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Grupę NDI tworzą spółki specjalizujące się w organizacji i realizacji 

projektów inwestycyjnych w obszarze budownictwa, energetyki oraz 

hydrotechniki.  NDI funkcjonuje na polskim rynku od 1991 roku. Podstawę 

działalności Grupy stanowi budownictwo: kubaturowe oraz 

infrastrukturalne.  

NDI prowadzi aktywną działalność na terenie Aglomeracji Śląskiej. W ostatnich latach spółki z Grupy 

zrealizowały m.in. projekt przebudowy Centrum Katowic przeprowadzony w dwóch etapach, które objęły 

m.in. modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku oraz 

przebudowę układu drogowego, placów publicznych oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek.  

NDI realizowała także modernizację linii tramwajowych m.in. w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu czy 

Zabrzu. Wśród realizacji NDI w Katowicach warto wymienić także biurowiec Chorzowska 50 oraz siedzibę 

ING Banku Śląskiego, do dziś stanowiące jedną z wizytówek miasta.  

Aktualnie NDI w Katowicach prowadzi projekt budowy dwóch miejskich basenów oraz modernizację 

kolejnej linii tramwajowej w Sosnowcu.  

 

 

NDI Oddział Południe  

ul. Moniuszki 7 

40-005 Katowice 

tel. +48 (58) 771 79 38  

fax +48 (58) 771 77 01  

e-mail: ndi@ndi.com.pl 

 

 

  

www.ndi.pl 

 

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, 

oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla 

klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo 

UNIQA było na 7. pozycji na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości 

składki przypisanej w 2016r.  Jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni 

i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni 

mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych w Polsce oraz 500 tys. 

http://www.ndi.pl/


mieszkań. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 

placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2017 i 2016 roku 

UNIQA uzyskała tytuł Instytucja Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl oraz wyróżnienie 

Wybór konsumenta. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca. W 2014r. otrzymała również 

nagrody m.in.: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014,  Najwyższa Jakość Quality International czy 

Certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy 

o austriackich korzeniach – UNIQA Insurance Group AG. 

www.uniqa.pl 

 

FAKRO otwiera polskie okna na świat 

 

FAKRO jest wiceliderem światowego rynku okien dachowych. W ofercie firmy znajdują się  okna dachowe 

oraz akcesoria do okien. Od kilkunastu lat FAKRO sprzedaje także schody strychowe i już jest numerem dwa 

na międzynarodowym rynku. W skład Grupy Fakro, zatrudniającej ponad 3300 osób, wchodzi 12 spółek 

produkcyjnych oraz 16 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce.  

Firma od zawsze stawia na innowacyjność. Ma własny, nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, na 

potrzeby którego pracuje ponad 100 konstruktorów, autorów wielu nowatorskich rozwiązań chronionych 

patentami oraz ponad 100 zgłoszeń patentowych. Do 47 krajów świata FAKRO eksportuje nie tylko okna 

dachowe, ale także myśl twórczą polskich inżynierów. W ten sposób polska firma wytycza nowe kierunki 

rozwoju dla branży okien dachowych na świecie, a Polska stała się światowym liderem w ich produkcji. 

FAKRO Sp. z o.o 
ul. Węgierska 144a 
33-300 Nowy Sącz 
tel. +48 18 444 0 444 
fax +48 18 444 0 333  
infolinia 800 100 052 
fakro@fakro.pl 

 

www.fakro.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 

 

 

http://www.uniqa.pl/
http://www.fakro.pl/
http://www.ksm.katowice.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. 

