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Na fundamencie tradycji budujemy przyszłość.                                         

Know-how we wszystkich dziedzinach. PORR, nowoczesny koncern 

budowlany, działa od momentu założenia w niemal wszystkich gałęziach 

gospodarki budowlanej. Od budownictwa lądowego naziemnego do 

budownictwa podziemnego, od hoteli do budowy tuneli i od centrów 

handlowych do budowy mostów i linii kolejowych oferujemy usługi począwszy od studium 

wykonalności a skończywszy na przekazaniu projektu pod klucz i działalności zarządczej na projekcie.  

Dzięki powiązaniom synergicznym w ramach koncernu PORR możemy ponadto zaoferować usługi 

daleko wykraczające poza klasyczne zlecenia budowlane.                                                                                     

www.porr.pl 

                                                                                                                     

Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją. Liderem 

polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 

specjalistów. Profil jej działalności obejmuje realizację projektów 

z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i 

przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa 

również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów 

infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, 

a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. 

Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex 

współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, 

Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.  

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy 

utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. 

www.budimex.pl 

Eurovia specjalizuje się w budownictwie drogowym i produkcji 

kruszyw drogowych. Firma posiada swoje oddziały wykonawcze na 

terenie całego kraju: 10 oddziałów wykonawczych, 14 wytwórni 

mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych, 9 

kopalń, 13 laboratoriów. Obszar kraju podzielony jest na dwa regiony: 

północ i południe. Zlokalizowane tam jednostki realizują projekty budowlane w podległych 

województwach. 

 

Eurovia posiada własne wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji oraz własne 

kopalnie, które  zapewniają synergię pomiędzy pracami budowlanymi i zaopatrzeniem w materiały. 

Gwarantuje to sprawną realizację inwestycji (brak ryzyka przestojów związanych z oczekiwaniem na 

dostawy materiałów) i zachowanie wysokiej jakości. Firma należy do ścisłej czołówki branży 

budownictwa drogowego w Polsce. 

 

www.eurovia.pl 



Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.                                       

Spółka jest następcą utworzonego 1 stycznia 1967r. Miejskiego Zarządu 

Ulic i Mostów w Gliwicach , który w procesie komercjalizacji został 

przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Od 2008r. Przedsiębiorstwo działa jako spółka akcyjna, której jedynym 

właścicielem pozostaje gmina Gliwice. Firma specjalizuje się w 

wykonawstwie robót drogowych i inżynieryjnych, a także budownictwie kubaturowym. Działalność 

prowadzi głównie na terenie województwa śląskiego. 

www.pruim.gliwice.pl 

"Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna w Katowicach powstała  

w 1993 roku. DTŚ realizuje najważniejszą inwestycję regionalną DTŚ Katowice-

Gliwice. Ponadto wykonuje dla dysponentów środków publicznych oraz 

podmiotów komercyjnych usługi konsultingowe dotyczące kompleksowej 

obsługi procesu inwestycyjnego. 

Spółka dbając o wysoką jakość realizowanych przedsięwzięć współpracuje  

z wyższymi uczelniami technicznymi, instytutami naukowo-badawczymi i ekspertami różnych 

specjalności. 

Firma bazując na swoim potencjale i zdobytej renomie przygotowana jest także do obsługi innych 

inwestycji komunikacyjnych oferując z powodzeniem swoje umiejętności inwestorom dysponującym 

środkami publicznymi oraz innym podmiotom gospodarczym. Aktualnie świadczy usługi w zakresie 

zarządzania i nadzoru nad projektami drogowymi. 

www.dts-sa.pl 

                                                                                                                                                                                                              

Zajmujemy się opracowaniem technologii, która 

ułatwia codzienne życie. 

Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania 

budynkami. Posiadamy 15 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób 

prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. Do naszych klientów należą tacy 

giganci światowego przemysłu jak: VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, 

Budizol, DB Schenker, Tesla; czy prestiżowe uczelnie - Politechnika Śląska i Politechnika 

Częstochowska. 

