze dywizyjnej.
Przedsi!biorstwa z naciskiem na okre"lon# dzia$alno"' s# kierowane przez
odpowiadaj#ce kierownictwo dywizji. Spó$ki handlowe zajmuj#ce si!
dystrybucj# ca$ego programu produktowego EJOT kierowane s# przez
Holding.
Firma EJOT oferuje pionierskie techniki $#czenia dla budownictwa
• systemy mocowania
lekkiej obudowy
• systemy mocowania
termoizolacji na fasadach
• system $#czników i kotew
• systemy mocowania termo
i hydroizolacji na dachach
p$askich
• technika okienna i fasadowa
• systemy mocowania solarów

Tomasz Ma"ka
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SESJA III: FINANSOWANIE PRZEDSI!WZI!"
MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW

Prowadz"cy sesje:
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h.c.,
Andrzej Pilot – Prezes Zarz"du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
O finansowaniu i realizacji programu
kompleksowej likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji #l"sko –d"browskiej ze #rodków UE 2014 – 2020 mówi$a Ma!gorzata Kuchna – Kierownik
Zespo$u Funduszy Europejskich Wojewódzki Fundusz Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Prelegentka omówi$a dzia$anie 1.7
PO Ii! na lata 2014-2020. Celami interwencji w dzia$aniu 1,7 b%dzie likwidacja niskiej emisji w Subregionie
Centralnym Województwa !l"skiego
(na obszarach o ponadnormatywnym
przekroczeniu poziomów py$ów i innych szkodliwych substancji), m.in., poprzez zmniejszenie emisji py$u zawieszonego PM10 i zmniejszenie
emisji CO2. Wsparcie realizacji tych celów #rodowiskowych odbywa& si% b%-

Ma!gorzata Kuchna

Andrzej Pilot i Andrzej S. Barczak

dzie z uwzgl%dnieniem efektywno#ci
kosztowej ka'dego z projektów ograniczenia/unikni%cia emisji zanieczyszcze( powietrza.
Czynnikiem warunkuj"cy maksymalizacj% celów dzia$ania 1,7 to realizacja projektów, dla których wsparcie
b%dzie udzielane z uwzgl%dnieniem podej#cia zintegrowanego pod wzgl%dem
przestrzennym, technicznym oraz terminów realizacji poszczególnych projektów. Efektem dzia$a( b%dzie szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych: 9 000 ton równowa'nika CO2 i zmniejszenie zu'ycia energii ko(cowej: 130 000 GJ/rok.
Dzia$ania polega& b%d" na wspiera nie efek tyw no #ci ener ge tycz nej
w budynkach mieszkalnych (kwota
przyznanej alokacji 30 442 232 EUR),
efektywnej dystrybucja ciep$a i ch$odu (kwo ta przy zna nej alo ka cji 186 647 784 EUR) i promowaniu
wy ko rzy sty wa nia wy so ko spraw nej
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kogeneracji (kwota przyznanej alokacji 23 781 040 EUR) w konurbacji #l"sko-d"browskiej.
Zakres dzia$ania 1,7 to obszar gmin
i powiatów ziemskich wchodz"cych
w sk$ad Subregionu Centralnego Województwa !l"skiego (81 cz$onków
subregionu) obj%ty Strategi" ZIT dla
Województwa !l"skiego. Projekty realizowane b%d" g$ównie na obszarach
o du'ych skupiskach wielorodzinnych
budynków mieszkalnych.
Zakres rzeczowy projektów to g$%boka kompleksowa termomodernizacja
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budow" lub przebudow"
wewn%trznych instalacji odbiorczych
ciep$a oraz likwidacj" dotychczasowych
indywidualnych )róde$ ogrzewania:
pieców i lokalnych kot$owni;
• budowa lub przebudowa sieci dystrybucji ciep$a i/lub ch$odu g$ównie
na cele komunalno-bytowe do istniej"cych odbiorców; udzia$ przy$"czanej
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mocy cieplnej musi wynosi# co najmniej 50% ca$kowitej planowanej mocy przy$"czeniowej odbiorów w ramach
projektu;
• wykorzystanie wysokosprawnej
kogeneracji ciep$a i energii elektrycznej poprzez budow%, g$ównie na cele
komunalno-bytowe, sieci dystrybucji
ciep$a i/lub ch$odu w celu pod$"czenia
nowych odbiorców (budynki nie posiadaj"ce dotychczas &róde$ ciep$a) lub
w celu pod$"czenia przysz$ych odbiorców (tereny rozwojowe miast).
Udzia$ nowej mocy cieplnej musi wynosi# co najmniej 50% ca$kowitej planowanej mocy przy$"czeniowej odbiorów w ramach projektu.
Podstaw" okre'lenia celów oraz
zakresu rzeczowo-finasowego projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Dzia$ania 1.7 b%d"
plany gospodarki niskoemisyjnej gmin
Beneficjentami dzia$ania 1.7 stan"
si% spó$dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsi%biorcy,
jednostki samorz"du terytorialnego
oraz dzia$aj"ce w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty 'wiadcz"ce us$ugi publiczne w ramach reali za cji obo wi"z ków w$a snych
jednostek samorz"du terytorialnego
nie b%d"ce przedsi%biorcami. Korzy'ciami zwi"zanymi z tymi dzia$aniami

b%dzie obni(enie energoch$onno'ci
budynków mieszkalnych, poprawa
bezpiecze)stwa i komfortu u(ytkowania mieszka), obni(enie zu(ycia ciep$a poprzez ograniczenie strat w systemie przesy$u ciep$a (w sieciach
ciep$owniczych i w%z$ach cieplnych),
obni(enie ilo'ci awarii sieci oraz zapewnienie pewno'ci i ci"g$o'ci dostaw
ciep$a, zwi%kszenie efektywno'ci wytwarzania energii cieplnej, obni(enie
poziomu emisji z tytu$u spalania paliwa na potrzeby produkcji ciep$a, rozwój rynku dostaw i sprzeda(y ciep$a
(pozyskanie nowych odbiorców), skutkuj"cy wy(sz" efektywno'ci" prowadzonej dzia$alno'ci.
Typy projektów w poddzia$aniu 1.7.1
to: kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkalnych obejmuj"ca ocieplenie
przegród zewn%trznych obiektu, w tym
'cian zewn%trznych, pod$óg, dachów
i stropodachów, wymiana okien, drzwi
zewn%trznych, wymiana o'wietlenia
na energooszcz%dne (w cz%'ciach
wspólnych budynków), przebudowa
systemów grzewczych lub pod$"czenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie &ród$a ciep$a, insta la cja/prze bu do wa sys te mów
ch$odz"cych, w tym równie( z zastosowaniem OZE, budowa lub przebu-

dowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej, zastosowanie systemów zarz"dzania energi" w budynku, budowa
lub przebudowa wewn%trznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja
dotychczasowych &róde$ ciep$a, instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby w$asne, instalacja
OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, je'li to wynika
z przeprowadzonego audytu energetycz ne go, opra co wa nie pro jek tów
modernizacji energetycznej stanowi"cych element projektu inwestycyjnego, instalacja indywidualnych liczników ciep$a, ch$odu oraz ciep$ej
wody u(ytkowej, modernizacja instalacji wewn%trznych.
Typy projektów w poddzia$aniu 1.7.2:
przebudowa istniej"cych systemów
ciep$owniczych i sieci ch$odu, celem
zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowa przy$"czy do istniej"cych budynków i instalacja indywidualnych w%z$ów cieplnych (modu$y
c.o lub modu$y c.o i c.w.u) w miejsce
istniej"cych w%z$ów grupowych, budowa nowych odcinków sieci ciep$owniczych wraz ze wspó$pracuj"cymi z tymi sieciami urz"dzeniami (przy$"czami
i w%z$ami ciep$owniczymi) w celu likwidacji istniej"cych lokalnych &róde$
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ciep#a opalanych paliwem sta#ym,
pod#"czenia budynków do sieci ciep#owniczej maj"ce na celu likwidacj$
indywidualnych i zbiorowych %róde# niskiej emisji.
Typy projektów w poddzia#aniu 1.7.3:
budowa sieci ciep#owniczych lub sieci ch#odu (w tym przy#"czy) umo&liwiaj"ca wykorzystanie energii cieplnej
wytworzonej w %ród#ach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystanie ciep#a
od pa do we go wy pro du ko wa ne go
w uk#adach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciep#owniczych, budowa sieci ciep#owniczych lub sieci
ch#odu umo&liwiaj"ca wykorzystanie
ciep#a wytworzonego w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji, ciep#a
odpadowego, ciep#a z instalacji OZE,
a tak&e powoduj"cej zwi$kszenie wykorzystania ciep#a wyprodukowanego
w takich instalacjach.
Wymogi formalne dla systemów ciep#owniczego lub ch#odniczego przy ubieganiu si$ o dofinansowanie to istniej" cy sys tem cie p#ow ni czy lub
ch#odniczy musi w momencie zako'czenia projektu spe#nia( wymóg efektywnego systemu ciep#owniczego lub
ch#odniczego, o którym mowa w art. 2
pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE (dot.
Poddzia#ania 1.7.2), dla budowy nowej
sieci ciep#owniczej lub ch#odniczej
w momencie udzielania pomocy publicznej musz" istnie( %ród#a energii
pozwalaj"ce na spe#nienie wymogu
efektywnego systemu ciep#owniczego
lub ch#odniczego, o którym mowa
w art. 2 pkt. 41 i 42 dy rek ty wy
2012/27/UE (dot. Poddzia#ania 1.7.3).
Wybór projektów do dofinansowania
dla Poddzia#ania 1.7.1 to tryb konkursowy. dla Poddzia#a' 1.7.2 i 17.3 – tryb
pozakonkursowy. W ramach trybu pozakonkursowego dofinansowanie uzyskaj" projekty, które zostan" uj$te
w Wykazie projektów zdefiniowanych
w ramach trybu pozakonkursowego dla
Dzia#ania 1.7 POIi! na lata 20142020 stanowi"cego Za#"cznik nr 1
do Ramowego dokumentu wdra&ania
dzia#a' na rzecz ograniczenia niskiej
emisji w Subregionie Centralnym Województwa !l"skiego i dla których
wnioski o dofinansowanie zostan"
z#o&one do Instytucji Wdra&aj"cej
do ko'ca 2016 r.

Maksymalny poziom dofinansowania
zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, mo&e wynie)( nie wi$cej ni& 85% wydatków kwalifikowalnych
projektu. Natomiast minimalny wk#ad
w#asny beneficjenta to 5% wydatków
kwalifikowalnych.
G#ówne warunki naboru w Poddzia#aniu 1.7.1
• Tryb naboru: konkursowy. Kwota
)rodków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu 120 222 463
PLN. Termin sk#adania wniosków o dofi nan so wa nie: od 04.07.2016 r.
do 31.10.2016 r. Maksymalny poziom
dofinansowania: nie wi$cej ni& 85%
wydatków kwalifikowalnych z uwzgl$dnieniem zasad udzielania pomocy publicznej. Kwalifikowalne mog" by( jedynie koszty zwi"zane z modernizacj"
energetyczn" wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. budynków przeznaczonych na cele mieszkalne zaj$tych tylko przez lokale mieszkalne.
• Forma wsparcia: instrument mieszany w postaci po#"czenia pomocy zwrotnej (z mo&liwo)ci" uzyskania premii inwestycyjnej) oraz dotacji. Struktur$
finansowania determinowa( b$dzie
efektywno)( energetyczna projektu.
Mo&liwa wysoko)( dotacji: od 15%
do 25% kosztów kwalifikowanych; intensywno)( dotacji uzale&niona od wielko)ci osi"gni$tej w wyniku realizacji projektu oszcz$dno)ci energii.
• Ogólne warunki po&yczki: warto)( – w zale&no)ci od kwoty maksymalnej przys#uguj"cej wysoko)ci dotacji oraz ewen tu al nej pre mii
inwestycyjnej, okres finansowania:
do 20 lat, opro cen to wa nie: WI BOR 3M – 200 pkt. bazowych (nie
mniej ni& 2%), okres karencji: 12 miesi$cy (od daty zako'czenia realizacji
projektu), tryb sp#aty odsetek: kwartalnie, na bie&"co (pierwsza sp#ata: koniec kwarta#u kalendarzowego, nast$puj"cego po kwartale, w którym
wyp#acono pierwsz" transz$ )rodków.
• Ogólne warunki premii inwestycyjnej: forma premii inwestycyjnej: cz$)ciowe umorzenie udzielonej po&yczki, mo& li wa wy so ko)( pre mii:
10% – 20% kosztów kwalifikowanych;
w zale&no)ci od wielko)ci osi"gni$tego w wyniku realizacji projektu standardu energetycznego modernizowanego
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budynku, umorzeniu podlega sp#ata ostatnich rat kapita#owych po&yczki.
G#ówne warunki naboru w Poddzia#aniach 1.7.2 i 1.7.3:
• Tryb naboru: pozakonkursowy;
nabór ci"g#y. Kwota )rodków przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach og#oszonych naborów: dla
Poddzia#ania 1.7.2 – 737 109 429 PLN;
dla Poddzia#ania 1.7.3 – 93 916 083
PLN. Termin sk#adania wniosków o dofinansowanie: do 31.12.2016 r.;
• Forma dofinansowania: dotacja.
Maksymalny poziom dofinansowania:
nie wi$cej ni& 85% wydatków kwalifikowalnych z uwzgl$dnieniem zasad
udzielania pomocy publicznej.
• Planowane wsparcie WFO!iGW
w Katowicach (poza funkcj" Instytucji
Wdra&aj"cej) w finansowanie inwestycji w sektorze energetyki w perspektywie finansowej UE na lata 20142020: udzie la nie pre fe ren cyj nych
po&yczek ze )rodków w#asnych Funduszu na finansowanie wk#adu w#asnego
beneficjenta w projekt ze )rodków UE
(w tym: PO Ii! i RPO WSL), udzielanie tzw. po&yczek pomostowych ze
)rodków w#asnych Funduszu na prefinansowanie dofinansowania projektu
ze )rodków UE (w tym: PO Ii! i RPO
WSL), udzielanie ze )rodków w#asnych Funduszu dotacji na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.
Osoby do kontaktów roboczych:
ZESPÓ* FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
Ma!gorzata Kuchna
tel. 32 60 32 380
e-mail:
m.kuchna@wfosigw.katowice.pl
Zofia Szostok
tel. 32 60 32 393
e-mail:
z.szostok@wfosigw.katowice.pl
Beata Ko"cielny
tel. 32 60 32 392
e-mail:
b.koscielny@wfosigw.katowice.pl
Informacje o dofinansowaniu termomodernizacji budynków ze )rodków
w#asnych Wojewódzkiego Fundusz
u Ochrony !rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przedstawi#a
Ewa Ma niec ka Ze spó# Ochro ny
Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zosta# utworzony w czerwcu 1993 ro ku ja ko in stru ment
regionalnej polityki ekologicznej. Podstawowe dokumenty, na których opiera si$ jego dzia#alno%&, s" zgodne
z polityk" ekologiczn" pa'stwa i województwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r.
WFO!iGW w Katowicach zmieni# status prawny z wojewódzkiego funduszu
celowego na samorz"dow" osob$
prawn". Podstawowe dokumenty obowi"zuj"ce w WFO!iGW w Katowicach to lista przedsi$wzi$& priorytetowych planowanych do dofinansowania
ze %rodków WFO!iGW w Katowicach.
Wszystkie potrzebne dokumenty
(w tym wzory wniosków), informacje
o terminach i regulaminach naborów
wniosków oraz procedurze ich rozpatrywania, dost$pne s" w formie elektronicznej na stronie internetowej Fundu szu: www.wfo sigw.ka to wi ce.pl
w zak#adce: „Dofinansowanie zada'”.
Podstawowe przychody WFO!iGW
to op#aty i kary za gospodarcze korzystanie ze %rodowiska, zwroty po(yczek
i kredytów, odsetki od po(yczek i kredytów oraz oprocentowanie czasowo
wolnych %rodków.
Lista przedsi$wzi$& priorytetowych
planowanych do dofinansowania ze
%rodków WFO!iGW w Katowicach:
Zadania z zakresu ochrony atmosfery to zmniejszanie emisji py#owo-ga-

Ewa Maniecka

zowej, w tym tzw. „niskiej emisji”,
zwi$kszenie efektywno%ci energetycznej wytwarzania, przesy#u lub u(ytkowania energii. Wdra(anie projektów
nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych %rodowisku uk#adów technologicznych oraz systemów wytwarzania,
przesy#u lub u(ytkowania energii. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania
na bardziej efektywny ekologicznie
i energetycznie. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszcze' py#owo-gazowych. Wdra(anie
obszarowych programów ograniczenia
emisji py#owo-gazowej. Termoizola-

cja budynków w zakresie wynikaj"cym
z audytu energetycznego (zadania
mog" obejmowa& równie( demonta(,
transport i unieszkodliwienie odpadów zawieraj"cych azbest). Wykorzystanie metanu z kopal' w$gla kamiennego. Instalacje do produkcji
paliw niskoemisyjnych i biopaliw. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej
z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z nap$dem hybrydowym. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery,
dofinansowane ze %rodków zagranicznych.
Zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych )róde# energii: wdra(anie programów lub projektów zwi$kszaj"cych efektywno%& energetyczn",
w tym z zastosowaniem odnawialnych
lub alternatywnych )róde# energii.
Wspieranie budownictwa niskoenergetycznego: inwestycje polegaj"ce
na budowie obiektów u(yteczno%ci publicznej o niemal zerowym zu(yciu energii (w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE),
realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.
Rocznie dofinansowywanych jest
od 200 do 300 zada' z zakresu ochrony atmosfery. Dofinansowanie udzielone na zadania z zakresu ochrony atmosfery wynosi oko#o 240 mln z#,
w tym na termomodernizacj$ oko#o 120 mln z#. W ka(dym roku Fundusz
dofinansowuje zadania, których efek-

Pomoc udzielona na dofinansowanie zada! z zakresu ochrony atmosfery
w latach 2005 – 2015 (w mln z")
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tem jest zmniejszenie zu#ycia energii
u#ytkowej (netto) o oko$o 200.000
GJ – ilo%& mog"ca pokry& potrzeby
cieplne mieszka'ców 20 tysi(cznego
miasta.
Zadania zwi"zane z termomodernizacj" w swym zakresie obejmuj": docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi zewn(trznych,
wprowadzenie urz"dze' wykorzystuj"cych energi( ze )róde$ odnawialnych,
modernizacja lub wymiana )ród$a ciep$a oraz zainstalowanie automatyki steruj"cej, modernizacja lub wymiana
instalacji grzewczej, modernizacja lub
wymiana systemu zaopatrzenia w ciep$" wod( u#ytkow" i zainstalowanie
urz"dze' zmniejszaj"cych zu#ycie
wody.
Coraz popularniejsze jest zastosowanie odnawialnych )róde$ energii.
Podstawow" form" dofinansowania s" preferencyjne, cz(%ciowo umarzalne po#yczki. Inwestycje wymagaj" ce szcze gól ne wspar cia s"
dofinansowywane równie# w formie dotacji (OZE, obiekty u#yteczno%ci publicznej).
Formy dofinansowania zada' to po#yczki, w tym po#yczki pomostowe, dotacje i przekazanie %rodków, umorzenia cz(%ci wykorzystanej po#yczki,
dop$aty do oprocentowania kredytów
bankowych.
Wysoko%& dofinansowania (po#yczka + dotacja) mo#e wynosi& do 80%
kosztów kwalifikowanych. W przypadku usuwania azbestu z obiektów
zakwalifikowanych do I stopnia pilno%ci w „Ocenie stanu i mo#liwo%ci
bezpiecznego u#ytkowania wyrobów
za wie ra j" cych azbest” wy ko na nej
zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporz"dzeniu Ministra Gospodarki,
z dnia 05.08.2010 roku zmieniaj"cym
rozporz"dzenie w sprawie sposobów bezpiecznego u#ytkowania oraz
warunków usuwania wyrobów zawieraj"cych azbest (Dz.U. Nr 162,
poz. 1089) wysoko%& dofinansowania
mo #e wy no si& do 100% kosz tów
kwalifikowanych.
Fundusz nie finansuje )róde$ ciep$a,
instalacji i termoizolacji w nowo budowanych obiektach, za wyj"tkiem odnawialnych )róde$ energii oraz budowy
przez jednostki sektora finansów publicznych obiektów u#yteczno%ci pu-

blicznej o niemal zerowym zu#yciu energii.
Oprocentowanie po#yczki wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie
mniej ni# 3% w stosunku rocznym.
W przypadku zada' o wysokiej efektywno%ci ekonomicznej Fundusz mo#e ustali& inne oprocentowanie, jednak
nie wy#sze ni# stopa bazowa obowi"zuj"ca 1 stycznia roku, w którym zawarto umow(, powi(kszona o 4 punkty procentowe.
W przypadku zada', które podlegaj" przepisom o post(powaniu w sprawach dotycz"cych pomocy publicznej,
Fundusz mo#e ustali& inne oprocentowanie, jednak nie ni#sze ni# 3% i nie
wy#sze ni# stopa bazowa obowi"zuj"ca 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa, powi(kszona maksymalnie o 6,5 punktu procentowego
Okres sp$aty po#yczki mo#e nie
mo#e by& krótszy ni# 3 lata i d$u#szy
ni# 12 lat od daty zako'czenia zadania, w tym mo#liwy jest maksymalnie 12 miesi(czny okres karencji,
a sp$ata po#yczki mo#e rozpocz"& si(
najwcze%niej 3 miesi"ce po terminie
zako'czenia zadania.
Dotacje (do 50% kosztów kwalifikowanych) na zadania inwestycyjne
z zakresu ochrony atmosfery mo#na
uzyska& na: wspieranie wykorzystania
)róde$ energii odnawialnej, produkuj"cych energi( ciepln", za wyj"tkiem )róde$ nowobudowanych obiektów (chyba #e s" to obiekty u#yteczno%ci
publicznej jednostek sektora finansów publicznych), wspieranie wykorzystania )róde$ energii odnawialnej produ ku j" cych ener gi( elek trycz n"
w ramach wymaganych prawem koncesji i rejestrów.
Zadania realizowane w obiektach nie
b(d"cych obiektami mieszkalnymi
przez: jednostki sektora finansów publicznych w obiektach u#yteczno%ci
publicznej, pozosta$e jednostki w obiektach u#yteczno%ci publicznej wpisanych do rejestru zabytków.
Dotacje (do 80% kosztów kwalifikowa nych) mo# na uzy ska& rów nie#
na zadania polegaj"ce na demonta#u,
transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z budynków s$u#by zdrowia, o%wiaty i opieki spo$ecznej.
Po#yczka mo#e by& cz(%ciowo umorzona do wysoko%ci: 40% wykorzysta-
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nej kwoty po#yczki, pod warunkiem
przeznaczenia umorzonej kwoty na realizacj( nowego zadania ekologicznego, 20% wykorzystanej kwoty po#yczki, bez wa run ku prze zna cza nia
umorzonej kwoty na nowe zadanie
(40%, je%li zadanie polega$o na usuni(ciu i unieszkodliwieniu azbestu)
Warunki umorzenia po#yczki: zadanie dofinansowane po#yczk" zosta$o
zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z zawart" umow", zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zosta$y osi"gni(te w terminach
okre%lonych w umowie, dokonano terminowej sp$aty co najmniej 50 % wykorzystanej po#yczki, przy czym wcze%niejsza sp$ata po#yczki nie upowa#nia
po#yczkobiorcy do wyst"pienia z wnioskiem o umorzenie, po#yczkobiorca
wywi"zuje si( z obowi"zku wnoszenia
op$at i kar przewidzianych w ustawie
oraz ze zobowi"za' na rzecz Funduszu.
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SESJA IV:
C.D. SYSTEMY OCIEPLE# I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Prowadz"cy sesj#:
Andrzej Nowak – Wiceprzewodnicz"cy !l"skiej Okr#gowej Izby In$ynierów Budownictwa,
Przemys!aw Sieradzki z firmy BOLIX S. A dokona% prezentacji nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstwa.
BOLIX jest wiod"cym polskim producentem chemii budowlanej, specjalizuj"cym si# w produkcji systemów
elewacyjnych. Marka BOLIX istnieje ju$
od 1991 roku i jest synonimem wysokiej jako&ci rozwi"za' budowlanych
za przyst#pn" cen#.
Ponad 90 milionów metrów kwadratowych ocieplonych elewacji materia%ami marki BOLIX – to dotychczasowy
dorobek firmy. Liczb# t# mo$na przeliczy( na 600 tys. &redniej wielko&ci domów jed no ro dzin nych. Rocz nie,
przy u$yciu klejów, tynków czy farb
mar ki BO LIX wy ka' cza nych jest
ok. 4,5 mln metrów kwadratowych
elewacji. Z udzia%em ok. 10% rynku, rok
do roku BOLIX zajmuje czo%owe miejsca w segmencie systemów docieple'
w Polsce.

