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■ 2 kwiet nia 2019 r. spo tka nie z Rek to rem Wyż szej Szko ły Tech -
nicz nej JM Pio trem Li twą. Spo tka nie do ty czy ło współ pra cy Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa i Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go w za kre sie wspól -
nych przed się wzięć, w szcze gól no ści or ga ni za cji „XI Ślą skie go Fo -
rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” w dniu 17 czerw -
ca 2019 r. na te re nie WST.

■ 5-7 kwiet nia 2019 r. Tar gi Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry EXPO
Gli wi ce.

W ra mach EXPO Gli wi ce od by ła się Mul ti kon fe ren cja Dre am -Si -
le sia Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej od by ło się tak że
wie le pa ne li i cie ka we dys ku sje.
Re�la�cja�na str.�18

■ 11 kwiet nia 2019 r. – Kon fe ren cja In sty tu tu Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi. W Zam ku Na Ska le w Ląd ku -Zdro ju Ka pi tu ła Kon -
kur so wa wrę czy ła Sta tu et ki In we sty cja Ro ku, lau re atom kon kur su
In we sty cja Ro ku 2019. W uro czy sto ści wzię li udział przed sta wi cie -
le sa mo rzą dów, władz lo kal nych, władz spół dziel ni miesz ka nio wych,
za kła dów ko mu nal nych, przed się bior cy dzia ła ją cy na ryn ku nie ru -
cho mo ści. Ga lę Kon kur su otwo rzył Pre zes Za rzą du Kra jo wej
Izby Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Zbi gniew Olej ni czak, wi ta jąc
wszyst kich ze bra nych Go ści i wraz z Pre zy den tem Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa Ma riu szem Czy szek wrę czał lau re atom kon kur su sta -
tu et ki IN WE STY CJA RO KU oraz dy plo my.

■ 13 kwiet nia 2019 r. Wal ne Zgro ma dze nie Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach.

■ 25 kwiet nia 2019 r. po sie dze nie Ra dy Spo łecz nej Po li tech ni -
ki Ślą skiej, pod czas któ re go rek tor prof. dr hab. inż. Ar ka diusz Mę -
żyk przed sta wił dzia ła nia Po li tech ni ki we wdra ża niu usta wy „Pra -
wo o szkol nic twie wyż szym i na uce”, a prof. dr hab. inż. Ja nusz
Ko to wicz omó wił ob cho dy 75-le cia Po li tech ni ki Ślą skiej.

■ 27-29 kwiet nia 2019 r. Tar gi Dom i Oto cze nie w Mię dzy na ro -
do wym Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach.
Re�la�cja�na str.�20

■ 10 ma ja 2019 r. Warsz ta ty or ga ni zo wa ne przez Ślą ską Okrę -
go wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa w Wi śle dla pra cow ni ków, służb
ad mi ni stra cji i człon ków ŚlO IIB.

■ 17 ma ja 2019 r. roz po czę ły się eg za mi ny na upraw nie nia bu -
dow la ne trwa ją ce do 31 ma ja 2019 r. Uro czy ste wrę cze nie upraw -
nień na stą pi ło 7 czerw ca 2019 r. w sie dzi bie Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach.

■ 22 ma ja 2019 r. w Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu od był się
kon cert wio sen ny z oka zji 74-le cia Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.

■ 25 ma ja 2019 r. w Cen trum Kon gre so wym Po li tech ni ki Ślą skiej
wrę czo no no mi na cje pro fe sor skie m.in. otrzymał ją dr hab. inż. arch.
Klau diusz Fross – Dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry.

■ 23-24 ma ja 2019 r. od był się Ju bi le uszo wy X Kon gres Sto lar -
ki Pol skiej w Ja chran ce pod War sza wą. Or ga ni zo wa ny przez Zwią -
zek PO iD Kon gres Sto lar ki Pol skiej jest naj waż niej szym wy da rze -
niem de dy ko wa nym pol skiej bran ży sto lar ki bu dow la nej. To ide al na
oka zja do wy mia ny do świad czeń, na wią za nia bez po śred nich re -
la cji biz ne so wych, a tak że od by cia roz mów od no śnie przy szłe go
roz wo ju bran ży.

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA

KA LEN DA RIUM
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–�Pa�nie�Rek�to�rze�już�po raz�ko�lej�ny�Ślą�-
ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�or�ga�ni�zu�je�wspól�-
nie�z Wyż�szą�Szko�łą�Tech�nicz�ną�w Ka�to�-
wi�cach� i w jej� go�ścin�nych� mu�rach
kon�fe�ren�cję�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�-
twa,�Nie�ru�cho�mo�ści.�Pro�sił�bym�o przy�bli�-
że�nie�na�szym�Czy�tel�ni�kom 15�let�niej�już
hi�sto�rii�uczel�ni.

– Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi -
cach rozpoczęła działalność na pod sta wie
de cy zji Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor -
tu z dnia 15 grud nia 2003 ro ku i jest pierw -
szą na Ślą sku, nie pu blicz ną wyż szą uczel -
nią pro wa dzą cą stu dia na kie run kach
tech nicz nych i ar ty stycz nych. Na Wy dzia le
Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i Sztuk Sto so wa -
nych kształ ci my stu den tów na kie run kach:
Ar chi tek tu ra, Bu dow nic two, Me cha tro ni ka,
Ar chi tek tu ra wnętrz, Go spo dar ka prze -
strzen na, Wzor nic two, In for ma ty ka. Uczel -
nię cha rak te ry zu je prak tycz ny mo del kształ -
ce nia i no wo cze sny sys te mem edu ka cji,
od po wia da ją cy współ cze snym eu ro pej skim
stan dar dom. Uczel nia współ pra cu je z przed -
się bior stwa mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność
go spo dar czą w za kre sie zbież nym z kie run -
ka mi kształ ce nia. Ce lem tej współ pra cy

jest mię dzy in ny mi do sto so wa nie pro gra mów
kształ ce nia do po trzeb pra co daw ców.

W 2018 r. zo stał po wo ła ny Wy dział Na -
uk Me dycz nych w Za brzu, ofe ru ją cy kształ -

ce nie na kie run kach: le kar skim i pie lę -
gniar skim.
–�Tym�ra�zem XI już�Ślą�skie�Fo�rum�po�-

świę�co�ne�bę�dzie�te�ma�to�wi:�Pre�fa�bry�ka�-

Wy�cho�dzi�my�na�prze�ciw
tren�dom�edu�ka�cyj�nym
i ocze�ki�wa�niom�ryn�ku�pra�cy

Roz mo wa z dr inż. PIO TREM LI TWĄ
Rek to rem Wyż szej Szko ły Tech nicz nej
w Ka to wi cach
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ty�przy�szło�ści�–�si�ła�na�pę�do�wa�bu�dow�nic�-
twa�miesz�ka�nio�we�go�i uży�tecz�no�ści�pu�-
blicz�nej”.�Te�mat�ten�za�in�te�re�su�je�za�pew�-
ne� nie� tyl�ko� spe�cja�li�stów� ale� rów�nież
stu�den�tów�wa�szej�uczel�ni,�bo�prze�cież
bu�dow�nic�two�i spra�wy�z nim�zwią�za�ne�to
jed�ne z głów�nych�kie�run�ków�kształ�ce�nia
na WST.

– Te ma ty ka i pro gram XI Ślą skie go Fo rum
są ści śle zwią za ne z kie run ka mi kształ ce -
nia na na szej Uczel ni, tj. Bu dow nic twem (In -
ży nie rią lą do wą) i Ar chi tek tu rą. W tych dys -
cy pli nach na uko wych ma my naj więk sze
do świad cze nie i osią gnię cia. Te ma ty ka pre -
fa bry ka tów jest jak naj bar dziej ak tu al na. Ob -
ser wu je my du że za in te re so wa nie bu dow nic -
twem miesz kal nym, usłu go wym i biu ro wym
nie tyl ko w na szym re gio nie, ale w wie lu eu -
ro pej skich kra jach, na przy kład w Szwe cji.
Uwa żam, że XI Ślą skie Fo rum speł ni nie tyl -
ko ro lę edu ka cyj ną oraz po zwo li na wy mia -
nę do świad czeń w te ma ty ce pre fa bry ka tów,
ale rów nież przy czy ni się do sfor mu ło wa nia

wnio sków kie ro wa nych do ar chi tek tów, pro -
jek tan tów i wy ko naw ców ro bót bu dow la nych.
–�Stu�dia�zwią�za�ne�z bu�dow�nic�twem�to

jed�nak�nie�wszyst�ko,�gdy�spoj�rzy�się�na li�-
stę� kie�run�ków� i spe�cjal�no�ści� ofe�ro�wa�-
nych�przez�Wyż�szą�Szko�łą�Tech�nicz�ną
w Ka�to�wi�cach,�moż�na�uświa�do�mić�so�bie,
że�lu�dzie�tu�wy�kształ�ce�ni�bę�dą�de�cy�do�-
wać�prak�tycz�nie�o wie�lu�aspek�tach�na�sze�-
go�ży�cia.

– Uczel nia wy cho dząc na prze ciw no wo -
cze snym tren dom edu ka cyj nym oraz ocze -
ki wa niom ryn ku pra cy, sta le się roz wi ja
i po sze rza swo ją ofer tę stu diów dy plo mo -
wych i po dy plo mo wych, za pew nia jąc ab sol -
wen tom nie tyl ko za wo do we przy go to wa nie
do przy szłej pra cy, ale rów nież do świad cze -
nie i na by cie pro fe sjo nal nych kom pe ten cji
nie zbęd nych do od na le zie nia się na wy ma -
ga ją cym ryn ku pra cy. Po nad to od 2018 r.
w struk tu rach WST dzia ła Cen trum Szko le -
nio wo – Edu ka cyj ne, któ re w swo jej ofer cie
ma sze ro ką ga mę usług roz wo jo wych w for -

mie kur sów i szko leń pod no szą cych kwa li -
fi ka cje pra cow ni ków i pra co daw ców w róż -
nej te ma ty ce.
–�Ja�kie�są�atu�ty�Wyż�szej�Szko�łą�Tech�-

nicz�nej�i co�da�je�mło�de�mu�czło�wie�ko�wi
ukoń�cze�nie� jed�ne�go� z kie�run�ków� stu�-
diów?

– Dzię ki na wią za nej współ pra cy z kra jo wym
i za gra nicz nym oto cze niem biz ne so wym,
Uczel nia za pew nia ab sol wen tom nie tyl ko za -
wo do we przy go to wa nie do przy szłej pra cy, ale
rów nież do świad cze nie i na by cie pro fe sjo nal -
nych kom pe ten cji nie zbęd nych do od na le zie -
nia się na wy ma ga ją cym ryn ku pra cy.

Ukoń cze nie stu diów w Wyż szej Szko le
Tech nicz nej w Ka to wi cach, a w szcze gól no -
ści kie run ków tech nicz nych ta kich jak: bu -
dow nic twa czy ar chi tek tu ra da je sze ro kie
moż li wo ści za wo do we i per spek ty wy, któ re
otwie ra ją dro gę na glo bal ny ry nek pra cy, nie
tyl ko w Pol sce.
–� Czy� Wyż�sza� Szko�ła� Tech�nicz�na

współ�pra�cu�je� w ob�sza�rze� na�uko�wym
i dy�dak�tycz�nym�z za�gra�nicz�ny�mi�uczel�-
nia�mi�i in�sty�tu�cja�mi�ba�daw�czy�mi?

– Współ pra ca mię dzy na ro do wa Wyż szej
Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach jest jed -
nym z fi la rów stra te gii roz wo ju Uczel ni.

W ra mach współ pra cy mię dzy na ro do -
wej re ali zo wa ne są na stę pu ją ce ce le stra -
te gicz ne:

• po dej mo wa nie dzia łań na rzecz na wią -
za nia współ pra cy z ko lej ny mi uczel nia mi
w kra jach UE oraz spo za UE,

• zwięk sze nie licz by stu den tów oraz pra -
cow ni ków bio rą cych udział w pro gra mach
mię dzy na ro do wych,

• or ga ni zo wa nie wspól nych z part ne ra mi
za gra nicz ny mi kon fe ren cji na uko wych,

• umię dzy na ro do wie nie ka dry na uko wo -
-dy dak tycz nej,

• roz wi ja nie kom pe ten cji oso bi stych
i za wo do wych pra cow ni ków i stu den tów
w pro ce sie mo bil no ści po przez udział w kon -
fe ren cjach, se mi na riach, szko le niach i wy da -
rze niach o za się gu mię dzy na ro do wym,

• wy mia na mię dzy na ro do wa stu den tów
i pra cow ni ków Uczel ni, za sto so wa nie i wdra -
ża nie wy pra co wa nych roz wią zań po zna nych
w to ku zdo by wa nia do świad czeń za gra nicz -
nych,

• wspie ra nie dzia łań in no wa cyj nych.
W pro gra mie kształ ce nia ist nie je moż li -

wość od by cia prak tyk i sta ży oraz wy mia ny
ka dry dy dak tycz no -na uko wej oraz stu den -
tów z fir ma mi oraz uczel nia mi za gra nicz ny -
mi. WST czyn nie uczest ni czy w Pro gra mie
Era smus +, każ de go ro ku w 100% wy ko rzy -
stu jąc przy zna ne miej sca na mo bil ność
stu den tów, dy dak ty ków oraz pra cow ni ków
ad mi ni stra cji do Uczel ni part ner skich, któ -
rych jest obec nie 14. Po nad to współ pra cu -
je my z kil ku dzie się cio ma Uczel nia mi
w Eu ro pie i USA na pod sta wie umów bi la -
te ral nych. Aby umoż li wić wy mia nę za gra -
nicz ną Uczel nia pro wa dzi lek to ra ty z ję zy -
ka an giel skie go i nie miec kie go, w pro gra mie
któ rych prze wi dzia na jest na uka słow nic twa
spe cja li stycz ne go z za kre su wy bra ne go
kie run ku stu diów. Stu den ci po zna ją ję zyk
na po zio mie co naj mniej B2, co po zwa la im
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się swo bod nie ko mu ni ko wać pod czas mo -
bil no ści za gra nicz nych oraz na ak tyw ny
udział w wy kła dach za gra nicz nych spe cja -
li stów or ga ni zo wa nych na Uczel ni, a tak że
lek tu rę li te ra tu ry fa cho wej.

Po nad to, stu den ci ma ją moż li wość uczest -
ni cze nia w Zin te gro wa nym Pro gra mie Stu -
diów z Tech ni sche Hoch schu le Mit tel hes sen
w miej sco wo ści Gies sen w Niem czech, koń -
czą cym się po dwój nym dy plo mo wa niem.

W opi nii Władz Uczel ni wy wa żo ne wy ko -
rzy sta nie przez stu den tów moż li wo ści wy -
ni ka ją cych z pro ce su umię dzy na ro do wie nia
bę dzie atu tem ab sol wen tów WST na ryn ku
pra cy.
–�Czy�po�za�stu�dia�mi�ofe�ru�je�cie�rów�nież

in�ne�usłu�gi�edu�ka�cyj�ne?
– Uczel nia jest or ga ni za to rem licz nych

kon fe ren cji, kon gre sów i tar gów bran żo wych,
a tak że olim piad i kon kur sów dla mło dzie -
ży. Cen trum Szko le nio wo-Edu ka cyj ne Wyż -
szej Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach pro -
wa dzi kur sy, szko le nia i warsz ta ty – za rów no
dla stu den tów, któ rzy chcą roz wi nąć swo ją
wie dzę i umie jęt no ści, jak i osób z ze wnątrz,
za mie rza ją cych pod nieść swo je kom pe -
ten cje i kwa li fi ka cje za wo do we.

Re ali zu je my pro jek ty, na któ re Uczel nia
po zy ska ła środ ki ze wnętrz ne w ra mach
ogło szo nych przez in sty tu cje po śred ni czą -
ce kon kur sów. Przy kła do wo w tym ro ku
w Za brzu po wstał Uni wer sy tet Dzie cię co-
Mło dzie żo wy WST, któ ry z po wo dze niem
pro wa dzi za ję cia ar ty stycz ne i tech nicz ne dla
dzie ci z Za brza w wie ku od 7 do 17 lat. Pro -
jekt ten bę dzie re ali zo wa ny przez trzy la ta.

Po nad to w br. re ali zu je my pro jekt „FOLK
SUM MER SCHO OL” – the way for cross -
-bor der in ter cul tu ral dia lo gue”, któ re go
głów nym ce lem jest po pu la ry za cja po ten cja -
łu kul tu ro we go ob sza ru po gra ni cza pol -
sko -sło wac ko -cze skie go oraz re gio nu
Kar pat Za chod nich ze szcze gól nym
uwzględ nie niem tra dy cji wzor nic twa i ubio -
ru. Wy cho dząc na prze ciw no wo cze snym
tren dom edu ka cyj nym – przed się wzię cie
bę dzie re ali zo wa ne w for mie let nie go obo zu
edu ka cyj ne go „FOLK SUM MER SCHO OL”,
za wie ra ją cego wy kła dy oraz warsz ta ty ar ty -

stycz ne. Oprócz stwo rze nia wa run ków
do ak tyw ne go wy po czyn ku, wy kła dy i warsz -
ta ty umoż li wią mło dym lu dziom od kry wa nie
toż sa mo ści na ro do wej, po zna nie po do -
bieństw i róż nic kul tu ro wych, in te gra cję
z in ny mi człon ka mi gru py wy szeh radz kiej,
roz wi ja nie ich umie jęt no ści ar ty stycz nych,
co jest spój ne z po li ty ką Gru py Wy szeh radz -
kiej. Pro jekt sta no wi szan sę do po głę bie nia
re la cji pol sko -cze sko -sło wac kiej oraz moż -
li wość upo wszech nia nia folk lo ru we współ -
cze snej kul tu rze na szych państw.

W okre sie od 1 kwiet nia 2017 r.
do 31 grud nia 2022 r. WST w part ner stwie
z Izbą Rze mieśl ni czą oraz Ma łej i Śred niej
Przed się bior czo ści w Ka to wi cach re ali zu je
pro jekt pt. „Ślą ski sys tem PSF wspar ciem
roz wo ju MMŚP”. Je ste śmy w wo je wódz twie
ślą skim jed nym z kil ku ope ra to rów środ ków
fi nan so wych de dy ko wa nych pra cow ni kom
i pra co daw com. Ce lem pro jek tu jest uzy ska -
nie kom pe ten cji i kwa li fi ka cji przez 5000
osób z sek to ra mi kro, ma łych i śred nich
przed się biorstw zgod nych z ich po trze ba mi
z wo je wódz twa ślą skie go.
–�Na za�koń�cze�nie� pro�sił�bym� o kil�ka

słów�na te�mat�przy�szło�ści�Uczel�ni.�Ja�kie
są pla�ny�na naj�bliż�sze�la�ta, czy�roz�wa�ża�-
cie�po�sze�rze�nie�ofer�ty�edu�ka�cyj�nej?

– Dzi siaj pod sta wo wym za da niem każ dej
uczel ni w Pol sce jest do sto so wa nie struk -
tur i re gu la cji we wnętrz nych do wy mo gów
no wej usta wy – Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym i na uce. Po nad to za mie rza my roz wi -
jać dzia łal ność dy dak tycz ną i na uko wą
na kie run kach: le kar skim i pie lę gniar skim.
W tym ce lu na Wy dzia le Na uk Me dycz nych
or ga ni zu je my in fra struk tu rę oraz no wo cze -
sną ba zę dy dak tycz ną i na uko wą. Re ali zu -
je my rów nież za da nia zwią za ne z dzia łal no -
ścią ba daw czo – na uko wą.
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wiał:
DA�NIEL�BIE�NEK

Zdję cia:
Wyż�sza Szko�ła Tech�nicz�na

w Ka�to�wi�cach

Drinż.PiotrLitwa –�eks�pert�z za�kre�su�gór�nic�-
twa�geo�lo�gii,�przez�wie�le�lat�zwią�za�ny�z pol�skim
gór�nic�twem.�W la�tach 2000�–�2005�dy�rek�tor
Okrę�go�we�go�Urzę�du�Gór�ni�cze�go�w By�to�miu�i Gli�-
wi�cach,�w la�tach 2005�–�2008�wi�ce�pre�zes�Wyż�-
sze�go�Urzę�du�Gór�ni�cze�go,�a na�stęp�nie�do ro�-
ku 2014�pre�zes�Wyż�sze�go�Urzę�du�Gór�ni�cze�go,
w la�tach 2014–2015�wo�je�wo�da�ślą�ski.�Od 2018
pro�rek�tor� i na�stęp�nie� rek�tor� Wyż�szej� Szko�ły
Tech�nicz�nej�w Ka�to�wi�cach.�Po�sia�da�sto�pień�ge�-
ne�ral�ne�go�dy�rek�to�ra�gór�nic�twa.
Za�an�ga�żo�wa�ny�w dzia�łal�ność�na�uko�wą�i dy�dak�-
tycz�ną.�W la�tach 2005–2009�był�pre�ze�sem�Ko�-
ła�Wy�dzia�ło�we�go�Sto�wa�rzy�sze�nia�Wy�cho�wan�-
ków�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.�Od 2010�r.�do 2013�r.
był� prze�wod�ni�czą�cym� ko�mi�te�tu� ste�ru�ją�ce�go
stra�te�gicz�ne�go�pro�jek�tu�ba�daw�cze�go�pt. Po�pra�-
wa�bez�pie�czeń�stwa�pra�cy�w ko�pal�niach przy Na�-
ro�do�wym�Cen�trum�Ba�dań�i Roz�wo�ju.�Za�ini�cjo�wał
wie�le�roz�wią�zań�tech�nicz�nych�i or�ga�ni�za�cyj�nych
ma�ją�cych� na ce�lu� po�pra�wę� bez�pie�czeń�stwa
pra�cy�z za�kła�dach�gór�ni�czych�oraz�uspraw�nie�nie
dzia�łal�no�ści�or�ga�nów�nad�zo�ru�gór�ni�cze�go.�Pro�wa�-
dził� za�ję�cia� ze� stu�den�ta�mi� wyż�szych� uczel�ni
oraz�stu�diów�po�dy�plo�mo�wych�na Po�li�tech�ni�ce
Ślą�skiej�w Gli�wi�cach�oraz�Aka�de�mii�Gór�ni�czo�-Hut�-
ni�czej.
Au�tor�pu�bli�ka�cji�na�uko�wych�z za�kre�su�te�ma�ty�-
ki�bez�pie�czeń�stwa�w gór�nic�twie.�Po�wo�ły�wa�ny
wie�lo�krot�nie�w skład�róż�nych�ko�mi�sji�bran�żo�-
wych�–�w tym�wy�ja�śnia�ją�cych�przy�czy�ny�ka�-
ta�strof�gór�ni�czych,�oraz�eg�za�mi�na�cyj�nych�dzia�-
ła�ją�cych� przy or�ga�nach� nad�zo�ru� gór�ni�cze�go.
Ak�tu�al�nie�jest�człon�kiem�Ko�mi�sji�do spraw�Za�-
gro�żeń�w Za�kła�dach�Gór�ni�czych�oraz�Ko�mi�sji�eg�-
za�mi�na�cyj�nych�przy Wyż�szym�Urzę�dzie�Gór�ni�-
czym.�Za�sia�dał�w Ko�mi�te�cie�Gór�nic�twa�Pol�skiej
Aka�de�mii�Na�uk�oraz�w ko�le�gium�re�dak�cyj�nym
mie�sięcz�ni�ka� Wyż�sze�go� Urzę�du� Gór�ni�cze�go
„Bez�pie�czeń�stwo�Pra�cy�i Ochro�na Śro�do�wi�ska
w Gór�nic�twie”.�Ak�tu�al�nie�jest�człon�kiem�Ko�mi�-
sji�Ochro�ny�Te�re�nów�Gór�ni�czych�Pol�skiej�Aka�-
de�mii�Na�uk�–�Od�dział�w Ka�to�wi�cach.

EDUKACJA
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Ogra�ni�czyć�ni�ską�emi�sję
wal�czyć�ze�smo�giem
5 kwiet nia w ha li Are na w Gli wi cach od by ły się ob ra dy pierw szej w tym ro ku czę ści XI Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści. – Te ma tem Fo rum są no wo cze sne tech ni ki i tech no lo gie
w bu dow nic twie w ce lu ogra ni cze nia ni skiej emi sji i wal ki ze smo giem. Te mat jest jak naj bar dziej
świe ży i istot ny – mó wił otwie ra jąc kon fe ren cję i wi ta jąc jej uczest ni ków Ma riusz Czy szek pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. – Za wsze jed nak trze ba pod cho dzić do tych za gad nień z dy stan sem
i du żym za so bem wie dzy i ro zu mie jąc ocze ki wa nia spo łecz ne. Po dzie li li śmy to za gad nie nie na gru -
py te ma tycz ne – mó wił Pre zy dent. – Po pierw sze ja kie są moż li wo ści fi nan so wa nia ta kich przed się -
wzięć, ja ki jest za kres wspar cia ja kie do ku men ta cje są po trzeb ne do po zy ski wa nia tych środ ków
mo gą cych nam po móc w li kwi da cji lub ogra ni cze nia ni skiej emi sji.
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Wi ce pre zy dent Gli wic Adam�Neu�mann
w swym wy stą pie niu stwier dził m.in. że mia -
sto Gli wi ce ak tyw nie wspie ra Tar gi Bu dow -
nic twa, któ re prze nio sły się z go ścin nych
obiek tów Po li tech ni ki Ślą skiej do Are ny
Gli wi ce. Mia sto w ra mach tych tar gów już
od ja kie goś cza su or ga ni zu jąc swo je sta no -
wi sko, swój box in for ma cyj ny, dzię ki któ re -
mu pro pa gu je roz wią za nia ma ją ce słu żyć po -
pra wie niu ja ko ści po wie trza na Gli wi ca mi,
nad re gio nem. Wszy scy za in te re so wa ni
mo gą otrzy mać wie le in for ma cji na te mat do -
ta cji, ulg po dat ko wych, wszel kie go ro dza ju
in nych za chęt i na te mat roz wią zań tech nicz -
nych, któ rych jest cał kiem spo ro u wy -
staw ców na tar gach. My ślę – mó wił wi ce pre -
zy dent – że wciąż trze ba o tym mó wić ma jąc
na uwa dze przede wszyst kim pra wo, któ re
za ist nia ło i któ re uchwa łą Sej mi ku Ślą skie -
go za trzy la ta bę dzie bar dzo kon kret nie obo -
wią zy wać. Sta ra my się do te go pod cho dzić
tak, że ten okres na le ży wy ko rzy stać na do -
radz two za chę ty, pro pa go wa nie wśród
miesz kań ców, wła ści cie li nie ru cho mo ści
wszel kich roz wią zań, ale też mó wie nie
o tym, że oczy wi ście po wie trze po win no być
czy ste, że naj więk szym za gro że niem jest ni -
ska emi sja i trze ba ją zwal czać, zda jąc so -
bie spra wę z te go, że nie ste ty nikt w tym wła -
ści cie li nie ru cho mo ści nie za stą pi. Trze ba ich
za chę cać, da wać na rzę dzia, trze ba ich
wspo ma gać m.in. ta ki mi przed się wzię cia mi
jak ta kon fe ren cja.

Elż�bie�ta� Ki�siel kie row nik ze spo łu do -
rad ców ener ge tycz nych WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach w swym re fe ra cie omó wi ła „Za sa dy
po zy ski wa nia środ ków na li kwi da cję ni skiej
emi sji w ra mach pro gra mu czy ste po wie trze
oraz in nych in stru men tów fi nan so wych
WFO ŚiGW”. Pre le gent ka przed sta wi ła ofer -
tę ja ką Wo je wódz ki Fun dusz ma w wal ce ze
smo giem, a ta ofer ta skie ro wa na do wszyst -
kich, któ rzy naj bar dziej za nie czysz cza ją
po wie trze.

Dla cze go ze spół do rad ców ener ge tycz -
nych zaj mu je się te ma ty ką? W 2014 ro ku
stwier dzo no, że pań stwo pol skie ma pew -
ne kło po ty z wy wią za niem się z zo bo wią za -
nia kli ma tycz ne go 3x20 i pod ję to ta ką ini cja -
ty wę. Po wo ła no ogól no pol ski sys tem
wspar cia do rad cze go dla sek to ra pu blicz ne -
go, miesz ka nio we go i przed się biorstw w za -
kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej i od na -
wial nych źró deł ener gii. Na sze usłu gi
do rad cze są fi nan so wa ne w 100 proc.
z fun du szy unij nych i w związ ku z tym
wszyst ko co ro bi my jest bez płat ne dla od -
bior ców. Od bior ca mi mo gą być wszy scy:
oso by fi zycz ne i przed się bior stwa, sek tor pu -
blicz ny czy li przede wszyst kim gmi ny, a tak -
że sek tor miesz kal nic twa.

W wo je wódz twie dzia ła 5 do rad ców:
• Re gion Za chod ni, obej mu ją cy po wia ty:

tar no gór ski, gli wic ki, Gli wi ce, Za brze, By tom,
Pie ka ry Ślą skie – Elż bie ta Ki siel – Kie row -
nik ze spo łu, e -ma il: e.ki siel@wfo sigw.ka to -
wi ce.pl;

• Re gion Po łu dnio wy, obej mu ją cy po -
wia ty: biel ski, cie szyń ski, ży wiec ki, Biel sko -
-Bia łą, Ru dę Ślą ską, Ka to wi ce – Wio let ta
Joń czyk, e -ma il: w.jon czyk@wfo sigw.ka to -
wi ce.pl;

• Re gion Wschod ni, obej mu ją cy po wia ty:
mysz kow ski, za wier ciań ski, bę dziń ski, Dą -
bro wę Gór ni czą, So sno wiec, My sło wi ce, Ja -
worz no, Ty chy – Łu kasz Ba lion, e -ma il: l.ba -
lion@wfo sigw.ka to wi ce.pl;

• Re gion Po łu dnio wo -Za chod ni, obej mu -
ją cy po wia ty: ra ci bor ski, wo dzi sław ski, mi -
ko łow ski, pszczyń ski, bie ruń sko -lę dziń ski,
Ryb nik, Żo ry, Ja strzę bie -Zdrój – Szy mon
Twar doń, e -ma il: s.twar don@wfo sigw.ka to -
wi ce.pl.

Usłu gi do rad cze to kon sul ta cje zwią za ne
z we ry fi ka cją i wdra ża niem pla nów go spo -
dar ki ni sko emi syj nej PGN, kon sul ta cje zwią -
za ne z przy go to wa niem i re ali za cją in we sty -
cji w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej
(EE) i OZE oraz moż li wo ści ich fi nan so wa -
nia, wspar cie w we ry fi ko wa niu au dy tów
ener ge tycz nych, spo tka nia in for ma cyj no -

-edu ka cyj ne, udział w kon fe ren cjach, wy da -
rze niach bran żo wych w za kre sie EE, OZE
i go spo dar ki ni sko emi syj nej dla sek to ra pu -
blicz ne go, miesz ka nio we go, przed się bior ców,
osób fi zycz nych, po ra dy me ry to rycz ne,
współ pra ca z lo kal ny mi in sty tu cja mi.

