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OD PREZYDIUM I RADY IZBY

W trakcie obecnej GALI, tak jak na poprzednich, będzie
miała miejsce prezentacja i promocja publiczna
przedsiębiorstw budowlanych regionu za realizację
unikalnych i wyróżnionych inwestycji.
Także przedsiębiorstw, które uzyskały bardzo znaczącą
pozycję rynkową i finansową w dotychczasowej
działalności. Poczynając od roku ubiegłego, LAUREATAMI
są również osoby indywidualne, które z tytułu swych
osiągnięć zawodowych i publicznych w pełni zasłużyły
na miano „AUTORYTETÓW” budownictwa i gospodarki
śląskiej. Potwierdziły, że sukces gospodarczy nie jest
bezimienny i zależy od osobistej kreatywności
i przedsiębiorczości. Prezydium i Rada Śląskiej Izby
Budownictwa, uznając za swoją powinność – nobilitowanie
postaci szczególnie zasłużonych dla budownictwa,
tworzących historię gospodarczą regionu, ustanowiło Tytuł
Honorowy – OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA
ŚLĄSKIEGO – wraz z Medalem, który po raz pierwszy
będzie nadany na obecnej Gali Budownictwa. Nie będzie to
akt jednorazowy. W pierwszych miesiącach następnego
roku ukaże się pierwsza część zbiorowej monografii
AUTORYTETÓW I OSOBOWOŚCI BUDOWNICTWA
ŚLĄSKIEGO.
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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa dnia 5 listopada 2009 r.
PODSEKRETARZ STANU

Olgierd Dziekoński

Pan 
Tadeusz Wnuk
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Przewodniczący Forum
Budownictwa Śląskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w XII Gali Budownictwa, która odbędzie się 20 listopada
br. w Chorzowie. Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, ze względu na udział w posiedzeniu
Zarządu Rady Architektów Europy w Brukseli.

Gratuluję wszystkim, którzy otrzymują podczas Gali odznaczenia i wyróżnienia. Szczególnie dziękuję oso-
bom, które odbierają przyznane przez Ministra Infrastruktury odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa”
oraz najcenniejsze, bo najbliższe sercu wyróżnienia lokalnego środowiska budowlanego, tytuły „Osobowość Bu-
downictwa Śląskiego” i „Wielkie Nagrody Prezydenta Izby Budownictwa”.

Życzę wszystkim  uczestnikom spotkania wielu wzruszeń i samych dobrych wspomnień
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ZŁOTY

1. Józef Kuklok-Opolski Architektoniczne Biuro Projektów  „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy – Prezes Zarządu 
2. Marek Kuszewski Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt”  Sp. z o.o. Tychy

– Kierownik Zespołu Sprawdzającego 
3. Stanisław Nowak Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o.  Tychy –  Kosztorysant

SREBRNY 

4.  Andrzej Skocza Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt „ Sp. z o.o. Tychy
– Dyrektor Biura Projektów Architektonicznych

ODZNACZENIA „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”
MINISTRA INFRASTRUKTURY

1. Marian Odczyk SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – Z-ca Prezesa Zarządu
2. Maria Tadra SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA –  Kierownik Osiedla 
3. Arkadiusz Dunaszewski Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Z-ca Dyr. Ds. Przygotowania 
4. Marian Ludwik Kapołka Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Dyr.  ds. Zarz. Jakością 
5. Andrzej Pawlik Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Kierownik Pracowni Projektowej 
6. Andrzej Szczepek Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Główny Inspektor Nadzoru 
7. Sławomir Piątek Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Starszy Inspektor Nadzoru
8. Andrzej Rubinkiewicz Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Inżynier Rezydent 
9. Marian Cieślak Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Inżynier Kontraktu 

10. Marek Kuszewski Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt „ Sp. z o.o. Tychy
– Kierownik Zespołu  Sprawdzającego 

11. Jan Kozakiewicz „DAN POL”  S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
12. Stanisław Hudela „DAN POL”  S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
13. Aleksander Niedziela „DAN POL”  S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
14. Jan Brzozowski „DAN POL”  S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
15. Czesław Glaba „DAN POL”  S. Jawna M. Piechota, Tychy – pracownik budowlany
16. Adam Grzegorzek SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”,  Wodzisław Śląski – emeryt
17. Hildegarda Tokarska SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”, Wodzisław Śląski – pracownik S.M 
18. Zdzisław Tokarz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW, Wodzisław Śląski

– Kierownik Administracji Osiedla
19. Jadwiga Zielińska SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW, Wodzisław Śląski

–  Inspektor ds. teren.-prawnych
20. Kazimierz Janik PBOiUT Śląsk Sp. z o.o., Katowice
21. Zbigniew Kłos Zespół Szkół nr 5 w Tychach (nauczyciel)

ODZNACZENIA „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

Zbiorowe złote:

1. AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka Jawna, Knurów
2.  P.P.H i U.R „WADMAR” Spółka Jawna, Sosnowiec

Indywidualne złote:

1. Józef Kuklok-Opolski Architektoniczne Biuro Projektów  „AB Projekt”  Sp. z o.o. Tychy – Prezes Zarządu
2. Marian Hacuś Drogowa Trasa Średnicowa S.A. Katowice – Wiceprezes Zarządu
3. Eugeniusz Ragus Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
4. Piotr Antonowicz Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Pokój” – Dyrektor Techniczny Kopalni
5. Jan Guzera PUMAR Sp. z o.o. ul. Siemianowice Śląskie – Prezes Zarządu

ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIA - ODZNACZENIA

MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”
PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ



6 Forum Budownictwa Śląskiego - XII Gala Budownictwa

XII gala budownIctwa

Indywidualne srebrne:

6. Marek Kuszewski Architektoniczne Biuro Projektów  „AB Projekt”  Sp. z o.o. Tychy – Kierownik Zespołu
Sprawdzającego

7. Marek Sowińsk Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. Katowice – Brygadzista 
8. Jan Trocha Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. Katowice

– Brygadzista bazy sprzętu 
9. Zdzisław Frąszczak Spółdzielnia Era w Chorzowie 

ODZNACZENIA  ,,ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA’’ 

Zbiorowa – złota:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „TELBUD”  Sp. z o.o. w Katowicach,
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim,
3. Termopian Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,

Zbiorowa – brązowa:

Millenium Inwestycje Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Indywidualne złote:

1. Dawid Nieradzik Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus” S.A. Katowice
– Dyr. Tech. Spółki Akcyjnej Budus

2. Tadeusz Zwonik Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budus” S.A. Katowice
– Z-ca Dyr. Ds. marketingu

3. Andrzej Madej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej – Prezes Zarządu 
4. Maria Kapica Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg  w Dąbrowie Górniczej – Z-ca Prezesa Zarządu
5. Andrzej Skocza Architektoniczne Biuro Projektów  „AB-Projekt” Sp. z o. o. Tychy

– Dyr. Biura Architektonicznego
6. Wiesław Kwiećkowski BUDOSERWIS  Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów

– Dyrektor Zakładów Remontowo-Montażowych, Członek Zarządu
7. Marian Stabik BUDOSERWIS  Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów – Kierownik Budowy
8. Wiesław Gruszecki BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów Koordynator Robót montażowych,

Pełnomocnik Dyr. Zakładów Rem-Montażowych
9. Józefowi Pietrzak BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów – Monter, brygadzista

10. Marek Potok BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów- Spawacz – monter
11. Jan Trocha Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Telbud”  Sp. z o.o. w Katowicach

– Brygadzista
12. Zbigniew Rosołowski Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie  Górniczej, Szef Służby Inwestycyjnej 
13. Adam Motyka Zakłady Rem. Mech. Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

Pracownik Zakładów Remontowych
14. Gabriela Bugaj-Miętkiewicz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- Świętochłowice

Indywidualna srebrna:

Marek Sowiński Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Telbud” Sp. z o.o. w Katowicach – brygadzista

Indywidualne brązowe: 

1. Michał Morawicki BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów – Dyrektor ds. Montażowych,
Z-ca Dyrektora Generalnego

2. Dorota Setlak BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów 
Z-ca Dyrektora Zakładów Ekspertyz Gospodarczych

3. Sławomir Sadkowski BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o., Chorzów Kierownik Zakładu Robót Budowlanych
i Warsztatowych

ODZNACZENIA ,,ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ’’

Indywidualna – złota:

Marian Gogol Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa- Pełnomocnik Zarządu

Indywidualna – srebrna:

Jolanta Gambka Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Pełnomocnik Zarządu 
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Konkurs 
„bezpieczna budowa” 2009

I miejsce

ILF Consulting Engineers 
Polska Spółka z o.o. z Warszawy

„Budowa Elektrociepłowni CHP Częstochowa” 

Firma znana na rynku z doradztwa i pomocy w dziedzinach takich jak: konsulting, projekto-
wanie i planowanie know-how, realizacja nowych projektów przemysłowych, nadzorowanie i za-
rządzanie konstrukcją oraz planowanie i kontrolowanie kosztów związanych z projektami. 

II miejsce  egzequo:

P.B. „ROBUD” Sp. z o.o. z Gliwic
Budowa Ośrodka Zdrowia i Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Mecha-
ników 15, zostało założone w 1987r. P.B. „ROBUD” posiada własną pracownię projektową, sto-
larnię, wydziały: konstrukcji stalowych oraz ślusarki aluminiowej, oraz bazę samochodowo-sprzę-
tową, zaopatrzoną we własne środki transportowe, maszyny i urządzenia niezbędne do kom-
pleksowej realizacji inwestycji. Źródłem sukcesów jest wysoko wyspecjalizowana kadra inży-
nieryjno-techniczna, jak i załoga.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa 
Drogowo-Mostowego w Katowicach

Budowa Południowej obwodnicy Siewierza

Skanska S.A. prowadzi działalność na rynku generalnego wykonawstwa. 
Realizuje największe i najbardziej prestiżowe inwestycje w całej Polsce. Spółka jest obecna

we wszystkich segmentach rynku: budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, hydroinżynie-
ryjnym i kolejowym. Zajmuje się również realizacją mieszkaniowych projektów deweloperskich.

III miejsce

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach
Budowa Hali Sportowej w Bytomiu

20 li sto pa da ro ku na uro czy stej Ju bi le uszo wej XII ga li bu dow -
nic twa zor ga ni zo wa nej w te atrze Roz ryw ki w cho rzo wie przez
Ślą ską Izbę bu dow nic twa wrę czo ne zo sta ną na gro dy lau re atom
kon kur su „bez piecz na bu do wa” 2009 r. 
do kon kur su „bez piecz na bu do wa” or ga ni zo wa ne go co rocz nie
przez okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach zgło si ło się 12

uczest ni ków. ce lem kon kur su jest upo wszech nia nie bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy na pla cach bu dów, w tym
pro mo wa nie wy ko naw ców ro bót bu dow la nych, któ rzy za pew -
nia ją bez piecz ne sta no wi ska pra cy w pro ce sie re ali za cji obiek -
tów bu dow la nych oraz przy czy nia ją się do ogól ne go wzro stu
po zio mu bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie w ska li kra ju.
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AR CHI TEK TO NICZ NE BIU RO PRO JEK TÓW „AB PRO JEKT” Sp. z o.o., Ty chy 
za re ali za cję obiek tu ME DIA CEN TRUM GRU PY WY DAW NI CZEJ POL SKA PRESS

Bu dy nek Me dia Cen trum to obiekt wy po sa żo ny w naj no wo cze śniej szą tech no lo gię i nie co -
dzien ne roz wią za nia tech nicz ne – np. uni kal ną w ska li kra ju in sta la cję grzew czo -chło dzą cą.
Naj więk sza za le ta obiek tu to ol brzy mie moż li wo ści w aran ża cji po wierzch ni biu ro wej. Prze -
szklo ne ele wa cje za pew nia ją do sko na ły po ziom na tu ral ne go świa tła w po miesz cze niach biu -
ro wych, a sys tem szkla nych ścian nie ogra ni cza prze strze ni, a je dy nie kom for to wo ją wy dzie -
la. W przy pad ku te go przed się wzię cia naj więk szym suk ce sem „AB -Pro jekt”, ja ko Ge ne ral ne -
go Re ali za to ra In we sty cji był krót ki ter min re ali za cji. Bu do wa tak du że go obiek tu w prze cią -
gu nie speł na 17 mie się cy wy ma ga ła do sko na łe go pla no wa nia i ko or dy na cji prac oraz ści słej
i bar dzo zdy scy pli no wa nej współ pra cy wszyst kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go, po -
cząw szy od ar chi tek tów i po zo sta łych pro jek tan tów, aż po wszyst kie na wet te naj mniej sze fir -
my wy ko naw cze. Efek tem tej pra cy jest kom for to wy, ul tra no wo cze sny obiekt na szpi ko wa ny
in no wa cyj ny mi roz wią za nia mi tech nicz ny mi oraz wy po sa żo ny w naj lep sze ma te ria ły i urzą -
dze nia, któ ry wraz z są sia du ją cy mi obiek ta mi dru kar ni, two rzy peł ny kom pleks bu dyn ków pra -
so wych.

ME TAL PLAST Sp. z o.o., Tar now skie Gó ry 
za ca ło kształt dzia łal no ści 

PPHU „Me tal plast” Tar now skie Gó ry Sp. z o.o. po wsta ło w wy ni ku spry wa ty zo wa nia przed -
się bior stwa pań stwo we go w dro dze le asin gu ka pi ta ło we go. 

Do 1990 ro ku przed się bior stwo dzia ła ło pod na zwą Fa bry ka Ele men tów Wy po sa że nia Bu dow -
nic twa „Me tal plast” Tar now skie Gó ry” ja ko przed się bior stwo pań stwo we. Pod ko niec 1990 ro ku zo -
sta ła utwo rzo na spół ka pra cow ni cza pod na zwą PPHU „Me tal plast” Tar now skie Gó ry Sp. z o.o. 

Od 45 lat fir ma spe cja li zu je się w pro duk cji:
– wen ty la to rów da cho wych
– wen ty la to rów pro mie nio wych
– wen ty la to rów ka na ło wych
– tłu mi ków aku stycz nych i pod staw tłu mią cych
– ele men tów wen ty la cji
– ko puł świe tli ko wych
Wy cho dząc na prze ciw po trze bom klien tów:
– uru cho mi li śmy pro duk cję wen ty la to rów che mo od por nych 
– po sia da my roz wią za nia z za kre su ste ro wa nia pra cą wen ty la to rów. 
Ofe ru je my wy so kiej ja ko ści pro duk ty, czę ści za mien ne, ser wis gwa ran cyj ny 

i po gwa ran cyj ny. Na sze wen ty la to ry cha rak te ry zu ją się dłu gą ży wot no ścią i ci chą 
pra cą. 

TER MO PIAN Sp. z o.o. w Cze cho wi cach Dzie dzi cach 
za ca ło kształt dzia łal no ści

Fir ma Ter mo pian ist nie je od 1988 ro ku. Po wsta ła ja ko spół ka Mał go rza ty i Syl we stra Będ kow -
skich, in ży nie rów Po li tech ni ki Ślą skiej Wy dzia łu Bu dow nic twa.

Od 1991 ro ku fir ma ści śle współ pra cu je z fir ma mi pro du ku ją cy mi na try sko we po li ure ta ny, po -
li mocz ni ki, ela sto me ry. W tym też ro ku po raz pierw szy zo sta ła wy ko na na ter mo mo der ni za cja
z wy ko rzy sta niem pian ki PUR.

W 1992 wdro żo no na pol skim ryn ku po kry cie da cho we wy ko rzy stu jąc hy dro dy na micz ny na -
trysk sztyw nej pian ki po li ure ta no wej TER MO PIAN.