Przemys!aw Sieradzki

Andrzej Nowak

BOLIX jest wiod"cym polskim producentem chemii budowlanej, specjalizuj"cym si# w produkcji systemów
elewacyjnych. Marka BOLIX istnieje ju$

od 1991 roku i jest synonimem wysokiej jako&ci rozwi"za' budowlanych
za przyst#pn" cen#.
BOLIX ca%y czas stawia na jako&(
produktów. w firmie wdro$ono Zintegrowany System Zarz"dzania Jako&ci"
i !rodowiskiem, który uzyska% Certyfikat ISO na zgodno&( z normami EN-ISO 9001:2000 i EN-ISO 14001:2004,
przyznany przez firm# Global Group.
Potwierdzeniem renomy firmy BOLIX
i oferowanych rozwi"za' jest przyznanie bezspoinowym systemom ocieple'
marki BOLIX opartym na styropianie
Europejskiej Aprobaty Technicznej
(ETA). Ocieplenia i docieplenia BOLIX
to rozwi"zania przetestowane w wielu badaniach laboratoryjnych, charakteryzuj"ce si# parametrami znacznie przewy$szaj"cymi analogiczne
parametry konkurencji.
W ofercie firmy BOLIX znajduj" si# profesjonalne materia%y elewacyjne, do ceramiki oraz do wyko'czenia wn#trz:
• tynki akrylowe, tynki silikonowe, tynki silikonowo-akrylowe, tynki silikatowe oraz tynki mineralne;
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• systemy docieple# na styropianie
i na we$nie mineralnej;
• systemy ochrony mikrobiologicznej
budynków;
• systemy elewacyjne i naprawcze
• farby elewacyjne i preparaty gruntuj"ce;
• kleje i preparaty do p$ytek %ciennych i pod$ogowych;
• farby wewn&trzne oraz materia$y
do wyko#czenia wn&trz.
To, co wyró'nia BOLIX na tle konkurencji to:
• rozpoznawalna i dobrze kojarzona
marka
• nowoczesny i sprawny system logistyczny z gwarancj" 96-godzinnego terminu dostawy;
• licz"ca 240 urz"dze#, najwi&ksza
w Polsce sie( mieszalników do farb
i tynków;
• serwis posprzeda'ny (after-sales)
i szkolenia dla wykonawców.
Klienci ceni" BOLIX nie tylko za wysokiej jako%ci produkty. Wspó$praca
z firm" BOLIX oznacza bowiem pewno%(, 'e inwestycja zostanie terminowo i bez k$opotów zrealizowana.
BOLIX od wielu lat wspó$pracuje
z najwi&kszymi koncernami chemicznymi (w tym tak znanymi jak BASF
i BAYER). Wszystkie nasze produkty
powstaj" na jednej z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych w Euro-

pie pod sta$ym nadzorem technologów
z firmowego laboratorium.
BOLIX swoje produkty eksportuje
do ponad 10 krajów Europy. Krajowa
sie( dystrybucji obejmuje blisko tysi"c
partnerów handlowych, obs$ugiwanych przez 40 doradców techniczno-handlowych firmy BOLIX.
Nowoczesne fasady wentylowane
w rewitalizacji budynków przedstawi$
Zbigniew S!awomir Ma!ek – Prezes
Zarz"du CB Aluminium Sp. z o.o.
Sp. K.
Firma CB Aluminium zajmuje si& wykonawstwem kompletnych elewacji
wentylowanych wraz ze %lusark" aluminiow", pokryciem dachowym, pokryciami tarasów i wszystkimi obróbkami
wyka#czaj"cymi. Zarówno elewacje jak
i fasady, oraz okna i drzwi aluminiowe
wykonuje w wielu sprawdzonych systemach.
Specjalizuje si& w tematach trudnych
technicznie, gdzie mo'emy si& wykaza( pe$ni" wiedzy i wieloletnim do%wiadczeniem. Firma dysponuje nowoczesnym, w pe$ni zautomatyzowanym
parkiem maszynowym i bardzo do%wiadczon" za$og".
CB SYSTEM to kasety i panele elewacyjne wykonane z blachy aluminiowej, stalowej ocynkowanej, miedzianej
lub tytan-cynk, mocowane do %ciany
poprzez ruszt pomocniczy w uk$adzie
ho ry zon tal nym lub wer ty kal nym.
W warstwie rusztu zazwyczaj mocowa-

Zbigniew S!awomir Ma!ek
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na jest izolacja termiczna z we$ny mineralnej z welonem. Odpowiednia
grubo%( materia$ów u'ytych do produkcji kaset i paneli gwarantuje doskona$" jako%( elewacji (brak pofalowa#, które cz&sto widzimy na elewacjach,
gdzie )le dobrano grubo%( materia$u
np. szukaj"c oszcz&dno%ci), dzi&ki
czemu z powodzeniem firma stosuje
swoje produkty na elewacjach budynków biurowych, salonów samochodowych, i wsz&dzie tam gdzie elewacja ma nada( odpowiedni presti'
budynkowi.
Korzystaj"c z technologii Wonder
Wall firma mo'e wykona( kasety i panele w dowolnym kolorze, oraz mo'e
zaproponowa( wiele nietypowych faktur i wzorów, nieosi"galnych w innych systemach.
Zalety tego systemu to nieograniczona kolorystyka, wysoka estetyka, niewidoczny system monta'u, atrakcyjna
cena.
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SESJA V: WP#YW NOWOCZESNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
NA ZWI$KSZANIE EFEKTYWNO!CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Prowadz"cy sesj#:
Janusz Komurkiewicz – Prezes
Zarz"du Zwi"zku Polskie Okna i Drzwi
Ireneusz Maszczyk – Wiceprezydent
!l"skiej Izby Budownictwa
Koordynacja – organizatorzy wraz ze
Zwi"zkiem Polskie Okna i Drzwi.
Wyst"pienie wprowadzaj"ce: „Zwi"zek
rzetelnych firm bran$y stolarki budowlanej”
przedstawi% Janusz Komurkiewicz – Prezes Zarz"du Zwi"zku Polskie Okna i Drzwi.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazi& – mówi%
Prezes Komurkiewicz – nowoczesne budownictwo, budow# domów, hoteli, osiedli
mieszkaniowych bez nowoczesnej stolarki budowlanej. Stolarka budowlana jest coraz wa$niejszym, ale równie$ trudniejszym
elementem konstrukcji budowlanej. Jest elementem, który ma wp%yw na zu$ycie energii, na ochron# 'rodowiska.
Promocj" nowoczesnej stolarki budowlanej, promocj" rzetelnych firm w stolarce
budowlanej zajmuje si# Zwi"zek Polskie
Okna i Drzwi. Zwi"zek dzisiaj zrzesza ponad 100 firm firm, które s" liderami w swoich dziedzinach, w swoich obszarach dzia %al no 'ci. Sie dzi b# Zwi"z ku ma my
w Warszawie i oczywi'cie zapraszamy
do wspó%pracy, do konsultacji – tak" rol# staramy si# pe%ni&.
Czy polska stolarka budowlana jest
znacz"cym graczem na rynku? Tak, na-

Janusz Komurkiewicz

Ireneusz Maszczyk i Janusz Komurkiewicz

sza stolarka jest tygrysem Europy. Mamy
takie poczucie, ale to prze'wiadczenie jest
poparte tak$e bezspornymi faktami. Polska jest dzi' najwi#kszym eksporterem
stolarki budowlanej w krajach UE. Jeste'my pi"tym rynkiem je'li chodzi o produkcj#, ale pierwszym najwi#kszym eksporterem. Dlaczego tak si# sta%o? Wp%yn#%o
na to wiele wzgl#dów. Przede wszystkim
jako'& i to, $e Polska sta%a si# krajem przyjaznym dla produkcji stolarki budowlanej
zaowocowa%o tym, $e zawita%o do nas wielu zagranicznych inwestorów. Jednak
przede wszystkim nasza stolarka to polskie firmy, które tutaj rozwijaj" produkcj#,
st"d eksportuj" swoje produkty nie tylko
do krajów EU, ale tak naprawd# na ca%y
'wiat. Tym si# szczycimy, jeste'my dumni z naszych osi"gni#&.
Zwi"zek Polskie Okna i Drzwi promuj"c
dobr" jako'& i rzetelne firmy wdro$y%
bran$owy program pomocy, razem z Ministerstwem Gospodarki, by promowa&
stolark# na arenie mi#dzynarodowej. Polska stolarka to przede wszystkim dobre firmy, dobre marki, a te najlepsze marki
w swoich dziedzinach podczas naszej sesji poznacie.
Poznacie marki, poznacie produkty – okien dachowych, pionowych oraz bram gara$owych. Stolarka, nawet najlepsza,
musi by& dobrze zamontowana. S%u$" temu systemy monta$owe i o tym te$ podczas sesji b#dziemy mówi&.
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Trendy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce przedstawi%a Ma!gorzata Walczak-Gomu!a – Prezes Zarz"du
ASM Centrum Bada( i Analiz Rynku.
Instytut badawczy ASM – Centrum Bada( i Analiz Rynku Sp. z o.o. powsta%
w 1996 roku jako polska firma specjalizuj"ca si# w badaniach rynku inwestycyjno-budowlanego oraz b2b. W ci"gu 20 lat istnienia rozwin#%a dzia%alno'& wykorzystuj"c

Ma!gorzata Walczak-Gomu!a
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synergi# ró$norodnych przedsi#wzi#%,
wspó&pracy i mo$liwo'ci rozwijaj"cej si# polskiej gospodarki.
Je'li chodzi o rynek budowlany podstawow" wielko'%, która charakteryzuje ten
rynek w 1 kwartale, osi"gn#&a prawie 12
mln z&. Taka by&a warto'% produkcji budowlano monta$owej. Jest to spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Wp&yw na to mia& spadek
budownictwa in$ynieryjnego. W samej
strukturze produkcji budowalno – monta$owej warto'% dodatni" osi"gn#&o budownictwo mieszkaniowe, które jednak w ca&ym budownictwie ma najmniejszy udzia&.
Tak jest od kilku lat. Jak wygl"da samo budownictwo mieszkaniowe? Mieszkania oddane do u$ytku za pierwsze pó&rocze 2016
roku to dynamika 18% w porównaniu
do 2015 roku. W tym czasie oddano
do u$ytku 49731 mieszka(.
Jaka jest przysz&o'% budownictwa mieszkaniowego? Jest to najwa$niejsze pytanie,
które wszyscy sobie zadaj". Odpowiadamy
na nie bior"c dwa wska)niki – liczb# mieszka( z budow" rozpocz#t" i liczb# pozwole(
wydanych na budow#. Warto'ci tych dwóch
wska)ników obecnie wskazuje na poka)ny
wzrost.
Jakie mieszkania oddano do u$ytku?
Spadek wyst"pi& w przypadku budownictwa indywidualnego. Najwi#kszy wzrost
w przypadku budownictwa deweloperskiego, na sprzeda$ i na wynajem, a tak$e w przypadku budownictwa spó&dzielczego (jednak budownictwo spó&dzielcze
w strukturze ma najmniejszy udzia&).
Jak na tym tle rysuje si# stolarka budowlana? Na ostatnim kongresie stolarki pad&o
stwierdzenie, $e Polska jest tygrysem stolarki budowlanej. Potwierdzaj" to dane
statystyczne. Eksport stolarki budowlanej zanotowa& w 2015 roku prawie 16 proc. wzrostu. G&ównym naszym partnerem s" nadal
Niemcy i to si# nie zmienia na przestrzeni 5
ostatnich lat, Nast#pnymi odbiorcami s":
Wielka Brytania, Francja, W&ochy.
Nast"pi& spadek importu stolarki budowlanej co 'wiadczy o wysokim poziomie produkcji krajowej. Importujemy g&ównie z Niemiec i Chin.
Na tle UE Polska w 2015 roku je'li chodzi o eksport wyprzedzi&a Niemcy. Jest
na pierwszym miejscu i jest g&ównym graczem je'li chodzi wymian# handlow".
Jest to bardzo wa$na informacja.
Gdzie si# montuje stolark# w przypadku
budownictwa mieszkaniowego? Co kszta&tuje ten rynek – budownictwo nowe czy te$
rynek wtórny? Je'li chodzi o okna dachowe to jest to budownictwo nowe. W przypadku okien elewacyjnych rynek wtórny ma
wi#ksze znaczenia. Równie$ je'li chodzi
o drzwi zewn#trzne rynek wtórny ma bardzo znacz"cy udzia&.
Jak montujemy stolark# budowlan"? Tradycyjny monta$ nadal jest dominuj"cy, cie-

Pawe! Ko!bon

p&y monta$ to jest ok 25 proc w przypadku okien elewacyjnych i 23 proc. drzwi zewn#trznych.
Trendy rozwoju okien dachowych przedstawi& Pawe! Ko!bon – Kierownik Dzia&u
Szkole( FAKRO.
Firma FAKRO powsta&a w 1991 roku.
Prawie 25-letnia historia naszej firmy to historia innowacyjno'ci bran$y okien dachowych. Dynamiczny rozwój firmy post#powa& od 1993 roku, kiedy to rozpocz#li'my
dzia&ania eksportowe. Dzi' Grupa FAKRO
zatrudnia ponad 3300 pracowników. Grupa Fakro obejmuje 12 zak&adów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Rosji,
Chinach oraz na Ukrainie. Grup# FAKRO
tworzy równie$ 16 spó&ek dystrybucyjnych
zlokalizowanych na ca&ym 'wiecie. Nasze
produkty dost#pne s" ju$ w ponad 50 krajach 'wiata! Firma rozpocz#&a swoj" ekspansj# na rynkach zagranicznych w 1993
roku. Obecnie sprzeda$ na eksport stanowi 70% ogólnej produkcji i sprzeda$y firmy.
FAKRO jest drug" firm" na 'wiecie w sprzeda$y okien dachowych z oko&o 15% udzia&em w rynku globalnym.
FAKRO motorem innowacyjno'ci. W wyniku dzia&a( 100 w&asnych konstruktorów
oraz wspó&pracy z placówkami naukowobadawczymi powsta&o wiele nowych produktów. Dzi' jeste'my jedn" z najbardziej
innowacyjnych firm w Polsce. Posiadamy
ponad 100 zg&osze( patentowych.
Produkty innowacyjne i jednocze'nie energooszcz#dne oferowane przez FAKRO
to m.in.:
Okno dachowe TERMO. Specjalna konstrukcja okna FTT U8 Thermo sprawia, $e
jest ono najcieplejszym oknem dachowym z pojedynczym pakietem szybowym
dost#pnym na rynku: U=0,58W/m*K. Dzi#ki temu okno spe&nia wymogi budownic-

twa pasywnego i pozwala na wysokie oszcz#dno'ci energii cieplnej i ni$sze koszty ogrzewania.
Oferujemy systemowe rozwi"zania (pakiet ko&nierzy izolacyjnych oraz ko&nierz
uszczelniaj"cy Thermo) pozwalaj"ce na wykonanie prawid&owej izolacji termicznej, paroprzepuszczalnej i paroszczelnej wokó&
okna. Zastosowanie pakietów ko&nierzy izolacyjnych gwarantuje wysok" termoizolacyjno'% oraz szczelno'% po&"czenia okna
z po&aci" dachow", co znacz"co ogranicza
straty ciep&a. Termoizolacja zostanie wprowadzona jako standardowe rozwi"zanie
do wszystkich modeli ko&nierzy uszczelniaj"cych FAKRO. Rozwi"zanie to zmniejsza
straty ciep&a oraz zapobiega zjawisku wykraplania si# pary wodnej na profilach o'cie$nicy co zwi#ksza trwa&o'% okna.
System solarny FAKRO to jedyny system umo$liwiaj"cy monta$ kolektorów
s&onecznych w po&aci dachu oraz zespalanie ich z oknami dachowymi. Pozwala to
na pozyskanie darmowej energii ze s&o(ca w celu ogrzewania wody u$ytkowej
przy zachowaniu wysokiej estetyki dachu.
Schody strychowe. Dzi#ki specjalnej
konstrukcji (klapa typu sandwich o grubo'ci 80 mm, wype&nione wy&"cznie styropianem) schody LWT charakteryzuj" si#
doskona&ymi parametrami energooszcz#dnymi. U=0,51W/m*K. Pozwala to
na zachowanie wysokiej termo-izolacyjno'ci stropu mi#dzy pomieszczeniem
ogrzewanym i nieogrzewanym strychem,
co gwarantuje znacz"ce oszcz#dno'ci energii. Zmienia si# architektura miast,
zwi#ksza si# ilo'% budynków z p&askimi
dachami, a zmniejsza ilo'% nowych budynków z dachami sko'nymi.
Okno do dachów p&askich DEC U8
o wspó&czynniku przenikania ciep&a Uw=0,55
W/m*K jest najcieplejszym oknem do p&askich dachów dost#pnym na rynku.
U=0,55W/m*K Dzi#ki temu okno pozwala
na do'wietlenie pomieszcze( 'wiat&em naturalnym poprzez przeszklenie dachu p&askiego, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokich parametrów termoizolacyjnych.
Mo$liwo'% wykonania okna w dowolnym rozmiarze od 60x60cm do 120x220cm – jedyna taka oferta na rynku!
Okno do p&askiego dachu DXW to znakomite rozwi"zanie w zabudowie dachu czy
tarasu, pozwalaj"ce na uzyskanie idealnie
p&askiej powierzchni stropodachu z zachowaniem w&a'ciwo'ci okna dachowego.
Okno wy&azowe termoizolacyjne DRC
i DRF to kolejne produkty poszerzaj"ce ofert# rozwi"za( do dachów p&askich FAKRO.
Oprócz do'wietlenia posiadaj" dodatkow"
cech# u$ytkow" zapewniaj"c wygodne.
DLS systemowe na'wietla liniowe. !wiat&o we wn#trzu pod p&askim dachem – bez
ogranicze(. Energooszcz#dna konstrukcja.
Szybki, systemowy monta$ i bezpieczne
wyj'cie na p&aski dach.
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Okna oddymiaj"ce do p#askich dachów
DSC i DSF to kolejne produkty poszerzaj"ce ofert$ rozwi"za% do dachów p#askich FAKRO. Oprócz do&wietlenia posiada j" do dat ko w" funk cj$ od dy mia nia
w sytuacji po'aru, co umo'liwia wyprowadzenia dymu na zewn"trz i bezpieczn"
ewakuacj$ mieszka%ców.
Oko#o 90 % naszego 'ycia sp$dzamy
w pomieszczeniach zamkni$tych. Dlatego
coraz bardziej zwracamy uwag$ na dost$p
do naturalnego &wiat#a. Naturalne &wiat#o
ma dobroczynny wp#yw na: zdrowie, samopoczucie, zdolno&( koncentracji. Dlatego
coraz powszechniej stosujemy du'e przeszklenia w celu dostarczenia wi$kszej
ilo&ci &wiat#a naturalnego oraz darmowej
energii s#onecznej do pomieszczenia.
Szeroki dost$p do naturalnego &wiat#a to
wymóg wspó#czesnego inwestora. Du'e
okna stosowane s" obecnie bez obawy
o straty ciep#a.
Okno o podwy'szonej osi obrotu proSky
to najwy'sze okno dachowe na rynku – nawet do 206 cm wysoko&ci. Zapewnia du'" ilo&( naturalnego &wiat#a i swobodny kontakt z otoczeniem.
Okno Galeria po otwarciu tworzy balkon.
Zapewnia korzystanie z funkcji balkonu
w po#aci dachu i swobodny kontakt z otoczeniem zewn$trznym. Okno montowane
w pionowej &cianie kolankowej. Umo'liwia
przeszklenie &ciany kolankowej co zapewnia kontakt wzrokowy z otoczeniem i du'" ilo&( naturalnego &wiat#a.
Du 'e prze szkle nia eks po no wa ne
od strony po#udniowej powoduj" w lecie
przenikanie do pomieszcze% du'ej ilo&( energii s#onecznej. Budynki musz" by( chronione przed przegrzewaniem przez stosowanie zewn$trznych os#on okiennych.
W zimie przez szyby pozyskiwana jest
znaczna ilo&( energii s#onecznej, co jest
bardzo korzystne dla bilansu energetycznego budynku.
Markizy zewn$trzne FAKRO. Optymalna ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem si$ pomieszcze% latem. Markizy
chroni" budynek przed nadmiernym nagrzewaniem si$ w okresie letnim. Markiza zapewnia dop#yw naturalnego &wiat#a
oraz kontakt wzrokowy z otoczeniem.
Markizy zewn$trzne do okien dachowych Zapewniaj" komfort przebywania
na poddaszu i pozwalaj" unikn"( kosztów instalacji oraz u'ytkowania drogiej
klimatyzacji. Markiza zapewnia dop#yw
naturalnego &wiat#a oraz widok na zewn"trz.
Markizy do okien pionowych chroni" pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim. Dodatkowo markizy z bocznym prowadnicami (elektryczne
oraz automatyczne) poprawiaj" wspó#czynnik U dla ca#ego okna a' o 16%. Markiza zapewnia mniejsze zu'ycie energii
w okresie letnim oraz w zimie.

komponuj" si$ z nowoczesnym wzornictwem i du'ymi przeszkleniami oraz drzwiami typu HST i PSK.
MSline+ to optymalny wybór. Wysokie
parametry. Dowolna konfiguracja. Najlepszy stosunek ceny do jako&ci. Docenione przez profesjonalistów.
Okno pasywne 73mm. Wysokie Parametry potwierdzone certyfikatem w ift Rosenheim. Wspó#czynnik przenikania ciep#a,
nawet Uw=0,69 W/m2K. Szyba SUPERtermo Ug=0,5 W/m2K. Wspó#czynnik przenikania &wiat#a Lt=74%. Wspó#czynnik
przenikania energii s#onecznej G=53%. Odpor no&( na ob ci" 'e nie wia trem
(C5/B5) 2000 Pa. Wodoszczelno&( E1050
Pa. Wspó#czynnik t#umienia ha#asu Rw=35
dB (-2,-6).