Pro gram prio ry te to wy „Czy ste Po wie -
trze” to pro jekt re ali zo wa ny we współ pra cy
Mi ni ster stwa Śro do wi ska i part ne rów. „Czy -
ste Po wie trze” to kom plek so wy pro gram, któ -
re go ce lem jest zmniej sze nie lub unik nię cie
emi sji py łów i in nych za nie czysz czeń wpro -
wa dza nych do at mos fe ry przez do my jed -
no ro dzin ne. Pro gram sku pia się na wy mia -
nie sta rych pie ców i ko tłów na pa li wo sta łe
oraz ter mo mo der ni za cji bu dyn ków jed no ro -
dzin nych, by efek tyw nie za rzą dzać ener gią.
Dzia ła nia te nie tyl ko po mo gą chro nić śro -
do wi sko, ale do dat ko wo zwięk szą do mo wy
bu dżet, dzię ki oszczęd no ściom fi nan so -
wym.

Pro gram skie ro wa ny jest do osób fi zycz -
nych bę dą cych wła ści cie la mi do mów jed no -
ro dzin nych lub osób po sia da ją cych zgo dę
na roz po czę cie bu do wy bu dyn ku jed no ro -
dzin ne go. Do ta cje i po życz ki bę dą udzie la -
ne za po śred nic twem szes na stu Wo je -
wódz kich Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej (WFO ŚiGW). Bu dżet
Pro gra mu to 103 mld zł.

Ko rzy sta jąc z pro gra mu zy sku je się zwrot
czę ści po nie sio nych kosz tów. Mak sy mal ny
moż li wy koszt, od któ re go li czo na jest do -
ta cja, to 53 tys. zł. Je śli kosz ty re ali za cji in -
we sty cji prze kro czą 53 tys. zł., do dat ko we
kosz ty mo gą być do fi nan so wa ne w for ma -
cie po życz ki. Mi ni mal ny koszt kwa li fi ko wa -
ny pro jek tu to 7 tys. zł.

Pro gram prze wi du je do fi nan so wa nia m.in.
na: wy mia nę sta rych źró deł cie pła (pie ców
i ko tłów na pa li wa sta łe) oraz za kup i mon -
taż no wych źró deł cie pła, speł nia ją cych wy -
ma ga nia pro gra mu, do cie ple nie prze gród bu -
dyn ku, wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej,
in sta la cję od na wial nych źró deł ener gii (ko -
lek to rów sło necz nych i in sta la cji fo to wol ta -
icz nej), mon taż wen ty la cji me cha nicz nej
z od zy skiem cie pła.

For my do fi nan so wa nia: do ta cja i po życz -
ka. Re ali za cja pro gra mu: la ta 2018-2029 r.
Pod pi sy wa nie umów do: 31.12.2027 r. Za -
koń cze nie wszyst kich prac ob ję tych umo wą
do: 30.06.2029 r.

Wa ru nek pod sta wo wy: Dla bu dyn ków ist -
nie ją cych: wy mia na sta re go pie ca/ko tła
na pa li wo sta łe na no we źró dło cie pła speł -
nia ją ce wy ma ga nia pro gra mu. Dla bu dyn ków
no wo bu do wa nych: za kup i mon taż no we -
go źró dła cie pła speł nia ją ce go wy ma ga nia
pro gra mu.

Okres, w któ rym mo gą być po no szo ne
kosz ty kwa li fi ko wa ne: Dla wnio sków skła da -
nych od 21.01.2018 r. do 30.06.2019 r. – do 12
mie się cy przed dniem zło że nia wnio sku. Dla
wnio sków skła da nych od 1.07.2019 r.
– od da ty zło że nia wnio sku (oprócz kosz tów
zwią za nych z do ku men ta cją pro jek to wą i au -
dy tem) Mak sy mal ne kosz ty kwa li fi ko wa ne,
od któ rych jest li czo na wy so kość do ta cji
53 tys. zł. Mi ni mal na war tość kosz tów kwa -
li fi ko wa nych przed się wzię cia – 7 tys. zł.

Wi�ce�pre�zy�dent�Gli�wic�Adam�Neu�mann�

Elż�bie�ta�Ki�siel
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Opro cen to wa nie zmien ne po życz ki nie wię -
cej niż WI BOR 12M + 70 punk tów ba zo wych,
ale nie mniej niż 2% rocz nie. Pla no wa ny okres
spła ty po życz ki: do 15 lat.

An�drzej� Gu�ła� li der Pol skie go Alar mu
Smo go we go w swym wy stą pie niu „Czy ste
Po wie trze 2.0 – Nie zbęd ne zmia ny w pro -
gra mach fi nan su ją cych li kwi da cje ni skiej emi -
sji” od niósł się kry tycz nie do pro gra mu ma -
ją ce go ogra ni czyć ni ska emi sję.

Pol ski Alarm Smo go wy to ini cja ty wa spo -
łecz na, któ ra po wsta ła kil ka lat te mu w jed -
nym ce lu, by roz wią zać pro blem za nie czysz -
czo ne go po wie trza w Pol sce. Za czy na li śmy
lo kal nie w Kra ko wie te raz Alarm Smo go wy
zrze sza 30 od dol nych ini cja tyw.

Dla cze go mo ją pre zen ta cję na zwa łem
Czy ste Po wie trze 2.0, bo świa do mość po -
trze by zmia ny w tym pro gra mie jest na praw -
dę du ża. Ta świa do mość po ja wi ła się nie tyl -

ko na po zio mie lo kal nym, ale rów nież
na po zio mie rzą do wym. Ja da ję te mu pro -
gra mo wi pół ro ku. Wie rzę, że ten pro gram
bę dzie moc no zre struk tu ry zo wa ny. O ten
pro gram zbie ga my od kil ku lat i to się uda -
ło. Ten pro gram jest bar dzo po trzeb ny, po -
nie waż bez nie go, bez je go wspar cia, nie
prze pro wa dzi my Po la ków prze trud ny okres
trans for ma cji ener ge tycz nej, a my mó wi my
o ogrom nej ska li przed się wzię cia.

Co jest głów nym źró dłem za nie czysz cze -
nia po wie trza w Pol sce? To jest ni ska emi -
sja. Po nad po ło wa cał ko wi tej emi sji py łów
po cho dzi ze spa la nia wę gla i drew na w go -
spo dar stwach do mo wych. Dla te go my ja ko
Pol ska i Po la cy je ste śmy nie chlub nym li de -
rem w za kre sie za nie czysz cze nia po wie trza
ca łej Unii Eu ro pej skiej.

Do bu dyn ków jed no ro dzin nych kie ro wa -
ny jest pro gram Czy ste Po wie trze. Tych bu -
dyn ków jest 5,5 mi lio na. Je śli po pa trzy my się
na struk tu rę ogrze wa nia tych bu dyn ków
to 80 proc. tych bu dyn ków ja ko głów ne źró -
dło ogrze wa nia ma pa li wo sta łe. A dru ga
rzecz to to, że pol skie bu dyn ki są bar dzo
złym sta nie ener ge tycz nym są „wam pi ra mi
ener ge tycz ny mi”. W tej chwi li w wo je wódz -
twie ślą skim, a jest już 8 wo je wództw, któ -
re ma ja uchwa ły an ty smo go we, jest ob li ga -
to ryj ny na kaz wy mia ny urzą dzeń, któ re nie
speł nia ją stan dar dów emi syj nych. Dru ga re -
gu la cja, któ ra we szła w tym ro ku to jest za -
kaz sprze da ży urzą dzeń te go ty pu. Od tej
re gu la cji, któ ra wcho dzi w ży cie tym ro ku,
od za ka zu sprze da ży po za kla so wych urzą -
dzeń, tak na praw dę my za czę li śmy wal kę ze
smo giem.

Ska la te go przed się wzię cia jest ogrom na.
Na pro gram Czy ste Po wie trze rząd za de kla -
ro wał, że prze zna czy 103 mi liar dy zł
przez 10 lat. Plan jest ta ki że by zmo der ni -
zo wać 4 mi lio ny bu dyn ków jed no ro dzin -
nych – gi gan tycz na ska la.

Ale za sta nów my się, je śli jest to 10 lat to
ile bu dyn ków rocz nie po win ni śmy mo der ni -
zo wać że by osią gnąć ten cel? 400 tys. rocz -

nie i w tym tkwi pro blem obec ne go pro gra -
mu Czy ste Po wie trze, że ten pro gram nie ma
naj mniej szych szans roz wi nąć się na du żą
ska lę, na ta ką, że by roz wią zy wa ła w sen -
sow ny spo sób pro blem za nie czysz czo ne go
po wie trza. Że by śmy osią gnę li za kła da -
na ska lę i że by ta ki pro gram mógł się roz -
wi nąć po win ni śmy pod pi sy wać 1000 umów
dzien nie, a nie 1000 umów na pół ro ku, tak
jak jest obec nie.

„Oce na re ali za cji pro gra mu ochro ny po -
wie trza i ślą skiej uchwa ły an ty smo go -
wej – wy mo gi uchwa ły an ty smo go wej, za -
gro że nia i szan se” to te mat wy stą pie nia
Ka�ta�rzy�ny�Kor�szun�-Kłak re pre zen tu ją cej
Wy dział Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mar -
szał kow skie go wo je wódz twa ślą skie go.

W 2017 ro ku śred nie rocz ne stę że nia py -
łu za wie szo ne go PM10 mie ści ły się w prze -
dzia le od 62% do 139% po zio mu do pusz -
czal ne go; z 23 sta no wisk, z któ rych wy ni ki
wy ko rzy sta no do oce ny za 2017 rok, na
13 sta no wi skach stę że nia by ły wyż sze
niż 40μg/m3, a na 10 by ły rów ne lub niż sze
od po zio mu do pusz czal ne go).

Prze kro cze nia py łu za wie szo ne go PM10
wy stę po wa ły przede wszyst kim w okre sie
se zo nu grzew cze go. W okre sie od 1 kwiet -
nia do 30 wrze śnia 2017 ro ku, tj. w okre sie -
183 dni, sta cje po mia ro we WIO w Ka to wi -
cach za no to wa ły 19 dni z nie wiel ki mi
prze kro cze nia mi nor my do bo wej dla py łu za -
wie szo ne go PM10, czy li po nad 90% przy -
pad ków prze kro czeń wy stą pi ło w okre sie se -
zo nu grzew cze go.

Źró dła emi sji to źró dła po wierzch nio we,
trans port dro go wy, prze mysł i ener ge ty ka za -
wo do wa, rol nic two.

Głów ne przy czy ny ni skiej emi sji to nie efek -
tyw ne spa la nie pa li wa – brak od po wied niej
ilo ści tle nu nie zbęd ne go do spa la nia np.
w sku tek ogra ni cze nia prze pu sto wo ści ko -
mi na (brak czysz cze nia to wy dzie la nie tlen -
ku wę gla CO, po tocz nie zwa ne go cza dem),
spa la nie pa li wa o ni skiej ja ko ści – czę sto

Ka�ta�rzy�na�Kor�szun�-KłakAn�drzej�Gu�ła
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użyt kow ni cy ko tłów ku pu ją ta nie pa li wo np.
mu ły, flo ty lub wy ko rzy stu ją od pa dy (śmie -
ci), ale... opa łu o ni skiej ja ko ści trze ba spa -
lić wię cej. Oszczęd no ści fi nan so we są
nie wiel kie, a wzra sta lo kal nie ilość za nie -
czysz czeń emi to wa nych do po wie trza.

Ma my prze pi sy do ty czą ce in sta la cji ma -
łej mo cy, do 500 kW. Nor ma PN -EN 303-
5:2012 (uchwa ła an ty smo go wa i roz po rzą -
dze nie w spra wie wy ma gań dla ko tłów
na pa li wo sta łe), dy rek ty wa „Eko pro jekt” dla
ko tłów na pa li wo sta łe i dy rek ty wa „Eko pro -
jekt” dla miej sco wych ogrze wa czy po miesz -
czeń na pa li wo sta łe.

7 kwiet nia 2017 ro ku Sej mik Wo je wódz -
twa Ślą skie go przy jął uchwa łę nr
V/36/1/2017 w spra wie wpro wa dze nia
na ob sza rze wo je wódz twa ślą skie go ogra -
ni czeń w za kre sie eks plo ata cji in sta la cji,
w któ rych na stę pu je spa la nie pa liw. Da ta
wej ścia w ży cie: 1 wrze śnia 2017 ro ku.

Czym jest uchwa ła an ty smo go wa dla
Ślą skie go?

Isto tą uchwa ły jest do pro wa dze nie do ta -
kie go sta nu rze czy, aby wszyst kie urzą dze -
nia grzew cze na pa li wa sta łe speł nia ły nor -
my emi syj ne. W du żym uprosz cze niu
uchwa ła jest więc har mo no gra mem wy mia -
ny sta rych urzą dzeń grzew czych. Za kaz sto -
so wa nia naj gor szej ja ko ści pa liw wę glo wych
i wil got nej bio ma sy.

Ter mi ny wy mia ny urzą dzeń grzew czych
(ko tły) – uchwa ła an ty smo go wa.

Pierw sze uru cho mie nie przed 1 wrze -
śnia 2017 r.

Ko cioł po za kla so wy tzw kop ciuch po wy -
żej 10 lat wy mia na do koń ca 2021, od 5 -10
lat do koń ca 2023, po ni żej 5 lat do koń ca 2025.
Ko tły kla sy 3-4 do koń ca 2027 ro ku.

Pierw sze uru cho mie nie po 1 wrze -
śnia 2017 r. tyl ko ko cioł kla sy 5 lub ECO DE -
SIGN.

Ter mi ny obo wią zu ją dla miej sco wych
ogrze wa czy po miesz czeń (ko min ki, pie ce).

Pierw sze uru cho mie nie przed 1 wrze -
śnia 2017r. wy mia na do koń ca 2022 ro ku.

Pierw sze uru cho mie nie po 1 wrze śnia
2017 r. tyl ko ko mi nek / piec ECO DE SIGN.

Za bra nia się wpro wa dza nia do ob ro tu:
zgod nie z art. 7ust. 7 au sta wy z dnia 25
sierp nia 2006 o sys te mie mo ni to ro wa nia
i kon tro lo wa nia ja ko ści pa liw ta kich jak: wę -
giel bru nat ny; mu ły wę glo we, flo to kon cen -
tra ty; do wol na mie sza ni na pa liw za wie ra ją -
ca mniej niż 85% wę gla ka mien ne go; pa li wo
sta łe nie sor to wa ne.

Za ka zu je się spa la nia: zgod nie z art. 6
uchwa ły nr V/36/1/2017 Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go z dnia 7kwiet nia 2017r.
pa liw ta kich jak: wę giel bru nat ny oraz pa li -
wa sta łe pro du ko wa nych z wy ko rzy sta -
niem te go wę gla, mu ły i flo to kon cen tra ty wę -
glo we oraz mie szan ki pro du ko wa ne z ich
wy ko rzy sta niem, pa li wa, w któ rych udział
ma so wy wę gla ka mien ne go o uziar nie niu
po ni żej 3 mm wy no si wię cej niż 15%, bio -
ma sa sta ła, któ rej wil got ność w sta nie ro bo -
czym prze kra cza 20%.

Ak ty pra wa miej sco we go dla wo je wódz -
twa ślą skie go – Pro gram ochro ny po wie -
trza. 18 grud nia 2017 ro ku Sej mik Wo je -

wódz twa Ślą skie go przy jął uchwa łę nr
V/47/5/2017 w spra wie Pro gra mu ochro ny
po wie trza dla te re nu wo je wódz twa ślą skie -
go ma ją ce go na ce lu osią gnię cia po zio mów
do pusz czal nych sub stan cji w po wie trzu
oraz pu ła pu stę że nia eks po zy cji.

Oce na ja ko ści po wie trza za 2015 rok. Przy -
czy ny złej ja ko ści po wie trza –prze kro cze nia
po zio mów do pusz czal nych i do ce lo wych.

Dzia ła nia na praw cze w pro gra mie ochro -
ny po wie trza.

Dzia ła nia na praw cze wska za ne w har mo -
no gra mie rze czo wo -fi nan so wym POP ter min
re ali za cji – 2027 rok: ogra ni cze nie emi sji po -
wierzch nio wej. Wy ma ga ny efekt re duk cji
emi sji po wierzch nio wej po dzie lo no na 4
okre sy: do 2021, do 2023, do 2025, do 2027,
ogra ni cze nie emi sji li nio wej, dzia ła nia edu -
ka cyj ne.

Wo je wódz two Ślą skie zo sta ło współ be ne -
fi cjen tem w pro jek cie zin te gro wa nym LI FE
„Wdra ża nie Pro gra mu ochro ny po wie trza dla
wo je wódz twa ma ło pol skie go – Ma ło pol ska
w zdro wej at mos fe rze”. Pro wa dzo na jest
kam pa nia in for ma cyj no -edu ka cyj na „Mo -
gę za trzy mać smog!”, kon fe ren cje te ma tycz -
ne dla pra cow ni ków me ry to rycz nych gmin
i straż ni ków miej skich, spe cja li stycz ne
warsz ta ty dla pra cow ni ków me ry to rycz -
nych gmin i straż ni ków miej skich.

Urba ni stycz ne uwa run ko wa nia dla wal ki
ze smo giem i za nie czysz cze nia mi śro do wi -
ska to te mat pre zen ta cji dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diu�sza�Fros�sa dzie ka na Wy dzia łu Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej.

Dwa la ta te mu by li śmy z zo na w Pe ki nie.
Był smog, nic nie wi dać, nie moż na zro bić
zdjęć do pie ro gdy uda li śmy się na Wiel ki Mur
zo ba czy li śmy nie bo. Ale w tym sa my cza -
sie w te le wi zji oglą da my ja kąś in for ma cję
i tam mó wi li o ślą skich mia stach, a więc nie
tyl ko Chi ny ale te na sze ślą skie mia sta,
o któ rych by śmy na wet te go nie po wie dzie -
li, ma ja ta ki pro blem.

Stwier dzi li śmy wte dy, że chce my two rzyć
do brą ar chi tek tu rę w zdro wym śro do wi -
sku. W 2017 ro ku zbu do wa li śmy z fir ma
FUL CO na bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
pierw szy czuj nik smo gu na Po li tech ni ce Ślą -
skiej a dru gi w Gli wi cach. Nie któ rzy mó wi li
po co to ro bi cie? Nie zdję li śmy go. Czuj nik
ca ły czas dzia ła. Na uczy li śmy się z nie go ko -
rzy stać, przy zwy cza ili śmy się do nie go.
Gdy po szedł w tym ro ku do wy mia ny wszy -
scy py ta li gdzie on jest.

Ko lej nym dzia ła niem by ło pro pa go wa nie
apli ka cji na smart fo ny „Smog or Fog” dzię -
ki któ rej moż na od czy ty wać wy ni ki po mia -
ru smo gu w ca łej Pol sce nie tyl ko z na sze -
go wy dzia łu w Gli wi cach. Od te go na le ży
za czy nać od WIE DZY I RZE TEL NEJ IN -
FOR MA CJI na le ży roz po cząć to jest pod sta -
wa, to jest obo wią zek świa ta na uki. In for ma -
cja, nie za mia ta nie pro ble mów pod dy wan.
Trze ba mieć da ne i znać fak ty. A póź niej są
na stęp ni, są usta wo daw cy, są in sty tu cje wy -

dr�hab.�inż.�arch.�Klau�diu�sz�Fros�s
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ko naw cze, któ re mo gą ten pro blem li kwi do -
wać.

Obec nie cie sze się, że po ja wi ło się stwier -
dze nie, że smog jest za gro że niem, bo kie dyś
nikt nie miał tej świa do mo ści, i po dej mu je się
pierw sze dzia ła nia. Uchwa ła an ty smo go wa
dla Ślą ska, ak cje in for ma cyj ne, edu ka cja, ra -
port smo go wy w tv, pro gra my do fi nan so wa -
nia wy mia ny pie ców, in for ma cje o za gro że -
niach po ja wia ją się w me diach. Kie dyś
ku po wa ło się wę giel bar dzo ni skiej ja ko ści
z do miesz ka mi, te raz opał (wę giel) wy so kiej
kla sy jest sprze da wa ny z cer ty fi ka tem ja ko -
ści wy da wa nym przy za ku pie. To bar dzo do -
brze, jest ja kaś kon tro la.

Jest du ża świa do mość spo łecz na. Lu dzie
ob ser wu ją ra por ty smo go we. Są In dy wi du -
al ne ini cja ty wy np. za kup oczysz cza czy
po wie trza dla przed szko la. Lu dzie ku pu ją
czuj ni ki i ma ski. Na stę pu je po wol na wy mia -
na pie ców.

Śląsk zmie nia się, zmie nia swo je ob li cze
i nie cho dzi tu tyl ko o smog. Sta je się in ny.
Jest Stre fa Kul tu ry, Mu zeum Ślą skie stre fa
post in du strial na czy li wol na od prze my słu
sta je się in no wa cyj ny, no wo cze sny to też są
bar dzo waż ne zja wi ska, to wszyst ko two rzy
ca łość

Ale czas przejść do kom plek so wych
dzia łań li kwi da cji smo gu w ska li mia sta, dziel -
ni cy, osie dla. To jest pro blem, bo ska la zja -
wi ska jest du ża i du że są kosz ty. Pa mię taj -
my, że wszyst ko od by wa się w prze strze ni.
Pla no wa nie urba ni stycz ne jest pla no wa niem
prze strzen nym, a na smog ma ją wła śnie
wpływ de cy zje prze strzen ne.

Ob ser wu je my ko rzyst ne dzia ła nia. Roz -
wi ja się no wo cze sny, in no wa cyj ny prze mysł,
na stę pu je po stęp w oświe tle niu LED czy li du -
ża moc przy ni skim zu ży ciu ener gii, przy spie -
szo ny roz wój fo to wol ta icz ni, elek tro mo bil -
ność ten pro ces za czął się na po waż nie
po wsta ją sta cje ła do wa nia sa mo cho dów
elek trycz nych, są au to bu sy elek trycz ne.
Roz wi ja się bu dow nic two ener go osz częd -
ne co raz lep sza jest ochro na ciepl na bu dyn -

ków. Na stę pu je przy spie szo ny po stęp tech -
no lo gicz ny.

Po ja wia ją się cie ka wost ki tech no lo gicz -
ne – chod nik sa mo świe cą cy, któ ry po le ga
na apli ko wa niu na chod ni ki i uli ce sub stan -
cji o na zwie Star path, któ ra w cią gu dnia po -
chła nia świa tło sło necz ne (pro mie nie UV),
a w no cy uwal nia tę ener gię. Chod nik an ty -
smo go wy – czy ści po wie trze ze spa lin, po -
przez roz kład czą ste czek noX na neu tral ne
związ ki azo tu. Wie żo wiec an ty smo go wy – do -
bór ro ślin po chła nia ją cych smog – wy róż nie -
nie w kon kur sie dla stu den tów ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej.

To do bry po czą tek. Pla no wa nie w prze -
strze ni mia sta, dziel ni cy, osie dla. kom plek -
so we dzia ła nia słu żą ce li kwi da cji smo gu ze
sta łym mo ni to ro wa nie, wi zu ali za cją cy fro wą
wy ni ków i efek tów. Moż na so bie to wy obra -
zić ja ko sys te ma tycz ne ska no wa nie mia sta,
kom plek so we ba da nia smo gu, mo bil ne sta -

cje, dro ny, lo ka li za cja naj więk szej kon cen -
tra cji za gro żeń.

Pla no we dzia ła nia zmniej sza ją ce smog
mu szą roz ło żo ne na la ta.

O zja wi sko smo gu w aglo me ra cji ślą skiej
i moż li wo ści je go ogra ni cze nia mó wił rze czo -
znaw ca Zbi�gniew� Ta�łach� i dr� Ta�de�usz
Dziok.

W okre sie je sien no -zi mo wym w Pol sce
wy stę pu je wy so kie stę że nia py łu za wie szo -
ne go w po wie trzu, zja wi sko zwa ne po tocz -
nie smo giem. Smog po wsta je w okre ślo nych
wa run kach me te oro lo gicz nych ta kich jak ci -
sza wia tro wa, sil na in wer sja ter micz na, za -
mgle nie, czy śred nia do bo wa tem pe ra tu ra
po wie trza po ni żej 5˚C. Po wszech nie smog
utoż sa mia ny jest z py łem za wie szo nym
PM10 – cząst ka mi o śred ni cy ae ro dy na micz -
nej po ni żej 10 µm. Na le ży za zna czyć, że nie
tyl ko sam pył jest szko dli wy, ale rów nież za -
ad sor bo wa ne na je go po wierzch ni szko dli -
we sub stan cje, tj. związ ki or ga nicz ne i me -
ta le cięż kie. Od dzia łu ją one w spo sób
szko dli wy na or ga nizm czło wie ka i ma ją sil -
ne dzia ła nie ra ko twór cze.

Do pusz czal ny dzien ny po ziom py łu PM10
w po wie trzu ob li cza ny jest ja ko śred nia do -
bo wa i wy no si w Pol sce 50 μg/m3. Nie ste -
ty w wie lu mia stach wy stę pu ją znacz ne prze -
kro cze nia. We dług WHO (Świa to wej
Or ga ni za cji Zdro wia) wśród 50 naj bar dziej
za nie czysz czo nych miast eu ro pej skich
aż 33 znaj du je się w Pol sce. Sza cu je się
w kra ju zła ja koś po wie trza mo że być przy -
czy ną oko ło 44 tys. zgo nów rocz nie [Wo je -
wódz two Ślą skie 2017]. We dług da nych
mo de lo wych na te re nie Pol ski na po nadnor -
ma tyw ne stę że nia do bo we py łu PM10 na -
ra żo ne jest po nad 15 mln osób [GIOŚ 2017].
Stąd też ko niecz nie jest po dej mo wa nie
dzia łań ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie
emi sji py łów.

Jed nym z głów nych źró dłem emi sji py łów
do at mos fe ry w Pol sce jest spa la nie pa liw
sta łych w sek to rze ko mu nal no -by to wym.

Zbi�gniew�Ta�łach dr�Ta�de�usz�Dziok
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Sek tor ten od po wia da za po nad 50% emi sji
py łów do at mos fe ry w ska li ro ku [GIOŚ 2016].
Roz wią za niem po zwa la ją cym na ogra ni -
cze nia emi sji py łów do at mos fe ry jest pod -
ję cie szyb kich i wie lo kie run ko wych dzia łań
zmie rza ją cych do zmniej sze nia zu ży cia
ener gii, za mia ny urzą dzeń grzew czych
na ni sko emi syj ne oraz wpro wa dze nie eko -
lo gicz nych no śni ków ener gii. Przy kła dem ta -
kich dzia łań mo że być: za sto so wa nie bu dyn -
ków ze ro ener ge tycz nych (ze ro emi syj nych),
ter mo mo der ni za cja bu dyn ków, sto so wa nie
no wo cze snych ko tłów na pa li wa sta łe 5-tej
kla sy i urzą dzeń od py la ją cych, sto so wa nie
pa liw sta łych wy so kiej ja ko ści (eko grosz ku,
pel le tów), za sto so wa nie urzą dzeń od py la ją -
cych spa li ny, szer sze wpro wa dze nie ga zu
ziem ne go do tech ni ki grzew czej, wpro wa dze -
nie ga zu płyn ne go pro pa nu -bu ta nu, tam
gdzie to moż li we, sto so wa nie lek kie go ole -
ju opa ło we go, sto so wa nie cie pła sie cio we -
go, sto so wa nie ogrze wa nia elek trycz ne go,
wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł ener gii
po przez sto so wa nie pomp cie pła, ukła dów
fo to wol ta icz nych, itp.

Spo śród 50 naj bar dziej za nie czysz czo -
nych miast w Eu ro pie 33 znaj du je się w na -
szym kra ju. Naj wię cej ta kich miast znaj du -
je się w wo je wódz twach ślą skim,
ma ło pol skim i łódz kim, od po wied nio 14, 9
i 5 [Wo je wódz two Ślą skie 2017]. Ran king ten
po twier dza ją sy mu la cje roz kła du stę żeń
py łu PM10 (rys. 1). Naj więk szym ob sza rem
ob ję tym prze kro cze nia mi jest wo je wódz two
ślą skie. Szcze gól ny pro blem wy stę pu je
rów nież w du żych aglo me ra cjach miej skich
in nych wo je wództw, m.in. w aglo me ra cji kra -
kow skiej, war szaw skiej, łódz kiej.

Naj więk szy udział w emi sji po sia da sek -
tor ko mu nal no -by to wy (spa la nie pa liw sta -
łych) oraz trans port dro go wy. Zna czą cy
udział sek to ra ko mu nal no -by to we go na le -
ży tłu ma czyć ła twą do stęp no ścią do wę gla
ka mien ne go. Ce chą cha rak te ry stycz ną dla
wo je wódz twa ślą skie go jest emi sja ge ne ro -
wa na przez ko pal nie, żwi row nie i hał dy.
Zwią za ne jest to bez po śred nio z wy do byw -
czą i sil nie uprze my sło wio ną spe cy fi ką re -
gio nu. W ska li kra ju to źró dło emi sji nie jest
zna czą ce. Na le ży rów nież zwró cić uwa gę
na wy stę po wa nie wtór nej emi sję py łów
z na wierzch ni jezd ni. Wiel kość tej emi sji uza -
leż nio na jest od na tę ża nia ru chu oraz ob cią -
że nia jezd ni py łem. Emi sja py łu PM10 z te -
go źró dła dla se zo nu zi mo we go zo sta ła
osza co wa na na po zio mie od 5 do 25%.

Pre le gent przed sta wił za gro że nia wy ni ka -
ją ce z ni skiej emi sji w sek to rze ko mu nal no -
-by to wym na te re nie aglo me ra cji ślą skiej,
a w szcze gól no ści wy stę po wa nie nie ko rzyst -
ne go zja wi ska smo gu i je go wpły wu na zdro -
wie czło wie ka. Do ko na no wstęp nej ana li zy
moż li wych dzia łań w za kre sie ogra ni cze nia
emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry. Jed ne
z roz wią zań po zwa la ją zmniej szyć emi sję
(m.in. no wo cze sne ko tły wę glo we, ter mo mo -
der ni za cja), a in ne dzia ła nie umoż li wia ją cał -
ko wi tą eli mi na cję (m.in. gaz ziem ny, ukła dy
so lar ne). Wy bór kon kret ne go roz wią za nia
bę dzie wy ni kać z kosz tów in we sty cyj nych
i eks plo ata cyj nych, re gu la cji praw nych

(w tym re gu la cji obo wią zu ją cych na ter nie
mia sta, gmi ny lub po wia tu), moż li wo ści
tech nicz nych (np. do stęp ność sie ci ga zo wej
lub do stęp ność do cie pła sys te mo we go).
Jed nak wszel kie dzia ła nia zmie rza ją ce
do zmniej sze nie lub eli mi na cji ni skiej emi -
sji wy ma ga ją opra co wa nia pro gra mu
i wspar cia fi nan so we go przez fun du sze
ochro ny śro do wi ska lub przez fun du sze Unii
Eu ro pej skiej.

