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Sta�gna�cja, to okre śle nie, któ re naj le piej od da je obec ne wy ni -
ki i kon dy cję sek to ra bu dow nic twa. W okre sie 10 mie się cy br.,
pro duk cja bu dow la na wzro sła za le d wie o 0.2%. W prze my śle
o 9,6%. Sprze daż de ta licz na han dlu o pra wie 2%. Jest to po twier -
dze nie, że ko rzyst ny wzro stu pro duk tu kra jo we go w tym okre sie jest
na stęp stwem wzro stu kon sump cji we wnętrz nej i eks por tu ale nie
in we sty cji, zwłasz cza ko mer cyj nych. Kie dy moż na spo dzie wać się
ich wzro stu czy li lep szych cza sów dla bu dow nic twa? Zda niem
wie lu ana li ty ków i eks per tów do pie ro w ro ku 2012. Oby się my li li,
a zwięk sze nie in we sty cji na stą pi ło już w ro ku przy szłym. Sta�gna�-
cja ma rów nież miej sce w oto cze niu praw nym, re gu lu ją cym pro ce -
sy in we sty cyj ne i bu dow la ne. To je den z by naj mniej nie od kryw -
czych, koń co wych wnio sków kon fe ren cji „II Ślą�skie� Fo�rum
In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”. No we li za cja pra wa
bu dow la ne go au tor stwa Sej mo wej Ko mi sji „Przy ja zne Pań stwo”
ocze ku je od kil ku na stu mie się cy na orze cze nie Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Na le ży przy po mnieć, że no we li za cja ta zo sta ła po prze -
dzo na kry tycz ny mi oce na mi wie lu pro fe sjo nal nych or ga ni za cji zwią -
za nych z bu dow nic twem, ar chi tek tu rą i urba ni sty ką. Po dob nie jest
z no we li za cją usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym. Zda niem or ga ni za cji urba ni stów, za war te w niej roz wią -
za nia znacz nie skom pli ku ją – i tak nie spój ny i zło żo ny – obec ny
sys tem praw ny. Są za ogra ni czo ny mi zmia na mi aby np. zmniej szyć
nad uży wa nie de cy zji ad mi ni stra cyj nych w po sta ci wa run ków za bu -
do wy i za go spo da ro wa nia te re nu. Rów no cze śnie uwa ża ją, że na -
le ży prze my śleć ca ły sys tem pla no wa nia na no wo. Z ko lei, sa mo -
rzą dy te ry to rial ne wo je wódz twa ślą skie go uwa ża ją, że no we li za cja
ta nie ogra ni czy cha osu prze strzen ne go, nie uspraw ni pro ce sów
uchwa la nia pla nów miej sco wych i nie za pew ni efek tyw nych uła -
twień dla in we sto rów. Je śli ta kie oce ny ma ją miej sce wo bec zmian
tych dwóch ustaw to mo że le piej za cho wać obec ny stan praw ny.
Wiel ce ułom ny ale sto so wa ny. Roz po cząć na to miast od pod staw
opra co wa nie kom plek so we go i spój ne go sys te mu praw ne go z ko -
or dy na cją wza jem ną roz wią zań praw nych przy naj mniej trzech
ustaw – pra wo bu dow la ne – pla no wa nie i za go spo da ro wa nie prze -
strzen ne – o ochro nie śro do wi ska. Me to dycz nie i z dy stan sem
od wpły wów róż ne go ro dza ju kor po ra cji za wo do wych w ra mach
usank cjo no wa nych kon sul ta cji spo łecz nych. 

MOIM ZDANIEM

Tadeusz Wnuk

Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa
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– Pra�ca�w bu�dow�nic�twie�w świe�tle�sta�ty�styk,�do�nie�sień�me�-
dial�nych�a tak�że�od�czuć�sa�me�go�śro�do�wi�ska�wy�da�je�się�za�-
ję�ciem�jed�nym�z naj�nie�bez�piecz�niej�szych�w Pol�sce.�Ja�ki�jest
ob�raz�te�go�zja�wi�ska�we�dług�da�nych�Pań�stwo�wej�In�spek�cji
Pra�cy?

– Bu dow nic two od lat po strze ga ne jest ja ko sek tor go spo dar ki
o wy so kim po zio mie ry zy ka za wo do we go i nie za do wa la ją cym sta -
nie bez pie czeń stwa pra cy. Jest rów nież jed nym z tych dzia łów go -
spo dar ki, w któ rych naj czę ściej do cho dzi do wy pad ków przy pra -
cy i to wy pad ków o po waż nych kon se kwen cjach. Wpływ na to ma -
ją za rów no wa run ki at mos fe rycz ne, zmien ność fron tu ro bót, spe -
cy fi ka sto so wa nych tech no lo gii.

Zgod nie z art. 234 §2 Ko dek su pra cy, pra co daw ca obo wią za ny
jest nie zwłocz nie za wia do mić wła ści we go okrę go we go in spek to ra
pra cy o śmier tel nym, cięż kim lub zbio ro wym wy pad ku przy pra cy,
a usta wa o Pań stwo wej In spek cji Pra cy na kła da na in spek cję obo -
wią zek ba da nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy. 

Ob ser wu je my od 2009 ro ku do chwi li obec nej ten den cję spad ko -
wą w bu dow nic twie we dług da nych GUS do ty czą cą po szko do wa -
nych w wy ni ku wy pad ku przy pra cy. Zma la ła licz ba: ofiar śmier tel -

nych ze 123 w 2008 r. do 118 w 2009 r. oraz licz ba osób z cięż ki -
mi ob ra że nia mi cia ła ze 179 w 2008 r. do 165 w 2009 r. 

W 2009 r. in spek to rzy pra cy zba da li 605 wy pad ków, któ re wy da -
rzy ły się na te re nie bu do wy. Po szko do wa nych by ło 659 pra cu ją cych,
w tym 135 po nio sło śmierć, a 221 do zna ło cięż kich ob ra żeń cia -
ła. 89,92%. wszyst kich po szko do wa nych by ło za trud nio nych
na pod sta wie umo wy o pra cę. 

W ro ku 2009, po dob nie jak w la tach po przed nich, wy pad kom ule -
ga li naj czę ściej ro bot ni cy bu dow la ni za trud nie ni na sta no wi skach
po moc ni czych w bu dow nic twie ogól nym; mu ra rze, ro bot ni cy bu dow -
la ni ro bót sta nu su ro we go, np. mon te rzy rusz to wań; cie śle, sto la -
rze bu dow la ni, mon te rzy in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar nych oraz be -
to nia rze. Oso by wy ko nu ją ce wy mie nio ne za wo dy sta no wi ły po nad
po ło wę po szko do wa nych w wy pad kach śmier tel nych zba da nych
przez in spek to rów pra cy.

Nie zmie nia się od lat struk tu ra do mi nu ją cych nie bez piecz nych
wy da rzeń, po wo du ją cych wy pad ki przy pra cy w bu dow nic twie. Do -
mi nu ją cy mi zda rze nia mi by ły upa dek z wy so ko ści (da chy, stro -
py, otwo ry okien ne, pły ty bal ko no we, ta ra sy, rusz to wa nia, dra bi -
ny itp.) – 42,2% wy pad ków; ude rze nie po szko do wa ne go przez

Kon tro la i pre wen cja

Roz mo wa
z dr MA RIA NEM LI wO, 
za stęp cą głów ne go 
in spek to ra pra cy
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spa da ją cy czyn nik ma te rial ny (trans por to wa ne, mon to wa ne i wy -
rzu ca ne ma te ria ły bu dow la ne; ele men ty rusz to wań i sza lun ków,
de mon to wa ne ele men ty kon struk cji bu dyn ku itp.) – 11,6 %; przy -
sy pa nie i za sy pa nie po szko do wa ne go zie mią – 6,3%.

Do upad ków z wy so ko ści do cho dzi przede wszyst kim pod czas
wy ko ny wa nia prac na rusz to wa niach i dra bi nach.

Naj wię cej po szko do wa nych w wy pad kach przy pra cy pra wie po -
ło wę stwier dzo no u pod mio tów za trud nia ją cych do 9 pra cu ją cych,
pra wie co trze ci po szko do wa ny za trud nio ny był w pod mio tach za -
trud nia ją cych od 10 do 49 pra cu ją cych, co szó sty po szko do wa -
ny – w pod mio tach za trud nia ją cych od 50 do 249 pra cu ją cych, co
dwu dzie sty po szko do wa ny – w pod mio tach za trud nia ją cych po wy -
żej 250 pra cu ją cych.

– Ja�kie�są�głów�ne�przy�czy�ny�wy�pad�ko�wo�ści�w bran�ży�bu�dow�-
la�nej,�co�po�wo�du�je�dra�ma�tycz�ny�wzrost�wy�pad�ków�–�rów�nież
śmier�tel�nych�–�na bu�do�wach?

– Na wy so ki po ziom wy pad ko wo ści w bu dow nic twie wpły wa wiel -
ka licz ba ma łych firm pod wy ko naw czych, czę sto sła bych or ga ni za -
cyj nie i eko no micz nie, któ re kon ku ru ją mię dzy so bą o zle ce nia na ro -
bo ty bu dow la ne. Bez pie czeń stwo pra cy sta je się spra wą dru go rzęd -
ną, przy czym du ża część or ga ni za to rów pla ców bu dów oraz wy -
ko naw ców ro bót bu dow la nych nie po sia da ele men tar nej wie dzy
o obo wią zu ją cych prze pi sach w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy. 

Na dal w bu dow nic twie głów nym ce lem jest uzy ska nie mak sy mal -
nych efek tów pra cy w jak naj krót szym cza sie, przy mi ni ma li za cji kosz -
tów. Osią ga się to mię dzy in ny mi przez za trud nia nie ma łych firm o sła -
bej kon dy cji fi nan so wej, wy ko nu ją cych pra cę czę sto po ni żej kosz -
tów, za trud nia ją cych przy pad ko we oso by, w tym na „czar no”, bez
przy go to wa nia za wo do we go. 

Ge ne ro wa nie nie pra wi dło wo ści za czy na się już na eta pie przy -
go to wa nia in we sty cji, bo in we sto rzy nie ma ją świa do mo ści, iż za -
bez pie cze nia sta no wisk pra cy mu szą po chła niać część kosz tów in -
we sty cji. W prze tar gach pu blicz nych na dal ele men tem de cy du ją -
cym o je go wy gra niu jest ni ska ce na, w któ rej po mi ja ne są kwo ty
na bez pie czeń stwo pra cy.

In nym źró dłem nie pra wi dło wo ści jest nie do pra co wa nie pro jek tów.
Pro jek tan ci umiesz cza jąc plan bioz w pro jek cie bu dow la nym ko piu -
ją czę sto roz wią za nia nie przy sta ją ce do fak tycz nych wa run ków i tech -
no lo gii sto so wa nych na kon kret nej bu do wie. Na przy kład w pla nie
za bez pie cze nia wy ko pów w gę stej za bu do wie, przy nie wiel kim pla -
cu bu do wy, gdzie gra ni ca dział ki po kry wa się z kra wę dzią wy ko pu,
pro jek tant za kła da za bez pie cze nie ścian przed osu nię ciem przez
wy skar po wa nie, co w prak ty ce jest nie wy ko nal ne.

Wy bór na ge ne ral ne go wy ko naw cę przed się bior cy, któ ry nie za -
trud nia pra cow ni ków fi zycz nych, a za pew nia je dy nie nad zór tech -
nicz ny nad pro wa dzo ny mi pra ca mi, skut ku je zaś prze rzu ca niem od -
po wie dzial no ści za stan bhp na pod wy ko naw ców, któ rzy ma ją du -
żo mniej sze moż li wo ści or ga ni za cyj ne i fi nan so we. 

Na le ży też zwró cić uwa gę na zbyt krót kie ter mi ny re ali za cji in -
we sty cji na rzu ca ne przez in we sto rów. Wy śru bo wa ny har mo no gram
jest czę sto ele men tem kon ku ren cji po mię dzy fir ma mi star tu ją cy -
mi do prze tar gu. In we stor okre śla ter min bio rąc pod uwa gę je dy -
nie eko no mię, z po mi nię ciem wy mo gów tech nicz nych. Na cisk wy -
wie ra ny na kie row ni ków bu dów, do ty czą cy pla no wej re ali za cji in -
we sty cji po wo du je, że na dal spra wą pierw szo rzęd ną jest ter mi no -
wość wy ko na nia pra cy, a ewen tu al ne za nie dba nia, wy ni ka ją ce z nie -
re spek to wa nia prze pi sów bhp, są spra wą dru go rzęd ną. 

Nie bez zna cze nia jest łą cze nie wie lu funk cji przez kie row ni ków
bu dów. Nad zo ro wa nie na wet kil ku pla ców bu do wy w róż nej fa zie
ro bót oraz spra wo wa nie funk cji ko or dy na to ra ds. bhp po wo du je, że
tak na praw dę na nie licz nych tyl ko bu do wach w spo sób wła ści wy wy -
peł nia ją oni swo je obo wiąz ki. 

Po waż nym pro ble mem jest wie lość pod mio tów wy ko nu ją cych pra -
ce na te re nie bu do wy. Dłu gi łań cu szek pod wy ko naw ców po wo du je,
że roz my wa się od po wie dzial ność za stan bhp, wy stę pu ją tak że trud -

no ści z nad zo ro wa niem pra cy przez kie row ni ka, zwłasz cza wy ko ny -
wa nia pra cy przez oso by sa mo za trud nia ją ce się.

Nie spo sób nie za uwa żyć du żej ro ta cji pra cow ni ków, z czym wią -
że się ko niecz ność or ga ni zo wa nia ko lej nych szko leń bhp, ba dań le -
kar skich, za ple cza, wy po sa że nia w odzież i obu wie ro bo cze, itp. 

– Ja�kie�dzia�ła�nia�na�le�ży�obec�nie�po�dej�mo�wać,�by�za�ha�mo�-
wać�wzrost�wy�pad�ków�w bu�dow�nic�twie?

– Re ak cją PIP na znacz ną licz bę wy pad ków w bu dow nic twie jest
uzu peł nie nie dzia łań kon tro l no -nad zor czych w 2010r. o tzw. „krót -
kie kon tro le”. In spek to rzy pra cy kon cen tru ją swą uwa gę na bez po -
śred nich za gro że niach zdro wia lub ży cia pra cow ni ków, w szcze gól -
no ści przy wy ko ny wa niu prac na wy so ko ści, w tym pod czas bu do -
wy, mon ta żu i eks plo ata cji rusz to wań oraz przy pra cach ziem nych
i w wy ko pach. Kon tro le po wta rza ne są do cza su za pew nie nia bez -
piecz nych wa run ków pra cy.

Ko lej nym dzia ła niem jest opra co wa na stra te gia dzia łań pre wen -
cyj nych PIP zmie rza ją ca do po pra wy bez pie czeń stwa pra cy
w bu dow nic twie. Jed nym z jej ele men tów jest „De kla ra cja w spra -
wie po ro zu mie nia dla bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie” pod -
pi sa na przez 7 naj więk szych firm bu dow la nych dzia ła ją cych
na te re nie Pol ski. Sze fo wie tych firm zo bo wią za li się do wpro wa -
dze nia i re ali zo wa nia jed no li tych do brych prak tyk wo bec pod wy -
ko naw ców na bu do wach. Ce lem zin te gro wa ne go dzia ła nia jest
zwięk sze nie bez pie czeń stwa i ogra ni cze nie licz by wy pad ków
przy pra cy.

Jed no cze śnie Pań stwo wa In spek cja Pra cy re ali zu je pro gra my in -
for ma cyj no -pro mo cyj ne skie ro wa ne zwłasz cza do ma łych pra co daw -
ców bu dow la nych (do bre prak ty ki) oraz ak cje pre wen cyj no – in for -
ma cyj ne i szko le nio we, ma ją ce na ce lu pod nie sie nie świa do mo ści
o za gro że niach wy stę pu ją cych w bu dow nic twie.

Po nad to pro wa dzi my ogól no pol ską kam pa nię in for ma cyj no -kon -
tro l ną „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po śli zgnię -
cia”. Głów nym jej ce lem jest zwięk sze nie świa do mo ści za gro żeń za -
wo do wych w bu dow nic twie, w szcze gól no ści za gro żeń zwią za nych
z pra cą na wy so ko ści i w kon se kwen cji ogra ni cze nie wy pad ków
przy pra cy w tej bran ży.

Pod czas kam pa nii pro mu je się przede wszyst kim sto so wa nie środ -
ków ochro ny zbio ro wej – po mo stów ro bo czych, sia tek bez pie czeń -
stwa, a tak że pra wi dło we sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej wszę dzie tam, gdzie nie ma moż li wo ści za sto so wa nia za bez -
pie czeń zbio ro wych. Jest ona jed nym z dzia łań po dej mo wa nych
przez PIP zmie rza ją cych do ogra ni cze nia wy pad ków przy pra cy,
zgod nie ze stra te gią UE o 25% do ro ku 2012. 

– W opi�nii�śro�do�wi�ska�jed�ną�z przy�czyn�ro�sną�cej�licz�by�wy�-
pad�ków�są�wa�dli�we�roz�wią�za�nia�Pra�wa�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych
roz�strzy�ga�ją�ce�go�prze�tar�gi�na ko�rzyść�firm�ofe�ru�ją�cych,�ja�ko
je�dy�ne�kry�te�rium,�naj�niż�szą�ce�nę,�za któ�rą�zre�ali�zu�ją�in�we�sty�-
cję�–�osią�gnię�cie�tej�„naj�niż�szej�ce�ny”�po�cią�ga�za so�bą�jed�nak
wła�śnie�pa�to�lo�gie�w po�sta�ci�za�trud�nia�nia�lu�dzi�„na czar�no”,�nie�-
prze�strze�ga�nia�norm�bhp�itd.�

– Jed ną z przy czyn wy pad ków przy pra cy (nie ro sną cych)
a wciąż jesz cze utrzy mu ją cych się na po zio mie da le kim od ocze -
ki wań i sta nu wy pad ko wo ści w nie któ rych pań stwach Unii, są bu -
dzą ce wąt pli wo ści prze pi sy zwią za ne z prze tar ga mi na tle za mó -
wień pu blicz nych. Z prze pi sów tych wy ni ka ja ko jed no z kry te -
riów – kry te rium naj niż szej ce ny, któ re nie sprzy ja na kła dom na bhp
w pro ce sie bu do wy. Po wo du je to w kon se kwen cji wy bór ofer ty nie -
za do wa la ją cej w od nie sie niu do po zio mu dzia łań w za kre sie wy -
ko naw stwa z uwzględ nie niem prze pi sów bhp. Stąd też na le ża ło -
by nadać prze pi som zwią za nym z tym kry te rium brzmie nie, że naj -
niż sza ce na nie mo że nie uwzględ niać ry go ry stycz nych wy mo gów
w za kre sie bhp, któ re to wy mo gi win ny być wska za ne w ofer cie.
Wy ni ka ją one bo wiem z prze pi sów pra wa bez względ nie obo wią -
zu ją ce go, któ re nie mo że być do wol nie in ter pre to wa ne. 

– Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę
Roz ma wiał: DA�NIEL�BIE�NEK
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Par la ment Eu ro pej ski na paź dzier ni ko wej se -
sji ple nar nej przy jął klu czo wą dla wszyst kich
przed się biorstw Dy rek ty wę o opóź nie niach
w płat no ściach w trans ak cjach han dlo wych. 

Opóź nie nia w płat no ściach są zmo rą
pra wie każ de go przed się bior cy. Jak wska -
zu ją da ne Ko mi sji Eu ro pej skiej aż 98%
przed się biorstw eu ro pej skich do świad czy -
ło opóź nień w płat no ściach. Pierw szą kon -
se kwen cją nie ter mi no we go re ali zo wa nia
zo bo wią zań fi nan so wych przez part ne rów
han dlo wych jest utra ta płyn no ści fi nan so wej
przed się biorstw, na stęp nie po ja wia się brak
pew no ści co do ich przy szło ści i brak moż -
li wo ści re al ne go pro gno zo wa nia prze pły wów
fi nan so wych i pla no wa nia przy szłych in we -
sty cji, w nie któ rych przy pad kach do pro wa -
dza jąc na wet do upad ku firm. Kry zys go spo -
dar czy nie jest je dy ną przy czy ną opóź nień
w płat no ściach. Przed się bior stwa eu ro pej -
skie już od daw na zma ga ły się z tym pro -
ble mem. Nie ma jed nak wąt pli wo ści, iż
kry zys go spo dar czy, a w szcze gól no ści
utrud nio ny do stęp do kre dy tów zin ten sy fi -
ko wał wy zwa nia zwią za ne z ter mi no wym re -
gu lo wa niem na leż no ści. 