Piotr Nadolny

Trendy rozwoju okien pionowych zaprezentowa# Piotr Nadolny – Dyrektor Handlowy M&S Wi$cej ni' Okna.
W sk#ad grupy MS wchodz" trzy firmy:
• M&S Pomorska Fabryka Okien Sp.
z o.o. Produkcja stolarki PVC
• M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o. Produkcja stolarki drewnianej
• Projekt +2000 Sp. z o.o. Tartak, produkcja kantówki drewnianej
Historia grupy MS to 20 lat rozwoju,
wdra'anie nowych technologi oraz w#asnych nowatorskich rozwi"za%. 1991 rok
powstanie Agencji M&S. 1996 powstanie
MS Pomorska Fabryka Okien. 2000, 2006
i 2016 najwi$ksze inwestycje i rozbudowy.
Rozwój, modernizacje, inwestycje i promocja produktów.
MS oferuje nowoczesne i zaawansowane rozwi"zania Patio HST, Patio PSK,
drzwi wej&ciowe i tarasowe. Bogat" ofert$
okien PVC 92mm, 82mm, 73mm.
Nowych Okna MS maja wysokie parametry: wspó#czynnik przenikania ciep#a,
nawet Uw=0,71 W/m2K, szyba SUPERtermo Ug=0,5 W/m2K, wspó#czynnik przenikania &wiat#a Lt=74%, wspó#czynnik
przenikania energii s#onecznej G=53%, odpor no&( na ob ci" 'e nie wia trem
(C3/B3) 1200 Pa, wodoszczelno&( E1050
Pa, wspó#czynnik t#umienia ha#asu Rw=36
dB (-2,-7), wygl"d okna drewnianego
z zaletami i cen" okna PVC. Specjalna
technologia prostopad#ego #"cznia profili
do z#udzenia przypominaj"ce okna drewniane. Prawie bezobs#ugowe, nie wymagaj" pieczo#owitej i kosztownej piel$gnacji jak okna drewniane.
ALU LOOK to ekskluzywne rozwini$cie
Okien PVC Msline+ Specjalna technologia
#"cznia naro'ników pod k"tem prostym
oraz nowoczesne okleiny sprawiaj", 'e
okno wygl"da jak aluminiowe. Idealnie
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Robert Mastalski – Mened'er produktu STOLARKA WI!NIOWSKI Sp. z o.o.
S.K.A. zaprezentowa# nowoczesne rozwi"zania dla budownictwa mieszkaniowego
m.in. kolekcj$ Wi&niowski Home Inclusive,
nagrodzon" przez Instytut Wzornictwa
Przemys#owego tytu#em Dobry Wzór Roku 2014.
Firma WI!NIOWSKI jest bran'owym
CHAMPIONem czego potwierdzeniem by#o og#oszenie 23 czerwca w hotelu Venecia Palace w Micha#owicach k. Warszawy
oficjalnego wyniku Rankingu Budowlana
Marka Roku. Przedstawiciele firmy WI!NIOWSKI odebrali nagrody w trzech kategoriach: Z#ota Budowlana Marka Roku 2016 – w kategorii Bramy Gara'owe,
Z#oty Champion Roku 2016 – w kategorii
Bramy Gara'owe oraz Srebrna Budowlana Marka Roku 2016 – w kategorii Nap$dy do Bram. Równie' od czerwca na terenie Rudy !l"skiej dzia#a salon produktów
WI!NIOWSKI prowadzony przez firm$
Podhale. Jest to drugi w Polsce salon zmie-

Robert Mastalski
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niaj"cy ca#kowicie podej$cie do sprzeda%y, dzia#aj"cy zgodnie z zasad" marketingu sensorycznego. Przed regionem otwiera on nowe mo%liwo$ci.
Wi$niowski Home Inclusive to kolekcja
trzech produktów wysokiej jako$ci – brama UniTherm, drzwi CREO oraz ogrodzenie MODERN – po#"czonych jednym design-em. W ramach oferty specjalnej
mo%na stworzy& indywidualn" kompozycj' tych produktów.
Karol Ko!uch z firmy AIB Sp. z o.o. SK
mówi# w swym wyst"pieniu o ciep#ym
monta%u okien czyli jak zwi'kszy& efektywno$& energetyczn" budynku stosuj"c nowoczesne technologie monta%u stolarki.
Od czego zale%y efektywno$& energetyczna? Bloki mieszkalne kojarz" si'
z oknami. 40-50% powierzchni fasady.
W szeregowcach to oko#o 35%. W domkach jednorodzinnych 15%. Jakie s" wymagania dotycz"ce okien? Wymagana
izolacyjno$ci okna do miejsca styku z murem do ko(ca roku to 1,3 W/m2K (U wed#ug WT z 2014). Wed#ug WT od 2017
rok, wspó#czynnik U ma wynosi& 1,1
W/m2K. Wspó#czesne okno powstaje
w sterylnych warunkach fabryki, a jego najbli%sze otoczenie jest efektem dzia#a(
monta%owych.
Jakie uzasadnienie ma „ciep#y monta%”?
Monta% nawet najcieplejszego okna bez
prawid#owego zabezpieczenia o$cie%y
jest nieskuteczny.
Wymagania w zakresie oszcz'dno$ci
energii i izolacyjno$ci cieplnej nast'powa#y przez lata
1962 – 1968 – Pojawia si' idea: OGRANICZENIE STRAT CIEP)A
1976 – 1982 – Wprowadzenie idei
na osiedlach modelowych (min. Tychy)

Karol Ko!uch

1992 – 2000 – Idea budynków „energooszcz'dnych”;
2006 – W Polsce pojawia si' idea budownictwa pasywnego;
2013 – Program dop#at do budownictwa
energooszcz'dnego i pasywnego
2015 – 2021 – Wprowadzenie budownictwa „zeroenergetycznego” jako standardu
obowi"zuj"cego ka%dy nowy budynek
(a od 2019 budynki u%yteczno$ci publicznej).
Czym jest ciep#y monta% okien? CIEP)Y – redukuje wspó#czynnik przenikania
ciep#a, eliminuje mostki cieplne (o$cie%e).
Sta#e parametry podczas ca#ego okresu %ycia okna, Bez wykraplania si' wody na dole o$cie%a i bez efektu zimnego parapetu.
Suche po#"czenie okno-mur. Pe#na szczelno$& powietrzn" na lata – nie wieje, i to
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u%ytkownik kontroluje ile powietrza z zewn"trz dociera do mieszkania.
Czy zamontowane okno nadal zachowuje swoje w#a$ciwo$ci w zakresie izolacyjno$ci? Szczelne, trwa#e, bez metalowych
ele men tów wy sta j" cych na ze wn"trz
i do wewn"trz, warstwowe (paroszczelne
/ paroprzepuszczalne) odporne na warunki atmosferyczne, ciche. Prawid#owy monta% sk#ada si' z kilku elementów tworz"cych
warstwowy system monta%u okien. Optymalne rozwi"zanie to takie, w którym stosujemy wszystkie elementy systemu. Monta% taki jest dro%szy, Monta% warstwowy jest
czasoch#onny, Monta% wymaga oczyszczenia o$cie%a, Widoczne s" wkr'ty przechodz"ce przez nowiutk" ram' Równocze$nie
jest to jedyny w#a$ciwy monta%.
Jak wykona& monta%, który faktycznie
poprawia efektywno$& energetyczn" budynku?
Poprawi& wszystkie niedoci"gni'cia
w samym o$cie%u, w warstwie murowanej
plus oczy$ci& o$cie%e! Zastosowa& warstwowy system monta%u okien z ta$mami
paroszczelnymi i paroizolacyjnymi. Zastosowa& ciep#y profil podokienny. Zrezygnowa& z kotew na rzecz montowanych równolegle do p#aszczyzny muru ko#ków
o$cie%nicowych. Zastosowa& wodoszczeln", paroprzepuszczaln" dylatacj' pomi'dzy oknem a w'garkiem.
Czy prawid#owy monta% okien poprawia
efektywno$& energetyczn" budynku?
Nadal znaczna cz'$& monta%y wykonywana jest albo przestarza#ymi nieefektywnymi metodami albo z kardynalnymi b#'dami. Wzgl'd nie pro stym i wy j"t ko wo
wydajnym (relacja efektu do kosztów) sposobem zwi'kszenie efektywno$ci energetycznej budynków jest upowszechnienie nowoczesnych technologii monta%u okien.
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SESJA VI: PREZENTACJE TECHNOLOGICZNE TERMOMODERNIZACJI,
REWITALIZACJA MIAST I OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

Prowadz"cy sesj#:
prof. nadzw. dr hab. in$. Lucjan Kurzak – Wydzia% Budownictwa Politechnika Cz#stochowska,
Tadeusz Wnuk – Prezydent !l"skiej Izby Budownictwa.
Ma rek Kiecz ka z fir my Ce re sit – Henkel Polska Sp. z o.o. zaprezentowa% kompleksowe podej&cie
do renowacji budynków z wielkiej
p%yty.
Znana od 140 lat firma Henkel zajmuje czo%owe miejsca na &wiatowych
rynkach zarówno w sektorze produktów konsumenckich, jak i przemys%owych. Firma s%ynie tak$e ze swoich
marek takich jak Persil, Schwarzkopf
oraz Loctite, prowadz"c dzia%alno&'
w trzech sektorach biznesowych:
Laundry & Home Care (!rodków Pior"cych i Czysto&ci), Beauty Care
(Kosmetyków) oraz Adhesive Technologies (Klejów i Technologii). Firma,
notowana w zestawieniu Dax-30, ma
swoj" siedzib# w niemieckim Düsseldorfie i zatrudnia blisko 50 tysi#cy pracowników, pochodz"cych ze 120
krajów. Henkel dzia%a aktywnie na ca-

Marek Kieczka

Lucjan Kurzak i Tadeusz Wnuk

%ym &wiecie, tak$e na rynkach wschodz"cych.
W Polsce po wojnie firma Henkel
dzia%a od 1990 roku i jest obecna we
wszystkich trzech sektorach biznesowych: &rodków pior"cych i czysto&ci,
kosmetyków oraz klejów konsumenckich, budowlanych i dla przemys%u.
Ceresit, Thomsit i Pattex to sztandarowe marki Henkel Adhesive Technologies, dzia%u Henkel Polska specjalizuj"cego si# w produkcji klejów,
chemii budowlanej i technologii stosowanych w przemy&le. Produkowane pod mark" Ceresit materia%y
chemii budowlanej obecne s" na polskim rynku od 1990 roku. !wiatowa
historia marki trwa natomiast nieprzerwanie od ponad 110 lat.
Ceresit – nowoczesne rozwi"zania
o mocnej tradycji
Wbrew temu, co pierwsze przychodzi na my&l, pierwszym na &wiecie produktem nosz"cym nazw#
Ceresit wcale nie by% klej do glazury ani tynk elewacyjny. Historia mar-

ki zacz#%a si# wraz z za%o$eniem firmy Dattelner Bitumenwerke – firmy
specjalizuj"cej si# w materia%ach
do hydroizolacji budynków. Pierwszy
Ceresit by% niebitumicznym dodatkiem do uszczelniania zapraw murar skich. I po cz"t ko wo tyl ko
z uszczelnieniami by% kojarzony.
Henkel przej"% firm# Ceresit w 1986
roku. Wraz z ni" szeroki wachlarz
profesjonalnych produktów, b#d"cych odpowiedzi" na ka$dy problem
zwi"zany z u$yciem chemii budowlanej.
Dzi&, przy produkcji, dystrybucji,
w dzia%ach technicznych, marketin gu itp. pra cu je w Pol sce po nad 350 osób. Szeroki asortyment
materia%ów Ceresit i Thomsit zje$d$a
z ta&m produkcyjnych w trzech zak%adach: w St"porkowie (woj. &wi#tokrzyskie), we Wrz"cej (woj. wielkopolskie) i w Dzier$oniowie (woj.
dolno&l"skie). Firma jest drugim,
co do wielko&ci producentem chemii
budowlanej w Polsce.
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Materia#y Ceresit od dawna ciesz"
si$ popularno%ci" i dobr" opini"
w%ród klientów. Potwierdzaj" to liczne, zdobywane na przestrzeni kilkunastu lat medale, nagrody i wyró&nienia.
Marek Ko!tonik dyrektor ds marketingu zaprezentowa# bardzo ciekaw"
ofert$ firmy Hermes Energy Group S.A.
HEG (Hermes Energy Group S.A.)
to firma z polskim kapita#em, dzia#aj"ca na zliberalizowanym rynku gazu
w Polsce, jak równie& na p#ynnych
rynkach energii w Europie.
Bazuj"c na bogatym do%wiadczeniu w handlu i sprzeda&y gazu ziemnego HEG oferuje produkty i us#ugi
zwi"zane ze sprzeda&" i dostawami
gazu ziemnego, obrotem hurtowym,
dyspozycj" i bilansowaniem oraz
consultingiem.
Najwy&szy poziom us#ug oraz profesjonalne podej%cie do potrzeb i wymaga' stawianych przez Klientów
oraz partnerów handlowych gwarantuje kadra zarz"dzaj"ca HEG, która
zdobywa#a do%wiadczenie w zakresie
handlu i sprzeda&y gazu ziemnego,
jak równie& zarz"dzania portfelem
klientów, fizycznej obs#ugi dostaw
gazu ziemnego oraz wsparciu regulacyjnym w najwi$kszych przedsi$biorstwach energetycznych w Polsce,
a tak&e w spó#kach dedykowanych
do handlu i optymalizacji aktywów dzi-

Marek Ko!tonik

a#aj"cych na europejskich rynkach energii.
Firma jest jednym z najwi$kszych
sprzedawców gazu ziemnego w Polsce. Posiada wszystkie niezb$dne zezwolenia i licencje. Dzi$ki dost$powi
do %wiatowych gie#d jest w stanie zakupi( gaz w cenach zapewniaj"cych
korzy%ci dla naszych Klientów. Nie jest
zwi"zana d#ugoterminowymi umowami z jednym dostawc". Handluje
gazem na gie#dach w Polsce i za granic", oferuj"c swoim Klientom najkorzystniejsze warunki.
Misj" HEG jest przekazywanie pasji i wiedzy zwi"zanej z rynkiem gazu oraz edukacji odbiorców, i& gaz jest
produktem jak ka&dy inny, tak by konsument móg# dokona( %wiadomych
wyborów. Firma HEG dopasowuje si$
do potrzeb klienta, a nie odwrotnie. To
klient decyduje, która oferta jest najlepsza.
HEG oferuje proste umowy bez
kruczków prawnych. Przejrzyste i czytelne faktury.
Zrozumia#e taryfy. Wygodny, bezproblemowy i nieskomplikowany proces zmiany sprzedawcy.
Prezentacj$ nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich
wykonawstwa zaprezentowa# Marek
"liwi#ski kierownik produktu – Linia
systemów ociepleniowych, dekoracyjnych i ochronnych MAPEI Polska.
MAPEI Polska jest cz$%ci" Grupy
MAPEI – %wiatowego lidera w produkcji klejów i produktów chemicznych
dla budownictwa. Polski oddzia# Grupy powsta# w 2000 roku. W kwietniu 2003 roku uruchomiono fabryk$
w Gliwicach, która w ci"gu nast$pnych czterech lat podwoi#a moce
produkcyjne, a w lipcu 2012 roku ruszy# drugi zak#ad produkcyjny firmy – w Barcinie. Ca#kowite moce produkcyjne MAPEI Polska wzros#y tym
samym do poziomu 420 000 ton
produktów proszkowych rocznie,
przy czym dodatkowo w Gliwicach oddano do u&ytku lini$ produkcyjn"
do wytwarzania produktów p#ynnych
m.in. domieszek do betonu, a w Barcinie – lini$ do produkcji tynków mokrych.
MAPEI Polska jest uznanym producentem profesjonalnej chemii budowlanej. Osiem razy z rz$du (w la-
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Marek "liwi#ski

tach 2007 – 2015) firma otrzyma#a nagrod$ Budowlana Marka Roku w kategorii „kleje do p#ytek” oraz „fugi”
przyznawan" przez ASM – Centrum
Bada' i Analiz Rynku na bazie niezale&nego badania przeprowadzonego
w%ród reprezentatywnej grupy polskich wy ko naw ców. W la tach
2012 – 2015 MAPEI uzyska#o równie&
tytu# Srebrnej Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji generalnej, co oznacza, &e w opinii profesjonalistów MAPEI nale&y do %cis#ego grona marek
budowlanych o najwy&szej rozpoznawalno%ci i jako%ci oferowanych
produktów.
W ofercie MAPEI Polska znajduj" si$:
• Produkty do monta&u p#ytek ceramicznych i kamienia naturalnego;
• Produkty do monta&u posadzek
drewnianych;
• Produkty do monta&u wyk#adzin
elastycznych i tekstylnych;
• Systemy ocieple' oraz dekoracyjno-ochronnego wyko'czenia elewacji;
• Domieszki do betonu;
• Dodatki do mielenia cementu;
• Cementowe i &ywiczne posadzki
przemys#owe;
• Specjalistyczne produkty linii budowlanej (w tym renowacje zabytków, wzmacnianie konstrukcji,
syntetyczne membrany hydroizolacyjne oraz produkty stosowane
w pracach podziemnych).
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Polska jest wa!nym rynkiem dla
Grupy MAPEI, ze wzgl"du na wysoki potencja# wzrostu w sektorze budowlanym (znacznie wy!szy ni! w zachod niej Eu ro pie), wy kszta# co n$
kadr" oraz wysokiej jako%ci surowce
naturalne niezb"dne do produkcji
chemii budowlanej. Dlatego Grupa
MAPEI systematycznie inwestuje
w rozwój infrastruktury w Polsce
w ramach trzech firm: MAPEI Polska,
Górka Cement w Trzebini (dostawca
cementu glinowego dla Grupy) oraz
Sopro Polska (równie! nale!$ce
do Grupy MAPEI).
Czynniki sukcesu MAPEI Polska to
si#a mi"dzynarodowej grupy w po#$cze niu z po dej %ciem lo kal nym,
a w szczególno%ci:
• SPECJALIZACJA: Grupa MAPEI oferuje szerok$ gam" specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie produktów odpowiadaj$cych
na potrzeby klientów z rynku budowlanego.
• BADANIA I ROZWÓJ: co roku
Grupa MAPEI inwestuje oko#o 5% obrotów oraz anga!uje 12% pracowników w realizacj" projektów badawczych. Oprócz 68 laboratoriów kontroli
jako%ci, Grupa MAPEI posiada 18 laboratoriów badawczo-rozwojowych
we W#oszech (Mediolan, Villadossola i Treviso), w Kanadzie (Laval),
w USA (Deerfield Beach, Winterhaven i Dalton), w Norwegii (Sagstua),
w Niemczech (Wiesbaden i Augustdorf), w Austrii (Langebang), w Szwajcarii (Sorens), w Polsce (Trzebinia),
we Francji (Tuluza), w Singapurze,
w Chinach (Szanghaj i Guangzhou)
oraz Korei (Jinckeon).

Dzi" ki za an ga !o wa niu lu dzi na
wszystkich poziomach i we wszystkich dzia#ach MAPEI Polska mo!e zaoferowa& naszym partnerom biznesowym unikalny serwis. Mened!erowie
produktu odpowiedzialni za najwa!niejsze z 15 linii produktowych, we
wspó#pracy z dzia#em technicznym
i zespo#em sprzeda!y, s$ w stanie
identyfikowa& specyficzne potrzeby
polskiego rynku i sprawnie na nie reagowa& tworz$c odpowiedni$ ofert"
produktow$.

8. Zrób otwarcie, Zapro% mieszka)ców (u!ytkowników). Prezentacje.
Edukacja
9. Monitoruj, obserwuj. Wyci$gaj
wnioski. Uzupe#nij o badania obserwacyjne. Poprawiaj, dodawaj
10. Ciesz si" udan$ rewitalizacj$.
Publikuj. Poka! innym dobry przyk#ad
11. Planuj kolejn$ rewitalizacj"
12. Koniecznie realizuj wszystkie
punkty w kolejno%ci

Na zako)czenie konferencji dr hab.
in!. arch. Klaudiusz Fross – Dziekan
Wydzia# Architektury Politechniki 'l$skiej zaprezentowa# dwana%cie z#otych zasad udanej rewitalizacji (osiedla, budynku). Oto one:
1. Daj pomys#. Przemy%l cel, zakres
i finansowanie Po co? Dla kogo? Co
zyskamy?
2. Rozeznaj potrzeby Zle& badania
ja ko %cio we W#$cz miesz ka) ców
– partycypacja
3. Zle& program i koncepcj"
4. Zaprezentuj mieszka)com (u!ytkownikom). Wyja%niaj, s#uchaj uwag
i sugestii. Ustalaj wspólne stanowisko.
Spe#niaj oczekiwania, wprowadzaj
korekty
5. Zle& projekt %ci%le wg koncepcji
z uwzgl"dnieniem korekt
6. Dopnij bud!et i zaplanuj realizacj". Opracuj harmonogram prac budowlanych
7. Realizuj wg projektu

• INTERNACJONALIZACJA: proces rozwoju mi"dzynarodowego,
rozpocz"ty w latach 60tych, trwa
do dzi%, a jego podstaw$ jest by& jak
najbli!ej potrzeb lokalnych rynków
oraz zredukowa& do minimum koszty logistyczne.
• JAKO'( OPERACYJNA NA POZIOMIE LOKALNYM: zespó# MAPEI
Polska (kiedy% bardzo m#ody – dzi%,
z racji niskiej rotacji – bardziej „dojrza#y”) jest niezmiennie g#odny sukcesu.