Nasze rozwiązania wyróżnia intuicyjność, niezawodność i innowacyjność. Przenosimy doświadczenia i 

know-how zdobyte w branży przemysłowej na obszar inteligentnej automatyki stosowanej w 

biznesie, życiu codziennym i miastach. W centrum naszych działań zawsze znajduje się człowiek i jego 

potrzeby. Działamy wszędzie tam, gdzie trzeba oswoić technologię i uczynić ją bardziej użyteczną. 

Gdzie liczy się pomysł i praktyczny wymiar projektu. Naszym celem jest uczynienie przestrzeni 

miejskiej bardziej przystępnej. Wymyślenie jej na nowo. Dla Ciebie. 

www.apagroup.info 



                                                                                                                                                                                                                  

P                    P.P.U.H „DOLOMIT” KOPALNIA „ZĄBKOWICE” S.A.                                                    

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą firmę, która obchodzi swoje                         

25-lecie . Pozytywny wizerunek naszej firmy zawdzięczamy zarówno swej 

długoletniej tradycji , jak konsekwentnej realizacji ekspansywnej strategii             

r  rozwojowej Spółki. Swoją szansę dalszego rozwoju upatrujemy między 

innymi w doskonaleniu produkcji: kruszyw budowlanych, drogowych; dolomitu hutniczego; nawozów 

wapniowo-magnezowych. 

www.dolomit.com.pl 

 

                                                                                                                                                                                                                

Firma AIB to prekursor nowych rozwiązań w dziedzinie budownictwa. Działalność 

rozpoczęliśmy w 1992 roku skupiając się na produkcji innowacyjnych produktów 

wykończeniowych oraz wytłaczaniu i produkcji materiałów izolacyjnych. 

Gwarancją jakości marki AIB jest ponad 20-letnie doświadczenie oraz 

specjalistyczne wykształcenie założycieli firmy, które pozwalają oferować 

produkty o sprawdzonej, wysokiej jakości. Znajdują one zastosowanie jako elementy do produkcji 

okien oraz części systemów izolacyjnych wielu światowych marek. W tej chwili wiele oferowanych na 

rynku okien lub drzwi tworzą produkty AIB. 

www.aibsc.com.pl 

                                                                                                                                                                                                             

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych spółdzielni                

w województwie śląskim i jedną z najstarszych w kraju. W roku 2018 będzie 

obchodzić jubileusz 110-lecia, co czyni ChSM jednym z pionierów 

spółdzielczości mieszkaniowej na ziemiach polskich. Chorzowska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa zarządza zasobami mieszkaniowymi w których mieszka 35 tys. mieszkańców, co 

stanowi 1/3 mieszkańców całego miasta.  

Do najistotniejszych osiągnięć ChSM w ostatnich latach zaliczyć należy termomodernizację całości 

zasobów i usunięcie z nich szkodliwego azbestu, a także sukcesywne zwiększanie ilości miejsc 

parkingowych. Osiągnięcia są efektem działań Spółdzielni, których podstawę stanowią oczekiwania 

mieszkańców i konieczność zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. 

Ważna dla ChSM jest także działalność społeczno-kulturalna świadczona na rzecz swoich 

mieszkańców. Corocznie ChSM organizuje wiele imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych dla 

członków Spółdzielni i ich rodzin. W ramach ChSM działa Klub „Pokolenie”, wydawany jest także 

miesięcznik „Wiadomości Spółdzielcze”, którego tradycja sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku. 

Działalność Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zasadniczy sposób przyczynia się do dobrego 

wizerunku miasta, a także do polepszania komfortu zamieszkiwania jego mieszkańców. 

Potwierdzeniem dobrego zarządzania są liczne wyróżnienia i nagrody otrzymywane przez 

Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

www.cwww.zrb-romik.com                                                                                                                                     



TERMO ZED Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od 18.05.2016r. 

wraz z Firmą Roboty Ogólnobudowlane Zbigniew Zielazo istniejącą od 

2.05.1989r. Od początku swojej działalności wykonuje pełen zakres usług 

budowlanych takich jak: Malowanie klatek schodowych w budynkach 

mieszkalnych wielokondygnacyjnych, pomieszczeń ogólnego użytku, malowaniu 

elewacji z acekolu, adaptacji pomieszczeń usługowych na mieszania, remonty kompleksowe 

budynków użyteczności publicznej (w tym szpitali), remonty kompleksowe elewacji budynków. 