WIELKA NAGRODA
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY 

BUDOWNICTWA
DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

I INSTYTUCJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH
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W 1994 ro ku uzy ska no au to ry za cję oraz cer ty fi kat spe cja li stycz ne go przed się bior stwa w za -
kre sie prze twa rza nia na try sko wych sys te mów po li ure ta no wych, wy da ny przez BASF.

Od ro ku 2000 Ter mo pian z po wo dze niem pro du ku je i na try sku je wła sny ma te riał o na zwie HY -
DRO BEST, któ ry spraw dza się ja ko naj lep sza:

● hy dro izo la cja – uszczel nie nie (ta ras, zbior nik, ta ca zbior ni ka, par king, wy sy pi sko)
● che mo od por na, an ty ko ro zyj na po wło ka mo gą ca za stą pić gu mo wa nie, wy eli mi no wać ko niecz -

ność uży cia sta li szla chet nej.
Od ro ku 2000 fir ma pra cu je zgod nie z sys te mem za rzą dza nia ja ko ścią ISO 9001. 
Fir ma Ter mo pian ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu wie lu or ga ni za cji zwią za nych z pro fi lem swe -

go dzia ła nia: Pol skiej Kor po ra cji Ter mo re no wa cji, Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, PZITB.
Od po cząt ku dzia łal no ści Za rząd Fir my sta wia na wy kwa li fi ko wa ną ka drę oraz wy so ką ja kość

re ali zo wa nych prac. Świad czą o tym uzy ska ne cer ty fi ka ty, na gro dy oraz re fe ren cje.

SPÓŁ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „PÓŁ NOC”, Czę sto cho wa
za ca ło kształt dzia łal no ści

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Pół noc” któ ra po wsta ła 25 stycz nia 1979 r w bie żą cym ro ku ob -
cho dzi ła Ju bi le usz 30-le cia. 

Za so by lo ka lo we S. M. „Pół noc” usy tu owa ne są w pół noc nej dziel ni cy mia sta i sta no wią one
jed no li ty, wy od ręb nio ny układ urba ni stycz ny o po wierzch ni 99 ha i 4238 m.

Na ko niec 2007 r. za so by miesz ka nio we Spół dziel ni to 9165 miesz kań w tym: 1498 – miesz -
ka nia spół dziel cze lo ka tor skie, 6901 – miesz ka nia spół dziel cze wła sno ścio we 766 – miesz ka -
nia wy od ręb nio ne.

31.12. 2007 r. po wierzch nia użyt ko wa ogó łem wy no si ła 510.563.01 m kw.
Wg sta nu na dzień 31.12. 2007r. Spół dziel nia zrze sza 9988.
W la tach 2006 – 2008 spół dziel nia wy ko na ła do cie ple nia w ilo ści 84.264 m2. 
W ra mach dzia łań ter mo mo der ni za cyj nych wy mie nio no rów nież 8778 szt. okien.
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Pół noc” to je dy na spół dziel nia w Czę sto cho wie po sia da ją ca in -

sta la cję cen tral ną cie płej wo dy, dla te go też opo mia ro wa nie zu ży cia cie płej, jak i zim nej wo dy
jest bar dzo waż ne. W chwi li obec nej 99% ogó łu za so bów spół dziel ni to miesz ka nia opo mia ro -
wa ne wo do mie rza mi w zim ną i cie płą wo dę.

Spół dziel nia od 1995 r re ali zo wa ła pro gram opo mia ro wa nia do staw ener gii ciepl nej. Obec -
nie 100% miesz kań jest opo mia ro wa na w po dziel ni ki cie pła. Opo mia ro wa nie w ca ło ści sie ci cen -
tral ne go ogrze wa nia za owo co wa ło w ska li spół dziel ni na prze strze ni ostat nich lat 32% zmniej -
sze niem zu ży cia ener gii ciepl nej na ce le CO. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Pół noc” prze zna cza znacz ne na kła dy fi nan so we na do bre utrzy -
ma nie i two rze nie no wych te re nów zie lo nych i re kre acyj nych. W 2007 r. i 2008 r. utwo rzo no trzy
śród blo ko we te re ny zie le ni z ele men ta mi ar chi tek tu ry kra jo bra zo wej (alej ki, po tok wod ny) w Osie -
dlu „AB” oraz no we en kla wy zie lo ne z bo iska mi spor to wy mi i pla ca mi za baw w Osie dlu „CD”.

Spół dziel nia in ten syw nie pro wa dzi ak cję edu ka cyj ną re cy klin gu i se gre ga cji od pa dów oraz śmie -
ci. Przy każ dej osło nie śmiet ni ko wej znaj du je się gniaz do re cy klin go we zbiór ki od pa dów szkla -
nych, pla sti ku i ma ku la tu ry.

ZE SPÓŁ SZKÓŁ BU DOW LA NYCH IM. K. K. Ba czyń skie go, Cho rzów. 
za two rze nie, po szu ki wa nie i re ali za cję wa run ków dla efek tyw ne go roz wo ju szko ły

Ze spół Szkól Bu dow la nych w Cho rzo wie jest szko łą z tra dy cja mi, któ ra kształ ci mło dzież w za -
wo dach bu dow la nych od 1976r. Obec nie w pla ców ce uczy się 530 uczniów i za trud nia 30 na uczy -
cie li. Jest to pla ców ka, któ ra w ostat nich la tach roz sze rzy ła ofer tę edu ka cyj ną zgod nie z wy mo ga -
mi i po trze ba mi ryn ku pra cy. Kształ ci w za wo dach: tech nik bu dow nic twa, dro go wnic twa, ar chi tek tu -
ry kra jo bra zu oraz mon ter kon struk cji bu dow la nych. Otwar cie przez Szko łę Ośrod ka Eg za mi na cyj -
ne go dla Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w Ja worz nie po twier dzi ło słusz ność za ło żeń za war tych
w „Re gio nal nym Po ro zu mie niu o współ pra cy w za kre sie kształ ce nia w za wo dach bu dow la nych”. Ośro -
dek Eg za mi na cyj ny jest pierw szym i je dy nym ośrod kiem, w któ rym mo gą zda wać eg za min za wo -
do wy ab sol wen ci za sad ni czych szkół za wo do wych ca łej po łu dnio wej Pol ski. Znaj du je się on na te -
re nach warsz ta tów K.P.B.P. BU DUS S.A. i sta no wi ba zę do kształ ce nia w sys te mie mo du ło wym, któ -
ry zgod nie z za ło że nia mi MEN jest bar dziej efek tyw ny w edu ka cji za wo do wej. Szko ła współ pra cu -
je tak że z Par kiem Et no gra ficz nym, gdzie prak ty ki za wo do we i za ję cia prak tycz ne dla tech ni ków ar -
chi tek tu ry kra jo bra zu są przy go to wy wa ne i re ali zo wa ne przy udzia le na uczy ciel ki szko ły, któ ra jest
rów nież pra cow ni kiem Par ku. Obec ność na uczy cie li na prak ty kach, bu do wach pod no si ja kość kształ -
ce nia prak tycz ne go i za pew nia wy ko ny wa nie za dań zgod nie z pro gra mem na ucza nia i stan dar da -
mi wy ma gań eg za mi na cyj nych. Szko ła bar dzo efek tyw nie współ pra cu je tak że z: Po li tech ni ką Ślą -
ską, ITB, fir mą Dro go pol, „Si le sia ną”, „Pol ska Ka be”. Ucznio wie szko ły co ro ku bio rą udział w Tur -
nie ju Zło ta Kiel nia, Olim pia dzie Bu dow la nej. Przy go to wu ją pra ce na kon kurs PZITB na naj lep szą pra -
cę se me stral ną, zdo by wa jąc wy so kie I, II, III miej sca w kon kur sach.
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PRZED SIĘ BIOR STWO RE MON TU ULIC I MO STÓW w Gli wi cach 
za ca ło kształt dzia łal no ści.

RU iM Spół ka Ak cyj na po wsta ła 1 lip ca 2008 ro ku w wy ni ku prze kształ ce nia ist nie ją cej od 2000
ro ku spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią po wsta łej w wy ni ku ko mer cja li za cji funk cjo nu -
ją ce go od 1967 ro ku Miej skie go Za rzą du Ulic i Mo stów. Przed się bior stwo za trud nia wy so kiej
kla sy ka drę in ży nie ryj no -tech nicz ną i dys po nu je no wo cze snym sprzę tem, co po zwa la na udział
w kom plek so wych re ali za cjach spe cja li stycz nych pro jek tów dro go wo -in ży nie ryj nych. W ob ro -
cie go spo dar czym i zo bo wią za niach pu blicz no -praw nych spół ka kie ru je się za sa dą rze tel no -
ści i uczci wo ści. Ce lem nad rzęd nym jest ja kość i ter mi no wość wy ko ny wa nych ro bót, o czym
świad czy m.in. sze reg udzie lo nych fir mie re fe ren cji oraz uzy ska ny w 2007 ro ku cer ty fi kat ja -
ko ści ISO 9001:2000.

Pro wa dząc swo ją dzia łal ność Spół ka po dej mu je się re ali za cji ja ko sa mo dziel ny wy ko naw ca
lub dzia ła jąc w opar ciu o zor ga ni zo wa ny sys tem spraw dzo nych pod wy ko naw ców. Fir ma za trud -
nia ok. 160 osób, z do świad cze niem i upraw nie nia mi do pro wa dze nia spe cja li stycz nych ro bot ogól -
no bu dow la nych, dro go wych, mo sto wych i in ży nier skich (wo do cią gi, ka na li za cje, sie ci elek tro ener -
ge tycz ne). Do naj więk szych re ali za cji w ostat nich la tach na le ży m.in. bu do wa wę zła dro go we -
go przy Cen trum Han dlo wym „ARE NA” w Gli wi cach, kom plek so wa mo der ni za cja czę ści gli wic -
kie go od cin ka DK -88 na dłu go ści 7,2 km oraz bu do wa wę zła dro go we go Rze czy ce na DK -88.
Je dy nym wła ści cie lem Spół ki po zo sta je Gmi na Gli wi ce. Jed no oso bo wy Za rząd fir my spra wia, że de -
cy zje po dej mo wa ne są we dług za sad: kon cen tra cji i od po wie dzial no ści, kon tro li ja ko ści, ter mi -
no wo ści wy ko ny wa nia za dań. PRU IM S.A. wy ko rzy stu je Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia IFS,
któ ry po zwa la na bie żą cy do stęp do in for ma cji o po stę pach prac i po nie sio nych kosz tach.

P.B. „RO BUD” Sp. z o.o., Gli wi ce
za ca ło kształt dzia łal no ści

P.B. „RO BUD” po sia da wła sną pra cow nię pro jek to wą, sto lar nię, Wy dzia ły: kon struk cji sta -
lo wych oraz ślu sar ki alu mi nio wej, oraz ba zę sa mo cho do wo -sprzę to wą, za opa trzo ną we wła -
sne środ ki trans por to we, ma szy ny i urzą dze nia nie zbęd ne do kom plek so wej re ali za cji in we -
sty cji. Źró dłem suk ce sów fir my jest wy so ko wy spe cja li zo wa na ka dra in ży nie ryj no-tech nicz na,
jak i za ło ga przy go to wa na do wszel kich prac bu dow la nych i in sta la cyj nych. Oso by za an ga żo -
wa ne do dzia łal no ści fir my to oko ło 360 pra cow ni ków umy sło wych i fi zycz nych. Fir ma pro wa -
dzi dzia łal ność nie tyl ko na ryn ku pol skim, ale tak że po za gra ni ca mi kra ju. U pod staw dzia łal -
no ści Za rząd wy zna czył ce le prze wod nie Spół ki, zde ter mi no wa ne ta ki mi war to ścia mi, jak: ter -
mi no wość, ja kość oraz otwar tość na no we tech no lo gie. Ja ko jed no z naj istot niej szych za dań
roz wo jo wych okre ślo no eks pan sję wzro stu ilo ścio we go oraz po zy ski wa nie no wych branż na sta -
le zmie nia ją cym się ryn ku. 

W chwi li obec nej dzia łal ność fir my obej mu je ry nek pe tro che micz ny (sta cje ben zy no we), bu dow -
la ny (miesz ka nio wy, obiek ty prze my sło we i użyt ku pu blicz ne go) oraz wod no -sa ni tar ny i dro go wy.

W 1996 r. fir ma zo sta ła od zna czo na, przez Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow nic -
twa, Zło tą Od zna ką: „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych”, oraz
wy róż nio na w kon kur sie PZITB ja ko „Bu do wa ro ku 2000”, otrzy mu jąc jed no cze śnie „Pla ty no -
we Wier tło 2000” za re ali za cję ada pta cji bu dyn ku na sie dzi bę Są du Okrę go we go i Kra jo we go
Re je stru Ska za nych w Gli wi cach. Po nad to, w kon kur sie otwar tym pod na zwą „Re no wa cje 2002”,
prze pro wa dzo nym przez To wa rzy stwo Opie ki nad Za byt ka mi, spo śród wie lu wy róż nia ją cych się
re ali za cji, zwią za nych z kon ser wa cją za byt ko wych obiek tów bu dow la nych, Ju ry wy ło ni ło re pre -
zen ta cyj ny bu dy nek miej skie go Ra tu sza w Gli wi cach, któ re go ge ne ral nym wy ko naw cą by ło P.B.
„RO BUD”. Za prze pro wa dze nie sze ro kie go za kre su prac kon ser wa tor skich i rze tel ne wy ko naw -
stwo kon ser wa cji wy żej wy mie nio ne go obiek tu, Gmi na Gli wi ce, bę dą ca In we sto rem, otrzy ma -
ła sta tu et kę „Zło ty Por tal”.

WIELKA NAGRODA
Z LAUREM

PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY 
BUDOWNICTWA

DLA OR GA NI ZA CJI GO SPO DAR CZYCH
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BU DO SER WIS Z.U.H. Sp. z o.o. Cho rzów
z oka zji 20-le cia dzia łal no ści 

Fir ma BU DO SER WIS po wsta ła w 1990 ro ku ja ko spół ka cy wil na osób fi zycz nych. Za ło ży cie -
lem fir my był Sta ni sław Ta dla, obec nie peł nią cy funk cję Pre ze sa Za rzą du fir my. 

Bo ga te do świad cze nie Sta ni sła wa Ta dli, Pra ca Wy kła dow cy w Pol skim To wa rzy stwie Eko no -
micz nym oraz w To wa rzy stwie Na uko wej Or ga ni za cji i Kie row nic twa oraz traf na ana li za ryn ku
szyb ko przy czy ni ły się do dy na micz ne go roz wo ju fir my. W ro ku 1994 spół kę cy wil ną prze kształ -
co no w spół kę z o.o. i zo sta ła za re je stro wa na pod na zwą – „BU DO SER WIS” Za kła dy Usłu go -
wo -Han dlo we Sp. z o.o. W wy ni ku dy na micz ne go roz wo ju Fir my w na stęp nych la tach wy od ręb -
nio no z jej struk tu ry dwie osob ne jed nost ki: Za kła dy Usług Kon sul tin go wych oraz Za kła dy Re -
mon to wo -Mon ta żo we. Przed się bior stwo, chcąc re ali zo wać wy ma ga nia klien ta na naj wyż szym
po zio mie suk ce syw nie sto su je po li ty kę ja ko ścio wą. Wy ra zem te go by ło nada nie fir mie w 1999
ro ku Cer ty fi ka tu Ja ko ści ISO 9002 przez jed nost kę cer ty fi ku ją cą TÜV Rhe in land/Ze tom Pol ska Sp.
z o.o. W 2003 r. na sza fir ma prze szła po myśl nie re cer ty fi ka cję na zgod ność Sys te mu Za rzą dza -
nia Ja ko ścią z nor mą EN ISO 9001: 2000. Po nad to w 2003 ro ku na sza fir ma otrzy ma ła ty tuł „Li -
de ra Roz wo ju Go spo dar cze go Mia sta Cho rzów 2002”.