Jak wska zu ją da ne Eu ro pej skie go In dek su
Płat no ści śred ni ter min ocze ki wa nia na płat -
ność wy dłu żył się z 2009r. do 59 dni (57 dni
w 2008r). Naj go rzej sy tu acja wy glą da w kra -
jach po łu dnio wej Eu ro py, gdzie np. w Gre cji
śred ni ter min płat no ści wy no si 85 dni dla trans -
ak cji B2B i 95 dla trans ak cji w wła dza mi pu -
blicz ny mi, z ko lei śred ni czas opóź nień to od -
po wied nio 35 i 70 dni. Dla przed się bior cy
w przy pad ku nie ter mi no we go re gu lo wa nia zo -
bo wią zań fi nan so wych przez part ne rów ozna -
cza to, iż mu si on ocze ki wać na swo ją płat -
ność 120 dni w trans ak cjach po mię dzy biz ne -
sem i 165 w trans ak cjach z wła dza mi pu blicz -

ny mi. Sy tu acja w na szej czę ści Eu ro py nie
przed sta wia się naj go rzej, je śli po rów na my ją
z sy tu acją w Gre cji. Śred ni okres opóź nień
w Pol sce wy no si 18 dni w trans ak cjach B2B
i 24 dni w trans ak cjach z wła dza mi pu blicz -
ny mi. Nie mniej jed nak trend, je śli cho dzi
o wy dłu ża nie się śred niej dłu go ści ocze ki wa -
nia na płat ność moż na ob ser wo wać tak że
w Pol sce. 

Przy ję te przez Par la ment Eu ro pej ski no we
prze pi sy ma ją przy czy nić się do zmia ny obec -
ne go sta nu rze czy. Dla te go też Dy rek ty wa
w pierw szej ko lej no ści har mo ni zu je ter mi ny płat -
no ści w ca łej Unii Eu ro pej skiej, przy czy nia jąc
się do two rze nia po dob nych wa run ków dla
przed się biorstw na ryn ku eu ro pej skim oraz
wpro wa dza środ ki znie chę ca ją ce do do ko ny -
wa nia opóź nień w płat no ściach.

Dy rek ty wa wpro wa dza ge ne ral ną za sa dę,
iż płat no ści po win ny być re gu lo wa ne w cią -
gu 30 dni, za rów no w trans ak cjach B2B jak
i w trans ak cjach z wła dza mi pu blicz ny mi.
Dłuż sze ter mi ny płat no ści są moż li we, jed nak
z za strze że niem, iż nie po win ny one prze kra -
czać 60 dni. Przed się bior stwa bę dą mia ły moż -
li wość na dal swo bod ne go re gu lo wa nia swo -
ich ter mi nów płat no ści, jed nak dłuż sze niż 60
dni ter mi ny płat no ści nie bę dą mo gły być nie -
uczci we wo bec wie rzy cie la. Prze pis ten ma za -
po biec sy tu acjom, z któ ry mi ma my do czy nie -
nia na ryn ku, gdy w szcze gól no ści ma łe
i śred nie przed się bior stwa pod da wa ne są
pre sji du żych gra czy ryn ko wych i mu szą ak -
cep to wać nie ko rzyst ne dla nich dłu gie ter mi -
ny płat no ści, kre dy tu jąc tym sa mym dzia łal ność
swo je go dłuż ni ka. W przy pad ku trans ak cji
przed się biorstw z wła dza mi pu blicz ny mi Dy -
rek ty wa nie wpro wa dza moż li wo ści dłuż szych
niż 60 dni ter mi nów płat no ści. Prze pi sy te bę -
dą w szcze gól no ści ko rzyst ne dla przed się -

biorstw bio rą cych udział w prze tar gach pu blicz -
nych, co w du żej czę ści do ty czy tak że firm
z sek to ra bu dow la ne go. 

Dy rek ty wa prze wi du je tak że środ ki znie chę -
ca ją ce do do ko ny wa nia opóź nień w płat no -
ściach. Pierw szym z nich są od set ki za opóź -
nie nia w płat no ściach. Par la ment Eu ro pej ski
zde cy do wał o pod wyż sze niu pod sta wy na li -
cza nia tych od se tek z 7 do 8%. Po nad to wie -
rzy ciel od pierw sze go dnia opóź nie nia upo -
waż nio ny jest to otrzy ma nia od dłuż ni ka re -
kom pen sa ty za od zy ska nie kosz tów na leż no -
ści w sta łej wy so ko ści 40 EUR. Oprócz sta -
łej kwo ty wie rzy cie lo wi przy słu gu je po nad to
pra wo do uzy ska nia od dłuż ni ka roz sąd nej re -
kom pen sa ty wszyst kich po zo sta łych kosz tów
prze kra cza ją cych tę kwo tę, po nie sio nych
z po wo du opóź nień w płat no ściach dłuż ni ka
m.in. sko rzy sta nie z usług praw ni ka czy fir -
my win dy ka cyj nej. 

Dy rek ty wa wzmac nia tak że prze pi sy do ty -
czą ce nie uczci wych wa run ków umów i prak -
tyk han dlo wych. I tak przy kła do wo wy klu cze -
nie od se tek za zwło kę czy re kom pen sa ty
kosz tów od zy ska nia na leż no ści w umo wie lub
prak ty kach han dlo wych uzna je się za ra żą co
nie uczci we. 

Wspo mnia ne prze pi sy mu sza zo stać wdro -
żo ne jesz cze przez pań stwa człon kow skie
do kra jo wych po rząd ków praw nych. Pań stwa
człon kow skie ma ją na to 2 la ta od cza su ofi -
cjal ne go opu bli ko wa nia Dy rek ty wy, co po win -
no na stą pić z po cząt kiem 2011r. Mam jed nak
na dzie ję, iż pań stwa człon kow skie zde cy du -
je się na szyb sze przy ję cie od po wied nich ak -
tów le gi sla cyj nych. Po zwo li to przed się bior -
stwom na szyb sze od zy ski wa nie na leż no ści,
a tym sa mym po win no przy czy nić się do po -
pra wy wa run ków pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej. 

Nie dla 
opóź nień
w płat no ściach

MAŁ�GO�RZA�TA�HANDZ�LIK�
Po�seł�do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go
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–� Na ostat�nich XXII� Mię�dzy�na�ro�do�-
wych� Tar�gach� Ochro�ny� Śro�do�wi�ska
w Po�zna�niu�PO�LE�KO�te�ma�tem�nr 1�wie�-
lu�kon�fe�ren�cji,�sym�po�zjów,�spo�tkań�był
pol�ski� sys�tem� fi�nan�so�wa�nia� ochro�ny
śro�do�wi�ska.
–� Bo jest uni ka to wym roz wią za niem

w ska li eu ro pej skiej i co naj waż niej sze
zna ko mi cie się spraw dza w prak ty ce. Wi dać
to po efek tach ochro ny śro do wi ska. Opie -
ra się na so lid nych, przez la ta do sko na lo -
nych fun da men tach: Na ro do wym Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
oraz fun du szach wo je wódz kich. To praw dzi -
wy oręż fi nan so wy, bez któ re go trud no so -
bie wy obra zić in we sto wa nie w ochro nę
śro do wi ska w ska li kra ju, a w szcze gól no -
ści w re gio nach, tak moc no zde gra do wa -
nych – jak ślą ski. Nie do prze ce nie nia jest
ro la tych fun du szy w pro mo wa niu eko lo gii
i po wszech nej edu ka cji spo łe czeń stwa
w tej dzie dzi nie.

Mi ni ster stwo Śro do wi ska przy go to wa ło
na Tar gi PO LE KO oka za łą eks po zy cję,
zwią za ną z fi nan so wa niem ochro ny śro do -
wi ska w Pol sce. Za in te re so wa nie nią też
prze ro sło ocze ki wa nia.

– Na�ro�do�wy�i wo�je�wódz�kie fun�du�sze
peł�nią�ro�lę�po�śred�ni�ka�we�wdra�ża�niu�eko�-

lo�gicz�nej� czę�ści� unij�ne�go� Pro�gra�mu
Ope�ra�cyj�ne�go�„In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�-
sko”.�Wszy�scy�za�in�te�re�so�wa�ni�in�we�sto�-
wa�niem�w go�spo�dar�kę�od�pa�da�mi,�wod�-
no�-ście�ko�wą�czy�wpro�wa�dza�niem�no�wo�-
cze�snych� tech�no�lo�gii� chcie�li�by� z te�go
pro�gra�mu�sko�rzy�stać...�

– To naj więk szy w hi sto rii Unii Eu ro pej -
skiej, prze zna czo ny dla Pol ski, ogól no kra -
jo wy pro gram ope ra cyj ny, któ ry ma nam po -
móc w osią ga niu unij nych stan dar dów. Nie
tyl ko w eko lo gii. 

Przy po mnij my. Łącz nie na na re ali za cję
te go Pro gra mu w la tach 2007-2013 prze zna -
czo no 37,6 mld eu ro! (pie nią dze unij ne
to 27,9 eu ro, kra jo we – 9,7 mld eu ro). Na za -
da nia śro do wi sko we tra fi oko ło 4,8 mld eu -
ro, czy li 13 proc. wszyst kich do stęp nych
w PO IiŚ – środ ków. 

Dys try bu cja środ ków z Pro gra mu od by -
wa się w try bie kon kur so wym. Udział w kon -
kur sach się spraw dza, wszyst kim da je rów -
ne szan se. Na to miast in we sty cje o stra te -
gicz nym zna cze niu dla kra ju tra fia ją na klu -
czo wą li stę pro jek tów in dy wi du al nych, za -
twier dza nych przez mi ni stra roz wo ju re gio -
nal ne go.
–�Jed�nym�z ta�kich�pro�jek�tów,�z za�gwa�-

ran�to�wa�ną� do�ta�cją 600� mi�lio�nów� zło�-

tych�był�„Sys�tem�go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi
dla�miast�Gór�no�ślą�skie�go�Związ�ku�Me�-
tro�po�li�tar�ne�go�wraz�z bu�do�wą�za�kła�dów
ter�micz�nej�uty�li�za�cji�od�pa�dów”. I...

– Za wie dli urzęd ni cy. Od po wie dzial ny
za tę ko niecz ną w re gio nie in we sty cję, po -
rząd ku ją cą ślą ski śmiet nik – Gór no ślą ski
Zwią zek Me tro po li tar ny nie zdą żył na czas
do star czyć peł nej do ku men ta cji. Za bra kło
de cy zji śro do wi sko wej. Już raz ter min jej do -
star cze nia zo stał prze su nię ty. Tym ra zem re -
sort śro do wi ska nie zgo dził się na ko lej ne
od ro cze nie, więc Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach, któ ry przez trzy la ta speł niał
dla te go pro jek tu ro lę In sty tu cji Po śred ni czą -
cej, nie miał wyj ścia. Ze wzglę dów for mal -
nych wy dał ne ga tyw ną oce nę wnio sku,
do ty czą ce go bu do wy za kła du ter micz ne go
uniesz ko dli wia nia od pa dów. W tej sy tu acji
pro jekt ten naj praw do po dob niej zo sta nie
skre ślo ny z li sty pro jek tów in dy wi du al nych.
–�Jak�Pa�ni�Pre�zes�oce�nia�wy�ko�rzy�sty�-

wa�nia� w wo�je�wódz�twie� ślą�skim� unij�-
nych�fun�du�szy�po�mo�co�wych?�

– Je ste śmy kra jo wym li de rem w po zy ski -
wa niu unij nych pie nię dzy z Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi sko”,
na pro jek ty, wy ła nia ne w kon kur sach. W za -

wię cej świa tła na...
eko ener ge ty kę!!

Roz mo wa
z GA bRIE LĄ LE NAR TO wIcZ,
Pre ze s Za rzą du 
wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska 
i Go spo dar ki wod nej 
w Ka to wi cach
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kre sie go spo dar ki wod no – ście ko wej – naj -
wię cej, bo aż 21 pod pi sa nych umów do ty -
czy wo je wódz twa ślą skie go. Łącz na war tość
tyl ko unij ne go do fi nan so wa nia w tej dzie dzi -
nie się gnę ła obec nie 2,4 mld zło tych. Kry ją
się za tym kon kre ty. Ta kie m. in. za da nia jak:
po rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko -
wej w dzie siąt kach ślą skich miast i gmin, m.
in. w Tar now skich Gó rach i Żo rach. 

Trwa tak że, współ fi nan so wa na ze środ -
ków eu ro pej skich, bu do wa kom plek so wych
sys te mów go spo dar ki od pa da mi m. in.
w So snow cu, w Biel sku -Bia łej i po wie cie
biel skim. Ostat nią pod pi sa ną przez Fun dusz
umo wą z Pro gra mu „In fra struk tu ra i śro do -
wi sko” by ło do fi nan so wa nie „Roz bu do wy Za -
kła du Za go spo da ro wa nia Od pa dów dla
Sub re gio nu Pół noc ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go” w So bu czy nie. 

Cie szą zre ali zo wa ne już w ra mach wcze -
śniej sze go okre su pro gra mo wa nia Fun du -
szu Spój no ści pro jekt po rząd ku ją ce kom -
plek so wo go spo dar kę wod no ście ko wą,
m. in. w Za brzu, Ra ci bo rzu czy Gli wi cach.
W li sto pa dzie br. za koń czo na zo sta ła jed -
na z więk szych eko lo gicz nych in we sty cji,
zwią za ną z kom plek so wym po rząd ko wa -
niem go spo dar ki wod no - ście ko wej w Ru -
dzie Ślą skiej. Re ali zo wa no ją przez 8 lat
na ży wym or ga ni zmie mia sta. Wy bu do -
wa no po nad 90 km sie ci ka na li za cyj nej, 18
no wych prze pom pow ni ście ków i dwie no -
wo cze sne oczysz czal nie. 

Prak tycz nie nie ma gmi ny w wo je wódz -
twie ślą skim, któ ra by nie pod ję ła się za dań
z tej dzie dzi ny na swo im te re nie. Po ostat -
nich po wo dziach, w sierp niu br. WFOŚ i GW
w Ka to wi cach pod pi sał po ro zu mie nie z Mar -
szał kiem Wo je wódz twa Ślą skie go na do fi -
nan so wa nie ko lej nych 40 do brych pro jek -
tów, z ma łych gmin re gio nu. Wcze śniej „nie
zmie ści ły się” one na li ście in we sty cji do do -
fi nan so wa nia, w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go. Środ ki po mo co we tyl ko na ten
cel – po nad 347 mln zło tych z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go dla na -
sze go re gio nu – oka za ły się nie wy star cza -
ją ce. Na szczę ście zna leź li śmy in ne roz wią -
za nie z udzia łem środ ków kra jo wych, któ -
ry mi dys po nu je nasz Fun dusz.
–� Ochro�na� kli�ma�tu� wy�mu�sza� tak�że

na Pol�sce�ogra�ni�cza�nie�emi�sji�dwu�tlen�-
ku�wę�gla�i in�nych�ga�zów�szko�dli�wych�dla
śro�do�wi�ska,� a więc� i tech�no�lo�gicz�ne
uno�wo�cze�śnia�nie�ener�ge�ty�ki,�ko�rzy�sta�-
nie�z od�na�wial�nych�źró�deł�ener�gii�itd.

– Ze wzglę du na ska lę za nie czysz cze nia
po wie trza na Ślą sku, je go ochro na za -
wsze by ła na szym prio ry te tem. Już w 2002
ro ku Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
ja ko pierw szy w kra ju roz po czął wspie ra nie
ob sza ro we go ogra ni cza nia ni skiej emi sji.
W kil ku dzie się ciu ślą skich gmi nach, w do -
mach i go spo dar stwach in dy wi du al nych
zli kwi do wa no do tąd 20 ty się cy sta rych,
nie eko lo gicz nych źró deł cie pła, za stę pu jąc

je przy jaź niej szy mi śro do wi sku. W ostat nich
la tach za mon to wa no bli sko 3 ty sią ce in sta -
la cji so lar nych. Tyl ko na te ce le Fun dusz
przy znał 270 mln zło tych. I da lej pre fe ru je -
my bar dziej efek tyw ne wy ko rzy sty wa nie
ener gii, 
– W ja�kim�sen�sie,�pro�szę�o przy�kła�dy.
– Przed do fi nan so wa niem pro jek tów eko -

ener ge tycz nych szcze gól nie wni kli wie pa -
trzy my – w ja kim stop niu wpi su ją się one
w lo kal ne i re gio nal ne uwa run ko wa nia. I kon -
cen tru je my się na sys te mo wym zwięk sza -
niu efek tyw no ści ener ge tycz nej w gmi -
nach. Naj tań szą i naj czyst szą ener gią jest
prze cież ta za osz czę dzo na, a my spo ro jej
mar nu je my. Chce my po móc to zmie nić. 

Jed nym z na szych prio ry te tów jest do fi -
nan so wy wa nie ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ków i pro jek ty, uwzględ nia ją ce po bór ener -
gii z za sto so wa nych od na wial nych i al ter -
na tyw nych źró deł ener gii. 

W tym ro ku za pro po no wa li śmy ślą skim
sa mo rzą dom przy go to wa nie pro fe sjo nal nych
pro gra mów ener go osz częd no ścio wych, do -
sto so wa nych do lo kal nych wa run ków,
z uwzględ nie niem wy ko rzy sta nia od na -
wial nych źró deł ener gii. Ich opra co wa nie
w 80 proc. po nie sio nych kosz tów – sfi nan -
su je my! Pod kre ślam, tyl ko tych pro gra -
mów, któ re bę dą re ali zo wa ne! A i na re ali -
za cję przy zna my pro me sę na pre fe ren cyj -
ną po życz kę.

Dla do bre go przy kła du po sta no wi li śmy
wes przeć opra co wa nie pi lo ta żo we go, po ka -
zo we go pro jek tu zwięk sze nia efek tyw no ści
ener ge tycz nej w jed nej z gmin. Przy po mnę,
że choć za ło że nia do gmin ne go pla nu za -
opa trze nia w ener gię są obo wiąz ko we, to
obec nie w Pol sce tyl ko 40 proc. gmin po sia -
da ta kie za ło że nia. Za le d wie co dzie sią ta
z nich uwzględ ni ła w tych pro gra mach rze -
czy wi ste, lo kal ne uwa run ko wa nia. Ta ki pro -
gram obo wiąz ko wy mo że być więc pierw -
szym kro kiem do stwo rze nia gmin nej stra -
te gii za pew nia ją cej bez pie czeń stwo ener -
ge tycz ne miesz kań com. Zresz tą Wo je -
wódz ki Fun dusz już te raz wspie ra kom plek -
so we dzia ła nia eko ener ge tycz ne i z wy ko -
rzy sta niem od na wial nych źró deł, choć do -
ty czą po je dyn czych obiek tów.
– Moż�na�je�wska�zać?�
– Jest wśród nich Wo je wódz ki Szpi tal

Spe cja li stycz ny w Czę sto cho wie, Cen trum
Re ha bi li ta cji w Ustro niu, Cen trum On ko lo -
gii w Gli wi cach. Po raz pierw szy wspar li śmy
rów nież no wo bu do wa ne obiek ty uży tecz no -
ści pu blicz nej. Pierw szym jest su per no wo -
cze sne, eko lo gicz ne przed szko le w Mar klo -
wi cach k/Wo dzi sła wia, gdzie za fun du szo -
we środ ki za in sta lo wa no 24 so la ry i pom -
pę cie pła. Z ko lei, w eko lo gicz nej sie dzi bie
Sta ro stwa w Bie ru niu sfi nan so wa li śmy za -
bu do wę pomp cie pła, in sta la cje grzew cze
z kli ma kon wek to ra mi, któ re zi mą ogrze wa -
ją bu dy nek, la tem dzię ki od zy sko wi cie pła,
chło dzą go!

Wspar li śmy też bu do wę jed nej z naj no -
wo cze śniej szych w Eu ro pie – bio ga zow ni

w ko sto wic kim Cen trum Ener gii Od na wial -
nej, stwo rzo nym przez Za kład Do świad czal -
ny In sty tu tu Zoo tech ni ki PIB w Grodź cu Ślą -
skim. Pod pi sa li śmy też umo wę o du żym dla
re gio nu zna cze niu, ja kim jest wspar cie fi nan -
so we bu do wy ko tła, spa la ją ce go bio ma sę
w Elek trow ni Ja worz no III, za kła dzie Po łu -
dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go. Bę -
dzie to jed na z naj więk szych w Pol sce jed -
no stek, pro du ku ją cych prąd z bio ma sy już
od 2012 ro ku.
–� Ka�to�wic�ki� Fun�dusz� za�in�spi�ro�wał

przy�śpie�sze�nie�po�rząd�ko�wa�nia�nie�bez�-
piecz�nie�ska�żo�nej�prze�strze�ni�po prze�my�-
śle, sku�tecz�nie roz�bra�ja�ne�są�naj�więk�sze
bom�by� che�micz�ne.� Nie� mar�twią� Pa�ni
Pre�zes�le�żą�ce�na�dal�odło�giem�in�ne�te�re�-
ny�zde�gra�do�wa�ne?�

– Prze szka dza ją mi, jak więk szo ści miesz -
kań ców Ślą ska. Na sze gmi ny, wo bec wie -
lu in nych pil nych po trzeb, nie chęt nie wy kła -
da ją pie nią dze na re wi ta li za cję po prze my -
sło wych kra jo bra zów. Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach do fi nan so wu je prze -
kształ ca nie te re nów po prze my sło wych
i zde gra do wa nych wy łącz nie pod ką tem ich
przy rod ni czej i kra jo bra zo wej re wi ta li za cji,
ale... Chęt nych do ko rzy sta nia z tej for my
po mo cy brak. Po wód? Na tak prze kształ co -
nych te re nach nie wol no przez kil ka lat in -
we sto wać. Nie wszy scy ro zu mie ją, że re kul -
ty wo wa ny te ren na tych miast dro że je i pod -
no si atrak cyj ność gmi ny. Trze ba o tym gło -
śno mó wić, na fo rum pu blicz nym.
–�W Ślą�skiej�Aka�de�mii�Eko�lo�gicz�nej?
– Pla nu je my ten te mat. To prze cież nie tyl -

ko pro blem znisz czo nych te re nów „ni czy ich”.
To szan sa dla zrów no wa żo ne go roz wo ju
Ślą ska, dla ko lej nych in we sty cji. Tak że im -
puls do po pra wy wa run ków ży cia i es te ty -
ki oto cze nia, kształ to wa nia bar dziej oby wa -
tel skie go sto sun ku do eko lo gii. Nie jest to
slo gan, lecz zwy kły ra chu nek.