Ponadto wykonała prace polegające na dociepleniach elewacji jak również prace towarzyszące 

termomodernizacji budynków tj. remonty balkonów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na PVC, 

roboty dekarsko-blacharskie, roboty brukarskie oraz demontaż płyt azbestowo-cementowych. 

Firma wykonała kompleksowe remonty wraz z ociepleniem kilkudziesięciu budynków począwszy od 

niskich, aż po wysokie. Ogółem dało to ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni 

ocieplonej. 

 

Wizytówką Firmy są jej realizacje dla następujących instytucji: 

 Zakład Opieki Zdrowotnej Pszczyna, 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach, 

 Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Katowice, 

 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Tychy, 

 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pszczyna, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach, 

 Wojewódzki Szpital w Bielsku-Białej, 

 Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mysłowicach, 

 Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej, 

 Górnicza Spółdzielnia w Jastrzębiu-Zdroju, 

 Szpital w Cieszynie oraz Szpital Miejski w Pszczynie. 

 

W swoich realizacjach Firma wykorzystuje nowoczesne technologie i materiały dostarczane przez 

renomowanych producentów, posiada zaplecze techniczne, dysponuje samodzielnym trasportem. 

Obecnie Firma zatrudnia 28 wysoko wykfalifikowanych pracowników jak również kadrę kierowniczą z 

uprawnieniami. Firma wykonuje swoje usługi zgodnie z wysokimi wymaganiami Inwestorów. Firma 

wspiera Fundacje Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.    

       

Dane kontaktowe: 

Adres: Ul. Bieruńska 55a, 43-200 Pszczyna 
 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                



 

Firma FULCO SYSTEM Sp. z o.o. jest firmą projektowo – 

produkcyjną, specjalizującą się w małej architekturze i 

inteligentnych rozwiązaniach dla miast, biorącą od lat udział w 

największych i najbardziej prestiżowych inwestycjach budowlanych w Polsce.  

W 2015 roku firma FULCO SYSTEM zakończyła dostawę elementów małej architektury w ramach 

realizacji projektu polegającego na gruntownej przebudowie i rewitalizacji ścisłego centrum Katowic. 

Firma odpowiedzialna była za realizację i montaż ponad 500 elementów małej architektury (ławek, 

koszy na odpadki, autorskich siedzisk w kształcie rzecznych kamieni, czy leżanek) oraz 

wyprodukowała i zamontowała 4 wielkogabarytowe wiaty przystankowe w ciągach ulic Al. 

Korfantego oraz Warszawskiej. 

Realizacja bardzo się udała, czego dowodem są pozytywne opinie mieszkańców miasta, turystów 

(szczególnie tych, którzy pamiętają jak wyglądało miasto przed inwestycją) oraz profesjonalistów, 

czego wyrazem jest nagroda „ŚLĄSKIE BUDOWANIE - 2016”, którą zostaliśmy wyróżnieni przez Śląską 

Izbę Budownictwa. 

W ramach tej realizacji, Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie oraz docenienie naszej pracy. 

www.fulcosystem.pl 

 Przedsiębiorstwo kierowane przez Pana Zygmunta Biedachę prowadzi 

działalność od 1981 roku i świadczy usługi dla inwestorów publicznych, 

spółdzielczych i komercyjnych. 

 Zatrudnia blisko 50 osób jako kadra kierownicza oraz wykonawcza. Specjalizuje się w robotach 

termomodernizacyjnych, remontowych, a zwłaszcza renowacji zabytków architektury, zwłaszcza 

wykonywanych na terenie miasta Chorzowa. 