Na gro dę od bie rze Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Sta ni sław Ta dla

MIL LE NIUM IN WE STY CJE Sp. z o.o. Ka to wi ce 
za Kom plek so wą re ali za cję Osie dla Miesz ka nio we go „Ba żan tów” w Ka to wi cach

wraz z je go ad mi ni stro wa niem

Mil le nium In we sty cje – jest fir mą de we lo per ską z suk ce sem pro wa dzą cą dzia łal ność roz po -
czę tą w 2001 ro ku. Na prze strze ni tych kil ku lat fir ma kil ka krot nie zo sta ła wy róż nio na m.in. go -
dłem OSKAR Ślą ski 2003, a in we sty cja Osie dle Ba żan tów mia nem jed ne go ze 100 naj lep szych
miejsc do za miesz ka nia w Pol sce (w ran kin gu WPROST – 2004”).

W ma ju 2004 ro ku wpro wa dzo no sys tem za rzą dza nia ja ko ścią wg nor my ISO 9001:2000.
Fir ma Mil le nium In we sty cje – zna la zła się w pre sti żo wym gro nie Ga zel Biz ne su 2005, czy li

przed się biorstw, któ re osią ga ją bar dzo do bre wy ni ki fi nan so we, dy na micz nie się roz wi ja ją oraz
są rze tel ny mi part ne ra mi biz ne so wy mi.

Ja kość – naj więk szą re ko men da cją dla fir my są za do wo le ni klien ci, któ rzy po le ca ją usłu gi zna -
jo mym. Za do wo le ni klien ci są mia rą ja ko ści i pro fe sjo na li zmu. Fir ma Mil le nium In we sty cje dba
o wszyst kie szcze gó ły wy koń cze nia kła dąc na cisk na in dy wi du alizm każ de go wnę trza i moż li wość
zmia ny aran ża cji dla każ de go klien ta. Klien ci mo gą li czyć na fa cho we do radz two ar chi tek ta, bo -
ga tą ofer tę usług wy koń cze nio wych, a tak że po moc w uzy ska niu od po wied nie go kre dy tu.

Po li ty ka ja ko ści to – za spo ka ja nie po trzeb klien tów po przez ofe ro wa nie wy so kiej ja ko ści usług
i no wych eu ro pej skich stan dar dów. Re ali zo wa na jest po przez sprze daż do mów i apar ta men -
tów, któ re wy róż nia: es te ty ka wy ko na nia, naj lep sze za sto so wa ne ma te ria ły i tech no lo gie, funk -
cjo nal ność, fa cho wa i rze tel na ob słu ga, do radz two w za kre sie wy bo ru i aran ża cji. Osie dle Ba -
żan tów jest roz le głym kom plek sem miesz kal nym ty pu „mia sto w mie ście” obej mu ją cym po nad 20ha
te re nu za bu do wy.

Osie dle Ba żan tów to wy jąt ko we miej sce na pla nie mia sta Ka to wic.
Zo sta ło uzna ne za jed no ze 100 naj lep szych miejsc do za miesz ka nia w Pol sce (ran king ty -

go dni ka WPROST).
Za dba li śmy o każ dy szcze gół:
● bez piecz ne dzie ciń stwo,
● wy po czy nek i re kre ację,
● wy god ne za ku py.
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JÓ ZEF KU KLOK OPOL SKI 
Pre zes Za rzą du Ar chi tek to nicz ne go Biu ra Pro jek tów „AB Pro jekt” Sp. z o.o. w Ty chach

Jó zef Ku klok -Opol ski to współ za ło ży ciel i współ wła ści ciel jed ne go z naj dy na micz niej roz -
wi ja ją ce go się biu ra pro jek to we go w re gio nie, któ re kil ka lat te mu z suk ce sem roz sze rzy ło swo -
ją ofer tę o wy ko naw stwo ro bót bu dow la nych w sys te mie ge ne ral ne go re ali za tor stwa. Kom -
plek so wość oraz wy so ka ja kość usług ofe ro wa nych przez fir mę za rzą dza ną przez Jó ze fa Ku -
klok -Opol skie go, za pew nia jej cią głość zle ceń, jak i umac nia po zy cję „AB -PRO JEKT” na ryn -
ku. Przy czy nia się to nie tyl ko do bu do wy po zy tyw ne go wi ze run ku pol skie go przed się bior cy
bu dow la ne go wśród firm eu ro pej skich, ale tak że zna czą co wspo ma ga pro mo cję re gio nu i oko -
lic. Wy śmie ni te wa run ki pra cy ja kie stwa rza swo im pra cow ni kom za pew nia jąc naj no wo cze -
śniej sze wy po sa że nie tech nicz ne oraz po moc me ry to rycz ną w po sta ci ol brzy miej ilo ści szko -
leń i kur sów, spra wia ją, że fir ma za rzą dza na przez J. Ku klok -Opol skie go to wy ma rzo ne miej -
sce pra cy za rów no dla lu dzi mło dych, jak i tych naj bar dziej do świad czo nych spe cja li stów. Jó -
zef Ku klok -Opol ski bar dzo ak tyw nie uczest ni czy w bu dow la nym i spo łecz nym ży ciu re gio nu,
za rów no pry wat nie jak i po przez dzia łal ność pro jek to wą i wy ko naw czą swo jej fir my. Sys te -
ma tycz nie wspo ma ga cha ry ta tyw nie przed szko la i szko ły miej skie oraz in ne in sty tu cje użyt -
ku pu blicz ne go, jak choć by obec nie po wsta ją ce w Ty chach ho spi cjum. Jó zef Ku klok -Opol ski
jest rów nież lau re atem wie lu in dy wi du al nych na gród i wy róż nień w bran ży ar chi tek to nicz no -
-bu dow la nej oraz po sia da czem kil ku od zna czeń pań stwo wych. Wszyst kie suk ce sy, ja kie osią -
gnął w cią gu po nad 30 lat swo jej pra cy za wo do wej to owoc nie tyl ko nie by wa łej kon se kwen -
cji, twar do ści cha rak te ru i traf no ści wy bo rów, ale tak że nie spo ty ka nej wraż li wo ści na lu dzi i ich
pro ble my.

LEON UCKA
Prezes Zarządu „BUDUS” S.A.  w Katowicach

Kariera zawodowa Leona Ucki ściśle  związana jest z Katowickim  Przedsiębiorstwem Bu-
downictwa Przemysłowego ( po przekształceniu w 1992 roku w Jednoosobową Spółkę Skarbu
Państwa – „BUDUS” S.A.). 

Studia na Politechnice Śląskiej ukończył w 1975 roku uzyskując dyplom inżyniera budownictwa
lądowego w specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa.  Pracę podjął 1 września 1976
roku. Przebieg Jego pracy i kariery zawodowej można podzielić na trzy etapy:

I Etap w latach 1976 do 1982 związany był z poznaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa
budowlanego, a po uzyskaniu uprawnień budowlanych umożliwiających pełnienie samodziel-
nych funkcji w budownictwie, samodzielnym prowadzeniu budowy. Dotyczyło to dużych placów
budów, takich jak Fabryka Domów w Katowicach lub Instytut Okulistyki     w Katowicach.

Bardzo istotnym  doświadczeniem było prowadzenie przez w/w tzw. koordynacji dużych przed-
sięwzięć budowlanych. Zaznaczyć należy, iż przedsięwzięcia te realizowane były “pod klucz”
a KPBP pełniło funkcję generalnego wykonawcy.

W II Etapie w latach 1982- 1992 Leon Ucka kierował pionem zabezpieczenia środków pro-
dukcji i sferą usług produkcyjnych.

Kierował takimi jednostkami jak: Baza Sprzętu i Transportu, Produkcja Pomocnicza, Zespół Ma-
gazynów. Koordynowałem pracę Działów Zaopatrzenia, Głównego Mechanika, Gospodarki Ma-
teriałowej.  W tym okresie, przez kilka lat, czynnie uczestniczył w pracach Rady Pracowniczej
przedsiębiorstwa, co pozwoliło mu na dokładne poznanie mechanizmów ekonomicznych dzia-
łania firmy.

III Etap w latach 1992  do nadal to praca jako Prezes Zarządu spółki BUDUS S.A.
Za  największy sukces zawodowy pana L.Ucka można  przyjąć inicjację  procesu i sposób

przeprowadzenia “BUDUS” S.A. przez trudny okres zmian systemowych w gospodarce bez  zgu-
bienia jej pozytywnych cech płynących z  60-letniej historii przedsiębiorstwa.

W/w walnie przyczynił się do zbudowania wysokiej i trwałej  pozycji firmy na wymagającym
i konkurencyjnym rynku, kompleksowo wykonującej usługi budowlane wysokiej jakości, termi-
nowo i  zgodnie  z oczekiwaniami Klientów.

WIELKA NAGRODA Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

DLA AU TO RY TE TÓW ZAWODOWYCH  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ
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MARIAN PIECHOTA 
Dyrektor DAN-POL M. Piechota Sp. Jawna, Tychy

Założyciel i współwłaściciel spółki jawnej DAN POL, działającej na śląskim rynku usług bu-
dowlanych od 1994r. Wieloletnie doświadczenie pozyskane na różnych stanowiskach w branży
budowlanej umożliwiło mu zbudować od podstaw obecnie prężnie rozwijającą się firmę.

Konsekwentny w działaniu, z ogromnym doświadczeniem w tej branży budownictwa. Zawsze
chętnie dzielił się wiedzą, wspierał młodszą rozwijającą się pod jego okiem kadrę, co zaskut-
kowało wyszkoleniem i usamodzielnieniem się wielu dzisiejszych fachowców. Jego motto: pra-
cownicy z inicjatywą to majątek firmy. 

Marian Piechota to także aktywny działacz społeczny, jeden z inicjatorów powstania Izby
Budownictwa w Katowicach, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną i cha-
rytatywną najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

Fir ma DAN POL Spół ka Jaw na kie ro wa na przez pa na Ma ria na Pie cho tę uzy ska ła w ro -
ku 2008/2009:

– ty tuł „Wy ko naw cy Ro ku 2008” przy zna wa ną przez Ka pi tu łę Ogól no pol skie go Kon kur su
mie sięcz ni ka Za mó wie nia Pu blicz ne

– I Wy róż nie nie w Ogól no pol skim Kon kur sie „Mo der ni za cja Ro ku 2008” w ka te go rii Ter mo -
re no wa cje - ele wa cje

– Dy plom Uzna nia za dzia łal ność ma ją cą na uwa dze po pra wę śro do wi ska na tu ral ne go w kon -
kur sie pod pa tro na tem Mi ni ster stwa Śro do wi ska

STA NI SŁAW TA DLA
Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Z. U. H. „Bu do ser wis” Sp. z o.o.

w Cho rzo wie

Sta ni sław Ta dla za ło żył i od 20 lat kie ru je z po wo dze niem fir mą Bu do ser wis z sie dzi bą w Cho -
rzo wie; jest głów nym au to rem ryn ko we go suk ce su i wszech stron ne go roz wo ju spół ki. Sta ni sław
Ta dla utwo rzył w struk tu rach spół ki wy spe cja li zo wa ne za kła dy: Za kła dy Re mon to wo Mon ta żo -
we, Za kład Ge ne ral ne go Wy ko naw stwa, Za kła dy Usług con sul tin go wych, Za kład Eks per tyz i Usług
Go spo dar czych, co przy czy ni ło się do po sze rze nia ob sza rów świad czo nych usług, pod nie sie -
nia ja ko ści re ali zo wa nych prac, a tak że uspraw ni ło or ga ni za cję pra cy w przed się bior stwie i po -
zy tyw nie zmo ty wo wa ło pra cow ni ków. W trak cie wie lo let nie go kie ro wa nia fir mą Pan Sta ni sław
Ta dla wy kształ cił du że gro no osób i stwo rzył wa run ki dla efek tyw ne go roz wo ju pra cow ni ków – obec -
nie są to spe cja li ści róż nych branż. Pra cow ni cy spół ki, wspie ra ni i mo ty wo wa ni przez Pre ze sa
Ta dlę, zdo by wa li i na dal zdo by wa ją upraw nie nia i spe cja li stycz ne umie jęt no ści, m.in.: upraw -
nie nia bu dow la ne, upraw nie nia do sza co wa nia nie ru cho mo ści, kosz to ry so wa nie. 

Za pew nia jąc wy so ką ja kość świad czo nych usług, spół ka – z ini cja ty wy Pre ze sa – pod le ga au -
dy tom oraz pro ce som cer ty fi ka cji i au to ry za cji. Fir ma Bu do ser wis po sia da na stę pu ją ce cer ty fi -
ka ty: Cer ty fi kat TÜV CERT 75 100 6601 sys tem za rzą dza nia we dług ISO 9001:2000, Cer ty fi -
kat Ośrod ka Ba dań, Ate sta cji i Cer ty fi ka cji OBAC/004/OZR/09, Świa dec two au to ry za cji STAL -
KO WENT, Świa dec two au to ry za cji FA WENT.

Ja ko Pre zes Za rzą du oraz Dy rek tor Ge ne ral ny fir my Sta ni sław Ta dla roz wi jał za kres dzia łal -
no ści kon sul tin go wej spół ki, przy go to wu jąc mię dzy in ny mi pro jek ty pry wa ty za cyj ne dla mi ni ster -
stwa Skar bu Pań stwa oraz wy ce ny prze kształ ca nych za kła dów opie ki zdro wot nej. 

Re ko men du ją cy: Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

WAL DE MAR MA CY SZYN 
Dy rek tor – Przed się bior stwa Re mon tu Ulic i Mo stów w Gli wi cach

Wal de mar Ma cy szyn z bu dow nic twem zwią za ny jest od 25 lat. W Przed się bior stwie Re mon tów Ulic
i Mo stów (wcze śniej Miej ski za rząd ulic i Mo stów w Gli wi cach) pra cu je nie prze rwa nie od 1984 ro -
ku. Ka rie rę swo ją roz po czął ja ko ślu sarz re mon to wy. Na stęp nie ko lej no peł nił funk cje maj stra ds.
dro go wo -mo sto wych, póź niej z cza sem zo stał Kie row ni kiem Pro duk cji po moc ni czej, Kie row ni kiem
Wy twór ni Mas bi tu micz nych oraz ad mi ni stra cji ulic, Kie row ni kiem Wy dzia łu In we sty cji i eks plo ata -
cji, Głów nym In ży nie rem ds. ro bót dro go wo -mo sto wych. W koń cu prze cho dząc pra wie przez wszyst -
kie szcze ble ka rie ry za wo do wej w PRU IM w 2004 ro ku ob jął sta no wi sko Dy rek to ra ds. Tech nicz -
nych i peł ni tę funk cję do dzi siaj. Ja ko dłu go let ni pra cow nik wy ka zu je się do sko na ły mi umie jęt no -
ścia mi w za rzą dza niu przed się bior stwem i po sia da wy so kie kwa li fi ka cje za wo do we. W cią gu lat
do sko na li swo ją wie dze i warsz tat tech nicz ny pnąc się po szcze blach ka rie ry za wo do wej aż do sta -
no wi ska dy rek to ra. Obec nie na sta no wi sku Dy rek to ra ds. tech nicz nych po no si od po wie dzial ność
za pro wa dze nie kon trak tów re ali zo wa nych przez przed się bior stwo oraz wdra ża no we roz wią za -
nia ma ją ce uspraw nić pra ce na po zio mie ca łej fir my. Swo ją wie dzę i do świad cze nie chęt nie prze -
ka zu je mło dym po ko le niom ka dry in ży nier skiej sta jąc się dla niej wzo rem i prze wod ni kiem. Pan
Wal de mar Ma cy szyn uczest ni czył w wie lu po waż nych in we sty cjach bu dow la no -dro go wych. W 2001
ro ku był in spek to rem nad zo ru przy bu do wie Au to stra dy A4 z ra mie nia fir my SCE TAU RO UTE IN -
TER NA TIO NAL z Ka to wic, od ci nek Wę zeł Ba to ry – Wę zeł Mi ko łow ska. Pan Ma cy szyn jest człon -
kiem ŚO IIB od 2001, w 1999r. otrzy mał Od zna kę Ho no ro wą „Za za słu gi dla dro go wnic twa”, a w 2006
ro ku zo stał uho no ro wa ny Od zna ką „Za za słu gi dla bu dow nic twa”.
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JAN GRA BO WIEC KI
Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW w Wo dzi sła wiu Ślą skim

Po czą tek hi sto rii Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim się ga okre su Dru -
giej Rzecz po spo li tej, kie dy to gru pa wo dzi sła wian pod ję ła 6 kwiet nia 1924 ro ku uchwa łę o za -
ło że niu Spół dziel ni pod na zwą „Spół dziel nia Bu dow la na” w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Po wo ła no pierw -
szy Za rząd, opra co wa no Sta tut i zgło szo no Spół dziel nię do re je stru.