– W Fun�du�szu�cią�gle�się�ra�chu�je.�Nie
za�brak�nie�pie�nię�dzy?�

– Na wszel kie po ży tecz ne dzia ła nia pro -
eko lo gicz ne, przy no szą ce ko rzy ści dla śro -
do wi ska, ale i opła cal ne eko no micz nie,
pie nię dzy wy star cza. Dzię ki unij ne mu wspar -
ciu jest ich na wet wię cej. Od ak tyw no ści sa -
mo rzą dów, ich chę ci i po my słów, a tak że
od ak tyw no ści oby wa tel skiej miesz kań ców
za le ży, w ja kim stop niu z nich sko rzy sta my.

– Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę
Roz ma wia ła:

Jo�lan�ta�Kar�mań�ska

Kolumny dofinansowane przez
Wojewódzki�Fundusz

Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej
w�Katowicach

EKOLOGIA
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Prowadzący tą uroczystość Fran�-
ci�szek�Busz�ka – Prze wod ni czą cy
Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi -
cach, przy po mniał o ge ne zie Ślą -
skie go Dnia Bu dow la nych, któ ry
ob cho dzo ny jest od 2008 ro ku, ro -
ku w któ rym sa mo rzą dy go spo dar -
cze i za wo do we oraz or ga ni za cje
po za rzą do we pro wa dzą ce dzia łal -
ność w ob sza rach in we sty cji, bu -
dow nic twa, nie ru cho mo ści, za war -
ły po ro zu mie nie o utwo rze niu plat -
for my współ dzia ła nia ja ko Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go. Obec nie
FO RUM re pre zen tu je po nad 40
tyś. osób ja ko ka dra in ży nie ryj no -
-tech nicz na i 300 or ga ni za cji go spo -
dar czych. Wspól ne dzia ła nia po dej -
mo wa ne przez uczest ni ków FO -
RUM dla od bu do wy i umac nia nia
wię zi in te gra cyj nych w re pre zen to -
wa nych śro do wi skach za owo co -
wa ły m.in. or ga ni za cją Ślą skie go
Dnia Bu dow la nych.

To świę to za my ka se zon bu -
dow la ny i jest do brym mo men tem
do pod su mo wa nia ko lej ne go trud -
ne go dla bu dow la nych ro ku. Jed -
nak dla śro do wi ska te wy zwa nia,
przed któ ry mi sta nę li, są ko lej ny mi
wy zwa nia mi dla jesz cze lep szej
pra cy. Prze wod ni czą cy zło żył
wszyst kim bu dow lań com po dzię ko -
wa nia za ich trud i ofiar ność.

Ko lej nym punk tem pro gra mu by -
ło wrę cze nie od zna czeń. ME DAL
„ZA DŁU GO LET NIĄ SŁUŻ BĘ” PRE -
ZY DEN TA RZE CZY PO SPO LI TEJ
POL SKIEJ otrzy ma li KRY�STY�NA
STAD�NIK – Kie row nik ds. przy go to -
wa nia pro duk cji PRZED SIĘ BIOR -
STWO RO BÓT IN ŻY NIE RYJ NYCH
„BOSZ KO -KO ZUB SKI” Sp. z o.o. Sp.
ko man dy to wa w Dą bro wie Gór ni czej
i HEN�RYK�ŁU�CZYK – kie row nik ro -
bót PRZED SIĘ BIOR STWO RO BÓT
IN ŻY NIE RYJ NYCH „BOSZ KO -KO -
ZUB SKI” Sp. z o.o. Sp. ko man dy to -
wa w Dą bro wie Gór ni czej.OD -

Sukcesy i wy zwa nia
bran ży bu dow la nej
14 paź dzier ni ka br. w Sa li Sej mo wej
Urzę du wo je wódz kie go w Ka to wi cach
od by ły się po raz trze ci ob cho dy Ślą -
skie go Dnia bu dow la nych or ga ni zo wa -
nych w ra mach Fo rum bu dow nic twa
Ślą skie go. Tym ra zem ob cho dy świę -
ta bu dow la nych po łą czo ne by ły z kon -
fe ren cją me ry to rycz ną „II Ślą skim Fo -
rum In we sty cji, bu dow nic twa, Nie ru -
cho mo ści”. Uro czy stość, któ ra sta je się
już tra dy cją i zna la zła trwa łe miej sce
w ka len da rzu wszyst kich ślą skich bu -
dow lań ców, by ła oka zją do pod su mo -
wa nia ko lej ne go trud ne go ro ku dla na -
szej bran ży i oka zją dla uho no ro wa -
nia  za słu żo nych  pra cow ni ków  bu -
dow nic twa. 

Fran�ci�szek�Busz�ka�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach

Me�da�le�„ZA�DŁU�GO�LET�NIĄ�SŁUŻ�BĘ”�PRE�ZY�DEN�TA�RZE�CZY�PO�SPO�LI�TEJ
POL�SKIEJ�wrę�czył�od�zna�czo�nym�wi�ce�wo�je�wo�da�ślą�ski�Adam�Ma�tu�sie�wicz
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ZNACZE NIA „ZA SŁU ŻO NY DLA BU -
DOW NIC TWA” otrzy ma li BAR�BA�-
RA�TWAR�DOSZ-MICH�NIEW�SKA –
CZŁO NEK RA DY ŚlO IIB. STA�NI�-
SŁAW�TA�DLA – PRE ZES ZA RZĄ DU
„BU DOW SER WIS”  Z. U. H. Sp.
z o.o. w Cho rzo wie i MA�RIUSZ�SA�-
RA�TO�WICZ – PRE ZES ZA RZĄ DU
„EL TRANS” Sp. z o.o. w Cho rzo wie.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści
by ło wrę cze nie WIEL KIEJ NA GRO -
DY PRE ZY DEN TA ŚLĄ SKIEJ IZBY
BU DOW NIC TWA Z LAU REM – DLA
OSÓB IN DY WI DU AL NYCH Z TY TU -
ŁEM „AU TO RY TET BU DOW NIC -
TWA I GO SPO DAR KI ŚLĄ SKIEJ”
Zbi�gnie�wo�wi�Pod�ra�zie – Pre zy den -
to wi Mia sta Dą bro wa Gór ni cza.

Wrę czo no rów nież na gro dy w kon -
kur sie BU DO WA RO KU 2009 dla firm
z woj. Ślą skie go.

Na gro dę II stop nia otrzy ma ła fir ma
Ar�kon Sp. z o.o. Biel sko -Bia ła za ze -
spół miesz ka nio wy ZŁO TE WZGÓ RZE
przy ul. Uro dzaj nej w Biel sku -Bia łej.

Dy plom ode brał Pre zes fir my Je�-
rzy�Woź�nia�kow�ski.

Na gro da II stop nia otrzy ma ło Ka -
to wic kie Przed się bior stwo Bu dow -
nic twa Prze my sło we go BU�DUS SA,

Ka to wi ce za bu dy nek
biu ro wy „Cen trum Biu -
ro we Ka zi mierz”
w Kra ko wie.

Dy plom ode brał
Pre zes Le�on� Ucka.

Na gro dą III stop nia
uho no ro wa no Przed -
się bior stwo Bu dow la -
ne ZUR Sp. z o.o. Gli -
wi ce za bu do wę ze spo łu ba se nów
otwar tych w An dry cho wie wraz
z za ple czem i nie zbęd ną in fra -
struk tu rą tech nicz ną – An dry chów,
al. Wietrz ne go.

Dy plom ode brał Pre zes Sła�wo�-
mir�De�ka.

Na gro da I stop nia
przy pa dła fir mie BU�-
DI�MEX SA War sza -
wa, Od dział Bu dow -
nic twa Ko mu ni ka cyj -
ne go Po łu dnie w Kra -
ko wie, za Prze bu do wę
Wę zła MURC KOW -
SKA w Ka to wi cach
wraz z bu do wą dróg
do jaz do wych. Dy plom
ode brał An�drzej�No�-
hel.

Na stęp nie wrę czo -
no Od zna ki Ho no ro -
we Pol skiej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa.
Zło tą otrzy ma ła Da�-
nu�ta�Bo�chyń�ska�-Pod�loch – Se -
kre tarz Ra dy ŚlO IIB III ka den cji.
Srebr ne: Ro�man� Kar�wow�-
ski – czło nek Pre zy dium ŚlO -
IIB III ka den cji, rzecz nik pra so wy
Izby, de le gat na Zjazd PIIB, Piotr
Wy�rwas – czło nek Pre zy dium
ŚlO IIB III ka den cji, de le gat
na Zjazd PIIB, Ma�ria�Świer�czyń�-
ska – czło nek Ra dy ŚlO IIB III ka -

den cji, de le gat na Zjazd PIIB i Krzysz�tof�Ko�lon�-
ko�– czło nek Ra dy ŚlO IIB, de le gat na Zjazd PIIB.

Tra dy cyj nie już pod czas Dnia Bu dow la nych wrę -
czo no rów nież „Zło ty Laur” In sty tu tu Go spo dar -
ki Nie ru cho mo ścia mi. Ta pre sti żo wa na gro da
przy zna wa na jest za wspar cie i roz wój go spo dar -
ki nie ru cho mo ścia mi oraz po dej mo wa nie przed -

się wzięć słu żą cych oszczęd no ściom ener gii
i ochro nie śro do wi ska. „Zło te Lau ry” ma ją na ce -
lu uho no ro wa nie pra cy osób, któ re na co dzień an -
ga żu ją się w roz wój go spo dar ki nie ru cho mo ścia -
mi. W tym ro ku Zło te Lau ry przy zna ne zo sta ły już
po raz trze ci.

Sta tu et ki „Zło ty Laur” otrzy ma ły: Gmi�na�Miej�-
ska�Bo�le�sła�wiec,�Urząd�Miej�ski�w Sko�czo�wie
i Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�im.�Obroń�ców�Po�-
ko�ju�z Gli�wic.

Ser�decz�ne�ży�cze�nia�bu�dow�lań�com�w dniu�ich�świę�ta
zło�żył�wi�ce�wo�je�wo�da�ślą�ski�Adam�Ma�tu�sie�wicz

Od�zna�cze�nia�„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”�wrę�cza�li�Prze�-
wod�ni�czą�cy�Sej�mi�ku�woj.�ślą�skie�go�Mi�chał�Czar�ski�i Pre�zy�dent�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk

TY�UTU�ŁEM�„AU�TO�RY�TET�BU�DOW�NIC�TWA I GO�SPO�DAR�KI�ŚLĄ�-
SKIEJ”�uho�no�ro�wa�no�Zbi�gnie�wa�Pod�ra�zę�–�Pre�zy�den�ta�Mia�sta�Dą�bro�-
wa�Gór�ni�cza

Lau�re�aci�na�gro�dy�w kon�kur�sie�BU�DO�WA�RO�KU 2009

Wy�róż�nie�ni�Od�zna�ka�mi�Ho�no�ro�wy�mi�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�-
nic�twa

W tym�ro�ku�sta�tu�et�ki�„Zło�ty�Laur”�otrzy�ma�ły:�Gmi�na�Miej�ska�Bo�le�sła�-
wiec,�Urząd�Miej�ski�w Sko�czo�wie�i Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�im.
Obroń�ców�Po�ko�ju�z Gli�wic.

ŚLĄ SKI DZIEŃ bU DOw LA NYcH 2010
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Do ko nu jąc otwar cia kon fe ren cji, Ta�-

de�usz�Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby
bu dow nic twa, przy po mniał, że jest to
ko lej ne wspól ne przed się wzię cie me -
ry to rycz ne  plat for my współ dzia ła nia
„Fo rum bu dow nic twa Ślą skie go”. wio -
dą cym blo kiem te ma tycz nym po przed -
niej kon fe ren cji był „Sys tem kształ ce -
nia kadr dla bu dow nic twa na po zio mie
śred nim i wyż szym”. Te ma ty ka obec -
nej zo sta ła usta lo na w trak cie cy klicz -
nych ob rad Ko le gium „Fo rum” w lip -
cu, sierp niu i wrze śniu br., na pod sta -
wie pro po zy cji po szcze gól nych sa mo -
rzą dów za wo do wych i go spo dar czych
wo je wódz twa ślą skie go.

Wio dą ca or ga ni za cja „Fo rum” w ob sza rze bu -
dow nic twa i go spo dar ki miesz ka nio wej ja ką jest
In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, sko or -
dy no wa ła me ry to rycz nie i or ga ni za cyj nie pierw -
szą se sję te ma tycz ną kon fe ren cji, ja ką jest pre zen ta cja „Pro jek tów roz -
wią zań re ali za cji bu dow nic twa miesz ka nio we go przez sa mo rzą dy te ry -
to rial ne”. Przy ję to ja ko cel pro gra mo wy kon fe ren cji, że roz wią za nia te,
zwłasz cza fi nan so wa ne ze źró deł po za bu dże to wych mo gą być uży tecz -
ne i po moc ne dla sa mo rzą dów te ry to rial nych wo je wódz twa ślą skie go,
w kształ to wa niu ich przy szłej po li ty ki miesz ka nio wej oraz two rze niu i re -
ali za cji pro gra mu bu dow nic twa spo łecz ne go. 

Brak miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go jest dzi -
siaj klu czo wą ba rie rą roz wo ju bu dow nic twa w Pol sce. Ten oczy wi sty fakt
dla wszyst kich or ga ni za cji pro jek tu ją cych i przy go to wu ją cych no we in -
we sty cje wska zał jed no znacz nie na ce lo wość, by ko lej ny blok te ma tycz -

Debata o ważnych problemach
budownictwa

Rada�Programowa�i�Moderatorzy�Konferencji

ny kon fe ren cji zo stał po świę co ny ak tu al nej oce nie „Sta nu pla no wa nia
i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go”. Od ręb nie – kra jo we go, re gio nal -
ne go i miej sco we go. Oce ny te po wie rzo ne do przed sta wie nia au to ry -
te tom na uko wym Po li tech ni ki Ślą skiej oraz Po łu dnio wej Okrę go wej Izbie
Urba ni stów w Ka to wi cach. Ko or dy nu ją cą tą se sję te ma tycz ną or ga ni -
za cja człon kow ska Ślą skiej Izby Bu dow nic twa – „AB – PRO JEKT” Sp.
z o.o. w Ty chach za pew ni ła tak że pre zen ta cję „Opi nii Głów nej Ko mi -
sji Urba ni stycz no -Ar chi tek to nicz nej o pro jek cie usta wy o zmia nie
usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym oraz nie któ -
rych in nych ustaw” wraz ze „Sta no wi skiem Za rzą du Ślą skie go Związ -
ku Gmin i Po wia tów”.

Od po nad dwóch lat pro wa dzi my w na szym śro do wi sku de ba tę do -
ty czą cą roz strzy ga nia prze tar gów na ro bo ty bu dow la ne tyl ko w opar -
ciu o jed no kry te rium ja kim jest ce na o zna mio nach „ra żą co ni -
skiej” – czę sto na po zio mie dum pin go wym, nie gwa ran tu ją cym od po -
wie dzial nej i pra wi dło wej re ali za cji in we sty cji. W trak cie dzi siej szej kon -
fe ren cji, uzna li śmy za ce lo we, aby do ko nać kon fron ta cji – Ocen prak -
ty ki sto so wa nia usta wy „Pra wo za mó wień pu blicz nych” przez „Za ma -
wia ją cych”, „Wy ko naw ców” i „Eks per tów”. Usta lić na tej pod sta wie moż -
li wo ści zbli że nia ich po glą dów i sta no wisk, a tak że przy go to wać wła -
sne pro jek ty zmian re gu la cyj nych tej usta wy w od nie sie niu do wie lu in -
nych ob sza rów jej sta no wie nia. 

Każ dy z tych trzech blo ków te ma tycz nych kwa li fi ku je się na znacz -
nie dłuż szą de ba tę niż ogra ni czo ny czas przy ję ty na ich roz pa trze nie
w to ku dzi siej szej kon fe ren cji. De cy du jąc się na tak zwar tą ich pre zen -
ta cję oraz dla za pew nie nia jak naj więk szej uży tecz no ści na szych ob -
rad – wy prze dza ją co – po nad 20 ar ty ku łów au to rów kon fe ren cji zo sta -
ło opu bli ko wa nych w spe cjal nym wy da niu cza so pi sma „Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go”, któ re prze ka za ne zo sta ły jej uczest ni kom.

Na za koń cze nie swo je go wpro wa dze nia Ta de usz Wnuk przed sta wił
i po wi tał Ra dę Pro gra mo wą kon fe ren cji oraz Mo de ra to rów ko or dy nu -
ją cych przy go to wa nie po szcze gól nych se sji te ma tycz nych.
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Mo�de�ra�tor – Ar ka diusz Bo -
rek – Pre zes Za rzą du In sty tu tu
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi,
Wi ce pre zes Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa.

AU�TO�RZY�SE�SJI I:

Krzysz�tof�Mi�ku�ła – Prze wod -
ni czą cy Za rzą du Gór no ślą skie go
To wa rzy stwa Go spo dar cze go,
Wie�sław� Okoń�ski – Pre zes

Za rzą du P. B. „Ro bud” Sp. z o.o.
w Gli wi cach, 
Da�riusz�Je�zior�ski – Dy rek tor

Ze spo łu ds. Fi nan so wa nia Nie ru -
cho mo ści PKO BP O/Ka to wi ce,
Ja�ro�sław�Wie�szo�łek – Pre zes

Za rzą du Spół ki Miesz ka nio wej
„My sło wi ce” Sp. z o.o. w My sło -
wi cach,
Piotr�Ro�man – Pre zy dent Mia -

sta Bo le sła wiec.

***

„Sy�tu�acja� miesz�kal�nic�twa
w na�szym�kra�ju�jest�zde�cy�do�-
wa�nie�nie�po�ko�ją�ca” – ty mi sło -
wa mi roz po czął pa nel te ma tycz -
ny Ar�ka�diusz�Bo�rek Do dał, że
„...Pol ska znaj du je się pod tym
wzglę dem da le ko w ty le w po rów -
na niu do państw za chod nio eu ro -
pej skich. Nie tyl ko je śli cho dzi
o ilość no wo pow sta łych za so -
bów miesz ka nio wych, ale rów nież
o stan tech nicz ny bu dyn ków,
gdzie w przy pad ku bu dow nic twa

kra jo we go, wie le za so bów miesz -
ka nio wych cha rak te ry zu je się ni -
skim stan dar dem wy ko naw stwa
i uży tych ma te ria łów w mo men -
cie ich po wsta wa nia, jak i na stę -
pu ją cy mi po bu do wie wie lo let ni -
mi za le gło ścia mi re mon to wy mi...”. 

Ko niecz nym – we dług zgod nej
opi nii wszyst kich pre le gen tów tej
se sji – jest na tych mia sto wa trans -

for ma cja w dzia ła niach rzą du,
któ rej efek tem bę dzie co naj -
mniej zmniej sze nie, a naj le piej eli -
mi na cja „gło du miesz ka nio we -
go”, z któ rym bo ry ka się na sze
spo łe czeń stwo. W Pol sce bra ku -

je ok. 1460 ty się cy miesz kań,
a prze cięt ne mie sięcz ne wy na gro -
dze nie nie wy star cza na na by cie
na wet 1 m kw. miesz ka nia – na te
przy to czo ne da ne GUS -u po wo -
ły wał się w swo im re fe ra cie Wie�-
sław�Okoń�ski. Zwró cił on uwa -
gę na po trze bę utwo rze nia fun da -
cji bu dow nic twa spo łecz ne go,
dzia ła ją cej w opar ciu o no wo
przy go to wy wa ne roz wią za nia
praw ne umoż li wia ją ce sa mo rzą -
dom te ry to rial nym i gmin nym za -
wie ra nie umów o współ pra cy
z fun da cja mi i or ga ni za cja mi po -
żyt ku pu blicz ne go.

„Pro po zy cje al ter na tyw nych
spo so bów fi nan so wa nia in we -
sty cji wspie ra ją cych roz wój spo -
łecz nych za so bów miesz ka nio -
wych” przed sta wił Da�riusz� Je�-
zior�ski z PKO BP. – któ ry zwró -
cił uwa gę uczest ni ków kon fe ren -
cji na moż li wo ści fi nan so wa nia
za so bów miesz ka nio wych
w opar ciu o two rze nie spo łecz -
nych grup miesz ka nio wych, któ -
rych za sa dy funk cjo no wa nia
przed sta wi ło Mi ni ster stwo In fra -
struk tu ry. 