Dane kontaktowe: 

Adres: Ul. Limanowskiego 26, 41-506 Chorzów 

Nr. tel.:  (32) 246-24-49 

E-mail: phuhalmar@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                  

SOR-DREW S.A. to przedsiębiorstwo o szerokim spektrum 

zainteresowań. Prowadzimy działalność produkcyjną oraz 

usługową.                                                                                                                                              

Nasze linie produktowe oraz usługowe to: 

 Produkcja specjalistycznych opakowań z drewna i materiałów drewnopochodnych 

 Pakowanie i wytwarzanie produktów przemysłowych 

 Produkcja tarcicy oraz drewna konstrukcyjnego - Tartak 

 Obróbka skrawaniem elementów metalowych 

 Maszynowe konstrukcje spawane 

 Termoformowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 

 Wykrawanie wyrobów z tworzyw sztucznych 

www.sordrew.pl 



                                                                                                                                                                                 

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – doświadczony, uhonorowany licznymi 

nagrodami, profesjonalny zarządca nieruchomości. Na rynku nieprzerwanie od 1958r. 

Obecnie zarządza 216 budynkami mieszkalnymi, 139 lokalami użytkowymi. W 

zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkuje blisko 30 tysięcy 

zabrzan, do obsługi których zatrudnionych jest prawie 300 pracowników. Posiada własny Zakład 

Budowlano – Remontowy oraz 2 prężnie działające ośrodki kulturalno – oświatowe. Zgodnie z zasadą, 

że spółdzielnia oprócz potrzeb mieszkaniowych zaspokaja także potrzeby społeczne swoich członków 

poprzez dostarczanie usług z dziedziny kultury, oświaty, rekreacji i wypoczynku.  

Profesjonalnej obsłudze i stałemu ponoszeniu standardów sprzyja wdrożony i utrzymywany od 2004r. 

system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001-2009, 

inwestowanie w nowoczesne technologie, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.  

A wszystko po to, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, podnieść 

wartość, standard i estetykę wspólnego majątku członków spółdzielni. Służy temu wykonywanie 

remontów bieżących, systematyczne wykonywanie wymaganych prawem przeglądów technicznych, 

utrzymywanie czystości i porządku w budynkach i wokół nich, rekultywacja terenów zielonych, 

inwestowanie w małą infrastrukturę, a przede wszystkim, to co najbardziej widoczne dla oka -  

realizacja planów termomodernizacyjnych. Kolorując budynki zmieniamy obraz śląskich miast, 

jednocześnie poprawiając parametry techniczne nieruchomości.   

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada solidne podstawy -  zaplecze techniczne, zasoby 

finansowe, potencjał kadrowy, aby te cele w pełni zrealizować. Jakość świadczonych usług znajduje 

potwierdzenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach, będących wyrazem uznania rynku 

nieruchomości dla Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

www.zabrzezsm.pl 

 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to tradycja i nowoczesność. Jest największą 

spółdzielnią mieszkaniową w województwie śląskim, kwalifikując się równocześnie 

do grupy największych spółdzielni w kraju. Zarządza zasobem mieszkaniowym, 

którego łączna powierzchnia przekracza milion metrów – w jego skład wchodzi blisko 

19 tysięcy mieszkań, 28 pawilonów handlowych i ponad tysiąc garaży wolno 

stojących, a obszar terytorialny przekracza 100 hektarów. Obecnie zrzesza ponad 17.5 tys. członków. 

KSM funkcjonuje od 1957 roku - zaspokajając potrzeby mieszkaniowe wielotysięcznej rzeszy 

mieszkańców Katowic, dostosowując przy tym swą działalność do zmieniających się na przestrzeni lat 

warunków gospodarowania (m.in. wynikających z transformacji politycznych i ekonomicznych) oraz 

zmian legislacyjnych. 

www.ksm.katowice.pl 

 

 



 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Balgaz Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstała w lipcu 2015 roku bazując na blisko 30 

letniej tradycji rodzinnej w branży robót inżynieryjnych i 

infrastrukturalnych, potwierdzonej licznymi wielomilionowymi 

realizacjami dla podmiotów publicznych, a także międzynarodowych inwestorów prywatnych. 

Wyróżnia nas nowoczesne podejście, dążenie do perfekcji, pasja i odpowiedzialność. Realizujemy 

projekty z dziedziny budownictwa inżynieryjnego, infrastrukturalnego, ale również ogólnego i 

przemysłowego. Pracujemy zarówno w charakterze generalnego wykonawcy, jak i w systemie 

podwykonawczym. 