Pe łen tekst ar ty ku łu au tor stwa Zbi gnie wa
Ta ła cha i Ta de usza Dzio ka opu bli ko wa li śmy
w po przed nim wy da niu FO RUM BU DOW -
NIC TWA ŚLĄ SKIE GO.

Pro blem tech ni ki re mon tów ko mi nów
w ce lu do sto so wa nia ich do no wo cze snych
wy ma gań pod jął w swym wy stą pie niu
Ma�riusz�Czy�szek Pre zy dent Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa.

W na szym oto cze niu wy stę pu je mnó stwo
roz wią zań prze wo dów ko mi no wych; Pra ce
re mon to we i mo der ni za cyj ne mu szą być do -
sto so wa ne do ro dza ju kon struk cji prze wo -
dów ko mi no wych. Pod ję cie de cy zji o re mon -
cie ko mi nów po win no być po prze dzo ne
spe cja li stycz ną eks per ty zą oraz pro jek tem
re mon tu. 

Zgod nie z roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 16 sierp -
nia 1999 r. w spra wie wa run ków tech nicz -
nych użyt ko wa nia bu dyn ków miesz kal nych
(Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836) uży te po ni żej
okre śla nia ozna cza ją:

• prze wo dy dy mo we – prze wo dy wraz
z ich wy po sa że niem, słu żą ce do od pro wa -
dza nia dy mu z pa le nisk opa la nych pa li wem
sta łym do ka na łów dy mo wych;

• prze wo dy spa li no we – prze wo dy wraz
z ich wy po sa że niem, słu żą ce do od pro wa -
dza nia spa lin z pa le nisk opa la nych pa li wem
ga zo wym lub ole jo wym do ka na łów spa li no -
wych;

• ka na ły dy mo we – ka na ły wy ko na ne
w ścia nach bu dyn ku lub przy bu do wa ne

do tych ścian, wraz z ich wy po sa że niem, słu -
żą ce do od pro wa dza nia dy mu po nad dach;

• ka na ły spa li no we – ka na ły wy ko na ne
w ścia nach bu dyn ku lub przy bu do wa ne
do tych ścian, wraz z ich wy po sa że niem, słu -
żą ce do od pro wa dza nia spa lin po nad dach;

• ka na ły wen ty la cyj ne – ka na ły wy ko na -
ne w ścia nach bu dyn ku lub przy bu do wa ne
do tych ścian, wraz z ich wy po sa że niem, słu -
żą ce do od pro wa dza nia za nie czysz czo ne -
go po wie trza z po miesz czeń.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 16 sierp -
nia 1999 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych
użyt ko wa nia bu dyn ków miesz kal nych (Dz.
U. 1999 Nr 74 poz. 836): § 19. mó wi, iż:

1. Spo sób użyt ko wa nia prze wo dów i ka -
na łów dy mo wych, spa li no wych oraz wen ty -
la cyj nych po wi nien:

1) być zgod ny z za ło że nia mi pro jek tu
tych prze wo dów i ka na łów,

2) unie moż li wiać ogra ni cze nie lub utra -
tę ich droż no ści i szczel no ści,

3) za pew niać bez pie czeń stwo użyt -
kow ni ków lo ka lu,

4) za pew niać bez pie czeń stwo oraz
ochro nę in te re sów użyt kow ni ków
in nych lo ka li, do któ rych przy le ga ją
te prze wo dy i ka na ły.

2. Użyt kow nik lo ka lu wy po sa żo ne go
w prze wo dy i ka na ły dy mo we lub spa li no -
we oraz wen ty la cyj ne jest obo wią za ny:

1) za pew niać ich spraw ność tech nicz -
ną i użyt ko wą,

2) w przy pad ku wy stą pie nia ob ja wów
świad czą cych o za gro że niu bez -
pie czeń stwa osób lub mie nia – za -
nie chać użyt ko wa nia in sta la cji ga zo -
wej i pod jąć sto sow ne dzia ła nia
za rad cze oraz po in for mo wać wła ści -
we służ by i wła ści cie la o wy stą pie -
niu za gro że nia,

3) sys te ma tycz nie wy ko ny wać czyn no -
ści kon ser wa cyj nej,

4) in for mo wać wła ści cie la bu dyn ku
o nie wła ści wym funk cjo no wa niu
urzą dzeń spa li no wych, dy mo wych
lub wen ty la cyj nych.

3. Użyt kow nik lo ka lu ko rzy sta ją cy z prze -
wo dów i ka na łów dy mo wych lub spa li no wych
oraz wen ty la cyj nych mo że po wie rzać na pra -
wę i kon ser wa cję tych urzą dzeń wy łącz nie
oso bom po sia da ją cym świa dec twa kwa li fi -
ka cyj ne okre ślo ne w od ręb nych prze pi -
sach.

4. Po prze rób ce lub wy mia nie prze wo dy
i ka na ły dy mo we lub spa li no we oraz wen -
ty la cyj ne na le ży pod dać kon tro li.

Po dział ko mi nów mo że my do ko nać ze
wzglę du na ciąg: ko mi ny o cią gu na tu ral nym;
ko mi ny o cią gu sztucz nym; z wen ty la to rem
po dmu cho wym; z wen ty la to rem wy cią go -
wym; układ mie sza ny.

Ze wzglę du na tech no lo gię wy ko na nia: ko -
mi ny pre fa bry ko wa ne: be to no we, azbe sto -
we, ko mi ny me ta lo we, ko mi ny mu ro wa ne:
ce gły, ele men ty ce ra micz ne. 

Ze wzglę du na prze zna cze nie: dy mo we,
spa li no we, wen ty la cyj ne.

Ze wzglę du na usy tu owa nie: ko mi ny
wol no sto ją ce: zbu do wa ne z pre fa bry ko wa -Ma�riusz�Czy�szek
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nych kształ tek np. be to no wych lub sta lo -
wych. O kon struk cji zło żo nej – zbu do wa -
ne z be to no wej obu do wy we wnątrz któ rej
znaj du ją się ko mi ny, o kon struk cji zło żo nej:
zbu do wa ne z be to no wej obu do wy we -
wnątrz któ rej znaj du ją się ko mi ny wie lo war -
stwo we od pro wa dza ją ce spa li ny od dziel -
nie ze wszyst kich ko tłów. Ko mi ny
wbu do wa ne: ko mi ny we wnątrz bu dyn ków,
wy ko na ne z ce gły ce ra micz nej lub ze sta li
szla chet nej

Za kres ro bót ko mi no wych: wkła dy ko mi -
no we z rur ce ra micz nych; mon taż wkła dów
z rur sta lo wych, kwa so-ża ro od por nych;
wkła dy ko mi no we alu mio we, np.: Alu fol;
uszczel nia nie ko mi nów ma są SKD; szla mo -
wa nie ko mi nów; prze mu ro wa nia ko mi nów;
fre zo wa nie ko mi nów; czysz cze nie ko mi -
nów; od gru zo wa nie ko mi nów; udraż nia nie
ko mi nów; tyn ko wa nie – uszczel nia nie ko mi -
nów.

Me to dy wzmac nia nia ko mi nów mu ro wa -
nych.

Ry sy pio no we: za ło że nie ob rę czy sta lo -
wych lub dla ko mi nów na pla nie pro sto ką -
ta rusz tów łą czo nych śru ba mi w ce lu prze -
nie sie nie na prę żeń przez wzmoc nie nie.

Ry sy, szcze li ny po zio me: wzmoc nie nie
ukła dem sta lo wym z ob rę czy i pio no wych
pła sko wni ków lub opa ską żel be to wą. Prze -
nie sie nie na prę żeń roz cią ga ją cych przez
wzmoc nie nie.

Ry sy uko śne o znacz nej roz war to ści:
opa ska żel be to wa, za bez pie cze nie trzo nu
ko mi na przed ści na niem.

Uszko dze nia i ubyt ki za pra wy w spo inach.
Je śli przy pa dek do ty czy wierz choł ka za le -
ca się prze mu ro wa nie; w dol nej stre fie ko -
mi na, wy ko na nie ko szul ki żel be to wej. Przy -
wró ce nie no śno ści osła bio ne go prze kro ju
trzo nu.

Ko ro zja ce gły i za pra wy trzo nu: pa ska żel -
be to wa. Prze nie sie nie do dat ko wych na -
prę żeń pio no wych i ob wo do wych.

Po wierzch nio we łusz cze nie ce gieł. Na pra -
wy i za bez pie cze nie środ ka mi hy dro fo bo wy -

mi. Za bez pie cze nie trzo nu środ ka mi po -
wierzch nio wo czyn ny mi przed prze ma rza niem.

Ko ro zja ob rę czy i śrub: wy mia na ob rę czy,
śrub. Przy wró ce nie no śno ści ob rę czo wa nia.

Wy chy le nie z pio nu. Wzmoc nie nie ukła -
dem z ob rę czy i pio no wych pła sko wni ków.
Prze nie sie nie do dat ko wych pio no wych na -
prę żeń roz cią ga ją cych.

Wkła dy ko mi no we ALU FOL to rę kaw wie -
lo war stwo wy słu żą cy do uszczel nia nia i za -
bez pie cza nia prze wo dów spa li no wych i wen -
ty la cyj nych w bu dyn kach miesz kal nych,
uży tecz no ści pu blicz nej, prze my sło wych
i in nych, nie za leż nie od kształ tu prze wo du
ko mi no we go. Ce chy: ko piu je kształt prze wo -
du ko mi no we go; moż li wość sto so wa nia
w prze wo dach z miej sco wy mi krzy wi zna mi
i prze wę że nia mi; kwo so od por ność; ga zosz -
czel ność; wo dosz czel ność; nie na sią kli wość;
obo jęt ność che micz na; od por ność na tar cie
(z wy jąt kiem strun i szczo tek sta lo wych);
gład ka po wierzch nia ka na łu; okres trwa ło -
ści – min. 20 lat. Prze słan ki do fre zo wa nia
ko mi nów: mon taż ko tłów z po daj ni kiem kla -
sy 5 lub na pel let, a prze krój ko mi na unie moż -
li wia wło że nie wkła dów; wyj ście z pie ca jest
więk sze niż ko min; prze krój ko mi na jest
mniej szy niż wy ma ga te go piec – wy stę pu -
je sła by ciąg; wy stę pu je nad mier ne od kła da -
nie się sa dzy, smo ły we wnątrz ko mi na;
po otwar ciu drzwi czek z pie ca wy stę pu je
tzw. cof ka; szyb kie usu nię cie smo ły z ko mi -
na. Po wy ko na niu fre zo wa nia moż na: szla -
mo wać ko min; za mon to wać wkład ża ro/kwa -
so od por ny; za mon to wać wkład ce ra micz ny.
Mon�taż�wkła�dów
ża�ro/kwa�so�od�por�nych
Sys te my ko mi no we: Jed no ścien ne: Gru -

bość bla chy 0,6 mm lub 0,8 mm; Ga tu nek
bla chy 1.4404;

Jed no ścien ne ża ro od por ne; Gru bość bla -
chy 1,0 mm; Ga tu nek bla chy 1.4828;

Dwu ścien ne izo lo wa ne; Gru bość bla chy
we wnętrz nej: 0,6 mm; Ga tu nek bla -
chy 1.4404; Gru bość bla chy ze wnętrz -
nej: 0,6 mm Ga tu nek bla chy 1.4301;

Dwu ścien ny ża ro od por ny – izo lo wa ny:
Gru bość bla chy we wnętrz nej: 1,0 mm; Ga -
tu nek bla chy 1.4828; Gru bość bla chy ze -
wnętrz nej: 1,0 mm; Ga tu nek bla chy 1.4301;
Mon�taż
wkła�dów�ce�ra�micz�nych
Sys te my ko mi no we – ce ra mi ka izo sta tycz -

na: Tech no lo gia pro duk cji wy ro bów ce ra -
micz nych skła da się z trzech pod sta wo wych
faz: przy go to wa nia su row ca, for mo wa nia
kształ tek, wy pa la nia. Tech no lo gia pro duk cji
wy ro bów pra so wa nych izo sta tycz nie po le -
ga na for mo wa niu kształ tek w spe cjal nie za -
pro jek to wa nej do te go ce lu pra sie. Su ro wiec
jest do kład nie su szo ny, a na stęp nie po da -
wa ny do pra sy w for mie su che go prosz ku.
Ści ska ny jest w for mach pod bar dzo wy so -
kim ci śnie niem. Po for mo wa niu wy pra ska
od ra zu tra fia do wy pa la nia.

Wła ści wo ści ce ra mi ki izo sta tycz nej: Na -
sią kli wość – po ni żej 7 %; Od por ność na szok
ter micz ny i ob cią że nia me cha nicz ne; Sto -
sun ko wo ma ła po jem ność ciepl na; Ma ły cię -
żar; Szyb ki i pro sty mon taż; Moż li wość
sto so wa nia w tech no lo giach re no wa cyj -
nych; Od por ność na dzia ła nie kon den sa tu;
Tech�no�lo�gia�FU�RAN�FLEX
Wkład ru ro wy wy ko na ny z ma te ria łu

kom po zy to we go: ży wi cy ter mo utwar dzal -
na wzmoc nio na włók nem szkla ny mi. War -
stwa we wnętrz na – po za in sta lo wa niu
wkła du war stwa jest usu wa na – sta no wi
ochro nę dla wkła du pod czas in sta la cji.
War stwa środ ko wa – wy ko na na z od por -
nych na cie pło, ogień i ko ro zję ma te ria łów
kom po zy to wych. Kom po zyt sta no wi włók -
no szkla ne wzmoc nio ne ży wi cą, któ ra ota -
cza i „ce men tu je” nit ki włók na szkla ne go.
War stwa ze wnętrz na – cien ka tka ni -
na z włók na syn te tycz ne go – ochro na war -
stwy kom po zy to wej, za pew nie nie utrzy -
ma nia wy ma ga nej śred ni cy oraz gład kiej
po wierzch ni ze wnętrz nej.

An�drzej� Wnę�trzak� z fir my Ter mo Ko -
min Sp. z o.o. Sp. k. przed sta wił za le ty in -
no wa cyj nej Tech no lo gii Fu ran Flex®.

Tech no lo gia i ma te riał wkła du ko mi no we -
go Fu ran Flex® zo sta ła opra co wa na w fir mie
Kom po zi tor Kft. Róż ni się za sad ni czo
od wszyst kich in nych tech no lo gii.

Fu ran Flex® jest je dy ną te go ro dza ju
tech no lo gią, dzię ki któ rej moż li we jest przy -
wró ce nie peł nej spraw no ści ko mi na do wol -
ne go kształ tu, roz mia rów i dłu go ści, bez ko -
niecz no ści wy bu rza nia ścian bu dyn ku. Jest
to moż li we dzię ki wpro wa dze niu do wnę trza
ko mi na wkła du ru ro we go wy ko na ne go
z ma te ria łu kom po zy to we go o wy trzy ma ło -
ści sta li, w for mie wol ne go od po łą czeń tech -
no lo gicz nych jed ne go od cin ka za pew nia ją -
ce go ga zosz czel ność, od por ne go na ogień,
wy so ką tem pe ra tu rę ko ro zję che micz ną.

W ter mi no lo gii fa cho wej kom po zyt jest
okre śle niem wy so ko wy trzy ma łe go ma te ria -
łu skom po no wa ne go z ter mo utwar dzal nej
ży wi cy wzmoc nio nej włók na mi szkla ny mi.
Ży wi ca utwar dza się nie od wra cal nie,
pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry nie
mięk nie i nie ule ga sto pie niu. Je go kon struk -
cja przy po mi na żel be ton. Z ta ką róż ni cą, że
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w miej scu be to nu jest ży wi ca, a w miej scu
prę tów sta lo wych włók na szkla ne.

Wy trzy ma łość me cha nicz na i od por ność
na ko ro zję ma te ria łu wkła dów Fu ran Flex®
prze wyż sza stal, a jed no cze śnie jest on pię -
cio krot nie lżej szy od sta li. Wy róż nia ją cą się
wła ści wo ścią obu wer sji wkła dów Fu ran -
Flex® jest ich od por ność ter micz na. Czar -
ny ma te riał wkła du ma od por ność ter micz -
ną 500°C, a czer wo ny 1000°C.

Dla cze go ko niecz ne jest sto so wa nie
wkła dów ko mi no wych?

Pod czas spa la nia pa liw po wsta je kwa śna
pa ra wod na, któ ra na stęp nie skra pla się
na we wnętrz nych ścia nach ko mi na. W cią -
gu pa ru lat eks plo ata cji nisz czy be ton, stal
nie rdzew ną, za pra wę wią żą cą ce gły i we -
wnętrz ny tynk. Zja wi sko to okre śla my po ję -
ciem ko ro zji ko mi na. Po przez po wsta łe w jej
wy ni ku szcze li ny do po miesz czeń bu dyn ku
mo że prze do sta wać się czad, któ ry mo że do -
pro wa dzić do śmier tel nych za truć miesz kań -
ców. Wa dy ko mi nów po wo du ją w Eu ro pie
śmierć kil ku set osób rocz nie. W więk szo ści
kra jów ist nie je obo wią zek uszczel nia nia ko -
mi nów wkła da mi ko mi no wy mi.

Za le ty in no wa cyj nej Tech no lo gii Fu ran -
Flex® to wkła dy o do wol nej dłu go ści bez po -
łą czeń tech no lo gicz nych, któ re ukła da ją
się do kład nie wzdłuż ko mi na na wet z prze -
su nię cia mi i za ła ma nia mi osi. Przyj mu ją
kształt prze kro ju ko mi na, mo że to być
okrąg, czwo ro kąt lub spłasz czo ny okrąg,
kształt prze kro ju mo że się zmie niać wzdłuż
bie gu ko mi na, za cho wu ją ide al ną szczel ność
dla ga zów, ma ją gład kie ścia ny we wnętrz -
ne i ma łe opo ry prze pły wu spa lin, izo lu ją ter -
micz nie co zwięk sza ciąg.

Ścia na wkła du jest cien ka przez co nie
zmniej sza prze kro ju świa tła ko mi na, na wy -
trzy ma łość me cha nicz ną sta li jest nie pal ny,
je go od por ność ter micz na to w za leż no ści
od ty pu 500°C (Fu ran Flex®) lub 1000°C (Fu -
ran Flex® RWV).

Sto so wa nie tej tech no lo gii to brak ko niecz -
no ści wy bu rza nia ścian, przez któ re prze cho -

dzi in sta la cja. Mon taż wkła du ko mi no we go
trwa za le d wie pa rę go dzin Za sto so wa nia
do każ de go ro dza ju prze wo dów ko mi no wych
i od bior ni ków ko mi no wych Ma wła sno ści ter -
mo izo la cyj ne lep sze od wkła dów sta lo -
wych Zna czą co po pra wia ciąg ko mi no wy,
da je oszczęd no ści w kosz tach ogrze wa nia.
Zna czą ca wy trzy ma łość tech nicz na w po -
rów na niu do in nych wkła dów. Przyj mu je
kształt prze wo du ko mi no we go nie tra cąc po -
wierzch ni we wnętrz nej.

O no wo cze snej sto lar ce okien nej mó wił
w wy stą pie niu Ma�riusz�Czy�szek pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

OKNO to ele ment, kon struk cja za my ka -
ją ca otwór w ścia nie (lub w da chu) słu żą ce
do oświe tle nia i prze wie trza nia po miesz czeń.
Daw niej otwo ry w ścia nach wy peł nia no
zwie rzę cą skó rą, drew nem, tka ni ną, pa pie -
rem. Do pie ro z po cząt kiem sie dem na ste go
wie ku okna szkla ne we szły do po wszech -
ne go uży cia.

W la tach 70-tych mi nio ne go wie ku naj bar -
dziej roz po wszech nio nym ro dza jem okien
w bu dow nic twie wiel ko pły to wym by ły okna
ze spo lo ne po sia da ją ce po dwój ne skrzy dła
drew nia ne po łą czo ne ze so bą za po mo cą
śrub oraz okna jed no ra mo we skła da ją ce się
z ra my i po je dyn czych skrzy deł okien nych
lub okna z pro fi li PVC.

Funk cje okien: de ko ra cyj na dla for my
ar chi tek to nicz nej bu dyn ku, in fil tra cja po wie -
trza dla pra wi dło wo funk cjo nu ją cej wen ty -
la cji gra wi ta cyj nej, ochro na przed wa run -
ka mi at mos fe rycz ny mi, ochro na ter micz na,
do świe tle nie po miesz czeń w bu dyn ku,
ochro na aku stycz na, za pew nie nie bez -
pie czeń stwa.

WEN TY LA CJA – jest to cyr ku la cja po wie -
trza po mię dzy po miesz cze niem, a prze strze -
nią ze wnętrz ną; wen ty la cja jest nie zbęd -
na w po miesz cze niach, gdzie prze by wa ją
lu dzie i zwie rzę ta, do pływ po wie trza z ze -
wnątrz za pew nia wy mia nę zu ży te go i za nie -
czysz czo ne go na świe że.

Ro dza je wen ty la cji ja kie sto so wa no
w ana li zo wa nym okre sie: na tu ral na – wy mia -
na po wie trza przy wy ko rzy sta niu prze cią gu,
gra wi ta cyj na – wy mia na po wie trza wy ko rzy -
stu ją ca róż ni cę ci śnień oraz tem pe ra tur, me -
cha nicz na – ste ro wa na wy mia na po wie trza.

Ba da nia wła sne po par te wie lo ma opi nia -
mi i eks per ty za mi wy ka za ły ści sły zwią zek
po mię dzy do cie ple niem i uszczel nie niem
ele wa cji, wy mia ną sto lar ki okien nej
na szczel ną, a po gor sze niem funk cjo no wa -
nia wen ty la cji gra wi ta cyj nej lub me cha -
nicz nej w bu dyn kach.

Wy mia na sto lar ki okien nej pro wa dzo -
na po za kon tro lą me ry to rycz ną do pro wa dzi -
ła do po wsta nia szczel nych i hi per sz czel nych
miesz kań, ogra ni cze nia funk cjo no wa nia
wen ty la cji, oraz ne ga tyw nych wi ze run ków
ar chi tek tu ry bu dyn ków;

Zmia na wy ma gań w za kre sie izo la cyj no -
ści ter micz nej in fil tra cji po wie trza po przez
sto lar kę okien ną za pla no wa ne w roz po rzą -
dze niu na wie le lat sta wia nas wszyst kich
przed pro ble mem wy mia ny 100% sto lar ki
okien nej za bu do wa nej do tych czas.

W przy szło ści wy mia na sto lar ki okien nej
mu si być po łą czo na z do sto so wa niem wen -
ty la cji do wspól ne go zin te gro wa ne go funk cjo -
no wa nia. Pra ce te mu szą być pro wa dzo ne
w opar ciu o Pro jekt bu dow la ny i po zwo le nie
na bu do wę.

Wy mia na sto lar ki okien nej jest zmia ną
istot ną ze wzglę du na zmia nę pa ra me trów
tech nicz nych: izo la cyj no ści ciepl nej; izo la -
cyj no ści aku stycz nej; ilo ści po wie trza wen -
ty la cyj ne go/in fil tru ją ce go; ilość pro mie nio wa -
nia sło necz ne go; po dzia łów okien nych.
Każ da z po wyż szych zmian mu si być wpro -
wa dzo na / po twier dzo na przez oso bę po sia -
da ją cą wła ści we upraw nie nia bu dow la ne.

Kom po zy ty fo to ka ta li tycz ne w che mii bu -
dow la nej – re duk cja za nie czysz czeń w obec -
no ści świa tła to te mat wy sta pie nia Ra�do�sła�-
wa�Mar�ciń�ca głów ne go tech no lo ga Ar sa nit
sp. z o.o.
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Pre le gent przed sta wił no wość w ofer cie
AR SA NIT ETICS – THER MA+ na no FleX.
Te wy ro by są kla są ma te ria łów o zdol no ści
do usu wa nia wszel kich za nie czysz czeń
lub bak te rii z ich po wierzch ni na wie le
spo so bów. Funk cjo nal ność sa mo oczysz cza -
nia tych po wierzch ni jest zwy kle in spi ro wa -
na zja wi ska mi na tu ral ny mi ob ser wo wa ny -
mi w li ściach lo to su, sto pach ge ko na.
Więk szość po wierzch ni sa mo czysz czą -
cych moż na po dzie lić na trzy ka te go rie:
1) Su per hy dro fo bo we, 2) Su per hy dro fi lo -
we 3) Fo to ka ta li tycz ne,

Po wierzch nie sa mo czysz czą ce wy ni ka ją
ze zja wisk in du ko wa nych świa tłem. Sku tecz -
ne roz pro wa dza nie wo dy desz czo wej po wo -
du je opty mal ne zwil że nie po wierzch ni,
a tym sa mym szyb kie schnię cie. Ce lem jest
hy dro fo bo wa (wo do od por na) i jed no cze śnie
hy dro fi lo wa (zwil ża ją ca) cien ko war stwo wa
wy pra wa tyn kar ska.

Za le ty sto so wa nia po wierzch nie sa mo -
czysz czą ce, opty mal na dy fu zja pa ry wod nej,
wil got ność po zo sta ją ca na po wierzch ni zo -
sta je po now nie szyb ko od da wa na, lep sze
prze su sze nie ozna cza mniej szą wil got ność
w sys te mie i tym sa mym mniej szą po dat -
ność na za nie czysz cze nia, grzy by i al gi, krót -
ka „stre fa” dla za nie czysz czeń, nie wie le za -
bru dzeń.

Wpro wa dza nie tyn ku sa mo czysz czą ce go
re du ku ją ce go za nie czysz cze nia po wie trza,
no wa ge ne ra cja pro duk tów o nie spo ty ka nej
od por no ści na za bru dze nia wy ko rzy stu ją ca
na no tech no lo gię, fo to ka ta li zę, hy dro fo bo -
wość ka pi lar ną. Re ali za cja no wo cze snych
tech no lo gii wy ma ga sze ro kich dzia łań eks -

pe ry men tal nych oraz opra co wa nia no wych
me tod ba daw czych.

Na za koń cze nie kon fe ren cji Ro�man�Ada�-
mus pre zes Ko mi niar skiej Fun da cji Ochro -
ny Prze ciw po ża ro wej i Ochro ny Śro do wi ska,
wi ce pre zes Kra jo wej Izby Ko mi nia rzy za pre -
zen to wał re fe rat „No wo cze sny ko cioł – sta -
ry ko min”

Pod sta wo we Pra wa do ty czą ce te go te ma -
tu to:

– Pra wo Bu dow la ne (Dz.U. Nr 89 poz. 414
z póź niej szy mi zmia na mi).

– Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji w spra wie wa run -
ków tech nicz nych użyt ko wa nia bu dyn ków
miesz kal nych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

– Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu -
ry i Bu dow nic twa w spra wie wa run ków
tech nicz nych ja kim po win ny od po wia dać bu -
dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. poz. 2285
z 14 li sto pa da 2017).

Pol skie Nor my:
– PN -89/B -10425 Prze wo dy dy mo we,

spa li no we i wen ty la cyj ne mu ro wa ne z ce gły.
Wy ma ga nia tech nicz ne i ba da nia przy od -
bio rze.

– PN -93/B -02870 Ba da nia ognio we. Ma -
łe ko mi ny. Ba da nia w pod wyż szo nych tem -
pe ra tu rach.

– PN -87-B-02411:1987 Ogrzew nic two.
Ko tłow nie wbu do wa ne na pa li wo sta łe.
Wy ma ga nia.
DTR�– In�struk�cja�mon�ta�żu
i ob�słu�gi�urzą�dze�nia
Wy ma ga nia do pod łą cze nie do ko mi -

na to:
Opi nia ko mi niar ska: wstęp na okre śla ją ca

moż li wo ści pod łą cze nia ko tła, droż ność
i wiel kość prze wo du ko mi no we go, wen ty la -
cja ko tłow ni, na wiew. Koń co wa stwier dza -
ją ca pra wi dło wość pod łą cze nia. Przy bra ku
od po wied nie go prze wo du ko mi no we go dy -
mo we go – do bu do wa no we go ko mi na, lub
uszczel nie nie prze wo du ko mi no we go (wkład
ko mi no wy, wkład ce ra micz ny, szla mo wa nie
ko mi na). Roz wier ca nie ko mi na ce lem wpro -
wa dze nia wkła du: sta lo we go, ce ra micz ne -
go lub szla mo wa nia.

XI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

Radosław�Marciniec
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W dniach 5-7 kwiet nia 2019 r. od by ły się
w ha li Are na już po raz 20 Tar gi Bu dow nic -
twa i Ar chi tek tu ry EXPO Gli wi ce. Dzię ki moż -
li wo ściom ja kie po sia da mia sto Gli wi ce
ma jąc Ha lę Are na moż na by ło wy ko rzy stać
ten no wo cze sny obiekt i w tym ro ku przed -
sta wić miesz kań com Gli wic i Ślą ska pro du -
cen tów i do staw ców: sto lar ki otwo ro wej, ele -
men tów kon struk cyj nych, ścian i ele wa cji,
in sta la cji, usług i do radz twa bu dow la ne go,
da chów, sys te mów wy koń cze nio wych. Li sta
wy staw ców, któ rzy za pre zen to wa li się pod -
czas trzech dni tar go wych by ła dłu ga, ale
i ma swo ją ja kość, za któ rą idzie tra dy cja
i do świad cze nie. Wy kwa li fi ko wa ni przed sta -
wi cie le cze ka li na zwie dza ją cych na swo ich
sto iskach tar go wych. By ło to praw dzi we trzy -
dnio we świę to bu dow nic twa.

W pierw szym dniu tej im pre zy od by ły sie
ob ra dy XI Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo ści, któ re go or ga ni -
za to rem jest Ślą ska Izba Bu dow nic twa.
Te ma tem prze wod ni Fo rum by ły: „No wo cze -
sne tech ni ki i tech no lo gie w bu dow nic twie
dla ob ni że nia ni skiej emi sji i wal ki ze smo -
giem”.

Te go rocz ne Tar gi EXPO Gli wi ce to od -
świe żo ny pro jekt cy klicz nych Gli wic kich
Tar gów Bu dow nic twa, któ re już od dwu dzie -
stu lat wpi sa ły się w ter mi narz naj więk szych
im prez bu dow la nych na Ślą sku. Mi sją tar -
gów EXPO GLI WI CE jest pro pa go wa nie
wie dzy o tym co dla nas naj lep sze w seg -
men cie bran ży ogól no bu dow la nej. 