Klaudiusz Fross
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KONFERENCJA II

Systemy grzewcze
oraz wentylacji
i klimatyzacji budynków
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11 pa$dziernika br. w Centrum Kongresowym w Katowicach odby%a si& w ramach VI Europejskiego Kongresu Ma%ych i 'rednich Przedsi&biorstw druga konferencja VIII 'l#skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo!ci. Przypomnijmy, i" pierwsza konferencja Forum odby%a si& w dniach 7-8 czerwca br.
w Wy"szej Szkole Technicznej w Katowicach. Tym razem w ramach przedsi&wzi&cia programowego „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych” tematem konferencji by%y systemy grzewcze wraz z wymian# i pod%#czeniem do $róde% ciep%a oraz wentylacji i klimatyzacji budynków.
Prowadz"cymi obrady byli dr hab. in#.
arch. Klaudiusz Fross – Dziekan Wydzia$u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l" skiej
i Tadeusz Wnuk – Prezydent !l"skiej Izby
Budownictwa
Konferencj% otworzy$ Andrzej Roch
Dobrucki – Prezes Polskiej Izby In#ynierów Budownictwa.
Kolejny raz spotykamy si%, #eby wymienia& pogl"dy na temt budownictwa
z wielkiej p$yty, omawiamy potrzeb% jego modernizacji oraz sposoby jej dokonania. To jest ju# pi"ta konferencja zorga ni zo wa na przez !l" skie Fo rum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo'ci,
których wspó$organizatorem jest Polska
Izba In#ynierów Budownictwa. Jako samorz"d in#ynierów budownictwa jeste'my #ywotnie zainteresowani precesem
modernizacji budynków wykonanyych
z wielkiej p$yty dlatego wspólnie podejmujemy tematy, które pozwalaj" wypracowa& rozwi"zania przyczyniaj"ce si%
do uzyskania tego efektu.
W ramach dotychczasowych naszych
konferencji podejmowali'my ju# zagadnienia: dostosowania wielkop$ytowego budownictwa mieszkaniowego do wspó$czesnych wymaga( i potrzeb, aspektów
technicznych i ekonomicznych dostosowania efektywno'ci energetycznej budynków mieszkalnych do obowi"zuj"cych
norm i wymogów, wspierania efektywno'ci
energetycznej budynków w programach
i planach zmniejszania emisyjno'ci gospodarki, wymogów technicznych i ekonomicznych modernizacji technicznej budynków
mieszkalnych oraz u#yteczno'ci publicznej.
Obecnie nadszed$ czas aby pochyli& si%
nad problemem sytemów grzewczych oraz
wentylacji i klimatyzacji budynków.
Analizuj"c przedstawione zagadnienia musimy zmierza& do zapewnienia:
dalszej poprawy stanu technicznego budownictwa wielkop$ytowego z przystosowaniem go do aktualnych przepisów
i norm budowlanych – technologicznych
i u#ytkowych, obni#enia op$at z podwy#szeniem warto'ci nieruchomo'ci, poprawy komfortu i jako'ci #ycia oraz warto'ci
wynikaj"cych z rewitalizacji i tzw humanizacji blokowisk.
Jak to zosta$o potwierdzone w badaniach dotycz"cych budownictwa wielko-

p$ytowego, kóre zosta$o przeprowadzone
w latach 2005-6 i 2015 na reprezentatywnej grupie 55 budynków mieszkalnych
mo#na stwierdzi&, #e ralizowane w Polsce budynki w technologiach uprzemys$owionych by$y prawid$owo zaprojektowane pod wzgl% dem bez pie cze( stwa
konstrukcji, bez okre'lenia czasu ich
eksploatacji. Co prawda w czasie relizacji pope$niono wiele b$%dów, to jednak s"
to budynki wyj"tkowo trwa$e i spe$niaj" wymagania z zakresie bezpiecze(stwa budowli. Oczywi'cie potrzebny jest sta$y monitoring tych budynków.
Budynki wielkop$ytowe s" budynkami
zwartymi o niewielkiej powierzchni zewn%trznej w stosuku do kubatury to
umo#liwia wdro#enie przedsi%wzi%& sprzyjaj"cych oszcz%dno'ci energii na cele
grzewcze. W zakresie wentylacji stwierdzono, #e wiele otworów wentylacyjnych
w przestrzeni stropodachów jest niew$a'ciwie zabezpieczonych. Wina le#y w niew$a'ciwym sposobie zmontowania krat.
Stwierdzono niski stopie( wentylacji grawitacyjnej oraz nisk" izolacyjno'& przegród zewn%trznych i zwi"zan" z tym konieczno'& docieplenia 'cian.
Tymczasem modernizacja i termomodernizacja jest bardzo istotna, bo pozwala na obni#enie kosztów zwi"zanych
z u#ytkowaniem energii grzewczej. Dlatego te# termomodernizacj% trzeba przeprowadzi& przy ka#dorazowej modernizacji budynku.
Re asump cj% pierw szej kon fe ren cji
„VIII !l"skiego Forum” w dniach 7-8
czerwca br. wraz z ko(cowymi ocenami
i rekomendacjami – jako opracowanie
zbiorowe cz$onków Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowo-Naukowej”
przedstawi$ w swojej wypowiedzi Tadeusz
Wnuk – Prezydent !l"skiej Izby Budownictwa.
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Polskiej
Izby In#ynierów Budownictwa przypomnia$
na wst%pie swej wypowiedzi autorskiej
tematy
poprzednich
konferencji VI, VII i VIII !l"skiego Forum, które wspólnie organizowali'my. Wszystkie z nich
obejmowa$y procesy modernizacji budynków mieszkalnych i u#yteczno'ci publicznej, w ramach wspólnego przedsi%wzi%cia
programowego, jakim jest „Rewitalizacja
osiedli mieszkaniowych i miast”.
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Co sk$oni$o nas do wyboru tej w$a'nie
tematyki, jako najwa#niejszej w okresie ostatnich trzech lat? Przypomn% najwa# niej sze fak ty uza sad nia j" ce ten
wybór.
Rozpocz%li'my cykl naszych konferencji od debaty o „wielkiej p$ycie”, czyli
o dostosowywaniu budynków w tych
technologiach do wspó$czesnych standardów, a które u#ytkowane s" przez oko$o 10 mln ludno'ci kraju i prawie 1,5 mln
mieszka(ców naszego regionu. W swej
wypowiedzi Pan Prezes – Andrzej Dobrucki potwierdzi$ aktualno'& naszych poprzednich ocen i rekomendacji, wskazuj"c za ra zem na zna cze nie ich
kompleksowej termomodernizacji.
To w$a'nie z tego wzgl%du wiod"cym tematem kolejnego „!l"skiego Forum” by$y:
„Aspekty techniczne i ekonomiczne
dostosowania efektywno!ci energetycznej budynków mieszkalnych i u"yteczno!ci publicznej do obowi#zuj#cych
norm i wymogów” – ustalonych w dyrektywach i rozporz"dzeniach Parlamentu Europejskiego oraz regulacjach krajowych.
Podstaw" ich podj%cia by$a ocena, #e
to w$a'nie „Sektor budowlany odpowiada
za najwi%ksz" konsumpcj% energii w Europie, wg danych Komisji Europejskiej, np.
poch$ania prawie 40% ca$kowitego, finalnego zu#ycia energii elektrycznej w UE,
odpowiadaj"c tym samym za 36% europejskiej emisji gazów cieplarnianych.
G$ównym emitentem wi%kszo'ci pa(stw
starego Kontynentu, w tym tak#e Polski,
pozostaj" budynki wzniesione jeszcze
przed wdro#eniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm w zakresie gazów cieplarnianych”.
Wyk$adnikiem tego stanu jest mi%dzy innymi komunikat Parlamentu Europejskiego „Budynki to sektor o najwi%kszym
potencjale w obszarze energooszcz%dno'ci w UE. Efektywno'& energetyczna
budynków to nie koszt, lecz inwestycja
o ogromnej stopie zwrotu.”
Wspólnym i w pe$ni aktualnym wyk$adnikiem naszych dotychczasowych konferencji by$ i jest cel programowy, jakim jest
uzyskanie wymiernych korzy'ci ekonomicznych, 'rodowiskowych i spo$ecznych
aktywnego wdra#ania programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i u#yteczno'ci publicznej w zakresie:
• oszcz%dno'ci energii;
• zmniejszenie emisji cieplarnianej i poprawy jako'ci powietrza;
• poprawy stanu technicznego budynków zw$aszcza w technologii wielkop$ytowej;
• ograniczania ubóstwa energetycznego;
• rozwoju sektora budowlanego.
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Wag! tego celu uzasadnia tak"e najnowszy ra port WHO w spra wie ja ko #ci
powietrza w Polsce z maja 2016 roku
wskazuje, "e z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, 33
z nich znajduj$ si! w naszym kraju, a 15
spo#ród nich na terenie województwa
#l$skiego. (dodajmy, "e w nast!pstwie tego stanu #rednia "ycia w naszym regionie
jest krótsza o rok od #redniej krajowej).
W#ród naszych celów programowych
nieprzypadkowo znajduje si! tak"e ograniczenie ubóstwa energetycznego. Przypomnijmy, "e dane Instytutu na rzecz Ekoro zwo ju wska zu j$, "e do ubo gich
energetycznie mo"na zaliczy% 32,4%
Polaków, czyli ponad 12 mln osób. Zapewne obejmuje równie" bardzo wielu mieszka&ców naszego regionu, pomimo, "e
zajmujemy 7 miejsce w tym zakresie.
W pe'ni aktualny pozostaje tak"e,
wspólne dla naszych dotychczasowych
konferencji cel finansowy: Zapewnienie
maksymalnego publicznego wsparcia finansowego g'!bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych i u"yteczno#ci publicznej wraz z wymian$ wyposa"enia tych obiektów na energooszcz!dne z krajowego Programu Operacyjnego:
„Infrastruktura i (rodowisko” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (l$skiego na lata 2014-2020
w zakresie m.in.:
• ocieplenia obiektu,
• wymiany okien, drzwi zewn!trznych
oraz o#wietlenia na energooszcz!dne,
• przebudowy systemów grzewczych
(wraz z wymian$ i pod'$czeniem do )ród'a ciep'a), systemów wentylacji i klimatyzacji,
• instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach,
• instalacji systemów ch'odz$cych,
w tym równie" z OZE.
W trakcie poprzednich konferencji starali#my si! zapewni% Pa&stwu, jako organizacjom zarz$dzaj$cym budynkami mieszkalnymi i u"yteczno#ci publicznej, wszystkie
dost!pne informacje od krajowych i regionalnych instytucji dysponuj$cych #rodkami z funduszy UE.; Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wydzia'u Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Urz!du
Marsza'kowskiego, oraz instytucji wdra"aj$cych, czyli Narodowego Funduszu Ochrony (rodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
(rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ze #rodków w'asnych, a zw'aszcza z programu likwidacji niskiej emisji konurbacji #l$sko-d$browskiej.)
Prezydent Wnuk przypomnia' przebieg
„VIII (l$skiego Forum Inwestycji, Budow-

nictwa, Nieruchomo#ci”, które odby'o si!
w dniach 7-8 czerwca, a którego tematem
by'y „Wymogi techniczne i technologie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i u"yteczno#ci publicznej”.
Pe'na relacja z tej konferencji zawarta
jest w elektronicznym wydaniu czasopisma „Forum Budownictwa (l$skiego”,
przekazana wi!kszo#ci uczestników konferencji, a tak"e zamieszczona na stronie
internetowej (l$skiej Izby Budownictwa
i pozosta'ych organizatorów VIII Forum.
Bardzo istotn$ dla uczestników tej konferencji by'a sesja dotycz$ca finansowania
przedsi!wzi!% termomodernizacyjnych budynków, w trakcie której zosta'a przedstawiona informacja kierownictwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o:
a) Finansowaniu i realizacji programu
kompleksowej likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji #l$sko – d$browskiej
ze #rodków UE 2014-2020,
b) Dofinansowaniu termomodernizacji
budynków ze #rodków w'asnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Prezentacja tej informacji Funduszu
zo sta 'a prze ka za na do uczest ni ków
konferencji i tak"e jest zamieszczona
na stronie internetowej (l$skiej Izby Budownictwa.
Wysoko#% dofinansowania tych przedsi!wzi!% termomodernizacyjnych budynków
(po"yczka + dotacja) mo"e dochodzi%
do 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku usuwania azbestu z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia pilno#ci w „Ocenie stanu i mo"liwo#ci bezpiecznego
u"ytkowania wyrobów zawieraj$cych azbest” wysoko#% dofinansowania mo"e wynosi% do 100% kosztów kwalifikowanych.
To nie wyklucza, "e firmy cz'onkowskie
(l$skiej Izby Budownictwa zg'aszaj$
obecnie liczne zastrze"enia do zbyt wygórowanych kryteriów wykazywania energooszcz!dno#ci, W zagadnieniach technicznych zwi$zanych z szeroko poj!ta
termomodernizacj$ obiektów budowlanych mia'y miejsce dwie sesje. Pierwsza
z nich obejmowa'a „Systemy ocieple&
i termomodernizacji budynków”, w trakcie
których systemowe technologie stosowane w ociepleniach oraz renowacji budynków zosta'y przedstawione przez firmy:
Farby KABE Polska Sp. z o.o., Ceresit
– Henkel Polska Sp. z o.o., BOLIX S.A.,
MAPEI Polska Sp. z o.o., a rozwi$zania
tech no lo gicz ne dla no wo cze snych
fasad przez firmy: EJOT Sp. z o.o.,
CB Aluminium Sp. z o.o. Sp. K.
Organizatorem kolejnej sesji by' Zwi$zek Polskich Okien i Drzwi, prezentuj$c
rozwi$zania w obszarze wp'ywu nowo-

czesnej stolarki okiennej i drzwiowej
na zwi!kszanie efektywno#ci energetycznej budynków.
Ko&cowym dope'nieniem prezentacji
o rozwi$zaniach technicznych i zwi$zanych z termomodernizacj$ budynków
jest Agenda i Program konferencji, obejmuj$ce „Systemy grzewcze oraz wentylacji i klimatyzacji budynków”.
Dr in". Dobros!awa Kaczorek – Kierownik Pracowni Fizyki Cieplnej w Zak'adzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i (rodowiska In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
w Warszawie przedstawi'a referat „Modernizacja instalacji wewn!trznych w ramach kompleksowej termomodernizacji
budynków wielorodzinnych.
Termomodernizacja ma za zadnie obni"enie wszelakiego rodzaju kosztów
zwi$zanych ogrzewaniem budynków, jej
wy"szym celem jest poprawa jako#ci "ycia u"ytkowników tych budynków, a po#rednim celem jest poprawa stanu #rodowi ska na tu ral ne go. Je #li spoj rzy my
na procentowy udzia' ciep'a jaki ucieka
z budynków mieszkalnych to najwi!cej
ciep'a, ok. 40%, ucieka nam przez wentylacje. Pozosta'e straty ciep'a to przenikanie przez #ciany zewn!trzne, stropy oddzielaj$ce pomieszczenia nad piwnic$,
przez dachy, stropodachy jak równie"
i przez okna.
Zawsze nale"y pami!ta% o tym, "e zredukowanie potrzeb cieplnych budynku
zmienia nam warunki pracy istniej$cych
systemów grzewczych w tych budynkach. Je"eli pozostawimy instalacje w stanie istniej$cym to spowoduje obni"enie
komfortu cieplnego w budynkach jak
i rozregulowanie ca'ej instalacji, a to
przyczyni si! do zmniejszenia oszcz!dno#ci energetycznej.
Do obszaru prac modernizacyjnych
zwi$zan$ z modernizacj$ instalacji mo"emy zaliczy% prace zwi$zane z modernizacja lub wymian$ )ród'a ciep'a wymian$ lub modernizacj$ instalacji cieplnych
w budynkach, z modernizacja lub wymian$ zaopatrzenia w ciep'$ wod!, jak równie" usprawnienia systemów wentylacyjnych. Podejmuj$c decyzj! o zakresie
i wariancie modernizacji zawsze nale"y
na pocz$tku prowadzi% diagnostyk! stanu technicznego budynku oraz instalacji
i na tej podstawie wybra% optymalny wariant modernizacji.
Je#li chodzi o dzia'ania modernizuj$ce
w!z'a ciep'owniczego mo"emy tu wymieni% zast$pienie w!z'ów bezpo#redniego
dzia'ania tzn. w!z'ów hydroelewatorowych
lub mieszania pompowego przez w!z'y
wymiennikowe. Zast$pienie starych wymienników przez wymiennikami p'ytowy-
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mi o wy#szej sprawno$ci. Wprowadzenie
urz"dze% automatycznej regulacji do w&z'a takie jak regulatory np. ró#nicy ci$nie%,
które zapewniaj" nam sta'e ci$nienie
nie#alenie od waha% ci$nienia w sieci, regulatory przep'ywu, które ograniczaj"
maksymalny pobór ciep'a z sieci, jak równie# regulatory pogodowe, które pozwol" na na regulacj& poboru ciep'a w zale#no $ci od tem pe ra tu ry ze wn&trz nej
i pozwol" na regulacj& w&z'a z os'abieniem nocnym.
Nale#y te# wspomnie( o wymianie armatury lub jej izolacji.
Zawsze nale#y pami&ta(, #e po wszelkiego rodzaju pracach termomodernizacyjnych nale#y przeprowadzi( weryfikacje mocy zamówionej.
Je$li chodzi o modernizacje kot'owni to
najcz&$ciej stosowanym usprawnieniem
jest wymiana kot'ów. Zast"pienie kot'ów
o niskiej sprawno$ci na paliwa sta'e, kot'ami o wy#szej sprawno$ci (ok. 100%).
W ramach prac modernizacyjnych mo#emy zaliczy( wprowadzenie automatyki pogodowej czyli regulacji pogodowej.
Bardzo istotne jest tutaj w'a$ciwe ustawienie krzywej grzewczej.
Pami&tajmy, #e ka#de podniesienie
o 1 stopie% temperatury w pomieszczeniach zwi&kszy nam zu#ycie paliwa przez
kot'y o ok. 6% w zwi"zku z tym zawsze

nale#y pami&ta( o w'a$ciwym ustawieniu
krzywej grzewczej aby osi"gn"( jak najlepszy komfort w pomieszczeniach.
W drugiej cz!"ci obrad wyst#pili
przedstawiciele Partnerów
Merytorycznych Konferencji
O „uwolnieniu rynku gazu. Szansie
na realne oszcz&dno$ci” mówi' Piotr
Kasprzak – Cz'onek Zarz"du ds. Operacyjnych Hermes Energy Group S.A.
HEG (Hermes Energy Group S.A.) to
firma z polskim kapita'em, dzia'aj"ca
na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce,
jak równie# na p'ynnych rynkach energii
w Europie.
Bazuj"c na bogatym do$wiadczeniu
w handlu i sprzeda#y gazu ziemnego
HEG oferuje produkty i us'ugi zwi"zane
ze sprzeda#" i dostawami gazu ziemnego, obrotem hurtowym, dyspozycj" i bilansowaniem oraz consultingiem.
Najwy#szy poziom us'ug oraz profesjonalne podej$cie do potrzeb i wymaga%
stawianych przez Klientów oraz partnerów handlowych gwarantuje kadra zarz"dzaj"ca HEG, która zdobywa'a do$wiadczenie w zakresie handlu i sprzeda#y
gazu ziemnego, jak równie# zarz"dzania
portfelem klientów, fizycznej obs'ugi do-
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staw gazu ziemnego oraz wsparciu regulacyjnym w najwi&kszych przedsi&biorstwach energetycznych w Polsce, a tak#e w spó'kach dedykowanych do handlu
i optymalizacji aktywów dzia'aj"cych
na europejskich rynkach energii.
Firma jest jednym z najwi&kszych sprzedawców gazu ziemnego w Polsce. Posiada wszystkie niezb&dne zezwolenia i licencje. Dzi&ki dost&powi do $wiatowych gie'd
jest w stanie zakupi( gaz w cenach zapewniaj"cych korzy$ci dla naszych Klientów. Nie
jest zwi"zana d'ugoterminowymi umowami
z jednym dostawc". Handluje gazem
na gie'dach w Polsce i za granic", oferuj"c
swoim Klientom najkorzystniejsze warunki.
Misj" HEG jest przekazywanie pasji
i wiedzy zwi"zanej z rynkiem gazu oraz
edukacji odbiorców, i# gaz jest produktem
jak ka#dy inny, tak by konsument móg' dokona( $wiadomych wyborów. Firma HEG
dopasowuje si& do potrzeb klienta, a nie
odwrotnie. To klient decyduje, która oferta jest najlepsza.
HEG oferuje proste umowy bez kruczków prawnych. Przejrzyste i czytelne
faktury. Zrozumia'e taryfy. Wygodny, bezproblemowy i nieskomplikowany proces
zmiany sprzedawcy.
Zenon Blutko – Regional Manager GEBERIT Sp. z o.o. przedstawi' w swej pre-
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zentacji „Geberit Mapress – system szybkiej i bezpiecznej wymiany instalacji
w budownictwie wielorodzinnym” i „Geberit Pluvia – zastosowanie systemów podci#nieniowych do awaryjnego odwadniania dachów p$askich”.
Grupa Geberit jest europejskim liderem tech no lo gii sa ni tar nej. Po sia da
przedstawicielstwa w 41 krajach. Zakres
oferowanych produktów obejmuje systemy sanitarne i rurowe. Marka Geberit to przede wszystkim innowacyjno#%,
trwa$o#% i szeroko poj&ta ekologia procesu produkcji.
Odprowadzanie wody z dachów o du'ej powierzchni staje si& coraz wa'niejsze w nowoczesnym budownictwie, przemy#le oraz budynkach wysokich i jest
tematem obj&tym wieloma mi&dzynarodowymi regulacjami. Cz&ste i silne opady
zwi&kszaj" wymagania co do projektowania i implementacji systemów odprowadzaj"cych wod& z budynków, dzi&ki czemu wi&ksza ilo#% wody mo'e zosta%
bezpiecznie odprowadzona.
Wpusty systemu Geberit Pluvia powoduj", 'e podczas deszczu, ruroci"gi
i piony stosunkowo szybko wype$niaj" si&
wod". W ten sposób w rurze tworzy si&korek wodny, który p$yn"c przewodami
z du'" pr&dko#ci" generuje podci#nienie. Dzi&ki temu poziome kolektory mog" by% prowadzone bez spadku, a woda desz czo wa od pro wa dza na jest
podci#nieniowo. Zwi&kszona pr&dko#%
przep$ywu sprzyja równie' samooczyszczaniu si& rur i zmniejsza ryzyko tworzenia si& zatorów.
Cyprian Estemberg – Product Manager VTS Group Polska Sp. z o.o. Omówi$ za le ty ja ki mi cha rak te ry zu j" si&
„Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
z wysokim odzyskiem energii – przysz$o#%
segmentu AHU”.
VTS Group jest wiod"cym producentem
w bran'y wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
i grzewczej. Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii tworzy i wdra'a innowacyjne rozwi"zania dla dowolnych obiektów prze my s$o wych, miesz kal nych
i handlowych.
Ju' od 22 lat dostarcza doskona$" atmosfer& ludziom w 25 krajach #wiata.
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
VENTUS, centrale VENTUS N-TYPE, kurtyny powietrzne DEFENDER oraz nagrzewnice VOLCANO to produkty firmy
VTS, które odpowiadaj" potrzebom najbardziej wymagaj"cych Klientów.
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
o wszechstronnym zastosowaniu. Wprowadzone rozwi"zania konstrukcyjne, bazuj"ce na wiedzy i do#wiadczeniu firmy,

w pe$ni odzwierciedlaj" oczekiwania
Klientów i stanowi" odpowied( na potrzeby rynku. Firma VTS proponuje urz"dzenie uniwersalne, niezawodne oraz energooszcz&dne.
„Wp$yw prawid$owej regulacji instalacji
grzewczej i c.w.u. na energooszcz&dn"
eksploatacj& budynków mieszkalnych”
to temat wyst"pienia Andrzeja Händela
– Senior Sales Manager DHS Danfoss
Poland Sp. z o.o.
Firma Danfoss tworzy technologie,
które pozwol" w przysz$o#ci uzyska%
wi&cej mniejszym nak$adem #rodków.
Rozwi"zania Danfoss stanowi" odpowied( na rosn"ce zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, przemys$u spo'ywcze go, efek tyw no #ci ener ge tycz nej
i rozwi"za) przyjaznych dla #rodowiska.
Oferowane produkty i us$ugi s" wykorzystywane w takich obszarach jak: ch$odnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, sterowanie silnikami i maszyny mobilne.
Firma dzia$a tak'e w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej
dla miast. Tradycja tworzenia przez Danfoss in no wa cyj nych tech no lo gii si& ga 1933 roku. Obecnie firma jest #wiatowym li de rem w swo jej bran 'y,
zatrudnia 23 400 pracowników i #wiadczy us$ugi na rzecz klientów w ponad 100
krajach. Danfoss jest przedsi&biorstwem
prywatnym, którego w$a#cicielem jest
nadal rodzina jego za$o'ycieli.
W Polsce znajduj" si& 4 zak$ady produkcyjne Danfoss: w Grodzisku Mazowieckim oraz Tuchomiu, a tak'e we Wroc$awiu i Bielanach Wroc$awskich. Dwa
pierwsze zak$ady reprezentuj" Segmenty Ogrzewnictwa, Ch$odnictwa i Nap&dów
Elektrycznych, natomiast Wroc$aw i Bielany Wroc$awskie Segment Power Solutions. *"czne zatrudnienie w Polsce
kszta$tuje si& na poziomie 1400 osób.
Maciej Janicki – Area Menager AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o. Przedstawi$ referat „Energooszcz&dno#% i bezpiecze) stwo – pra wi d$o wa wen ty la cja
i odprowadzanie spalin w budynkach
mieszkalnych VBP FOG”.
Wynalazca wentylacji HIGROsterowanej, firma AERECO wci"' rozwija innowacyjne rozwi"zania systemowe dla
budynków mieszkalnych i obiektów u'ytecz no #ci pu blicz nej. Sku pia j"c si&
na kluczowym parametrze – modulacji
wielko#ci strumieni powietrza w zale'no#ci od potrzeb – firma AERECO gwarantuje pe$ne zaspokojenie potrzeb jako#ci
powietrza w pomieszczeniach oraz gwarantuje najwy'sz" efektywno#ci energetyczn" budynku.

