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Greinplast sp. z o.o. jest polską firmą 

rodzinną, która od ponad 20 lat umacnia 

swoją pozycję na rynku chemii 

budowlanej. W ofercie firmy znajduje  

się ponad 160 produktów. Wśród nich 

dużym uznaniem cieszą się: systemy 

ociepleń, tynki, okładziny elewacyjne, 

farby fasadowe oraz wewnętrzne, szpachle  

i gładzie, kleje do płytek, systemy 

dekoracyjne do wnętrz i wiele innych. 

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest  

w Krasnem k. Rzeszowa, natomiast 

sprzedaż produktów odbywa się pośrednictwem salonów firmowych i sieci autoryzowanych 

dystrybutorów na terenie Polski oraz za granicą. Produkty Greinplastu dedykowane są dla 

profesjonalistów – świadomych i wymagających wykonawców budowlanych. Ich atutem jest wysoka 

jakość, która osiągana jest dzięki używanym surowcom oraz zaangażowaniu zespołu ekspertów 

doskonalących receptury produktów w nowoczesnym, firmowym laboratorium. Firma rozwija  

i doskonali własne technologie produkcji oraz zastosowania innowacyjnych materiałów dla 

budownictwa. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicieli  na terenie 

całego kraju. Firma Greinplast na co dzień blisko współpracuje z wykonawcami oferując wsparcie 

techniczne oraz doradztwo w zakresie najnowszych technologii. Dzięki temu cieszy się zaufaniem 

profesjonalistów, którzy doceniają indywidualną obsługę oraz rekomendują swoim klientom 

produkty z żółwiem w logo. Pełna oferta firmy oraz informacje o sieci dystrybucji znajdują się na 

stronie www.greinplast.pl 
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Katowickie TBS Sp. z o.o.  istnieje od 22 lat, 

jest lokalnym liderem w sektorze mieszkań na 

wynajem wprowadzającym nowe, pożądane 

formy zamieszkania w Katowicach. Najwyższy 

standard obsługi klientów, zamieszkałych  

w ponad 2100 komfortowych lokalach 

mieszkalnych, osiągamy poprzez wzajemne 

zrozumienie, życzliwość i etykę biznesową. 

Spółka jako jedyny podmiot na lokalnym rynku 

nieruchomości oferuje stały i stabilny wynajem 

nowych mieszkań w standardzie pod klucz, jako znakomitą alternatywę dla ofert  

z prywatnego rynku czy zakupu niewykończonych mieszkań od deweloperów. Najważniejszą 

zaletą oferty Katowickiego TBS Sp. z o.o. jest dużo niższy miesięczny koszt wynajmu,  

w porównaniu do mieszkań o podobnym standardzie w segmencie mieszkań na wynajem. 

Spółka w październiku 2018 roku odda do użytkowania kolejne 2 budynki mieszkalne  

w ramach inwestycji pn.: Osiedle Różane. Nowym przedsięwzięciem Katowickiego TBS jest 

również budowa osiedla w dzielnicy Katowice-Giszowiec. „Osiedle Pod Kasztanami”  

to pierwsza inwestycja Katowickiego TBS w ramach programu „Mieszkanie na wynajem  

z dojściem do własności”. Program stanowi odpowiedź Spółki na realne potrzeby 

mieszkańców Katowic i ma na celu wzbogacenie oferty mieszkaniowej miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.tbs.katowice.pl 

http://www.tbs.katowice.pl/


Bażantowo, położone pomiędzy dwoma 

południowymi dzielnicami Katowic 

Piotrowicami i Kostuchną to jedyne takie 

osiedle w Polsce. Na terenie ponad 20 ha,  

w oparciu o przemyślany plan urbanistyczny 

Millenium Inwestycje Sp. z o.o. od 18 lat 

konsekwentnie realizuje projekt budowy 

osiedla o charakterze „miasta w mieście”, 

który łączy w sobie funkcje: mieszkalne, 

handlowo-usługowe, sportowe, edukacyjne  

i rekreacyjne. W obrębie osiedla znajdują się: 

Centrum Sportowe, Centrum Handlowe, 

Przedszkole, Szkoła podstawowa a także Senior Residence. Spółka Millenium, jako pierwsza 

w Polsce zrealizowała na terenie tego tętniącego życiem osiedla projekt mieszkań dla 