Na po wierzch ni bli sko 4000 m kw,
w obiek cie wy po sa żo nym w naj no wo cze -
śniej sze roz wią za nia tech nicz ne dla or ga -
ni za cji wszel kie go ro dza ju im prez tar go -
wych, kon fe ren cji, wy staw, kon cer tów,
wy staw cy za pre zen to wa li swo je ofer ty naj -
now szych tech no lo gii w bu dow nic twie i ar -
chi tek tu rze w dzie dzi nie sto lar ki drzwio wej
i okien nej, ma te ria łów bu dow la nych, ce ra -
mi ki bu dow la nej i róż nych syt ste mów po -
kryć da cho wych. Moż na by ło za po znać się
z no wo cze sny mi pro jek ta mi bram, ogro -
dzeń, róż nych tech no lo gii bu do wy scho dów.
Swo je ofer ty przed sta wi ły in sty tu cje fi -
nan so we – bank i fir my ubez pie cze nio we.
Na sto iskach moż na by ło zna leżć cie ka we
pro po zy cje zwią za ne z che mią bu dow la ną
czy li głów nie tyn ka mi i kle ja mi. By ły me ble,

in sta la cje grzew cze, sys te my za bez pie -
czeń: alar my, ochro na, do mo fo ny a tak że
wy po sa że nie ła zie nek

Swe ofer r ty wy staw cy pre zen to wa li w Ha li
A – pły ta głów na Ma łej Are ny, w Ha li B – hol
oraz na te re nie ze wnętrz nym. Swo je umie -
jet no ści po ka za ło pod czas tar gów 150 fa -
chow ców. Sto wa rzy sze nie Spe cja li stów
Ro bót Wy koń cze nio wych słu ży ło ra da mi
tech nicz ny mi mi strza i rze czo znaw cy. Moż -
na by ło zo ba czyć prak tycz ne po ra dy wła ści -
we go wy ko rzy sta nia ma te ria łów bu dow la -
nych i wy koń cze nia wnętrz z fir mą Knauf
oraz Red maks.

W pierw szym dniu na Expo Gli wi ce to
obok na sze go Fo rum od by ła sie rów nież
m.in. Mul ti kon fe ren cja Dre am -Si le sia Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej,
gdzie by łą moż li wość za czerp nię cia in spi -
ra cji od Stu den tów Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki Ślą skiej, od by ło się tak że wie le pa -
ne li i cie ka we dys ku sje.

Dla zwie dza ją cych by ły go dzin ne warsz -
ta ty „Las w sło ju” czy li ma gicz ne kom po zy -
cje z pro wa dzą cą Whi spers of Flo wers. Po -
ga dan ka te ma tycz na „Funk cjo nal ność oraz

ko rzy ści pły ną ce z wy bo ru in te li gent ne go bu -
dyn ku. Gru pa ASTAT – twój do staw ca roz -
wią zań au to ma ty ki bu dyn ko wej – pre lek cja
fir my Astat.

Dal naj młod szych prze zna czo ne by ły
warsz ta ty z Pla ne tą Ro bo tów czy li na uka
kre atyw ne go my śle nia, ma te ma ty ka w bu -
do wie – do cze go słu ży? Czy li ma te ma tycz -
ny plac bu do wy z Flo ja mo oraz Che mi cal
World czy li warsz ta ty che micz ne dla naj -
młod szych

Dla wszyst kich zwie dza ją cych kie ro wa na
by ła pro po zy cja zo ba cze nia Wio ski In diań -
skiej i od kry cia jej ta jem nic, a tak że warsz -
ta ty Mar he ri Cra fts – czy li prze ka zy wa nie
wie dzy o sztu ce wią za nia sznur ków i moż -
li wo ści jej wy ko rzy sta nia we wnę trzu swo -
je go „M”. Dru gi dzień tar gów za koń czył się
zie lo nym ak cen tem z Whi spers of Flo wers,
czy li warsz ta ta mi ko ke da my – tra dy cyj nej de -
ko ra cji ja poń skiej.

Na ko niec war to wspo mnieć o wy sta wie
Mo to, gdzie de ale rzy za pre zen to wa li róż no -
rod ne mar ki, naj now sze mo de le po jaz dów.
A to wszyst ko, by móc po rów nać i wy brać
coś dla sie bie lub fir my.

TARGI

EXPO Gli wi ce 2019 

Trzy�dnio�we
świę�to�bu�dow�nic�twa

O ro�li� i zna�cze�niu� tar�gów� mó�wił� w swym� wy�sta�pie�niu� pod�czas� otwar�cia� im�pre�zy� Ma�riusz� Czy�szek
Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
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TARGI

No�wo�cze�sny�obiekt�ja�kim�jest�ha�la�Are�na�bar�dzo�do�brze�słu�ży�wy�staw�com Na gli�wic�kich�tar�gach�mie�li�śmy�swo�je�sto�isko

Pod�czas�tar�gów�za�pre�zen�to�wa�no�bar�dzo�cie�ka�we�ofer�ty�dla�bu�dow�nic�twa
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TARGI

5 Tar gi Bu dow la ne w Ka to wi cach

Dom�i oto�cze�nie

27 i 28 kwiet nia w Mię dzy na ro do wym
Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach od -
by ły się 5 Tar gi Bu dow la ne „Dom i Oto cze -
nie” Si le sia Mo to Event 2019. Ta uda na im -
pre za za pre zen to wa ła bo ga tą ofer tę
pro du cen tów, hur tow ni ków, firm usłu go -
wych. Te ma tem prze wod nim tar gów by ło:
„Czy ste po wie trze dla Ka to wic”.

Tar gi Bu dow la ne „DOM I OTO CZE NIE”
sta ły się ofer tą dla wszyst kich firm, któ re szu -
ka ją od bior ców w ser cu Ślą ska, a jest to
prze cież re gion, któ ry za wsze pro wa dził

w ran kin gach dy na mi ki roz wo ju. Na bli -
sko 100 sto iskach za pre zen to wa no bo ga -
tą ofer tę z dzie dzi ny bu dow nic two, fi nan sów,
grzej nic twa i kli ma ty za cji, ka mie niar stwo. By -
ły tak że fir my ofe ru ją ce me ble i wy po sa że -
nie wnętrz, na rzę dzia i ma szy ny, nie ru cho -
mo ści, a na wet sztu kę i rę ko dzie ło.
Ofe ro wa no ubez pie cze nia, za bez pie cze nia.
Co bar dzo waż ne by li rów nież fa chow cy go -
to wi nam po móc. Moż na by ło otrzy mać in -
for ma cję o moż li wość wy bo ru pro jek tu do -
mu i tech no lo gii, w któ rej wy bu du je my go.

Pro jek tan ci oto cze nia i ogro du mó wi li spo -
so bach urzą dza nia i za go spo da ro wy wa nia
tych prze strze ni.

Po nad to po ka za no no wo ści, któ re po mo -
gą w wal ce ze smo giem, oczysz czą po wie -
trze, ogrze ją. By ła rów nie ofer ta mo to ry za -
cyj na.

Ka to wic kie tar gi, by ły bar dzo uda ną im -
pre zą, któ ra nie tyl ko po zwo li ła na na wią za -
nie bez po śred nie go kon tak tu, ale rów nież
za ofe ro wa ła licz ne atrak cje, tak dla dzie ci jak
i ich ro dzi ców.

Pod�czas�tar�gów�Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�uho�no�ro�wa�ła�naj�lep�szych�wy�staw�ców�wy�róż�nie�nia�mi.�Gra�tu�la�cje�na�gro�dzo�nym�zło�żył�Pre�zy�dent�Izby�Ma�riusz�Czy�szek.
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PRAWO W BUDOWNICTWIE

Za gad nie nie za kre su świad cze nia wy ko -
naw cy w prak ty ce ma do nio słe zna cze nie
al bo wiem oprócz kwe stii fi nan so wych wpły -
wa rów nież na ter mi no we wy ko na nie umo -
wy. Do cho do we i ter mi no we wy ko na nie
umo wy uza leż nio ne jest w istot nym stop niu
od pra wi dło we go roz po zna nia za kre su
świad cze nia przez wy ko naw cę ja ko dłuż ni -
ka z umo wy al bo wiem zwy kle to on spo rzą -
dza har mo no gram re ali za cji prac, w któ rym
za kła da wy ko na nie ści śle okre ślo nych
świad czeń w ści śle okre ślo nym cza sie
przy za ło że niu moż li wo ści pro wa dze nia
prac przez okre ślo ną ilość po ten cja łu oso -
bo wo -sprzę to wo -fi nan so we go.

Za kres świad cze nia wy ko naw cy uza -
leż nio ny jest od umo wy stron. Zgod nie z za -
sa dą wy ra żo ną w art. 649 k.c. w ra zie wąt -
pli wo ści po czy tu je się, iż wy ko naw ca pod jął
się wszyst kich ro bót ob ję tych pro jek tem sta -
no wią cym część skła do wą umo wy. Za tem
na le ży stwier dzić, iż prze pis art. 649 k.c.
wpro wa dza do mnie ma ne roz sze rze nie
(roz wi nię cie) obo wiąz ków wy ko naw cy
do za kre su ja ki wy zna cza do ku men ta cja
pro jek to wa.

Za rów no z art. 649 k.c., ani z art. 648
§ 2 k.c. nie wy ni ka usta wo we spre cy zo wa -
nie po ję cia pro jek tu wy łącz nie do pro jek tu
bu dow la ne go. Wo bec po wyż sze go nie ma
żad nych prze szkód, aby stro ny do ko nu jąc
usta leń co do za kre su świad cze nia z umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne od wo ła ły się do pre -
cy zyj nie okre ślo nych pro jek tów wy ko naw -
czych lub spe cy fi ka cji wy ko na nia i od bio ru
ro bót bu dow la nych ma jąc na ce lu do pre cy -
zo wa nie za kre su świad cze nia1.

Ma jąc na wzglę dzie zło żo ność i mno -
gość świad czeń z umo wy o ro bo ty bu dow -
la ne zwłasz cza przy skom pli ko wa nych
in we sty cjach wy da je się uza sad nio ne,
aby stro ny, chcąc do pre cy zo wać za kres
świad cze nia wy ko naw cy, od wo ła ły się
do kil ku do ku men tów sta no wią cych łącz -
nie część opi so wą świad cze nia, ja kie go po -
dej mu je się wy ko naw ca, jak rów nież w wy -

bra nych ob sza rach, ce lem usu nię cia wąt -
pli wo ści, wska za ły do kład nie re zul tat, ja -
ki ma zo stać osią gnię ty przez wy ko naw -
cę za po mo cą od po wied nich bran żo wych
pa ra me trów tech nicz nych klu czo wych dla
in we sto ra.

Na grun cie za mó wień pu blicz nych za kres
świad cze nia wy ko naw cy re gu lo wa ny jest
przez ar ty kuł 140 p.z.p.: za kres świad cze -
nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy mu si
być toż sa my ze zo bo wią za niem wy ko naw -
cy za war tym w ofer cie – uwzględ nia jąc fakt,
że do ku men ta cja tech nicz na, a w szcze gól -
no ści pro jekt bu do wy jest jej czę ścią skła -
do wą, to na le ży przy jąć, że na wet gdy by
przed miar ro bót nie obej mo wał ja kie goś za -
kre su uję te go w pro jek cie bu dow la nym, wy -
ko naw ca mu si go wy ko nać w ra mach za -
mó wie nia pod sta wo we go i nie mo że
przy jąć, że są to ro bo ty do dat ko we. W świe -
tle art. 649 k.c. in ne sta no wi sko by ło by nie -
upraw nio ne2.

Przy uwzględ nie niu cha rak te ru i ogól nych
cech umo wy, kon kret ny za kres praw i obo -
wiąz ków stron jest okre śla ny przez treść da -
nej umo wy3. Za kres świad cze nia wy ko naw -
cy za mó wie nia pu blicz ne go nie mu si
obej mo wać bu do wy ca łe go obiek tu, mo że
do ty czyć je dy nie czę ści prac lub prac wy -
ni ka ją cych z za kre su jed nej bran ży, np. pra -
ce elek trycz ne i in sta la cje ni sko prą do we.
W ta kiej sy tu acji istot ne jest pre cy zyj nie sfor -
mu ło wa nie za kre su świad cze nia, al bo -
wiem wy ko naw ca w przy wo ła nym przy kła -
dzie otrzy mał by do wy ce ny ca ły pro jekt
obiek tu, tym cza sem świad cze nie bę dzie do -
ty czy ło tyl ko i wy łącz nie elek trycz nych
prac in sta la cyj nych. W ta kiej sy tu acji nor -
ma art. 649 k.c. mo że ro dzić wąt pli wo ści in -
ter pre ta cyj ne, któ rych moż na unik nąć przez
do ko na nie do kład nych usta leń za kre su
świad cze nia mię dzy stro na mi ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem tych świad czeń, któ -
re mo gą być wy ko ny wa ne w gra ni cy prac
dwóch pod wy ko naw ców lub w miej scu łą -
cze nia się dwóch branż.

W pi śmien nic twie wska zu je się, iż „war -
to i w tym miej scu pod kre ślić, że tak że z tre -
ści te go prze pi su wy ni ka, iż pro jekt sta no -
wi część skła do wą umo wy, ja ko okre ślo ny
przez in we sto ra za kres obo wiąz ków wy ko -
naw cy4. W przy pad ku gdy wy ko naw ca
po dej mu je się re ali za cji ca łe go obiek tu
„w za sa dzie nie po win ny po ja wić się pro ble -
my z ozna cze niem przed mio tu świad cze -
nia wy ko naw cy”5.

Jed nak że pro ble mów na strę cza sy tu acja,
w któ rej stro ny w tre ści umo wy usta li ły, że za -
kres świad cze nia zo stał okre ślo ny wszyst -
kich do ku men tach, ja kie sta no wią za łącz ni -
ki do umo wy, a tym cza sem za kre sy
świad czeń wy ni ka ją ce z ana li zy po szcze gól -
nych do ku men tów nie są toż sa me. W ta kiej
sy tu acji ko niecz na wy da je się szcze gó ło wa
wy kład nia umo wy ce lem usta le nia, ja ka by -
ła in ten cja stron co do usta le nia za kre su
świad cze nia wy ko naw cy ze szcze gól nym
zwró ce niem uwa gi ja ki do ku ment zo stał
uzna ny przez stro ny za do ku men ty sta no wią -
ce pod sta wę do do ko na nia kosz to ry su ofer -
to we go przed ło żo ne go przez wy ko naw cę za -
ma wia ją ce mu do ak cep ta cji na eta pie
po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu -
blicz ne go, na eta pie skła da nia ofer ty.

Po wyż sze jest szcze gól nie istot ne w sy -
tu acjach, gdy wstęp nej wy ce nie prac to wa -
rzy szy przed sta wie nie przez in we sto ra nie -
kom plet nej do ku men ta cji pro jek to wej,
a je dy nie przed mia ru wska zu ją ce go orien -
ta cyj nie ilo ści prac do wy ko na nia. W ta kiej
sy tu acji za cho dzi ry zy ko zło że nia przez wy -
ko naw cę ofer ty w opar ciu o do ku men ty
przed mia ro we nie na to miast na pod sta wie
ana li zy za kre su świad cze nia wy ni ka ją ce go
do ku men ta cji pro jek to wej. Wsku tek ta kiej
sy tu acji mo że dojść do wy kre owa nia sto sun -
ku umow ne go, w któ rym ofer ta wy ko naw -
cy wraz z wy ce ną ry czał to we go wy na gro -
dze nia z ty tu łu wy ko na nia świad cze nia
z umo wy o ro bo ty bu dow la ne opar te go o za -
kres wska za ny w przed mia rze, zo sta ła
spo rzą dzo na na pod sta wie te goż przed mia -

Za�kres�świad�cze�nia
wy�ko�naw�cy�z umo�wy
o ro�bo�ty�bu�dow�la�ne
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ru, tym cza sem w umo wie za war tej mię dzy
stro na mi nie wska za no nic na ten te mat
(wte dy za sto so wa nie znaj dzie ar ty kuł 649
k.c.) lub usta lo no, iż za kres świad cze nia wy -
ko naw cy za war ty zo stał w do ku men ta cji pro -
jek to wej, któ ra re al nie mo że obej mo wać
szer szy za kres prac niż wy ni ka ją cy z przed -
mia ru. Ta ka sy tu acja mo że do star czyć
wie lu pro ble mów re ali za cyj nych, al bo wiem
w ra zie istot nej róż ni cy mię dzy za kre sa mi
świad cze nia wy ni ka ją cy mi z ww. do ku -
men tów, róż ni ca w ce nie wy ko na nia po -
szcze gól nych za kre sów usług mo że się oka -
zać na ty le istot na, że wy ko naw ca bę dzie
zmu szo ny prze rwać pra cę po wy ko na niu za -
kre su wska za ne go w przed mia rze, tym cza -
sem za ma wia ją cy ocze ki wał bę dzie wy ko -
na nia po zo sta łej czę ści prac wy ni ka ją cej
z ko lei z pro jek tu. Re la cja pro jek tu bu dow -
la ne go lub wy ko naw cze go do po zo sta -
łych do ku men tów sta no wią cych za łącz ni -
ki do umo wy oraz wy tycz ne re ali za cyj ne
sta no wą usta le nia, ja kie stro ny mo gą re gu -
lo wać we dług wła sne go uzna nia6. Stro ny
przyj mu jąc lub zle ca jąc do wy ko na nia je dy -
nie część obiek tu lub je den z ele men tów
prac mo gą szcze gó ło wo wy spe cy fi ko wać
w tre ści umo wy za kres świad cze nia w ce -
lu unik nię cia wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych.
W wy pad ku ist nie nia wie lu za łącz ni ków
do umo wy okre śla ją cych za kres świad czeń
wy ko naw cy, ma jąc na wzglę dzie ist nie nie
po ten cjal nych róż nic co do za kre su świad -
cze nia z nich wy ni ka ją cych, war to roz wa -
żyć wska za nie w tre ści umo wy hie rar chii do -
ku men tów lub jed ne go do ku men tu
ma ją ce go cha rak ter roz strzy ga ją cy w wąt -
pli wo ści in ter pre ta cyj ne co do za kre su
świad cze nia wy ko naw cy. Jak wy ni ka z orze -
cze nia Są du Ape la cyj ne go w Szcze ci nie
z dnia 8 li sto pa da 2013 r., „Bio rąc pod uwa -
gę, że umo wa o ro bo ty bu dow la ne ak cen -
tu je jej wy ko na nie na pod sta wie pro jek tu,
to ewen tu al ne roz bież no ści po mię dzy Spe -
cy fi ka cją Tech nicz ną Wy ko na nia i Od bio ru
Ro bót Bu dow la nych i pro jek tem bu dow la -
nym, kie ru jąc się dys po zy cją art. 649 k.c.,
po win ny być roz strzy ga ne na ko rzyść pro -
jek tu bu dow la ne go”7.

W prak ty ce zda rza się, iż, aby okre ślo -
ny np. w za mó wie niu pu blicz nym cel wska -
za ny przez in we sto ra zo stał osią gnię ty, wy -
ko naw ca mu si wy ko nać wię cej świad czeń
niż wy ni ka z za kre su wska za ne go w tre ści
umo wy, a wy zna czo ne go np. przez za kres
do ku men ta cji pro jek to wej. W ta kiej sy tu acji
do cho dzi do wy ko na nia prac bę dą cych
po za zo bo wią za niem wy ko naw cy z ty tu łu
za war tej umo wy, a sta no wią cych ko rzyść in -
we sto ra. Przyj mu je się za do pusz czal ne żą -
da nie przez wy ko naw cę za pła ty wy na gro -
dze nia od po wia da ją ce go war to ści tych
prac na pod sta wie prze pi sów o bez pod staw -
nym wzbo ga ce niu8. Jak wska zał Sąd
Naj wyż szy w wy ro ku z dnia 9 paź dzier ni -
ka 2014 r., „Wy na gro dze nie ry czał to we

– ure gu lo wa ne w art. 632 k.c., sto so wa nym
w dro dze ana lo gii do umo wy o ro bo ty bu -
dow la ne, zo sta ło ukształ to wa ne ja ko świad -
cze nie nie pod le ga ją ce zmia nie, co ozna cza,
że przyj mu ją cy za mó wie nie (wy ko naw ca)
w za sa dzie nie mo że do ma gać się je go pod -
wyż sze nia. Kon struk cja wy na gro dze nia ry -
czał to we go nie wy klu cza za tem żą da nia
przez przyj mu ją ce go za mó wie nie wy na gro -
dze nia za pra ce nie ob ję te umo wą. Zda rza
się też nie kie dy, że do cho dzi do wy ko na nia
sta no wią cych ko rzyść ma jąt ko wą dla za ma -
wia ją ce go prac do dat ko wych, bez do ko na -
nia przez stro ny sto sow nej zmia ny umo wy.
W ta kich wy pad kach przyj mu je się, że do -
pusz czal ne jest żą da nie przez przyj mu ją -
ce go za mó wie nie za pła ty za wy ko na ne
ro bo ty na pod sta wie prze pi sów o bez pod -
staw nym wzbo ga ce niu”9. Po dob nie wy po -
wie dział się Sąd Okrę go wy w Szcze ci nie
w orze cze niu z dnia 26 ma ja 2017 r.,
wska zu jąc iż „1. Kon struk cja ry czał tu nie wy -
klu cza żą da nia przez przyj mu ją ce go za mó -
wie nie wy na gro dze nia za po mi nię te, przy je -
go usta le niu, ro bo ty bu dow la ne, któ re
we szły w za kres wy ko na ne go obiek tu bu -
dow la ne go. Jed no cze śnie Sąd pod kre ślił,
iż wy na gro dze nie ry czał to we, przy za sto so -
wa niu art. 632 per ana lo giam do umo wy
o ro bo ty bu dow la ne, sta no wi ekwi wa lent
za wy ko na nie ozna czo ne go obiek tu bu dow -
la ne go, re mon tu bu dyn ku, bu dow li lub in -
ne go ro dza ju ro bót bu dow la nych. Uzgod -
nio na kwo ta wy na gro dze nia od no si się
do usta lo ne go przez stro ny za kre su świad -
cze nia przyj mu ją ce go za mó wie nie”10.

W tym miej scu wy pa da za zna czyć, iż
zgod nie z art. 632 § 1 k.c., je że li stro ny umó -
wi ły się o wy na gro dze nie ry czał to we, przyj -
mu ją cy za mó wie nie nie mo że żą dać pod -
wyż sze nia wy na gro dze nia, cho ciaż by
w cza sie za war cia umo wy nie moż na by ło
prze wi dzieć roz mia ru lub kosz tów prac.
Wska za na po wy żej za sa da po win na być ro -
zu mia na w ta ki spo sób, że za kres świad -
cze nia wy ko naw cy obej mu je wy łącz nie to,
co za ma wia ją cy wska zał w opi sie przed mio -
tu za mó wie nia. Za sa da ta jest szcze gól nie
wi docz na w za mó wie niach pu blicz nych.
Zgod nie z art. 29 p.z.p. przed miot za mó wie -
nia opi su je się w spo sób jed no znacz ny i wy -
czer pu ją cy, za po mo cą do sta tecz nie do kład -
nych i zro zu mia łych okre śleń, uwzględ nia jąc
wszyst kie wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą -
ce mieć wpływ na spo rzą dze nie ofer ty.
W wy ro ku z dnia 18 stycz nia 2011 r. Kra -
jo wa Izba Od wo ław cza wska za ła, iż „Za kres
świad cze nia nie mo że być po zo sta wio ny do -
myśl no ści wy ko naw cy lub opar ty na in for -
ma cjach uzy ska nych z po mi nię ciem prze -
wi dzia nej prze pi sa mi pra wa pro ce du ry.
Ta ka sy tu acja na ru sza pod sta wo we za sa -
dy pro wa dze nia po stę po wa nia wska za ne
w art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 p.z.p. oraz
pro wa dzi do skła da nia ofert nie po rów ny wal -
nych co do roz mia rów świad cze nia.

2. Wy ko naw ca nie jest zo bo wią za ny do za -
da wa nia py tań o treść SIWZ, na wet je śli po -
trze ba ta ka obiek tyw nie ist nie je. To na za -
ma wia ją cym spo czy wa z mo cy art. 29
ust. 1 i 2 p.z.p. obo wią zek ta kie go sfor mu -
ło wa nia po sta no wień SIWZ, by na le ży cie
opi sy wa ły przed miot świad cze nia i mo gły
być jed na ko wo in ter pre to wa ne przez
wszyst kich wy ko naw ców”11.

Do star cze nie wy ko naw cy na eta pie spo -
rzą dze nia ofer ty do kład ne go i wy czer pu ją -
ce go opi su przed mio tu za mó wie nia jest
istot ne z punk tu wi dze nia ter mi nu re ali za -
cji za mó wie nia. Nie uwzględ nie nie przez za -
ma wia ją ce go w opi sie przed mio tu za mó wie -
nia nie któ rych prac, ja kie oka żą się
ko niecz ne do wy ko na nia, spo wo du je nie
uwzględ nie nie ich przez wy ko naw cę w za -
kre sie swo jej ofer ty, a za ra zem nie uwzględ -
nie nie ich w har mo no gra mie cza so wym re -
ali za cji za mó wie nia, co mo że do pro wa dzić
do nie wy ko na nia zo bo wią za nia z umo wy
o ro bo ty bu dow la ne w ter mi nie z uwa gi
na nie uwzględ nie nie w nim nie któ rych ele -
men tów prac, ja kie mo gą oka zać się ko -
niecz ne do wy ko na nia. Wa ga do kład ne go
opi su przed mio tu za mó wie nia jest szcze gól -
nie wi docz na w sy tu acjach, w któ rych
przed mio tem umo wy o wy ko na nie prac bu -
dow la nych jest wy ko na nie obiek tu wraz
z uzy ska niem po zwo le nie na je go użyt ko -
wa nie. W ta kiej sy tu acji opis przed mio tu za -
mó wie nia nie uwzględ nia ją cy wszyst kich
oko licz no ści in we sty cji i wy mo gów, ja kie na -
le ży speł nić, aby uzy skać po zwo le nie
na użyt ko wa nie, mo że do pro wa dzić nie ty -
le do nie ter mi no we go wy ko na nia ca łe go zo -
bo wią za nia, ale w ogó le do nie uzy ska nia
po zwo le nia na użyt ko wa nie ze wzglę du
na nie speł nie nie spe cy ficz nych pa ra me -
trów. Z uwa gi na po wyż sze oraz ze wzglę -
du na fakt, iż opis przed mio tu za mó wie nia
sta no wi czyn ność wy ko ny wa ną przed przy -
stą pie niem do prac, a jej do kład ne wy ko na -
nie de ter mi nu je moż li wość wy ko na nia in we -
sty cji w ter mi nie, wy da je się szcze gól nie
istot ne do ło że nie na tym eta pie na le ży tej
sta ran no ści przez in we sto ra. Wa dą opi su
przed mio tu za mó wie nia mo że być rów nież
brak do star cze nia wy ko naw cy ak tu al nych
ba dań te re nu, na któ rym re ali zo wa na jest
umo wa o ro bo ty bu dow la ne, al bo wiem jak
wska zu je wy rok Ze spo łu Ar bi trów KIO
z dnia 27.03.2006 r. do nie pra wi dło wo ści
po stro nie za ma wia ją ce go na le ży opi sa nie
przed mio tu za mó wie nia za po mo cą nie
kom plet nej do ku men ta cji pro jek to wej.
W szcze gól no ści Ze spół Ar bi trów do strzegł
ra żą ce na ru sze nie przez Za ma wia ją ce go
prze pi su art. 31 ust. 1 usta wy PZP w związ -
ku z § 4 ust. 1 pkt 2 roz po rzą dze nia
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze -
śnia 2004 r. w spra wie szcze gó ło we go za -
kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej, spe -
cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru
ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu funk cjo -
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nal no -użyt ko we go. W sy tu acji, gdy przed -
miot za mó wie nia do ty czy prac bu dow la nych
re ali zo wa nych na pod sta wie po zwo le nia
na bu do wę, za ma wia ją cy na pod sta wie § 4
ust. 1 pkt 2 w/w roz po rzą dze nia jest zo bo -
wią za ny do opi sa nia przed mio tu za mó wie -
nia za po mo cą pro jek tu wy ko naw cze go,
któ re go pa ra me try wska za no do kład nie
w § 5 roz po rzą dze nia12.

W nie któ rych umo wach spo ty ka się
klau zu lę, zgod nie z któ rą wy ko naw ca miał -
by być zo bo wią za ny, w za kre sie ści śle usta -
lo ne go wy na gro dze nia ry czał to we go,
do wy ko na nia wszyst kich prac nie uję tych
w do ku men ta cji pro jek to wej, któ re za ma -
wia ją cy po mi nął, a któ re mo gą oka zać się
ko niecz ne na eta pie re ali za cji ro bót bu dow -
la nych do uzy ska nia ce lu za mó wie nia, ja -
kim jest np. re ali za cja obiek tu bu dow la ne -
go. Na ten te mat wy po wie dział się kra jo wa
Izba Od wo ław cza wy ro ku z dnia 2 mar -
ca 2010 r. wska zu jąc, iż: „Nie jest do pusz -
czal ne i moż li we za war cie z gó ry w spe cy -
fi ka cji i we wzo rze umo wy, za strze że nia, iż
umo wa obej mu je za kres prac, któ ry obo -
jęt nie z ja kich przy czyn zo stał po mi nię ty
na eta pie pro jek to wa nia lub też obej mu je
bez obu stron ne go po ro zu mie nia za kres
wszel kich prac do dat ko wych czy za mien -
nych”13. W tym sa mym orze cze niu Izba
zwró ci ła uwa gę na fakt, iż brak moż li wo ści
ści słe go prze wi dze nia roz mia rów i kosz tów
prac, sta no wią cy jed ną z waż niej szych cech
ry czał tu, nie stoi w sprzecz no ści z fak tem,
iż w za kre sie świad cze nia wy ko naw cy są
wy łącz nie pra ce opi sa ne przez za ma wia -
ją ce go w opi sie przed mio tu za mó wie nia:
„Za kres przed mio tu za mó wie nia ob ję ty
do ku men ta cją pro jek to wą sta no wi pod -
sta wę skal ku lo wa nia ce ny ofer ty, dla zło -
że nia po rów ny wal nych ofert. Art. 632 § 1
k.c. do zna je ogra ni cze nia w tym sen sie, iż
pierw szeń stwo sto so wa nia ma art. 31
ust. 1 p.z.p. Ści słe wy li cze nie war to ści ro -
bót na eta pie opra co wa nia pre li mi na rza
kosz tów nie jest moż li we, co nie wy klu cza,
iż ce na ofer ty ma się od no sić do opi sa ne -
go przed mio tu za mó wie nia.