Re je stra cja Spół dziel ni na stą pi ła w 12 czerw ca 1924 ro ku i ten dzień przy ję to ja ko da tę roz -
po czę cia dzia łal no ści.

Obec nie Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” za rzą dza za so ba mi na te re nie czte rech
miast – Wo dzi sła wia Ślą skie go, Pszo wa, Ra dli na i Ry duł tów o po wierzch ni użyt ko wej 352,45
tys. m2. Po sia da ogó łem 197 bu dyn ków, w tym 156 miesz kal nych, 21 pa wi lo nów użyt ko wych
wol no sto ją cych oraz 284 ga ra że.

Za so by Spół dziel ni na te re nie Wo dzi sła wia Ślą skie go:
– Osie dle Cen trum – 40 bu dyn ków – 1.885 miesz kań
– Osie dle XXX -le cia – 30 bu dyn ków – 1.668 miesz kań
– Osie dle Pia stów – 16 bud. – 1.292 miesz kań
– Osie dle Dą brów ki – 18 bud. – 255 miesz kań
– ul. Lesz ka – 1 bu dy nek – 30 miesz kań
– na te re nie Ry duł tów – 25 bu dyn ków – 1.080 miesz kań
– na te re nie Pszo wa – 14 bu dyn ków – 585 miesz kań
– na te re nie Ra dli na – 12 bu dyn ków – 461 miesz kań
Jan Gra bo wiec ki to wie lo let ni Pre zes, wspa nia ły za rząd ca i or ga ni za tor jed nej z naj więk szych

Spół dziel ni Miesz ka nio wych re gio nu.

ZBI GNIEW LEK STON
Pre zes Za rzą du Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

Zbi gniew Lek ston Pre zes Za rzą du Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej jest pra cow -
ni kiem SSM od 1969 r. Do świad cze nia zdo by wał ja ko Kie row nik Osie dla, Dy rek tor GZM, Z -cą
Pre ze sa ds. Tech nicz nych. Z je go ini cja ty wy i przy je go czyn nym udzia le po wsta ło w SSM wie -
le przed się wzięć wy róż nia ją cych SSM po śród Spół dziel ni Miesz ka nio wych Wo je wódz twa Ślą -
skie go mię dzy in ny mi: re wi ta li za cję in fra struk tu ry osie dlo wej, bu do wa Ryn ku Byt kow skie go, bu -
do wa bo isk osie dlo wych o uni wer sal nej na wierzch ni do gier ze spo ło wych (siat ków ki, ko szy ków -
ki), bu do wa Krę giel ni „Re no ma”, bu do wa no wych pla ców za baw na osie dlach o wy mo gach unij -
nych, ter mo mo der ni za cja wraz z wy mia ną oświe tle nia kla tek scho do wych na ener go osz częd -
ne / zmierz cho wo-ru cho we.

BOG DAN LI TWIN
Pre zes Lo ka tor sko-Wła sno ścio wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Knu ro wie

Przez 26 lat wzo ro wo za rzą dzał i za rzą dza na dal nie ru cho mo ścia mi LWSM. Za so by LWSM
sta no wią 134 bu dyn ki miesz kal ne o po wierzch ni 285.000 m2 i nie ru cho mo ści go spo dar cze o po -
wierzch ni 20.000m2. LWSM ja ko jed na z pierw szych w kra ju spół dziel ni do pro wa dzi ła do 100%
do cie ple nia i kom plek so we go opo mia ro wa nia wszyst kich bu dyn ków. Do ko na ła uty li za cji do cie -
pleń azbe sto wych na 40 bu dyn kach o po wierzch ni ok. 70.000 m2. Za so by miesz ka nio we i ca -
ła in fra struk tu ra to wa rzy szą ca utrzy my wa ne są we wzo ro wym sta nie. Dzia łal ność Pre ze sa Bog -
da na Li twi na jest za uwa ża na przez śro do wi sko i czę sto na gra dza na. Mię dzy in ny mi otrzy mał:

● Me dal im. Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go – nada ny przez Kon fe de ra cję Bu dow nic twa i Nie ru -
cho mo ści w War sza wie

● Laur Knu ro wa – naj wyż sze wy róż nie nie przy zna wa ne przez Ra dę Mia sta Knu ro wa
● Na gro dę „Be ne Me ri tus” – wy róż nie nie przy zna wa ne przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go
● Od zna ką „Za za słu gi dla Spół dziel czo ści”
● Od zna ką „Za za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go”
Osią gnię cia Pre ze sa Bog da na Li twi na w bu dow nic twie ja ko za rząd cy nie ru cho mo ści, pra wi -

dło wo pro wa dzo na po li ty ka go spo dar czo – eko no micz na i pro fe sjo nal ne za rzą dza nie za so ba -
mi miesz ka nio wy mi pre dys po nu ją go do otrzy ma nia wy róż nie nia ja ko Au to ry te tu i oso bo wo ści
ślą skie go bu dow nic twa i go spo dar ki.

AN TO NI SZWED
Pre zes Za kła dów Drzew nych TiS S. Jaw na, Ko biór

„TiS” S. J. Ko biór to fir ma z wie lo let nim (rok po wsta nia 1991) do świad cze niem w za kre sie pro -
duk cji okien drew nia nych Eu ro -Okien. Wie lo let nie tra dy cje, no we ma te ria ły i tech no lo gie, wresz -
cie wy so kie kwa li fi ka cje za ło gi, po zwo li ły wy pro du ko wać okna mo gą ce za do wo lić naj wy bred -
niej szych od bior ców, tak kra jo wych jak i za gra nicz nych. Po twier dze niem wy so kiej ja ko ści wy -
ro bów Za kła dów Drzew nych TiS są dy plo my i wy róż nie nia uzy ska ne na licz nych tar gach i wy -
sta wach bu dow la nych przez ca ły okres funk cjo no wa nia na szej fir my.
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Fir ma spe cja li zu je się za rów no w oknach ty po wych jak i oknach nie ty po wych pro du ko wa nych
wg in dy wi du al nych pro jek tów za rów no do no wych bu dyn ków jak i za byt ko wych.

Dłu ga li sta zre ali zo wa nych do staw okien do obiek tów obej mu je licz ne szko ły, ko ścio ły, biu -
row ce, za byt ko we ka mie ni ce i bu dyn ki jed no i wie lo ro dzin ne.

MIE CZY SŁAW BA RAŃ SKI
Dy rek tor Ge ne ral ny Agen cji Ka pi ta ło wo -Pro mo cyj nej „IR BA” Sp. z o.o. w My sło wi cach

Mie czy sław Ba rań ski uro dził się 9 sierp nia 1957 ro ku w ma ło pol skich Pro szo wi cach. Jest ab -
sol wen tem wy dzia łu Fi nan sów i Ubez pie czeń Aka de mii Eko no micz nej im. K. Ada miec kie go w Ka -
to wi cach. Przez wie le lat speł niał się za wo do wo obej mu jąc sta no wi ska kie row ni cze w przed -
się bior stwach pań stwo wych, a na stęp nie w za ło żo nych przez sie bie fir mach, któ re uzy ski wa ły
wie le na gród i wy róż nień. 

Nie zwy kły czło wiek, ty tan pra cy, któ re go przed się bior czość i nad zwy czaj na kre atyw ność po zwa -
la ją mu re ali zo wać się na wie lu płasz czy znach. Jest Człon kiem Ra dy Kra jo wej Izby Go spo dar czej,
Pre ze sem Za rzą du Izby Go spo dar czej Eks por te rów i Im por te rów w My sło wi cach, Prze wod ni czą -
cym Ra dy Nad zor czej Biu ra In for ma cyj no – Praw ne go,, Ak cept” S.A. w My sło wi cach, któ re go tak -
że jest współ za ło ży cie lem, peł ni funk cję Dy rek to ra Ge ne ral ne go Agen cji Ka pi ta ło wo -Pro mo cyj nej
IR BA Sp. z o.o. w My sło wi cach. Od 2002 ro ku jest człon kiem kor pu su kon su lar ne go i ja ko Kon -
sul Ho no ro wy Re pu bli ki Sło we nii w My sło wi cach, obej mu je swo ją ju rys dyk cją Śląsk i Ma ło pol skę.

Mie czy sław Ba rań ski jest jed ną z naj bar dziej wy ra zi stych oso bo wo ści na sze go Re gio nu, któ -
re go za słu gi dla roz wo ju współ pra cy mię dzy na ro do wej i pro mo cji Ślą ska w świe cie moż na by dłu -
go wy mie niać. Po zwo lę so bie w tym miej scu wspo mnieć tyl ko nie któ re z nich. Peł niąc obo wiąz -
ki Kon su la, or ga ni zo wał i uczest ni czył w wi zy tach trzech ko lej nych Am ba sa do rów Re pu bli ki Sło -
we nii w wo je wódz twie ślą skim i ma ło pol skim. Przy naj mniej dwa ra zy w ro ku Kon su lat or ga ni zu -
je spo tka nia kor pu su kon su lar ne go Pol ski po łu dnio wej, ma ją ce na ce lu in te gra cję i za cie śnie nie
współ pra cy po mię dzy re pre zen to wa ny mi kra ja mi. W 2003 ro ku Mie czy sław Ba rań ski zor ga ni zo -
wał mi sję go spo dar czą do Sło we nii z udzia łem kil ku dzie się ciu przed się bior ców głów nie ze Ślą -
ska i Ma ło pol ski, któ ra za owo co wa ła współ pra cą ze sło weń ski mi przed się bior ca mi. Ja ko Kon -
sul, obej mu je pa tro na tem ho no ro wym wie le wy da rzeń o cha rak te rze kul tu ral nym i na uko wym. 

Od 2003 ro ku Kon su lat Sło we nii pod Je go kie row nic twem jest or ga ni za to rem „Wiel kie go Pik -
ni ku – Re gio ny Eu ro py i Świa ta”, któ ry na sta łe wpi sał się w ka len darz naj więk szych im prez ple -
ne ro wych w na szym kra ju. 

Ży cio wym po wo ła niem Mie czy sła wa Ba rań skie go jest dzia ła nie, nie stru dzo na ak tyw ność i po my -
sło wość – to Je go ce chy. Kon sul Ba rań ski jest po my sło daw cą na gro dy ,,Or li Laur”, przy zna wa nej
przez Ka pi tu łę zło żo ną z Kon su li akre dy to wa nych w Pol sce po łu dnio wej, bę dą cej for mą wy róż nie -
nia i uho no ro wa nia firm, in sty tu cji oraz osób, któ re swo ją dzia łal no ścią przy czy ni ły się w zna czą cy
spo sób do roz wo ju współ pra cy mię dzy na ro do wej. 

Da riusz Sta chu ra (ur. 1965 r.) peł nią cy funk -
cję Pre ze sa Fir my Ter mo Or ga ni ka od 2001 r.

W okre sie kie ro wa nia przez nie go fir -
mą – Ter mo Or ga ni ka sta ła się naj więk szym
pro du cen tem płyt sty ro pia no wych w Pol sce. Fir -
ma ja ko je dy na pro du ku je sty ro pian w krop -
ki – ma te riał izo la cyj ny o wy so kiej, gwa ran to -
wa nej ja ko ści, za wie ra ją cy gra fit, wzmac nia ją -
cy wła ści wo ści izo la cyj ne sty ro pia nu.

Od po cząt ku swo je go ist nie nia, czy li o 1998
ro ku, Ter mo Or ga ni ka kła dzie du ży na cisk na ja -
kość wy ro bów. Wy kwa li fi ko wa ni i pro fe sjo nal -
nie prze szko le ni pra cow ni cy fir my, ko rzy sta ją -
cy z no wo cze sne go par ku ma szy no we go są
w sta nie stwo rzyć pro dukt wy ko na ny na naj wyż -
szym świa to wym po zio mie.

Ja ko je den z pierw szych pro du cen tów sty -
ro pia nu w Pol sce Ter mo Or ga ni ka uru cho mi -
ła no wo cze sne la bo ra to rium, w któ rym sta le
kon tro lo wa ne są pa ra me try ma te ria łów izo la -
cyj nych. Do pro duk cji wy ko rzy sty wa ne są su -
row ce wy twa rza ne przez naj bar dziej re no -
mo wa nych pro du cen tów świa to wych. Wszyst -
kie wy ro by są zgod ne z nor mą PN -
-EN 13163: 2004 lub po sia da ją Apro ba ty
Tech nicz ne In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej.

Fir ma pro du ku je i sprze da je przede wszyst -
kim izo la cyj ne pły ty sty ro pia no we, któ re wy ko -
ny wa ne są w do wol nych wy mia rach i gru bo -
ściach, w ofer cie znaj du ją się rów nież wszel -
kie go ro dza ju kształt ki, otu li ny i pro fi le – dzię -
ki za awan so wa nej tech no lo gii w za kła dzie

wy ko nu je się prak tycz nie każ dy kształt ze
sty ro pia nu.

W 2006 ro ku do skła du krop ko wa ne go sty -
ro pia nu wpro wa dzo no spe cjal nie opra co wa ne
uszla chet nia cze, któ re przy czy ni ły się do po -
wsta nia zu peł nie no wej kla sy płyt sty ro pia no -
wych oraz roz sze rze nia ga my ofe ro wa nych pro -
duk tów. Sty ro pian Ter mo Or ga ni ki jest nie
do pod ro bie nia, po nie waż zo stał za bez pie czo -
ny po dob nie jak bank no ty. Je go ory gi nal ność
moż na spraw dzić w świe tle ul tra fio le to wym.

Fir ma po wsta ła w 1998 ro ku w Miel cu. Po -
sia da obec nie trzy fa bry ki w Miel cu, Gło go wie
i Sie dl cach. Za się giem obej mu je 100% po -
wierzch ni kra ju, ma sze ro ko roz wi nię tą sieć
punk tów sprze da ży.

Ma rek Ku char ski (ur. 1949 r.) peł ni funk cję
Pre ze sa RPM S.A. w Lu bliń cu od 2002 r. oraz
Pre ze sa Za rzą du Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Zie -
mi Lu bli niec kiej od 2007 ro ku.