Staramy się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość świadczonych przez nas usług i terminowość 

przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Do każdej realizacji podchodzimy w sposób indywidualny, 

starając się zapewnić rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości inwestora. 

Realizujemy: roboty ziemne; roboty rozbiórkowe; układanie sieci zewnętrznych; wykonywanie 

instalacji wewnętrznych; roboty drogowe; roboty specjalistyczne; budownictwo przemysłowe. 

Nasza filozofia opiera się na haśle: „Tworzymy drogi do przyszłości”, co oznacza nie tylko nasze 

realizacje infrastrukturalne, ale również zaangażowanie społeczne.  

Zapraszamy na nasze strony internetowe:  

www.balgaz.pl  

facebook.com/PRIBalgaz 

 

 

Firma MR Construction działa w szeroko rozumianej branży budowlanej 

zarówno jako wykonawca robót jak i biuro projektowe.  

Doświadczenie, praktyka i wysokie kwalifikacje zatrudnionych pracowników 

pozwalają nam świadczyć usługi terminowo i na wysokim poziomie realizacji. Zakres wykonywanych 

prac pozwala na kompleksową realizację inwestycji i remontów.  

Firma MR Construction wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami 

PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005.                                                                                            

www.mrconstruction.pl 

 



Jesteśmy z Wami na polskim rynku już od ponad 20 lat!… a wszystko zaczęło się przeszło 100 lat temu, kiedy to 

w 1908 roku, w niewielkim szwajcarskim miasteczku Gossau, Karl Bubenhofer założył firmę handlową, 

dostarczającą farby firmom malarskim. Karl Bubenhofer był przedsiębiorcą, ale również artystą. Specjalizował 

się w renowacji wnętrz obiektów sakralnych. Wiele kościołów  

w Szwajcarii jest zdobionych malowidłami ściennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmując nowe wyzwania, 

sprzedał firmę handlową i założył fabrykę farb pod marką KABE Farben … od tego momentu rozpoczyna się 

nowy rozdział historii… 

 W roku 1947 do Firmy dołączył syn Bruno. Przez kolejne lata następował ciągły, dynamiczny rozwój 

fabryki a umiejętne dostosowanie się do nowych wyzwań rynku i oczekiwań Klientów pozwalał na 

wprowadzanie do oferty nowych produktów. Wkrótce oferta KABE Farben poza farbami została wzbogacona o 

tynki cienkowarstwowe, farby przemysłowe i proszkowe oraz farby i tynki mineralne na bazie potasowego szkła 

wodnego. Ten ostatni produkt, opracowany w 1999 roku, oparty był na absolutnie nowatorskiej recepturze, 

jedynej takiej na świecie. W taki oto sposób firma KABE Farben Karl Bubenhofer AG stała się prekursorem i 

liderem w dziedzinie technologii produktów mineralnych, podbijając międzynarodowe rynki pod prezesurą 

kolejnego następcy rodziny Bubenhofer - Ericha Bubenhofer, który przejął zarządzanie w 1986 roku… 

 W Polsce Firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1995 r. jako polsko – szwajcarska spółka 

partnerska Farby KABE Polska. Prezesem i współwłaścicielem był Ryszard Szajter, który przez swój zapał i 

zaangażowanie sprawił, że szwajcarska marka została doceniona przez Klientów i stała się rozpoznawalna w 

Polsce. Obecnie w skład Zarządu Farby KABE Polska wchodzą:  

Prezes Marek Z. Noculak oraz V-ce Prezes Przemysław Szajter.   

  W ciągu kolejnych lat działalności na rynku polskim, firma ugruntowała swoją pozycję wiodącego 

dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz. Firma Farby KABE Polska jest również liczącym się kontrahentem 

na rynku konserwatorskim. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele polskich zabytków, m.in.: 

Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym, Bazylika na 

Jasnej Górze w Częstochowie, Pałac Branickich  

w Białymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie tradycyjnych, 

szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz 

niezawodnością.  