Zda rza ją się rów nież sy tu acje, w któ rych
już na eta pie re ali za cji prac oka zu je się, iż
wy ko na nie za kre su prac wska za nych w do -
ku men ta cji pro jek to wej, do star czo nej przez
in we sto ra, nie jest wy star cza ją ce do wy ko -
na nia pra wi dło wo przed mio tu umo wy o ro -
bo ty bu dow la ne, cze go wy ko naw ca nie był
w sta nie prze wi dzieć przy za cho wa niu na -
le ży tej sta ran no ści. Ta ka sy tu acja by ła
przed mio tem roz strzy gnię cia przez Sąd
Naj wyż szy w wy ro ku z dnia 11 grud -
nia 2015 r., w któ rym uzna no, iż: „ana li -
za art. 632 k.c., któ ry w dro dze ana lo gii ma
za sto so wa nie do umów o ro bo ty bu dow la -
ne, pro wa dzi do wnio sku – stwier dził da lej
Sąd Okrę go wy – że nie zmien ność wy na gro -
dze nia ry czał to we go do ty czy wy łącz nie
roz mia ru prac oraz ich kosz tów, na to miast

nie do ty czy za kre su dzie ła. Ozna cza to, że
ro bo ty nie za pro jek to wa ne nie wcho dzą
w za kres świad cze nia przy ję te go przez wy -
ko naw cę na pod sta wie art. 647 k.c. W sy -
tu acji, w któ rej wy ko naw ca zo sta je zmu szo -
ny do wy ko na nia ro bót nie ob ję tych
pier wot nym pro jek tem i po no si z te go ty tu -
łu kosz ty, przy słu gu je mu prze ciw ko za ma -
wia ją ce mu rosz cze nie prze wi dzia ne
w art. 405 k.c.”14. SN w tym orze cze niu
zwró cił rów nież uwa gę, iż rosz cze nie
o zwrot war to ści ma te ria łów bu dow la nych
wbu do wa nych w bu dy nek za ma wia ją ce go
w wy ko na niu umo wy o ro bo ty bu do wal ne,
nie waż nej z uwa gi na na ru sze nie prze pi sów
o za mó wie niach pu blicz nych, jest rosz cze -
niem o zwrot war to ści nie na leż ne go świad -
cze nia znaj du ją cym swe pod sta wy z art. 410
§ 1 w związ ku z art. 405 k.c. zwłasz cza
w sy tu acji, w któ rej wy ko naw ca nie był
w sta nie prze wi dzieć, iż do ku men ta cja
pro jek to wa prze ka za na mu przez za ma wia -
ją ce go nie po zwo li na zgod ne z za sa da mi
wie dzy tech nicz nej ukoń cze nie prac.

Jak wy ni ka z po wyż sze go ist nie je prak -
ty ka ju dy ka tu ry w sy tu acji, w któ rej za kres
świad cze nia wy ko naw cy ule ga zwięk sze -
niu, jed nak że prak ty ka ta do ty czy je dy nie
usta le nia i do pro wa dze nia do wy pła ty na -
leż ne go wy ko naw cy wy na gro dze nia z ty -
tu łu wy ko na nia prac do dat ko wych lub in -
nych prac nie uję tych w za kre sie za war tej
umo wy.

Szcze gól ne go pod kre śle nia wy ma ga
jed nak pro blem ter mi nu, ja ki ak tu ali zu je się
w wy pad ku, gdy w trak cie re ali za cji prac
ujaw nia ją się pra ce do dat ko we. Pro ble ma -
tycz ny dla wy ko naw ców jest fakt, iż nie ist -
nie je bez po śred nia pod sta wa praw na,
jak np. prze pis ko dek su cy wil ne go po zwa -
la ją cy wy ko naw cy na żą da nie zmia ny
ter mi nu w wy pad ku ujaw nie nia się sy tu -
acji, w któ rej zmia nie ule ga za kres świad -
cze nia wy ko naw cy oraz po ja wia roz sze -
rze nie o za pła tę za pra ce, któ rych nie
kal ku lo wał do ko nu jąc ana li zy cza su re ali -
za cji ca łe go zo bo wią za nia. Czę sto pra ce
nie uję te w za kre sie w świad cze nia wy ko -
naw cy sta no wią do dat ko we skom pli ko wa -
ne tech no lo gicz nie (dla ob ser wa to ra z ze -
wnątrz) ele men ty szcze gó ło we in nych
prac, jak np. pra ce do dat ko we, któ re
trze ba wy ko nać już na po cząt ku in we sty -
cji, a bez któ rych nie moż li we jest wy ko na -
nie ko lej nych prac w na stęp stwie tech no -
lo gicz nym, wsku tek cze go wy ko naw ca
„wcho dzi w opóź nie nie” w sto sun ku
do har mo no gra mu cza so we go re ali za cji
prac, już na po cząt ku re ali za cji in we sty -
cji, o okres nie pla no wa ne go wy ko ny wa nia
prac do dat ko wych.

Z uwa gi na fakt, iż za kres świad cze nia ma
de cy du ją cy wpływ na ren tow ność kon trak -
tu dla fir my bu dow la nej oraz na kwe stie ter -
mi no we go wy ko na nia zo bo wią za nia, co
jest istot ne z pun ku wi dze nia ewen tu al nej

ka ry umow nej za nie ter mi no we wy ko na nie
zo bo wią za nia, na le ży stwier dzić, iż pra wi -
dło we go je go roz po zna nie ma klu czo we
zna cze nie dla bez piecz ne go dzia ła nia wy -
ko naw cy bu dow la ne go na ryn ku usług bu -
dow la nych.
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z dnia 21 mar ca 2013 r., I ACa 552/12, LEX
nr 1327613.

3 Wy rok Są du Naj wyż sze go  z dnia 17 ma -
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Zo bo wią za nia. Tom I -II, wyd. X [on li ne]. Wy daw -
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nr 717380.

12 Zob. Wy rok Ze spo łu Ar bi trów przy Urzę -
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V CHARYTATYWNY BAL NADZIEI

10 ma ja 2019 w re stau ra cji „My śliw ska”
w By to miu od był się V CHA RY TA TYW NY
BAL NA DZIEI. Go ście któ rzy przy by li, chcie li
przede wszyst kim da wać NA DZIE JĘ na no wy
DOM dla mło dzie ży, któ ra wal czy o swo ją przy -
szłość o in ne lep sze ży cie. Wie czór umi lił wy -
stęp ze spo łu Car ran tu ohill i mi strzów świa ta
w tań cu „Sa la ke”.

Za ba wa by ła więc wy śmie ni ta, ale przede
wszyst kim przy nio sła wy mier ne re zul ta -
ty – na ba lu ze bra no 14 510 zł na re mont „Do -
mu Na dziei” w Gli wi cach. Wśród osób i in sty -
tu cji wspie ra ją cych to szla chet ne przed się wzie cie
by ła rów nież Ślą ska Izba Bu dow nic twa.

Wy mień my rów nież in nych, któ rzy wspar li tę
ini cja ty wę:

Ho tel Go łę biew ski w Kar pa czu, Ho tel Per -
ła Be ski du w Ustro niu, Biu ro Piel grzym ko -
wo – Tu ry stycz ne LU DWIK z Ty chów, ar tyst -
ki ma lar ki: Gra ży na Bu rzak i Ma ria
Be reź nic ka -Przy łęc ka, Aga ta Okrze sik z „Je -
dwa bie Aga ty”, Pre zy dent Za brza Mał go rza -
ta Mań ka – Szu lik, Klub Piast Gli wi ce i Adam
Maj gier, Ja kub Błasz czy kow ski oraz Agniesz -
ka Pa cy na i Woj tek Tro ja now ski, Ope ra Ślą -
ska w By to miu, Sa lon Ko sme tycz ny Pret tY ou
z By to mia, Le xa De sign – Ola Świą der, Biu -
ro Bu si ness Co aching Ka mi la Ro wiń ska, Ka -
wiar nia na Wy spie Do ro ta Sa la mak i ze spo -
ły Car ran tu ohill oraz Sa la ke, któ re wy stą pi ły
cha ry ta tyw nie, „Ka wiar nia Cu kier nia u Fioł ków”
w By to miu.

Fun da cji Dom Na dziei pro wa dzi je dy ny
na Gór nym Ślą sku ośro dek, któ ry po ma ga mło -
dzie ży uza leż nio nej, w tym ze zdia gno zo wa -
ny mi za bu rze nia mi psy chicz ny mi. To szcze gól -
ne miej sce. Tu na praw dę wie le się zmie nia.
W cią gu 24 lat dzia łal no ści ośrod ka ze wspar -
cia sko rzy sta ło po nad 2400 osób. Za ty mi licz -
ba mi kry ją się ty sią ce go dzin te ra pii, ty sią ce nie -
po wta rzal nych spo tkań, roz mów, prób,
zma gań… i przede wszyst kim ogrom ny, nie -
ustan ny wy si łek mło dych lu dzi wal czą cych nie
tyl ko z pro ble mem uza leż nie nia, ale i z sa mym
so bą, swo imi błę da mi czy po raż ka mi.

Do po rad ni mo gą się zgło sić wszyst kie
oso by, któ re zma ga ją się z pro ble mem uza leż -
nie nia wła sne go al bo z pro ble mem uza leż nie -
nia ko goś z bli skich osób. Przyj mo wa ne są też
do kon sul ta cji oso by, któ re nie ko niecz nie ma -
ją pro blem z uza leż nie niem wła snym, ale
róż ne go ro dza ju trud no ścia mi na tu ry emo cjo -
nal nej. Za wsze moż na po roz ma wiać i ewen -
tu al nie prze kie ro wać do dal szej po mo cy w in -
nej pla ców ce.

Ro dzi ce za nie po ko je ni za cho wa niem swo ich
dzie ci, jak rów nież ro dzi ce czy opie ku no wie, któ -
rych dziec ko le czy się w ja kim kol wiek ośrod ku,
też mo gą przyjść sko rzy stać z po mo cy.

Mo gą też być spo tka nia ro dzin ne, bo czę -
sto jest tak, że ro dzi ce zma ga ją się z du żym
po czu ciem wi ny zwią za nym z tym, że dziec -
ko jest w ośrod ku, al bo też nie po tra fią so bie
sa mi po ra dzić z tą sy tu acją. Czę sto wy stę pu -
ją me cha ni zmy współ uza leż nie nia, któ re prze -
szka dza ją za rów no w do pro wa dze niu do le cze -

Da�wać�na�dzie�ję

Dom�Na�dziei�ośro�dek�i po�rad�nia�dla�uza�leż�nio�nej
mło�dzie�ży�w Gli�wi�cach
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nia oso by uza leż nio nej jak rów nież w pro ce -
sie le cze nia uza leż nień dla te go war to sko rzy -
stać z po mo cy w po rad ni.

Po nie waż wa run ki tech nicz ne obec ne go
bu dyn ku ośrod ka Fun da cji w By to miu nie po -
zwa la ły na je go roz bu do wę i po więk sze nie po -
wierzch ni użyt ko wej chcąc za pew nić god ne wa -
run ki swo im pod opiecz nym oraz wszyst kie
po trzeb ne do te ra pii po miesz cze nia Fun da cja
w 2017 ro ku po zy ska ła bu dy nek po za mknię -
tej szko le w Gli wi cach na Osie dlu Ła bę dy, któ -
ry po re mon cie, mo der ni za cji i przy sto so wa niu
do wy ma gań pla có wek te ra peu tycz nych bę dzie
no wym Do mem Na dziei.

W ubie głym ro ku na sza Izba do ce ni ła to
przed się wzię cie. Ks. Bog�dan�Peć�Dy rek tor
Fun da cji Dom Na dziei, mi sjo narz Świę tej Ro -
dzi ny, spe cja li sta te ra pii uza leż nień, psy cho -
te ra peu ta po zo stał lau re atem raz pierw szy wrę -
czo nej Na gro dy Pre zy den ta Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa w ka te go rii spo łecz nej od po wie -
dzial no ści biz ne su. W tej ka te go rii wy róż nia -
ne są fir my, in sty tu cje i oso by ofiar nie wspo -
ma ga ją ce ob szar po trzeb spo łecz nych, oraz te,
któ re po tra fią efek tyw nie da ro wa ne środ ki
wy ko rzy stać w swo jej dzia łal no ści w peł ni po -
świę ca jąc się spo łecz nej pra cy.
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WSPOMNIENIE

21 ma ja 2019 ro ku w wie ku 80 lat zmarł
prof. dr hab. An drzej Sta ni sław Bar czak, pro -
fe sor na uk eko no micz nych, wy bit ny eko no -
me tryk i sta ty styk, na uko wiec i ba dacz, na -
uczy ciel aka de mic ki, spo łecz nik i pu bli cy sta,
dok tor ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go we Wro cła wiu, pro fe sor ho no ro -
wy Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi -
cach. „Że gna my Mi strza wie lu po ko leń
eko no mi stów, czło wie ka re ne san su – nie -
zwy kłe go men to ra i przy ja cie la” – na pi sa li je -
go współ pra cow ni cy z Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach.

Pro fe sor Bar czak od lat zwią za ny był ze
Ślą ską Izbą Bu dow nic twa, peł nił funk cję
Prze wod ni czą ce go Ra dy Kon sul ta cyj no -
-Pro gra mo wej Izby. 

Prof. An drzej Bar czak uro dził się 4 lu te -
go 1939 w Ru dzie Ślą skiej. 

Z Uni wer sy te tem Eko no micz nym w Ka to -
wi cach zwią za ny od po cząt ku swo jej ka rie -
ry na uko wej. W la tach 1960-1968 peł nił ro -
lę asy sten ta na tej uczel ni. W 1967 ro ku
obro nił pra cę dok tor ską na te mat Eko no me -
trycz nej ana li zy kosz tów pro duk cji na przy -
kła dzie prze my słu pi wo war sko -sło dow ni -
cze go, na pi sa nej pod kie run kiem prof. dr
hab. Zbi gnie wa Paw łow skie go. W la -
tach 1968-1972 pra co wał ja ko ad iunkt,
a mię dzy 1972-1985 ja ko do cent. W mię dzy -
cza sie obro nił roz pra wę ha bi li ta cyj ną pod ty -
tu łem Ma kro mo de le eko no me trycz ne, a pla -
no wa nie go spo dar ki na ro do wej (1976 r.)
Od 1 ma ja 1993 pro fe sor zwy czaj ny.

W cza sie swo jej ka rie ry na uko wej był pro -
mo to rem po nad 250 ma gi strów, 9 dok to rów,
re cen zen tem 92 prac dok tor skich, 58 prac
ha bi li ta cyj nych, 22 wnio sek o ty tuł na uko -

wy, 4 wnio sków o ty tuł dok to ra ho no ris cau -
sa oraz re cen zen tem wie lu prac na uko wych,
ksią żek, ar ty ku łów dla wy daw nictw i cza so -
pism na uko wych w Pol sce i za gra ni cą.

14 kwiet nia 2005 Aka de mia Eko no micz -
na im. Oska ra Lan ge go we Wro cła wiu
(obec nie Uni wer sy tet Eko no micz ny) na dał
mu ty tuł Dok to ra Ho no ris Cau sa. 

Przez trzy la ta prof. Bar czak był też rek -
to rem nie pu blicz nej Ślą skiej Wyż szej Szko -

ły Za rzą dza nia im. gen. Je rze go Zięt ka
w Ka to wi cach. Był pro mo to rem wie lu ma gi -
strów i dok to rów, re cen zo wał dzie siąt ki
prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych.

Pro fe sor peł nił wie le funk cji na uko wych
i spo łecz nych – m.in. był człon kiem Ra dy
Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go, Cen tral nej
Ko mi sji ds. Stop ni Na uko wych i Ty tu łu Na uko -
we go, Ko mi sji Kon kur so wej Ko mi te tu Ba dań
Na uko wych, Ko mi sji Na gród Na uko wych
przy pre mie rze, człon kiem i prze wod ni czą cym
Ko mi te tu Sta ty sty ki i Eko no me trii Pol skiej Aka -
de mii Na uk, człon kiem Ko mi te tu Na uk Eko -
no micz nych PAN. Na le żał do Pol skie go To -
wa rzy stwa Eko no micz ne go i kie ro wał je go
ka to wic kim od dzia łem, był też człon kiem wie -
lu in nych to wa rzystw na uko wych.

Za sia dał w ra dach nad zor czych wio dą -
cych ślą skich firm, m.in. Fun du szu Gór no -
ślą skie go i Kom pa nii Wę glo wej, do ra dzał
wo je wo dzie ślą skie mu i pre zy den to wi Ka to -
wic. Był lau re atem wie lu na gród i od zna czeń,
w tym Krzy ża Ka wa ler skie go Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski.

Dłu go wło sy pro fe sor, z wło sa mi spię ty mi
w ku cyk, na le żał do naj bar dziej roz po zna -
wal nych po sta ci ślą skie go śro do wi ska aka -
de mic kie go.

Wśród stu den tów był le gen dą. Czę sto po -
ja wiał się w me diach, ni gdy nie od ma wia jąc
swo je go ko men ta rza w spra wach go spo dar -
czych. Wy da rze nia go spo dar cze ko men to -
wał rów nież w por ta lu WNP.PL.

Pół to ra ro ku te mu, pod czas in au gu ra cji ro -
ku aka de mic kie go w Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym, spo łecz ność uni wer sy tec ka uczci -
ła eme ry to wa ne go pro fe so ra uro czy stym
od no wie niem je go dok to ra tu w 50. rocz ni -
cę je go nada nia.

W swo im wy stą pie niu ju bi lat mó wił m.in.
o przy jaź niach, sza cun ku i szczę ściu, któ -
re to wa rzy szy mu przez ca łe ży cie, a tak że
o wol no ści, któ rą oso bi ście zna lazł w na uce,
gó rach, mu zy ce i sztu ce. Swo je wy stą pie -
nie za koń czył cy ta tem „Tem pus omnia re -
ve lat” – „Czas wszyst ko od sła nia”. W ostat -
nim cza sie zma gał się z cięż ką cho ro bą.

Od lat Pro fe sor uczest ni czył w ży ciu na -
szej Izby i Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.
Za wsze pe łen hu mo ru i opty mi zmu. Chęt -
nie brał udział w na szych spo tka niach.
Słu żył ra dą i po mo cą. Me ry to rycz nie, swo -
ja ogrom ną wie dzą wpie rał na sze kon fe ren -
cje, uczest ni czył w na szych se mi na riach. Za -
wsze moż na by ło z nim po roz ma wiać,
po dzie lić się swo imi prze my śle nia mi. 

25 ma ja po że gna li śmy Go w Ko ście le św.
Jó ze fa Ro bot ni ka w Ka to wi cach Jó ze fow cu.

Pro fe so rze bę dzie nam Pa na bar dzo
bra ko wać. 

Prof. dr hab. An drzej Sta ni sław Bar czak 1939 – 2019

Przy�ja�ciel
na�szej�Izby

W 2018�ro�ku�ro�ku�prof.�Bar�czak�otrzy�mał�Me�dal
20-le�cia�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

Prof.� Bar�czak� re�pre�zen�tu�ją�cy� Pol�skie� To�wa�rzy�-
stwo�Eko�no�micz�ne�pod�pi�su�je�umo�wę�o wstą�pie�niu
To�wa�rzy�stwa�do Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�

Pod�czas VIII Ślą�skie�go�Fo�rum�In�we�sty�cji�Bu�dow�-
nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści�w Ka�to�wi�cach�w 2016�ro�ku



Ślą�ska�Okręgowa�Izba�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa
or�ga�ni�zu�je

Kon�kurs�
„In�ży�nier�Ro�ku 2018”

Or ga ni zo wa ny po raz pierw szy kon kurs ad re so wa ny jest do człon ków ŚlO IIB 

i do ty czy obiek tów za pro jek to wa nych lub zre ali zo wa nych na te re nie kra ju.

Ty tuł „In ży nier Ro ku” mo że być przy zna ny w ka te go riach:

A –�obiek�ty�ku�ba�tu�ro�we�i in�ne�in�ży�nier�skie

B�–�obiek�ty�li�nio�we�(in�fra�struk�tu�ra)�

Wnio ski zgło sze nio we (w for mie pi sem nej) na le ży skła dać lub nad sy łać w ter mi nie

od 1�kwiet�nia�do 30�czerw�ca 2019.

Wy ło nie nie zwy cięz ców przez Ko mi sję Kon kur so wą na stą pi do 31 sierp nia 2019.

Uczest ni ka mi kon kur su mo gą być wy łącz nie czyn ni człon ko wie ŚlO IIB w Ka to wi cach, 

któ rzy uczest ni czy li w pro jek to wa niu lub re ali za cji obiek tu bu dow la ne go.

Wnio ski na le ży skła dać w sie dzi bie Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa 

w Ka to wi cach przy uli cy Ada ma 1 lub w Pla ców kach Te re no wych ŚlO IIB, 

al bo pocz tą elek tro nicz ną.

Re gu la min kon kur su znaj du je się na stro nie ŚlO IIB: www.slk.piib.org.pl

ZA PRA SZA MY DO UDZIA ŁU W KON KUR SIE

Kon kurs prze pro wa dzo ny bę dzie w trzech ka te go riach:

ka�te�go�ria 1�–�PRO�JEK�TANT�RO�KU

ka�te�go�ria 2�–�KIE�ROW�NIK�BU�DO�WY�RO�KU

ka�te�go�ria 3�–�IN�SPEK�TOR�NAD�ZO�RU�RO�KU
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Tro�chę�hi�sto�rii

Wo bec ogro mu po trzeb bu dow la nych,
już z dniem 1.09.1952 ro ku na Wy dzia le In -
ży nie ryj no -Bu dow la nym Po li tech ni ki Ślą -
skiej kre owa no Ka te drę Or ga ni za cji i Me cha -
ni za cji Bu do wy (trze cią ta ką ka te drę
w pol skim szkol nic twie wyż szym tech nicz -
nym). Z dniem 1.09.1954 ro ku kie row nic two
Ka te dry ob jął mgr inż. Le on Ro wiń ski,. Za -
po cząt ko wał On zor ga ni zo wa ną dzia łal -
ność dy dak tycz ną i na uko wo -ba daw czą
zwią za ną z sze ro ko ro zu mia ną tech no lo gią
bu dow nic twa.

Dy�dak�ty�ka

Od po cząt ku za czę to w dy dak ty ce re ali -
zo wać przed mio ty: Tech no lo gia pro ce sów
i ro bót bu dow la nych, Or ga ni za cja bu do wy,

Za rzą dza nie w Bu dow nic twie, Eko no mi ka
bu dow nic twa i przed mio ty po krew ne. Od ro -
ku aka de mic kie go 1967 wpro wa dzo no
przed mio ty: Tech no lo gia pre fa bry ka cji oraz
Pro jek to wa nie za kła dów pre fa bry ka cji.

Szcze gól ny eta py zmian te go pro ce su dy -
dak tycz ne go miał od bi cie w kil ku na stu pod -
ręcz ni kach aka de mic kich, wy da wa nych
do 2000 ro ku, głów nie au tor stwa prof. L. Ro -
wiń skie go.

Pu�bli�ka�cje

W po cząt ko wym okre sie ist nie nia Ka te dry,
pra ce na uko wo -ba daw cze mia ły cha rak ter
teo re tycz ny (z uwa gi na szczu płość środ ków
i nie do sta tek ba zy la bo ra to ryj nej na Wy dzia -
le), by ły wy ko ny wa ne w pew nych za kre sach
w za kła dach pro duk cyj nych bu dow nic twa lub
bez po śred nio na bu do wach.

W nur cie na uko wym prof. L. Ro wiń ski roz -
wi jał teo rię: bu dow nic twa uprze my sło wio ne -
go, pra cy rów no mier nej w bu dow nic twie oraz
me cha ni za cji kom plek so wej. Sto sun ko wo
szyb ko – bo już 1956 ro ku – opra co wał „Ma -
te ria ły po moc ni cze do pro jek to wa nia pt.
Tech no lo gia bu dow nic twa uprze my sło wio -
ne go”, wy da ny przez Biu ro Pro jek tów Urzą -
dzeń Prze my słu Hut ni cze go.

Naj waż niej szą pu bli ka cją pierw szej de ka -
dy Ka te dry by ła trzy to mo wa mo no gra fia
skryp to wa pt. „Tech no lo gia bu dow nic twa
uprze my sło wio ne go” opra co wa na przez ze -
spół pod kie run kiem prof. L. Ro wiń skie go
wraz z pra cow ni ka mi: R. Ała dią, R. Bi ło ga -
nem, T. Czaj kow skim, L. Łu ka sze wi czem, J.
Mi ko siem i E. Po la kiem – wy da ną przez
PZITB – Od dział Gli wi ce, któ ra, by ła no wa -
tor ską w tej te ma ty ce. Na by wa li je in ży nie -
ro wie – prak ty cy i pro jek tan ci na Ślą sku oraz
biu ra pro jek to we i przed się bior stwa wy ko -
naw cze zwią za ne dzia łal no ścią bu dow la ną.

Uzu peł nie niem do tej tech no lo gii są opra -
co wa ne przecz prof. L. Ro wiń skie go za sa -
dy ści słe go ob li cza nia wy daj no ści eks plo ata -
cyj nej ma szyn bu dow la nych wraz ze
współ czyn ni ka mi sta ty stycz nie usta lo ny -

mi, nie zbęd ny mi do tych ob li czeń. Dla ro bót
ziem nych prof., L. Ro wiń ski opra co wał ta -
bli ce nie zbęd ne do usta leń ich wy daj no ści.
Na to miast dla żu ra wi two rzo no sta ty stycz -
ne uję cie śred nich wiel ko ści cy kli cząst ko -
wych dla róż nych ich za dań trans por to wych
i mon ta żo wych.

Do prac tych włą cza ni by li rów nież stu den -
ci w ra mach prak tyk wa ka cyj nych.

Dal sze pra ce na uko wo-ba daw cze do ty -
czą pro jek to wa nia za go spo da ro wa nia pla -
ców bu do wy. Wy ni ki pu bli ko wa no w mie -
sięcz ni ku Bu dow nic two Miesz ka nio we,
a dal sze w Prze glą dzie Bu dow la nym.
Po od po wied niej ak tu ali za cji zo sta ły one
wy da ne w pod ręcz ni kach prof. L. Ro wiń -
skie go „Or ga ni za cja i pla no wa nie w bu dow -
nic twie”, Wy daw nic two PWN oraz „Or ga -
ni za cja pro duk cji bu dow la nej” Wy daw nic twa
AR KA DY.

Doc. dr inż. Je rzy Wi de ra wy ko rzy stał ww.
opra co wa nia przed sta wia jąc je w roz dzia -
le „Or ga ni za cja i za rza dza nie bu do wą Po -
rad ni ka tech nicz ne go kie row ni ka bu do wy”,
wy daw nic twa AR KA DY.

W okre sie lat 1955-56 prof. L. Ro wiń ski
współ pra co wał z War szaw skim Przed się bior -
stwie Bu dow nic twem Prze my sło we go „Dźwi -
gar”, gdzie re ali zo wa no dziel ni cę ma ga zy -
no wo prze my sło wą Słu że wiec. Efek tem tej
współ pra cy by ły ar ty ku ły wspól ne go au tor -
stwa z mgr inż. Edwar dem Mo ni kow skim,
opu bli ko wa ne na ła mach mie sięcz ni ków Bu -
dow nic two Prze my sło we, a na stęp nie Prze -
glą du Bu dow la ne go. Na do świad cze niach
i od po wied nich uspraw nie niach prak ty ki
war szaw skie go Przed się bior stwa opar to
opra co wa nia opu bli ko wa ne w ko lej nych
wy da niach „Po rad ni ka kie row ni ka bu do -
wy” oraz „Po rad ni ka maj stra bu dow la ne -
go” – wy da nych przez AR KA DY.

Od po cząt ku swo je go ist nie nia – Ka te dra
Or ga ni za cji i Me cha ni za cji Bu do wy aż
do Ka te dry Pro ce sów Bu dow la nych – przy -
wią zy wa ła du żą wa gę do współ pra cy z or -
ga ni za cja mi za wo do wy mi: Pol skim Związ -
kiem In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa

Hi�sto�rycz�ny�ślą�ski�do�ro�bek
w tech�no�lo�gii i or�ga�ni�za�cji
pre�fa�bry�ka�cji�be�to�no�wej
An drzej Mo krosz, dr inż., eme ry to wa ny doc. w Pol. Śl.,
Wyż sza Szko ła Tech nicz na

Fot. 1.�Prof.�dr�inż.�Le�on�Ro�wiń�ski
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oraz Związ kiem Za wo do wym Pra cow ni -
ków Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów
Bu dow la nych.

W la tach 1958-65 prof. Le on Ro wiń ski peł -
nił spo łecz ną funk cję prze wod ni czą ce go Ra -
dy Na uko wej Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra -
cy Za rzą du Głów ne go Związ ku Za wo do we go
Pra cow ni ków Bu dow nic twa i PMB. Od był
wów czas sze reg spo tkań z ak ty wem związ -
ko wym i bu dow la nym przed sta wia jąc w swo -
ich re fe ra tach za gro że nia, ja kie nie sie pre fa -
bry ko wa ne bu dow nic two be to no we, gdy nie
sto su je się wła ści wej tech no lo gii pro duk cji pre -
fa bry ka tów i ich mon ta żu na bu do wach.

W ro ku 1961 i 1962 prof. L. RO WIŃ SKI
wy grał 3 ogól no pol skie kon kur sy na opra -
co wa nia prze wod ni ków bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w bu dow nic twie: „Mon taż
obiek tów bu dow nic twa miesz ka nio we go
z żel be to wych ele men tów pre fa bry ko wa -
nych”, „Mon taż obiek tów prze my sło wych
z żel be to wych ele men tów pre fa bry ko wa -
nych” oraz „Pre fa bry ka cja be to no wa”. Opra -
co wa nia zo sta ły opu bli ko wa ne w trzech
książ kach Bi blio te ki Pra cow ni ka Bu dow la -
ne go przez Wy daw nic two Związ ko we. Or -
ga ni za to ra mi Kon kur sów był In spek to rat
Ochro ny Pra cy Za rzą du Głów ne go Z. Z. Pra -
cow ni ków Bu dow nic twa i PMB oraz PZITB
Od dział War szaw ski.

Dzia�łal�ność�na�uko�wa

W dzia łal no ści na uko wej i eks perc kiej pra -
cow ni cy Ka te dry Tech no lo gii i Or ga ni za cji
Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej pod
kie run kiem pro fe so ra L. Ro wiń skie go opra -
co wa li i uspraw ni li tech no lo gię bu dow nic -
twa – w ra mach I i II stop nia uprze my sło wie -
nia, tj. bu dow nic twa wiel ko blo ko we go
i wiel ko pły to we go w pierw szych ich za sto -
so wa nia ma so wych – prak tycz nych.

Już w ro ku 1960 prof. Jan Mi koś wspól -
nie z prof. L. Ro wiń skim opra co wa li tech no -
lo gię i or ga ni za cję mon ta żu wie lo kon dy gna -
cyj nych bu dyn ków miesz kal nych
z pre fa bry ka tów żel be to wych „ce gły że -
rań skiej”. Za sto so wa no je po raz pierw szy
przy re ali za cji bu dyn ku przy pl. Pia stów
w Gli wi cach, po czym na dal szych bu do -
wach osie dli miesz kal nych woj. ślą skie go,
re ali zo wa nych me to dą wiel ko blo ko wą. Wy -
ni ki uzy ska ne w za sto so wa niach prak tycz -
nych zo sta ły opu bli ko wa ne w Prze glą dzie
Bu dow la nym, po czym w Po rad ni kach kie -
row ni ka bu do wy i maj stra bu dow la ne -
go – wy da nych przez AR KA DY.