Oferta firmy AIB obejmuje kilka grup produktowych. Pierwszą są wyroby butylowe i taśmy izolacyjne. Drugą 

stanowią uszczelki i profile uszczelniające wykonane z elastomerów termoplastycznych (TPE). Kolejną 

tworzą profile twarde z takich materiałów jak: spieniony lub twardy polichlorek winylu (PVC), Polipropylen 

(PP) czy Polietylen (PE). Ponadto AIB oferuje nowoczesny, kompletny system do montażu stolarki okiennej  

i drzwiowej Integra-System. 

www.aibsc.com.pl 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 

należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej 

w Polsce. Od 1998 roku jest spółką prawa handlowego, działającą 

w obszarach dostarczania wody, odbioru i utylizacji ścieków, 

zarządzania infrastrukturą sieci wodno-ściekowej na terenie gmin 

Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice. Charakter działalności nieustannie definiuje ważną rolę 

gospodarczo-społeczną jaką pełnimy w regionie. Świadomość odpowiedzialności społecznej wyrażamy 

w misji jaką jest świadczenie usług w sposób ogólnodostępny, niezawodny, z poszanowaniem środowiska 

naturalnego. 

Od 2004 roku nieprzerwanie realizujemy kompleksową strategię wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie 

ochrony środowiska oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych miedzy obywatelami Unii 

Europejskiej, co znalazło odzwierciedlenie w strategii rozwoju spółki. Jej główne cele to rozwój 

infrastruktury, zwiększanie innowacji i wdrażanie nowych technologii, jakość i efektywność obsługi klienta, 

odpowiedzialność społeczna w zakresie edukacji i ekologii. Pełnimy rolę przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej dlatego w relacjach z klientami kierujemy się najwyższymi standardami jakości, działając spójnie 

z misją i przyjętymi wartościami. W codziennej pracy łączymy realizację celów biznesowych z działaniami, 

które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup naszych interesariuszy: klientów, partnerów 

biznesowych, pracowników oraz społeczności lokalnych. 

www.pwik.gliwice.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 mieszka35 tys. mieszkańców, co stanowi 

1/3 mieszkańców całego miasta.  

http://www.aibsc.com.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl/


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. 

www.chsm.com.pl 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach rozpoczęła 

działalność 25 lat temu, 1 kwietnia 1992 roku. Od poprzedników 

przejęła najstarsze budynki w mieście, zgrupowane  w pięciu 

administracjach. Obecnie jest właścicielem lub współwłaścicielem 

68 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 

mieszkań 128 276 m2. 

Budynki Spółdzielni pochodzą w większości z lat 70-tych i 80-tych, 

choć nie brakuje wśród nich  jednych z pierwszych budynków spółdzielczych w Gliwicach – kamieniczek w 

obrębie gliwickiej Starówki. Są to budynki wzniesione w latach 50-tych. Najmłodszy budynek Spółdzielni 

powstał w latach 1999 – 2000. Spółdzielnia od lat prowadzi w swoich zasobach prace remontowe. Na 

początku jej działalności były to głównie prace instalacyjne i remonty dachów, obecnie finalizowana jest 

termomodernizacja budynków. Nowe szaty starych elewacji nie tylko podnoszą komfort zamieszkiwania, 

ale przeistaczają szare osiedla w estetyczne enklawy miasta. 

Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu przez Zarząd zewnętrznych środków finansowych na 

termomodernizację. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego znacząco przyspieszyła ten proces. 

 

www.smsrodmiesciegliwice.pl 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex  Sp. z o.o. powstało  

w 1992 roku jako spółka prawa handlowego. 

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo 

w zakresie: 

• budownictwo inżynieryjne  - budowa mostów, wiaduktów, 

kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów  i murów 

oporowych, 

• budownictwo drogowe i kolejowe, 

• wytwarzanie oraz montaż mało i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, 

• budownictwo hydrotechniczne , 

• roboty wodno-kanalizacyjne, 

• roboty ogólnobudowlane, 

• roboty ziemne  wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami stalowymi, 

• roboty wyburzeniowe, 

• przygotowanie terenów pod inwestycje, 

Usługi wykonujemy terminowo, solidnie i fachowo. Dysponujemy sprawną obsługą serwisową gotową do 

działania na każde życzenie naszych klientów. 

www.banimex.pl 

 

 

http://www.chsm.com.pl/
http://www.smsrodmiesciegliwice.pl/
http://www.banimex.pl/


Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" działa na rynku mieszkaniowym 

od 1958 r., w 2018 r. obchodzić będzie jubileusz 60 – lecia istnienia. 

Jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Tychach. Spółdzielnia sprawuje 

zarząd nad 216 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się ponad 14 

tys. lokali o łącznej powierzchni ponad 679 tys. m2. Spółdzielnia dysponuje 

782 garażami i miejscami postojowymi o powierzchni ponad 12 tys. m2, 427 lokalami użytkowymi 

o powierzchni ponad 37 tys. m2 oraz 32 pawilonami wolnostojącymi.  

W swoich strukturach TSM „OSKARD” posiada Zakład Remontowo - Budowlany, który świadczy usługi 

w zakresie konserwacji i remontów instalacji wewnętrznych, robót związanych z docieplaniem ścian 

i stropodachów, robót malarskich, brukarsko – drogowych, murarsko - ślusarskich, dekarskich, 

transportowo – sprzętowych, konserwacji zieleni.   

Prowadzona od wielu lat i ciesząca się ogromnym zainteresowaniem działalność społeczna, oświatowa 

i kulturalna sprawiła, iż Spółdzielnia stała się ważnym organizatorem życia społeczno - kulturalnego 

w mieście. Działalność ta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców zasobów spółdzielczych. 

W ramach tejże działalności funkcjonuje 5 klubów osiedlowych oraz Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” 

z prężnie działającą modelarnią, skupiającą pasjonatów modelarstwa w różnym wieku, którzy oprócz 

zgłębiania techniki budowy modeli tradycyjnych, poświęcają się konstruowaniu modeli zdalnie 

sterowanych. Uczestnicy tych zajęć biorą udział w zawodach o randze mistrzostw Polski w różnych 

kategoriach.   

www.oskard.tychy.pl 

 

25 kwietnia 2008 roku Zebranie Przedstawicieli Członków Górniczej 

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim podjęło 

uchwałę o podziale spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice 

 w Pawłowicach uzyskała osobowość prawną 31 lipca 2008 r z chwilą 

zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na stanowisko 

Prezesa  Rada Nadzorcza powołała mgr Annę Dąbrowską, której 

powierzono zadanie utworzenia nowej spółdzielni. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice jest jedyną spółdzielnią na terenie Gminy Pawłowice liczącą  1877 

członków  i zajmuje teren 16,8 ha. Pierwsze budynki powstały w latach 80 wybudowane przez KWK XXX- 

lecia /obecnie KWK Pniówek/. Na terenie Pawłowic Spółdzielnia   rozpoczęła budowę swoich budynków  

w 1984r. 

Osiedle stanowi: 

- 32 budynki wielorodzinne – pięciokondygnacyjne   

- 1767 mieszkań o powierzchni  99.304m²  zamieszkałych przez 5860 osób. 

Z racji usytuowania , Osiedle stanowić może samowystarczalne miasteczko. Tu mieści się Spółdzielnia, 

Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Górnicze, Kościół, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Lodowisko, Basen, Dom Kultury, miasteczko ruchu 

drogowego i place zabaw . Na terenie osiedla znajduje się rozbudowana sieć placówek handlowych. 

www.smpawlowice.pl 

 

 

 

http://www.oskard.tychy.pl/
http://www.smpawlowice.pl/


 

Największa w Polsce arena lekkoatletyczna. Największa i najlepsza otwarta 

scena muzyczna w Polsce. Nowoczesna arena piłkarska. Niepowtarzalna 

lokalizacja na terenie największego parku w Europie. 

 

 

Stadion Śląski w liczbach: 54 378 miejsc siedzących, do 85 000 

miejsc podczas koncertów muzycznych, 25 lóż VIP z miejscami do 

siedzenia dla 384 osób, 1777 miejsc biznesowych, 106 miejsc dla 

osób niepełnosprawnych, do 842 stanowisk dla mediów, 43 000 

m² pokrycia dachu, 7 500 m² murawy, 9-torowa bieżnia 

lekkoatletyczna. 

www.stadionslaski.pl 

 

PROBET Spółka Akcyjna (wcześniej Przedsiębiorstwo Projektowo-

Wdrożeniowe Budownictwa PROBET Sp. z o.o.) jest inicjatorem 

powstania dwóch klastrów branżowych: budowlanego 

i motoryzacyjnego, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. 73 Pułku 

Piechoty 1. 