Misją Firmy Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno – ochronnych 

tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie 

przez długie lata … ”                                                                                                                                                          

www.farbykabe.pl 



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” swoją działalność prowadzi od 1991r. 

Zrzesza  5,0 tys. członków, a w jej zasobach znajduje się 5,3 tys. lokali 

mieszkalnych, 103 lokale użytkowe oraz 819 garaży. Zgodnie ze Statutem 

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie: obsługi nieruchomości na własny; 

rachunek; wynajmu nieruchomości na własny rachunek; obsługi nieruchomości na zlecenie; 

działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem.  

Od 2004r. Spółdzielnia prowadzi program termomodernizacji zasobów, usuwa azbest z budynków, 

rewitalizuje przestrzeń publiczną poprzez liczne inwestycje w tereny zewnętrzne Spółdzielni. 

Wszystkie te przedsięwzięcia w ostatnich latach  podniosły jakość środowiska naturalnego, znacznie 

poprawiły estetykę zasobów oraz  komfort życia mieszkańców i pozytywnie wpłynęły na wizerunek 

miasta. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” jest zaangażowana we współpracę oraz promocję idei 

samorządu  branżowego i gospodarczego.  Umiejętnie dostosowuje działania do warunków 

gospodarki rynkowej, skutecznie buduje wizerunek spółdzielczości, a także jest zaangażowana na 

rzecz lokalnej społeczności.  

Należy do:  Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach 

oraz do  Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach. Spółdzielnia prowadzi także działalność 

gospodarczą poprzez wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu, co istotnie wpływa na osiedlową 

infrastrukturę handlowo-usługową i generuje miejsca pracy. 

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”  są bazą do rozwoju sieci placówek oświatowych, 

służby zdrowia, a także działalności o charakterze handlowo-usługowym i rekreacyjnym co sprawia, iż 

zamieszkiwanie w jej zasobach jest atrakcyjne dla ludzi z różnych grup zawodowych, wiekowych  

i społecznych. Spółdzielnia zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi. Spółdzielnia prowadzi 

działalność kulturalno-oświatową poprzez współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury                                       

nr 2  w Bytomiu -Karbiu. 

Na przestrzeni 5 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Miechowice” otrzymała tytuły i wyróżnienia: 

 „Wielka Nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa” – 2010r.; 

 Tytuł „Euro Symbol 2012 Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej” – 2012r. nadany przez 

Gazetę Prawną – Monitor Rynkowy; 

 Tytuł   „Dobra Spółdzielnia 2013”  - 2013r. nadany przez  Magazyn Strefa Gospodarki   

w Dzienniku Gazecie Prawnej;  

 Tytuł „Jakość Roku 2013” w kategorii Usługa – 2013r. nadany przez Biznes Raport  

w dzienniku Gazecie Prawnej którego organizatorem była Fundacja Qualitas; 

 Tytuł „Gazela Biznesu 2014” nadany przez Dziennik „Puls Biznesu”- 2015r.; 

 Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” nadana przez Sejmik 

Województwa  Śląskiego 2015. 

 

Kierując się potrzebami rynkowymi i realizując zamierzenia właścicieli, dostarczamy usług z zakresu 

budownictwa, obsługi procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami stawiając na 

wiarygodność i gwarantując najwyższą jakość. 

www.smmiechowice.bytom.pl 



 

 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w 

Tychach jest jednostką organizacyjną Miasta Tychy, którego 

działania związane są m.in. z: 

 zaspakajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie administrowania zasobami mieszkalnymi 

i niemieszkalnymi oraz gruntami stanowiącymi własność Miasta Tychy, 

 zarządzaniem gruntami wraz z położonymi na nich budynkami stanowiącymi własność 

Miasta Tychy i Wspólnot Mieszkaniowych, 

 przeprowadzaniem inwestycji i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych 

i niemieszkalnych, jak również zagospodarowaniem terenów administrowanych w imieniu 

gminy. 

 

W MZBM zatrudnionych jest obecnie 113 osób. Na poszczególnych stanowiskach pracy pracują osoby 

o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach 

MZBM w latach 2010-2015 wykonał częściową lub kompleksową termomodernizację 93 

nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miasta Tychy. 