Obecna w wi&kszo#ci krajów Europy,
w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Rosji, firma Aereco nie zaprzestaje swojego rozwoju. Grupa, której siedziba i fabryka znajduj" si& we Francji
w Marne la Vallee, posiada 10 przedstawicielstw i oddzia$ów jak równie' szerok" sie% dystrybutorów.
Na ofert& AERECO sk$adaj" si& ró'norodne elementy wentylacyjne znajduj"ce zastosowanie w prostych i skomplikowa nych sys te mach od wen ty la cji
naturalnej, poprzez mechaniczn" po hybrydow": nawiewniki okienne i #cienne,
kratki wyci"gowe, wywiewne i regulatory, wentylatory i nasady kominowe, klapy przeciwpo'arowe i systemy oddymiania, akcesoria.
Dwa miliony elementów produkowanych co rok w Aereco pozwala na wyposa'enie #rednio 300 000 mieszka) na ca$ym #wie cie, g$ów nie w Eu ro pie.
Od pocz"tku produkcji w 1983 roku, ponad 3,5 miliona mieszka) zosta$o wyposa'one w elementy systemów AERECO.
Na zko)czenie konferencji Andrzej
Ptak – Dyrektor MEIBES Sp. z o.o. Zaprezentowa$ „Regulacje instalacji w rewitalizowanych obiektach oraz przewidywane efekty tego przedsi&wzi&cia”.
Firma Meibes jest cz&#ci" mi&dzynarodowej spó$ki Aalberts Industries N.V.
z siedzib" w Holandii. Dzia$alno#% w Polsce rozpocz&$a w 1991 roku w Lesznie,
a nast&pnie otworzy$a agentury handlowe w Warszawie, Krakowie, *odzi, Poznaniu, Gda)sku i Gorzowie Wlkp. Poza
dystrybucj" produktów Meibes, firma pe$ni równie' funkcj& wy$"cznego dystrybutora firm Rossweiner, Simplex i Seppelfricke na terenie Polski, Litwy, *otwy
i Estonii.
Firma Meibes specjalizuje si& w produkcji w&z$ów cieplnych i mieszkaniowych stacji wymiennikowych – Logoterm
oraz w sprzeda'y armatury i urz"dze)
techniki grzewczej do sieci hurtowni instalacyjnych. Jako firma nowoczesna
i #wiadoma ekologicznie jeste#my aktywni równie' w obszarze odnawialnych (róde$ energii. Wychodz"c naprzeciw oczekiwaniom Klientów, realizujemy ide&
techniki szybkiego monta'u i program
dostaw towaru w ci"gu 24 h. Ponadto,
#wiadczymy us$ugi doradcze i szkoleniowe dla firm wykonawczych i projektowych oraz oferujemy pomoc w kompletowaniu materia$ów instalacyjnych dla
inwestorów budownictwa wielorodzinnego.
Od pocz"tków swojego istnienia firma
postrzegana jest jako solidna i godna zaufania.
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VI edycja konkursu „!l"skie Budowanie”

Pod znakiem
Drogowej Trasy
!rednicowej
W tym roku w Gliwicach, w których zako#czona zosta$a realizacja ostatniego etapu
budowy ogromnej %l"skiej inwestycji Drogowej Trasy !rednicowej, odby$a si&
dziewi&tnasta Gala Budownictwa. 25 listopada w Teatrze Miejskim zgromadzili si&
przedstawiciele nauki, administracji pa#stwowej i samorz"dowej, znacz"cych firm
budowlanych, ludzi zaanga'owanych w rozwój budownictwa %l"skiego.

– B#dziemy honorowali wielu wspó$twórców tego wieloletniego przedsi#wzi#cia komunikacyjnego regionu – mówi$ imieniu Organizatorów, Wspó$organizatorów oraz
Rady Patronackiej Tadeusz Wnuk – Prezydent !l"skiej Izby Budownictwa otwieraj"c uroczysto%& – Tak'e organizatorów
i wykonawców wielu innych inwestycji, które zosta$y wyró'nione w obecnej edycji
konkursu „!l"skie Budowanie – 2016”.
Te nasze coroczne uroczyste wieczory
maj" ju' swoj" tradycj#, b#d"c spe$nianiem
celowej integracji %rodowisk budowlanych
regionu i kraju. S" tak'e zwie(czeniem ca$orocznej pracy i dzia$alno%ci statutowej !l"skiej Izby Budownictwa oraz uczestników
Forum Budownictwa !l"skiego, jako
utworzonej w 2008 roku platformy wspó$dzia$ania samorz"dów zawodowych i gospodarczych budownictwa, ekologii i zarz"dza nia nie ru cho mo %cia mi re gio nu.
Przypomn#, 'e celem tej inicjatywy by$o
w pierwszej kolejno%ci formu$owanie i zajmowanie wspólnego stanowiska wobec
projektów legislacyjnych Rz"du i Sejmu, reguluj"cych rynek inwestycji i budownictwa.
W tym roku uczestniczyli%my w konsultacjach i uzgodnieniach kilku kolejnych nowelizacji ustawy Prawo zamówie# publicznych. W ostatniej z tych nowelizacji,

W imieniu Organizatorów, Wspó!organizatorów oraz Rady Patronackiej XIX Gal" otworzy!
Tadeusz Wnuk – Prezydent #l$skiej Izby Budownictwa
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Tegoroczna Gala Budownictwa odby!a si" w Teatrze Miejskim w Gliwicach
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Laureaci #L%SKIEJ WIELKIEJ NAGRODY BUDOWNICTWA

która wesz$a w 'ycie 28 lipca br., wprowadzono wielokrotnie postulowane przez
nas regulacje, maj"ce na celu ograniczanie nagminnej praktyki rozstrzygania przetargów zamówie( publicznych na poziomie
cen „ra'"co niskich”. Co prawda w ograniczonym zakresie, ale zapewniona zosta$a mo'liwo%& renegocjacji kontraktów
w sytuacjach niezale'nych od wykonawcy, wraz z upowa'nieniem zamawiaj"cych
do egzekwowania wykonawców do zachowania zasad kodeksu pracy – zw$aszcza
w odniesieniu do p$ac minimalnych i sta$ych umów o prac#.
Te korzystne zmiany regulacyjne w sprawie zamówie( publicznych nie wyklucza-

W imieniu wyró&nionych #l$sk$ Wielk$ Nagrod$ Budownictwa g!os zabra! Prezes Zarz$du – Dyrektor Przedsi"biorstwa Produkcyjno-Us!ugowo-Handlowego „Dolomit” Kopalnia Z$bkowice SA
– Janusz Kmiecik

j" powszechnej oceny wykonawców kontraktów budowlanych, 'e na dzie( dzisiejszy znacznie wa'niejsza jest praktyka
stosowania tego prawa przez zamawiaj"cych, która pozostawia bardzo wiele do 'yczenia.
Jest faktem, 'e w roku ubieg$ym cen# jako jedyne kryterium oceny ofert zastosowano tylko w 11% post#powa(, ale przyjmuj"c najcz#%ciej jako kryteria poza
cenowe tylko termin realizacji zamówienia
lub warunki gwarancji, r#kojmi. Natomiast
w bardzo ma$ym zakresie 10% zamawiaj"cy przyjmowali kryteria jako%ci, funkcjonalno%ci lub parametrów technicznych
przedmiotu zamówienia.
Monitorowali%my poprzedni przebieg
prac Komisji Kodyfikacyjnej i uczestniczyli%my w dotychczasowych konsultacjach
publicznych projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Na dzie( dzisiejszy
mo'emy antycypacyjnie opowiedzie& si#
za wieloma regulacjami tego projektu Kodeksu, które dotycz" gospodarki przestrzennej, zw$aszcza dla ograniczenia
obecnego chaosu urbanistycznego.
Dzi#kuj"c za dotychczasow" wspó$prac# przy tych projektach legislacyjnych,
bardzo serdecznie witamy na dzisiejszej
Gali Panów Pos$ów RP: Jerzego Polaczka, Czes$awa Sobierajskiego oraz
Andrzeja %ylaka – Pe$nomocnego Honorowego Konsula Chorwacji, a tak'e Prezesa Izby Przemys$owo Handlowej Rybnic kie go Okr# gu Prze my s$o we go,
organizatora konkursu „Czarny Diament”,
gratuluj"c ju' XVIII Gali tego bardzo cenionego przez %ro dowiska gospodarcze
przedsi#wzi#cia.
Witamy serdecznie Miros$awa Seku$& – pos$a poprzednich kadencji, Prezesa
Najwy'szej Izby Kontroli oraz Marsza$ka
województwa %l"skiego.
Spo%ród wielu kolejnych naszych wspólnych przedsi#wzi#& merytorycznych, po-
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zwol# sobie tylko przypomnie& o dwóch kolejnych konferencjach VIII !l"skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo'ci. Pierwsza z nich mia$a miejsce
w czerwcu br., w trakcie której kontynuowali%my cykl tematyczny, dotycz"cy koniecznego zwi#kszania efektywno%ci energetycznej budynków. Nieprzypadkowo, bo to
sektor budowlany odpowiada za najwi#ksz" konsumpcj# energii w Polsce i Europie. Blisko 40%.
Kolejnym wspólnym i integracyjnym
przedsi#wzi#ciem uczestników Forum
Budownictwa !l"skiego jest coroczne organizowanie wspólnym obchodów !l"skiego Dnia Budowlanych, w trakcie których
dokonujemy oceny aktualnej sytuacji
w sektorze inwestycji i budownictwa. Przypomnijmy, 'e po „przemy%le”, „budownictwo” stanowi drugi sektor gospodarki narodowej. Nasz region zapewnia ponad 12%
produkcji budowlano-monta'owej kraju,
zajmuj"c drug" pozycj# po województwie
mazowieckim. Obecna sytuacja budownictwa jest trudna. Notujemy spadek produkcji budowlano-monta'owej o prawie 20%.
Kierownicza kadra budownictwa s"dzi, 'e
jest to sytuacja przej%ciowa i liczy na szybki wzrost i to ju' w najbli'szych miesi"cach
nowych inwestycji zw$aszcza publicznych,
finansowanych z funduszy europejskich.
Przyj#li%my sta$" zasad#, 'e uroczysto%ci !l"skiego Dnia Budowlanych poprzedzaj" konferencj# merytoryczn" kolejnego !l" skie go Fo rum In we sty cji,
Budownictwa, Nieruchomo'ci w pa)dzierniku danego roku, organizowane
od kilku lat w ramach programu Europejskiego Kongresu Ma$ych i !rednich Przedsi#biorstw. Inicjatorem i organizatorem
te go Kon gre su jest Ta de usz Do no cik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i I Wiceprezes Krajowej
Izby Gospodarczej w Warszawie, którego
serdecznie witamy.
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Wyró&nieni Tytu!em: „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki #l$skiej”

Bardzo sobie cenimy wspó$udzia$ w tych
naszych przedsi#wzi#ciach merytorycznych, jako wspó$organizatora: Polskiej
Izby In'ynierów Budownictwa i osobi%cie
Prezesa – Andrzeja Rocha Dobruckiego. Serdecznie Pana Prezesa witamy
wraz z kierownictwemIzby w osobach: Stefana Czarnieckiego – Wiceprezesa Polskiej Izby In'ynierów Budownictwa, Waldemara Szlepera – Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialno%ci Zawodowej – Koordynatora, a tak'e dr in(. Krzysztofa Kuczy#skiego – Zast#pc# Dyrektora ds. Bada(
i Innowacji Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie.
Dobrym, sta$ym, w pe$ni zasadnym
zwyczajem corocznych Gali Budownictwa
jest wyra'anie podzi#kowa( dla w$adz publicznych, samorz"dowych, instytucji i konkretnych osób za tworzenie warunków
sprzyjaj"cych wzrostowi przedsi#biorczo%ci organizacji gospodarczych sektora
budownictwa.
Sk$adaj"c serdeczne s$owa podzi#kowania za dotychczasow" wspó$prac#, witamy
na dzisiejszej Gali: Ma$gorzat& Ma#k&-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicz"c" Zarz"du Górno%l"skiego Zwi"zku
Metropolitalnego, Piotra Uszoka – Prezydenta Katowic w latach 1998–2014, Gra(yn& Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda !l"ska, Andrzeja Panka – Z-ca Prezydenta
Miasta Bytom, Bernarda B$aszczyka – Regionalnego Dyrektora Ochrony !rodowiska,
Sekretarza Stanu w Ministerstwach Gospodarki i !rodowiska, Bo(en& Goldamer-Kapa$& – Dyrektor Wydzia$u Infrastruktury !l"skiego Urz#du Wojewódzkiego, Tomasza
Radziewski – Zast#pc# !l"skiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Janusza Grygierczyka – Zast#pc#
Okr#gowego Inspektora Pracy i Pani"
Anet& Ranosz – Nadinspektor Pracy, dzi#kuj"c indywidualnie za sta$y udzia$ w !l"skich Seminariach Budowlanych. Jacka

Kwiatkowskiego – Prezesa Zak$adu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, organizatora sta$ych, licznych konferencji
o kszta$ceniu zawodowym i instrumentach
rynku pracy, gratuluj"c Jubileusz 90-lecia
dzia$alno%ci Zak$adu.
Dzi#kuj"c za bardzo u'yteczn" i konstruktywn" wspó$prac# w roku bie'"cym witamy
bardzo serdecznie wspó$dzia$aj"ce z nami
w reformowaniu procesów inwestycyjnych
i budowlanych organizacje pozarz"dowe,
a w%ród nich: Antoniego Falikowskiego – Prezesa Zarz"du !l"skiej Izby Pracodawców w Gliwicach reprezentuj"cego
równie' Konfederacji Budownictwa i Nieruchomo%ci w Warszawie oraz Regionaln"
Izb# Przemys$owo-Handlow" w Gliwicach.
Zbigniewa Gieleciaka – Prezesa Zarz"du
Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-!ciekowej S.A. w Tychach i Okr#gowej Izby
Przemys$owo-Handlowej w Tychach, tak'e
jako Laureata naszej dzisiejszej Gali, Jerzego Swatonia – Wiceprzewodnicz"cego
Rady Polskiej Izby Ekologii, Ministra Ochrony !rodowiska oraz Grzegorza Pasiek& – Prezesa Zarz"du Polskiej Izby Ekologii, organizatorów konkursu „Ekolaury PIE”.
Wiod"cymi, partnerskimi uczestnikami
dzia$alno%ci merytorycznej samorz"dów
gospodarczych i zawodowych budownictwa
i gospodarki regionu pozostaj" niezmiennie
wy'sze uczelnie techniczne i ekonomiczne
naszego regionu. Serdecznie dzi#kuj"c
za konstruktywn" wspó$prac# mam zaszczyt
i przyjemno%& powita& na dzisiejszej Gali:
prof. dr hab. Klaudiusza Frossa – Dziekana Wydzia$u Architektury Politechniki
!l"skiej, dr hab. in(., prof. Pol. !l. Joann& Bzówk& – Dziekan Wydzia$u Budownictwa Politechniki !l"skiej, dr hab. in(.,
prof. nadzw. Macieja Majora – Dziekana
Wydzia$u Budownictwa Politechniki Cz#stochowskiej, gratuluj"c po raz kolejny, tym razem publicznie powierzenia Pa(stwu tych
zaszczytnych funkcji.

Cieszymy si# z kolejnego udzia$u tak'e
w dzisiejszej Gali Laureata naszej Nagrody „Przyjaciel !l"skiego Budownictwa” – Zbigniewa Cierniaka – Dyrektora Zespo$u Zespó$ Pie%ni i Ta(ca „!l"sk”,
dzi#kuj"c tak'e za wielce u'yteczn"
wspó$prac#.
Obowi"zkiem moralnym ka'dego %rodowiska gospodarczego pracodawców jest
wspieranie organizacji spo$ecznych. Nieprzypadkowo wi#c partnerem spo$ecznym Izby, któr" reprezentuj#, a tak'e dzisiejszej Gali jest Regionalna Fundacja
Pomocy Niewidomym w Chorzowie,
która w tym roku obchodzi Jubileusz 25lecia dzia$alno%ci. Witam serdecznie Pana Norberta Gall&, wspó$za$o'yciela i nieprzerwanie Prezesa Zarz"du tej Fundacji.
Serdecznie witam w$adze statutowe
i kadr# kierownicz" organizacji cz$onkowskich !l"skiej Izby Budownictwa oraz indywidualnych i zbiorowych cz$onków !l"skiej Okr# go wej Izby In 'y nie rów
Budownictwa oraz Oddzia$ku Katowickiego PZITB.
W trakcie dzisiejszej Gali nast"pi wr#czenie Nagród i Tytu$ów kolejnej szóstej
edycji konkursu „!l"skie Budowanie”.
Przypomn#, 'e pierwszym celem tego
konkursu jest dokumentowanie wysokiej
atrakcyjno%ci inwestycyjnej i gospodarczej
województwa %l"skiego poprzez:
– publiczn" prezentacj& wa'"cych
dla regionu oraz sprawnie, terminowo
i profesjonalnie zrealizowanych przedsi#wzi#& inwestycyjnych
– wyró'nianie !l"sk" Wielk" Nagrod"
Budownictwa inwestorów tych przedsi#wzi#& organizacji wykonawczych i produkcji materia$ów budowlanych oraz podmio tów efek tyw nie za rz" dza j" cych
nieruchomo%ciami.
Jako kapitu$a konkursu uwa'amy niezmiennie, 'e istotny wp$yw na sprawno%&
procesów inwestycyjnych i budowlanych
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ma indywidualny profesjonalizm dzia$alno%ci zawodowej, kreatywno%& i przedsi#biorczo%&. Doceniamy publicznie osoby o tych
w$a%nie walorach, których wspólnym wyk$adnikiem jest „kompetencja”, poprzez
nadawanie Nagrody Indywidualnej z Tytu$em: „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki !l"skiej” w trzech kategoriach:
• Zarz"dzanie rozwojem miast,
• Zarz"dzanie organizacjami budowlanymi i nieruchomo%ciami,
• Sprawna administracja publiczna.
Po raz kolejny b#dziemy mieli dzisiaj
wspólny zaszczyt nada& i wr#czy& Tytu$y Honorowe wraz z Medalem „Osobowo') Budownictwa !l"skiego” wybitnym
postaciom tworz"cym histori# gospodarcz" budownictwa regionu i kraju.
Wyj"tkowo w tym roku i obecnej Gali b#dziemy mieli tak'e zaszczyt i przyjemno%&
wr#czy& Tytu$ Honorowy „Wspó$twórca
Drogowej Trasy !rednicowej” w formie
grafiki autorstwa Tadeusza Siary dla osób
wyj"tkowo zaanga'owanych w realizacj#
tego historycznego przedsi#wzi#cia komunikacyjnego regionu %l"skiego.
Sylwetki wszystkich nagrodzonych prezentujemy na str. 61-84.

Mo&na by!o sobie powspomina' lata 60. i pos!ucha' niezapomnianych przebojów zespo!u The Beatles
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Wra&enia z Gali mo&na by!o wymieni' podczas spotka( kuluarowych
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DROGOWA TRASA !REDNICOWA Spó$ka Akcyjna w Katowicach powsta$a w 1993 roku jako spó$ka z wi&kszo%ciowym
udzia$em Skarbu Pa#stwa. Jest firm" in'yniersk" wyspecjalizowan" w zarz"dzaniu przedsi&wzi&ciami inwestycyjnymi.
Do najwa'niejszych zrealizowanych ju' przedsi&wzi&(
Spó$ki DT! S.A. nale'y pe$nienie funkcji inwestora zast&pczego dla budowy Drogowej Trasy !rednicowej w miastach:
KATOWICE, CHORZÓW, !WI)TOCH*OWICE, RUDA !L+SKA,
ZABRZE oraz GLIWICE.
Spó$ka wykonywa$a tak'e us$ugi in'yniera kontraktu lub
konsultanta dla licznych projektów komunikacyjnych w aglomeracji górno%l"skiej i w ca$ej Polsce (m.in. autostrada A1,
drogi ekspresowe S8, S11 i in.). Aktualnie Spó$ka jest zaanga'owana m.in. w realizacj& budowy obwodnicy K)PNA w ci"gu
drogi ekspresowej S11 oraz budowy drogi ekspresowej S7
KRAKÓW – RABKA na odcinku Skomielna Bia$a-Chabówka.
Bazuj"c na swoim potencjale, renomie i do%wiadczeniu
Spó$ka oferuje z powodzeniem swoje us$ugi inwestorom publicznym i prywatnym realizuj"cym:

fot. Krzysztof Krzemi(ski

DROGOWA
TRASA !REDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 KATOWICE
tel: +48 32 250-27-15
+48 32 250-29-04
e-mail: sekretariat@dts-sa.pl
www.dts-sa.pl

! PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE,
w tym KOMUNIKACYJNE,
! PROJEKTY DEWELOPERSKIE (biurowo-us$ugowe,
mieszkaniowe i inne),
! PROJEKTY EKOLOGICZNE
(budowa instalacji do zagospodarowania odpadów,
ochrony wód i powietrza)
w zakresie:
– doradztwa,
– projektowania,
– obs$ugi formalno-prawnej,
– zast&pstwa inwestycyjnego i zarz"dzania
procesem inwestycyjnym,
– nadzoru inwestorskiego,
– in'ynierii finansowej,
– obs$ugi gwarancyjnej i serwisu porealizacyjnego,
– zarz"dzania oraz nadzoru nad utrzymaniem
i eksploatacj",
– nabywania i gospodarowania nieruchomo%ciami,
– konsultacji spo$ecznych i organizacji procesu
przesiedle#.

fot. ze zbiorów DT# SA

fot. ze zbiorów DT# SA

Profesjonalizm spó$ki DT! SA wielokrotnie spotyka$ si&
z wysokimi ocenami, czego wyrazem s" liczne nagrody
i wyró'nienia.
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Zacz&$o si& w 1982 r.