Działalność PROBET S.A. polega na tworzeniu warunków do rozwoju 

i współpracy firm działających w obu klastrach. Struktura tych 

klastrów pozwala należącym do nich firmom korzystać pełniej z własnych oraz wspólnie rozwiniętych 

umiejętności, technologii i infrastruktury. 

Dzięki kapitałowi wzajemnego zaufania możliwy jest rozwój i wymiana wiedzy między firmami należącymi 

do poszczególnych klastrów oraz ograniczenie ryzyka działania na konkurencyjnym rynku. W rezultacie, 

firmy skupione w obu klastrach zwiększają swoją konkurencyjność i efektywność, stając się atrakcyjnymi 

partnerami biznesowymi dla innych firm w ich otoczeniu. 

» Działalność w branży budowlanej: usługi budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego 

i drogowego oraz specjalistyczne usługi budowlane, projektowe, laboratoryjne 

» Działalność w branży motoryzacyjnej: usługi dealerskie marek Volvo, Kia i Ford oraz inne usługi 

motoryzacyjne (komis samochodów używanych, blacharstwo i lakiernia, myjnia samochodowa) 

Prezesem Zarządu PROBET S.A. jest Tomasz Tyc 

www.probet.katowice.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 

http://www.stadionslaski.pl/
http://probet.katowice.pl/klaster-budowlany-partnerzy.html
http://probet.katowice.pl/klaster-motoryzacyjny-partnerzy.html
http://www.probet.katowice.pl/


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 

 

Firma budowlana Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek Sp. j. z siedzibą 

w Będzinie jest generalnym wykonawcą obiektów przemysłowych, budynków 

mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej. Firma specjalizuje się w realizacji 

systemowych hal stalowych, wykonuje również remonty generalne i adaptacyjne 

na potrzeby zakładów produkcyjnych i hal magazynowych. 

Firmę PW M. Pasek Sp. j. wyróżnia wysoka jakość wykonania obiektów oraz 

wieloletnie doświadczenie. Na rynku funkcjonuje od 1986 roku, a w swojej 

historii zrealizowała kontrakty na ponad siedemset tysięcy metrów kwadratowych powierzchni obiektów 

przemysłowych i ponad trzysta tysięcy metrów kwadratowych obiektów budownictwa mieszkaniowego.  

Firma była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w zakresie budownictwa, posiada m.in. nagrodę 

Śląskiego Oskara, Orła Polskiego Budownictwa, nagrody w ogólnopolskich konkurach Budowa Roku, tytuł 

Pracodawcy Roku i Autorytet Śląskiego Budownictwa.  

 

www.pasek.biz.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. 

 

http://www.zabrzezsm.pl/
http://www.pasek.biz.pl/


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. 

www.balgaz.pl 

 

 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 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Dolomit” 

Kopalnia „Ząbkowice” S.A. z Dąbrowy Górniczej jest jednym z liderów 

branży górnictwa odkrywkowego w kraju. Swoją pozycję zawdzięcza 

przemyślanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.  

Nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowana kadra oraz wysokie 

wymagania wobec procedur produkcyjnych sprawiają, że firma ciągle 

się rozwija. 

PPUH Dolomit rocznie wydobywa 1,5 mln ton kruszywa w dwóch zakładach produkcyjnych: Ząbkowice oraz  

Chruszczobród. Bogate złoża zapewniają nam możliwość eksploatacji przez kolejne 100 lat. Kruszywo 

dolomitowe oferowane przez nas posiada szereg zastosowań, niemniej stosowany jest  głównie  

w budownictwie drogowym i budowlanym, w hutnictwie oraz w rolnictwie jako nawóz wapniowo 

magnezowy. W 2016 roku firma obchodziła 25 lecie swojej działalności. 

www.dolomit.com.pl 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało 

utworzone dnia 9 października 1992r. z siedzibą w 

Tarnowskich Górach.  Założycielem spółki jest Pan 

Manfred Grabowski. Dnia 12 lipca 1994r. 