Tak po pu lar ne w ostat nich la -
tach TBS -y też bo ry ka ją się z pro -
ble ma mi. W 2009r. rząd wy co fał
się ze wspie ra nia bu do wy miesz -
kań na wy naj mem w sys te mie to -
wa rzystw bu dow nic twa spo łecz -
ne go. „Zna jąc ak tu al ną sy tu ację
fi nan sów pań stwa oraz pro wa -

dzo ną przez rząd po li ty kę
oszczęd no ścio wą, nie na le ży li -
czyć w naj bliż szym cza sie na rzą -
do wy pro gram fi nan su ją cy ten typ
bu dow nic twa miesz ka nio we go”.
Zda niem Krzysz�to�fa� Mi�ku�-
ły – bio rąc pod uwa gę tę sy tu ację
oraz fakt „du żej nie za spo ko jo nej
po trze by miesz ka nio wej” na le ży
szu kać no we go mo de lu re ali za -

cji te go ty pu bu dow nic twa. Mo że
za tem za sad nym i roz sąd nym
roz wią za niem bę dzie in we sto -
wa nie przez TBS -y w ob li ga cje
za mien ne i od ro czo ne pra wo
wła sno ści. (eb)

SE�SJA I: PRO JEK TY ROZ WIĄ ZAŃ RE ALI ZA CJI 
BU DOW NIC TWA MIESZ KA NIO WE GO
PRZEZ SA MO RZĄ DY TE RY TO RIAL NE

Ar ka diusz Bo rek

Krzysz tof Mi ku ła

Dariusz Je zior ski

Wiesław Okoński

Jarosław Wieszołek

Przedstawiciel władz Bolesławca
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Mo�de�ra�tor – 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, Wi ce pre zes
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

AU�TO�RZY�SE�SJI II:

Krzysz�tof�Ga�si�dło – Dzie -
kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej,
Zbi�gniew�Ka�miń�ski – Pro -

dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej,
Krzysz�tof�Kaf�ka – Pre zes

Po łu dnio wej Okrę go wej Izby
Urba ni stów w Ka to wi cach,
Grze�gorz�A.�Bu�czek – Se -

kre tarz Głów nej Ko mi sji Urba -
ni stycz no -Ar chi tek to nicz nej
w War sza wie.

***

„Pro jek tu ją ce i re ali zu ją ce
in we sty cje, or ga ni za cje bu -
dow nic twa nie zmien nie
od sze re gu już lat wska zu ją
na dłu go trwa łe i żmud ne pro -
ce du ry uzy ski wa nia de cy zji

lo ka li za cyj nych, po zwo leń
na bu do wę, uzgod nień śro -
do wi sko wych. Po nad to, nie
za wsze ale czę sto ob cią żo -
ne biu ro kra cją i uzna nio wo -
ścią wie lu or ga nów władz
pu blicz nych. Ten stan po -
twier dza na dal brak spój ne -
go sys te mu praw ne go, re gu -
lu ją ce go pro ce sy in we sty -
cyj ne i bu dow la ne, a wśród
nich do ty czą cych pla no wa nia
i za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go.” – ta kie go wpro -
wa dze nia do ko lej nej se sji te -
ma tycz nej do ko nał Jó�zef
Ku�klok�-Opol�ski. „W prak ty -
ce, już po kil ku la tach oka za -
ło się, że obec na ustaw
na po zio mie kra jo wym i re -
gio nal nym nie dzia ła zgod nie
z in ten cja mi usta wo daw -
cy – po nie waż pań stwo sa mo

po zba wi ło się w znacz nym
stop niu wpły wu na za go spo -
da ro wa nie prze strzen ne,
prze ka zu jąc władz two pla -
ni stycz ne gmi nom... ob ja -
wem te go, by ły mię dzy in ny -
mi, zna ne trud no ści w re ali -

za cji kra jo wych re ali za cji dro -
go wych (in fra struk tu ral -
nych),... a do raź nym roz wią -
za niem oka za ły się tzw. spe -
cu sta wy... któ re oka za ły się
sku tecz ne.... Na dłuż szą me -
tę ta ki spo sób za rzą dza nia
prze strze nią jest jed nak nie -
ra cjo nal ny.” Te wy bra ne oce -
ny za war te w ar ty ku le „Kon -
cep cje prze strzen ne go za go -
spo da ro wa nia kra ju, a in we -
sty cje ce lu pu blicz ne go”
przed sta wił prof. dr hab. inż.
Krzysz�tof�Ga�si�dło. W od nie -
sie niu na to miast do pla no wa -
nia re gio nal ne go – prof. dr
Zbi�gniew�Ka�miń�ski. „Plan
Za go spo da ro wa nia Prze -
strzen ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go” – ja ko je dy ny
w kra ju zo stał opra co wa ny
w opar ciu o ak tu al ną usta wę
i w tym sen sie był opra co wa -
niem pio nier skim w ska li kra -
ju. „W no wych re gu la cjach
praw nych, wy ra zem pla no -
wa nia re gio nal ne go po wi -
nien być jed nej pod sta wo wy
do ku ment – zda niem prof.
Ka miń skie go – prze strzen -

na stra te gia roz wo ju wo je -
wódz twa”. Człon ko wie Głów -
nej Ko mi sji Urba ni stycz no -Ar -
chi tek to nicz nej przy Mi ni -
strze In fra struk tu ry mie li bar -
dzo istot ny dys kom fort for mu -
łu jąc swo ją opi nię do pro jek -
tu no we li za cji usta wy o pla -
no wa niu i za go spo da ro wa niu
prze strzen nym – prze ka zał dr
Grze gorz A. Bu czek – peł nią -
cy funk cję jej Se kre ta rza,
a za ra zem Wi ce pre ze sa To -
wa rzy stwa Urba ni stów Pol -
skich. „Z jed nej stro ny – pro -
jekt ten za wie ra wie le do -
brych roz wią zań  - wpro wa -
dza jąc nor ma ty wy urba ni -
stycz ne, in sty tu cji me dia to ra
oraz li kwi du jąc „de cy zję
o wa run kach za bu do wy”, ko -
rup cjo gen ną i pro mu ją cą
„roz le wa nie” się miast. Z dru -

giej stro ny – nie za pew nia
ocze ki wa ne go uprosz cze nia
i przy spie sze nia pro ce sów
in we sty cyj nych oraz upo -
wszech nie nia. Prze ciw nie,
na stą pi zbęd ne skom pli ko wa -
nie pro ce dur.” 

SESJA�II: STAN PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KRAJOWEGO, 
REGIONALNEGO, MIEJSCOWEGO

Józef Kuklok-Opolski

Krzysztof Gasidło Grzegorz A. Buczek

Zbigniew Kamiński
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Mo�de�ra�to�rzy�– Ta�de�usz�Wnuk� -
Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa,
Fran�ci�szek�Busz�ka – Prze wod ni -

czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa, Wi ce pre zes
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

AU�TO�RZY�SE�SJI III:

Ja�ro�sław� Ro�kic�ki – Kie row nik
Biu ra Ko or dy na cji Za mó wień Pu -
blicz nych i Opi nii Praw nych Urzę du
Mia sta Dą bro wa Gór ni cza,
Ste�fa�nia�Cza�ja-Krę�cioch – Dro go -

wa Tra sa Śred ni co wa S.A. w Ka to wi -
cach,
Gra�ży�na Sze�li�ga – Dy rek tor ds.

mar ke tin gu „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach,
An�naPie�cho�ta-Szcze�pań�ska– Dy -

rek tor „DAN – POL” Sp. j. w Ty chach,
Wło�dzi�mierz�Dzier�ża�now�ski – eks -

pert Gru pa Do rad cza Sien na Sp.
z o.o., War sza wa
Ja�cek� Kacz�mar�czyk – eks pert

LEX – FIN Fi nan se i Ob rót Go spo dar -
czy - Do radz two i Usłu gi, Kra ków,

***
„Dla cze go „Za ma wia ją cy”,

a zwłasz cza sa mo rzą dy te ry to rial ne,
w od nie sie niu do in we sty cji pu blicz -
nych, sto su ją wy łącz nie tyl ko jed no

kry te rium ce no we w roz strzy ga niu
prze tar gów za mó wień pu blicz nych
na kon trak ty bu dow la ne”? Czy mi mo
zna czą cej po pra wy wy kład ni Urzę du
Za mó wień Pu blicz nych i orzecz nic -
twa nie jest jed nak ko niecz ne dal sze
do pre cy zo wa nie de fi ni cji ce ny ra żą -
co ni skiej, w obec nej po sta ci nad uży -
wa nej przez nie uczci wych uczest ni -
ków prze tar gów? Czy do ko na ne
ostat nie dwie no we li za cje usta -
wy – pod da wa nej oce nie – za pew ni -

ły uprosz cze nie za war tych w nich no -
wych re gu la cji w oce nie nie tyl ko „Za -
ma wia ją cych” ale rów nież „Wy ko naw -
ców”? Na te py ta nia bę dzie my pró -
bowa li zna leźć od po wiedź w ostat niej
czę ści te ma tycz nej kon fe ren cji - Ta�-
de�usz�Wnuk oraz Fran�ci�szek�Busz�-
ka – jej mo de ra to rzy wraz z pa ne li -
sta mi. Od po wia da jąc na pierw sze
z tych py tań, dr Ja�ro�sław� Ro�kic�-
ki – stwier dził: „Za ma wia ją ce mu jest
naj pro ściej oce nić ofer ty sto su jąc
jed no kry te rium oce ny we dług for mu -
ły ma te ma tycz nej, co spra wia, iż
pro ces przy go to wa nia spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia jest
krót szy niż w przy pad ku ko niecz no -
ści opi su po za ce no wych kry te riów
oce ny ofert.... W przy pad ku kon tro li
za mó wień pu blicz nych, zwłasz cza
współ fi nan so wa nych ze środ ków
unij nych, ewen tu al ne za rzu ty nie bę -
dą się od no sić do nie pra wi dło we go
opi su tych kry te riów przez „Za ma wia -
ją ce go”.... Na ryn ku za mó wień pu -
blicz nych nie ma wy pra co wa nej
i spraw dzo nej przez Za ma wia ją cych
me to do lo gii usta la nia po za ce no wych
kry te riów ce no wych ofert”. „Wy da je
się, że roz wią za niem pro ble mu ce ny
ra żą co ni skiej w sto sun ku do przed -
mio tu za mó wie nia by ło by do pusz cze -
nie przez usta wo daw cę od rzu ce nie
ofert o naj wyż szej i naj niż szej ce nie
oraz wy bo rze ofer ty zbli żo nej do ce -
ny śred niej” – to pro po zy cja od po wie -
dzi na dru gie py ta nie przez DTŚ S.A.
w Ka�to�wi�cach. Do da nie do art. 90
ust. 1 P. Z. P. zda nia: „do mnie my wa
się, że ofer ta za wie ra ra żą co ni ską
ce nę je śli jest niż sza od usta lo nej
przez „Za ma wia ją ce go” war to ści
przed mio tu za mó wie nia lub cen ryn -
ko wych przed mio tu za mó wie nia
o 30%” to ko lej na pro po zy cja do pre -
cy zo wa nia ce ny ra żą co ni skiej au tor -

stwa dr�Ewy�Prze�szło oraz dr Ju�sty�-
ny�Kow�nac�kiej z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. Z ko lei – Wło�dzi�mierz�Dzier�-
ża�now�ski – au tor ar ty ku łu „Ce na ra -
żą co ni ska a czyn nie uczci wej kon -
ku ren cji” po in for mo wał do dat ko wo
o pro wa dzo nych w Urzę dzie Za mó -
wień Pu blicz nych przy go to wa niach
do ko lej nej no we li za cji przed mio to wej
usta wy w for mie „Pro jek tu za ło żeń”.
Jed nym z nich jest „ko niecz ność
bra nia pod uwa gę przez „Za ma wia -
ją cych” przy oce nie wy stę po wa nia ra -
żą co ni skiej ce ny oko licz no ści
uwzględ nie nia przez „Wy ko naw cę”
w zło żo nej ofer cie obo wiąz ku w za -
kre sie za pew nie nia pra cow ni kom
pła cy mi ni mal nej oraz bez piecz nych
i hi gie nicz nych wa run ków pra cy”.
Ko lej nym za ło że niem jest pro po no -
wa na mo dy fi ka cja de fi ni cji „ro bo ty bu -
dow la ne” oraz wpro wa dze nie de fi ni -
cji le gal nej „obiek tu bu dow la ne go”. 

Uprosz cze nia wpro wa dzo ne ostat -
nią no we li za cją usta wy P. Z. P nie za -
wsze jed nak pro wa dzą do ce lu, ja kie -
go ocze ki wa ły rze sze sto su ją cych
usta wę – ja sno ści i przej rzy sto ści za -
sad oraz prze wi dy wal no ści roz strzy -
gnięć – stwier dzi ła w od po wie dzi

na trze cie py ta nie Gra�ży�na Sze�li�-
ga – Dy rek tor „Bu dus” S.A. w Ka to wi -
cach – do da jąc, że od no si tą oce nę
mię dzy in ny mi do „usta la nia wa run ków
umow nych”, „moż li wo ści za trzy ma nia
wa dium” oraz „szcze gó ło wo ści wy ma -
gań w za kre sie zdol no ści tech nicz nej,
eko no micz nej i fi nan so wej”. In dy wi du -
al ną oce nę skut ków bar dzo istot ne go
ogra ni cze nia „Wy ko naw com”, ubie ga -
ją cych się o za mó wie nia pu blicz ne
na ro bo ty bu dow la ne, środ ków ochro -
ny praw nej ja kim by ło od wo ła -
nie – przed sta wi ła An�na Pie�cho�ta�-

-Szcze�pań�ska – Dy rek tor „Dan
Pol” Sp. Jaw na w Ty chach. Za pro po -
no wa ła na ba zie do tych cza so wych do -
świad czeń pod ję cie dys ku sji
nad ewen tu al nym przy wró ce niem
w szer szym za kre sie pra wa do od wo -
ły wa nia w po stę po wa niach na ro bo -
ty bu dow la ne. Dr Ja�cek�Kacz�mar�-
czykwska zał w swej pu bli ka cji na wa -
lo ry sto so wa nia prze tar gu ogra ni czo -
ne go, w któ rym „Za ma wia jąc” czę sto
ma, a przy naj mniej mo że mieć wpływ
na to któ ry z „Wy ko naw ców” bę dzie
do pusz czo ny do zło że nia ofer ty. Zwró -
cił jed nak uwa gę, że ostat nia no we li -
za cja usta wy – zwłasz cza z za pi sów
za war tych w art. 22 ust 2B ni we czy ce -
lo wość sto so wa nia prze tar gów ogra -
ni czo nych. Już przy czy nia się
do zmniej szo ne go za in te re so wa nia je -
go sto so wa niem przez „Za ma wia ją -
cych”. Zbli żo ny po gląd przed sta wił
w swej pu bli ka cji Zbi�gniew�Po�pek
wraz z re ko men da cją wpro wa dze -
nia do przy szłych no we li za cji usta wy
pro jek tów roz wią zań au tor stwa Izby
Pro jek to wa nia Bu dow la ne go.

SESJA�III: PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY
PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OCENIE

„ZAMAWIAJĄCYCH”, „WYKONAWCÓW” I „EKSPERTÓW”

II „ŚLĄSKIE FORUM INwESTYcjI, bUDOwNIcTwA, NIERUcHOMOŚcI”

Jarosław Rokicki

Grażyna Szeliga

An na Pie cho ta-Szcze pań ska

Włodzimierz Dzierżanowski

Ja cek Kacz mar czyk
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Dą brow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo -
ka tor” na le ży do gro na naj więk szych spół dziel ni
miesz ka nio wych wo je wódz twa ślą skie go. Ist nie -
je od 1959 ro ku. Obec nie ad mi ni stru je 233 bu dyn -
ka mi miesz kal ny mi, w naj więk szych osie dlach mia -
sta, ta kich jak My dli ce, Re den osie dla przy ul. Ada -
miec kie go, Mor cin ka i osie dle Si kor skie go oraz Łęk -
ni ce.

Z re gu ły po pu lar ny jest ob raz osie dla sza re -
go blo ko wi ska, gdzie za miesz ka nie jest ra czej
przy krą ko niecz no ścią niż przy jem no ścią. W osie -
dlu My dli ce Pół noc SM „Lo ka tor” jest ina czej.

-Tu przy wią zu je się wie le uwa gi do te go, aby by -
ło ład nie i ko lo ro wo. Alej ki są wy bru ko wa ne, a blo -
ki ko lo ro we. Znaj du ją się tu też no we es te tycz ne
skwe ry z ma łą ar chi tek tu rą. Na wet kon te ne ry
na śmie ci są obu do wa ne i po ma lo wa ne w pa ste lo -
we, po god ne bar wy. War ty za uwa że nia jest też fakt,
że o es te ty kę klom bów dba ją sa mi miesz kań cy, któ -
rzy wio sną i la tem z wła snej ini cja ty wy sa dzą kwia -
ty i in ne ro śli ny ozdob ne. To po pro stu cie szy – mó -
wi Ta de usz Or pych – kie row nik ad mi ni stra cji osie -
dla i wie lo let ni dą brow ski rad ny Ra dy Miej skiej. -Jest
to też pierw sze osie dle, w któ rym w czę ści blo ków
wpro wa dzo no sys tem mo ni to rin gu. Każ dy po sia dacz
In ter ne tu ma moż li wość ob ser wa cji i tym sa mym re -
ago wa nia na to, co złe go dzie je się na par te rze bu -
dyn ku. 

W za so bach SM „Lo ka tor” w Dą bro wie Gór -
ni czej znaj du je się 17.048 miesz kań, w któ rych
miesz ka po nad 50 tys. osób. Osie dla po ło żo ne
są w róż nych re jo nach mia sta, ma ją cie ka wą ar -
chi tek tu rę i do brze roz wi nię tą in fra struk tu rę.
Ma ją też do god ne po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne
z oko licz ny mi mia sta mi oraz do bry i ła twy do jazd
do głów nych szla ków ko mu ni ka cyj nych. Miesz -
kań cy ma ją ła twy do stęp do usług han dlo wych,
ale i bli skie miej sca re kre acji, czy do upra wia nia
spor tu. 

-Czy za rzą dza nie du żą spół dziel nią jest ła -
twiej sze, czy trud niej sze niż ma łą? Za rzą dza jąc za -
so ba mi o po wierzch ni bli sko 950 tys. m kw. i ma -
jąc w tym po nad 50-let nie do świad cze nie mo że my
stwier dzić, że spół dziel nia tej wiel ko ści na praw dę
mo że funk cjo no wać do brze. Nie wąt pli wie wo bec
usta wicz nie zmie nia ją cych się prze pi sów w za kre -

sie spół dziel czo ści miesz ka nio wej or ga ni za cja
na szej pra cy wy ma ga cią głych zmian. Na ryn ku nie -
ru cho mo ści, mo im zda niem, funk cjo nu ją do brze za -
rów no ma łe jak i du że spół dziel nie miesz ka nio we.
Wszyst ko za le ży od te go jak się ni mi za rzą -
dza – mó wi Te re sa Hor bo wy, od 1999 ro ku pre zes
Za rzą du SM „Lo ka tor”, (zwią za na ze spół dziel nią
od 1991 ro ku).

Spraw ne ad mi ni stro wa nie ma jąt kiem spół dziel -
ni wy ma ga ło dzia łań do sto so wu ją cych jej struk tu -
rę do wy mo gów go spo dar ki ryn ko wej. Zmo der ni -
zo wa no sie dzi bę Za rzą du tak, aby in te re san ci mo -
gli spraw nie za ła twiać swo je spra wy. Tak że w tym
ce lu po wsta ło sta no wi sko in for ma cyj no – re cep -
cyj ne. Zwięk szo no też licz bę ad mi ni stra cji osie dlo -
wych, aby uła twić kon takt miesz kań ców z pra cow -
ni ka mi ad mi ni stra cji. Obec nie spół dziel nia ma 10
Ad mi ni stra cji, któ re spraw nie za rzą dza ją swo imi
za so ba mi. Atu tem SM „Lo ka tor” są wy kształ ce ni
pra cow ni cy. Zgod nie z wy mo ga mi usta wy o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi człon ko wie Za rzą du
spół dziel ni oraz kie row ni cy – po sia da ją li cen cję za -
rząd cy nie ru cho mo ści. Spół dziel nia sta ra się rów -

nież wdra żać no wo cze sne for my or ga ni za cji pra -
cy, aby spraw niej i szyb ciej re ago wać na sy gna -
ły miesz kań ców. Już wy pra co wa no wie le form sku -
tecz ne go za rzą dza nia. Spół dziel nia sta wia na no -
wo cze sność – ja ko pierw sza w re gio nie opo mia -
ro wa ła swo je za so by. Mon taż w miesz ka niach za -
wo rów ter mo sta tycz nych, po dziel ni ków cie pła
i wo do mie rzy umoż li wił miesz kań com po no sze nie
opłat za rze czy wi ste zu ży cie me diów. Spry wa ty -
zo wa no ob słu gę tech nicz ną oraz służ by po rząd -
ko we. Spół dziel nia dba o po pra wę wa run ków za -
miesz ki wa nia. Re mon tu je i mo der ni zu je swo je za -
so by, ko rzy sta jąc z no wo cze snych i przy ja znych
dla śro do wi ska ma te ria łów. 