W la tach 1961 i 1962 ze spół pra cow ni ków
Ka te dry zor ga ni zo wał i pro wa dził sta cję
do świad czal ną na bu do wie bu dyn ków
miesz kal nych wiel ko pły to wych, przy sto so -
wa nych do eks plo ata cji na te re nach pod -
ziem nej eks plo ata cji gór ni czej. Sta le na bu -
do wie prze by wał mgr inż. J. Miel car ski,
pro wa dząc rów nież ob ser wa cje efek tów
sto so wa nia tech no lo gii i or ga ni za cji opra co -
wa nej pod kie run kiem prof. L. Ro wiń skie go,
tak w za kre sie po li go no wej pro duk cji pre fa -
bry ka tów wiel ko pły to wych, jak i ich mon ta -
żu w re ali zo wa nych dwóch bu dyn kach
miesz kal nych w Ry duł to wach.

Ja ko pierw sze w tej bran ży, za sto so wa -
no dla zo bra zo wa nia tych do świad czeń
ka me rę fil mo wą 8 mm i stwo rzo no
przy współ pra cy dr Krzysz to fa Fli gie ra,
wów czas jesz cze stu den ta, fil my in struk ta -
rzo we.

W opra co wa nej tech no lo gii prze szko lo no
bry ga dy Biel skie go Przed się bior stwa Bu dow -
nic twa Miej skie go, przy go to wu jąc dla nich
kar ty tech no lo gicz ne pro ce sów bu dow la -
nych, któ re wy ko rzy sty wa no w trak cie re ali -
za cji.

W tym sa mym cza sie prof. L. Ro wiń ski
prze pro wa dził ana li zę re ali za cji osie dli
miesz kal nych na bu do wach w róż nych mia -
stach Pol ski. Wy ni ki tej ana li zy, wnio ski
i uogól nie nia zo sta ły opu bli ko wa ne
(przy współ udzia le J. Wi de ry) w mie sięcz -
ni ku Bu dow nic two Miesz ka nio we w po -
nad dzie się ciu ar ty ku łach ilu stro wa nych ry -
sun ka mi i fo to gra fia mi z po li go nów i bu dów.
In te re su ją cy był wnio sek ge ne ral ny: me -
to da bu dow nic twa wiel ko blo ko we go umoż -
li wi ła ogra ni cze nie po zo sta łych ro bót bu -
dow la nych, za pew nia ła szyb szą re ali za cję
oraz ob ni ża ła na kła dy i kosz ty.

Po dob nej ana li zy, zwień czo nej dwo ma ar -
ty ku ła mi, prof. L. Ro wiń ski do ko nał w za kre -
sie miesz kal nych bu dyn ków wiel ko pły to -
wych. Uzy ska ne wy ni ki do pro wa dzi ły
do na stę pu ją cych, szo ku ją cych wów czas
wnio sków:

1/ tech no lo gicz ność roz wią zań pro jek to -
wych by ła gor sza, tak w za kre sie pre fa bry -
ka cji, jak i mon ta żu, od prze ana li zo wa -
nych uprzed nio bu dyn ków wiel ko blo ko wych.
Po wo do wa ło to zde cy do wa nie gor sze wy -
ko rzy sta nie nad mier nie cięż kich żu ra wi
wie żo wych, nie wpły nę ło na ogra ni cze nie
udzia łu ro bót wy koń cze nio wych, po wo do wa -
ło wzrost kosz tów o po nad 20%, któ re
kształ to wa ły się wy żej od kosz tów re ali za -
cji bu dyn ków wiel ko blo ko wych. Kosz ty te
wzro sły gdy pre fa bry ka ty wy twa rza no w tzw.
„fa bry kach do mów”, szcze gól nie wzo ro wa -
nych na prze sta rza łej tech no lo gii ra dziec kiej
(w for mach ba te ryj nych),

2/ kon struk cja wiel ko pły to wa nie by ła wła -
ści wa dla re ali za cji na te re nach pod ziem nej
eks plo ata cji gór ni czej. Spo so by za bez pie czeń
za sto so wa ne w bu dyn kach do świad czal -
nych nie by ły wła ści we, do pro wa dza jąc
do pęk nięć – rys w spo inach oraz sa mo two -
rze nia się qu asi prze gu bów w miej scach
spa wa nych złą czy na roż ni ko wych i in nych.

Po nie waż prof. L. Ro wiń ski uwa żał
za swój obo wią zek in for mo wać de cy den tów
o ne ga ty wach wiel kiej pły ty, zo stał okre ślo -
ny „wro giem tech no lo gii wiel ko pły to wej”; stąd
za sad ni czo brak jest kon ty nu acji Je go pu -
bli ka cji na ten te mat, w tam tym okre sie.
Wnio ski prof. L. Ro wiń skie go spraw dzi ły się.
Jed nak po nie sio no du że stra ty m.in. zwią -
za ne z nie ce lo wo wy dat ko wa ny mi na kła da -
mi na za kup i bu do wę „fa bry ki do mów”.

W lu tym 1964 ro ku – z ini cja ty wy Peł no -
moc ni ka Rzą du ds. Roz wo ju ROW i Za kła -
du Ba dań i Do świad czeń Bu dow nic twa
Wę glo we go – zor ga ni zo wa no w Ry duł to -
wych Kon fe ren cję Na uko wo -Tech nicz ną
na któ rej L. Ro wiń ski, J. Mi koś, H. Ma cięg -

-Ster nik, M. Ko bie la i A. Wą so wicz przed sta -
wi li pro ble my me to dy wiel ko pły to wej, ja ko nie
wła ści wej per spek ty wicz nie nie tyl ko na te -
re nie ROW, ale na wszyst kich te re nach pod -
ziem nej eks plo ata cji gór ni czej.

Pro pa go wa no na to miast me to dy:
1/ mo no li tycz ne go bu dow nic twa be to -

no we go z miej sco wych su row ców, w tym od -
pa do wych, po prze my sło wych,

2/ mo no li tycz no -pre fa bry ko wa ne go bu -
dow nic twa re ali zo wa ne go me to dą pod no -
sze nia prze kryć i pię ter,

3/ mo no li tycz no -pre fa bry ko wa ne go (ada -
pta cja szwedz kiej me to dy „Skar ne”) o ustro -
ju ścia no wym z pre fa bry ka tów wy twa rza nych
w za się gu żu ra wi mon ta żo wych.

4/ me to dy pra so wa nia pro duk cji pre fa bry -
ka tów.

W ro ku 1966 za pa dła de cy zja Re sor tu
Gór nic twa i Ener ge ty ki, prze pro wa dze nia ba -
dań w peł nym cy klu roz wo jo wym dla tych
me tod i tech no lo gii re ali za cji.

Zor ga ni zo wa no dwa ze spo ły:
1/ – do pro wa dze nia prac nad pierw szą

me to dą bu dow nic twa mo no li tycz ne go tzw.
Ślizg ROW”: prof. L. Ro wiń ski, J. Mi koś, J.
Kaj ru naj tys, M. Ko bie ia, E. Wie cheć, W. Za -
ręb ski.

Do ku men ta cję pro jek to wą ar chi tek to nicz -
no -kon struk cyj ną i in sta la cyj ną wg wy tycz -
nych Ze spo łu dla bu dyn ków do świad czal -
nych wy ko na li pra cow ni cy Mia sto pro jek tu
Ka to wi ce. Zre ali zo wa no łącz nie oko ło 200
obiek tów miesz kal nych.

2/ – do prac nad me to dą pod no sze nia
prze kryć: L. Ro wiń ski, K. Fli gier I J. Szwa -
bow ski. Stro ną ob li czeń kon struk cyj nych
i zwią za nych z tym ba dań za jął się ze spół
pod ki run kiem prof. S Kauf ma na z udzia łem
W. Sta ro sol skie go, A. Aj du kie wi cza i J.
Den kie wi cza. Do ku men ta cję pro jek to wą
przy kon sul ta cjach Ze spo łu wy ko nał Mia sto -
pro jekt Gli wi ce. W ra mach prac ba daw czych,
pod kie run kiem K. Fli gie ra ZREMB Gli wi ce
wy ko nał do ku men ta cję ory gi nal nych, ze spo -
łów me cha nicz nych urzą dzeń pod no śnych,
w od róż nie niu od hy drau licz nych, sto so wa -
nych w USA w me to dzie Lift Slab.

Po jed nej z pierw szych kon fe ren cji kry nic -
kich w 1962 ro ku prof. L. Ro wiń ski był jed -
nym z ini cja to rów i or ga ni za to rów kon fe ren -
cji Ze spo łu Jed no stek Jed no imien nych
z za kre su Tech no lo gii, Or ga ni za cji i Eko no -
mi ki Bu dow nic twa.

Pierw sze ta kie spo tka nia przed sta wi cie li
ze wszyst kich Wy dzia łów bu dow nic twa
uczel ni tech nicz nych oraz dwóch in sty tu tów
na uko wych w Pol sce od by ło się w ro -
ku 1964 na Wy dzia le Bu dow nic twa Prze my -
sło we go i Ogól ne go Po li tech ni ki Ślą skiej.
Póź niej te spo tka nia – kon fe ren cje, na któ -
re za pra sza no rów nież dy dak ty ków z uczel -
ni za gra nicz nych – sta ły się cy klicz ne i do -
łą czo ne zo sta ły do dzia łal no ści Ko mi te tu
In ży nie rii Lą do wej i Wod nej PAN.

Tech�no�lo�gia
Pod�no�szo�ne�prze�kry�cia�„sys�tem�PPP”

Rów no le gle z pra ca mi nad sys te mem
Ślizg -ROW, (któ re tu po mi nie my), bie gły pra -
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ce nad ślą skim sys te mem me to dy pod no -
sze nia prze kryć. Wska za ny wcze śniej ze -
spół opra co wał ze spo ło we urzą dze nie pod -
no śni ko we z pod no śni ka mi śru bo wy mi,
po ru sza nym po su wi sto -zwrot nym me cha -
ni zmem na pę do wym, za si la nym sil ni kiem
elek trycz nym. W pierw szym eta pie w Za kła -
dzie Do świad czal no -Ba daw czym Elek tro -
ni ki i Me cha ni ki Pre cy zyj nej Po li tech ni ki
Ślą skiej wy ko na no mo del ze spo łu pod no -
śni ko we go w ska li 1:10. Prze pro wa dzo no
na nim wszech stron ne do świad cze nia (udo -
ku men to wa ne na fil mie 16 mm). Nie za szła
po trze ba zna czą cych uspraw nień roz wią -
za nia. Pro to ty po wy ze spół (dla sze ściu
słu pów) zo stał wy ko na ny przez gli wic ki
ZREMB. W ra mach prac do świad czal nych,
pod nie sio no nim stro py o ad op to wa nej
kon struk cji słu po wo -pły to wej bu dyn ku Urzę -
du Pocz to we go na osie dlu Si kor nik w Gli -
wi cach. Tym sa mym ze spo łem do ko na no
prze bu do wy nie użyt ko wa nej ko tłow ni
na ma ga zyn w fa bry ce LEN KO w Biel sku -
-Bia łej, po zo sta wia jąc ist nie ją ce, za byt ko -
we mu ry ze wnętrz ne, wią żąc je z no wą kon -
struk cją słu po wo -pły to wą. Trze cią re ali za cję,
był w tym przy pad ku bu dy nek miesz kal ny
zre ali zo wa ny przy ul. Na ru to wi cza, we -
wnątrz ist nie ją cej za bu do wy, vis a vis Te atru
Wiel kie go w Ło dzi.

Ra zem sys te mem PPP (wer sja pol ska pod -
no sze nia prze kryć), zre ali zo wa no pod nie sie -
nie sze ściu płyt stro po wych o znacz nych roz -
mia rach. Pra ce za koń czo no w ro ku 1982.
(patrz�rys.�2)
Ze spół pra cow ni ków Po li tech ni ki Wro -

cław skiej wy ko rzy stał kon cep cję na sze go
ze spo łu pod no śni ko we go, wy ko nał go
we Wro cła wiu i w tam tym re gio nie wy bu -
do wał po nad 10 bu dyn ków  róż ne go
prze zna cze nia.

I w tym przy pad ku ob ni że nie kosz tów oko -
ło 33% by ło przy czy ną szer sze go bra ku za -
in te re so wa nia prze my słu na szą ory gi nal ną
tech no lo gią,, któ ra po le ga na ta nim, spraw -
nym i ła twym w sto so wa niu ze spo le pod no -
śnym.

Be�ton�pra�so�wa�ny�PRAS�-BET

Nie wąt pli wie naj więk szym osią gnię ciem
w ca łej hi sto rii Ka te dry by ło opra co wa nie
i wdro że nie tech no lo gii na zwa nej przez je -
go twór ców „PRAS -BET”.

Re ali zo wa no ją we dług kon cep cji pro -
fe so ra Ja na Mi ko sia z udzia łem L. Ro wiń -
skie go w ze spo le K. Fli gier, J. Kaj ru naj tys,
J. Ko wal, A. Lo ska, E. Wie cheć, W. Za ręb -
ski, I Płon ka. Pra ce roz po czę te w ro -
ku 1969 trwa ły po nad 10 lat i obej mo wa -
ły wszyst kie za gad nie nia zwią za ne z tak
ogrom nym, kom plek so wym przed się wzię -
ciem ba daw czo-pro jek to wo-re ali za cyj -
nym.

Pra ce nad tech no lo gią PRAS -BET do ty -
czy ły opra co wa nia od pod staw teo re tycz -
nych sys te mu tech no lo gii pro duk cji ele men -
tów wiel ko wy mia ro wych me to dą
pra so wa nia oraz ory gi nal ny sys tem kon -
struk cyj no -mon ta żo wy opar ty na łą cze niu
pre fa bry ka tów przy uży ciu złącz klam ro -

Rys.(fo�to�gra�fia) 2.�Ze�spół�ba�daw�czy�na przy ma�kie�cie�sys�te�mu�z ty�go�dni�ka�Pa�no�ra�ma

Rys. 3.�Sche�mat�tech�no�lo�gii�„PRAS�-BET”

Rys. 4.�Sche�mat�pra�sy�me�to�dy�„PRAS�-BET”
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wych, ogra ni cza ją cych pro ce sy „mo kre”.
W ra mach ba dań tech no lo gicz nych prze -
ba da no w ska li la bo ra to ryj nej, pół tech -
nicz nej i tech nicz nej pod sta wo we pro ce sy
pro duk cji me to dą pra so wa nia wiel ko wy mia -
ro wych ele men tów. Za ory gi nal ne roz wią -
za nia tech no lo gicz ne i urzą dze nia uzy ska -
no łącz nie uzy ska no 8 pa ten tów, w tym
4 za gra nicz ne.

Pra ce na uko wo -ba daw cze, zwią za ne
z pod sta wa mi sys te mu sta ły się te ma ta mi,
rów nież na gro dzo nej przez Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, pra cy dok tor skiej
Krzysz to fa Fli gie ra w 1972 r.
(patrz�rys.�3)
(patrz�rys.�4)
Za kres przed się wzię cia wy wo łał po trze -

bę roz sze rze nia Ze spo łu o pra cow ni ków Za -
kła du Urzą dzeń Tech nicz nych „ZGO DA”
w Świę to chło wi cach i ZREMB -u Wro cław.

Be�ton�pra�so�wa�ny�PRAS�-GIPS

Ko lej ną tech no lo gią, ale nie wy ko rzy sta -
ną w prak ty ce tak jak na to za słu gi wa ła,
by ła tech no lo gia PRAS -GIPS. By ła to mo -
dy fi ka cja tech no lo gii PRAS -BET, po my śla -
na ja ko ta ni i eko lo gicz ny sys tem wzno sze -
nia bu dyn ków jed no ro dzin nych, na
spo iwach siar cza no wych – gip su i an hy dry -
tu. Ini cja to rem i kie row ni kiem pra cy był prof.
J. Mi koś. oraz m.in. H. No wak, E. Piąt kow -
ski, H. Ma ciąg -Ster nik, I. Płon ka i E. Wie -
cheć.

Isto ta sys te mu PRAS -GIPS po le ga ła na:
• sto so wa niu do ele men tów kon struk cyj -

nych kru szyw miej sco wych i od pa do -
wych oraz spo in siar cza no wych (ce men -
to wych),

• sto so wa nie do for mo wa nia ele men tów
kon struk cyj nych tech ni ki pra so wa nia,

• sto so wa nie ukła du kon struk cyj ne go,
wy ko rzy stu ją ce go pły ty śre dnio wy mia ro we
(ścia ny we wnętrz ne i stro py) o gru bo -
ści 10 cm oraz ele men tu ra mo we go uzu peł -
nia ją ce go,

• sto so wa nie złą czy klam ro wych i su che -
go mon ta żu,

• wa rian to wym roz wią za niu ścian ze -
wnętrz nych – ścia ny war stwo we z ce gły li -
co wej oraz róż nych in nych płyt okła dzi no -
wych i ocie pleń.
(patrz�rys.5)
We dług tej tech no lo gii wy bu do wa no kil -

ka na ście bu dyn ków w Gli wi cach.

Na ko�niec

Od 1954 ro ku w ra mach sze re gu re or ga -
ni za cji Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni -
ki Ślą skiej kie row ni ka mi Ka te dry by li: prof.
Le on Ro wiń ski do 1988 r., prof. Jan Mi koś
do 1998 r. prof. Ja nusz Szwa bow ski
do 2009 r. a obec nie jest prof. Ja cek Go -
ła szew ski.

Szcze gól ny na cisk w pro ble ma ty ce na uko -
wej był i jest skie ro wa no na ma te ria ły miej -
sco we – od pa do we, po prze my sło we, któ rych
na Ślą sku jest bar dzo du żo i ich prze twa rza -
nie i za go spo da ro wa nie jest po trzeb ne.

W ska li ma so wej na zy wa my to dziś dzia ła -
niem pro eko lo gicz nym.

W więk szo ści przy pad ków łą czy ło się to
rów nież z pra ca mi dok tor skim 
pra cow ni ków.

Pierw sza pra ca dok tor ska w Ka te drze,
któ rą w dniu 3.05.1961 obro nił mgr. Le on
Ro wiń ski, mia ła ty tuł „Me to da dy rek tyw ne -
go pla no wa nia rze czo we go w miesz ka nio -
wym bu dow nic twie uprze my sło wio nym”.
Pro mo to rem pra cy był prof. mgr inż. arch.
Wła dy sław Śmia łow ski, re cen zen ta mi prof.
A. Dy żew ski i prof. J. Wą tor ski.

Ja ko dru gi w Ka te drze dnia 19.10.1964 r.
obro nił pra cę dok tor ską Jan Mi koś. Pra ca
do ty czy ła no wa tor skie go w owych cza sach
wy ko rzy sta nia od pa dów prze my sło wych.
Jej ty tuł brzmiał: „Pu mek so be to ny z mi kro -
-wy peł nia czem py ło wym”. Pro mo to rem był
prof. Wł. Śmia łow ski. W pra cy tej przed sta -
wio no no we po glą dy na ro lę kru szy wa
w two rze niu wy trzy ma ło ści be to nu. Przy za -
pro po no wa nej tech no lo gii uzy ska no na kru -
szy wie pu mek so wym wzrost wy trzy ma ło ści
be to nu o po nad 50%.

Łącz nie w ca łym okre sie ist nie nia Ka te -
dry (od 1952 do 2019 r.) pra ce dok tor skie
obro ni ło 47 pra cow ni ków.

Na le ży wska zać, że ab sol wen ci Po li -
tech ni ki Ślą skiej, za wsze znaj do wa li za trud -
nie nie w przed się bior stwach, szyb ko zdo by -
wa li ko lej ne szcze ble awan su za wo do we go
oraz przy czy nia li się do za sto so wań i roz -
wi ja nia pro ble ma ty ki.
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P o wsta ła w 1997 ro ku Ślą ska Izba Bu -
dow nic twa sku pia ją ca róż ne pod mio -
ty go spo dar cze z bran ży bu dow la nej

to or ga ni za cja, któ rej ko rze ni trze ba szu kać
w wie lo wie ko wej hi sto rii bu dow nic twa na na -
szych zie miach. Do ko na nie w tej dzie dzi nie
są ogrom ne. To wła śnie w na szym wo je -
wódz twie znaj du ją się naj star sze w Pol sce
za byt ki bu dow nic twa. 

Ro mań ska ka pli ca zam ko wa w Cie szy nie
po cho dzi praw do po dob nie z pierw szej po -
ło wy XI wie ku i za cho wa ła do dziś pier wot -
ny układ prze strzen ny. Re pre zen tu je cha rak -
te ry stycz ny dla Eu ro py Środ ko wej typ ka plic
zam ko wych z ab sy dą na pla nie pod ko wy. Ro -
tun da zo sta ła wy mu ro wa na z cio sów ka mien -
nych. Jej mu ry ma ją 126 cm gru bo ści. Mi lio -
ny Po la ków oglą da ją co dzien nie to dzie ło
ślą skich bu dow lań ców z okre su śre dnio wie -
cza na re wer sie bank no tu 20 zlo to we go.  

Z ko lei w „za głę biow skiej” czę ści wo je -
wódz twa stoi i jest na dal użyt ko wa ny ko ściół
św. Ja na Chrzci cie la – rzym sko ka to lic ka
świą ty nia, któ ra znaj du je się w Sie wie rzu
i jest jed nym z naj star szych ko ścio łów
w Pol sce. Wy ko na ny jest z ka mie nia cio sa -
ne go, w sty lu ro mań skim, ze skle pie niem
bur gundz kim, co po twier dza je go po wsta -
nie naj póź niej w XII w. W ko ście le tym od -
był się 6 lip ca 1233 r. sy nod bi sku pów pol -
skich. Do XV w. był to ko ściół pa ra fial ny,
póź niej fi lial ny, obec nie peł ni funk cję ka pli -
cy cmen tar nej.

Ta kie by ły po cząt ki na sze go bu do wa nia,
a po tem.

Po tem by ła trwa ją ca ty siąc lat pra ca. Bu -
do wa no ko ścio ły i zam ki, pa ła ce i do my
miesz kal ne, szpi ta le i szko ły, po wsta wa ły fa -
bry ki, hu ty i ko pal nie. Li nie ko le jo we, dro gi,
ka na ły, ru ro cią gi i ka ble po prze ci na ły tę zie -
mię. Z ro ku na rok, z po ko le nia na po ko le -

nie lu dzie mó wią cy róż ny mi ję zy ka mi, wy -
zna ją cy róż ne re li gie i świa to po glą dy two -
rzy li, bu do wa li, zmie nia li Śląsk. Cza sa mi by -
ło trud no, cza sa mi ich pra ca szła na mar ne,
gdy woj ny prze ta cza ły się przez tę kra inę ob -
ra ca jąc w ru inę ich do ko na nia, ale oni nie
pod da wa li się, trwa li i na dal two rzy li, bu do -
wa li, tak jak ro bią to te raz i ro bić bę dą w przy -
szło ści. 

ŚLĄSK�W LICZ�BACH

Dzi siej sze wo je wódz two ślą skie: Gór ny
Śląsk, Za głę bie, część Galicji z Jaworznem,
Pod be ski dzie, Zie mia Ryb nic ka i Cie szyń -
ska oraz ob szar wo kół Czę sto cho wy zmie -
nia ją swo je ob li cze. Mi mo że na dal re gion
ma sil ne po czu cie od ręb no ści, po sza no wa -
nia tra dy cji i wspól no ty na wią zu ją cej
do prze my słu cięż kie go i gór nic twa – wzra -
sta po zy cja prze my słu elek tro ma szy no -
we go, ener ge ty ki i naj szyb ciej roz wi ja ją cych
się prze my słu spo żyw cze go i mo to ry za cyj -
ne go. Co raz więk sze zna cze nie w go spo -
dar ce re gio nu ma ją fir my sta wia ją ce na no -
wo cze sne tech no lo gie. Waż nym ele men tem
jest też ro sną ce zna cze nie usług, w któ rych
pra cu je obec nie bli sko po ło wa miesz kań ców
wo je wódz twa. Li czą się: in for ma ty ka, bio -
tech no lo gia, ma łe i śred nie przed się bior -
stwa. Waż ną ro lę w tych prze mia nach od -
gry wa Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa
Eko no micz na, w któ rej za in we sto wa no 50
proc. ka pi ta łu umiesz czo ne go we wszyst -
kich te go ty pu stre fach w Pol sce. Ślą skie
jest naj więk szym w kra ju pro du cen tem sa -
mo cho dów, prze mysł mo to ry za cyj ny obej -
mu ją fir my współ pra cu ją ce z kon cer na mi
FIAT i „Ge ne ral Mo tors” za ku pio nym w 2017
r. przez fran cu ski kon cern „Peu ge ot -Ci tro -
en” (PSA). Re gion wy two rzył pra wie 200
mln PKB w 2010 r., jest to dru gi pod tym
wzglę dem ob szar kra ju, po woj. ma zo wiec -
kim; Śląsk wraz z Ma zow szem two rzą jed -
ną trze cią PKB Pol ski. Tak że pod wzglę dem
licz by pod mio tów ko rzy sta ją cych z bar dzo
no wo cze snych tech no lo gii re gion zaj mu je
dru gie miej sce w kra ju po wo je wódz twie ma -
zo wiec kim, do mi nu ją przed się bior stwa
prze my słu elek tro nicz ne go oraz ma szyn biu -
ro wych i sprzę tu kom pu te ro we go. Ślą skie
ja ko pierw sze w kra ju opra co wa ło „Re gio -
nal ną stra te gię in no wa cji wo je wódz twa
na la ta 2003-2013” w ra mach pro jek tu
RIS -Si le sia. Jest po waż nym part ne rem
w Eu ro pie i na świe cie w dzia łal no ści go -
spo dar czej i na uko wo -tech no lo gicz nej.
W bli sko 40 uczel niach wyż szych na te re -
nie wo je wódz twa kształ ci się po nad 200 tys.
stu den tó w1.

Kościół�pw.�św.�Jana�Chrzciciela�w�Siewierzu

Rotunda�św.�Mikołaja�– Cieszyn
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Prof. dr hab. inż. ar chi tekt To masz Ta -
czew ski, zmar ły w 2013 ro ku, wy kła dow ca
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach i wie lo let -
ni szef ka to wic kie go od dzia łu Sto wa rzy sze -
nia Ar chi tek tów Pol skich pod kre ślał, że ar -
chi tek tu ra jest for mą cza su, w któ rym
po wsta je i wy two rem kon kret nej spo łecz no -
ści, a o jej war to ści ogól nej prze są dza jej
funk cja2. Wła śnie w ar chi tek tu rze zo sta ją
trwa le za pi sa ne roz wój i kul tu ra każ de go
mia sta. Nic dziw ne go, że prze my sło wy ro -
do wód oraz wie lo kul tu ro wy ty giel, któ re
stwo rzy ły nasz re gion prze są dza ją do dziś
o je go nie co dzien nym cha rak te rze i wy jąt -
ko wo ści. Na ar chi tek to nicz ne dzie dzic two
wo je wódz twa ślą skie go skła da ją się głów -
nie wpły wy tra dy cji pol skiej, nie miec kiej, au -
stro -wę gier skiej, ro syj skiej i cze skiej. Nie bez
zna cze nia po zo sta je też przy na leż ność re -
li gij na miesz kań ców, któ rzy by li nie tyl ko ka -
to li ka mi, ale i pro te stan ta mi, ży da mi, czy wy -

zna wa li pra wo sła wie. Co war to przy to czyć
roz wój miast re gio nu na stę po wał w spo sób
naj bar dziej in ten syw ny w XX wie ku (wy ją -
tek sta no wi tu tyl ko Biel sko -Bia ła, w któ rej
prze mysł włó kien ni czy roz wi jał się już
pod ko niec XIX w. i któ rą na zy wa się z po -
wo du ist nie ją cej za bu do wy „ma łym Wied -
niem”). Gór ny Śląsk to naj bar dziej zur ba ni -
zo wa ny ob szar Pol ski (po dob ny
do nie miec kie go Za głę bia Ruh ry, pół noc no -
-wschod niej czę ści Fran cji, czy an giel skich
ośrod ków prze my słu). Cho ciaż w skład
wo je wódz twa wcho dzą też zie lo ne Be ski dy,
część Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej,
a ta kie mia sta jak Ka to wi ce, czy Dą bro wa
Gór ni cza, ma ją cie ka wie roz miesz czo ne par -
ki, skwe ry, czy na tu ral ne te re ny le śne. 

Woj. ślą skie za miesz ku je ok. 4,5 mln osób
(w 2014 r. sta no wi ło to nie mal
12 proc. lud no ści Pol ski). Ślą skie jest dru -
gim wo je wódz twem pod wzglę dem licz by

lud no ści w Pol sce (po wo je wódz twie ma zo -
wiec kim). Gę stość za lud nie nia wy no si 372
osób na 1 km kw. i jest naj wyż sza w Pol sce.
Naj gę ściej za lud nio ny jest cen tral ny ob szar
wo je wódz twa – po nad 1000 osób na km kw.
Na te re nie wo je wódz twa le żą Świę to chło -
wi ce (za miesz ku je tu 4.063 osób na 1 km
kw.) – do nie daw na naj gę ściej za lud nio ne
mia sto w Pol sce (obec nie trze cie, po Le gio -
no wie i Pia sto wie) oraz dru gi spo śród naj -
gę ściej za lud nio nych po wia tów w Pol -
sce – po wiat wo dzi sław ski (552,1 osób
na 1 km kw.). Nic dziw ne go, że Bank Go spo -
dar stwa Kra jo we go w War sza wie (mo der -
ni stycz ny gmach BGK w Ka to wi cach ul. Mic -
kie wi cza 3, po wstał już w 1930 r., pro jekt
Sta ni sław Ta beń ski), wska zu je że pod wzglę -
dem licz by po zy ska nych do ta cji na za kup
miesz ka nia lub bu do wę do mu w pro gra mach
po mo co wych wo je wódz two mia ło naj więk -
szy od se tek kra ju i w wie lu ka te go riach prze -
wyż sza ło na wet re gion Ma zow sza. 