RPM to Spół ka Ak cyj na z ka pi ta łem pry wat -
nym, po wsta ła w ro ku 1991 w wy ni ku pry wa -
ty za cji przed się bior stwa pań stwo we go pod na -

zwą Re jo no we Przed się bior stwo Me lio ra cyj ne,
dzia ła ją ce go od 1965 r. Pod kie row nic twem
Pre ze sa Mar ka Ku char skie go w/w Fir ma roz -
wi nę ła dzia łal ność i ak tu al nie kie ru je swo ją ofer -
tę do sze ro kie go gro na od bior ców, re ali zu jąc
in dy wi du al ne po trze by. Wia ry god ność i so lid -
ność, sta bil na po zy cja ryn ko wa oraz wie lo let -

nie do świad cze nie w bran ży po zwa la ją za pew -
nić naj wyż szy stan dard usług. Wy so ki po ziom
gwa ran tu je wdro żo ny w paź dzier ni ku 2000
r. – Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią ISO. Jed -
nost ką cer ty fi ku ją cą i pro wa dzą cą nad zór
nad pra wi dło wo ścią funk cjo no wa nia Sys te mu
jest Lloyd’s Re gi ster Qu ali ty As su ran ce Ltd.

DA RIUSZ STA CHU RA
Pre zes Za rzą du, Ter mo Or ga ni ki sp. z o.o. w Kra ko wie.

MA REK KU CHAR SKI 
Pre zes Za rzą du Re jo no we go Przed się bior stwa Me lio ra cyj ne go S.A. w Lu bliń cu.
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WIELKA NAGRODA Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

DLA AU TO RY TE TÓW SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH I GOSPODARCZYCH  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

FRANCISZEK BUSZKA 
Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa

Or ga ni za tor i współ twór ca Świę to chło wic kie go Przed się bior stwa Ro bót In ży nie ryj nych Prze my słu Wę -
glo we go PRINŻ BUT w Świę to chło wi cach. Prze szedł wszyst kie szcze ble pra cy w do zo rze bu dow la nym,
za rów no w te re nie jak i Za rzą dzie przed się bior stwa. W 1982 ro ku zo stał Dy rek to rem i kie row ni kiem Ru -
chu Za kła du Gór ni cze go. Ce chu je go du ża wie dza w za kre sie za gad nień fa cho wych ro bót in ży nie ryj -
nych i ogól no bu dow la nych. Po sia da wy bit ne uzdol nie nia or ga ni za tor skie i kon se kwen cje w re ali za cji ce -
lów za wo do wych. W cią gu po nad 20 let niej dzia łal no ści na sta no wi sku Dy rek to ra, le gi ty mu je się do bry -
mi wy ni ka mi eko no micz ny mi, jest człon kiem SITG od 1964 ro ku, a od wrze śnia 1990 ro ku peł ni funk -
cję Pre ze sa Za rzą du Od dzia łu w Cho rzo wie. Współ za ło ży ciel po wsta łej w 1990 w Ka to wi cach Re gio -
nal nej Izby Go spo dar czej, ak tu al nie jej pierw szy Wi ce pre zes. Do rad ca Mi ni stra Bu dow nic twa w la -
tach 1995 – 1997. W spo łecz no ści lo kal nej jest oso bą zna ną i sza no wa ną za dzia łal ność spo łecz ną i cha -
ry ta tyw ną. Ce chu je go ogrom ne za an ga żo wa nie i twór czy wkład w two rze nie ślą skie go sa mo rzą du go -
spo dar cze go. Po sia da wy bit ny dar in te gra cji śro do wisk go spo dar czych – po nad po dzia ła mi po li tycz ny -
mi. 

Fran ci szek Busz ka ak tyw nie uczest ni czył w po wo ła niu Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach,
a obec nie peł ni funk cje Wi ce pre ze sa Ślą skiej Izby. Swo ją, po wszech nie ce nio ną po sta wą spo łecz ni -
ka, zy skał nie zwy kłą po pu lar ność w śro do wi skach przed się bior ców. Sza cu nek ja kim ob da rzo ny jest
Pre zes Fran ci szek Busz ka wy ni ka z je go swo istej „mi ło ści” do Ślą ska wy ra żo nej wy bit ną tro ską o przy -
szłość tej zie mi oraz jej miesz kań ców. Two rzy on w ten spo sób, tak bar dzo po trzeb ny, no wo cze sny
mo del pa trio ty zmu lo kal ne go, łą czą cy przy wią za nie do tra dy cji i umie jęt ność jej wy ko rzy sta nia do kre -
owa nia po stę pu i ko niecz nych zmian. A wszyst ko po to, by lu dziom ży ło się le piej i aby by li dum ni z za -
miesz ki wa nia w tym miej scu. 

STEFAN CZARNIECKI
Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Pan Ste fan Czar niec ki od pra wie 50 lat uczest ni czy w ży ciu za wo do wym. Jest rze czo znaw cą Pol skie -
go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa od 1983 ro ku i rze czo znaw cą bu dow la nym na pod sta -
wie art. 5 usta wy – Pra wo bu dow la ne. W la tach 1984-1988 był głów nym in ży nie rem w Ślą skim Za rzą -
dzie Bu dow nic twa w Ka to wi cach oraz głów nym spe cja li stą u Ko or dy na to ra Bu dow nic twa Szpi tal ne go przy Śl.
Z. B. W okre sie od wrze śnia 1988 do stycz nia 1995 pra co wał na bu do wach za gra nicz nych re ali zo wa nych
przez Przed się bior stwo Eks por tu Usług Tech nicz nych „Opex” w Opo lu, a na stęp nie w Wies ba den. Do -
pro wa dził do dy na micz ne go roz wo ju jed nost ki zwięk sza jąc za trud nie nie na ryn ku nie miec kim o po nad 1000
pra cow ni ków bu dow la nych. Jed no cze śnie dzię ki au tor skim roz wią za niom tech nicz no -or ga ni za cyj nym re -
ali zo wa ne obiek ty uzy ska ły do dat nie wy ni ki eko no micz ne i po zwo li ły na prze ka za nie zna czą cych nad -
wy żek de wi zo wych do kra ju. Po po wro cie do kra ju S. Czar niec ki był Dy rek to rem Biu ra Pol skiej Izby Prze -
my sło wo -Han dlo wej Bu dow nic twa w Ka to wi cach. Człon kiem Ze spo łu Za ło ży ciel skie go i wy bo ru władz Izby,
jest człon kiem Ko mi sji Kon kur so wej Wiel kiej Na gro dy Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa. Był człon kiem Ra -
dy Nad zor czej Za brzań skie go Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej w Za brzu w la tach 1998-2002, któ -
re dzię ki oso bi stym roz wią za niom pro po no wa nym przez S. Czar niec kie go osią ga ło do dat nie wy ni ki. Od 43
lat jest ak tyw nym człon kiem PZITB, do mar ca 2005 ro ku był Wi ce prze wod ni czą cym Za rzą du Od dzia łu
PZITB, a ak tu al nie jest Skarb ni kiem Za rzą du Głów ne go. Obec nie jest Prze wod ni czą cym Ra dy Ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach.

ANDRZEJ NOWAK
Przewodniczący oddziału katowickiego PZITB

Ab sol went Pań stwo wych Szkół Bu dow la nych w By to miu oraz Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach. Przez
po nad 40 lat nie prze rwa nie pra co wał w Biu rze Pro jek tów Bu dow nic twa Wiej skie go „BU DROL -PRO -
JEKT” w Ka to wi cach, prze cho dząc wszyst kie szcze ble za wo du w pro jek to wa niu, ostat nio na sta no -
wi sku Dy rek to ra. W 2008 ro ku prze szedł na eme ry tu rę. 

Czło nek PZITB od 1967 ro ku. W ma cie rzy stym Ko le Za kła do wym przez wie le lat był prze wod ni -
czą cym Za rzą du. Od 1993 ro ku nie prze rwa nie do obec nej ka den cji jest prze wod ni czą cym Za rzą du
Od dzia łu Ka to wi ce. W la tach 1978÷1990 był człon kiem Za rzą du Mię dzy za kła do we go Klu bu Tech ni -
ki Ra cjo na li za cji Bu dow nic twa peł niąc funk cję wi ce pre ze sa oraz pre ze sa Klu bu. W la tach 1987 – 1990
był człon kiem Ra dy Wy na laz czo ści przy ZG PZITB oraz człon kiem Za rzą du Od dzia łu peł niąc funk -



Forum Budownictwa Śląskiego - XII Gala Budownictwa 17

XII gala budown Ictwa

PZITB jest twór czym, sa mo rząd nym sto wa rzy sze -
niem na uko wo -tech nicz nym, zrze sza ją cym in ży nie -
rów i tech ni ków oraz stu den tów. PZITB zaj mu je się
pro ble ma ty ką bu dow la ną oraz spra wa mi za wo do wy -
mi i spo łecz ny mi swo ich człon ków. PZITB jest kon ty -
nu ato rem Pol skie go Związ ku In ży nie rów Bu dow la -
nych, utwo rzo ne go 4 ma ja 1934 r. Dzia łal ność sto -
wa rzy sze nia opie ra się na pra cy spo łecz nej ogó łu
człon ków. Głów ny mi dzia ła nia mi i ce la mi PZITB są:

–  dba łość o wła ści wy po ziom za wo do wy i etycz ny, o god ność i so li dar -
ność za wo do wą swo ich człon ków, roz wój my śli tech nicz nej i or ga ni za -
cyj nej bu dow nic twa,

– dba łość o wy so kie kwa li fi ka cje ka dry tech nicz nej bu dow nic twa oraz
udzie la nie po mo cy w roz wo ju za wo do wym człon ków sto wa rzy sze nia,
ochro na praw za wo do wych swo ich człon ków, kształ to wa nie opi nii i oce -
ny na te mat bu dow nic twa, re pre zen to wa nie nie za leż nej opi nii i wy po -
wia da nie się w spra wach do ty czą cych bu dow nic twa i je go ure gu lo wań
praw nych, sze rze nie w spo łe czeń stwie rze tel nej wie dzy o pro ble mach
bu dow nic twa, o roz wo ju tech ni ki bu do -wla nej oraz jej twór cach, pro wa -

dze nie rze czo znaw stwa bu dow la ne go, or ga ni zo wa nie ży cia ko le żeń -
skie go, po mo cy za wo do wej i sa mo po mo cy ko le żeń skiej, ochro na śro -
do wi ska w pro ce sie pro jek to wa nia, re ali za cji i użyt ko wa nia obiek tów bu -
dow la nych oraz dba łość o za cho wa nie war to ści kul tu ro wych ist nie ją -
cych obiek tów bu dow la nych.

PZITB re ali zu jąc za mie rzo ne ce le:
– współ dzia ła w roz wo ju my śli na uko wo -tech nicz nej i or ga ni za cyj no -eko no -
micz nej w bu dow nic twie, opi niu je na wnio sek za in te re so wa nych jed no stek
lub or ga nów, jak rów nież z wła snej ini cja ty wy, kan dy da tów na sta no wi ska
tech nicz ne, in spi ru je wy da wa nie no wych i ak tu ali za cję ist nie ją cych prze pi -
sów, norm i nor ma ty wów w bu dow nic twie oraz je opi niu je,- na wią zu je współ -
pra cę z po krew ny mi sto wa rzy sze nia mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi i ich człon -
ka mi dla wy mia ny do świad czeń, wza jem ne go uczest nic twa w kon fe ren cjach
i zjaz dach oraz in nych im pre zach tech nicz nych, or ga ni zu je na te ma ty bu -
dow la ne i z ni mi zwią za ne: kur sy, wy sta wy, po ka zy tech nicz ne, od czy ty, dys -
ku sje, na ra dy, kon fe ren cje na uko wo -tech nicz ne, sym po zja i se mi na ria oraz
or ga ni zu je dla swych człon ków tech nicz ne wy jaz dy kra jo we i za gra nicz ne,
ini cju je i or ga ni zu je kon kur sy o te ma ty ce bu dow la nej, tech nicz nej i or ga ni za -
cyj nej i wie le in nych – okre ślo nych w Sta tu cie dzia łal no ści.

Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa z oka zji 75-le cia dzia łal no ści

WIELKA NAGRODA Z LAUREM
DLA KRAJOWYCH SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH I GOSPODARCZYCH  

cję peł no moc ni ka pre ze sa d/s wy na laz czo ści. Rze czo znaw ca bu dow la ny PZITB oraz rze czo znaw ca
d/s ma jąt ko wych i bie gły są do wy. Ko le ga A. No wak jest ini cja to rem wie lu ini cja tyw wzbo ga ca ją cych
dzia łal ność Ka to wic kie go Od dzia łu. 

Był prze wod ni czą cym ze spo łu or ga ni za cyj ne go sa mo rzą du za wo do we go na Ślą sku. Od 2002 ro -
ku peł ni funk cje wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Ślą skie Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Od wie -
lu lat dzia ła w Ślą skiej Izbie Bu dow nic twa, któ rej był mię dzy in ny mi za ło ży cie lem. Jest Ju ro rem w kon -
kur sach na Tar gach Bu dow nic twa w Ka to wi cach 

Za swo ja ak tyw ną pra cę spo łecz ną jest uho no ro wa ny wie lo ma od zna cze nia mi pań stwo wy mi, re -
sor to wy mi, wo je wódz ki mi, PZITB oraz NOT.

ZBI GNIEW MA TU SZYK
pre zes za rzą du od dzia łu ka to wic kie go PZITS

Uro dził się 15.02.1949 r. w Stro niu k. Wa do wic, w Be ski dzie Ma łym.
W ro ku 1963, po ukoń cze niu szko ły pod sta wo wej wy je chał do Za brza, z któ rym los z krót ki mi prze -

rwa mi złą czył go na ko lej ne 45 lat. Mó wi o so bie, że jest sy nem Zie mi Wa do wic kiej, do któ rej tę sk ni,
ale oby wa te lem Ślą ska, gdzie miesz ka, pra cu je i dzia ła do dzi siaj.

W ro ku 1968 ukoń czył Tech ni kum Che micz ne w Gli wi cach. Po wy da rze niach mar co wych zo stał po -
wo ła ny do za sad ni czej służ by woj sko wej, po od by ciu któ rej roz po czął pra cę w Wo je wódz kim Biu rze
Pro jek tów w Za brzu oraz stu dia wie czo ro we na Wy dzia le Me cha nicz no -Ener ge tycz nym, a póź niej Wy -
dzia le Sa ni tar nym Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, któ re ukoń czył w 1977 r. uzy sku jąc ty tuł in ży nie -
ra in ży nie rii śro do wi ska. 

W Wo je wódz kim Biu rze Pro jek tów w Za brzu prze pra co wał 20 lat, prze cho dząc wszyst kie szcze -
ble hie rar chii za wo do wej, od asy sten ta do star sze go pro jek tan ta włącz nie, spe cja li zu jąc się w ener -
ge ty ce cie płow ni czej. Jest au to rem i współ au to rem po nad dwu dzie stu pro jek tów tech nicz nych cie płow -
ni du żej mo cy (100-200 MW), za rów no ko mu nal nym jak też za kła do wych oraz au to rem kil ku dzie się -
ciu pro jek tów ko tłow ni wol no sto ją cych i wbu do wa nych na pa li wo sta łe, cie kłe i ga zo we. Przez 10 ko -
lej nych lat był lau re atem Na gród Ro ku, przy zna wa nych za naj lep sze opra co wa nia pro jek to we w Biu -
rze. Za dzia łal ność za wo do wą od zna czo ny zo stał brą zo wym i srebr nym krzy żem za słu gi oraz Od zna -
ką „Za słu żo ny dla Wo je wódz twa Ka to wic kie go. 