Twórcy Drogowej
Trasy !rednicowej
Wypowied) Prezesa DT! S.A. Ireneusza Maszczyka
podczas XIX Gali Budownictwa
Je%li mia$bym mówi& o ca$ej historii Drogowej Trasy !rednicowej trwa$oby to bardzo d$ugo. 30 lat 'ycia i oddanie si# takiemu dzie$u
to jest wielka historia, ale 'eby nada& mojej
wypowiedzi jakie% ramy chcia$bym pokaza&
kilka zdarze( nadzwyczajnych i w$a%ciwie najwa'niejszych dla tej inwestycji, zdarze( które spowodowa$y, 'e to tak d$ugo trwa$o.
W 1982 roku na podstawie raportu na temat
stanu województwa i programu jaki zosta$ wtedy stworzony pod kierownictwem ówczesnego wicewojewody Tadeusza Wnuka i jego zespo$u, którym kierowa$ Wac$aw Wachal,
ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Biura
Projektów w Zabrzu, powsta$a uchwa$a Rady Ministrów. Równie' w tym roku zosta$a powo$ana Dyrekcja Budowy Tras Komunikacyjnych. To w$a %nie ta Dy rek cja pod j# $a
intensywne dzia$ania, w wyniku czego uzyskano podstawowe dokumenty inwestycji (GZTE,
ZTE 1 etapu, pierwsze projekty techniczne),
dzi#ki którym uzyskano decyzje administracyjne na szczeblu rz"dowym i województwa,
umo'liwiaj"ce rozpocz#cie budowy trasy.
W 1986 roku budowa si# zacz#$a dzi#ki decyzji lokalizacyjnej wojewody, i wprowadzeniu do planu inwestycji województwa, ale trwa$a tylko 4 lata.
Na pocz"tku lat 90, w czasie wstrzymania
budowy, to dzia$ania Eugeniusza Wróbla, ówczesnego wicewojewody i Jacka Sztumpfa
ówczesnego dyrektora Wydzia$u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej doprowadzi$y do powstania Drogowej Trasy !rednicowej S.A. i przyczyni$y si# do wznowienia
w 1994 roku budowy. Sta$o si# to dzi#ki rozmowom z Komisj" Bud'etu Sejmu i dzi#ki
wsparciu pos$ów, którzy wówczas reprezentowali nasz region.
W 1998 roku to dzia$anie ówczesnego ministra transportu i gospodarki morskiej Eugeniusza Morawskiego, naszego krajana,
który doprowadzi$ do zawarcia pierwszej
umowy kredytowej z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym, a by$ to moment kiedy nast#powa$ nowy podzia$ administracyjny pa(stwa.
Nasza inwestycja sta$a si# z inwestycji krajowej, z inwestycji z bud'etu pa(stwa, inwestycj" miast na prawach powiatu. Ta komplika cja, gdy by nie ów cze sna de cy zja

o kredycie, mog$a spowodowa&, 'e inwestycja by stan#$a, samorz"dy nie dysponowa$y bowiem wystarczaj"cymi %rodkami finansowymi.
W roku 2007 kiedy to za spraw" Pana ministra Polaczka i jego zast#pcy Eugeniusza
Wróbla podpisano ostatni" umow# kredytowa, która praktycznie rzecz bior"c zabezpieczy$a realizacj# tej trasy do ko(ca.
I wreszcie w 2014 roku – odwa'ny manewr,
którego autorami byli marsza$ek województwa %l"skiego Miros$aw Seku$a i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, zapewniaj"cy finansowanie do ko(ca budow# DT!.
To by$y takie cztery w#z$owe momenty.
Prawda jest taka, 'e budowa trwa$a w dwóch
systemach politycznych i czterech systemach gospodarczych, a od 2004 roku wej%cie
do Unii Europejskiej te' spowodowa$o okre%lone perturbacje i komplikacje, ale tak'e
szanse na przyspieszenie budowy.
Wspó$pracowa$em w ci"gu tych 30 lat
przy budowie DT! z 10 wojewodami województwa katowickiego i %l"skiego, z 7 marsza$kami województwa %l"skiego, z 22 prezydentami 6 miast przez które trasa przechodzi. To
pokazuje up$yw czasu.
Wszystkim bardzo gor"co, serdecznie
dzi#kuj#, ale najbardziej dzisiaj wyró'nionym
i nie wyró'nionemu, ale g$ównemu sprawcy
budowy DT! i i dzisiejszej uroczysto%ci Panu Tadeuszowi Wnukowi, który jako Wojewoda Katowicki, by$ ojcem tej inwestycji.
Pozwólcie Pa(stwo, 'e podzi#kuj# uczestnikom procesu inwestycyjnego, w tym równie'
nieobecnym na dzisiejszej uroczysto%ci, ca$ej rzeszy projektantów z Wojewódzkiego Biura Projektów w Zabrzu Biura Projektów Budownictwa Komunalnego firmie Mosty, firmie
Trakt, konsultantom i rzeczoznawcom z Politechniki Gliwickiej, Krakowskiej i Wroc$awskiej. Wykonawcom wyró'nionym dzisiaj,
ale tak'e tym, którzy budowali tras# wcze%niej.
Wymieni# tu nazwiska Panów: Stanis$awa
Hendzla, Stanis$awa Dro'd'a, Jerzego Bindera, a przede wszystkim nie'yj"cego Zygmunta Lorenza, którzy wnie%li wielki wk$ad
w budow# DT!. Tym, którym nale'" si# podzi#kowania jest znacznie wi#cej, cz#%&
z nich niestety nie 'yje.

Na koniec chcia$em najserdeczniej jak tylko mo'na podzi#kowa& za$odze Drogowej Trasy !rednicowej S.A. Dzi#ki jej kompetencjom
mo'na by$o prowadzi& budow# w tych trudnych
warunkach. Dzi#kuj# przede wszystkim zespo$owi kierowniczemu Drogowej Trasy !rednicowej S.A. Moim najbli'szym wspó$pracownikom,
do których nale'eli Pani Janina Gojny, Marian
Kapo$ka, Marian Hacu%, prezes nast#pnej
kadencji, gdy odszed$em na emerytur#, Arkadiusz Dunaszewski, których kompetencje i zaanga'owanie pozwoli$y zrealizowa& to wielkie
zadanie. Dzi#kuj# serdecznie.
Chc# jeszcze Pa(stwu powiedzie&, 'e budowa dlatego trwa$a tak d$ugo poniewa' by$y okresy, kiedy ona spowalnia$a w sposób absolutnie niezale'ny od nas. Od 1990 do 93
roku budowa by$a wstrzymana. 2 lata opó)nienia w ko(cówce pierwszej dekady XXI wieku, spowodowa$o wprowadzenie przepisów
w 2008 roku, które w ramach akcesji do Unii
Europejskiej mia$y by& wdro'one w latach
w 2004-2005.
Chc# równie' powiedzie& o dwóch ciekawostkach.
W 1994 roku kiedy wznawiali%my budow#
po 4 letnim okresie wstrzymania, nak$ady na t"
inwestycj# w ci"gu roku by$y na poziomie 13
mln, ale w tym'e roku pierwszy odcinek
Drogowej Trasy !rednicowej zosta$ oddany.
To by$ kilometr na granicy Chorzowa i Katowic, ale by$ to ju' odcinek, który by$ do wykorzystania. By$o to 22 lata temu i przez kolejne lata odcinki by$y trasy by$y wyd$u'ane.
W 2006 roku, a wi#c 10 lat temu, ma$o kto pami# ta, za ko( czo ny zo sta$ od ci nek DT!
Wschód otwarciem tunelu w Katowicach, to
by$ ostatni element tego zadania. Po 10 latach
oddali%my odcinek Zachodni od Rudy !l"skiej
do Gliwic. Wydaj"c na budow# w ko(cowych
latach ponad 300 milionów w roku.
Ciesz# si#, 'e mo'na wreszcie korzysta&
z ca$ej trasy, 'ycz# Pa(stwu równie' 'eby%cie
bezpiecznie korzystali z tej trasy i ze wszystkich pozosta$ych dróg i 'ycz# równie' nam
wszystkim, aby uzupe$nienie uk$adu komunikacyjnego w naszym województwie nast"pi$o jak najszybciej.
A Kapitule i Panu Prezydentowi dzi#kuj#
za wspania$e wyró'nienie.
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Katowice

Katowice

Chorzów

Kalendarium Drogowej
Trasy !rednicowej
! 1958 – po raz pierwszy zlokalizowano
w planach zagospodarowania przestrzenne go prze bieg tra sy Ka to wi ce -Gli wi ce
(pod nazw" TRASA !REDNICOWA Górno%l"skiego Okr#gu Przemys$owego).
! 1977 – po raz pierwszy – pod obecn"
nazw" – tj. DROGOWEJ TRASY !REDNICOWEJ, pojawi$a si# w planie generalnym
zagospodarowania przestrzennego woj.
katowickiego, rozpocz#to równie' opracowywanie za$o'e( techniczno-ekonomicznych
i projektów dla fragmentów trasy.
!1978-80 – równolegle przyst"piono do prac
przygotowawczych polegaj"cych na drobnych
robotach ziemnych i przezbrojeniowych.
! IV. 1981 – przerwanie wszystkich podj#tych do tego czasu dzia$a( inwestycyjnych
w zwi"zku z ogólnym kryzysem gospodarki w Polsce.
! 24.06.1982 – Rada Ministrów podj#$a
uchwa$# nr 132/82 uznaj"c" wag# tej inwestycji dla funkcjonowania i rozwoju województwa katowickiego.
! IX. 1982 – utworzenie Dyrekcji Budowy
Tras Komunikacyjnych (DBTK) z siedzib"
w Katowicach z zadaniem realizacji DROGOWEJ TRASY !REDNICOWEJ (DT!).
! VI. 1984 – Prezydium Rz"du PRL wprowa dzi $o bu do w# DRO GO WEJ TRA SY
!REDNICOWEJ – jako inwestycj# cen-

traln" – do projektu Narodowego Planu Spo$eczno-Gospodarczego na lata 1980-90.
! 1985/86 – rozpocz#cie budowy DROGOWEJ TRASY !REDNICOWEJ.
! 1986-90 – realizacja niewielkiego zakresu, realizacja inwestycji centralnej nie nabra$a tempa – brak %rodków finansowych
w bud'ecie centralnym.
! 1990-94 – praktyczne wstrzymanie realizacji inwestycji z powodów dalszego
braku %rodków finansowych, prowadzono
wy$"cznie roboty zabezpieczaj"ce.
! 1993 – powo$anie Spó$ki „Drogowa Trasa !rednicowa S.A.” w miejsce dzia$aj"cej
od wrze%nia 1982 r. Dyrekcji Budowy Tras
Komunikacyjnych (DBTK) w Katowicach.
! 1994 – wznowienie inwestycji i kontynuowanie budowy ze %rodków bud'etu
pa(stwa (inwestycja centralna).
Kon ty nu acja bu do wy DRO GO WEJ
TRASY !REDNICOWEJ do 1998 r., przekazanie do eksploatacji n/w odcinków:
! grudzie( 1994 – od ul. Rac$awickiej
w Chorzowie do ul. Mieszka w Katowicach
(ok. 2 km),
! kwiecie( 1995 – od ul. Mieszka do ul.
Brackiej w Katowicach oraz skrzy'owanie
DT! z ulicami Brack", Gliwick" i Boche(skiego (ok. 1 km),

! listopad 1995 – od ul. *o$nierskiej do ul.
Bytomskiej w !wi#toch$owicach (ok. 1,5 km),
! listopad 1996 – od ul. Bytomskiej
do ronda przy ul. Niedurnego w Rudzie !l"skiej-Chebziu (ok. 3 km),
! wrzesie( 1997 – $"cznice po$udniowe
w#z$a DT! z ul. Bytomsk" w !wi#toch$owicach wraz z objazdem ul. Bytomskiej,
! listopad 1997 – $"cznica i przebudowa
ul. Brackiej w Katowicach stanowi"cej fragment w#z$a DT! z trasami i ulicami podstawowego uk$adu komunikacyjnego miasta,
! pa)dziernik 1998 – od ul. Rac$awickiej
do ul. BOWiD w Chorzowie oraz w#ze$ z ul.
BOWiD.
! 8.10.1998 – podpisanie przez Rz"d RP
umowy kredytowej z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym (EBI) na cz#%ciowe kredytowanie budowy DT! (DT! Wschód).
! 7.06.1999 – zawarcie „Porozumienia 10-ciu” w sprawie kontynuacji budowy
DT! po reformie administracyjnej.
! 1999-2006 – przekazywanie do eksploatacji kolejnych odcinków DT!:
! czerwiec 1999 – po$udniowa jezdnia trasy g$ównej DT! od ul. Ga$eczki do ul. BOWiD w Chorzowie,
! lipiec 2000 – w#z$y DT! z ulicami
Mieszka I-go i Ga$eczki oraz skrzy'owanie
(rondo) ul. Mieszka I-ego i Piastów w Kato-

Chorzów

#wi"toch!owice

Ruda #l$ska
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Zabrze

Gliwice

Fot. UM Gliwice / Z. Daniec

! czerwiec 2011 – od granicy z Rud" !l"sk" do w#z$a DT! z ul. de Gaulle'a w Zabrzu (odcinki Z1 i Z2),
! 2012-2015 – ostatni etap realizacji inwestycji DROGOWA TRASA !REDNICOWA, oddanie do eksploatacji kolejnych odcinków:
! sierpie( 2014 – od w#z$a DT! z ul. de
Gaulle'a w Zabrzu do granicy z Gliwicami
(odcinki Z3 i Z4),
! listopad 2014 – od granicy z Zabrzem
do ul. Kujawskiej-B$onie w Gliwicach (odcinek G1).
! XII. 2015 – zako(czenie prac budowlanych przy realizacji ostatniego odcinka
DT! w Gliwicach (G2).
! 19. III. 2016 – uroczysto%& otwarcia odcinka od ul. Kujawskiej-B$onie do w#z$a DK88
z ul. Portow" w Gliwicach (G2) ko(cz"cego
realizacj# ca$ej inwestycji DROGOWA TRASA !REDNICOWA Gliwice – Katowice.

Gliwice
Fot. K. Krzemi(ski

wicach, wiadukty w ci"gu ul. Bytomskiej
w !wi#toch$owicach,
! wrzesie( 2000 – po$udniowa jezdnia trasy g$ównej DT! w !wi#toch$owicach,
! pa)dziernik 2000 – w#ze$ DT! z ul. Bytomsk" w !wi#toch$owicach,
! grudzie( 2000 – w#ze$ DT! z ul. D"browskiego w Chorzowie,
! wrzesie( 2001 – od ul. *o$nierskiej
w !wi#toch$owicach do ul. BOWiD w Chorzowie,
! pa)dziernik 2002 – w#ze$ drogowy
w Katowicach-D#bie $"cz"cy tras# g$ówn"
DT! z ulicami Chorzowsk", Z$ot", D#bow"
i Brack",
! sierpie( 2003 – estakada nad ul. Brack" oraz odcinek DT! w ci"gu ul. Chorzowskiej od ul. D#bowej do ul. St#%lickiego w Katowicach, nowa ulica St#%lickiego na odcinku
od ul. Gliwickiej do ul. Misjonarzy Oblatów
wraz z górnym poziomem w#z$a DT! z ul.
St#%lickiego,
! maj 2004 – dolny poziom w#z$a DT!
na ul. Chorzowskiej w Katowicach z nowo
wybudowan" ul. St#%lickiego.
! grudzie( 2006 – ci"g ul. Chorzowskiej
i Al. Ro)dzie(skiego w Katowicach od rejonu budynku banku ING Bank !l"ski poprzez rondo im. gen. J. Zi#tka – wraz z tune lem pod ron dem – do po $" cze nia
w#z$em z DK86 oraz w#ze$ z ul. Nowograniczn", który $"czy DT! z ul. Warszawsk"
(ok. 2,3 km),
! X. 2007 – podpisanie przez Rz"d RP
umowy kredytowej z EBI na kontynuowanie
budowy DT! (DT! Zachód),
! 2007-2011 – dostosowanie dokumentacji technicznej etapu DT!-Zachód do zmienionych przepisów i procedur administracyjnych.
! 2008-2011 – oddanie do eksploatacji
kolejnych odcinków DT!:
! maj 2008 – od ul. Niedurnego (rondo)
w Chebziu do ul. Klary w Rudzie !l"skiej
(odcinki R1 i R2),
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Nagrody i laureaci VI edycji Konkursu „!l"skie Budowanie”, którego celem jest promocja atrakcyjno#ci inwestycyjnej i gospodarczej oraz mo$liwo#ci eksportowych województwa #l"skiego.
Decyzj" Kapitu%y nagradzano instytucje, osoby i firmy, których zawodowe sukcesy, wyniki gospodarcze, przedsi&biorczo#' i talent s" wzorem do na#ladowania.

!L"SKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
2016
Nagrody z udzia!em gospodarzy gali
Prezydenta #l$skiej Izby Budownictwa Tadeusza Wnuka
oraz Wiceprzewodnicz$cego Kapitu!y, Przewodnicz$cego Rady #l$skiej
Okr"gowej Izby In&ynierów Budownictwa Franciszka Buszki
wr"cza! Dziekan Wydzia!u Architektury Politechniki #l$skiej
Prof. Klaudiusz Fross

MIASTO GLIWICE
• za zapewnienie warunków finansowych i organizacyjnych,
które umo&liwi!y budow" na terenie miasta Drogowej Trasy
#rednicowej, jako ko(cowego etapu tego wieloletniego
przedsi"wzi"cia komunikacyjnego regionu.
Nagrod" odebra!:
Adam Neumann – wiceprezydent Miasta Gliwice
Drogowa Trasa !rednicowa Katowice-Gliwice to przedsi#wzi#cie o du'ym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla silnie zurbanizowanego obszaru.
Bezkolizyjny przebieg DT! oraz jej wysokie parametry
techniczne powoduj" na odcinku Katowice – Gliwice skrócenie drogi, czasu podró'y, zu'ycia paliwa, spadek liczby
wypadków drogowych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
%rodowiska naturalnego.
Jak twierdz" specjali%ci, spodziewane korzy%ci u'ytkowników i %rodowiska uzyskane w ci"gu 10-ciu lat od momentu
wybudowania ostatniego odcinka DT! mog" ponad dwukrotnie przekroczy& nak$ady poniesione na jej budow#.
Warto%& inwestycji to 3,5 mld z$.
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BUDIMEX S.A.
W WARSZAWIE
• za profesjonaln$ realizacj" robót oraz wk!ad wykonawczy
i in&ynierski w realizacji budowy Drogowej Trasy #rednicowej.
Nagrod" odebra!:
Arkadiusz Nobis – Dyrektor regionu Budimex S.A.
Budowa Drogowej Trasy !rednicowej Zachód o $"cznej
d$ugo%ci 5,8 km.
W sk$ad projektu wesz$o m.in. rondo, $"cznica przy rondzie i ul. Wolno%ci, przed$u'enie ul. Gen. de Gaulle’a, budowa ul. Kolejowej oraz przebudowa torowiska tramwajowego. Dodatkowo wykonano sze%& wiaduktów, wiadukt kolejowy i dwa tunele. Roboty bran'owe obj#$y: mury oporowe, ekrany akustyczne, ogrodzenia i przepust drogowy.
Warto%& projektu wynios$a 273 mln z$ netto.

EUROVIA POLSKA S.A.
W BIELANACH WROC*AWSKICH
• za profesjonaln$ realizacj" robót oraz wk!ad wykonawczy
i in&ynierski w realizacji budowy Drogowej Trasy #rednicowej.
Nagrod" odebra!:
Roman Samol – dyrektor kontraktu
Eurovia od po$owy lat osiemdziesi"tych, czyli w zasadzie
od samego pocz"tku budowy Drogowej Trasy !rednicowej
mia$a swój udzia$ w jej powstawaniu. Wtedy to, jeszcze jako !l"skie Przedsi#biorstwo Robót Drogowych, pracowa$a
na pierwszym odcinku trasy.
W latach 2012-2014, po raz pierwszy pod szyldem Eurovia Polska SA, jako Lider Konsorcjum, rozpocz#to budow#
Drogowej Trasy !rednicowej na odcinku od Gliwic do w#z$a de Gaulle’a.
W grudniu 2012 roku Eurovia Polska S.A. jako Lider Konsorcjum podpisa$a umow# na wykonanie odcinka G2 i G2/4
DT! zlokalizowanego w samym centrum miasta Gliwice.
Budowa zako(czy$a si# w grudniu 2015 roku, a od wiosny
roku 2016 mo'na bezkolizyjnie, bezpiecznie i szybko przemieszcza& si# ca$" tras" z Gliwic do Katowic.
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PPUH „DOLOMIT” KOPALNIA „Z+BKOWICE”
SPÓ*KA AKCYJNA
• za wysoce wymierny rozwój produkcyjny i inwestycyjny
w okresie 25-lecia dzia!alno)ci Przedsi"biorstwa oraz aktywne wspieranie dzia!alno)ci spo!ecznej i charytatywnej.
Nagrod" odebra!:
Janusz Kmiecik – Prezes Zarz"du
– Dyrektor PPUH „DOLOMIT”
Kopalnia „Z)BKOWICE” S.A.
Przedsi#biorstwo Produkcyjno-Us$ugowo-Handlowe „Dolomit”, Kopalnia Z"bkowice SA z Dabrowy Górniczej jest
jednym z liderów branzy górnictwa odkrywkowego w kraju.
Swoj" pozycje zawdzi#cza przemyslanej strategii rozwoju. Nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowana kadra
oraz wysokie wymagania wobec procedur produkcyjnych
sprawiaj", 'e firma nieustannie si# rozwija. Rocznie wydobywa 1,5 mln ton kruszywa w dwóch zak$adach produkcyjnych: Z"bkowice oraz Chruszczobród. Bogate z$o'a zapewniaj" mo'liwo%& eksploatacji przez kolejne 100 lat. Kruszywo dolomitowe oferowane posiada wiele zastosowa(,
g$ównie w budownictwie drogowym i budowlanym, w hutnictwie oraz rolnictwie jako nawóz wapniowo magnezowy.
W b.r. firma obchodzi 25-lecie dzia$alno%ci.