-Obec nie naj waż niej sze jest dla nas kon ty nu -
owa nie pro gra mu ocie pla nia bu dyn ków i usu wa -
nia azbe stu. Tak że wpro wa dza nie zdal nych od -
czy tów dro gą elek tro nicz ną me diów – licz ni ki wo -
dy, po dziel ni ki kosz tów c. o. itp. W ubie głym ro -
ku za koń czy li śmy bu do wę 4 bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych z ga ra ża mi. Prze pi sy obec nie obo wią -
zu ją ce nie sprzy ja ją jed nak bu dow nic twu spół -
dziel cze mu. Pla ny na przy szłość? To zde cy do -

wa nie dal sza mo der ni za cja i wy mia na dźwi gów
oso bo wych w za rzą dza nych bu dyn kach. Chce -
my też wy mie nić in sta la cje cie płej i zim nej wo dy
oraz cen tral ne go ogrze wa nia. Za le ży nam na po -
pra wie es te ty ki, funk cjo nal no ści in fra struk tu ry osie -
dlo wej po przez zwięk sze nie miejsc par kin go wych,
na pra wę i wy mia nę na wierzch ni dróg i chod ni ków,
ogro dze nia pla ców za baw itp. – do da je pre zes
Hor bo wy.

Obec nie spół dziel nia naj bar dziej za do wo lo na jest
z moż li wo ści ko rzy sta nia z umo rze nia do 50
proc. po ży czek udzie la nych przez WFO ŚiGW
na re ali za cję Pro gra mu Ter mo mo der ni za cji Bu dyn -
ków Miesz kal nych i Usu wa nia Azbe stu. Tak że
z obo wiąz ku wy pła ca nia przez gmi ny od szko do -
wań dla spół dziel ni z ty tu łu nie za pew nie nia lo ka li
so cjal nych.

-Cie szy my się, że gmi na po ma ga na szym spół -
dziel com w for mie przy zna wa nych do dat ków
miesz ka nio wych, któ rzy przej ścio wo zna leź li
się w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Istot ne jest też
upo rząd ko wa nie w ostat nich la tach spraw te re -
no wo – praw nych i ty tu łów praw nych do grun -
tów na któ rych po sa do wio ne są spół dziel cze bu -
dyn ki – tłu ma czy pre zes Te re sa Hor bo wy.

SM „Lo ka tor” wspie ra pro wa dzo ne przez Pa -
łac Kul tu ry Za głę bia klu by osie dlo we, w któ rych
pro wa dzo na jest dzia łal ność skie ro wa na za rów -
no do dzie ci i mło dzie ży, jak rów nież do se nio rów.
W ra mach dzia łal no ści spo łecz no – wy cho waw -
czej pro wa dzi Pra cow nię Mo de lar ską „Ze fir”,
któ ra jest bar dzo pręż na, osią ga suk ce sy na szcze -
blu lo kal nym i mię dzy na ro do wym. Uczest ni cy pra -
cow ni zdo by wa ją zło te, srebr ne i brą zo we me da -
le w Pu cha rach Świa ta. Wcze śniej pro wa dził ją
nie ży ją cy już nie ste ty An drzej Ra chwał, lau re at
kon kur sów kra jo wych i mię dzy na ro do wych oraz
wy bit ny pe da gog. In struk tor pro wa dzą cy pra cow -
nię obec nie tak że jest do świad czo nym szko le niow -
cem, po nad to jest rów nież ak tyw nym człon kiem
Ko mi sji Spor to wej w Szwaj ca rii (FAJ) upraw nio -
nej do prze pro wa dza nia Pu cha rów Świa ta w Mo -
de lar stwie Lot ni czym. 

Dą brow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka -
tor” jest człon kiem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

Agniesz�ka�Zie�liń�ska

Dą brow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor”

Li czy się do bre za rzą dza nie

Siedziba�Zarządu�Spółdzielni�przy�ul.�Adamieckiego

Osiedle�Mydlice�jest�coraz�piękniejsze

Osiedle�Mydlice

NOwE ORGANIZAcjE cZŁONKOwSKIE ŚLĄSKIEj IZbY bUDOwNIcTwA
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Ze wzglę du na po ten cjał i wiel kość za so bów
Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
„Oskard” – no wy czło nek Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa – jest spół dziel nią wio dą cą w mie ście
i re gio nie. Jest „mat ką” i wzo rem dla in nych
spół dziel ni miesz ka nio wych w Ty chach. Roz -
wią za nia wdro żo ne w „Oskar dzie” (szcze gól -
nie or ga ni za cyj no -praw ne i eko no micz ne, tak -
że tech nicz ne) opra co wa ne przez wy so ko
wy kwa li fi ko wa ny i do świad czo ny ze spół, sto -
so wa ne są w sze re gu in nych spół dziel ni. 

Za hi sto rycz ną da tę po wsta nia spół dziel ni
uzna no dzień 9 wrze śnia 1958 r. Do 1983 r.
prze ję ła i wy bu do wa ła ona 18.276 miesz kań
w 347 bu dyn kach. W 1988 r. „Oskard” za rzą -
dzał 19.839 miesz ka nia mi w 407 bu dyn kach,
co sta no wi ło pra wie 2/3 za so bów miesz ka nio -
wych Ty chów. Funk cjo no wa ło 11 ad mi ni stra -
cji osie dlo wych. 20 lat te mu (do kład nie 27 kwiet -
nia 1991 r.). Ze bra nie Przed sta wi cie li TSM
„Oskard” wy ra zi ło zgo dę na wy dzie le nie się kil -
ku osie dli. Daw ne re jo ny go spo dar ki za so ba -
mi miesz ka nio wy mi prze kształ ci ły się w no we
spół dziel nie miesz ka nio we: „Glin ka”, „Ka ro li na”,
„Te re sa”, „We ro ni ka” i „Zu zan na”. Po tem po ko -
lei za czę ły się wy dzie lać osie dla dom ków jed -
no ro dzin nych w za bu do wie sze re go wej.

Na ko niec 2009 r. Spół dziel nia za rzą dza ła 216
bu dyn ka mi wie lo ro dzin ny mi w 80. nie ru cho -
mo ściach jed no - i wie lo bu dyn ko wych, w któ rych
znaj do wa ły się 14.082 lo ka le miesz kal ne. 7.856
z nich mia ło sta tus spół dziel czych wła sno ścio -
wych, 588 – lo ka tor skich a 5.502 – od ręb nej wła -
sno ści. W tym cza sie „Oskard” zrze szał 13.469
człon ków (w 2007 r. – 14.147; licz ba człon ków
ma le je, po nie waż we dług obo wią zu ją cych
od 15.04.2004 r. unor mo wań praw nych na -
byw cy spół dziel czych wła sno ścio wych praw
do lo ka li i wła ści cie le lo ka li wy od ręb nio nych nie
ma ją obo wiąz ku ubie ga nia się o człon ko -
stwo). Spół dziel nia go spo da ru je 785 ga ra ża mi
i miej sca mi po sto jo wy mi, po nad to lo ka la mi użyt -
ko wy mi w bu dyn kach miesz kal nych i pa wi lo nach,

te re na mi udo stęp nio ny mi pod dzier ża wę. Dzia -
łal ność spo łecz ną, oświa to wą i kul tu ral ną,
od któ rej sze reg in nych spół dziel ni zu peł nie się
uwol ni ło, pro wa dzi Spół dziel czy Dom Kul tu ry „Tę -
cza”, pięć klu bów osie dlo wych i mo de lar nia utrzy -
my wa ne w ca ło ści przez TSM „Oskard”.

W struk tu rach spół dziel ni funk cjo nu je Za kład
Re mon to wo -Bu dow la ny, któ re go rocz ny prze -
rób wy no si bli sko 10 mi lio nów zło tych. Za kład
świad czy usłu gi w za kre sie kon ser wa cji i re -
mon tów in sta la cji we wnętrz nych, ro bót ma lar -
skich, bru kar skich, mu rar sko -ślu sar skich, de -
kar skich, trans por to wo -sprzę to wych. Za trud nie -
nie w spół dziel ni wy no si 270 eta tów Wy ko rzy -
stu jąc po sia da ne przez pra cow ni ków li cen cje
za rząd ców nie ru cho mo ści, „Oskard” przej mu -
je w za rzą dza nie bu dyn ki na le żą ce do wspól -
not miesz ka nio wych. 

Za so by miesz ka nio we spół dziel ni wraz z upły -
wem cza su sta rze ją się, co po wo du je ko niecz -
ność więk szych na kła dów fi nan so wych na utrzy -
ma nie ich w na le ży tym sta nie. W 2010 ro ku wy -
dat ki na re mon ty bu dyn ków i dróg prze kra cza -
ją 13 mln zł. Na 2011 rok za pla no wa no kwo tę 24
mln zł. Tak du ży przy rost wy ni ka czę ścio wo z pod -
wyż sze nia od pi sów na fun dusz re mon to wy, ze
sku mu lo wa nia środ ków na re mon ty w ubie głych
la tach, z pla no wa ne go do fi nan so wa nia z WFO -
ŚiGW oraz eu ro fun du szy. 

Od kil ku na stu lat na stę pu je ra dy kal na po pra -
wa sta nu tech nicz ne go i es te ty ki za so bów. Zde -
cy do wa na więk szość bu dyn ków i pa wi lo nów zo -
sta ła pod da na grun tow nej ter mo mo der ni za cji.
W osie dlach przy by ły set ki miejsc par kin go wych,
no we pla ce za baw, miej sca wy po czyn ku, bo -
iska. Naj now szym przy kła dem ta kiej spor to wej
in we sty cji jest prze ka za ne w paź dzier ni ku
do użyt ku no wo cze sne bo isko wie lo funk cyj ne
w osie dlu „Mag da le na”.

– Kosz to wa ło ono 425 tys. zł. Pro jekt zo stał
przez nas zre ali zo wa ny przy 85-pro cen to wym do -
fi nan so wa niu z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go. Do tych czas je -
ste śmy je dy ną spół dziel nią miesz ka nio wą w wo -
je wódz twie ślą skim, któ rej przy zna no do ta cję
na ta ki cel – mó wi An drzej Ko żusz nik, pre zes
spół dziel ni. – Z my ślą o umoż li wie niu nie peł no -

spraw nym ko rzy sta nia z na sze go do mu kul tu ry,
do bu dyn ku SDK „Tę cza”, bę dą ce go jed ną
z wi zy tó wek na szej spół dziel ni, z wła snych
środ ków do bu do wa li śmy szyb z no wo cze sną win -
dą, któ rą uru cho mi my w grud niu br. Wcze śniej
po dob ną win dę za mon to wa li śmy w bu dyn ku Za -
rzą du spół dziel ni, aby oso bom nie peł no spraw -
nym nie tyl ko uła twić bez po śred ni kon takt z po -
szcze gól ny mi dzia ła mi spół dziel ni lecz tak że
stwo rzyć im szan sę pra cy w na szym ze spo le.

Obec nie naj waż niej sze pla ny spół dziel ni do -
ty czą usu nię cia azbe stu z ele wa cji bu dyn ków
(przy wy ko rzy sta niu środ ków ze wnętrz nych,
w tym z WFO ŚiGW), do koń cze nia wy mia ny i re -
mon tów wind w bu dyn kach. Pre zes An drzej Ko -
żusz nik wi dzi szan sę współ dzia ła nia w tym za -
kre sie z in ny mi człon ka mi Izby. – Za pra sza my
do od wie dze nia nas i do współ pra cy – mó wi.

O funk cjo no wa niu i ini cja ty wach TSM
„Oskard” moż na na pi sać bar dzo wie le. Wy ra -
zem uzna nia dla dzia łal no ści TSM „Oskard” są
przy zna ne jej w ostat nich dwóch la tach m. in.
Zło ta Ho no ro wa Od zna ka „Za za słu gi dla
wo je wódz twa ślą skie go”, Cer ty fi kat Spół dziel -
cze go Zna ku Ja ko ści za kon se kwent ne re ali -
zo wa nie pla nów re mon to wych i ter mo mo -
der ni za cyj nych bu dyn ków, przy zna ny przez
Zgro ma dze nie Ogól ne Kra jo wej Ra dy Spół -
dziel czej lub „Zło ty Laur” za szcze gól ny wkład
w roz wój go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi nada -
ny przez In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia -
mi w Ka to wi cach. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Oskard” jest
członkiem Śląskiej Izby Budownictwa.

Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa OSKARD

wi ta my w na szym gro nie
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Do ko nu jąc otwar cia XIII Ga li – Pre zy dent
Izby – Ta�de�usz�Wnuk przy po mniał, że jest to
już wiel ce tra dy cyj ne spo tka nie in te gra cyj ne re -
gio nu i kra ju, do da jąc „in te gra cja na sze go śro -
do wi ska jest cią gle po trzeb na, po trud nych pro -
ce sach trans for ma cji ustro jo wej oraz roz le głych
zmia nach struk tu ral nych i wła sno ścio wych
przed się biorstw w sek to rze bu dow nic twa.
Wraz z nią nie odzow na jest dal sza kon so li da -
cja dzia łań or ga ni za cji po za rzą do wych te go
sek to ra, aby współ dzia ła jąc z Par la men tem
i Rzą dem, za pew niać nie zbęd ną i ocze ki wa -
ną ra cjo na li za cję pro ce sów in we sty cyj nych
i bu dow la nych”. 

Wi ta jąc Pio�tra�Stycz�nia – Pod se kre ta rza
Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, po dzię ko -
wał za kon sul to wa nie i uzgad nia nie z or ga ni -
za cja mi ślą skie go bu dow nic twa wie lu no wych
pro jek tów le gi sla cyj nych te go re sor tu, do ty czą -
cych zwłasz cza pra wa bu dow la ne go, za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go oraz bu dow nic -
twa i go spo dar ki miesz ka nio wej. 

Ko lej ne po dzię ko wa nia – Ta de usz Wnuk
prze ka zał Pa nu Mi�cha�ło�wi� Czar�skie�-

mu� – Prze wod ni czą ce mu Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go, Sta�ni�sła�wo�wi� Dą�bro�-
wie – Wi ce wo je wo dzie Ślą skie mu – za po moc
władz wo je wódz kich w or ga ni zo wa nych przez
Izbę kon fe ren cjach me ry to rycz nych i wy daw -
nic twie cza so pi sma „Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go”. Tak że dla Gra�ży�ny� Ka�miń�-
skiej – Dy rek tor Wy dzia łu In we sty cji Urzę du
Mar szał ko wie go oraz Igo�ra� Śmie�tań�skie�-
go – Dy rek to ra Wy dzia łu In fra struk tu ry Ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go – za udział w pra -
cach Ka pi tu ły Na gród i Wy róż nień Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa. 

Za ob ję cie swym Pa tro na tem Ho no ro wym
Ga li oraz za po moc przy jej or ga ni za cji, Ta de -
usz Wnuk po dzię ko wał Pa nu Pio�tro�wi�Ko�jo�-
wi – Pre zy den to wi Mia sta By to mia, do da jąc,
że mia sto i Ope ra Ślą ska na trwa łe wpi sa ły się
w tra dy cję tych spo tkań. Tu od by ła się pierw -
sza ga la i więk szość ko lej nych włącz nie z dzi -
siej szą. Sa mo rząd te ry to rial ny Sie mia no wic Ślą -
skich – ja ko Lau re at Ga li – re pre zen to wa li Pa -
no wieAn�drzej�Go�ści�niak – Prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta oraz Pan Da�riusz�Bo�che�nek,

a po wiat Mi ko łow – je go Sta ro sta Pan Hen�ryk
Ja�ro�szek. 

Sło wa po wi ta nia w imie niu wszyst kich or ga -
ni za to rów Ga li, Pre zy dent Izby skie ro wał
do ko lej nych Go ści Ho no ro wych te go uro czy -
ste go spo tka nia: Pa ni Mał�go�rza�ty� Handz�-
lik – Po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go, Pa -
na Zbi�gnie�wa�Piąt�ka – Sze fa Wo je wódz kie -
go Szta bu Woj sko we go, Pro rek to rów Po li -
tech ni ki Ślą skie go – prof. Ja�na� Ślu�sar�ka
i prof. Lesz�ka�Bla�chy, Rek to ra Ślą skiej Wyż -
szej Szko ły Za rzą dza nia – prof. An�drze�ja�S.
Bar�cza�ka oraz prof. Ge�no�we�fy�Gra�bow�skiej
i prof. Sta�ni�sła�wy�Ka�lus – kie ru ją cych ka te -
dra mi Pra wa Uni wer sy te tu Ślą skie go. 

Ze szcze gól ną aten cją, Ta de usz Wnuk po -
wi tał Pa na Hen�ry�ka�Bli�dęwraz z naj bliż szą ro -
dzi ną i przy ja ciół mi, a tak że ks. Pio�tra�Brzą�-
ka�li�ka – przy ja cie la i opie ku na ślą skiej spo łecz -
no ści bu dow la nej, któ ry pod ta kim wła śnie ty -
tu łem zo stał Lau re atem Ga li. 

Jed nym z naj waż niej szych ob sza rów dzia łal -
no ści na szej Izby po zo sta je nie zmien -
nie – od sze re gu lat – bar dzo kon struk tyw na
i uży tecz na współ pra ca z Wo je wódz kim Fun du -
szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, or ga na mi Pań stwo we go Nad zo ru Bu dow -
la ne go oraz Okrę go wej In spek cji Pra cy – po wie -
dział Ta de usz Wnuk wi ta jąc Pa nią Ga�brie�lę�Le�-
nar�to�wicz – Pre zes Za rzą du Fun du szu, Pa na
To�ma�sza�Ra�dziew�skie�go – Z -cę Ślą skie go Wo -
je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go
oraz Pa na Wal�de�ma�ra�Ba�tu�gow�skie�go – Z -cę
Okrę go we go In spek to ra Pra cy. 

Sku tecz ność dzia ła nia na szej Izby jak i po -
zo sta łych sa mo rzą dów go spo dar czych i za wo -
do wych jest bez po śred nio za leż na od wza jem -
ne go, skon so li do wa ne go ar ty ku ło wa nia pro ble -
mów kra jo we go i ślą skie go bu dow nic twa wo -
bec or ga nów Sej mu, Rzą du i władz re gio nal -
nych. Ten wspól ny po gląd wy ra ża obec ność
na dzi siej szym spo tka niu wie lu zna czą cych or -
ga ni za cji po za rzą do wych – po wie dział Ta de -
usz Wnuk – wi ta jąc Pa na Ta�de�usza�Do�no�ci�-
ka – Wi ce mi ni stra z Rzą dzie Je�rze�go�Buz�ka,

Tra dy cyj ne spo tka nie słu żą ce in te gra cji i kon so li da cji śro do wi ska

Do ce nio no pro fe sjo na lizm, 
kre atyw ność, przed się bior czość 
wwy peł nio nej po brze gi Ope rze Ślą skiej w by to miu 26 li sto pa da br. od by ła się XIII GA LA bU DOw NIc TwA zor ga ni zo wa na przez
Ślą ską Izbę bu dow nic twa wraz z uczest ni ka mi „Fo rum bu dow nic twa Ślą skie go”. Na wnio sek Pre zy dium Izby, zo sta ło nada nych
po nad 100 od zna czeń, na gród i wy róż nień. Do ce nio no pu blicz nie, in dy wi du al ny pro fe sjo na lizm w dzia łal no ści za wo do wej, kre -
atyw ność i przed się bior czość po przez nada nie na gród – AU TO RY TET – bU DOw NIc TwA I GO SPO DAR KI ŚLĄ SKIEj. Po raz dru -
gi no bi li to wa no wy bit ne po sta cie two rzą ce hi sto rię go spo dar czą re gio nu Ty tu łem Ho no ro wym wraz z Me da lem „OSO bO wOŚĆ
bU DOw NIc TwA ŚLĄ SKIE GO
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Wi ce pre ze sa i Preze sa Re gio nal nej Izby Go -
spo dar czej w Ka to wi cach, Pa na Ste�fa�na
Czar�niec�kie�go – Wi ce pre ze sa Pol skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa w War sza wie. Wi ta jąc
pa na Wik�to�ra�Piw�kow�skie�go�– Prze wod ni czą -
ce go Za rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku In -
ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa w War sza -
wie, Pre zy dent Izby prze ka zał wy ra zy po -
dzię ko wa nia za licz ne i sku tecz ne dzia ła nia dla
po pra wy bez pie czeń stwa na bu do wach. 

Spo śród wie lu obec nych na Ga li part ne rów
go spo dar czych Izby, jej Pre zy dent po wi tał ja -
ko Lau re atów Na gro dy „Au to ry tet Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Ślą skiej” – Pa nów Pio�tra�Wo�-
jacz�ka – Pre ze sa Za rzą du Ka to wic kiej Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej S.A. oraz Jac�ka
Kwiat�kow�skie�go – Pre ze sa Za rzą du Za kła du
Do sko na le nia Za wo do we go w Ka to wi cach
wraz z gra tu la cja mi za pro fe sjo na lizm dzia ła -
nia i bar dzo wy mier ne dla re gio nu ślą skie go
efek ty ich dzia łal no ści. 