W 1990 r., w okre sie trans for ma cji ustro jo wej wraz z kil ko ma ko le ga mi z biu ra za ło żył spół kę pra -
wa han dlo we go „Bu wa mat”, któ rą pro wa dzi do dzi siaj.  

Dzia łal ność spo łecz ną roz po czął jesz cze w tech ni kum, gdzie przez kil ka lat pro wa dził mę ską dru -
ży nę har cer ską, or ga ni zu jąc sze reg obo zów wę drow nych i sta cjo nar nych.

Z Pol skim Zrze sze niem In ży nie rów Tech ni ków Sa ni tar nych zwią zał się na trwa le od ro ku 1980. Przez 10
lat był prze wod ni czą cym ko ła za kła do we go PZITS w Wo je wódz kim Biu rze Pro jek tów w Za brzu, utrzy -
mu jąc sta ły kon takt z Za rzą dem Od dzia łu.

W ka den cji 1993-1998 peł nił funk cje człon ka Za rzą du Od dzia łu Ka to wic kie go, a na XXII Zjeź dzie – Ze -
bra niu De le ga tów PZITS w Szczaw ni cy, w ma ju 1994 r., zo stał wy bra ny człon kiem Za rzą du Głów ne -
go. Od 1998r. nie prze rwa nie peł ni funk cje pre ze sa za rzą du Od dzia łu Ka to wic kie go PZITS. Na Ze bra -
niu De le ga tów Od dzia łu Ka to wic kie go w kwiet niu 2007 r. zo stał wy bra ny pre ze sem na ko lej ną ka den -
cję, 2007-2011. Od 2000 ro ku re pre zen tu je Od dział Ka to wic ki w Ślą skiej Ra dzie NOT w Ka to wi cach,
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WIELKA NAGRODA Z LAUREM
PREZYDENTA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

DLA AU TO RY TE TÓW BUDOWNICTWA W POLSCE

STA NI SŁAW KU KU RY KA 
Pol ski po li tyk, wy bit ny i wie lo let ni dzia łacz spół dziel czy oraz pań stwo wy 

Ab sol went Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie Skło dow skiej w Lu bli nie – Wy dzia łu Pra wa. Pierw szy Pre -
zes Lu bel skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. W la tach 1972-1982 peł nił nie prze rwa nie funk cję Pre -
ze sa Za rzą du Cen tral ne go Związ ku Spół dziel ni Miesz ka nio wej. Wie lo let ni Pre zes Pol skie go To -
wa rzy stwa Miesz ka nio we go w War sza wie – or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, któ ra jest kon ty -
nu ato rem dzia ła ją ce go w okre sie mię dzy wo jen nym Pol skie go To wa rzy stwa Re for my Miesz ka -
nio wej. W la tach 1982-1985 był Mi ni strem Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych,
wy bit nym or ga ni za to rem dzia łal no ści te go re sor tu, zwłasz cza w za kre sie two rze nia wa run ków
dla re ali za cji kra jo we go, wie lo let nie go pro gra mu bu dow nic twa miesz ka nio we go. Po seł na Sejm
kil ku ka den cji. W ostat nich z nich kan dy do wał z okrę gu wy bor cze go w Cho rzo wie. Ho no ro wy
Pre zes Klu bu Pił kar skie go „Ruch” w Cho rzo wie. Na wnio sek dzie ci, za wy bit ne osią gnię cia otrzy -
mał Or de r Uśmie chu. 

ZBI GNIEW JA NOW SKI
Prze wod ni czą cy ZZ „Bu dow la ni” w War sza wie

Pol ski po li tyk, par la men ta rzy sta, wy bit ny dzia łacz związ ko wy. Ab sol went Po li tech ni ki Rze szow -
skiej – Wy dzia łu Elek tro tech ni ki. Od bu do wy wał bran żo we bu dow la ne związ ki za wo do we
po ich roz wią za niu w 1982 ro ku – naj pierw w swo im mie ście, a po tem w ca łym kra ju. Od 1986
ro ku kie ru je – naj pierw Fe de ra cją, a od 1991 ro ku jed no li tym związ kiem Za wo do wym „Bu dow -
la ni”. Jest obec nie człon kiem Ko mi te tu Wy ko naw cze go Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Pra cow ni -
ków Bu dow nic twa i Drze wiar stwa z sie dzi bą w Ge ne wie. Zwią zek „Bu dow la ni” to jed na z naj -
więk szych i naj sil niej szych bran żo wych or ga ni za cji za wo do wych w kra ju.

Zbi gniew Ja now ski to do świad czo ny Po seł na Sejm RP, spra wu jąc man dat w okre sie kil ku
ka den cji. Spe cja li zu je się w spra wach bu dow nic twa, po li ty ki re gio nal nej i sa mo rzą du te ry to rial -
ne go. Wie lo krot nie był spra woz daw cą ustaw do ty czą cych sek to ra bu dow la ne go, miesz kal nic -
twa, spół dziel czo ści miesz ka nio wej, za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Jest ini cja to rem
i współ au to rem pro jek tów po sel skich, w tym usta wy o gwa ran cji za pła ty za ro bo ty bu dow la ne
i usta wy o „zwro cie in we stor skim”. Od lat dzia ła na rzecz in te gra cji śro do wi ska bu dow la ne go
i współ dzia ła nia or ga ni za cji te go sek to ra. Jest Pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Miesz ka nio -
we go w War sza wie. 
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PROF. DR INŻ. AN TO NI RO SI KOŃ 
EME RY TO WA NY PRO FE SOR PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ,

W KTÓ REJ W 1967 R. UTWO RZYŁ KA TE DRĘ BU DO WY KO LEi

Uro dzo ny w 1907 r. Ukoń czył stu dia na Po li tech ni ce War szaw skiej w 1932 r. W kil ka dni po wy co -
fa niu się Niem ców z Ka to wic, An to ni Ro si koń ja ko za stęp ca na czel ni ka Służ by Dro go wej w Ka to wi -
cach pro wa dził od bu do wę znisz czo nych to rów i obiek tów in ży nier skich i sa mo dziel nie de cy do wał czy
po na pra wia nych to rach i mo stach prze pu ścić po cią gi. 

W ro ku 1976 pro fe sor zo stał Dy rek to rem In sty tu tu Dróg i Mo stów na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech -
ni ki Ślą skiej ze stop niem pro fe so ra kon trak to we go, mi mo że Se nat Po li tech ni ki Ślą skiej wy stą pił o nada -
nie mu ty tu łu pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Zda niem ów cze sne go mi ni stra nie moż na by ło mia no wać na pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go oso by tuż przed eme ry tu rą, co by ło sprzecz ne z usta wą sej mo wą. An to ni Ro -
si koń od szedł z pra cy eta to wej na Po li tech ni ce Ślą skiej w ro ku 1977 ja ko dok tor in ży nier.

Zwień cze niem ogrom ne go do rob ku pra cy za wo do wej, w tym zwłasz cza na uko we go i dy dak tycz -
ne go, by ło nada nie mu przez Pre zy den ta RP w 2001 ro ku ty tu łu na uko we go pro fe so ra na uk tech nicz -
nych (jest naj star szym no mi no wa nym eme ry to wa nym pro fe so rem w kra ju).

Pro fe sor zaj mu je się przede wszyst kim związ kiem mię dzy ko le ją i gór nic twem, czy li me cha ni ką grun -
tów i za bez pie cze niem to rów przed wpły wa mi eks plo ata cji gór ni czej. Pro fe sor zaj mo wał się rów nież
pla no wa niem roz bu do wy sie ci ko le jo wej w GOP, pro jek to wa niem ukła dów ko mu ni ka cyj nych miej skich
i re gio nal nych.

Pro fe so ro wi za wsze po wie rza no roz wią zy wa nie naj trud niej szych pro ble mów, opra co wał kil ka set opi -
nii i eks per tyz. Do tej po ry zresz tą by wa wzy wa ny ja ko eks pert do waż niej szych spraw zwią za nych
z fun da men to wa niem i me cha ni ką grun tów. Za sze reg opra co wań nie pod jął na leż nych mu ho no ra -
riów, prze zna cza jąc je na ce le cha ry ta tyw ne.

Pro fe sor An to ni Ro si koń po zo sta je w zna ko mi tej kon dy cji i jest na dal bar dzo ak tyw ny i twór czy. W wie -
ku 100 lat tj. w 2007 ro ku wy dał książ kę pt. „O ob ro tach pod pór i przę seł mo stu”. Wy stę pu je z jej pro mo -
cją, bu dząc u słu cha czy ży we za in te re so wa nie swym en tu zja zmem i pa sją do świad czo ne go ba da cza. 

Pro fe sor Ro si koń to pa sjo nat, in ży nier hu ma ni sta. Ob da rzo ny przez los dłu gim ży ciem, po tra fił to
ży cie wy ko rzy stać w peł ni, zgod nie ze swo imi za in te re so wa nia mi tech nicz ny mi, na po ży tek lu dzi i na -
uki. Nie ustan nie po szu ku ją cy, kształ cą cy się, za wsze na dą ża za po stę pem wie dzy i tech ni ki, sam wno -
sząc nie ma ły w nią wkład, po wo ła ny do roz wią zy wa nia trud nych, nie sza blo no wych za dań i to nie tyl -
ko na ko lei, ale rów nież w gór nic twie, hut nic twie, bu dow nic twie. 

TYTUŁ HONOROWY WRAZ Z MEDALEM
„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA

HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST
Tymi słowami dwa lata temu, z okazji setnej rocznicy urodzin Pana Profesora Antoniego Rosikonia, rozpocząłem swoje wystąpienie na uro-

czystym posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Z Wydziałem tym związany jest Pan Profesor Antoni Rosikoń od wielu,
wielu lat.

Rozpocząłem słowami Seneki, które oznaczają: „PODJĄŁEŚ SIĘ TEJ ROLI, WIĘC MUSISZ JĄ ODEGRAĆ DO KOŃCA”. 
A słowa te odniosłem do najnowszego wówczas, dzieła Jubilata: „O obrotach podpór i przęseł mostu”. 
Jak sam Autor uznał, jest to dzieło niedokończone, zawiera tylko fragment większej całości. Zapowiadało jakby chęć podsumowania dorobku

Laureata. 
Powiedział kiedyś Propercjusz: 
„W WIELKICH SPRAWACH WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ”. 
Rozumie to doskonale Nasz Laureat i mimo zaawansowanego wieku (102 lata i 5 miesięcy) ciągle jeszcze pracuje naukowo. Aktualnie opra-

cowuje aneks do książki pt.: „O obrotach podpór i przęseł mostu” na terenie odkształconym przez wpływ eksploatacji górniczej. Książka ta, wraz
z aneksem, będzie podstawą do aktualizacji wytycznych projektowania obiektów inżynierskich na terenach objętych szkodami górniczymi. Są
one bardzo potrzebne (drugie zaktualizowane wydanie) dla „BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”. 

„AD MAJOREM DEI GLORIAM, OMNIA MEA MECUM PORTO” – co oznacza: dla większej chwały Bożej 
(Św. Ignacy Loyola), cały swój majątek niosę ze sobą, gdyż całym moim majątkiem jest mądrość (te słowa Cyceron przypisuje greckiemu mę-

drcowi, Briasowi z Priemy).
Panie Profesorze, drogi Laureacie, 
„PRACA WYTRWAŁA ZWYCIĘŻA WSZYSTKO” (WERGILIUSZ 70-19 w p.n.e.) PO JEJ OWOCACH JEGO POZNACIE (nieco zmienione przez

autora słowa Chrystusa)!!

AD MULTOS ANNOS – Drogi LAUREACIE!!!
Prof. Jan ŚLUSAREK

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem
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HEN RYK BUSZ KO
WY BIT NY POL SKI AR CHI TEKT, LAU RE AT HO NO RO WEJ NA GRO DY SARP W 1975 R.

60 lat upra wia nia za wo du ar chi tek ta, 85 lat ży cia, uro dzo ny mię dzy dwie ma woj na mi w 1924 r. we
Lwo wie, nie zwy kle ak tyw ny w ży ciu i dzia ła niu. 

W la tach 1949-1958 pra co wał w biu rze ar chi tek to nicz nym „Mia sto pro jekt” Ka to wi ce.
W 1958 r. za ło żył wspól nie z part ne rem Alek san drem Fran tą au tor ską Pra cow nię Pro jek tów Bu dow -

nic twa Ogól ne go (PPBO) w Ka to wi cach. W la tach 1970-1978 wy kła dał na Po li tech ni ce Ślą skiej. 
W la tach 1957-1959 – pre zes Za rzą du Okrę go we go SARP Ka to wi ce; la tach 1965-1969 i 1972-

1975 – pre zes Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich. 
Zainicjował m.in. usta no wie nie Ho no ro wej Na gro dy SARP (1966), ada pta cji zam ku w Tucz nie na Dom

Ar chi tek ta (ukoń czo na w 1976) oraz bu do wy pa wi lo nu wy sta wo we go przy Pa ła cu Za moy skich – sie -
dzi bie SARP w War sza wie.

Współ pro jek to wał
● gmach Okrę go wej Ra dy Związ ków Za wo do wych w Ka to wi cach, 1950-1954
● Te atr Zie mi Ryb nic kiej (obec nie Ryb nic kie Cen trum Kul tu ry) w Ryb ni ku, 1958-1964
● dom wcza so wy trans por tow ców w Biel sku -Bia łej -Mi ku szo wi cach, 1955-1958
● osie dle Ty siąc le cia w Ka to wi cach, 1958-1979 
● Dziel ni cę Lecz ni czo -Re ha bi li ta cyj ną Ustroń -Za wo dzie w Ustro niu, 1967-1978 
● osie dle Gwiaz dy w Ka to wi cach, 1967-1979 
● pa wi lon pra cow ni PPBO w Ka to wi cach, 1960
● dom wcza so wy Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go w Ustro niu, 1960-1963
● Urząd Sta nu Cy wil ne go – Pa wi lon Ślu bów w Cho rzo wie, 1963
● Sa na to rium Gór nik w Szczaw ni cy, 1959
● ośro dek wy po czyn ko wy gór nic twa mie dzi (obec nie Ho tel Ma la chit) w Świe ra do wie -Zdro ju, 1977-1989
● ko ściół pw. Pod wyż sze nia Krzy ża Św. i Mat ki Bo żej Uzdro wie nia Cho rych w Ka to wi cach, 1977
Jest honorowym członkiem: AIA USA, Instytutu Architektów Meksyk, Związku Architektów Rosji.
Jest  honorowym prezesem Śląskiej Organizacji Technicznej.

ADAM CZY ŻEW SKI
WY BIT NY POL SKI AR CHI TEKT

Ar chi tekt An drzej Czy żew ski, po przez swo ją wie lo let nią, ak tyw ną dzia łal ność za wo do wą, spo łecz -
ną i dy dak tycz ną, wniósł szcze gól ne za słu gi dla roz wo ju ar chi tek tu ry, urba ni sty ki i bu dow nic twa w Wo -
je wódz twie Ślą skim. Speł nia tym sa mym nie zbęd ne kry te ria, okre ślo ne przez Ra dę Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa, do przy zna nia mu Me da lu – „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Ar chi tekt An drzej Czy żew ski, uro dzo ny w 1930 r, ukoń czył stu dia ar chi tek to nicz ne we Wro cła wiu. Od 1958
ro ku, już ja ko pra cow nik Mia sto pro jek tu – No we Ty chy, ca łe swo je ży cie za wo do we zwią zał z Gór nym
Ślą skiem. Wraz z ge ne ral ny mi pro jek tan ta mi mia sta, pro fe so ra mi; Han ną Adam czew ską – Wej chert i Ka -
zi mie rzem Wej cher tem, uczest ni czył w pro jek to wa niu i bu do wie Ty chów. Jest jed nym z au to rów po wsta -
ją ce go od pod staw mia sta, pro jek tan tem wie lu zre ali zo wa nych w tym mie ście obiek tów miesz ka nio wych,
oświa to wych, uży tecz no ści pu blicz nej i sa kral nych, mię dzy in ny mi: Tech ni kum Bu dow la ne go, szko ły spe -
cjal nej, osie dli miesz ka nio wych „N”, „W” oraz bu dyn ków wy so kich w cen trum mia sta, a tak że ko ścio ła św.
Ja dwi gi. 