Seniorów – Kryształowa Enklawa. Mieszkańcy mogą cieszyć się tu pełną samodzielnością,  

a jednocześnie czuć się bezpiecznie. Tutaj znajdą prywatność, ale również możliwość pełnej 

integracji. Zapewniamy wszystkie potrzeby dnia codziennego  a na wyciągnięcie ręki: 

przychodnia, apteka, rehabilitacja, sklepy, kawiarnia, restauracje, pralnia, piekarnia i wiele 

innych. Obecnie w sprzedaży poza mieszkaniami, posiadamy także domy szeregowe a przed 

końcem roku w ofercie pojawią się apartamenty. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do biura sprzedaży                           www.bazantowo.pl 

ul. Hierowskiego 2 tel. 606 422 273           sprzedaz@bazantowo.pl 

 

 

http://www.bazantowo.pl/
mailto:sprzedaz@bazantowo.pl


Mostostal Warszawa SA należy do grona 

największych firm budowlanych w Polsce. 

Występując w roli generalnego wykonawcy, 

realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych 

sektorach rynku budowlanego w kraju i za granicą. 

Ponad siedem dekad obecności firmy na polskim 

rynku zaowocowało realizacją wszelkiego rodzaju 

obiektów z zakresu budownictwa: ogólnego, 

przemysłowego, ekologicznego, energetycznego, 

infrastrukturalnego i drogowego. Przez lata aktywności firma zdobyła szerokie doświadczenie  

w tworzeniu konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego  

i chemicznego W swoim działaniu Spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej  

z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Ostatnia dekada działalności Mostostal 

Warszawa S.A. na śląskim rynku budownictwa: Galeria Jastrzębie-Zdrój, Hala Sportowo-Widowiskowa 

Jastrzębie Zdrój, Sąd, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Katowice,  

Sala Koncertowa Sosnowiec, rozbudowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, 

rozbudowa Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, Stadion Piłkarski Tychy. 

 

 

  

 

 

                            

www.mostostal.waw.pl 

http://www.mostostal.waw.pl/


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. z siedzibą w Bytomiu zajmuje się głównie 
wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją  
i obrotem ciepła. Spółka posiada koncesje na 
wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję 
ciepła oraz obrót ciepłem. PEC Sp. z o.o. 
dostarcza ciepło dla celów ogrzewania 
pomieszczeń oraz podgrzewu ciepłej  
wody użytkowej na obszarze Bytomia  
i Radzionkowa. Przedsiębiorstwo prowadzi 

ciągłe przemiany technologiczne głównie poprzez modernizację i rozbudowę sieci 
ciepłowniczych, które doprowadziły do zwiększenia ilości posiadanej infrastruktury 
ciepłowniczej jak również do niezawodności w dostawie ciepła. Od 2017r. Spółka realizuje dwa 
projekty dofinansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020, dzięki którym dotychczas łącznie 
wybudowano ok. 13,7 km sieci ciepłowniczych oraz 197 indywidualnych węzłów cieplnych, a także 

zlikwidowano 7 grupowych stacji wymienników. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć, możliwe są 
szybkie zmiany technologiczne infrastruktury ciepłowniczej Spółki. Zastosowane nowoczesne 
rozwiązania umożliwiają dalszą modernizację zasobów, zmniejszenie występowania awarii 
oraz ograniczenie występowania zjawiska niskiej emisji, a tym samym poprawę jakości 
powietrza. 

 

 

  

www.ebok.pec.bytom.pl

http://www.ebok.pec.bytom.pl/


Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-

Ściekowej S.A. zajmuje się kompleksowym 

odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków  

z terenu miasta Tychy. Od 2006 roku jest 

producentem energii elektrycznej i ciepła ze 

źródeł odnawialnych – ekologicznego paliwa, 

jakim jest biogaz. W 2009r. RCGW S.A. 

zdecydowało się rozszerzyć zakres swej 

działalności proponując nowoczesny obiekt 

sportowo-rekreacyjny Park Wodny Tychy. 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej Parku Wodnego, wygrała 

firma Helmut Schick & Partner Polska. Postanowiono zasilić obiekt własną energią z biogazu 

produkowanego na oczyszczalni ścieków, który pozwoli zaopatrzyć obiekt w ciepło i prąd 

oraz wybudować Park Wodny jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa by ograniczyć 

wydatki związane z zatrudnieniem. Zastosowano w nim szereg rozwiązań mających 

wykorzystywać m.in. energię słoneczną oraz odzyskiwać energię uznawaną za stratę.  