PORR POLSKA INFRASTRUCTURE S.A.
za profesjonaln$ realizacj" robót konstrukcyjnych i mostowych budowy Drogowej Trasy #rednicowej oraz wielu kolejnych przedsi"wzi"' inwestycyjnych na terenie kraju.
Nagrod" odbra!:
Krzysztof Rze(nikiewicz
– Dyrektor Oddzia%u In$ynieryjnego
PORR Polska Infrastructure S.A.
PORR Polska Infrastructure S.A. zrealizowa$a wraz z liderem konsorcjum – Eurovia Polska SA odcinek G2 w Gliwicach – ostatni etap budowy Drogowej Trasy !rednicowej.
Kontrakt na budow# odcinka „G2” by$ realizowany
od stycznia 2013 do ko(ca grudnia 2015, a jego warto%&
to 609 mln z$ netto. PORR Polska Infrastructure odpowiada$a za wykonanie robót konstrukcyjnych, tj. g$ównych
obiektów mostowych w rejonie w#z$a przy ul. Portowej, w#z$a w rejonie ul. Sienkiewicza, murów oporowych na wlocie
i wylocie z tunelu drogowego, tunelu drogowego o d$ugo%ci 500 mb i zmiennym uk$adzie dwu- i czteronawowym,
obiektów w rejonie ul. Cz#stochowskiej nad tras" DT! oraz
obieków mostowych w rej. ul. Królewskiej Tamy.
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FULCO SYSTEM SP. Z O.O.
W GLIWICACH
• za kompleksow$ realizacj" ma!ej architektury na Rynku
w Katowicach oraz wielu kolejnych projektów na terenie
regionu )l$skiego i kraju.
Nagrod" odebra!:
*ukasz Siódmok – Prezes Zarz"du
FULCO SYSTEM sp. z o.o.
Spó$ka Fulco System realizuje kompleksowo koncepcje zagospodarowania terenu zwi"zane z tzw. ma$" architektur".
Na potrzeby przedsi#wzi#cia – przebudowa strefy Rondo-Rynek w Katowicach, firma zaprojektowa$a i dostarczy$a ponad 500 elementów, m.in. $awek, siedzisk, le'anek,
koszy na odpady, donic na ro%liny oraz wiaty dla przystanków autobusowych i tramwajowych.

APA GROUP SP. Z O.O.
W GLIWICACH
• za optymaln$ integracj" rozwi$za( i produktów inteligentnej automatyki przemys!owej i systemów zarz$dzania budynkami.
Nagrod" odebra!:
Artur Pollak – Prezes Zarz"du APA Sp. z o.o.
APA Group Sp. z o.o. prowadzi dzia$alno%& na rynku inteligentnej automatyki przemys$owej i systemów zarz"dzania budynkami. Zajmuje si# opracowaniem technologii, która u$atwia codzienne u'ytkowanie budynków. Posiada
15 lat do%wiadczenia i dziesi"tki udanych wdro'e( dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zak$adów przemys$owych
na ca$ym %wiecie.
Firma APA by$a g$ównym sponsorem i wykonawc" nowoczesnego laboratorium dla Wydzia$u Elektrycznego Politechniki !l"skiej w Gliwicach.
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MIEJSKI ZARZ+D
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W TYCHACH
• za przygotowanie, organizacj" finansowania i realizacj"
kompleksowej rewitalizacji obiektu Mediateka XXI w.
w Tychach.
Nagrod" odebra!a:
Teresa Janeczko – Dyrektor Miejskiego Zarz"du
Budynków Mieszkalnych w Tychach
Przedmiotem projektu by$a rewitalizacja niewykorzystanego obiektu przeznaczonego dla Zespo$u Szkó$ Municyplanych w Tychach, który w stanie surowym otwartym nie
zosta$ wyko(czony i nie móg$ by& u'ytkowany.
Projekt rewitalizacji zak$ada$ nadanie mu nowych funkcji
poprzez budow# nowoczesnej siedziby Biblioteki Publicznej w Tychach, sali koncertowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym oraz lokali us$ugowych o przeznaczeniu
komercyjnym.
Budowa i oddanie do u'ytku obiektu sprawi$o, i' Mediateka – bo tak" w$a%nie nazw# nadano budynkowi – sta$a
si# nowym centrum kulturalnym Miasta Tychy o presti'owym znaczeniu.

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
W CHORZOWIE
• za organizacj" finansowania i koordynacj" budowy Specjalnego O)rodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci
niewidomych i niedowidz$cych w Ziemi"cicach.
Nagrod" odebra!:
Norbert Galla – Prezes Zarz"du Regionalnej Fundacji
Pomocy Niewidomym w Chorzowie
Na Specjalny O%rodek Szkolno-Wychowawczy sk$adaj"
si#: Szko$a Podstawowa, Gimnazjum Specjalne. Przedszkole Specjalne, Internat.
Rozpocz#cie budowy pa)dziernik 2014. Zako(czenie budowy grudzie( 2015. Koszt budowy wyniós$ ok. 15 mln z$.
Przedsi#wzi#cie zosta$o sfinansowane w 85% e %rodków
Unii Europejskiej, pozosta$" cz#%& stanowi$y %rodki w$asne
Fundacji oraz %rodki PFRON.
Powierzchnia zabudowy obiektów infrastruktury spo$eczno – edukacyjnej O%rodka wynosi 2400 m2. Do dyspozycji
jest 18 sal do zaj#& dydaktycznych.
O%rodek przeznaczony jest dla dzieci i m$odzie'y niewidomej i s$abowidz"cej z dodatkowymi sprz#'eniami. Zaprojektowany jest dla oko$o 100 podopiecznych, przy czym
w internacie zapewniono 50 miejsc.
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SPÓ*DZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACHODNIA”
W GLIWICACH
• za profesjonalne zarz$dzanie nieruchomo)ciami, organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji
wraz z aktywnym pozyskiwaniem )rodków finansowych.
Nagrod" odebra!a:
Ewa Czy$ – Prezes Zarz"du
Spó%dzielni Mieszkaniowej ZACHODNIA
w Gliwicach
Spó$dzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” w Gliwicach jest
nowoczesnym zarz"dc" dbaj"cym przede wszystkim o potrzeby cz$onków spó$dzielni, sprawy ekologii i nowoczesnego budownictwa. W 2011 roku spó$dzielnia rozpocz#$a realizacj# wieloletniego planu likwidacji azbestu z budynków
mieszkalnych wraz z ich ociepleniem w nowoczesnej technologii. Spó$dzielnia wykonuje na bie'"co remonty swoich
zasobów, sukcesywnie wykonuje zabezpieczenia przeciwpo'arowe.
W bie'"cym roku wyposa'ono równie' mieszkania
cz$onków spó$dzielni w modu$y radiowe do zdalnego odczytu stanu wodomierzy, u$atwiaj"c zatem obs$ug# mieszka(ców poprzez nowoczesne technologie.

PB JAEKEL-BUD-TECH SPÓ*KA Z O.O. SP. K.
W CHORZOWIE
• za profesjonaln$ realizacj" robót termomodernizacyjnych
oraz prac budowlanych i remontowych budynków mieszkalnych i u&yteczno)ci publicznej.
Nagrod" odebra!:
Tomasz Gorczowski – Prezes Zarz"du
PB JAEKEL-BUD-TECH Sp. z o.o. Sp. K.
Firma prowadzi pe$en zakres prac budowlanych, instalacyjnych, wyko(czeniowych oraz adaptacji wn#trz. Obecnie
realizuje roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy.
W latach 2012-2015 zrealizowa$a 20 projektów, g$ównie
pawilonów handlowych na terenie Górnego i dolnego %l"ska.
Oprócz do%wiadczenia Spó$ka posiada du'" wiedz#
i praktyk#, s$u'y równie' rad" w doborze materia$ów, rozwi"za( technologicznych oraz zagospodarowaniu przestrzeni.
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SPÓ*DZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBRO,CÓW POKOJU W GLIWICACH
• za profesjonalne zarz$dzanie nieruchomo)ciami, organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji wraz z aktywnym pozyskiwaniem )rodków finansowych.
Nagrod" odebra!: Krzysztof Kleczka – Prezes Zarz"duSpó%dzielni Mieszkaniowej im. Obro+ców Pokoju w Gliwicach
Istnieje ju' ponad 25 lat. Mo'e poszczyci& si# licznymi wyró'nieniami Posiada Tytu$ Lidera Spó$dzielczo%ci w dwóch ubieg$ych latach czy Z$oty Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego, nadawanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomo%ciami
w Warszawie. Do roku 2019 Spó$dzielnia zako(czy trwaj"ce prace termomodernizacyjne, polegaj"ce na utylizacji niebezpiecznego azbestu z zarz"dzanych budynków. Ponadto sukcesywnie prowadzone s" remonty budynków oraz dróg i chodników, przybywa parkingów i nowoczesnych placów zabaw. Zainstalowany zosta$ tak'e monitoring wizyjny osiedla, dzi#ki
czemu spó$dzielnia mo'e poszczyci& si# 100% ob$o'eniem lokali u'ytkowych.

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
Kapitu$a Konkursu „!laskie Budowanie” wysoko ceni indywidualizm, kreatywno'), przedsi&biorczo'), kompetencje i profesjonalizm. Te cechy wyró(niaj" ludzi ciesz"cych si& powszechnym uznaniem i szacunkiem. I to w$a'nie one decyduj" o wyborze osób,
którym Kapitu$a przyznaje Nagrod& i Tytu$:

„AUTORYTET # BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI !L"SKIEJ”
Wyró'nienie wr#czy$, z udzia$em gospodarzy, Prezes Rady Polskiej Izby In'ynierów Budownictwa,
Minister – G$ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego w latach 1994-1998, Andrzej Roch – Dobrucki

NAGROD$ I TYTU% „AUTORYTET # BUDOWNICTWA I GOSPODARKI !L"SKIEJ 2016” OTRZYMALI:

ANDRZEJ KARASI,SKI
Sekretarz Miasta Gliwice

za wielkie zaanga(owanie oraz istotny wk$ad w organizacj&
finansowania, przygotowania projektowego i realizacji budowy Drogowej Trasy !rednicowej.
Mieszkaniec Gliwic od urodzenia (1954 r.) Od 1989 zwi"zany z samorz"dem. Pe$ni$ wiele wa'nych funkcji. Od 1993 wspó$tworzy$ koncepcj# uk$adu drogowego miasta, nadzoruj"c realizacj# nowych elementów oraz koordynuj"c dzia$ania miasta
przy przygotowaniach i budowie Drogowej Trasy !rednicowej
w Gliwicach. By$ negocjatorem i koordynatorem umowy inwestycyjnej dotycz"cej budowy fabryki samochodów General Motors – Opel, wspó$autorem za$o'e( do Planu Rozwoju Specjalnej Stre fy Eko no micz nej oraz ko or dy na to rem re ali za cji
infrastruktury technicznej w obr#bie Strefy.
Bra$ udzia$ w ró'norakich dzia$aniach w bardzo wielu dziedzinach.
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ANDRZEJ BAUER
Prezes Zarz"du Drogowej Trasy !rednicowej SA

za wysoce profesjonalne organizowanie realizacji kluczowych przedsi&wzi&) inwestycyjnych budownictwa
drogowego regionu i kraju, a tak(e za wk$ad in(ynierski i organizacyjny w realizacj& ko#cowego etapu budowy Drogowej Trasy !rednicowej.
Prezes Zarz"du „Drogowej Trasy !rednicowej” S.A.
w Katowicach, z któr" zwi"zany jest od 2008 roku, pocz"tkowo jako cz$onek rady nadzorczej.
Aktywno%& zawodowa od ponad 30 lat z$"czona z budownictwem. Wieloletnie do%wiadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych zdobyte g$ównie w PRIn' SA
Katowice (m.in. odcinek A-1 So%nica – Maciejów) oraz
w Mostostalu Zabrze S.A. (m.in. budynek Altus w Katowicach).
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ERIC ROUFFET
Prezes Zarzadu Eurovia Polska S.A.

za zrealizowane przez Spó$k& inwestycje drogowe,
wk$ad wykonawczy i in(ynierski w budow& Drogowej Trasy !rednicowej, a tak(e za osi"gni&t" wysok" pozycj&
rynkow" w sektorze krajowego budownictwa.
Budowlaniec, mened'er, pasjonata, od pocz"tku kariery
zawodowej zwi"zany z firm" Eurovia.
Swoj" przygod# z budownictwem i zarazem pasjonuj"c"
podró' rozpoczyna$ we Francji od stanowiska kierownika budowy, po zaledwie pi#ciu miesi"cach przeniós$ si# do Niemiec, gdzie pracowa$ jako kierownik projektu. W roku 2000
przeszed$ do s$owackiego oddzia$u Eurovii, gdzie w 2004 roku obj"$ funkcj# dyrektora zarz"dzaj"cego, a pi#& lat pó)niej, w roku 2009, stanowisko Prezesa. Jednocze%nie pe$ni$ naj pierw funk cj# Dy rek to ra Ge ne ral ne go Eu ro via
Kamieniolomy, a pó)niej kompleksowo zarz"dza$ sektorem
kopal( i wytwórni w Czechach i S$owacji. Od roku 2013 Prezes Zarz"du Eurovia Polska SA. doskona$y przywódca,
skromny, pracowity i co podkre%laj" jego wspó$pracownicy – wymagaj"cy, ale przede wszystkim od siebie
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JACEK STUMPF
Naczelnik Wydzia$u Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia$ w Katowicach

za wielkie zaanga(owanie oraz istotny wk$ad w organizacj& zarz"dzania inwestycj", finansowania i realizacji budowy Drogowej Trasy !rednicowej.
Wspó$inicjator i g$ówny „sprawca” powstania Spó$ki Akcyjnej „Drogowa Trasa !rednicowa”. Wieloletni przewodnicz"cy Rady Nadzorczej „DT!” SA.
Najwi#kszy „sprzymierzeniec” budowanej Trasy, uczestnik wi#kszo%ci inicjatyw kierowanych do Rz"du, aktywny uczestnik rozmów, które przynosi$y rozwi"zania problemów zwi"zanych z finansowaniem budowy Trasy.
Po$o'y$ wielkie zas$ugi dla mo'liwo%ci kontynuacji budowy Drogowej Trasy !rednicowej.
Obecnie Naczelnik Wydzia$u w Katowickim Oddziale
GDDKiA przygotowuj"cego do realizacji brakuj"ce fragmenty podstawowych dróg naszego Województwa, poprzez uzyskanie projektów, decyzji %rodowiskowych i innych decyzji administracyjnych pozwalaj"cych aplikowa&
o finansowanie ich budowy.
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ZBIGNIEW GIELECIAK

Prezes Zarz"du Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-!ciekowej S.A. w Tychach,
Prezes Zarz"du Okr#gowej Izby Przemys$owo-Handlowej w Tychach

za profesjonalne i innowacyjne organizowanie realizacji przedsi&wzi&) inwestycyjnych gospodarki wodno-'ciekowej i budownictwa infrastrukturalnego oraz aktywne
kierowanie samorz"dem gospodarczym w Tychach.
Przygotowa$ i przeprowadzi$ modernizacj# oczyszczalni %cieków w Tychach doprowadzaj"c j" do najbardziej efektywnej pod wzgl#dem energetycznym oczyszczalni w Europie, pokrywaj"cej w 150% zapotrzebowanie
na pr"d z w$asnych, odnawialnych )róde$ energetycznych.
Aktualnie realizuje budow# parku wodnego w Tychach zasilanego ca$kowicie energi" elektryczn" i ciepln" z biogazu wytwarzanego w oczyszczalni.
Czynny uczestnik zespo$ów doradczych i eksperckich,
cz$onek zespo$u realizuj"cego projekt Foresight dla Górno%l"skiego Obszaru Metropolitalnego.
Od 2014 r. ekspert grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) powo$any przez Ministerstwo Rozwoju. Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.
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TADEUSZ WESO*OWSKI
Prezes Zarz"du Radan Sp. z o.o. w Gliwicach

za profesjonalne i innowacyjne organizowanie realizacji przedsi&wzi&) inwestycyjnych budownictwa
mieszkaniowego, przemys$owego i obiektów u(yteczno'ci publicznej oraz za aktywne wspieranie dzia$alno'ci spo$ecznej i charytatywnej.
Osiedle Ogród, Ogrody Królowej Bony – te piekne
miejsca, to dzie$o firmy RADAN. Staranne projekty, niepowtarzalna aran'acja przestrzeni, jako%& i styl...
%wietna zach#ta by tu zamieszka&.
Kolejne dzie$o firmy RADAN to biurowiec Zwyci#stwa 52. Unikatowa, nowoczesna architektura, wyj"tkowa,
najbardziej atrakcyjna i po'"dana lokalizacja w centrum miasta, bezpo%rednie po$"czenie z Drogow" Tras" !rednicow", doskona$a komunikacja z drogowym w#z$em $"cz"cym autostrady A1 i A4, najnowocze%niejsze rozwi"zania
technologiczne oraz powierzchnie biurowo-us$ugowe odpowiadaj"ce %wiatowym standardom czyni" z budynku
przy ul. Zwyci#stwa 52 najlepsze centrum biznesowe.
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TERESA HORBOWY
Prezes Zarz"du Spó$dzielni Mieszkaniowej „Lokator” w D"browie Górniczej

za profesjonalne i wysoce efektywne zarz"dzanie dzia$alno'ci" kierowanej Spó$dzielni oraz za osobisty
wk$ad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu 'l"skiego.
Niezwykle sprawnie i profesjonalnie administruje majatkiem Spó$dzielni, podejmuj"c istotne decyzje dotycz"ce kierunków jej dzia$ania. W szczególnosci przedsi#wzi#&
inwestycyjnych i programów termomodernizacyjnych.
Z wykszta$cenia ekonomista, skutecznie pozyskuje niezb#dne %rodki finansowe. Posiada licencje zarz"dcy nieruchomo%ci.
Ceniona za fachow" wiedz#, do%wiadczenie oraz du'e zaanga'owanie zawodowe.
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prof. dr hab. in(.

KAROL W-GLARZY

wieloletni Prezes Zak$adu Do%wiadczalnego Instytutu Zootechniki Pa(stwowego Instytutu Badawczego
Grodziec !l"ski Sp. z o.o.

za wysoce profesjonaln", wieloletni" dzia$alno')
naukow" i inwestycyjn" dla rozwoju energii odnawialnych i ochrony 'rodowiska regionu i kraju.
Pan Prof. W#glarzy b#d"c wiele lat prezesem Rolniczego Kombinatu Spó$dzielczego w Goleszowie zrealizowa$
wiele obiektów rolniczych oraz budownictwa ogólnego
na ziemi cieszy(skiej w ramach kombinatu.
Przez ostatnie 22 lata b#d"c Prezesem Zak$adu Do%wiadczalnego Instytutu Zootechniki Pa(stwowego Instytutu Badawczego w Grod)cu !l"skim wybudowa$ wiele
budynków do%wiadczalnych.
S" to mi#dzy innymi: budynek nowoczesnej obory kurtynowej na 200 krów, kilka do%wiadczalnych budynków
chlewni, Agrorafineria dla potrzeb w$asnych, Biogazownia na 0,6 MW, budynek produkcji suma afryka(skiego, zmodernizowa$ gospodarstwo ekologiczne w Jaworzu oraz odrestaurowa$ budynek Pa$acu i Dworku
w Grod)cu !l"skim.
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W*ODZIMIERZ BOSOWSKI
Prezes Zarz"du Zabrza(skiej Spó$dzielni Mieszkaniowej

za profesjonalne i wysoce efektywne zarz"dzanie dzia$alno'ci" kierowanej Spó$dzielni oraz za osobisty wk$ad
w rozwój budownictwa i gospodarki regionu 'l"skiego.
W$odzimierz Bosowski z wykszta$cenia budowlaniec.
Ekspert rynku zarz"dzania nieruchomo%ciami i certyfikowany zarz"dca nieruchomo%ci. Wiedz# i do%wiadczenie zdoby$ przechodz"c kolejne szczeble kariery w bran'y budowlanej. Obecnie kieruje bie'"c" dzia$alno%ci" Zabrza(skiej Spó$dzielni
Mieszkaniowej, jedn" z najwi#kszych spó$dzielni mieszkaniowych dzia$aj"cych na terenie Górnego !l"ska.
Spó$dzielnia pozyskuje dodatkowe )ród$a finansowania
na modernizacj# budynków i urz"dze( infrastruktury technicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Korzysta z premii termomodernizayjnych udzielanych przedsi#biorcom w ramach preferencyjnych
kredytów bankowych.
Stawia na jako%& wykonywanych us$ug. Sprzyja temu wdro'ony od 2004 roku i utrzymywany System Zarz"dzania Jako%ci" w zakresie zarz"dzania i administrowania nieruchomo%ciami, przyj#ty zgodnie z wymaganiami norm Mi#dzynarodowych
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ZYGMUNT BIEDACHA
W$a%ciciel P.H.U. „Halmar” w Chorzowie

za profesjonalne i wysoce efektywne zarz"dzanie kierowanym przedsi&biorstwem w okresie 35-lecia dzia$alno'ci oraz za osobisty wk$ad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu 'l"skiego.
Przedsi#biorstwo kierowane przez Pana Zygmunta Biedach# prowadzi dzia$alno%& od 1981 roku i %wiadczy us$ugi dla inwestorów publicznych, spó$dzielczych i komercyjnych.
Zatrudnia blisko 50 osób jako kadra kierownicza oraz
wykonawcza.
Specjalizuje si# w robotach termomodernizacyjnych, remontowych, a zw$aszcza renowacji zabytków architektury, zw$aszcza wykonywanych na terenie miasta Chorzowa.
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Ile$ wspania%ych osobowo#ci uhonorowa%a Kapitu%a w ci"gu minionych lat. Zawsze
ten moment dostarcza wyj"tkowych wzrusze+ i refleksji. S" to bowiem osoby,
których zawodowy dorobek stanowi najpi&kniejsza kart& w historii regionu i kraju.
Kapitu%a wskazuje takie osoby, wyró$niaj"c je zaszczytnym

Tytu! Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWO"#$BUDOWNICTWA "L%SKIEGO
Prezes IRENEUSZ MASZCZYK
WICEPREZYDENT !L+SKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

LAUDACJA
Dom rodzinny nauczy$ go skromno%ci, zami$owania do porz"dku, nade wszystko za% szacunku do otaczaj"cych go ludzi i odpowiedzialno%ci za podj#te zobowi"zania.
To cenny baga', z jakim Ireneusz Maszczyk z odwag" wyruszy$ w doros$e 'ycie.
Podobnie jak jego dziadek, ale ju' z dyplomem Politechniki !l"skiej prac# zawodow" podj"$ w kopalni Milowice.
Jednak dopiero pó)niejszy okres, gdy ju' by$ wiceprezydentem Sosnowca, zdecydowa$ o jego nast#pnych 30 latach.
Te d$ugie lata odda$ budowie Drogowej Trasy !rednicowej
Katowice – Gliwice.
!rodowisko projektantów i realizatorów inwestycji komunikacyjnych wskaza$o go ówczesnemu wojewodzie jako kandydata do powo$ywanej wówczas Dyrekcji Budowy Tras Komunikacyjnych w Katowicach.
W 1984 roku ju' jako dyrektor tej jednostki rozpocz"$ „bój”
o realizacj# tego najwa'niejszego dla konurbacji górno%l"skiej
przedsi#wzi#cia komunikacyjnego, którego budowa rozpocz#$a si# w roku 1986. Kolejne lata pokaza$y, 'e s$owo „bój” to chyba trafne okre%lenie.
S$owo to bowiem najlepiej oddaje klimat i czas, w którym Ireneusz Maszczyk, ju' jako prezes zarz"du – dyrektor DT! SA
budzi$ ponownie do 'ycia u%pion" budow#.
Rozmowy z w$adzami województwa, parlamentarzystami,
politykami wszelkich opcji... dezyderaty, wnioski... ile' to wymaga$o z jego strony energii i charakteru... odwagi.