OSIE�DLA�PA�TRO�NAC�KIE

In du strial ną spu ści zną in te re su ją ce go
nas ob sza ru są nie tyl ko za byt ki tech ni ki, ale
i bu dow nic two pa tro nac kie. W re gio nie
znaj du je się ok. 150 daw nych osie dli ro bot -
ni czych. Po wsta wa ły one w By to miu, Cho -
rzo wie, Cze la dzi -Pia skach, Czer wion ce -
-Lesz czy nach, Dą bro wie Gór ni czej,
Gli wi cach, Ka to wi cach, My sło wi cach, Ryb -
ni ku, Sie mia no wi cach Ślą skich, So snow cu
i w Za wier ciu. Nie bez zna cze nia by ła dzia -
łal ność hra bie go Frie dri cha Wil hel ma von
Re den („oj ca gór no ślą skie go prze my słu”),
któ ry na prze ło mie XVIII i XIX w. po ło żył pod -
wa li ny pod dzia łal ność póź niej szych ko palń
i hut i na Ślą sku, i w Za głę biu Dą brow skim
(tzw. No wy Śląsk utwo rzo ny po III roz bio rze
Pol ski). Dzię ki ini cja ty wom Re de na po -
wsta ły: ko pal nia „Kró lew ska” póź niej sza
„Kró lo wa Lu iza”, Kró lew ska Od lew nia Że li -
wa („Hu ta Gli wic ka” któ rej tra dy cje kon ty nu -
uje Gli wic ki Za kład Urzą dzeń Tech nicz -
nych), „Hu ta Kró lew ska” w Kró lew skiej
Hu cie (dzi siej szy Cho rzów), oraz Ka nał
Kłod nic ki, łą czą cy port w Koź lu nad Od rą
z hu tą w Gli wi cach i wy lo tem Głów nej
Sztol ni Dzie dzicz nej w Za brzu (pro jekt John
Ba il don). Po 1795 r. od kry to po kła dy wę gla
w Za głę biu Dą brow skim, na te re nie dzi siej -
szej Dą bro wy po wsta ła ko pal nia „Re den”
z ko lo nią gór ni czą o tej sa mej na zwie3. Naj -
star sze w re gio nie osie dle pa tro nac kie
utwo rzo no jed nak już pod ko niec XVII wie -
ku (osie dle dla pra cow ni ków „Kró lew skiej
Hu ty” w Cho rzo wie). Ko lej ne po wsta wa ły
w cią gu XIX i na po cząt ku XX w. Ich fun da -
to ra mi by li prze my słow cy m.in. ro dzi ny
Don ner smarck, Ho hen zol lern, Die tel, Schaf -
fgotsch czy ksią żę ta pszczyń scy4.
Prze�my�słow�cy�ślą�scy�de�ter�mi�no�wa�li�roz�-

wój�go�spo�dar�ki.�Prze�my�słow�cy�da�wa�li� lu�-
dziom� pra�cę,� ścią�ga�li� po�dat�ki,� ale� dba�li
o roz�wój� re�gio�nu.�Gdy�do�szło�do tra�ge�dii
wspie�ra�li�lud�ność,�miej�sco�wo�ści�któ�re�do nich
na�le�ża�ły.�By�ła�to�jed�nak�jak�by�śmy�po�wie�dzie�li
dziś�–�mą�dra�opie�ka�na za�sa�dzie�da�wa�nia

Za�mek�Ogro�dzie�niec�z XIV wie�ku,�jed�na z kil�ku�po�tęż�nych�wa�row�ni�szla�ku�„Or�lich�Gniazd”,�któ�re�wy�bu�-
do�wa�no�na te�re�nie�na�sze�go�wo�je�wódz�twa

Tar�now�skie�Gó�ry�ka�mie�nicz�ki�z XVII wie�ku�(zdję�cie�z lat 30)�
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Gi�szo�wiec�„Dwór�pod li�pa�mi”�

Ni�ki�szo�wiec

Ni�ki�szo�wiec�obecnie

węd�ki,�nie�ry�by.�Opie�ko�wa�li�się�sie�ro�ta�mi,
oso�ba�mi�–�któ�re�zo�sta�ły�do�tknię�te�klę�ską�ży�-
wio�ło�wą,�itd.�Np.�Don�ner�smarc�ko�wie�bu�do�-
wa�li�ko�lo�nie�miesz�kal�ne�dla�ro�bot�ni�ków�już
na po�cząt�ku XIX w.� Gro�ma�dzi�li� za�byt�ki
chro�niąc�je�przed znisz�cze�niem.�Po�dob�nie
jak�choć�by�ród�Schaf�fgotsch,�któ�ry�miał�bo�-
ga�te�zbio�ry�po�lo�ni�ców.�Przez�Po�la�ków�by�li
jed�nak�uwa�ża�ni�za Niem�ców,�w Niem�czech
uzna�wa�no,�że�są�Po�la�ka�mi – wy li cza dr Ar -
ka diusz Ku zio -Pod ruc ki, hi sto ryk, re gio na -
li sta, au tor opra co wań o zna nych ro dach Ślą -
ska i Ma ło pol ski.

War to tu przy to czyć przy kład osie dli Gi -
szo wiec i Ni ki szo wiec w Ka to wi cach.
To re ali za cje po stę po wej idei Bry tyj czy ka
Ebe ne ze ra Ho war da two rze nia „osie dli
ogro dów” (po dob nie zresz tą jak kom pleks
dzi siej sze go Par ku Cho pi na w Gli wi cach
i znaj du ją cej się tam Pal miar ni Miej skiej – po -
cho dzą cych z te go sa me go okre su). Jed nym
z bu dow ni czych Gi szow ca i Ni ki szow ca
był prze my sło wiec i wi zjo ner An ton Uthe -
mann, któ re go imię no si obec nie park w Ka -
to wi cach -Szo pie ni cach. Pierw sze z osie dli
prze zna czo ne by ło po cząt ko wo dla ro bot -
ni ków i urzęd ni ków ko pal ni „Gie sche” (po -
wsta ło w la tach 1907 – 1914) je go twór ca -
mi by li ar chi tek ci bra cia Geo r ge i Emil
Zil l ma no wie. Ca łość kom plek su opie ra się
na pla nie pro sto ką ta, któ re go śro dek sta no -
wi ry nek z cen trum han dlo wo -usłu go wym
oraz park. Do my z nie wiel ki mi ogród ka mi
usy tu owa ne są wzdłuż osie dlo wych ulic. Za -
ło że nie, bar dzo no wo cze sne, speł nia ło wie -
le funk cji, w osie dlu zlo ka li zo wa ne by ły
rów nież ko ściół, ap te ka, pocz ta, szko ła czy
straż po żar na. 

Osie dle w Ni ki szow cu po wsta wa ło w la -
tach 1908 – 1918 (na zwa po cho dzi od szy -
bu „Ni kisch”, obec nie „Po nia tow ski”). To tak -
że przy kład prze my śla nej i funk cjo nal nej
ar chi tek tu ry miesz ka nio wej, dzia ła ły tu np.
re stau ra cja, czy tel nia, szpi tal czy na wet pły -
wal nia. Osie dle by ło ze lek try fi ko wa ne i po -
sia da ło wła sną sieć wod no -ka na li za cyj ną
oraz cen tral ne ogrze wa nie. Ka mie ni ce wy -
ko na no z cha rak te ry stycz nej czer wo nej ce -
gły. Bu dyn ki otrzy ma ły cie ka we, jed no rod -
ne de ta le. Oby dwa osie dla, a zwłasz cza
za cho wa ny w nie mal nie zmie nio nym kształ -
cie Ni ki szo wiec, do dziś in spi ru ją wie lu ar -
ty stów: pi sa rzy, fil mow ców (Lech Ma jew ski,
Ka zi mierz Kutz), czy ma la rzy (Gru pa Ja now -
ska)5. Na te re nie Za głę bia Dą brow skie go je -
dy ną do brze za cho wa ną ko lo nią gór ni czą są
daw ne bu dyn ki pra cow ni ków ko pal ni „Sa -
turn” w Cze la dzi -Pia ski.

Z po cząt ku XX w. po cho dzi więk szość ka -
mie nic w cen trach miast Gór ne go Ślą ska:
Ka to wic, Za brza, Gli wic, Cho rzo wa, Biel ska -
-Bia łej, czy So snow ca. Ka mie ni ce czyn szo -
we zgod nie ze wzo ra mi eu ro pej ski mi pre zen -
tu ją neo sty lo we fa sa dy o róż nych od mia nach
ar chi tek tu ry hi sto ry zu ją cej. Mo ty wy se ce syj -
ne moż na od na leźć m.in. w Ka to wi cach
przy ul. 3-go Ma ja, ul. Wol no ści w Cho rzo -
wie, Zwy cię stwa w Gli wi cach. Po ja wia ją się
też pięk ne wil le i pa ła ce (ar chi tek tu ra re zy -
den cjo nal na). Ich przy kła dy mo że my oglą -
dać do dziś. To ze spół Hen ry ka Die tla
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w So snow cu, „Wil la Ca ro” w Gli wi cach
(stwo rzo na przez Osca ra Ca ro), wil le Gold -
ste inów, Lu isa Da me, Ger de sa w Ka to wi -
cach6.

OBIEK�TY�PRZE�MY�SŁO�WE

War to tu przy po mnieć wiel kie obiek ty
prze my sło we, a re gion już na prze ło -
mie XIX i XX w. miał się czym po szczy cić.
Pro duk cja wę gla wzro sła w 1913 r. do pra -
wie 50 mln ton (29-krot nie w sto sun ku
do po ło wy wie ku XIX)., że la za do po -
nad 1000 ton (17-krot nie w la tach 1852-
1913). Od bior cą wę gla by ło hut nic two i ko -
lej na te re nie Prus, ale eks por to wa no je też
do Kró le stwa Pol skie go, Au stro -We gier,
czy Ro sji. Ro sło wy do by cie rud cyn ku i oło -
wiu, nie zbęd nych w bu dow nic twie. Np.
przed wy bu chem I woj ny świa to wej Gór ny
Śląsk był trze cim na świe cie pro du cen tem
cyn ku. Z te go 25 proc. pro du ko wa ła wal cow -
nia w Li pi nach (obec nie wpi sa na do re je stru
za byt ków), któ ra na prze ło mie XIX i XX w.
by ła wła sno ścią ro du Don ner smarc ków.
Roz wi ja ła się ko lej (po łą cze nie Prus i Kró -
le stwa Pol skie go po przez So sno wiec i Ząb -
ko wi ce), ko mu ni ka cja miej ska („tram wa je”
pa ro we jeź dzi ły w Za brzu, By to miu, Gli wi -
cach). Po wsta wa ła in fra struk tu ra miej ska, np.
sieć wod no -ka na li za cyj na, na stę po wa ła
elek try fi ka cja miast, a na wet li nie te le fo nicz -
ne.

Do naj cie kaw szych za cho wa nych do dziś
obiek tów prze my sło wych na le żą za bu do wa -
nia: Ko pal ni „Sa turn” w Cze la dzi, Ko pal ni
„Wu jek”, „Gli wi ce”, ko palń „Wie czo rek”
i „Ka to wi ce”, Hu ty Me ta li Nie że la znych
w Szo pie ni cach, elek trow ni „Za brze”, czy
bro wa rów w Ty chach7. Za sto li cę tu ry sty ki
post in du strial nej uzna je się Za brze, tu znaj -
du je się Za byt ko wa Ko pal nia Wę gla Ka mien -
ne go „Gu ido” (je dy na te go ty pu atrak cja
w Eu ro pie), skan sen gór ni czy „Kró lo wa
Lu iza” (do ku men tu je bli sko 200-let nią tra dy -
cję gór ni czą, jed ną z naj star szych na Gór -
nym Ślą sku). Za cho wa ły się tu też uni ka to -
we z prze ło mu XIX i XX w. osie dla
miesz ka nio we (ko lo nia Bal le stre ma, osie dle
dla ka dry in ży nie ryj nej Don ner smarc ka i ro -
bot ni czy Bor sig)8.
Ar�chi�tek�tu�ra�prze�my�słu�szcze�gól�nie�na�ra�-

żo�na jest�na znisz�cze�nie.�Na sku�tek�za�nie�-
cha�nia�pro�duk�cji,�opusz�cze�nia�po�stę�pu�je�jed�-
nak�de�wa�sta�cja�daw�nych�hal�fa�brycz�nych,
ce�chow�ni,�od�lew�ni�na fa�li�re�struk�tu�ry�za�cji�gór�-
nic�twa�i hut�nic�twa�już�w naj�bliż�szych�la�tach
znik�nąć� mo�gą� wiel�kiej� war�to�ści� ze�spo�ły
prze�my�sło�we – pod kre śla ar chi tekt ślą ski An -
drzej Grzy bow ski. – Za�rów�no� te� star�sze
o for�mach�hi�sto�ry�zu�ją�cych,�jak�i te�z lat�mię�-
dzy�wo�jen�nych� o ar�chi�tek�tu�rze� mo�der�ni�-
stycz�nej,� za�chwy�ca�ją� nas� dzi�siaj� swo�ją
uro�dą.�Wy�ko�na�ne�są�z re�gu�ły�–�z do�brej�ja�-
ko�ści�ma�te�ria�łów�o wy�so�kim�po�zio�mie�de�ta�-
li.�Naj�czę�ściej�mu�ro�wa�ne�są�z ce�gły�jak�ce�-
chow�nie� Ko�pal�ni� Biel�szo�wi�ce� w Ru�dzie
Ślą�skiej,�Ko�pal�ni�Gli�wi�ce,�Roz�bark�w By�to�-
miu,�łaź�nie�gór�ni�cze�Ko�pal�ni�Sie�mia�no�wi�ce.

Ka�to�wic�ki�ry�nek�na po�cząt�ku XX wie�ku�

So�sno�wiec�pa�łac�Hen�ry�ka�Die�tla�po�czą�tek XX wie�ku

Przemysłowy�krajobraz�Śląska
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Jed�ny�mi�z naj�pięk�niej�szych�są�jed�nak�za�bu�-
do�wa�nia�ko�pal�ni�Sa�turn,�Ka�to�wi�ce,�szyb�Pu�-
ła�ski� –� ko�pal�ni� Wie�czo�rek.� Zgru�po�wa�ne
w ze�spo�łach� two�rzą�nie�po�wta�rzal�ny�w tej
czę�ści�Eu�ro�py�kra�jo�braz9.

Miesz kań cy re gio nu w 2009 r. w ple bi scy -
cie „Sie dem cu dów ar chi tek tu ry wo je wódz -
twa ślą skie go” za naj pięk niej sze obiek ty
uzna li: ry nek w By to miu, Elek tro cie płow nię
„Szom bier ki”, Mu zeum Zam ko we w Pszczy -
nie, szyb „Kry sty na” w By to miu, by tom ski
cmen tarz „Ma ter Do lo ro sa”, ka to wic ki
„Spodek” i Bro war w Ty chach. Or ga ni za to -
ra mi ple bi scy tu by li „Ga ze ta Wy bor cza”, por -
tal „MMSi le sia. pl i Urząd Mar szał kow ski
w Ka to wi cach10.

OKRES�MIę�DZY�WOJ�NIA
–�SUK�CES�MO�DER�NI�ZMU

W 1922 r., gdy Śląsk zna lazł się w Pań -
stwie Pol skim był naj mniej szym (po wierzch -
nia 4216 km kw. – bez Za ol zia – i ok. 1,2 mln
miesz kań ców), naj bar dziej zur ba ni zo wa -
nym i naj gę ściej za lud nio nym ob sza rem kra -
ju. Za miesz ki wa ło tu aż 310 osób na 1 km
kw. (Pol sce przy zna no też część Ślą ska Cie -
szyń skie go). Gór ny Śląsk miał ogrom ny,
prze my sło wy po ten cjał. W Pol sce zna la zły
się 53 z 67 ko palń wę gla ka mien ne go
dzia ła ją cych w tym re gio nie, 10 z 15 ko palń
cyn ku i oło wiu, 9 z 14 sta low ni i 22 z 37 wiel -
kich pie ców. Pro ble mem był jed nak brak li -
nii trans por tu (ist nie ją ce szla ki ko le jo we zo -
sta ły po dzie lo ne, np. wę zły gli wic ki i by tom ski
po zo sta ły po nie miec kiej stro nie). Zbu do wa -
no do 1939 r. aż 400 km no wych to rów. (no -
wa ma gi stra la ko le jo wa ukoń czo na w 1933
r. pro wa dzi ła przez Her by No we, Karsz ni ce,
Byd goszcz do Gdy ni. Po wsta wa ły li nie au -
to bu so we. Aby miesz kań cy Gór ne go Ślą ska
mo gli wy jeż dżać do gór skich uzdro wisk
po wsta ły li nie do Sko czo wa – 1927 i Wi -
sły – 1929 r.). Po sta wio no na roz wój te le ko -
mu ni ka cji. W 1929 r. uru cho mio no po łą cze -
nie lot ni cze War sza wa – Ka to wi ce11.
W Ka to wi cach lot ni sko na Mu chow cu zo sta -
ło zbu do wa ne w 1926 r. By ło bar dzo no wo -

Uprzemysłowiony�Śląsk�– okres�międzywojenny

Hu�ta�„Po�kój”�w No�wym�By�to�miu,�dziel�ni�cy�Ru�dy�Ślą�skiej�la�ta 30.

La�ta 30.�Hu�ta�Kró�lew�ska�w Cho�rzo�wie
(pod ko�niec�lat 30�hu�ta�„Pił�sud�skie�go”,�po woj�nie�hu�ta�„Ko�sciusz�ki)�



cze sne. Oprócz po la wzlo tów, z la tar nią o si -
le 5000 świec do lo tów noc nych, po sia da -
ło dwa han ga ry (ko mu ni ka cyj ny i spor to wy)
oraz bu dy nek ad mi ni stra cyj ny ze sta cją
me te oro lo gicz ną i ter mi na lem pa sa żer skim
(bu dy nek ter mi na la w la tach 30. za pro jek -
to wał Ta de usz Mi chej da). Z cza sem uru cho -
mio no tak że po łą cze nia do Kra ko wa i Brna.

W 20-le ciu mię dzy wo jen nym po cząt ko we
oży wie nie go spo dar cze w prze my śle cięż -
kim zga si ły jed nak woj ny cel ne wę gla, rud,
sta li po mię dzy Pol ską i Niem ca mi. Wzrost
za trud nie nia i bo om go spo dar czy na stą pił
do pie ro w la tach w la tach 1926-1929. Pa -
nu ją cy na prze ło mie lat 20. i 30. kry zys po -
now nie jed nak do pro wa dził do te go, że wie -
le hut i ko palń ogło si ło ban kruc two. Po pra wa
ko niunk tu ry go spo dar czej na stą pi ła, gdy pol -
skie wy ro by za czę to trans por to wać do two -
rzo ne go Cen tral ne go Okrę gu Prze my sło we -
go, (okręg prze my słu cięż kie go
w po łu dnio wo -cen tral nej Pol sce, bu do wa ny
w la tach 1936-1939)12. In ne wiel kie mia -
sta – Za brze, By tom i Gli wi ce po zo sta wa ły
po stro nie nie miec kiej (Re pu bli ka We imar -
ska). W 1939 r. każ de z nich li czy ło
po ok. 100 tys. miesz kań ców. W By to miu po -
wsta wa ły obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej
(np. mo nu men tal ny gmach dzi siej sze go
Mu zeum Gór no ślą skie go, czy prze bu do wa
Ope ry Ślą skiej), osie dla miesz ka nio we,
obiek ty prze my słu, (ar chi tek tu ra do by we -
imar skiej). W Gli wi cach zbu do wa no Ka nał
Gli wic ki (la ta 30. XX w.), waż ną dro gę
rzecz ną do trans por tu, m.in. wę gla, któ ry łą -
czy gli wic ki port rzecz ny z Od rą. Za sto so -
wa no tu cie ka we roz wią za nia tech nicz ne.

Dłu gość ka na łu wy no si 40,60 km, mak sy -
mal na głę bo kość 3,50 m, róż ni ca po zio mów
wo dy na po cząt ku (Kę dzie rzyn Koź le) i koń -
cu ka na łu (Gli wi ce) wy no si 43,60 m. Po ko -
na nie róż nic po zio mu wo dy przez jed nost -
ki pły wa ją ce re gu lu je 6 śluz wod nych.
(Obec nie pla nu je się po now nie wy ko rzy stać
po ten cjał dróg wod nych i uże glow nić Od rę
i Wi słę. No we tra sy wod ne obej mu ją nasz
re gion! No we dro gi wod ne to: E -30 Ol za -Od -
ra -Bał tyk; tra sa Du naj -Od ra -Ła ba, E -40
Dniepr Wi sła; wresz cie Ka nał Ślą ski Oświę -
cim – Kuź nia Ra ci bor ska). 

WIEL�KIE�KA�TO�WI�CE

La ta mię dzy wo jen ne by ły okre sem wspa -
nia łe go roz wo ju Ka to wic, tak że dzię ki włą cze -
niu do mia sta kil ku oko licz nych gmin. Licz -
ba lud no ści wzro sła z 56 tys. (1922 r.)
do 135 tys. w 1939 ro ku. 15 lip ca 1920 ro ku
usta wa Sej mu RP mia no wa ła Ka to wi ce sto -
li cą au to no micz ne go wo je wódz twa ślą skie -
go z wła snym Par la men tem (Sejm Ślą ski)
oraz Skar bem (Skarb Ślą ski). Przed II woj -
ną świa to wą mia sto by ło sie dzi bą aż 53 ban -
ków, 14 za gra nicz nych przed sta wi cielstw
dy plo ma tycz nych, 9 mię dzy na ro do wych kon -
cer nów, 4 spół ek ak cyj nych, 9 biur sprze da -
ży oraz 7 związ ków go spo dar czych. Waż nym
punk tem roz wo ju by ło po wsta nie no wej in fra -
struk tu ry, wy bu do wa no dro gę i li nię ko le jo wą
łą czą cą Ka to wi ce z Wi słą (wia dukt nad do -
li ną w Ła ba jo wie). Je śli cho dzi o roz wój ka -
to wic kiej ar chi tek tu ry w la tach 1922-1939 wiel -
kie za słu gi po ło żył tu m.in. wo je wo da Mi chał
Gra żyń ski (me ce nas kul tu ry i sztu ki). Gra żyń -
ski (je den z do wód ców po wstań ślą skich,
zwo len nik Pił sud skie go) spra wo wał swój
urząd w la tach 1926-1939. W cza sach II Rze -
czy po spo li tej wo je wódz two to obej mo wa ło
m.in. Ka to wi ce, Ryb nik, Pszczy na, Wo dzi sław,
Żo ry, Mi ko łów, Ty chy, Kró lew ska Hu ta, Tar -
now skie Gó ry, Mia stecz ko Śl., Woź ni ki, Lu -
bli niec, Cie szyn, Sko czów, Biel sko). Je go dzi -
siej sza część po łu dnio wa we szła w skład
wo je wódz twa kra kow skie go (Ży wiec, Wi la mo -
wi ce, Bia ła Kra kow ska oraz Ja worz no), na -
to miast część pół noc no -wschod nia (m.in. Bę -
dzin, Dą bro wa Gór ni cza, So sno wiec,
Czę sto cho wa, Mysz ków, Szcze ko ci ny, Za -
wier cie, Sław ków) na le ża ła do wo je wódz twa
kie lec kie go13.

W Ka to wi cach (mó wio no o two rze niu
tzw. Wiel kich Ka to wic) w okre sie mię dzy woj -
nia po wsta wa ły licz ne obiek ty uży tecz no ści
pu blicz nej. By ły to m.in. gmach Urzę du Wo -
je wódz kie go (pro jekt Ka zi mierz Wy czyń ski,
Lu dwik Woj tycz ko, Ste fan Że leń ski, Piotr Jur -
kie wicz – bu dy nek do cza su po wsta nia Pa -
ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie był naj -
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Port�w Gli�wi�cach,�zdję�cie�z lat 60.

Gmach�Sej�mu�Ślą�skie�go�i Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�w Ka�to�wi�cach,�wy�bu�do�wa�ny�w 1927�ro�ku�we�dług
pla�nów�ar�chi�tek�tów�Woj�tycz�ki,�Że�leń�skie�go,�Wy�czyń�skie�go�i Jur�kie�wi�cza
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więk szy ku ba tu ro wo w Pol sce i po słu żył ja -
ko wzór do po wsta nia Sa li Sej mu RP),
gmach Urzę dów Nie ze spo lo nych i Syn dy -
ka tu Pol skich Hut Że la znych (przy ul. Lom -
py), pro jekt Ta de usz Mi chej da i Lu cjan Si -
kor ski). W cza sie otwar cia Ślą skie go Urzę du
Wo je wódz kie go i Sej mu Ślą skie go 5 ma -
ja 1929 r. pre zy dent Pol ski Igna cy Mo ścic -
ki na zwał go: „wi docz nym i wspa nia łym sym -
bo lem mo car stwo wej po tę gi Pań stwa, wśród
któ re go ziem wo je wódz two ślą skie sta no wi
naj cen niej sza per łę”. Wo je wo da Mi chał
Gra żyń ski po wie dział, że jest to pięk ny
wy raz ar ty stycz nych i fa cho wych uzdol -

nień pol skie go ar chi tek ta, rze mieśl ni ka i ro -
bot ni ka. Sym bol ma te rial ny kul tu ry i po tę gi
pol skiej14.

Nie bez wpły wu na kształt ar chi tek tu ry po -
zo sta je też to, że twór cy więk szo ści obiek -
tów by li wy bie ra ni w dro dze kon kur sów. Np.
W 1934 r. ogło szo ny zo stał kon kurs po -
wszech ny na plan re gu la cji i roz bu do wy mia -
sta. Na pły nę ło na nie go kil ka dzie siąt prac
z ca łej Pol ski i Eu ro py, np. z Pa ry ża i Wied -
nia. Naj lep sze pra ce za kła da ły m.in. wy eli -
mi no wa nie to rów ko le jo wych ze śród mie ścia,
by mia sto nie dzie li ło się na pół i po wsta nie
trzech no wych dróg tran zy to wych. Do wy -

bu chu II woj ny świa to wej zre ali zo wa no jed -
nak tyl ko nie wiel ką ich część. Za to w dru -
giej po ło wie XX w. słu ży ły czę sto ja ko go -
to wy ma te riał stu diów pla ni stycz nych
i urba ni stycz nych.

W 1927 r. roz po czę to bu do wę ka to wic kiej
ka te dry pro jek tu Zyg mun ta Gaw li ka i Fran -
cisz ka Mą czyń skie go. (Świą ty nię kon se kro -
wał w 1955 r. bi skup czę sto chow ski Zdzi sław
Go liń ski, wnę trze to dzie ło Mie czy sła wa Kró -
la i Je rze go Kwiat kow skie go). Cie ka wy jest
też ko ściół gar ni zo no wy i szkol ny pw. św. Ka -
zi mie rza, (obec nie przyl. Skło dow skiej -Cu -
rie) z 1930 r., proj. Le on Dietz d’Ar ma, Jó -
zef Za rzyc ki, czy Ko ściół Opatrz no ści Bo żej
obec nie przy ul. 1 Ma ja, proj. Ta de usz Ło -
bos, 1931. Roz bu do wy wa no tak że po łu dnio -
wą część mia sta, po wsta wa ły luk su so we
osie dla wil lo we. Ory gi nal ne do my miesz kal -
ne z tam tych cza sów mo że my zo ba czyć
jesz cze przy ul. Ki liń skie go, czy Skło dow -
skiej -Cu rie. (Mu zeum Ślą skie przy ul. Ja giel -
loń skiej z 1939 r. nie zo sta ło ukoń czo ne, bu -
dy nek zo stał ro ze bra ny przez na zi stów
w cza sie woj ny, pro jekt Ka rol Schay er.

Ka to wi ce – jak wska zu je hi sto ryk sztu ki
prof. dr hab. Ewa Cho jec ka, (czło nek Ko mi -
te tu Na uk o Sztu ce Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych Pol skiej Aka de mii Na uk, au tor ka opra -
co wań dot. ar chi tek tu ry XIX i XX wie ku),
trak to wać na le ży ja ko część wiel kie go pa -
sa eu ro pej skie go po gra ni cza i mia sto ar chi -
tek to nicz nie na do brym eu ro pej skim po zio -
mie. (Choć jest to jed no z naj młod szych,
wiel kich miast Pol ski – pra wa miej skie uzy -
ska ło w 1865 r.). W Ka to wi cach prof. Cho -
jec ka wska zu je: hi sto ryzm (np. ko ściół
ewan ge lic ki Zmar twych wsta nia, ka to lic ki
ko ściół Ma riac ki – pro jekt Ale xi sa Lan ge ra)
oraz róż ne for my mo der ni zmu czy li awan -
gar dy (m.in. Te atr Miej ski pro jek tu Car la Mo -
rit za – obec nie Te atr Ślą ski im. Sta ni sła wa
Wy spiań skie go); no wo cze sny hi sto ryzm
z ele men ta mi art de co (Urząd Wo je wódz ki,
ka te dra) i funk cjo na lizm. W okre sie mię dzy -
wo jen nym po War sza wie i Gdy ni – Ka to wi -
ce by ły naj waż niej szym ośrod kiem ów cze -
snej ar chi tek tu ry, dzia ła li tu tak wy bit ni
ar chi tek ci jak: Ta de usz Mi chej da, Ta de usz
Ło bos, Zbi gniew Rze pec ki, Le on Dietz
d’Ar my, czy Ka rol Schay er15.

– Po�wo�jen�ne�pół�wie�cze�stwo�rzy�ło�w Ka�-
to�wi�cach�sze�ro�kie�spek�trum�zja�wisk,�któ�re
do�ma�ga�ją�się�osob�nych�stu�diów,�bo�prze�cież
ma�my�tu�taj�nie�mal�mo�de�lo�wy�prze�gląd�nur�-
tów� i kie�run�ków,� po�czy�na�jąc� od gma�chu
Związ�ków� Za�wo�do�wych� Hen�ry�ka� Busz�ki,
jesz�cze�osa�dzo�ne�go�w ra�mach�przed�wo�jen�-
ne�go�fo�rum,�ar�chi�tek�tu�rę�lat 60�i 70.:�ścia�-
ny�kur�ty�no�we�do�mów�to�wa�ro�wych�Se�pa�ra�-
tor� Kwa�śnie�wi�cza� (1968),� in�ży�nie�ryj�ny
maj�stersz�tyk�Spodka�spół�ki�Gin�towt�-Kra�siń�-
ski�-Żó�raw�ski�(1971),�su�ro�we�pięk�no�be�to�no�-
wej�kon�struk�cji�dwor�ca�(1972),�no�we�for�my
ar�chi�tek�tu�ry�sa�kral�nej�Busz�ki�i Fran�ty,�kształ�-
ty�gwiaź�dzi�ste�i kol�bo�we�miesz�kal�nych�wie�-
żow�ców�aż�po świet�ną�Bi�blio�te�kę�Ślą�ską�Ju�-
ran�da�Ja�rec�kie�go�z ze�spo�łem,�gmach�któ�ry
ni�czym�klam�ra�prze�strzen�na spi�na są�siedz�-
two�przed�wo�jen�nych�Ka�to�wic�z PRL�-owskim
Osie�dle�Pa�de�rew�skie�go�– wska zu je prof.

Gmach�Tech�nicz�nych� Za�kła�dów�Na�uko�wych�w Ka�to�wi�cach�wy�bu�do�wa�ny� z 1931� ro�ku�we�dług� pla�nów
Ja�dwi�gi�Bo�rzyń�skiej�i Zyg�mun�ta�Ło�bo�dy.�Bu�dy�nek�już�przed�woj�ną po�wstał�z myślą�o Po�li�tech�ni�ce�Ślą�skiej

Słyn�ny� ka�to�wic�ki� „dra�pacz� chmur”� na�zy�wa�ny
w latach 30�gma�chem�skar�bo�wym 14�pię�tro�wym,
wy�bu�do�wa�ny�w 1932�ro�ku

Dom�oświa�to�wy�w Ka�to�wi�cach�(póź�niej�Bi�blio�te�ka
Ślą�ska),�wy�bu�do�wa�ny�w 1934�ro�ku�we�dług�pro�jek�-
tu�inż.�St.�Ta�beń�skie�go�i Ry�bic�kie�go
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Ewa Cho jec ka w pu bli ka cji wy da nej z oka -
zji 136-le cia uzy ska nia przez Ka to wi ce
praw miej skich16.