Do nadzoru nad inwestycją wybrano firmę Bud-Invent a generalnym wykonawcą obiektu 

była firma „Mostostal Warszawa S.A. Podczas budowy RCGW S.A. aktywnie współpracowało 

z wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego Projektantem, Inżynierem  

i Wykonawcą. Podczas całej inwestycji RCGW S.A. aktywnie prowadziło promocję obiektu. 

Zastosowane rozwiązania pozwalają zaoszczędzić rocznie, 4,5 mln PLN związanych  

z zakupem energii elektrycznej i ciepła, które produkowane są z własnych źródeł. Istotnym 

aspektem sukcesu jest jego finansowanie RCGW S.A. zdecydowało, że tylko 50% inwestycji 

zostanie sfinansowane ze środków własnych spółki, a druga połowa środków zostanie 

sfinansowana przez instytucje finansujące. Powodzenie inwestycji budowy i eksploatacji 

Wodnego Parku Tychy oparte jest na trzech filarach: WPT jako zorganizowana i wydzielona 

część pracowników przedsiębiorstwa spółki RCGW S.A., umowa rekompensaty  

z Prezydentem Miasta Tychy na 10 lat funkcjonowania obiektu, wykorzystanie biogazu 

produkowanego na Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła. 

 

www.rcgw.pl

http://www.rcgw.pl/


Schick Architekci by TKHolding. Śląska 

pracownia architektoniczna wykorzystująca  

w swojej pracy najnowocześniejsze technologie 

takie jak wirtualna rzeczywistość oraz 

modelowanie komputerowe BIM. Autorzy 

między innymi Wodnego Parku Tychy, 

Najwyższego na Śląsku Biurowca Radius  

oraz kompleksu edukacyjno rekreacyjnego  

“Fabryka Wody w Szczecinie”. Mottem 

kilkudziesięcioosobowego zespołu projektantów 

jest “out of the box”. Pracownia obecnie wchodzi 

w skład grupy TKHolding zarządzanej przez arch. 

Andrzeja Truszczyńskiego oraz arch. Pawła 

Kobierzewskiego. Łączna wartość projektów 

wykonywanych przez zespół wynosi miliard 

złotych. Na szczególną uwagę w portfolio 

architektów, zasługuje oddany w tym roku do 

użytku najnowocześniejszy oraz najbardziej 

energooszczędny aquapark w Polsce - Wodny 

Park Tychy. 

 

                         

                  www.schickarchitekci.pl 

 

 

http://www.schickarchitekci.pl/


Spółdzielnia „MILENIUM” w Gliwicach w 
swojej ponad 20 letniej działalności 
związanej z zarządzaniem nieruchomościami 
stale zaspokaja potrzeby mieszkaniowe 
swoich członków ich rodzin oraz wszystkich 
osób zamieszkujących jej zasoby.  
Obecnie należące do zasobów Spółdzielni  
23 wielorodzinne budynki mieszkalne  
o łącznej powierzchni użytkowej 36.000m2  
obejmują obszar ponad 70 000m2. Otoczone  
są zewnętrznymi terenami, gdzie część 
mieszkalną uzupełniają zielone skwery 
służące mieszkańcom za miejsce wypoczynkowo – spacerowe. Zasoby Spółdzielni tworzą 
także nieruchomości garażowe i lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej ponad 
3.600m2 stanowiąc częściowo jej mienie. Konsekwentnie wdraża programy, których celem 
jest racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania  nieruchomości podnosząc jednocześnie 
bezpieczeństwo użytkowania lokali, standard i estetykę nieruchomości wraz z ich 
otoczeniem. Estetyka budynków wraz z otoczeniem zostały w okresie ostatnich lat w istotny 
sposób poprawione poprzez modernizację elewacji większości budynków mieszkalnych  
oraz miejscową poprawę jakości infrastruktury komunikacji pieszej. 

 

 

 

 

www.smmilenium.pl 

http://www.smmilenium.pl/


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” 

obejmuje 26 budynków mieszkalnych o 100 

klatkach schodowych i 1011 mieszkań  

o łącznej powierzchni 55 906m² . Niestety 

Spółdzielnia działa w trudnych warunkach 

zewnętrznych, nie sprzyjają jej stale 

zmieniające się przepisy dotyczące spółdzielni 

mieszkaniowych. Największym problemem 

okazał się nieuregulowany stan prawny 

gruntów, na których od 1979 r. spółdzielnia, 

jako użytkownik wieczysty, stawiała domy. 