Do ko nu jąc syn te tycz ne go pod su mo wa nia
me ry to rycz nej dzia łal no ści or ga ni za cji człon -
kow skich Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, Pan Ta�-
de�usz�Wnuk�przy po mniał, że jej zwień cze niem
by ło wspól ne zor ga ni zo wa nie z uczest ni ka mi
„Fo rum” kon fe ren cji w dniu 14 paź dzier ni ka
w Sa li Sej mu Ślą skie go ja ko „II Ślą skie Fo rum
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”. Jej
głów nym prze sła niem był wie lo let ni już po stu -
lat śro do wisk bu dow la nych re gio nu o ko niecz -
no ści stwo rze nia kom plek so we go i spój ne go
sys te mu praw ne go, re gu lu ją ce go pro ce sy in -

we sty cyj ne i bu dow la ne. Uprasz cza ją ce go
do tych cza so we prze pi sy i pro ce du ry. Ko or dy -
nu ją ce go wza jem ne re gu la cje praw ne – przy -
naj mniej trzech ustaw: – pra wo bu dow la -
ne – o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym – o ochro nie śro do wi ska. 

W imie niu wła snym oraz Pre zy dium Izby zło -
żył po dzię ko wa nia i prze ka zał wy ra zy sza cun -
ku tym wszyst kim, któ rzy kształ to wa li po -

nad 13-let ni do ro bek Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa i za pew ni li, że jest sa mo rzą dem go spo dar -
czym – po sia da ją cym ugrun to wa na po zy cję, za -
rów no w re gio nie ślą skim jak i kra ju. 

Spo śród nich, bę dzie my sta le pa mię ta -
li – mó wi Pre zy dent – o udzia le w na szych do -
tych cza so wych do ko na niach – Pa ni Bar�ba�ry
Bli�dy – jed nej z za ło ży cie li Izby i jej Pre zy den -
ta przez okres 10-ciu lat.

ZŁOTE MEDALE „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”  PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Za wzo�ro�we,�su�mien�ne�wy�ko�ny�wa�nie�obo�wiąz�ków,�wy�ni�ka�ją�cych�z pra�cy�za�wo�do�wej�w służ�bie�Pań�stwa�otrzy�ma�li:�

An�drzej�Ru�bin�kie�wicz – Inżynier rezydent Dro go wa Tra sa Śred ni co wa S.A. w Ka to wi cach.
Bo�że�na�Du�na�szew�ska – FORM TEXT kie row nik Dzia łu pla no wa nia, mo ni to rin gu i ko or dy na cji Dro go wa Tra sa Śred ni co wa S.A. w Ka to wi cach. 
Jó�zef�Sa�dy – mu rarz bry ga dzi sta „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach
Zyg�munt�Tu�szyń�ski – sto larz „Bu dus” S.A. w Ka to wi cach
Ire�na�La�bus�– Star szy Pro jek tant Ar chi tek to nicz ne go Biu ra Pro jek tów „AB PRO JEKT” Sp. z o.o. w Ty chach.
Ma�ria�Pa�jąk – Star szy Pro jek tant Ar chi tek to nicz ne go Biu ra Pro jek tów „AB PRO JEKT” Sp. z o.o. w Ty chach.
Zyg�munt�Kor�nak – pra cow nik bu dow la ny „DAN POL” M. Pie cho ta Sp. Jaw na.
Ta�de�usz�Dłu�goń�– pra cow nik bu dow la ny „DAN POL” M. Pie cho ta Sp. Jaw na.
Ja�nusz�Dy�szy – Specjalista ds. technicznch Zakład Instalacji Elektrycznych „CA GRO” Sp. z o.o.
Ma�rian�So�larz – kierowca -operator Zakład Instalacji Elektrycznych „CA GRO” Sp. z o.o.

Me da le wrę czał: Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry Pan Piotr Sty czeń z udzia łem  wi ce wo je wo dy  ślą skie go  Sta ni sła wa
Dą bro wy.
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ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIA

– Od zna cze nia i me da le, a tak że

za szczyt ne ty tu ły, któ ry mi je -

ste ście Pań stwo ho no ro wa ni,

niech bę dą za chę tą dla gro na

go ści obec nych na dzi siej szej

uro czy sto ści, aby przez wy tę żo -

ną pra cę na rzecz re gio nu i kra -

ju, mo gli w przy szłym ro ku tak -

że oni po ja wić się na tej sce -

nie – po wie dział w by tom skiej
Ope rze Ślą skiej pod se kre tarz sta -
nu Piotr Sty czeń, pod czas de ko -
ra cji osób uho no ro wa nych za za -
słu gi dla ślą skie go bu dow nic twa. 
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Jacek�Burakowski – Kierownik bazy sprzętu i transportu Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o. w Katowicach. 
Jerzy�Nawrotek�– Inspektor nadzoru Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach.
Henryka�Kielar – Starszy Specjalista ds. przygotowania Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach.
Dorota�Małecka�– Starszy Specjalista ds. przygotowania Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach.
Bogusława�Żabicka�– Starsza Księgowa Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach.
Maciej�Boratyński – Kierownik Projektu – kierownik budowy „Budus” S.A. w Katowicach.
Stanisław�Bednarczyk�– Z-ca kierownika projektu „Budus” S.A. w Katowicach
Eugeniusz�Matysiok�– Kierownik Praktyczny Nauki Zawodu „Budus” S.A. w Katowicach
Antoni�Godziszewski – Z-ca Dyrektora ds. Zakupu „Budus” S.A. w Katowicach

Odznaczenia wręczali: Pan Minister Piotr Styczeń, wicewojewoda śląski Pan Stanisław Dąbrowa. 

ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” MINISTRA INFRASTRUKTURY
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ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OD ZNA CZE NIA „ZA SŁU ŻO NY DLA BU DOW NIC TWA”

Zbiorowa złota:
SPÓŁDZIELNIA�MIESZKANIOWA�„METALURG”�W DĄBROWIE�GÓRNICZEJ.
Nagrodę odbrali: Prezes Zarządu – Pan Andrzej Madej oraz Z-ca Prezesa – Maria Kapica.

„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” – ODZNACZENIE INDYWIDUALNE

Indywidualna srebrna:
Andrzej�Skocza
Architektoniczne Biuro Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Tychy
Dyrektor Biura Projektów Architektonicznych

Wyróżnienia wręczał Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego p. Michał Czarski.

Serdeczne�gratulacje�wszystkim�nagrodzonym�złożył
Przewodniczący�Sejmiku�Województwa�Śląskiego�p.
Michał�Czarski
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Zbio ro wa – zło ta 
„EL�TRANS”�Sp.�z o.o.�w Cho�rzo�wie.
Na gro dę ode brał Pre zes Za rzą du – Pan Ma riusz Sa ra to wicz.

In dy wi du al ne zło te:
Ire�na�Ada�mus – Spe cja li sta Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej.

In dy wi du al ne srebr ne:
Alek�san�dra�Ju�recz�ko, Z -ca kie row ni ka ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ha�li�na�Iwa�niec, spe cja li sta – Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Da�nu�ta�Pło�necz�ka, Z -ca kie row ni ka ser wi su tech nicz ne go Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ha�li�na�Tyt�ko, Star szy spe cja li sta, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ma�ria�Stry�czek, p. o. kie row ni ka dzia łu, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Jó�zef�Ga�łusz�ka, elek tryk, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Je�rzy�Bąk, kie row ca, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Mie�czy�sław�Mą�dry, kie row ca, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Je�rzy�So�lak, ogrod nik, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ma�rian�Pa�larz, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Adam�Pa�szew�ski, elek tryk, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Zdzi�sław�Grze�byk, in spek tor nad zo ru, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ta�de�usz�Ko�ście�sza, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ro�man�Mel�ka, kon ser wa tor – ślu sarz, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ry�szard�Mą�dry, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Je�rzy�Za�wadz�ki, Za kła dy Usłu go wo Han dlo we Bu do ser wis Sp. z o.o. w Cho rzo wie

In dy wi du al ne brą zo we:
An�drzej�Płon�ka, El trans Sp. z o.o. w Cho rzo wie
Ma�rek�Szen�dzie�lorz, Za kła dy Usłu go wo Han dlo we Bu do ser wis Sp. z o.o. w Cho rzo wie
Ewa�Trzciń�ska, Za kła dy Usłu go wo Han dlo we Bu do ser wis Sp. z o.o. w Cho rzo wie
An�na�Łycz�ba-Buc, Star szy in spek tor, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Le�szek�Mać�ko�wiak, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ja�nusz�Owcza�rek, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Piotr�Flor�jan, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Ire�ne�usz�Ma�gie�ra, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Jan�Fi�li�pek, Star szy mistrz, Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Jan�Ja�re�ma, mon ter c. o., Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
Da�riusz�Cie�ció�ra, mon ter c. o. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 

,,ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�GO�SPO�DAR�KI�KO�MU�NAL�NEJ”

In dy wi du al na – zło ta:
An�na�Maj�chro�wicz – Star szy Spe cja li sta Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Me ta lurg” w Dą bro wie Gór ni czej
Ja�dwi�ga�Cy�wiń�ska – Czło nek Ra dy Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Me ta lurg” w Dą bro wie Gór ni czej
Bo�że�na�Waj�da – Star szy Spe cja li sta Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Me ta lurg” w Dą bro wie Gór ni czej
Ali�na�Ko�nop�ka – Star szy Spe cja li sta Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Me ta lurg” w Dą bro wie Gór ni czej

OD ZNA CZE NIA „ZA SŁU ŻO NY DLA BU DOW NIC TWA”
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ODZNAKII HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

KONKURS „BEZPIECZNA BUDOWA  2010”

ZŁO TA
Ed�mund�Ja�nic – czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w I ka den cji był człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w II Ka den cji
był se kre ta rzem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Na IX Zjeź dzie Spra woz daw czo -Wy bor czym Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, któ -
ry od był się 10 kwiet nia 2010 r. zo stał wy bra ny na prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

SREBR NE:
An�na�Za�niat by ła człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w pierw szej i dru giej ka den cji.
Mał�go�rza�ta�Ma�tej�ko jest człon kiem Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa i by ła człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ślą skiej Okrę -
go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w pierw szej i dru giej ka den cji.
Da�riusz�Spie�cho�wicz jest człon kiem Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa był człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w po przed nich
dwóch ka den cjach. Jest rów nież człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w obec nej ka den cji 2010-2014.
Od�zna�ki�wrę�cza�li: Pan Ste fan Czar niec ki – Wi ce pre zes Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w War sza wie, z udzia łem p. Fran cisz ka Busz ki – Prze -
wod ni czą ce go Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.

Tradycyjnie podczas dorocznej Gali Budownictwa wręczone zostały na-
grody dla laureatów KONKURSU „BEZPIECZNA BUDOWA  2010”.

I�miejsce�w�konkursie „Bezpieczna budowa” 2010 zajęła firma:
Skanska�S.A.�Oddział�Budownictwa�Ogólnego�w�Kielcach.
Budowa: Multisoft – Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwa-
reowym Cyklem Multiplikacji w Warszowicach.
Nagrodę odebrał Manager Projektu Pan Wojciech�Maciągowski.
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 ogól-
nym, drogowo-mostowym, hydroinżynieryjnym i kolejowym. Zajmuje
się również realizacją mieszkaniowych projektów deweloperskich.

II�miejsce�egzequo „Bezpieczna budowa” 2010 dla:
Gliwickiego�Przedsiębiorstwa�Budownictwa�Przemysłowego�S.A.
za: Budowę i rozbudowę Budynku Szpitala B1 Chorzowskiego Centrum
Pediatrii i Onkologii,
oraz za: Budowę Hospicjum w Żorach.
Nagrodę odebrał Pan Dyrektor Jerzy�Burda.
Specjalizacją spółki jest budownictwo przemysłowe i użyteczności pu-
blicznej jak: hale produkcyjne, magazynowe, szpitale, kryte pływalnie, biu-
rowce, obiekty handlowe i sportowe oraz budynki mieszkalne. 

III�miejsce „Bezpieczna budowa” 2010 dla firmy:
MOLBUD - Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. - Goczałkowice-Zdrój
za: Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wiśle.
Nagrodę odebrał Współwłaściciel Spółki Pan Wojciech Pękała.
P.B.�MOLBUD�Sp.�z�o.�o. jest firmą budowlaną działającą na rynku od 20
lat. Jest to firma rodzinna, której zarząd stanowi małżeństwo Renata i Woj-
ciech Pękała, a większość funkcji kierowniczych powierzona jest członkom
rodziny, dlatego wszystkie powierzone nam inwestycje wykonujemy z naj-
większą starannością i oddaniem, a budowane obiekty traktujemy jak swoje. 
Skanska S.A., Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
S.A., Molbud Sp. z o.o. – laureaci konkursu „Bezpieczna Budowa” 2010.
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WIELKA NAGRODA
Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa 

DLA SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH, PRZEDSIĘBIORSTW, INSTYTUCJI 
ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 

ZWIĄ�ZEK�PRA�CO�DAW�CÓW�BU�DOW�NIC�TWA�W GLI�WI�CACH.
za: 

Wy�so�ce�efek�tyw�ne�re�pre�zen�to�wa�nie�pry�wat�nych�przed�się�bior�ców�
bu�dow�nic�twa�oraz�ak�tyw�ną�dzia�łal�ność�
w Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.�

Na gro dę ode brał Pre zes Za rzą du An�to�ni�Fa�li�kow�ski

SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�„MIE�CHO�WI�CE”�W BY�TO�MIU.
za: 

Efek�tyw�ną�dzia�łal�ność�sta�tu�to�wą�oraz�zre�ali�zo�wa�ny�pro�gram�
ter�mo�mo�der�ni�za�cji�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych�Spół�dziel�ni.
Na gro dę od bra li: Pre zes Za rzą du – Jo�an�na�Koch-Ku�bas

oraz An�zelm�Wie�czo�rek Prze wod ni czą cy Ra dy

PRZED�SIĘ�BIOR�STWO�IN�ŻY�NIE�RYJ�NO-BU�DOW�LA�NE
„BU�DE�CON” S.A.�W SO�SNOW�CU.

za: 
Osią�gnię�tą�po�zy�cję�ryn�ko�wą�i fi�nan�so�wą�w sek�to�rze�kra�jo�we�go

i re�gio�nal�ne�go�Bu�dow�nic�twa.
Na gro dę od bie rał: Pre zes Za rzą du Zyg�munt�Pu�char�ski�

oraz Wi ce pre zes Za rzą du Edy�ta�Pu�char�ska-Ce�bu�la.

STO�WA�RZY�SZE�NIE�WY�CHO�WAN�KÓW
PO�LI�TECH�NI�KI�ŚLĄ�SKIEJ.�OD�DZIAŁ�BU�DOW�NIC�TWA.�

za: 
Wy�so�ce�efek�tyw�ną,�spo�łecz�ną�dzia�łal�ność�sta�tu�to�wą�
oraz�za in�te�gra�cję�ab�sol�wen�tów�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.

Na gro dę ode bra li: Pre zes Za rzą du Ste�fan�Mer�cik
oraz Se kre tarz Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ewa�Ko�no�no�wicz. 
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KA�PI�TU�ŁA�NA�GRÓD
I WY�RÓŻ�NIEń
ŚLĄ�SKIEJ

IZBY�BU�DOW�NIC�TWA�

Ta�de�usz�Wnuk – Prze wod ni czą cy Ka -
pi tu ły, Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa 

Fran�ci�szek�Busz�ka – Wi ce prze wod ni -
czą cy Ka pi tu ły, Prze wod ni czą cy Ra dy
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa, 

Jan� Ślu�sa�rek� – Pro rek tor ds. Na uki
i Współ pra cy z Prze my słem Po li tech ni -
ki Ślą skiej

Gra�ży�na�Ka�miń�ska��– Dy rek tor Wy dzia -
łu In we sty cji Urzę du Mar szał kow skie go
woj. Ślą skie go

Igor�Śmie�tań�ski�– Dy rek tor Wy dzia łu
In fra struk tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go

Ste�fan�Czar�niec�ki – Wi ce pre zes Pol -
skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, 

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. Wi ce pre zes Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa 

Kry�sty�na�Pia�sec�ka�– Pre zes Za rzą du
Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej,
Czło nek Pre zy dium Izby

Ire�ne�usz�Masz�czyk – Pre zes Za rzą du
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A. w Ka -
to wi cach, Czło nek Ra dy Izby

An�drzej� No�wak – Prze wod ni czą cy
Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni -
ków Bu dow nic twa Od dział w Ka to wi -
cach

Ta�de�usz� Glücksman� – Wi ce pre zes
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa 

Mie�czy�sław� Pio�trow�ski� – ho no ro wy
pre zes Ka to wic kie go od dzia łu Pol-
skiego Związku In ży nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa.

WIELKA NAGRODA LAUREM
Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa 

DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WIELKA NAGRODA LAUREM
Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa 

DLA PRZY JA CIE LA I OPIE KU NA 
ŚLĄ SKIEJ SPO ŁECZ NO ŚCI BU DOW LA NEJ

MIASTO�SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE.�
za:

Tworzenie�warunków�wysoce�wymiernego�rozwoju�społecznego�i�gospodarczego�
Miasta�Siemianowice�Śląskie.

Nagrodę odebrał: Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Dariusz�Bochenek oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Andrzej�Gościniak.

To wy róż nie nie otrzy mał ksiądz Piotr�Brzą�ka�lik – dusz pa sterz trzeź wo ści ar chi die ce zji ka to wic kiej.
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Autorytet Budownictwa Śląskiego i Gospodarki Śląskiej
WIEL�KA�NA�GRO�DA�Z LAU�REM�Prezydenta�Śląskiej�Izby�Budownictwa

Szacunek, wiedza, doświadczenie, mądrość, twórcza praca. -
słowa, które powtarzały się podczas uroczystego wieczoru, wy-
pełnione treścią składają się na znaczenie słowa AUTORYTET.
W pospiesznych czasach, w gonitwie codzienności, gdy pewne
wartości ulęgają dewaluacji wskazywanie i honorowanie osób za-
sługujących na miano Autorytetów stanowi ważny element w in-
tegracyjnej misji Śląskiej Izby Budownictwa.

JAN�ŚLU�SA�REK
– Pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z prze my słem

Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach

PIOTR�WO�JA�CZEK
– Pre zes Za rzą du Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej S.A.

w Ka to wi cach

JA�CEK�KWIAT�KOW�SKI
– Pre zes Za rzą du Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go 

w Ka to wi cach

WAL�DE�MAR�WOJ�TA�SIK
– Dy rek tor ds. tech nicz no -in we sty cyj nych 

oraz Peł no moc nik Za rzą du Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

GRZE�GORZ�GO�WA�RZEW�SKI
– Pre zes Za rzą du

Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
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Autorytet Budownictwa Śląskiego i Gospodarki Śląskiej
WIEL�KA�NA�GRO�DA�Z LAU�REM�Prezydenta�Śląskiej�Izby�Budownictwa

NOR�BERT�GAL�LA
– Pre zes Za rzą du Re gio nal nej Fun da cji Po mo cy Nie wi do mym

w Cho rzo wie

MA�RIUSZ�SA�RA�TO�WICZ
– Pre zes Za rzą du „EL TRANS” Sp. z o. o.

w Cho rzo wie

KA�ROL�WOŹ�NICZ�KA
– Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej 

w Świę to chło wi cach

TO�MASZ�TYC
– Pre zes Za rzą du Przed się bior stwa Pro jek to wo-Wdro że nio we go 

Bu dow nic twa „PRO BET” sp. z o. o. w Ka to wi cach

WA�LE�RIAN�WI�TAS
– mgr inż. bu dow nic twa wod ne go

JO�AN�NA�KOCH-KU�BAS
– Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Mie cho wi ce” 

w By to miu
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TY TUŁ HO NO RO WY
WRAZ Z ME DA LEM 

„OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO” 
ZA WY BIT NE ZA SŁU GI DLA BU DOW NIC TWA 

Po raz dru gi Pre zy dium i Ra da Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa, uzna jąc za swo ją po win -
ność no bi li to wa nie wy bit nych po sta ci, szcze -
gól nie za słu żo nych dla bu dow nic twa, przy -
zna ła Ty tuł Ho no ro wy – OSO BO WOŚĆ
BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO, wraz z me -
da lem.
Bu dow nic two, je go hi sto ria, tra dy cja to
prze cież ży cio ry sy, do ko na nia lu dzi, któ rzy
tę bran żę two rzy li, kła dli przy sło wio we fun -
da men ty do słow nie i w prze no śni. Ich twór -
czy wkład we współ cze sne ob li cze bran ży
jest nie za prze czal ny i za słu gu je na naj wyż -
szy sza cu nek i uzna nie.
TY TUŁ HO NO RO WY WRAZ Z ME DA LEM
„OSO BO WOSC BU DOW NIC TWA ŚLA -
SKIE GO” ZA WY BIT NE ZA SŁU GI DLA
BU DOW NIC TWA 
otrzy ma li:

PROF.� DR� INŻ.� AN�DRZEJ� AJ�DU�KIE�-
WICZ�–�PRO�FE�SOR�ZWY�CZAJ�NY�PO�LI�-
TECH�NI�KI�ŚLĄ�SKIEJ,�Z�-CA�KIE�ROW�NI�-
KA� KA�TE�DRY� IN�ŻY�NIE�RII� BU�DOW�LA�-
NEJ�PO�LI�TECH�NI�KI�ŚLĄ�SKIEJ

MGR� INŻ.� ARCH.� JU�RAND� JA�REC�-
KI� –� WY�BIT�NY� AR�CHI�TEKT� RE�GIO�NU
ŚLĄ�SKIE�GO

MGR�INŻ.�JÓ�ZEF�BU�JAR�SKI�–�ZDOL�NY
IN�ŻY�NIER.�WY�RÓŻ�NIA�JĄ�CY�SIĘ�OR�GA�-
NI�ZA�TOR�PRO�CE�SÓW�BU�DOW�LA�NYCH.