Na wyróżnienie zasługują działania dotyczące Rewitalizacji Placu Baczyńskiego. W wyniku 

wykonanych prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu Plac Baczyńskiego stał się 

wizytówką miasta i miejscem licznych spotkań oraz masowych imprez okolicznościowych 

Kontynuując działania rewitalizacyjne MZBM rozpoczął w 2012 działania inwestycyjne na osiedlu „A”, 

które łącznie z inwestycjami prowadzonymi przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów doprowadzą do 

kompleksowej rewitalizacji historycznej części miasta. Wykonano izolację ścian fundamentowych 7 

nieruchomości oraz prace związane z kompleksową rewitalizacją wraz z rekonstrukcją elementów 

architektury socrealistycznej, nieruchomości zlokalizowanych przy Pl. Św. Anny 4 oraz Pl. Św. Anny 6-

6a. 

W ramach prowadzonych przez MZBM działań inwestycyjnych realizowanych z funduszy gminnych (w 

tym Budżet Partycypacyjny) oraz pozyskanych środków zewnętrznych zrealizowano szereg inwestycji 

miejskich dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów kubaturowych oraz 

przebudowy i zagospodarowania terenów międzybloczy i dróg dojazdowych, tj. m.in.: 

 Pasaż Kultury „Andromeda” przy Pl. Baczyńskiego 2, 

 budynek dla Muzeum Miejskiego w Tychach zlokalizowany przy Placu Wolności 1, 

 placówka żłobka dla 30 dzieci przy ul. Batorego 68, 

 strategiczną inwestycją jest MEDIATEKA przy al. Piłsudskiego 16. 

www.mzbm.tychy.pl 

 

 

 

                                                                               



Pragniemy zaprezentować Państwu działalność naszej 

firmy. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na 

rynku, która z roku  na rok  zwiększa swoja 

konkurencyjność w sferze usług budowlanych. 

Działamy na rynku od 1995 r. W grupie  znajdują  się  wyspecjalizowani pracownicy  budowlani,  

którzy bardzo  dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed  nimi zadania. 

Oprócz doświadczenia posiadamy dużą wiedzę i praktykę,  służymy również radą w doborze 

materiałów, rozwiązań technologicznych oraz zagospodarowaniu przestrzeni.  

Nasi klienci to zarówno liczne przedsiębiorstwa, osoby  prywatne, a także  Inwestorzy  sieciowi. 

Jednym z atutów jaki zawsze pomaga w negocjacjach z klientem jest  konkurencyjna cena. Jednakże 

konkurencyjne  ceny  nie  zwalniają nas  od najwyższej  jakości  wykonywanych przez nas usług.  

Proponujemy pełen zakres prac budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych  oraz  adaptacji   

wnętrz.  Obecnie  realizujemy  roboty  budowlane w charakterze Generalnego Wykonawcy według 

nowoczesnych technologii, korzystając z materiałów renomowanych firm.                                                       

W połączeniu z długoletnim doświadczeniem pozwala nam to sprostać oczekiwaniom nawet 

najbardziej wymagających klientów. Obsługujemy również Inwestorów sieciowych. Usługi 

wykonujemy  z  materiałów  własnych  jaki i  powierzonych  przez Inwestora. A wszystko po to, aby 

jak najlepiej zaspokoić coraz bardziej wymagające, często trudne w realizacji życzenia klientów. 

www.jaekel.com.pl 

 

Eksploatujemy złoże dolomitów dewońskich i triasowych "Podleśna" 

zlokalizowane 3 km na północny-wschód od Siewierza woj. śląskie. 

Nasz dolomit stosowany jest także z powodzeniem w procesach wytopu w hutnictwie stali oraz jako 

materiał na wyroby ogniotrwałe. 

Produkujemy wapno nawozowe zawierające magnez odmiana 05 posiadające bieżący atest wydany 

przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach. 

Oferujemy również usługi przewozowe samochodami samowyładowczymi na terenie całego Kraju. 