Jest rok 1994 – budow# DT!-ki wznowiono.
Zwyci#'y$ zmys$ organizacyjny, wytrwa$o%& w d"'eniu
do celu, talent i umiej#tno%& znalezienia rozwi"za( w nowych
uwarunkowaniach formalno-prawnych.
Zwyci#'y$ Ireneusz Maszczyk.
To jego wielka zas$uga.
W drugiej po$owie roku 2012, kiedy pozosta$ do podpisania
ostatni gliwicki kontrakt DT!, Ireneusz Maszczyk odszed$
na emerytur# po 49 latach pracy.
Pozostawi$ spó$k# w bardzo dobrej kondycji finansowej
i w bardzo dobrych r#kach.
Dzi% udziela si# spo$ecznie, uczestnicz"c w pracach Regionalnej Izby Gospodarczej i !l"skiej Izby Budownictwa, gdzie
pe$ni funkcj# Wiceprezydenta.
Szanowni Pa(stwo,
Drogowa Trasa !rednicowa i jej historia jest mi dobrze znana i bliska.
Honoruj"c dzi% Ireneusza Maszczyka, pragn# z wielkim przekonaniem podkre%li&, 'e bez jego kierownictwa, kompetencji,
bez jego bezgranicznego zaanga'owania losy tej kluczowej
dla !l"ska inwestycji mog$y si# potoczy& zupe$nie inaczej.
To wytrwa$o%& i determinacja Ireneusza Maszczyka w wielkim stopniu przyczyni$y si# do pomy%lnego fina$u tej inwestycji. I za to dzi% dzi#kujemy Ci serdecznie.
Tadeusz Wnuk
Prezydent !l"skiej Izby Budownictwa
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Tytu! Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWO"#$BUDOWNICTWA "L%SKIEGO
STEFAN CZARNIECKI
WICEPREZES KRAJOWEJ RADY POLSKIEJ IZBY IN*YNIERÓW BUDOWNICTWA

LAUDACJA
Jak krótkim wyst"pieniem obj"& te wszystkie d$ugie lata pracy dzia$alno%ci Stefana Czarnieckiego?
Jak stre%ci& to bogate zawodowe 'ycie od zarania nastawione na budownictwo? No bo je%li technikum to budowlane,
je%li studia wy'sze to Wydzia$ Budownictwa Politechniki !l"skiej. Od m$odzie(czych lat wiedzia$ co jest jego powo$aniem
i pasj". W swoj" edukacj# ma te' wpisane studia podyplomowe i niezliczone naukowe seminaria. Uzbrojony w wiedz# czerpa$ z niej, dzieli$ si# ni" przez lata i czyni to do dzi%.
Na wielu stanowiskach zdobywa$ kolejne szczeble, nie tylko wtajemniczenia zawodowego. Zdobywa$ tak potrzebne w 'yciu do%wiadczenie 'yciowe, cz#sto na trudnych odcinkach..
Kierownik, dyrektor, g$ówny in'ynier, specjalista, naczelnik – stanowiska pracy, funkcje, których by$o bardzo wiele...
Z tych miejsc p$yn#$a energia zarz"dzania i talent organizatorski Stefana Czarnieckiego. Podejmowa$ problemy trudne, by pe$ni& rol# inspiruj"c", by konsekwentnie wprowadza&
w 'ycie nowoczesne rozwi"zania techniczne, technologiczne
i organizacyjne.
Prace przy usprawnianiu produkcji i wdro'eniu stropów
skrzynkowych do stosowania w budownictwie ogólnym i przemys$owym. Równie' na terenach, podlegaj"cych eksploatacji górniczej... to by$y nowatorskie przedsi#wzi#cia. Ale to tylko jeden z licznych przyk$adów. Mo'na je mno'y&.
Zas$ugi Stefana Czarnieckiego dla rozwoju wiedzy technicznej zwi"zanej z budownictwem s" nieprzecenione. Na ró'nych
polach twórczo adaptowa$ do warunków istniej"cych w przedsi#biorstwie rozwi"zania prototypowe. Sta$ si# inicjatorem post#pu techniczno-ekonomicznego. W latach 1988 do 1994 by$
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dyrektorem rynku na kontrakcie w Niemczech w ramach Firmy OPEX w Wiesbaden.
Stefan Czarniecki – aktywny, zawsze obecny tam, gdzie trwa
debata o problemach budownictwa. Wspó$za$o'yciel !l"skiego Forum Budownictwa, cz$onek wielu gremiów doradczych.
By$ przez dwie pierwsze kadencje przewodnicz"cym Rady
!l"skiej Okr#gowej Izby In'ynierów Budownictwa a obecnie
jest wiceprezesem Rady Polskiej Izby In'ynierów Budownictwa w Warszawie. Nadal jako cz$onek Prezydium dzia$a w !l"skiej Okr#gowej Izbie In'ynierów w Katowicach. Jest cz$onkiem honorowym Polskiego Zwi"zku In'ynierów i Techników
Budownictwa, w którym wiele lat by$ wice przewodnicz"cym
Zarz"du G$ównego PZITB. Znajduje te' czas by przewodniczy& Radzie Programowej miesi#cznika „In'ynier Budowlany”.
Stefan Czarniecki – cz$owiek ogromnej, zawodowej wiedzy
i bogatej osobowo%ci.
Natomiast Kolega Stefan to nie tylko znakomity in'ynier budownictwa, spo$ecznik ale przede wszystkim dobry cz$owiek.
Andrzej Nowak
Honorowy Przewodnicz"cy
Polskiego Zwi"zku
In'ynierów i Techników Budownictwa
Oddzia$u Katowickiego

XIX GALA BUDOWNICTWA
Gdy otwierano uroczy#cie odcinek G2 Drogowej Trasy !rednicowej to by% to ostatni element inwestycji: drogowego po%aczenia Katowic z Gliwicami. Zrodzona dekady temu koncepcja sta%a si& rzeczywisto#ci" i jednocze#nie dowodem na to, $e nie
zabrak%o wiary , motywacji i zapa%u by te inwestycje zrealizowa'. Osoby wyj"tkowo zaanga$owe w realizacj& tego historycznego przedsi&wzi&cia komunikacyjnego regionu #l"skiego otrzymuj"

Tytu! Honorowy

„WSPÓ&TWÓRCA
DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”
JERZY POLACZEK
POSE, NA SEJM RP
Wspomaga$ inwestycje na wielu etapach budowy. Doprowadzi$ z wielka konsekwencja do
zawarcia ostatniej umowy kredytowej z EBI,
któr" podpisa$ w imieniu Rz"du w 2007 r.
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Tytu! Honorowy

„WSPÓ&TWÓRCA
DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”
MIROS*AW SEKU*A
POSE, III i IV KADENCJI,
MARSZA,EK
WOJEWÓDZTWA !L+SKIEGO
Dziekujemy za wspó$dzia$anie przy budowie
DT!-ki od pocz"tku lat 90-tych. Za Pana aktywno%& jako wiceprezydenta Miasta Zabrze, nast#pnie pos$a na sejm oraz jako Marsza$ka woje wódz twa %l" skie go, gdy wspó$ pra cu j"c
z prezydentem Gliwic, podj"$ Pan bardzo trudna decyzj#, dzi#ki której zapewnione zosta$o finansowanie ko(cowego odcinka DT!.
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Tytu! Honorowy

„WSPÓ&TWÓRCA
DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”
MA*GORZATA
MA,KA-SZULIK
PREZYDENT MIASTA ZABRZE
Dzi#kujemy za bardzo aktywne wspó$dzia$anie z realizatorami DT!, umiej#tne zorganizowanie s$u'b miejskich do wspó$pracy z budowniczymi trasy, a tak'e inicjatyw# i dzia$anie
w czasie kolejnego „zak$ócenia” w sprawie
uruchamiania %rodków z rezerwy subwencji ogólnej, uzupe$niaj"cych finansowanie DT!.
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Tytu! Honorowy

„WSPÓ&TWÓRCA
DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”
PIOTR USZOK
PREZYDENT KATOWIC
W LATACH 1998 – 2014
Dzi#kujemy za nadzwyczaj aktywne wspó$dzia$anie przy budowie Trasy, nie tylko jako prezydenta miasta Katowice, ale równie' jako wielolet nie go wspó$ prze wod ni cz" ce go Ko mi sji
Wspólnej Rz"du i Samorz"du w ramach której
walczy$ pan skutecznie o zabezpieczenie finansowania DT!-ki.
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SPÓ*DZIELCZO!, MIESZKANIOWA

To ju" prawie 60 lat
Spó#dzielni Mieszkaniowej
„Lokator”
w D$browie Górniczej
! PRZESZ*O!.
Spó$dzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
zosta$a powo$ana do 'ycia 7 stycznia 1959 roku i od prawie 60 lat wpisuje
si# w krajobraz D"browy Górniczej. Jej
rozwój jest nieroz$"cznie zwi"zany z rozwojem przemys$owym miasta i Zag$#bia
D"browskiego.
W listopadzie 1959 roku postawiony zosta$ pierwszy budynek przy ul. Norwida 29.
To by$ dobry pocz"tek, a tempa prac nie
zwalniano i w styczniu 1961 roku gotowy
by$ drugi przy ul. Norwida 38. Od tego momentu szybko zacz#$o przybywa& nowych
cz$onków, a coraz wi#cej osób pragn#$o
w ten sposób zrealizowa& marzenie
o w$asnym „M”.
Lata siedemdziesi"te przynios$y dalszy
dynamiczny rozwój Spó$dzielni. Wi"za$o
si# to mi#dzy innymi z rozbudow" istniej"cych zak$adów pracy oraz realizacj" najwi#kszej krajowej inwestycji – budowy Huty Katowice. Tylko w 1971 roku cz$onkowie
Spó$dzielni otrzymali 426 nowych mieszka( i by$ to niekwestionowany rekord
w skali województwa. Spó$dzielnia w du'ym stopniu kszta$towa$a nowy uk$ad
urbanistyczny miasta, a w jej zasobach
w 1980 roku zamieszkiwa$o 9.410 cz$onków. Powstawa$y nowe ulice, parki i skwery, wytyczano nowe linie autobusowe
i tramwajowe.
W 1983 roku nast"pi$a zmiana nazwy
Spó$dzielni, z Mi#dzyzak$adowej Spó$dzielni Mieszkaniowej „Lokator” na Spó$dzielni# Mieszkaniow" „Lokator”.
Lata dziewi#&dziesi"te to czas wielu
zmian zwi"zanych z nowelizacjami ustawy o spó$dzielniach mieszkaniowych.
Determinowa$o to i nadal determinuje
w du'ej mierze bie'"ce zarz"dzanie
Spó$dzielni".

! TERA/NIEJSZO!.
Spó$ dziel nia ad mi ni stru je obec nie
228 budynkami mieszkalnymi, w których
jest 17014 mieszka(. !redni wiek tych
budynków wynosi oko$o 36 lat. Co trzeci miesz ka niec D" bro wy Gór ni czej
mieszka w naszych zasobach. Oprócz
mieszka( Spó$dzielnia administruje 368
lokalami u'ytkowymi i 808 gara'ami. Ca$kowita powierzchnia zasobów wynosi 930,7 ty si# cy me trów kwa dra to wych.Sprawne administrowanie takim
maj"tkiem wymaga ci"g$ych dzia$a( dosto so wu j" cych struk tu r# Spó$ dziel ni
do wy mo gów go spo dar ki ryn ko wej.
W 2014 roku Spó$dzielnia uruchomi$a internetowy serwis mieszka(ców S_ net.
Od wielu lat realizowany jest program termomodernizacji budynków w zasobach
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Spó$dzielni. Uda$o si# pozyska& na ten
cel po'yczki i kredyty z premi" termomodernizacyjn" z Banku Ochrony !rodowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Spó$dzielni# wyró'nia nowoczesno%&
– jako pierwsza w regionie opomiarowa$a zasoby. Monta' w mieszkaniach zaworów termostatycznych, podzielników ciep$a ze zdalnym odczytem i wodomierzy
umo'liwi$ mieszka(com ponoszenie op$at
za rzeczywiste zu'ycie mediów.
Od czerwca 1996 roku Spó$dzielnia jest
wydawc" pisma „Spó$dzielcze U SIEBIE”,
które w nak$adzie ponad 17 tys. egzemplarzy dociera do ka'dego mieszkania.
Prowadzi te' stron# www.lokator.com.pl,
na której mo'na znale)& wszystkie najwa'niejsze informacje.

SPÓ*DZIELCZO!, MIESZKANIOWA

Tysi$clecia 6

ul. Kasprzaka 50

Zarz"d SM „Lokator” w D"browie Górniczej:
Teresa Horbowy
Prezes Zarz"du
Gra(yna Rokicka
Zast#pca Prezesa Zarz"du
ds. Finansowych, G$ówny Ksi#gowy
Józef Dryga$a
Zast#pca Prezesa Zarz"du
ds. Zarz"dzania Zasobami
ul. Topolowa 28

! PRZYSZ*O!.
Post#p technologiczny, który si# obecnie dokonuje wymusza wdra'anie nowoczesnych technologii w Spó$dzielni oraz
dalsze doskonalenie metod zarz"dzania
i wychodzenie na przeciw potrzebom
mieszka(ców.
W przysz$ym roku zostanie zako(czony drugi etap wdra'anego od 2010 roku
programu termomodernizacji zasobów
mieszkaniowych przy wykorzystaniu nowych i przyjaznych dla %rodowiska materia$ów.
Jed no cze %nie zo sta$ uru cho mio ny
w Spó$dzielni trzeci etap termomodernizacji na lata 2016 – 2024 budynków, które spe$nia$y obowi"zuj"ce dotychczas
normy dotycz"ce wspó$czynników przenikania ciep$a.

ul. Traugutta
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Zabrza%ska
Spó#dzielnia Mieszkaniowa
– do%wiadczony, uhonorowany
licznymi nagrodami, profesjonalny
zarz"dca nieruchomo%ci
Na rynku nieprzerwanie od 1958 r.
Obecnie zarz"dza 216 budynkami mieszkalnymi, 139 lokalami u'ytkowymi. W zasobach Zabrza(skiej Spó$dzielni Mieszkaniowej zamieszkuje blisko 30 tysi#cy
zabrzan, do obs$ugi których zatrudnionych
jest prawie 300 pracowników. Posiada
w$asny Zak$ad Budowlano-Remontowy
oraz 2 pr#'nie dzia$aj"ce o%rodki kulturalno-o%wiatowe: Kluby Kwadrat i Pastel.
Zgodnie z zasad", 'e spó$dzielnia oprócz
potrzeb mieszkaniowych zaspokaja tak'e potrzeby spo$eczne swoich cz$onków
poprzez dostarczanie us$ug z dziedziny
kultury, o%wiaty, rekreacji i wypoczynku.
Profesjonalnej obs$udze i sta$emu podnoszeniu standardów sprzyja wdro'ony

i utrzymywany od 2004 r. system zarz"dzania jako%ci", zgodny z wymaganiami mi#dzynarodowej normy PN-EN ISO 90012009, in we sto wa nie w no wo cze sne
technologie, pozyskiwanie dodatkowych
)róde$ finansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.
A wszystko po to, aby zapewni& mieszka(com bezpiecze(stwo u'ytkowania
nieruchomo%ci, podnie%& warto%&, standard i estetyk# wspólnego maj"tku cz$onków spó$dzielni. S$u'y temu wykonywanie remontów bie'"cych, systematyczne
wykonywanie wymaganych prawem przegl"dów technicznych, utrzymywanie czysto%ci i porz"dku w budynkach i wokó$
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nich, rekultywacja terenów zielonych, inwe sto wa nie w ma $" in fra struk tu r#,
a przede wszystkim, to co najbardziej widoczne dla oka – realizacja planów termomodernizacyjnych. Koloruj"c budynki zmie nia my ob raz %l" skich miast,
jednocze%nie poprawiaj"c parametry
techniczne nieruchomo%ci.
Zabrza(ska Spó$dzielnia Mieszkaniowa
posiada solidne podstawy – zaplecze
techniczne, zasoby finansowe, potencja$
kadrowy, aby te cele w pe$ni zrealizowa&.
Jako%& %wiadczonych us$ug znajduje
potwierdzenie w licznych nagrodach i wyró'nieniach, b#d"cych wyrazem uznania
rynku nieruchomo%ci dla Zabrza(skiej
Spó$dzielni Mieszkaniowej.
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Laureatka wielu konkursów i tytu$ów.
We wspó$pracy z WFO! i GW koloruje obraz %l"skich miast.
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!l$skie wzornictwo
zdobywa Europ&
Rozmawiamy z panem !ukaszem Siódmokiem,
Prezesem Zarz"du firmy FULCO SYSTEM,
która jest laureatem tegorocznego konkursu „!l"skie Budowanie”
za realizacj& projektu „Przebudowa Centrum Katowic”.

– Pa nie Pre ze sie, gra tu lu je my
'wietnej realizacji i nagrody, ale zagl"daj"c na Wasz" stron& internetow" zauwa(y$em, (e to nie jedyny tak
udany projekt.
– Tak, nasza firma istnieje nieprzerwanie ju' od ponad 13 lat. W tym czasie
uda$o nam si# zrealizowa& ponad 150
ró'norodnych projektów, w takich obszarach, jak: zagospodarowanie parków, terenów zielonych i rekreacyjnych, re wi ta li za cje cen trów miast,
wyposa'anie w ma$" architektur# obiektów komercyjnych, biurowych oraz hal
widowiskowo-sportowych oraz inwestycji mieszkaniowych. Dodatkowo, wraz
z firm" FULCO TECH, nale'"c" do naszej grupy kapita$owej – pr#'nie dzia$amy w obszarze budownictwa komunikacyjnego, realizuj"c infrastruktur#
punktow" od pojedynczych przystanków, po kompleksow" realizacj# centrów przesiadkowych czy dworców.
– Nie jeste'cie jedynym producentem dzia$aj"cym na polskim rynku,
w czym tkwi sekret sukcesu firmy
FULCO SYSTEM?
– Rzeczywi%cie na rynku dzia$a kilka
firm ogólnopolskich, a w ka'dym regionie równie' mo'na znale)& lokalne
firmy, które zajmuj" si# ma$" architektur". Naszym sekretem s" przede
wszystkim wspaniali ludzie, którzy stoj" za tak dynamicznym rozwojem naszej
firmy i to kluczowy element filozofii naszego dzia$ania. Opieramy si# o m$ody,

ale bardzo zdolny i ju' bardzo do%wiadczony zespó$. A czynników sukcesu naszej oferty na rynku jest wiele. Nasze
produkty cechuje niepowtarzalne, opatentowane wzornictwo, o które dbaj" nasi designerzy, ale równocze%nie du'a
skala dzia$alno%ci oraz kompetencje
konstrukcyjne i produkcyjne pozwalaj" nam uzyska& atrakcyjne ceny. Dbamy te' o jako%& surowców, z których
wykonujemy nasze produkty – u'ywamy tylko atestowanej stali pochodz"cej
z polskich hut oraz drewna krajowego
pochodz"cego z Polskich Lasów Pa(stwowych. Drewno egzotyczne, si$"
rzeczy, musimy importowa&, ale wybieramy wy$"cznie certyfikowanych dostawców. My%l#, 'e równie wa'nym elementem jest nasze podej%cie do klienta,
jeste%my bardzo elastyczni, a naszych
klientów obs$ugujemy kompleksowo,
od momentu doradztwa na etapie zakupu, przez monta' i serwis dostarczonych elementów.
– FULCO SYSTEM jest polsk" firm", czy prowadzicie dzia$alno') tylko w Polsce?
– Tak, to prawda, 100% kapita$u jest
pochodzenia polskiego, pochodzimy ze
!l"ska i patriotycznie wybieramy polskich i regionalnych dostawców. Co
do obszaru dzia$alno%ci to obecnie
prowadzimy ekspansj# na rynkach ca$ej Europy. Dotychczas powo$ali%my
dystrybutorów m.in. w Niemczech,
Francji, Szwecji, Rumunii i na W#-
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grzech, a obecnie domykamy kontrakty z firmami z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Finlandii.
– Wró)my jednak do Polski – jakie
ciekawe inwestycje obecnie realizujecie?
– Przewa'nie równolegle prowadzimy
od kilkunastu do kilkudziesi#ciu realizacji. Z obecnych, wart" wspomnienia
jest „Plac Litewski – przebudowa” – jest
to presti'owa inwestycja prowadzona
w reprezentacyjnej cz#%ci Lublina, a naszym zadaniem jest dostawa i monta'
ponad 300 elementów ma$ej architektury, w tym m.in. z kolekcji TRAPO, które
by$y u'yte tak'e w realizacji w Katowicach, za któr" otrzymali%my nagrod# !l"skiej Izby Budownictwa.
Warto wspomnie& tak'e o du'ej realizacji w Poznaniu, wykonywanej przez
FULCO TECH z naszej grupy kapita$owej, gdzie realizujemy bardzo du'y zakres elewacji wentylowanych dla inwesty cji miesz ka nio wej „Za jezd nia
-Ga jo wa”, pod czas re ali za cji ja ko
FULCO SYSTEM prefabrykujemy pewne elementy konstrukcji stalowych.
Obok realizacji dla budownictwa komunikacyjnego, systemy elewacji wentylowanych oraz przeszkle( s" specjalizacj" naszych spó$ek budowlanych
w grupie kapita$owej FULCO.
– Dzi&kujemy bardzo za rozmow&
i (yczymy kolejnych sukcesów.
– Dzi#kuj# bardzo.
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Zdj&cie: Krzysztof Krzemi#ski