Lau re atów ho no ro wa li Mi ni ster Pan Piotr
Sty�czeń, Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go Pa ni Mał�go�rza�ta�Handz�lik, Pre zy dent
By tomia Pan Piotr�Koj – mia sta któ re wpi -
sa ło się w tra dy cję Ga li Bu dow nic twa,
z udzia łem Pre zy den ta Izby Pa na Ta�de�usza
Wnu�ka.
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ZWIĄ�ZEK�PRA�CO�DAW�CÓW�BU�DOW�NIC�TWA�
W GLI�WI�CACH

Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa z sie dzi bą w Gli wi cach zo stał po wo ła ny dla wzmoc nie nia po -
zy cji pry wat nych pra co daw ców. Jest or ga ni za cją po za rzą do wą. Dzi siaj or ga ni za cja zrze sza 41 pod -
mio tów go spo dar czych za trud nia ją cych oko ło 1500 osób. Są to fir my bu dow la ne wy ko naw cze, pro -
du cen ci ma te ria łów bu dow la nych oraz hur tow nie. Pre ze sem Związ ku już dru gą ka den cję jest mgr inż.
An to ni Fa li kow ski a v -ce Pre ze si to Mi ro sław Łu niew ski i Sła wo mir De ka.

Swo im dzia ła niem ZPB udo wad nia, że jest li czą cą się re pre zen ta cją w struk tu rze bu dow nic twa, wpły -
wa ją cą na po li ty kę go spo dar czą w re jo nie. Na co dzień ZPB współ pra cu je z wie lo ma part ne ra mi i jest
jed no cze śnie człon kiem:

– Kon fe de ra cji Pra co daw ców Pol skich,
– Fe de ra cji Pra co daw ców i Przed się bior ców Prze my słu Bu dow la ne go RP od 31.05.2004r Kon fe -

de ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści zrze sza ją cej 16 Związ ków, Sto wa rzy szeń i Kor po ra cji Bu dow -
la nych, po słów i se na to rów RP

– Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej Bu dow nic twa O/Ślą ski
– Re gio nal nej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach
Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach uczest ni czy w pra cach po wo ła nej przy Mi ni ster -

stwie In fra struk tu ry ko mór ki Ze spo łu Trój stron ne go dla roz wią zy wa nia pro ble mów bran ży bu dow la -
nej. ZPB jest tak że jed nym z sy gna ta riu szy po wo ła ne go w 2008 r. „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”
ja ko plat for my współ dzia ła nia sa mo rzą dów za wo do wych, go spo dar czych oraz in sty tu cji po za rzą do -
wych na sze go re gio nu.

PRZEDSIĘBIORSTWO�INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE�
„BUDECON”�S.A.�W�SOSNOWCU

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. działa na rynku polskim w branży budowlanej
od 1995 roku. Zakres działalności obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów o różnym przeznaczeniu,
w tym obiektów przemysłowych, usługowych, handlowych, budynków mieszkalnych. Specjalizuje się również
w budowach magistrali wodociągowych, ciepłowniczych oraz kolektorów ściekowych. Wykonuje zarówno nowe
obiekty, jak i przeprowadza remonty obiektów przemysłowych, usługowych oraz mieszkalnych. 

Firma dysponuje kadrą ponad 100 pracowników, w tym 26 pracowników dozoru technicznego, posiadających
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalizacjach konstrukcyjno-budowlanych,
wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, elektrycznych, konstrukcyjno-inżynieryjnych. Pozostali pracownicy
to technicy budowlani, pracownicy ogólnobudowlani, specjaliści oraz pracownicy administracyjni. 

Firma posiada swoją bazę magazynowo - sprzętową. Zaplecze takie pozwala na wykonanie wszelkich
obiektów wielkokubaturowych wraz z wykończeniem i instalacjami. Na wyposażeniu firmy znajdują się
m.in. koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki gąsienicowe, dźwig, walce stalowe, sprężarki, sa-
mochody samowyładowcze, skrzyniowe, dostawcze, spawarki, wiertnice, betoniarki, rusztowania kolumnowe
i rurowe, podnośniki samojezdne oraz szereg innych atestowanych narzędzi wysokiej jakości.

Przez ponad czternaście lat aktywnej działalności na rynku, firma wypracowała dla siebie ogólno-
polską sieć sprawdzonych dostawców wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu postęp prac na bu-
dowach przebiega sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Dzięki doświadczeniu oraz solidności swych pracowników oraz nowoczesnej technologii firma gwa-
rantuje swoim klientom wysoką jakość wykonywanych usług.

WIELKA�NAGRODA�
Prezydenta�

Śląskiej�Izby�Budownictwa

DLA SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH, 
PRZEDSIĘBIORSTW, INSTYTUCJI 

ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Pre�ze�s�Związ�ku�mgr�inż.�An�to�ni�Fa�li�kow�ski

Budecon�pawilon�handlowu�„Rawa”�w�Katowicach
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SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�„MIE�CHO�WI�CE”�W BY�TO�MIU

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho wi ce” w By to miu po wsta ła 1991 r. w wy ni ku po dzia łu By tom skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej.
Obec nie Spól dziel nia za rzą dza 5299 lo ka la mi miesz kal ny mi, w skład jej za so bów wcho dzi 819 ga ra ży oraz 103 lo ka le użyt ko we. Za trud nie -

nie wy no si 56 pra cow ni ków.
Zgod nie ze Sta tu tem, Spół dziel nia pro wa dzi dzia łal ność w za kre sie:
– ob słu gi nie ru cho mo ści na wła sny ra chu nek;
– wy naj mu nie ru cho mo ści na wła sny ra chu nek;
– ob słu gi nie ru cho mo ści na zle ce nie;
– dzia łal no ści zwią za nej z kul tu rą, re kre acją i spor tem.
Ter mo mo der ni za cja za so bów miesz ka nio wych Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho wi ce” w By to miu pro wa dzo na jest od 2004 r. W ra mach ter -

mo mo der ni za cji wy ko na no ta kie pra ce jak:
– do cie ple nie ścian ze wnętrz nych me to dą lek ką -mo krą,
– do cie ple nie stro po da chów weł ną mi ne ral ną gra nu lo wa ną me to dą wdmu chi wa nia,
– wy mia nę drzwi wej ścio wych do bu dyn ków,
– wy mia nę okien na czę ściach wspól nych, tj. na klat kach scho do wych i okie nek piw nicz nych.
Po nad to wy ko na no ro bo ty bez po śred nio zwią za ne z ter mo mo der ni za cją, ma ją ce zwią zek z kon struk cją bu dyn ków, ich bez pie czeń stwem oraz

es te ty ką:
– wy ko na no re mon ty da chów wraz z wy mia ną ry nien, rur spu sto wych, ob ró bek bla char skich,
– wy re mon to wa no i prze bu do wa no doj ścia do kla tek scho do wych wraz z wej ścia mi, za mon to wa no dasz ki lub wia tro ła py,
– do ko na no mon ta żu no wych in sta la cji od gro mo wych,
– wy re mon to wa no (wraz z ma lo wa niem) wnę trza kla tek scho do wych.

STO�WA�RZY�SZE�NIE�WY�CHO�WAN�KÓW�
PO�LI�TECH�NI�KI�ŚLĄ�SKIEJ,�
OD�DZIAŁ�BU�DOW�NIC�TWA

Sto wa rzy sze nie Wy cho wan ków Po li tech ni ki Ślą skiej” Od dział Bu dow -
nic twa po wsta ło w ro ku 1965. Jest or ga ni za cją spo łecz ną o cha rak te -
rze na uko wo -tech nicz nym i ko le żeń skim. Te re nem dzia ła nia Sto wa rzy -
sze nia jest ob szar Rze czy po spo li tej Pol skiej, a sie dzi bą je go władz na -
czel nych – mia sto Gli wi ce. Pod sta wo wym ce lem sta tu to wym Sto wa rzy -
sze nia jest współ dzia ła nie z Wła dza mi Wy dzia łu w ce lu za cie śnia nia
ko le żeń skich kon tak tów z ab sol wen ta mi po przez or ga ni za cję zjaz dów
ko le żeń skich i se sji na uko wych oraz dzia łal ność in for ma cyj ną, kształ -
ce nio wą, wy daw ni czą i mu ze al ni czą. 

Środ ki wy pra co wa ne w ra mach dzia łal no ści sta tu to wej, Sto wa rzy sze -
nie prze zna cza na mo der ni za cję ba zy dy dak tycz nej Wy dzia łu, na gro -
dy dla wy bi ja ją cych się w na uce stu den tów i po moc ma te rial ną. Z oka -
zji 60-le cia ist nie nia Wy dzia łu Sto wa rzy sze nie prze ka za ło Wy dzia ło wi
pre zent w po sta ci sal dy dak ty ki mul ti me dial nej – wy re mon to wa nej i wy -
po sa żo nej w pre zen ta cyj ną, in te rak tyw ną ta bli cę cy fro wą Di gi tal Wall
Di splay oraz 4-punk to wy sys tem wi de okon fe ren cyj ny, umoż li wia ją cy pro -
wa dze nie zdal ne go na ucza nia. 
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SIE�MIA�NO�WI�CE�ŚLĄ�SKIE

Sie mia no wi ce Ślą -
skie do ko na ły w ostat -
nich la tach rze czy nie -
by wa łej, tak na ska lę
sa me go wo je wódz -
twa, jak i kra ju. Jesz -
cze nie tak daw no
mia sto by ło nie chlub -
nym li de rem w ran kin -
gach bez ro bo cia. Sta -
ty stycz nie co trze ci
s ie mia no wi cza nin
w wie ku pro duk cyj -
nym po zo sta wał bez

pra cy. To był efekt mię dzy in ny mi upad ku tak po tęż nych nie gdyś za -
kła dów, jak ko pal nia „Sie mia no wi ce”, Hu ta „Jed ność”, czy Za kła dy Cu -
kier ni cze „Han ka”. Ale no wa tor skie roz wią za nia, jak też przy ja zna po -
li ty ka sa mo rzą do wa wo bec in we sto rów przy nio sły efek ty. W cią gu ostat -
nich pię ciu lat bez ro bo cie prze sta ło być pro ble mem.

Po upad ku naj więk szych za kła dów oczy wi ste by ło, że na le ży stwo -
rzyć jak naj lep sze wa run ki, by za chę cić no wych in we sto rów. Po moc -
na w tym by ła cho ciaż by Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na,
do któ rej Sie mia no wi ce Ślą skie do łą cza ją w 2005 r. Wy zna czo no te re -
ny przy ul. Kru pan ka oraz Ko pal nia nej. Za in te re so wa ni ni mi in we sto -
rzy mo gli li czyć na spe cjal ne trak to wa nie (m.in. niż sze ob cią że nia po -
dat ko we).

I uda ło się: już funk cjo nu ją dwie fa bry ki: John son Con trols (pro du cent
np. sie dzisk do sa mo cho dów, współ pra cu ją cy z ta ki mi po tę ga mi jak To -
yo ta, Ford, czy Re nault) oraz Ar ce lor Mit tal (jed na ze spół ek za leż nych
od hin du sko -bry tyj skie go po ten ta ta sta lo we go), któ rych rocz ne do cho -
dy prze kra cza ją 100 mln eu ro. Nie ba wem na ostat niej dział ce przy ul.
Kru pan ka, kosz tem 21 mi lio nów do la rów, po wsta nie fa bry ka ko re ań skie -
go pro du cen ta ele men tów do tarcz ha mul co wych wy ko rzy sty wa nych
w sa mo cho dach – Yushin Pre ci sion Po land Sp. z o.o. Za każ dym ra -
zem, pod czas pro wa dzo nych ne go cja cji, sie mia no wic cy wło da rze ak -
cen tu ją je den z wa run ków: by utwo rzo ne no we miej sca pra cy zaj mo -
wa ne by ły w więk szo ści przez miesz kań ców Sie mia no wic Ślą skich.

Oprócz po ja wie nia się w mie ście świa to wych po tęg biz ne su war to rów -
nież zwró cić uwa gę na co raz pręż niej roz wi ja ją cy się sek tor ma łych i śred -
nich przed się biorstw. Ta kich firm za re je stro wa nych jest w Sie mia no wi cach
Ślą skich bli sko 6 ty się cy. Naj star szą dzia ła ją cą od 1871 ro ku jest Sie mia -
no wic ka Spół dziel nia Spo żyw cza „Spo łem” w Sie mia no wi cach Śl., któ -
ra po mi mo hi sto rycz nych za wi ro wań i zmian or ga ni za cyj nych wy szła obron -
ną rę ką z ko lej nych trans for ma cji. Obec nie pro wa dzi dzia łal ność w 10 skle -
pach ogól no spo żyw czych oraz pie kar ni ty pu rze mieśl ni cze go i jest po -
strze ga na ja ko li czą ca się w mie ście fir ma han dlo wo -wy twór cza.

Wpływ na po ja wia nie się ko lej nych nie wąt pli wie ma ogól na zmia na wi -
ze run ku mia sta, m. in. roz wój ba zy spor to wo -re kre acyj nej. Do sko na łym przy -
kła dem w tym wzglę dzie jest Kom pleks Spor to wy „Sie mion” – z prze pięk -
nym i no wo cze snym bo iskiem ze sztucz ną tra wą. Wła śnie w są siedz twie
„Sie mio na” pry wat ny wła ści ciel wy re mon to wał za 3 mln Eu ro ho tel, obiekt,
któ re go mo że nam po zaz dro ścić na wet sto li ca wo je wódz twa. Na uli cy
przy kom plek sie, m.in. na ba zie daw nych gór ni czych nie ru cho mo ści, po -
ja wia ją się no wi in we sto rzy, sku tecz nie zmie nia jąc ob li cze ca łej dziel ni cy.

KSIĄDZ�PIOTR�BRZĄKALIK�
DUSZPASTERZ TRZEŹWOŚCI ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Ksiądz Piotr Brząkalik jest pomysłodawcą i od 11 lat współorganizatorem najpierw śląskich,
a teraz ogólnopolskich, kampanii medialnych promujących trzeźwość po hasłem: „Prowadzę,
jestem trzeźwy”. Stale współpracuje z Radiem „eM” i TVP3. Jego autorstwa jest wiele artyku-
łów i publikacji. Od wielu lat ksiądz Brząkalik związany jest ze Śląską  Izbą Budownictwa w Ka-
towicach. Budowlaniec w sensie symbolicznym - poprzez pracę duszpasterską i dosłownie -po-
przez realizację prac budowlanych w kościele, którego jest proboszczem.

***

Ks.�Piotr�Brząkalik,�urodził�się�28.�czerwca�1955�r.�w�Katowicach,�mgr�teologii,�jest�synem�gór-
nika�Kop.�„Siemianowice”�i�wnukiem�Powstańca�Śląskiego.�Został�wyświęcony�na�kapłana�8�kwiet-
nia�1982�r.�w�Katedrze�Katowickiej.�Obecnie�jest�proboszczem�Parafii�Matki�Bożej�Nieustają-
cej�Pomocy�w�Katowicach-Szopienicach,�Duszpasterz�Trzeźwości�Archidiecezji�Katowickiej.

WIELKA�NAGRODA�Z�LAUREM�
Prezydenta�

Śląskiej�Izby�Budownictwa

DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DLA PRZYJACIELA I OPIEKUNA
ŚLĄSKIEJ SPOŁECZNOŚCI BUDOWLANEJ

PREZENTAcjE
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WIELKA�NAGRODA�Z�LAUREM

Prezydenta�
Śląskiej�Izby�Budownictwa

Prof.�dr�hab.�inż.�JAN�ŚLU�SA�REK
PRO REK TOR

DS. NA UKI I WSPÓŁ PRA CY Z PRZE MY SŁEM 
PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ 

W GLI WI CACH

Ob szar za in te re -
so wań ba daw czych
prof. dr hab. inż. Ja -
na Ślu sar ka obej -
mu je: wła ści wo ści fi -
zy ko -me cha nicz ne
two rzyw po ro wa -
tych, ruch cie pła
i ma sy w two rzy -
wach po ro wa tych,
na prę że nia i od -
kształ ce nia ter micz -
no -wil got no ścio we
bu dow li, prze pły wy
cie pła w ukła dach
ścia no wych, spo so -
by po zy ski wa nia
i wy ko rzy sty wa nia
ener gii sło necz nej
w bu dow nic twie,
wpły wy he lio ter micz -
ne na obiek ty bu -

dow la ne i ich wnę trza.
Jest au to rem dwóch mo no gra fii oraz jed nej książ ki. Jest też au -

to rem bądź współ au to rem po nad 150. prac opu bli ko wa nych w kra -

ju i za gra ni cą. Dzie sięć prac je go au tor stwa, bądź współ au tor stwa,
by ło cy to wa nych w pu bli ka cjach kra jo wych. Re cen zo wał ok. 70. róż -
nych prac na uko wych w tym 3 pra ce dok tor skie oraz jed ną roz pra -
wę ha bi li ta cyj ną. Brał udział w pra cach 20 ko mi te tów na uko wych
kon fe ren cji, w tym 12 mię dzy na ro do wych.

Był pro mo to rem pię ciu za koń czo nych prze wo dów dok tor skich oraz
po nad 120 prac dy plo mo wych ma gi ster skich i in ży nier skich.
W trak cie re ali za cji są ko lej ne trzy pra ce dok tor skie pod je go kie -
run kiem.

***

Jan�Ślu�sa�rek�ukoń�czył�stu�dia�na Wy�dzia�le�Bu�dow�nic�twa�i Ar�chi�-
tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w ro�ku 1977.�Po ukoń�cze�niu�stu�diów
pra�co�wał�na sta�no�wi�skach�kie�row�ni�czych�w róż�nych�przed�się�bior�-
stwach� wy�ko�naw�stwa� bu�dow�la�ne�go.� Na Uczel�ni� pra�cu�je� od ro�-
ku 1993.�Sto�pień�dok�to�ra�na�uk�tech�nicz�nych�uzy�skał�na Wy�dzia�le
Bu�dow�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Szcze�ciń�skiej�w ro�ku 1996.
Sto�pień�dok�to�ra�ha�bi�li�to�wa�ne�go�w ro�ku 2002�na Wy�dzia�le�Bu�dow�-
nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.�Od ro�ku 2004�jest�pro�fe�so�rem�nad�zwy�-
czaj�nym�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej. 30.12.2009�uzy�skał�ty�tuł�pro�fe�so�ra�na�-
uk�tech�nicz�nych.
Peł�nił�funk�cje�kie�row�ni�ka�Za�kła�du�Bu�dow�nic�twa�Eko�lo�gicz�ne�go�oraz

dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�w ka�den�cji 2005-2008.�Obec�nie�jest
kie�row�ni�kiem�Ka�te�dry�Bu�dow�nic�twa�Ogól�ne�go�i Fi�zy�ki�Bu�dow�li.�Peł�-
ni�rów�nież�funk�cję�Pro�rek�to�ra�ds.�Na�uki�i Współ�pra�cy�z Prze�my�słem.

PREZENTAcjE
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PIOTR�WO�JA�CZEK
PRE ZES ZA RZĄ DU KA TO WIC KIEJ 

SPE CJAL NEJ STRE FY EKO NO MICZ NEJ S.A.

Pan Piotr Wo ja -
czek peł ni funk cję
Pre ze sa Za rzą du Ka -
to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej
oraz jed no cze śnie
Prze wod ni czą ce go
Kon fe ren cji Spe cjal -
nych Stref Eko no -
micz nych w Pol sce. 

Ka to wic ka SSE
usta no wio na zo sta ła
na okres dwu dzie stu
lat (do 8 sierp nia 2016
r.), a z koń cem 2008
ro ku okres ten zo stał
prze dłu żo ny do koń ca
ro ku 2020. Stre fą za -
rzą dza Ka to wic ka
Spe cjal na Stre fa Eko -
no micz na S.A. z sie -

dzi bą w Ka to wi cach.
Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na jest stre fą roz pro szo -

ną, skła da ją cą się z czte rech pod stref: gli wic kiej, ja strzęb sko -żor -
skiej, so sno wiec ko -dą brow skiej i ty skiej. Ogó łem Ka to wic ka SSE
zaj mu je 1544 ha i obej mu je po nad 35 róż nych ob sza rów, co umoż -
li wia in we sto rom wy bór naj do god niej szej lo ka li za cji. 