Ja ko pierw szy z ar chi tek tów, wdra żał do pro jek to wa nia i re ali za cji osie dli miesz ka nio wych w Ty chach,
obo wią zu ją cy w la tach sie dem dzie sią tych dla bu dow nic twa miesz ka nio we go, sys tem W -70, sta ra jąc się
go jed no cze śnie mak sy mal nie zhu ma ni zo wać i po przez za pro po no wa ne mo der ni za cje, bar dziej do sto -
so wać do ska li mia sta i po trzeb czło wie ka. W 1980 r, za zre ali zo wa ne w ra mach zmo der ni zo wa ne go sys -
te mu W -70 osie dle miesz ka nio we „W” w Ty chach, Mi ni ster Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow -
la nych przy zna je mu „Na gro dę II stop nia – Za wy bit ne osią gnię cia twór cze w dzie dzi nie ar chi tek tu ry, bu -
dow nic twa oraz prze my słu ma te ria łów bu dow la nych” w dzia le pro jek to wa nia i re ali za cji bu dow nic twa. 

Ar chi tekt An drzej Czy żew ski otrzy mał rów nież wie le in nych na gród i od zna czeń re sor to wych; jest
tak że lau re atem kil ku kon kur sów ar chi tek to nicz nych. 

Ak tyw nie dzia łał spo łecz nie w śro do wi sku ślą skich ar chi tek tów. Peł nił funk cję pre ze sa Ka to wic kie -
go Od dzia łu SARP (dwu krot na ka den cja w la tach 1967 – 1971); był rów nież wie lo let nim człon kiem
Wo je wódz kiej Ko mi sji Urba ni sty ki i Ar chi tek tu ry w Ka to wi cach, a tak że człon kiem Ko le gium Sę dziów SARP
w Ka to wi cach. 

Je go po sta wa za wo do wa i in spi ru ją ca oso bo wość by ły wzo rem nie tyl ko dla współ pra cu ją cych z nim
młod szych ko le gów – ar chi tek tów, ale i dla stu den tów Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej, gdzie
ja ko ad iunkt, w la tach osiem dzie sią tych pro wa dził za ję cia, prze ka zu jąc im swo je do świad cze nia za -
wo do we. Peł nił rów nież funk cję Ar chi tek ta Wo je wódz kie go w Ka to wi cach.

Za rów no w okre sie swo jej in ten syw nej dzia łal no ści za wo do wej, jak i po przej ściu na eme ry tu rę, An -
drzej Czy żew ski ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu mia sta, słu żąc swo im au to ry te tem i do świad cze niem
przy pro jek to wa niu i re ali za cji ko lej nych in we sty cji. 

Ja ko fo to graf z za mi ło wa nia, do ku men to wał na prze strze ni lat 1958–1980 r. bu do wę no wo pow sta ją ce -
go mia sta Ty chy i ży cie je go miesz kań ców. (Fo to gra ficz na do ku men ta cja mia sta bu do wa ne go od pod staw
jest w Pol sce rzad ko ścią). Do ku men ta cję tę – w po sta ci po nad 300 ar chi wal nych zdjęć, prze ka zał w da -
rze Mu zeum Miej skie mu w Ty chach, a na za pre zen to wa nej w Mu zeum wy sta wie tych fo to gra fii, po dzie lił
się z młod szy mi miesz kań ca mi, swo imi wspo mnie nia mi z okre su pro jek to wa nia i bu do wy mia sta.

Po mi mo tak ak tyw nej dzia łal no ści za wo do wej i spo łecz nej, An drzej Czy żew ski – pry wat nie ku zyn Mar -
ka Hła ski, zna lazł jesz cze czas na wie lo let nie, żmud ne po rząd ko wa nie zbio ru pa mią tek, odzie dzi czo -
nych po swo jej ciot ce – mat ce Hła ski. Na pod sta wie li stów, ma te ria łów i no ta tek pi sa rza, od two rzył w na -
pi sa nej przez sie bie bio gra fii pi sa rza – „Pięk ny dwu dzie sto let ni”, do kład ne ka len da rium ży cia Mar ka Hła -
ski, pro stu jąc tym sa mym wie le nie ści sło ści ist nie ją cych we wcze śniej wy da wa nych bio gra fiach Hła ski.
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WIN CEN TY DRA PA ŁA 
DŁU GO LET NI DY REK TOR PRZED SIĘ BIOR STWA RO BÓT IN ŻY NIE RYJ NYCH

W KA TO WI CACH I KOM BI NA TU BU DOW NIC TWA WĘ GLO WE GO FA BUD

Win cen ty Dra pa ła uro dził się 21 lu te go 1921 ro ku w Pruch ni ku dziś Wo je wódz two Pod kar pac kie. Jest
ma gi strem in ży nie rem bu dow nic twa lą do we go – ab sol went Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach. 

Pra cę za wo do wą roz po czął 6 ma ja 1946 ro ku w Cen tral nym Za rzą dzie Prze my słu Wę glo we go – póź -
niej sze Mi ni ster stwo Gór nic twa – na sta no wi sku Re fe ren ta De par ta men tu In we sty cji. To czas przy go to -
wa nia po woj nie: wi zji, pro jek tów i roz wią zań roz bu do wy prze my słu wę glo we go na po trze by kra jo wej go -
spo dar ki. W tym cza sie roz po czy na ją się in we sty cje zwią za ne z wy do by ciem wę gla i je go trans por tem.
W 1949 ro ku po utwo rze niu Biu ra Bu dow la ne go Prze my słu Wę glo we go w Świę to chło wi cach obej mu je
sta no wi sko In spek to ra Bu do wy Ma gi stra li Pół noc nej, spra wu jąc nad zór nad ro bo ta mi in ży nie ryj ny mi.

Po utwo rze niu Przed się bior stwa Ro bót In ży nie ryj nych Prze my słu Wę glo we go w 1950 ro ku po wie rzo -
no mu sta no wi sko Kie row ni ka Bu do wy Ma gi stra li Pół noc nej na od cin ku Dą brów ka Ma ła do Cho rzo wa,
a od 1952 ro ku ob jął sta no wi sko Kie row ni ka Gru py Ro bót w Brze zi nach Ślą skich. 

Trze ba by ło wiel kiej wie dzy, zdol no ści or ga ni za cyj nych i mę skie go upo ru, by wy ko rzy stu jąc po okre sie wo -
jen nym, ura to wa ny i pie czo ło wi cie od re mon to wa ny sprzęt jak: ko par ki o na pę dzie pa ro wym i elek trycz nym i in -
ne na rzę dzia oraz prze no śne przę sła wą sko to ro we i zwy kłe wa go ni ki na zy wa ne „ko le ba mi” przy udzia le kil -
ku set oso bo wej za ło gi, któ rą trze ba by ło bie żą co szko lić, wy ko ny wać od po wie dzial ne bu dow le ziem ne, wia duk -
ty, mo sty i dro gi że la zne, któ re słu żą do dziś. Przy pra cach tych za trud nia no rów nież Ju na ków Służ by Pol sce. 

W tym cza sie Win cen ty Dra pa ła wy ko rzy stu je wła sne oraz za czerp nię te z li te ra tu ry za gra nicz nej no -
wa tor skie roz wią za nia tech nicz ne i or ga ni za cyj ne. Za to był wie lo krot nie wy róż nia ny. 

Win cen ty Dra pa ła w Przed się bior stwie Ro bót In ży nie ryj nych w Ka to wi cach pra co wał do 1973 ro ku. Ko -
lej no na sta no wi skach: Za stęp cy Na czel ne go In ży nie ra, Na czel ne go In ży nie ra, a od 1960 ro ku kie ro wał
fir mą ja ko jej dy rek tor. To czas two rze nia i do sko na le nia no wo cze sne go przed się bior stwa bran ży in ży nie -
ryj nej zna ne go w kra ju i za gra ni cą. W przed się bior stwie wpro wa dza no no we tech no lo gie i roz wią za nia or -
ga ni za cyj ne w ra mach ru chu ra cjo na li za tor skie go. Sys tem na uki i szko le nia (wła sna szko ła) po ro zu mie -
nia z uczel nia mi wyż szy mi i szko ła mi śred ni mi, za pew nia ła pro fe sjo nal ną ka drę in ży nie ryj no -tech nicz ną
oraz wy so ko kwa li fi ko wa ną za ło gę. Ten po ten cjał ludz ki wy ko rzy sta no kil ka krot nie two rząc no we przed -
się bior stwa. 

Przed się bior stwo wy ko na ło w tym cza sie: 
– Pod je go nad zo rem wy ko na no po nad 90 urzą dzeń pod sadz ko wych – (wte dy chro nio no jesz cze po -

wierzch nię miast, do by wa jąc wę giel),
– set ki ki lo me trów to rów dla ko palń i Przed się bior stwa Ma te ria łów Pod sadz ko wych Prze my słu Wę glo -

we go, dla kil ku na stu ko palń wy bu do wa no ka na li za cje, tu ne le, dro gi, sta cje ko le jo we i zbior ni ki wód do -
ło wych, ogrom ne ro bo ty ziem ne obej mu ją ce pa rę mi lio nów m3 ukształ to wa ne go te re nu,

oraz dro gi i uzbro je nia dla po trzeb miast.
Tak zor ga ni zo wa ny po ten cjał prze ka zał swo je mu na stęp cy mgr inż. Win cen ty Dra pa ła po dej mu jąc się

w 1974 ro ku za da nia two rze nia i kie ro wa nia no wą jed nost kę or ga ni za cyj ną – Kom bi na tem Bu dow nic twa
Wę glo we go FA BUD w Sie mia no wi cach Ślą skich. 

Mgr. Inż. Win cen ty Dra pa ła w cią gu 7 lat pra cy w Kom bi na cie stwo rzył po ten cjał zdol ność bu do wa nia
miesz kań dla oko ło 10 ty się cy miesz kań ców rocz nie, przy za trud nie niu po nad 4 ty sią ce za ło gi. Dzia łal -
ność pro wa dzo na by ła kom plek so wo od pro jek tu do prze ka za nia klu czy. W ten spo sób wy bu do wa no kil -
ka osie dli na te re nie Wo je wódz twa Ślą skie go. 

W 1981 ro ku prze szedł na eme ry tu rę, ale nie prze rwał pra cy. Przez wie le lat był Pre ze sem Mię dzy za -
kła do wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej dla Przed się biorstw Zjed no cze nia Bu dow la no Mon ta żo we go Prze -
my słu Wę glo we go oraz na stęp nie peł nił funk cję Pre ze sa spół ki pod na zwą IN TECH.

Pan mgr inż. Win cen ty Dra pa ła był na uczy cie lem i wy cho waw cą, któ ry nie lę kał się cza su i zmian. 
W la tach, w któ rych prze ko na nia, wy zna nie, na ro do wość lub po cho dze nie mo gły ne ga tyw nie wpły nąć na ka -

rie rę nie jed ne go mło de go, zdol ne go czło wie ka, po tra fił bez trwo gi ja ko je dy ne kry te rium oce ny sto so wać: pro -
fe sjo na lizm, pra co wi tość, kom pe ten cje i od da nie za wo do wi.

Bez stra chu bro nił tych war to ści. 
Licz ni wy cho wan ko wie w cza sach zmian ustro jo wych zna ko mi cie od na leź li się w no wej rze czy wi sto ści po li -

tycz no -go spo dar czej w ro li: wła ści cie li firm, me na ge rów lub ka dry kie row ni czej.
Pan mgr inż. Win cen ty Dra pa ła więk szość swo je go ży cia, a ca łe swo je ży cie za wo do we po świę cił i po świę -

ca Zie mi Ślą skiej i jej spo łecz no ści.
mgr inż. FRAN CI SZEK BUSZ KA 

WŁA DY SŁAW JAM RO CHA 
DY REK TOR GE NE RAL NY ŚLĄ SKIE GO ZJED NO CZE NIA BU DOW NIC TWA MIEJ SKIE GO

Pan mgr inż. Wła dy sław Jam ro cha jest ab sol wen tem Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie w ro ku 1956
obro nił pra cę dy plo mo wą i uzy skał ty tuł mgr inż. na Wy dzia le Bu dow nic twa Lą do we go. Od 1960 ro -
ku po sia da upraw nie nia bu dow la ne.

Przez 22 la ta pra co wał w przed się bior stwach bu dow la nych prze my słu wę glo we go. W la tach 1956-
1975 był Na czel nym In ży nie rem, a da lej Dy rek to rem Przed się bior stwa Ro bót Bu dow la nych PW. W la -
tach 1975- 1978 pra co wał w Zjed no cze niu Bu dow la no -Mon ta żo wym PW, gdzie był Dy rek to rem ds.
bu dow nic twa miesz ka nio we go. 

Od ro ku 1978 zo stał Dy rek to rem Ge ne ral nym Ślą skie go Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miej skie go,
dru gie go co do wiel ko ści zjed no cze nia w kra ju, gdzie na tym sta no wi sku pra co wał do cza su li kwi da -
cji Zjed no cze nia.

W la tach 1982-1983 był Peł no moc ni kiem Mi ni stra Bu dow nic twa ds. re ali za cji bu dow nic twa na te -
re nie wo je wódz twa ślą skie go. 

W ro ku 1964 zo sta ło uru cho mio ne pierw sze wy do by cie na ko pal ni Sta szic – któ rą bu do wał od po -
cząt ku, od wy cin ki la su. Pro wa dził pra ce w za kre sie roz bu do wy ko palń w Ka to wi cach, Za głę biu, Trze -
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bi ni My sło wi cach, Cze cho wi cach, Li bią żu – bu do wał szko ły, bu dyn ki dy dak tycz ne i za ple cza so cjal -
ne i by to we dla Uni wer sy te tu Ślą skie go jak rów nież, Szpi tal Gór ni czy w So snow cu oraz sze ro ko po -
ję te bu dow nic two miesz ka nio we.

Ko lej ny etap in ten syw nej pra cy za wo do wej to sze ścio let ni okres pra cy w Al gie rii, gdzie pra co wał
ja ko in ży nier bu do wy du że go kom plek su bu dyn ków dla służb mun du ro wych, re ali zo wał rów nież bu -
dow nic two miesz ka nio we. Pra cu jąc w Al gie rii ja ko je dy ny ob co kra jo wiec w fir mie „En tre pri se des Tra -
vaux d” Al ger”, był wy de le go wa ny na in dy wi du al ny kon trakt przez Pol ser wis. 

Od ro ku 1990 in ży nier Jam ro cha pod jął pra cę ja ko Pre zes Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Wspól ny Dom”
w Ka to wi cach, gdzie pra cu je od 19 lat na tym sta no wi sku.