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o 

podwyższeniu kapitału zakładowego i zwiększeniu 

liczby udziałowców oraz o zmianie siedziby Spółki na Gminę Siewierz, a dokładnie na Żelisławice, ul. 

Podleśną. Powołano Zarząd Przedsiębiorstwa w składzie Prezes Zarządu – Piotr Wosinek, Wiceprezes 

Zarządu – Stanisław Rysz. W zmienionej strukturze udziałowej rozpoczęliśmy działalność polegającą na 

eksploatacji złoża dolomitu „Podleśna” wchodzącego w skład Zakładu Kruszywa Łamanego Podleśna. 

www.promagpw.pl 

http://www.balgaz.pl/
http://www.sordrew.pl/
http://www.dolomit.com.pl/
http://www.promagpw.pl/


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach powstała 7 sierpnia 1959 roku 

poprzez przejęcie 36 mieszkań w budynku przy ul. Konstytucji 1997 roku. Obecny 

dorobek Spółdzielni stanowią 124 budynki, w których znajduje się 7.868 lokali 

mieszkalnych i zamieszkuje w nich prawie 16 tysięcy osób, czyli 1/3 

świętochłowiczan. Posiada również 93 lokale usługowe oraz 361 garaży. 

Spółdzielnia swoją działalność skupia przede wszystkim na utrzymywaniu 

zasobów mieszkaniowych w jak najlepszym stanie technicznym oraz na 

zapewnieniu bezpieczeństwa ich eksploatacji. Prowadzi również dwie świetlice 

osiedlowe, które nakierowane są przede wszystkim na opiekę nad dziećmi 

poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych oraz szeregu dodatkowych imprez 

kulturalno-sportowych. 

Plany na najbliższe lata obejmują przede wszystkim kontynuację prac termomodernizacyjnych 

i dociepleniowych oraz usuwanie płyt acekolowych. Spółdzielnia pozyskuje na te cele preferencyjne kredyty 

z WFOŚiGW w Katowicach oraz dodatkowe wsparcie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

Dla mieszkańców liczy się przede wszystkim fakt, że sytuacja finansowa jest stabilna, rokrocznie osiągany 

jest dobry wynik finansowy - a dla Spółdzielni, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, jej tereny należą do 

najspokojniejszych w mieście.  

www.smswietochlowice.pl 

  

Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. jest szwajcarskim przedsiębiorstwem 

działającym na rynku polskim od ponad 20 lat. 

W ciągu 20 lat 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 i wiele innych.  

Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje 

gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością. 

 www.farbykabe.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 

http://www.smswietochlowice.pl/
http://www.farbykabe.pl/
http://www.zbm.bytom.pl/


 

 

Firma MR Construction Sp. z o.o. 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 całkowicie 

kompleksową realizację największych inwestycji i remontów. 

 

www.mrconstruction.pl 

Ponad 100 milionów metrów kwadratowych ocieplonych 

elewacji materiałami marki BOLIX - to nasz dotychczasowy 

dorobek. Liczba ta przekłada się na 600 tys. średniej wielkości 

domów jednorodzinnych. 

BOLIX jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, 

specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych. Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku i jest 

synonimem wysokiej jakości rozwiązań budowlanych. 

 Stawiamy na innowacyjność i jakość naszych produktów. Dlatego wdrożyliśmy Zintegrowany System 

Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który uzyskał Certyfikat ISO na zgodność z normami EN-ISO 9001:2000 

i EN-ISO 14001:2004, przyznany przez firmę Global Group. Potwierdzeniem renomy firmy BOLIX i 

oferowanych przez nas rozwiązań jest przyznanie bezspoinowym systemom ociepleń marki BOLIX opartym 

na styropianie Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA). Ocieplenia i docieplenia BOLIX to rozwiązania 

przetestowane w wielu badaniach laboratoryjnych, charakteryzujące się parametrami znacznie 

przewyższającymi analogiczne parametry konkurencji. 

www.bolix.pl 

 

http://www.mrconstruction.pl/
http://www.bolix.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.  

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.  

www.smmiechowice.bytom.pl 

 

 

http://www.smmiechowice.bytom.pl/