Niezależnie od załatwiania skomplikowanych spraw terenowo – prawnych, Spółdzielnia 

podejmuje różne działania mające na celu poprawę jakości zamieszkiwania w zasobach 

spółdzielni. Sukcesywnie modernizuje budynki, powiększa parkingi, dba o estetykę 

otoczenia, wspiera działania policji i straży miejskiej, służące poprawie bezpieczeństwa. 

Aktualnie na osiedlu można korzystać z sieci handlowej, gabinetów medycznych, 

dentystycznych, poczty, ajencji bankowej, przychodni zdrowia, a dzieci cieszą się zabawą  

na zagospodarowanych placach zabaw. Działając w opisanych wyżej trudnych warunkach, 

Spółdzielnia podjęła wielorakie działania mające na celu poprawę jakości zamieszkiwania  

w swoich zasobach. Szczególnie do końca 2015 roku przeobrażenia nabierały dynamiki 

nieobserwowanej wcześniej. Jest to wynikiem szerokiego zwrócenia się aktualnego Prezesa 

w kierunku pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Na koniec bieżącego roku 

osiągnięta zostanie ilość 19 nieruchomości wielobudynkowych i 3 jednobudynkowe. Na 

kolejne dwa lata pozostanie już tylko jedna nieruchomość wielobudynkowa i 3 

jednobudynkowe do kompleksowej termomodernizacji, co pozwoli na zakończenie 

pierwszego etapu realizacji koncepcji prawie samowystarczalnej energetycznie w roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.stare.gliwice.pl 

 

http://www.stare.gliwice.pl/


Znaczący w kraju ośrodek naukowo-

dydaktyczny kształcący architektów na dwóch 

kierunkach: Architektura i Architektura 

Wnętrz oraz prowadzący badania naukowe  

w zakresie architektury i urbanistyki. Posiada 

kierunek w j. angielskim oraz akredytacje 

międzynarodową KAUT. Jeden z najlepszych 

Wydziałów Architektury w Polsce. Świadczy  

o tym kategoria naukowa A, oraz rankingi: 1 miejsce - publikacje, 1 miejsce - h-indeks, 3 miejsce - 

studia inżynierskie, 3 miejsce - cytowalność, 3 miejsce - preferencje pracodawców (w Polsce  

wg rankingu PERSPEKTYWY 2017). Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach: architektura  

i architektura wnętrz, Sukcesy międzynarodowe studentów architektury są codziennością. 

Absolwenci Wydziału są szanowani i cenieni na rynku pracy, natomiast wybitni twórcy architektury 

tworzą dzieła architektury, z których możemy być dumni. Śląska Szkoła Architektury to 40-lat 

(1977-2017), Śląska Szkoła Architektury Energooszczędnej 22-lata (1995-2017), a Śląska Szkoła 

Badań Jakościowych 20-lat doświadczeń (1997-2017). W 2017 roku wdrożono innowacyjne 

obowiązkowe standardy prowadzenia zajęć projektowych oraz Program Badawczy Architektury 

Kosmicznej. Wdrażane są również najnowsze tendencje w projektowaniu i nauczaniu (m.in. 

projektowanie uniwersalne, projektowanie parametryczne, Virtual Reality, PBL (Problem Based 

Learning) itp.). Wydział stale się rozwija, chce być nowoczesny i innowacyjny w nowej strategii 

rozwoju na lata 2016-2020 wskazano ponad 100 zadań do realizacji. W 2017 roku obchodzono  

40-lecie samodzielnego Wydziału (1977-2017). Były to owocne lata działalności naukowej, 

dydaktycznej, organizacyjnej i administracyjnej. Czas kształtowania się Śląskiej Szkoły Architektury. 

Ugruntowała się pozycja Wydziału w kraju i Europie. Od roku 1945. Wydział Architektury 

kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej jako Oddział Architektury  

w ramach Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego utworzonego w 1945 roku. W 1971 roku powołano 

tu Instytut Architektury, co doprowadziło do zmiany nazwy wydziału na Wydział Budownictwa  

i Architektury. Natomiast w 1977 powołano samodzielny Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. 

Pamiętając o swoich korzeniach, sięgających czasów Politechniki Lwowskiej oraz powojennej 

aktywności w ramach Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego oraz Budownictwa i Architektury 

Politechniki Śląskiej – pracownicy Wydziału z dumą, radością i nadzieją patrzą w przyszłość, 

konsekwentnie budują jego dobre imię.  

 

 

 

 

 

 

 

www.polsl.pl/wydzialy/rar/ 
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