W cza sie swo jej pra cy za wo do wej uho no ro wa ny zo stał Zło tym Krzy żem Za słu gi, Krzy żem Ka wa -
ler skim i Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

ZYG MUNT LO RENTZ
WIE LO LET NI PRE ZES ZA RZĄ DU PRINŻ PW, WSPÓŁ TWÓR CA WIE LU PRZED SIĘ BIORSTW

Uro dzo ny 1932 r. w Du biec ku, po wiat Prze myśl. Stu dio wał na Wy dzia le In ży nie rii Wy dzia łów Po -
li tech nicz nych Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie uzy sku jąc w 1954 r. dy plom In ży nie ra Bu dow -
nic twa Wod ne go. W tym sa mym ro ku roz po czął pra cę w Zjed no cze niu Bu dow nic twa Woj sko we go nr 29
w Kra ko wie na bu do wie w Kro śnie. 

W 1957 r. za ło żył spół kę „Za kład Pre fa bry ka cji Bu dow la nej” w Oświę ci miu. W 1961 r. roz po czął pra -
cę w Przed się bior stwie Ro bót In ży nie ryj nych Prze my słu Wę glo we go w Ka to wi cach, na stęp nie w 1967
r. był współ or ga ni za to rem Wo dzi sław skie go Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych PW, w któ rym przez 5
lat obej mo wał funk cję na czel ne go In ży nie ra. 

W 1972 r. wspłór ga ni zo wał PRINŻ BUD, w któ rym pra co wał 3 la ta ja ko Na czel ny In ży nier; w 1976
ro ku zo stał Dy rek to rem Na czel nym PRINŻ PW i na tym sta no wi sku pra co wał do przej ścia na eme -
ry tu rę w li sto pa dzie 1998 ro ku. 

W ro ku 1991 brał udział w prze kształ ce niu PRINŻ PW w Spół kę Ak cyj ną PRINŻ SA Hol ding. 
Bę dąc na eme ry tu rze pra co wał na dal w PRINŻ SA Hol ding ja ko do rad ca Dy rek to ra (Pre ze sa) do ro -

ku 2003. Współ pra cu je z Bu si ness Cen tre Club od mo men tu je go po wsta nia. Był rów nież do rad cą Mi -
ni stra In fra struk tu ry Mar ka Po la.

W la tach 70 fir ma PRINŻ PW zaj mo wa ła się prze bu do wą i bu do wą no wych ukła dów ko mu ni ka cyj -
nych aglo me ra cji ślą skiej. W krót kim cza sie, obok dzia łal no ści na rzecz prze my słu wę glo we go, bu -
dow nic two ko mu ni ka cyj ne sta no wi ło znacz ną część pro duk cji przed się bior stwa. Roz bu do wa no po -
ten cjał tech nicz ny i ka dro wy dla bu do wy au to strad, dróg szyb kie go ru chu, mo stów, wia duk tów i tu -
ne li. W la tach 80 roz sze rzo no dzia łal ność o re ali za cję w za kre sie ochro ny śro do wi ska. Z wy ko naw -
cy re sor to we go PRINŻ stał się wy ko naw cą in we sty cji in fra struk tu ral nych. W 1991 przed się bior stwo
prze kształ ci ło się w spół kę ak cyj ną sku pia ją cą w swej struk tu rze spół ki dro go we, mo sto we, in ży nie -
ryj ne i su row co we.

MIE CZY SŁAW JÓ ZEF PIO TROW SKI
ho no ro wy pre zes od dzia łu ka to wic kie go PZITB

Uro dził się w 1928 r. w Sta ni sła wo wie. Na Śląsk przy je chał w 1945 ro ku.
W 1948 ro ku otrzy mu je z wy róż nie niem dy plom tech ni ka Pań stwo wych Szkół Bu dow la nych w By -

to miu. W la tach 1949–53 służ ba w Woj sku Pol skim.
Po wyj ściu z woj ska pod jął pra cę w Kom bi na cie Bu dow nic twa w By to miu, gdzie pra co wał do wrze -

śnia 1977 r. Pra wie 25 lat peł nił ko lej no róż ne funk cje tech nicz ne od st. tech ni ka bu do wy, kie row ni ka
bu do wy, kie row ni ka Gru py Ro bót, z -cy Na czel ne go In ży nie ra i z -cy Dy rek to ra do spraw tech nicz nych.

Uzu peł niał wy kształ ce nie w Po li tech ni ce Ślą skiej, któ rą ukoń czył w 1957 ro ku i otrzy mał dy plom in -
ży nie ra. W 1962 ro ku otrzy mu je upraw nie nia bu dow la ne. Był zwe ry fi ko wa nym wy kła dow cą ZG PZITB,
w la tach 1957–1976 wy kła dał w Tech ni kum Bu dow la nym w By to miu.

W la tach 1977–1991 pra co wał na róż nych sta no wi skach w Ślą skim Zjed no cze niu Bu dow nic twa Miej -
skie go w Ka to wi cach do ro ku 1991. Od 1977–80 peł nił funk cję z -cy Dy rek to ra Na czel ne go.
Od 1981–91 był z -cą Peł no moc ni ka Mi ni stra Bu dow nic twa ds. środ ków pro duk cji i Peł no moc ni kiem
Mi ni stra Bu dow nic twa d/s bud. miesz ka nio we go. W 1991 ro ku prze szedł na eme ry tu rę. 

Od 1954 ro ku nie prze rwa nie i czyn nie dzia ła w PZITB. Był człon kiem Za rzą du Głów ne go PZITB,
a przez dwie ka den cje v -ce Pre ze sem Z. G. W la tach 1979- 1989 był Pre ze sem Od dzia łu PZITB Ka -
to wi ce. Wal ne Zgro ma dze nie De le ga tów Od dzia łu w dniu 25.03.1993 ro ku nada ło Mu ty tuł „Ho no ro -
we go Pre ze sa Ka to wic kie go Od dzia łu PZITB”. Od 1984-2008 ro ku był człon kiem Ra dy Głów nej NOT.
Był wie lo let nim pre ze sem Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Pań stwo wych Szkół Bu dow la nych
w By to miu. Ak tu al nie jest Ho no ro wym Pre ze sem Za rzą du te go Sto wa rzy sze nia.

Od zna czo ny mię dzy in ny mi Krzy żem Ko man dor skim i Krzy żem Ka wa ler skim OOP, Zło tą i Srebr -
ną Od zna ką „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych” Zło tą i Srebr ną Od -
zna ką PZITB i NOT, Od zna ką Za słu żo ny Bu dow ni czy Hu ty Ka to wi ce.

Wy�daw�ca:�ŚLĄ�SKA�IZBA�BU�DOW�NIC�TWA.�Re�dak�tor�na�czel�ny:�Da�niel�Bie�nek.�Ad�res�re�dak�cji:�40-955�Ka�to�wi�ce,�ul.�Byt�-
kow�ska 1b,�te�le�fon:�032 258 90 00,�fax:�032 258 77 38,�e�-ma�il:�izba�bud@izba�bud.pl.
Skład,�po�li�gra�fia:�STP�Kor�Graf,�tel. 032 354 09 88.�



Bi tu micz ne ma sy na try sko we po sia da w swo jej
ofer cie kil ka firm obec nych na pol skim ryn ku. Są
to jed nak tyl ko wer sje bi tu mów (czę sto mas
KMB), któ re moż na apli ko wać przy po mo cy
urzą dzeń na try sko wych. Wła ści wo ści mas po zo -
sta ją ta kie sa me jak te apli ko wa ne me to dą szpa -
chlo wa nia.
Fir ma Q -FLEX Polska Sp. z o.o. ma do za ofe ro -
wa nia praw dzi wą re we la cję w sys te mach hy -
dro izo la cji bi tu micz nych – ma sę na try sko wą,
na któ ra moż na wcho dzić za raz po skoń czo nej
apli ka cji, któ ra jest od por na na opa dy at mos fe -
rycz ne na tych miast po apli ka cji.
Tyl ko dwie fir my na świe cie ofe ru ją ta ką
tech no lo gię. Fir ma Q -FLEX Sp. z o.o., ja ko
pol ski pro du cent, ofe ru je ją na ryn ku pol -
skim. 

Q -FLEX jest:
◗ sta bil ny po wło ka rów no mier na i jed no rod -

na nie za leż nie od for my po wierzch ni
◗ ela stycz ny roz cią gli wość po wy żej 1000%
◗ wy god ny w sto so wa niu moż li wość na nie -

sie nia na nie przy go to wa na po wierzch nię
o każ dej for mie

◗ mo bil ny wy po sa że nie urzą dze nia do apli ka cji
w wę że o dłu go ści 50 m umoż li wia apli ka cję
w od le głych i trud no do stęp nych miej scach oraz
na wy so kość ok. 5-6 m

◗ wy so ko wy daj ny trzy oso bo wy ze spół wy ko -
nu je hy dro izo la cję po wierzch ni do 1500 m2,
war stwa 4 mm w 8 go dzin

◗ bez piecz ny ma te riał nie tok sycz ny (bez roz -
pusz czal ni ko wy), na no szo ny na zim no

Q -FLEX na no szo ny jest me cha nicz nie za po mo -
cą urzą dze nia do roz py la nia bez po wietrz ne go.
Pro ces apli ka cji wy ko ny wa ny jest po przez po da -
wa nie dwóch skład ni ków: emul sji bi tu micz no -la -
tek so wej oraz ko agu lan tu do dwóch od dziel nych

ob wo dów skła da ją cych się z ela stycz nych, wy -
so ko ci śnie nio wych wę ży. Wę że są po łą czo ne
z po dwój nym roz py la czem, na koń cu któ re go za -
mo co wa ne są stoż ko we dy sze. Dzię ki spe cy ficz -
nej for mie otwo rów wyj ścio wych dysz, skład ni ki
Q -FLEX „na wyj ściu” przyj mu ją for mę pła skich
stoż ko wa tych stru mie ni, mie sza ją się w po wie -
trzu i na stę pu je na tych mia sto wa de emul ga cja
emul sji (roz dzie le nie emul sji po przez łą cze nie
się drob nych czą ste czek). Tra fia jąc na pod ło że
czą stecz ki bi tu mu i la tek su two rzą mem bra nę.
Po od dzie le niu wo dy tech no lo gicz nej ma te riał
uzy sku je wła ści wo ści hy dro izo la cji ty pu KMB
(gru bo war stwo wej).

Q -FLEX słu ży do:
◗ hy dro izo la cji i ochro ny an ty ko ro zyj nej pod -

ziem nych i nad ziem nych czę ści bu dow li w bu -
dow nic twie miesz ka nio wym i prze my sło wym,
w tym da chów, ta ra sów i bal ko nów

◗ hy dro izo la cji bu dow li w in ży nie rii ko mu ni ka -
cyj nej: kon struk cji tu ne li i sta cji me tra, ścian
opo ro wych, przejść pod ziem nych

◗ hy dro izo la cji ko lek to rów (ochro na przed agre -
sją siar cza no wą) 

◗ hy dro izo la cji i ochro ny an ty ko ro zyj nej żel be to -
wych i me ta lo wych zbior ni ków prze my sło wych

◗ hy dro izo la cji przejść me diów in ży nie ryj nych

Ma te riał na try sko wy Q -FLEX jest re we la cją,
któ rą szcze gól nie po le ca my na obiek ty wi el -
ko po wierzch nio we. Dzię ki tej ma sie pra ce
prze bie gną bły ska wicz nie, spraw nie, a otrzy -
ma na po wło ka bę dzie hy dro izo la cją na la ta.

Przed się bior stwo Bu dow la ne RO BUD Sp.
z o.o. ja ko Cer ty fi ko wa ny Part ner Q -FLEX
ofe ru je swo je usłu gi w za kre sie na kła da nia
hyd ro izo la cji na try sko wej. 

Q-FlEX REwolucJa
w HYdRoIZolacJI

ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁ PRA CY.



W ra mach współ pra cy han dlo wej z pro du cen ta mi ma te ria łów bu dow -
la nych pod pi sa li śmy sze reg wią żą cych kon trak tów han dlo wych. Na szy -
mi part ne ra mi są:
● AR DEX, ATLAS – che mia bu dow la na
● IZO HAN, Q -FLEX – izo la cje prze ciw wod ne i prze ciw wil go cio we
● DO LI NA NI DY, MUL TI GIPS – tyn ki i wy ro by gip so we
● SI LI KA TY KLU CZE, LE IER – ma te ria ły ścien ne i ko mi ny
● AU STRO THERM, PA NEL TECH – sty ro pia ny

DREW NO BU DOW LA NE 
Więź ba da cho wa jo dło wa, lub świer ko wa w róż nych wy mia rach
do ci na na na wy miar zgod nie z po trze ba mi klien ta.
Ofe ru je my w do sko na łych ce nach:
● ła ty ● drew no sza lun ko we
● kontr ła ty ● stem ple bu dow la ne
● kan tów ki ● drewno su szo ne 
Ma te ria ły w KON KU REN CYJ NYCH ce nach oraz Ope ra tyw na i Szyb -
ka Ob słu ga.

Naj więk szym ATU TEM na szej fir my są Bez�płat�ne�Spe�cja�li�stycz�ne
Szko�le�nia�ma�ją�ce�na ce�lu�pod�nie�sie�nie�wie�dzy�prak�tycz�nej�i teo�-
re�tycz�nej�z za�kre�su�no�wych�roz�wią�zań�i�tech�no�lo�gii�sto�so�wa�nych
w bu�dow�nic�twie.�

Szko le nia w szcze gól no ści kie ro wa ne są do:
● pro jek tan tów i kie row ni ków bu dów ● firm wy ko naw czych,
● bry ga dzi stów i pra cow ni ków nad zo ru ● służb utrzy ma nia ru chu
● za rząd ców nie ru cho mo ści i wspól not ● klien ta in dy wi du al ne go 

Szko le nia te po zwa la ją na przy go to wa nie do brze wy kwa li fi ko wa nej ka -
dry bran żo wych spe cja li stów -fa chow ców.
Obej mu ją w swo im za kre sie Pra ce Gla zur ni cze, Do cie ple nio we, Izo -
la cyj ne, jak i Wy koń cze nio we.
Wraz ze spe cja li sta mi fir my AR DEX pro wa dzi my szko le nia z za kre su
spe cja li stycz nych sys te mów ta ra so wych.
Ist nie je rów nież moż li wość przy go to wa nia pro gra mu szko leń pod ką -
tem Świa dectw Ener ge tycz nych.

nowY SKŁad budowlanY w gliwicach

K.S.S.E. PODSTREFA GLIWICE
ul. Wyczółkowskiego 101, 44-109 Gliwice
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:
0 669 445 680, 0 724 240 178, 0 669 445 657
Złóż zamówienie na e-mail:
hurtowniarobud@op.pl

Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�la�ne�„RO�BUD” Sp.�z o.o.
Ja ko fir ma bu dow la na z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w ra mach swo jej dzia łal no ści otwo rzy ła

SKŁAD MA TE RIA ŁÓW BU DOW LA NYCH.
SKŁAD ofe ru je ma te ria ły bu dow la ne pol skich i za gra nicz nych pro du cen tów w KON KU REN CYJ NYCH CE NACH

oraz NA DO GOD NYCH WA RUN KACH PŁAT NO ŚCI.

Prze te sto wa nie materiałów na wła snych bu do wach zapewnia GWA RAN CJĘ

nie tyl ko PRO DU CEN TA, ale i UŻYT KOW NI KA.

CHE MIA BU DOW LA NA ● IZO LA CJE (CIĘŻ KIE I OGÓL NE) ● TYN KI I GIP SY ● MATERIAŁY ŚCIENNE

Ofe ru je my: Do�wóz�to�wa�rów�do klien�ta! Szyb�ką�re�ali�za�cję�za�mó�wień! Ne�go�cja�cje�w za�mó�wie�niach�zbior�czych!

ZA�PRA�SZA�MY�DO�WSPÓŁ�PRA�CY.