Gwarancją wysokiej jakości naszych produktów jest wdrożony w 2004r System Zarządzania Jakością 

ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: wydobycia i produkcji kruszyw dolomitowych oraz 

wapna nawozowego zawierającego magnez potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości nr 

164/4/SZJ/2014 oraz wdrożony w 2006r System Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony 

Certyfikatem nr 1488-CPD-0218/Z. 

Posiadamy listy referencyjne od największych firm budownictwa drogowego, które współpracują z 

nami od wielu lat. 

Zapraszamy do współpracy. 

www.promagpw.pl 



Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju w Gliwicach istnieje już ponad 25 

lat. Do roku 2019 Spółdzielnia zakończy trwające prace 

termomodernizacyjne, polegające na utylizacji niebezpiecznego azbestu 

z zarządzanych budynków. Ponadto sukcesywnie prowadzone są 

remonty budynków oraz dróg i chodników, przybywa parkingów i nowoczesnych placów zabaw.  

Zainstalowany został także monitoring wizyjny osiedla, dzięki czemu spółdzielnia może poszczycić się 

100% obłożeniem lokali użytkowych. 

www.spoldzielniasmop.pl 

Marka UNIQA jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od 15 lat. Dzięki 

przejęciu w roku 2000 ZUiR POLONIA, najstarszego polskiego ubezpieczyciela, 

czerpiemy z jego 25 lat doświadczeń. Jesteśmy 6 ubezpieczycielem majątkowym na 

rynku i liderem sektora ubezpieczeń dedykowanych wspólnotom, spółdzielniom 

mieszkaniowym oraz ich mieszkańcom. Obecnie ubezpieczamy 50 proc. spółdzielni 

mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych oraz ponad 500 tys. mieszkań. W sumie produkt 

z logo UNIQA ma ponad 1 mln klientów. 

Choć segment ubezpieczeń dla mieszkalnictwa stanowi ważną część biznesu UNIQA, to jesteśmy 

firmą uniwersalną. Zakres naszego działania obejmuje całe spektrum ryzyk: od ubezpieczeń dla osób 

prywatnych związanych z posiadanymi pojazdami, mieszkaniami i domami, poprzez spółdzielnie i 

wspólnoty mieszkaniowe, aż po największe przedsiębiorstwa przemysłowe. Nasze produkty zdobyły 

wiele nagród. Wystarczy wspomnieć tytuły: Laur Konsumenta, Dobra Polisa czy Wybór Konsumenta.  

Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, w ramach której działa ponad 3000 agentów, jesteśmy blisko 

klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia.                                

www.uniqa.pl 

 

Nowoczesny zarządca dbający przede wszystkim o potrzeby członków spółdzielni, 

sprawy ekologii i nowoczesnego budownictwa.  

W 2011 roku rozpoczęcie realizacji wieloletniego planu likwidacji azbestu                        

z budynków mieszkalnych wraz z ich ociepleniem w nowoczesnej technologii.  

Dotychczas wykonano termomodernizację 13 budynków, czyli ponad połowę prac.  

W bieżącym roku wyposażono również mieszkania członków spółdzielni w moduły radiowe do 

zdalnego odczytu stanu wodomierzy. 

http://smzach.bmj.net.pl/ 

 

 



 

 

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.  jest  jednym z największych 

zarządców nieruchomości w Polsce, zarządzającym  blisko 1000 

wspólnot.  Inicjujemy działania podłączenia budynków do sieci 

ciepłowniczej PEC sp. z o.o.,  których celem jest poprawa standardów 

społecznych, zdrowotnych i środowiskowych poprzez likwidację niskiej 

emisji, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, poprawę komfortu życia 

mieszkańców, likwidację uciążliwości wynikających z istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło 

(piece węglowe, gazowe).  

Dzięki inwestycjom energooszczędnym systematycznie zmniejsza się zużycie ciepła 

systemowego u naszych klientów (wspólnot mieszkaniowych). W obiektach obsługiwanych przez 

Spółkę sukcesywnie wymienia się tradycyjne oświetlenie na innowacyjne LED oraz eliminuje 

niepotrzebne odbiorniki energii elektrycznej. 

www.zbm.bytom.pl 

 

 