Ge ne ral nie mo der nizm ozna czał two rze -
nie bu dyn ków i ich ze spo łów zgod nie z za -
ło że nia mi Le Cor bu sie ra (twór cy prze bu do -
wy Pa ry ża) i Gro piu sa. Do cech bu dow li
na le żą: nie re gu lar ne rzu ty, nie jed na ko we wy -
so ko ści po szcze gól nych brył, gład kie ścia -
ny, pła skie da chy, na roż ni ko we okna. Cha -
rak te ry stycz ne dla Ka to wic by ły za okrą glo ne
na roż ni ki i prze szklo ne ta ra sy (przy kła dy:
dom miesz kal ny dla Dy rek cji Okrę go wych
Ko lei Pań stwo wych przy ul. Sło wac kie -
go – pro jekt T. Mi chej da, Dom Oświa to wy
przy ul. Fran cu skiej póź niej sza Bi blio te ka
Ślą ska – pro jekt Sta ni sław Ta beń ski i Jó zef
Ry bic ki, gmach Ślą skich Tech nicz nych Za -
kła dów Na uko wych przy ul. Kra siń skie -
go – pro jekt Ja dwi ga Do brzyń ska, Zyg munt
Ło bo da). Two rzo no tu też: dra pa cze chmur.
Eu sta chy Chmie lew ski stwo rzył 8-pię tro wy
bu dy nek miesz kal ny dla pro fe so rów Ślą skich
Tech nicz nych Za kła dów Na uko wych, a Ta -
de usz Ko złow ski i prof. Ste fan Bry ła ze Lwo -
wa 14-pię tro wy biu ro wo -miesz kal ny Urząd
Skar bo wy przy ul. Żwir ki i Wi gu ry. Ten dru -
gi przez wie le lat był naj wyż szym bu dyn kiem
Pol ski. Ar chi tekt Wi told Kłęb kow ski, pra cow -
nik Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go, pi sał
z du mą, że Śląsk to naj bar dziej ame ry kań -
ska dziel ni ca Pol ski17. 

Swo je dra pa cze chmur” miał też Cho rzów,
(zbu do wa ny w 1936 r. gmach Ko mu nal nej
Ka sy Oszczęd no ści, pro jekt Sta ni sław Ta -
beń ski). Uzna je się go za je den z naj cie kaw -
szych przy kła dów funk cjo na li zmu, bry ły
z wy smu kły mi pi la stra mi ma ja bar dzo dy na -
micz ny cha rak ter. Dziś jest sie dzi bą jed ne -
go z ban ków, przy ul. Wol no ści18.

Roz bu do wy wa ły się osie dla miesz ka nio -
we, lo ka le dla ad mi ni stra cji pań stwo wej,
oświa ty i in sty tu cji pu blicz nych. Bu do wa no
du żo i szyb ko, w 1926 r. by ło tu ok.
24 tys. miesz kań, 3 tys. do mów, a w 1937
ok. 30 tys. miesz kań i 4 tys. do mów. (W Ka -
to wi cach ok. 70 proc. do mów mia ło prąd, gaz
i wod.-kan., dla po rów na nia w in nych mia -
stach Pol ski, wy glą da ło to na stę pu ją co:
w Ło dzi ok. 6 proc, a w Kra ko wie i War sza -
wie – ok. 50 proc.) W dziel ni cach po łu dnio -
wych two rzy ły się osie dla wil lo we. Miesz ka -
nia o wy so kim stan dar dzie (blo ki) po wsta wa ły
po mię dzy Par kiem Ko ściusz ki i Pla cem
Miar ki, przy ul. Ko ściusz ki, Jor da na, Skło dow -
skiej -Cu rie). Bu do wę miesz kań dla ro bot ni -
ków, któ rych bra ko wa ło, wzię ły na sie bie wła -
dze Ka to wic. W Za łę żu w 1927 r. zbu do wa no
na ok. 60 tys. m kw. pra wie 60 do mów (na -
zwa no je „Ko lo nia ro bot ni cza imie nia Pre zy -
den ta Igna ce go Mo ścic kie go”). Ta nie bu dow -
nic two so cjal ne i ko mu nal ne, (lo ka le mia ły
ogród ki, chle wi ki, ustę py) po wsta ły przy ul.
Ra ci bor skiej (1928 r.), w dziel ni cy Dąb
(1928 r.), przy ul. Bo gu cic kiej – (1935 r., tu
miesz ka nia mia ły prąd elek trycz ny, in sta la -
cje wod.-kan. i ga zo ciąg), przy ul. Ka to wic -
kiej w Bo gu ci cach (1935 r.), w dziel ni cy Za -
wo dzie. W miej scu gdzie dziś zlo ka li zo wa ne
jest część osie dla Ty siąc le cia („Be de er”) po -
wsta ły lo ka le in ter wen cyj ne19. 

Gmach�Pań�stwo�we�go�Gim�na�zjum�w Szar�le�ju�-Pie�ka�rach�wy�bu�do�wa�ny�w 1934�ro�ku

Most�nad Wi�słą�w No�wym�Bie�ru�niu�wy�bu�do�wa�ny�w 1929�ro�ku

Wo�do�cią�go�wa�za�po�ra�wod�na�im.�Pre�zy�den�ta�I.�Mo�ścic�kie�go�w Wa�pie�ni�cy�wy�bu�do�wa�na�w 1936�ro�ku
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Za�me�czek�my�śliw�ski�Pa�na Pre�zy�den�ta�R.P.�w Wi�śle�wy�bu�do�wa�ny�w 1928�ro�-
ku�we�dług�pro�jek�tu�arch.�Adolfa�Szyszko-Bohusza

Za�kład�lecz�ni�czo�-wy�cho�waw�czy�im.�Mar�szał�ka�Pi�łu�sud�skie�go�w Isteb�nej�wy�-
bu�do�wa�ny�przez�Skarb�Ślą�ski�dla�uczcze�nia�10-tej�rocz�ni�cy�po�wro�tu�Ślą�ska
do Pol�ski

Bu�do�wa�Urzę�du�Miej�skie�go�w So�snow�cu�1933�rok Gmach�Izby�Prze�my�sło�wo-Han�dlo�wej�w So�snow�cu�po�wsta�ły 1932�ro�ku

Wia�dukt�ko�le�jo�wy�na li�nii�ko�lei�be�skidz�kiej�Wi�sła�–�Głęb�ce�mię�dzy�sta�cja�mi�Dziech�-
cin�ka�–�Głęb�ce�wy�bu�do�wa�ny�w 1933�ro�ku.�(We�dług�nie�zre�ali�zo�wa�nych�pla�nów
ko�lej�mia�ła�pro�wa�dzić�da�lej�tu�ne�lem�przez�Prze�łęcz�Ku�baln�ka�do Isteb�nej�i da�-
lej�do Zwar�do�nia)

Bu�do�wa�Mu�zeum�Ślą�skie�go�w Ka�to�wi�cach
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OKRES II WOJ�NY�ŚWIA�TO�WEJ

Po doj ściu Hi tle ra do wła dzy i groź bie roz -
po czę cia woj ny w Szta bie Głów nym Woj ska
Pol skie go po sta no wio no zbu do wać pas
for ty fi ka cji nad gra nicz nych. Za pla no wa -
no 265 schro nów bo jo wych. Pol scy spe cja -
li ści, kon sul tu jąc się z fran cu ski mi eks per -
ta mi, któ rzy wy bu do wa li li nię Ma gi no ta
wzdłuż gra ni cy nie miec ko -fran cu skiej, roz -
po czę li bu do wę osło no wą Gór no ślą skie go
Okrę gu Prze my sło we go. Ob szar Wa row ny
„Śląsk” cią gnął się od Tąp ko wic (dziś gm.
Oża ro wi ce) do Mi ko ło wa. Przy bu do wie
sta łych for ty fi ka cji w la tach 1935-1937
na pół noc nym skrzy dle Ob sza ru Wa row ne -
go pro wa dzo no pra ce hy dro tech nicz ne.
Na Bry ni cy po sta wio no ta my (Ar chi wum
Pań stwo we w Ka to wi cach, ze spół sta ro stwa
po wia to we go w Bę dzi nie prze cho wu je do -
ku men ty na te mat ana liz kwe stii pię trze nia
wód na Bry ni cy i Czar nej Prze mszy jesz cze
z prze ło mu lat 20. i 30.), spię trzo na wo da
spo wo do wa ła za la nie Do li ny Jó zef ki, od Bo -
brow nik do dro gi Tar now skie Gó ry – Sie wierz
(dzi siej szy za lew Świer kla niec). Więk szość
for ty fi ka cji nie zo sta ła wy ko rzy sta na pod czas
walk w 1939 ro ku. 

Po wy co fa niu się jed no stek pol skich ca -
ły Śląsk zna lazł się pod wła dzą nie miec ką.
Do tych czas pol ską część Ślą ska przy łą czo -
no do pro win cji Gór ny Śląsk), ja ko re jen cję
ka to wic ką20.

W cza sie woj ny mia sta Gór ne go Ślą ska
nie zo sta ły po waż nie znisz czo ne. Wy jąt -
kiem jest tu Ra ci bórz spa lo ny przez żoł nie -
rzy Ar mii Czer wo nej już po je go zdo by -
ciu,(czer wo no ar mi ście spa li li też kil ka
waż nych gma chów na Gór nym Ślą sku
m.in. ra tusz w Ka to wi cach, no wo cze sny te -
atr w Gli wi cach i przede wszyst kim, ma ją -
ce ogrom ne zna cze nie dla roz wo ju cy wi -
li za cyj ne go Gór ne go Ślą ska, opac two
cy ster sów w Ru dach)21. Od stycz nia
do mar ca 1945 ca ły Śląsk zo stał za ję ty
przez Ar mię Czer wo ną. Dla III Rze szy
utra ta tak waż ne go ob sza ru prze my sło we -
go ozna cza ła znacz ne ob ni że nie moż li wo -
ści obron nych (gdyż w tym re jo nie znaj do -
wa ły się klu czo we dla prze my słu
zbro je nio we go za kła dy pro duk cyj ne),
w kon se kwen cji przy spie szy ło to jej upa dek.
Po za koń cze niu II woj ny świa to wej pra wie
ca ły nie miec ki Śląsk (wraz z Po mo rzem Za -
chod nim, czę ścią Bran den bur gii i Prus
Wschod nich) prze ka za ny zo stał Pol sce22.

Na czę ści te re nów No wej Wsi i Mie rzę ci -
ce, (obec nie gm. Mie rzę ci ce, po wiat bę dziń -
ski) i miej sco wo ści Py rzo wi ce, Oża ro wi ce,
i Zen dek (obec nie gm. Oża ro wi ce, po wiat
tar no gór ski) Niem cy w cza sie II woj ny świa -
to wej (w 1940 ro ku), roz po czę li bu do wę lot -
ni ska woj sko we go. Do lot ni ska do pro wa dzo -
no bocz ni cę li nię ko le jo wą łą czą cą dwa
istot ne już wte dy wę zły ko le jo we: w Tar now -
skich Gó rach i Za wier ciu. Ja ko za ple cze na -
praw cze lot ni ska zo sta ły wy bu do wa ne trzy
han ga ry oraz skład bomb. Na te re nach są -
sia du ją cej wsi Bru dzo wi ce po ło żo nej obec -
nie w gmi nie Sie wierz (wte dy w gmi nie Mie -
rzę ci ce) Niem cy zlo ka li zo wa li po li gon

do świad czal ny dla bomb lot ni czych po ci sków
i opan ce rze nia. 

– W 1948�ro�ku�lot�ni�sko�zo�sta�ło�prze�ję�te
od Ar�mii�Ra�dziec�kiej�przez�woj�sko�pol�skie.
Od lat 50.�do 80.�ub.�wie�ku�sta�cjo�no�wał�tu 39
Pułk�Lot�nic�twa�My�śliw�skie�go�OPK,�wy�po�sa�-
żo�ny�w sa�mo�lo�ty�od�rzu�to�we.�Na te�re�nie�No�-
wej�Wsi�po�wsta�ło�za�mknię�te�osie�dle�miesz�-
ka�nio�we,� z peł�ną� in�fra�struk�tu�rą�dla� ka�dry
woj�sko�wej.�Obec�nie�osie�dle,�któ�re�zo�sta�ło
zre�wi�ta�li�zo�wa�ne�przez�gmi�nę�w XXI w.�two�-
rzą�bu�dyn�ki�wspól�not�miesz�ka�nio�wych – wy -
ja śnia Sta ni sław Paks, wójt gmi ny Mie rzę -
ci ce w la tach 1990-2006; obec nie
prze wod ni czą cy Ra dy Sto wa rzy sze nia Lo -
kal na Gru pa Dzia ła nia „Bry ni ca to nie gra -
ni ca”.

W 1994 ro ku otwar to „Przej ście gra nicz -
ne Ka to wi ce –Py rzo wi ce”, py rzo wic kie lot -
ni sko uzy ska ło sta tus mię dzy na ro do we go
por tu lot ni cze go. Pod za rząd cy wil ny lot ni -
sko prze szło do pie ro w 2000 ro ku (wcze -
śniej funk cjo no wa ło tu lot ni sko woj sko we
i cy wil ne jed no cze śnie, lo ty cy wil ne od by -
wa ły się na ma łą ska lę). W XXI w. lot ni sko
roz bu do wa no, w 2007 zo stał ukoń czo ny
ter mi nal „B” (dzię ki te mu licz ba rocz nie od -
pra wia nych pa sa że rów wzro słą do 3,6
mln). Po pra wi ła się też in fra struk tu ra dro -
go wa. Port lot ni czy Ka to wi ce dys po nu je
obec nie jed ną z naj dłuż szych dróg star to -
wych do stęp nych w Pol sce, li czą cą 3200 m
dłu go ści i 45 me trów sze ro ko ści (od da ną
do użyt ku w ma ju 2015 ro ku). Pod wzglę -
dem licz by od pra wia nych pa sa że rów oraz
pod wzglę dem licz by ope ra cji lot ni czych
znaj du je się na czwar tym miej scu wśród
pol skich por tów lot ni czych. Port po sia da
trzy ter mi na le pa sa żer skie o łącz nej prze -
pu sto wo ści oko ło 5,5 mln pa sa że rów rocz -
nie23.

Lot ni ska spor to we dzia ła ją m.in. w Ka to -
wi cach -Mu chow cu, Biel sku -Bia łej -Alek san -
dro wi cach, Czę sto cho wie -Rud ni kach
i na Gó rze Żar. 

RE�FOR�MY
AD�MI�NI�STRA�CYJ�NE�W XX W.

Wkrót ce po za koń cze niu II woj ny świa to -
wej prze mysł Gór ne go Ślą ska osią gnął
wy ni ki sprzed II woj ny świa to wej, a póź niej
znacz nie je prze kro czył. W 1950 r. w wy ni -
ku re for my ad mi ni stra cyj nej po wsta ło woj.
ka to wic kie, (li czy ło 190 gmin). Do ka to wic -
kie go włą czo no część daw ne go wo je wódz -
twa kie lec kie go: po wiat czę sto chow ski wraz
z Czę sto cho wą (po waż nym ośrod kiem
prze my słu hut ni cze go i me ta lo we go).
W 1951 r. do łą czo no po wiat bial ski (w tym
sa mym ro ku po wsta ło mia sto Biel sko -Bia -
ła, z po łą cze nia Bia łej Kra kow skiej i Biel ska).
Zwią zek z re gio nem ślą skim oka zał się dla
tych ob sza rów trwa ły, mi mo ko lej nych re form
ad mi ni stra cyj nych kra ju. W la tach 70. XX w.
li kwi da cji ule gło wie le mniej szych miej sco -
wo ści i gmin, któ re zo sta ły wchło nię te przez
więk sze mia sta, naj bar dziej spek ta ku lar nym
te go przy kła dem by ły Ty chy, któ re roz ro sły
się dzię ki te mu pra wie 6-krot nie, do ok. 200
tys. miesz kań ców. W 1975 r. po wsta ło 49
wo je wództw, m.in. woj. ka to wic kie, biel -
skie, czę sto chow skie, li kwi da cji ule gły po -
wia ty.

– 1�czerw�ca 1975�r.�wo�je�wódz�two�ka�to�-
wic�kie�otrzy�ma�ło�no�wy�kształt�te�ry�to�rial�ny.
Z je�go�pół�noc�nej�czę�ści�utwo�rzo�no�wo�je�-
wódz�two�czę�sto�chow�skie,�na rzecz�któ�re�-
go�ka�to�wic�kie�utra�ci�ło�daw�ne�po�wia�ty:�czę�-
sto�chow�ski,� lu�bli�niec�ki,� mysz�kow�ski
i kło�buc�ki.� Na po�łu�dniu� po�wsta�ło� wo�je�-
wódz�two�biel�skie,�w któ�rym�zna�la�zły�się�po�-
wia�ty�miej�skie�Biel�sko�-Bia�ła�i Cie�szyn�oraz
więk�szość�gmin�po�wia�tów�biel�skie�go�i cie�-
szyń�skie�go�(z mia�sta�mi�Ustro�niem�i Wi�słą).
Do ka�to�wic�kie�go�włą�czo�no�na�to�miast�te�ren
po�wia�tu� ra�ci�bor�skie�go� wraz� z po�wia�tem
miej�skim�Ra�ci�bórz�(z wo�je�wódz�twa�opol�skie�-
go)�oraz�po�wiat�miej�ski�Ja�worz�no�i część�po�-
wia�tów�chrza�now�skie�go,�ol�ku�skie�go�i oświę�-
cim�skie�go� z wo�je�wódz�twa� kra�kow�skie�go

Je�den�z obiek�tów�Ob�sza�ru�Wa�row�ne�go�„Śląsk”�przy dro�dze�z Cho�rzo�wa�do By�to�mia�(zdję�cie�współ�cze�sne)
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(z mia�sta�mi:�Chrza�nów,�Ol�kusz,�Trze�bi�nia�-
-Sier�sza�i Brzesz�cze).�Ra�ci�bórz�i oko�licz�ne
te�re�ny�trwa�le�po�łą�czy�ły�się�z wo�je�wódz�twem
ka�to�wic�kim/ślą�skim,�na�to�miast�z ziem�ma�-
ło�pol�skich�po re�for�mie�z 1998�r.�po�zo�sta�ło
w wo�je�wódz�twie� ślą�skim� tyl�ko� Ja�worz�-
no – wy li cza dr Adam Dziu ba24.

W 1998 r. utwo rzo no woj. ślą skie, któ -
re two rzy obec nie 167 gmin, 17 po wia tów
ziem skich, 19 miast na pra wach po wia tu.
Jak pod kre śla, spe cja li sta pra wa ad mi ni -
stra cyj ne go prof. dr hab. Cze sław Mar tysz,
dzie kan Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UŚ
w Ka to wi cach, wie lo let ni pre zes Sa mo rzą -
do we go Ko le gium Od wo ław cze go w Ka -
to wi cach – idea trzech szcze bli ad mi ni stra -
cji sa mo rzą do wej (gmi na, po wiat,
mar sza łek) i ich au to no mii sprzy ja sa mo -
sta no wie niu się spo łecz no ści lo kal nych
i na wią zu je do do brych tra dy cji okre su
mię dzy woj nia. Wpro wa dze nie sa mo rzą du
po wia to we go i wo je wódz kie go by ło do koń -
cze niem re for my ad mi ni stra cyj nej z po -
cząt ku lat 90., gdy przy wró co no praw dzi -
we de mo kra tycz ne sa mo za rzą dza nie się
gmin, ich ideę oraz za sa dę wol nych wy -
bo rów.

LA�TA�PO�WO�JEN�NE

– W la�tach 1950-1972�lud�ność�wo�je�wódz�-
twa�wzro�sła�ogó�łem�o ok. 1,3�mln�osób,�czy�li
o 58�proc.�(śred�nio�w Pol�sce�–�o 37�proc.).
Wo�je�wódz�two�ka�to�wic�kie�przy�cią�ga�ło�przy�-
by�szów�z in�nych�stron�Pol�ski�re�la�tyw�nie�wyż�-
szym�po�zio�mem�ży�cia.�Nie�ba�ga�tel�ną�ro�lę
od�gry�wa�ły�wa�run�ki�lo�ka�lo�we.�W la�tach 1961-
1971�zbu�do�wa�no�tu 276�tys.�miesz�kań�(12
proc.�w ska�li�kra�ju).�Naj�więk�sze�osie�dla�po�-
wsta�ły�w Ty�chach,�Ka�to�wi�cach,�Ja�strzę�biu�-
-Zdro�ju,�Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�i Py�sko�wi�cach.
Dla�po�zio�mu�ży�cia�miesz�kań�ców�istot�ne�zna�-
cze�nie� mia�ła� in�fra�struk�tu�ra� ko�mu�nal�na.
W wo�je�wódz�twie�ka�to�wic�kim�w 1975�r.,�mi�-
mo� włą�cze�nia� w ob�ręb� miast� ob�sza�rów
wiej�skich,�prze�sta�wia�ła�się�ona�nie�naj�go�rzej
w ska�li� kra�ju.� Z wo�do�cią�gów� ko�rzy�sta�ło
wów�czas 88,9�proc.�miesz�kań�ców�ośrod�ków
miej�skich,�z ka�na�li�za�cji�–�73,1�proc.,�z sie�-
ci�ga�zo�wej�–�50,1�proc.�W cią�gu�pię�ciu�ko�-
lej�nych�lat�od�se�tek�użyt�kow�ni�ków�bie�żą�cej
wo�dy� wzrósł� do 93,3� proc.,� ka�na�li�za�cji
do 81,3�proc.,�a sie�ci�ga�zo�wej�do 60,3�proc.
W 1990� r.�do�stęp�do bie�żą�cej�wo�dy�mia�-
ło 98,0�proc.�miesz�kań�ców�miast,�do ka�na�-
li�za�cji�–�83,1�proc.,�a do sie�ci�cie�płow�ni�czo�-
-ga�zo�wej�–�65,9�proc. – tłu ma czy dr An drzej
Dziu ba w „En cy klo pe dii Wo je wódz twa Ślą -
skie go”, two rzo nym przez kil ka lat in ter dy -
scy pli nar nym, na uko wym wy daw nic twie cy -
fro wym25.

Re gion miał szczę ście do do brych go -
spo da rzy. Po pierw sze na le ży tu wska zać
Je rze go Zięt ka, (1901-1985), po wsta niec
ślą ski i ge ne rał bry ga dy Woj ska Pol skie -
go, prze woj ną na czel nik gmi ny Ra dzion -
ków. Kil ka krot nie spra wo wał man dat po -
sła. W la tach 1945-75 był wo je wo dą
ślą skim, pierw szym wo je wo dą ślą sko -dą -
brow skim, pierw szym wi ce prze wod ni czą -

cym i prze wod ni czą cym Pre zy dium Wo je -
wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Ka to wi cach,
wo je wo dą ka to wic kim. Sta wiał na zmia nę
wi ze run ku ze „Ślą ska czar ne go na Śląsk
zie lo ny”, z je go ini cja ty wy po wsta ło sa na -
to rium dla dzie ci w Rab ce, roz bu do wa no
sa na to rium w Isteb nej. Po wo łał też do ży -
cia Gór ni cze Cen trum Re ha bi li ta cji w Rep -
tach -Ślą skich, sa na to rium w Ustro niu -Za -
wo dziu. Kie ro wał rów nież bu do wą
kom plek su szpi tal ne go w Ka to wi cach -
-Ochoj cu. Chciał tak że „roz gęsz cze nia”

prze lud nio nych osie dli miesz ka nio wych,
dba ło ści o ochro nę śro do wi ska. Gen. Je -
rze mu Zięt ko wi pod po rząd ko wa no na prze -
ło mie lat 50. i 60. bu dow nic two miesz ka -
nio we, a póź niej bu dow nic two w woj.
ka to wic kim w ogó le. Po nie waż w re gio nie
bra ko wa ło wo dy, oso bi ście za jął się po -
wsta niem zbior ni ka wo dy pit nej w Go czał -
ko wi cach26. (Na zy wa ny dziś „ślą skim
mo rzem”, zbior nik po wstał po przez prze -
gro dze nie do li ny rze ki Ma łej Wi sły za po -
rą czo ło wą i ufor mo wa nie wa łu bocz ne go

Pa�łac�Mło�dzie�ży�w Ka�to�wi�cach�(zdję�cie�z lat 50.)

Wo�je�wódz�ki�Par�ku�Kul�tu�ry�i Wy�po�czyn�ku�w Cho�rzo�wie�(zdję�cie�z lat 60.)
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w miej sco wo ściach Chy bie i Stru mień. Sta -
no wi głów ne źró dło wo dy dla Ślą ska i po -
sia da naj więk sze moż li wo ści re ten cjo no -
wa nia szczy tów fal po wo dzio wych
w do rze czu gór nej Wi sły. Obec nie w ad -
mi ni stra cji Gór no ślą skie go Przed się bior -
stwa Wo do cią gów S.A. w Ka to wi cach,
hur to we go do staw cy wo dy. Udział zbior ni -
ka Go czał ko wi ce w pro duk cji cał ko wi tej wo -
dy pit nej w GPW wy no si ok. 30 proc. Za -
opa tru je w wo dę po nad 1 mi lion osób)27. 

Z ini cja ty wy gen. Zięt ka roz po czę to bu -
do wę Wo je wódz kie go Par ku Kul tu ry i Wy -
po czyn ku w Cho rzo wie, (póź niej WPKW
im. Je rze go Zięt ka, obec nie Park Ślą ski).

„Uzna�je�się�ko�niecz�ność�i ce�lo�wość�bu�-
do�wa�nia� Wo�je�wódz�kie�go� Par�ku� Kul�tu�ry
i Wy�po�czyn�ku�dla�Gór�no�ślą�skie�go�Ze�spo�-
łu�Prze�my�sło�wo�-Miej�skie�go�na ob�sza�rze
oko�ło 500�hek�ta�rów�po�ło�żo�ne�go�mię�dzy�Ka�-
to�wi�ca�mi,�a Cho�rzo�wem�w pa�sie�mię�dzy
dro�ga�mi�Ka�to�wi�ce�–�Cho�rzów�Sie�mia�no�wi�-
ce,�Sta�ry�Cho�rzów”�– to frag ment uchwa -
ły Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do -
wej w Ka to wi cach z 20 grud nia 1950
ro ku28.

Naj pierw w la tach 50. po wstał te ren fe -
sty nów z trze ma krę ga mi do tań ca, po tem
„Pla ne ta rium” i ob ser wa to rium astro no -
micz ne. W 1956 ro ku zo stał od da ny
do użyt ku Sta dion Ślą ski, naj więk sza par -
ko wa in we sty cja (od po cząt ku w świa do -
mo ści spo łecz nej no sił przy do mek „Na ro -
do wy”, miejsc sto ją cych i sie dzą cych by ło
tu dla ok. 100 tys. wi dzów). Zbu do wa no go
pia skow ca, gra ni tu i be to nu. Przy po mi nał
sta dion olim pij ski w Ber li nie (po mysł je go
utwo rze nia w Ka to wi cach po ja wił się już bo -
wiem w okre sie mię dzy woj nia). Przez la -
ta sta dion był miej scem wiel kich emo cji
spor to wych i kon cer tów mu zycz nych
gwiazd, wy stą pi ło tu m.in. „AC/DC, „Me tal -
li ca”, „U2”, „The Po li ce”. (Obiekt wła śnie jest
re mon to wa ny, pra ce trwa ją ce od 2009
ma ją się za koń czyć jesz cze w tym ro ku,
znaj dzie się tu choć by ok. 54 tys. krze se -
łek). Sta dion to „dzie ło” inż. Ju lia na Brzu -
chow skie go. Na prze ło mie lat 50. i 60.
w par ku uru cho mio no ZOO i „We so łe Mia -
stecz ko”, wy bu do wa no głów ną pro me na -
dę w par ku, a pod ko niec 1962 ro ku po wstał
ośro dek tu ry stycz ny z ho te lem dla 300
osób. Głów nym pro jek tan tem par ku był ar -
chi tekt zie le ni z war szaw skiej SGGW,
prof. dr hab. Wła dy sław Nie mir ski, pro jekt
„Pla ne ta rium” po wstał w pra cow ni Zbi -
gnie wa So la wy.

– Głów�ne�osie�kom�po�zy�cyj�ne�par�ku�są
zwią�za�ne�z ist�nie�ją�cy�mi�obok�wie�ża�mi�wy�-
cią�go�wy�mi�ko�palń�lub�ko�mi�na�mi�i chłod�nia�-
mi� za�kła�dów� prze�my�sło�wych.� Cen�tral�ną
część�par�ku�po�ło�żo�ną�na zbo�czach�wzno�-
szą�ce�go�się�nad oko�li�cą�wzgó�rza,�za�pro�jek�-
to�wa�no�w cha�rak�te�rze�re�zer�wa�tu�le�śne�go.
Usy�tu�owa�ne�na szczy�cie�wzgó�rza�Pla�ne�ta�-
rium�i ob�ser�wa�to�rium�do�mi�nu�ją�cie�ka�wą�syl�-
wet�ką,�nie�tyl�ko�nad par�kiem,�ale�ca�łą�oko�-
li�cą.�W par�ku�wiel�ką�ro�lę�od�gry�wa�rów�nież
wo�da.�Wy�ko�rzy�sta�no�wszyst�kie�na�tu�ral�ne
niec�ki�te�re�no�we,�aby�utwo�rzyć�więk�sze�lub
mniej�sze�sta�wy�i sa�dzaw�ki�po�łą�czo�ne�stru�-

my�ka�mi�spa�da�ją�cy�mi�w ka�ska�dach – tłu ma -
czył prof. Wła dy sław Nie mir ski29.

Obec nie Park Ślą ski, ze wspa nia łą zie le -
nią, cen nym ro sa rium i wy jąt ko wą at mos fe -
rą to lu bia ne miej sce wy po czyn ku. Hen ryk
Oziem ba ła, ar chi tekt kra jo bra zu, je den ze
współ pra cow ni ków prof. Nie mir skie go nie
ukry wa, że park to na dal je go mi łość, mi mo
pro ble mów np. fi nan so wych, któ re prze ży -
wa. Jest naj więk szym w Eu ro pie i dru gim,
co do wiel ko ści par kiem miej skim świa -
ta – 600 ha po wierzch ni. Przy po mi na no wo -
jor ski „Cen tral Park”, po dob nie wkom po no -
wu je się w miej ską prze strzeń, ma
uroz ma ico ną rzeź bę, ład ne za ło że nia wod -
ne, po sa dzo no tu tak że wie le eg zo tycz nych
drzew i krze wów, m.in. me ta se kwo je.
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