Kie ro wa na przez Pio tra Wo jacz ka KSSE S.A.w przy szłym ro -
ku ob cho dzić bę dzie 15 le cie swe go ist nie nia. Te mi nio ne la ta po -
ka za ły, że stre fa eko no micz na jest efek tyw nym na rzę dziem re gio -
nal nej po li ty ki go spo dar czej. Do wo dem na to jest ilość po zy ska -
nych in we sto rów, wiel kość na kła dów in we sty cyj nych oraz ilość
miejsc pra cy. Pod kie row nic twem Pa na Pio tra Wo jacz ka Ka to wic -
ka SSE sta ła się li de rem wśród stref eko no micz nych w na szym
kra ju, gdyż nie mal co pią ta zło tów ka zo sta ła za in we sto wa na wła -
śnie w tym miej scu. Ka to wic ka SSE da ła lu dziom przede wszyst -
kim pra cę – 43.000 no wych miejsc pra cy, a tak że moc no przy śpie -
szy ła roz wój go spo dar czy re gio nu. Do tych czas stre fa po zy ska ła
po nad 180 pod mio tów go spo dar czych, z któ rych po nad 140 już
pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność, a po zo sta li są w róż nych fa zach
re ali za cji pro jek tów. Fir my te za in we sto wa ły łącz nie już po -
nad 4,5 mld EUR. Naj więk sza in we sty cja w KSSE to fa bry ka sa -
mo cho dów OPEL kon cer nu Ge ne ral Mo tors. In ne zna czą ce in we -
sty cje w KSSE na le żą do: wło skie go Fiat -GM Po wer tra in Pol ska
i ja poń skie go Isu zu Mo tors – pro duk cja no wej ge ne ra cji sil ni ków
wy so ko pręż nych, Del phi Au to mo ti ve Sys tems – pro duk cja kom -
po nen tów dla prze my słu sa mo cho do we go czy hisz pań skiej fir my
Ro ca – pro duk cja ce ra mi ki sa ni tar nej. In we sty cję na po nad 150
mln EUR w hu tę szkła ty pu „flo at” za koń czył ame ry kań ski Gu ar -
dian. Ja poń ska fir ma NGK Ce ra mics za in we sto wa ła już po -
nad 300 mln Eu ro w pro duk cję fil trów ce ra micz nych wy ko rzy sty -
wa nych w prze my śle sa mo cho do wym.

Po za fir ma mi z bran ży mo to ry za cyj nej, naj więk szy udział w in we -
sty cjach ma ją fir my z bran ży me ta lo wej, ma szy no wej i elek tro nicz -
nej. W stre fie dzia ła obec nie rów nież 13 firm z bran ży bu dow la nej,
m. in. Fi nal (pro duk cja pro fi li alu mi nio wych, ele men ty sto lar ki bu -
dow la nej, kon struk cje me ta lo we, ob rób ka me ta li), Ho bas (pły ty, ar -
ku sze, ru ry i kształ tow ni ki z two rzyw sztucz nych), Re hau (pro fi le
okien ne, wy ro by in sta la cyj ne) oraz Sa int – Go ba in Con struc tion Pro -
ducts Pol ska (pro duk cja weł ny mi ne ral nej i aku stycz nych su fi tów pod -

wie sza nych). Ko lej nych 7 przed się biorstw jest na róż nych eta pach
re ali za cji in we sty cji. 

Fir my, któ ra dzia ła ją na te re nie stre fy eko no micz nej ma ją pra wo
do ko rzy sta nia z ulgi po dat ko wej w po dat ku CIT. W przy pad ku Ka -
to wic kiej SSE wiel kość po mo cy pu blicz nej, w za leż no ści od wiel -
ko ści przed się bior stwa oraz lo ka li za cji in we sty cji wy no si od 40
do 70%. 

Plan roz wo ju Ka to wic kiej SSE za kła da m. in. po bu dza nie dzia -
łal no ści pro duk cyj nej i usłu go wej w re gio nie po przez two rze nie
no wo cze snych ośrod ków prze my sło wych; zwięk sze nie licz by in -
we sty cji o cha rak te rze in no wa cyj nym; two rze nie wa run ków
do po zy ski wa nia in we sty cji z sek to ra ba daw czo -roz wo jo we go;
dy wer sy fi ka cja dzia łal no ści go spo dar czej skie ro wa na na wzrost
udzia łu sek to ra no wo cze snych usług, bio tech no lo gii, pro duk cji
na rzę dzi me dycz nych i in nych sek to rów sto su ją cych roz wią za -
nia in no wa cyj ne; po zy ski wa nie no wych lo ka li za cji KSSE ce lem
uzy ska nia efek tu zrów no wa żo ne go wpły wu stre fy na re gio ny,
wspie ra nie pro ce sów re wi ta li za cji te re nów zde gra do wa nych, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem te re nów po prze my sło wych; współ -
fi nan so wa nie wspól nych przed się wzięć in we sty cyj nych w in fra -
struk tu rę re gio nów; roz wój współ pra cy z in sty tu cja mi zaj mu ją -
cy mi się pro mo cją re gio nal nej ofer ty in we sty cyj nej ma ją cej
na ce lu sty mu lo wa nie ko ope ra cji firm dzia ła ją cych w re gio nach;
wspie ra nie roz wo ju par ków tech no lo gicz nych oraz kla strów
prze my sło wych; ak ty wi za cja ryn ku pra cy, wzrost po zio mu wy -
kształ ce nia i kwa li fi ka cji pra cow ni ków.

***

Piotr�Wo�ja�czek�–� jest�ab�sol�wen�tem�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej� z ro�-
ku 1978,�ukoń�czył�rów�nież�Stu�dium�Po�dy�plo�mo�we�Or�ga�ni�za�cji�i Za�-
rzą�dza�nia�na Uni�wer�sy�te�cie�Ślą�skim�przy Wy�dzia�le�Pra�wa.�
Swo�ją�ka�rie�rę�za�wo�do�wą�roz�po�czął�w przed�się�bior�stwie�Trans�-

przęt,�gdzie�prze�szedł�wszyst�kie�szcze�ble�awan�su�od spe�cja�li�sty
do dy�rek�to�ra�przed�się�bior�stwa.�Od ro�ku 1990�tak�że�Pre�zes�Za�rzą�-
du�Trans�przęt�S.A..�W la�tach 1994�–�1996�był�rad�nym�Ra�dy�Gmi�-
ny�mia�sta�Ty�chy�oraz�Człon�kiem�Za�rzą�du�Mia�sta�Ty�chy.�W ro�ku 1996
zo�stał�Pre�ze�sem�Za�rzą�du�Ka�to�wic�kiej�Spe�cjal�nej�Stre�fy�Eko�no�micz�-
nej S.A.�Pod je�go�kie�row�nic�twem�w wy�ni�ku�dzia�ła�nia�Spół�ki�zak�ty�-
wi�zo�wa�no�go�spo�dar�czo�grun�ty�o łącz�nej�po�wierzch�ni�po�nad 1000 ha,
two�rząc�dzię�ki�po�zy�ska�nym�in�we�sty�cjom,�za bli�sko 17�mi�liar�dów�PLN,
po�nad 43�ty�sią�ce�no�wych�miejsc�pra�cy.�
Lau�re�at�licz�nych�na�gród�w tym:�przy�zna�wa�nej�w ra�mach�pro�gra�-

mu�ISTTD 2002�AR�CHI�TECTS�&�PIO�NE�ERS�AWARDS�PRO�GRAM
za wkład�w roz�wój�go�spo�dar�ki,�ze�szcze�gól�nym�uwzględ�nie�niem�po�-
pra�wy�stan�dar�dów�ży�cia�oby�wa�te�li,�Zło�te�go�Lau�ru�Umie�jęt�no�ści�i Kom�-
pe�ten�cji 2003�w ka�te�go�rii�me�ne�dże�rów,�li�de�rów�spo�łecz�no�-go�spo�-
dar�czych,�ty�tu�łu�„Me�ne�dżer�ro�ku 2003”�przy�zna�ne�go�przez�Ślą�skie
Sto�wa�rzy�sze�nie� Me�ne�dże�rów,� w 2005� ro�ku� Ślą�skie�go� Oska�-
ra 2004,�w 2010�ro�ku�otrzy�mał�ty�tuł�Li�de�ra�Trans�for�ma�cji�w Wo�je�-
wódz�twie�Ślą�skim�przy�zna�wa�ny�przez�Re�gion�.
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JA�CEK�KWIAT�KOW�SKI
PRE ZES ZA RZĄ DU ZA KŁA DU DO SKO NA LE NIA

ZA WO DO WE GO W KA TO WI CACH

Za kład Do sko na le -
nia Za wo do we go w Ka -
to wi cach pod kie row -
nic twem Pa na Jac ka
Kwiat kow skie go osią -
gnął naj więk sze suk -
ce sy w swej nie speł -
na 85-let niej hi sto -
rii – roz wi ja jąc swo ją
dzia łal ność sta tu to wą
stał się naj więk szą te -
go ty pu or ga ni za cją
w kra ju i li de rem pro ce -
sów re kwa li fi ka cji za -
wo do wej w re gio nie. 

Pan Ja cek Kwiat -
kow ski po wo łał po -
nad 60 szkół wszyst -
kich ty pów i kie run ków
kształ ce nia, ofe ru ją -
cych na ukę na bli -
sko 30 kie run kach
kształ ce nia. Jest za ło -
ży cie lem i or ga ni za to -

rem Ślą skiej Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia im. gen. Je rze go Zięt ka w Ka -
to wi cach – pierw szej na Ślą sku (a 18-stej w kra ju) nie pań stwo wej wyż szej
uczel ni. Jest Prze wod ni czą cym Ra dy Uczel ni i człon kiem jej Se na tu. Za -
ini cjo wał sze reg no wa tor skich przed się wzięć w sfe rze roz wo ju i me tod na -
ucza nia w sys te mie kształ ce nia kur so we go, roz sze rza jąc ofer tę pro gra mo -
wą Za kła du m. in. o kształ ce nie w za kre sie za rzą dza nia sie cia mi kom pu -
te ro wy mi w uru cho mio nej przy Za kła dzie Aka de mii Lo kal nej CI SCO, czy po -
zwa la ją ce uzy skać Eu ro pej ski Cer ty fi kat Umie jęt no ści Kom pu te ro wych
(ECDL), a tak że kształ ce nie z za sto so wa niem e -le ar nin gu. 

Wie lo let ni dzia łacz sa mo rzą du go spo dar cze go. Au tor wie lu ar ty ku łów i re -
fe ra tów na te ma ty ryn ku pra cy, kształ ce nia i do sko na le nia za wo do we go oraz
do świad czeń ZDZ w ob sza rze re kwa li fi ka cji. Po sia da zna czą cy do ro bek w za -
kre sie przy go to wy wa nia apli ka cji i ab sorp cji Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go, wspie ra ją ce go roz wój za wo do wy spo łe czeń stwa re gio nu, pra -
cu ją cych, za gro żo nych utra tą miejsc pra cy oraz bez ro bot nych, a tak że roz -
wo ju in sty tu cji ryn ku pra cy w woj. ślą skim i ma ło pol skim.

***

Pan�Ja�cek�Kwiat�kow�ski�po�sia�da�po�nad 40-let�ni�okres�pra�cy�za�wo�do�wej,
z cze�go�po�nad 20�lat�na sta�no�wi�sku�Pre�ze�sa�Za�kła�du�Do�sko�na�le�nia�Za�wo�-
do�we�go�w Ka�to�wi�cach.�
Jest�za�ło�ży�cie�lem�i or�ga�ni�za�to�rem�Ślą�skiej�Wyż�szej�Szko�ły�Za�rzą�dza�nia

im.�gen.�Je�rze�go�Zięt�ka�w Ka�to�wi�cach,�a tak�że�współ�twór�cą�Ślą�skie�go�Fo�-
rum�Ryn�ku�Pra�cy;��uczest�ni�kiem�Re�gio�nal�nej�Stra�te�gii�In�no�wa�cyj�nej�(RIS);
znaw�cą� prze�pi�sów� i pro�ce�dur� zwią�za�nych� z pro�gra�ma�mi� Unii� Eu�ro�pej�-
skiej�–�eks�per�tem�klu�czo�wym�w za�kre�sie�pro�ble�ma�ty�ki�pro�gra�mu�PHA�RE 2000
„Roz�wój�za�so�bów�ludz�kich�w woj.�ślą�skim”�i pro�gra�mu�PHA�RE 2002�Ma�-
ło�pol�ska;�po�sia�da�zna�czą�cy�do�ro�bek�w za�kre�sie�przy�go�to�wy�wa�nia�apli�ka�-
cji�i ab�sorp�cji�Eu�ro�pej�skie�go�Fun�du�szu�Spo�łecz�ne�go,�wspie�ra�ją�ce�go�roz�wój
za�wo�do�wy�spo�łe�czeń�stwa�re�gio�nu,�pra�cu�ją�cych,�za�gro�żo�nych�utra�tą�miejsc
pra�cy�oraz�bez�ro�bot�nych,�a tak�że�roz�wo�ju�in�sty�tu�cji�ryn�ku�pra�cy�w woj.�ślą�-
skim�i ma�ło�pol�skim;�au�to�rem�wie�lu�ar�ty�ku�łów�i re�fe�ra�tów�na te�ma�ty�ryn�ku
pra�cy,�kształ�ce�nia�i do�sko�na�le�nia�za�wo�do�we�go�oraz�do�świad�czeń�ZDZ�w ob�-
sza�rze�re�kwa�li�fi�ka�cji;
Ja�cek�Kwiat�kow�ski�zo�stał�od�zna�czo�ny�i wy�róż�nio�ny,�m.in.:

– Me�da�lem�Ko�mi�sji�Edu�ka�cji�Na�ro�do�wej�(1996)
– Krzy�żem�Ka�wa�ler�skim�Or�de�ru�Od�ro�dze�nia�Pol�ski�(2001)
– Zło�tą�Od�zna�ką�„Za�słu�żo�ny�w roz�wo�ju�wo�je�wódz�twa�ka�to�wic�kie�go”�(1981)
– Ho�no�ro�wą�Zło�tą�Od�zna�ką�Kra�jo�wej�Izby�Go�spo�dar�czej�(2001)
– Zło�tym�Lau�rem�Umie�jęt�no�ści�i Kom�pe�ten�cji�za wspie�ra�nie�roz�wo�ju�go�spo�-
dar�ki�i edu�ko�wa�nie�na po�trze�by�firm�(10 II 2001)
– Zło�tą�„Od�zna�ką�ho�no�ro�wą�za za�słu�gi�dla�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go”�(2006)
– Pla�ty�no�wym�Lau�rem�Umie�jęt�no�ści�i Kom�pe�ten�cji�(27 I 2007).

ZBI�GNIEW�POD�RA�ZA
PRE ZY DENT

DĄ BRO WY GÓR NI CZEJ

Pan Zbi gniew Pod ra -
za, peł niąc funk cję Pre -
zy den ta Mia sta Dą bro -
wa Gór ni cza, za pew nił
opra co wa nie, źró dła
i spo so by fi nan so wa -
nia oraz re ali za cję ob -
szer ne go pro gra mu roz -
wo ju in we sty cyj ne go
mia sta. Klu czo wym
przed się wzię ciem jest
re ali za cja pro jek tu
„Upo rząd ko wa nie go -
spo dar ki wod no -ście -
ko wej” z na kła da mi in -
we sty cyj ny mi po -
nad 500 mln. zł., z któ -
rych bli sko 300 mln to
do ta cja z fun du szy EU
oraz NFO ŚIGW.
W 2015 ro ku po -
nad 92% miesz kań ców
mia sta bę dzie mia ło do -
stęp do te go sys te mu

go spo dar ki ko mu nal nej. Po okre sie in ten syw nych przy go to wań, roz po czę -
ta zo sta ła bu do wa, uni kal ne go w ska li kra ju i kom plek so we go, Spe cjal ne -
go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw -
nej, zwłasz cza nie wi do mej i nie do wi dzą cej – z przed szko lem, szko ła mi stop -
nia pod sta wo we go i śred nie go, in ter na tem, obiek ta mi re ha bi li ta cji oraz spor -
tu. Jed nym z źró deł fi nan so wa nia tej in we sty cji, któ rej koszt prze kra cza 60
mln zł, jest bu dżet gmi ny. „Roz wój spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go Dą bro -
wy Gór ni czej” to ko lej ny pro jekt in we sty cyj ny mia sta, któ ry prze wi du je bu -
do wę 54 km sie ci świa tło wo do wej i za pew ni je go miesz kań com do stęp
do szyb kie go in ter ne tu, a tak że roz bu do wę sys te mu mo ni to rin gu wi zyj ne -
go i sys te mu te le fo nicz ne go – z uzy ska niem środ ków fi nan so wych na ten
cel z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go. Uru cho mio na zo sta -
ła in sta la cja od ga zo wa nia skła do wi ska od pa dów ko mu nal nych Li pów ka II.
Pro wa dzo na jest ter mo mo der ni za cja pla có wek oświa to wych. Wkrót ce 50 mln
zło tych za cią gnię te z Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go za si li mo der ni -
za cję Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia w Dą bro wie Gór ni czej. Te przy kła dy dzia łal -
no ści in we sty cyj nej oraz ak tyw no ści i kre atyw no ści w po zy ski wa niu środ -
ków fi nan so wych na ten cel sta no wi ły dla Ka pi tu ły Na gród i Wy róż nień Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa wio dą cą pod sta wę do uho no ro wa nia Pa na Zbi gnie -
wa Pod ra zy ty tu łem „Au to ry te tu – bu dow nic twa i go spo dar ki ślą skiej”. 

***

Ab�sol�went� Ślą�skiej� Aka�de�mii� Me�dycz�nej� i Stu�dium� Po�dy�plo�mo�we�go
przy Ko�le�gium�Me�di�cum�Uni�wer�sy�te�tu�Ja�giel�loń�skie�go�w Kra�ko�wie.�W la�-
tach 1995-2001�–�Dy�rek�tor�Szpi�ta�la�Spe�cja�li�stycz�ne�go�w Dą�bro�wie�Gór�ni�-
czej,�za�pew�nia�jąc�w tym�okre�sie�kom�plek�so�wą�mo�der�ni�za�cję�te�go�obiek�tu.
Do�świad�czo�ny�sa�mo�rzą�do�wiec.�Rad�ny�Dą�bro�wy�Gór�ni�czej�oraz�Sej�mi�ku�Wo�-
je�wódz�twa�Ślą�skie�go.�W ro�ku 2001�uzy�skał�man�dat�Po�sła�RP.�Peł�nił�funk�-
cję�V�-ce�Prze�wod�ni�czą�ce�go�Sej�mo�wej�Ko�mi�sji�Zdro�wia.�W 2004�ro�ku�po�-
wo�ła�ny�na sta�no�wi�sko�Se�kre�ta�rza�Sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie�Zdro�wia.�W 2004
r.� po�wo�ła�ny� przez� Pre�ze�sa� Ra�dy� Mi�ni�strów� Rze�czy�po�spo�li�tej� Pol�skiej
w skład�Ko�mi�sji�Wspól�nej�Rzą�du�i Sa�mo�rzą�du�Te�ry�to�rial�ne�go.�Od 2005�r.
po�now�nie�spra�wo�wał�man�dat�po�sel�ski�w ra�mach V Ka�den�cji�Sej�mu�RP.�W li�-
sto�pa�dzie 2006�r.�wy�bra�ny�na sta�no�wi�sko�Pre�zy�den�ta�Mia�sta�Dą�bro�wa�Gór�-
ni�cza.�Od�zna�czo�ny�przez�Pre�zy�den�ta�Rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej�Krzy�żem�Ko�-
man�do�rii�Or�de�ru�Od�ro�dze�nia�Pol�ski.�Uho�no�ro�wa�ny�Zło�tym�Lau�rem�Umie�-
jęt�no�ści�i Kom�pe�ten�cji�w ka�te�go�rii�Pro�Pu�bli�co�Bo�no�przez�Ka�pi�tu�łę�tej�Na�-
gro�dy.
W 2010�r.�otrzy�mał�Zło�ty�Me�dal�im.�Al�ber�ta�Schwe�it�ze�ra�- wy�róż�nie�nie�jest

wy�ra�zem�uzna�nia�za hu�ma�ni�tar�ną�po�sta�wę�wo�bec�lu�dzi�cho�rych�i cier�pią�-
cych,�do�ro�bek�le�kar�ski�oraz�de�ter�mi�na�cję�w dą�że�niu�do bu�do�wy�w Dą�bro�-
wie�Gór�ni�czej�Spe�cjal�ne�go�Ośrod�ka�Szkol�no�-Wy�cho�waw�cze�go�dla�Dzie�ci
Nie�peł�no�spraw�nych.�
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STA�NI�SŁAW�KA�SZOW�SKI
PRE ZES ZA RZĄ DU

P. B. O. „SKO BUD” SP. Z O. O. W ŻYW CU

Pan Sta ni sław Ka -
szow ski jest za ło ży cie -
lem i współ wła ści cie lem
fir my, Dy rek to rem Na czel -
nym iPre ze sem Za rzą du.
Dzię ki swej przed się bior -
czo ści i za an ga żo wa niu
stwo rzył i zor ga ni zo wał
od pod staw przed się bior -
stwo zdol ne obec nie re ali -
zo wać na wet naj trud niej -
sze za da nia z za kre su
bu dow nic twa ogól ne go
i in ży nie ryj ne go. 

Przed się bior stwo
z po wo dze niem kon ku -
ru je z fir ma mi z te re nu
kra ju i Unii Eu ro pej skiej
re ali zu jąc wie le trud -
nych pod wzglę dem
tech nicz nym i or ga ni -
za cyj nym in we sty cji.
Przy czy nia się do two -
rze nia po zy tyw ne go wi -

ze run ku lu dzi i firm z re gio nu. Fir ma wspie ra fi nan so wo za rów no sa mo rzą -
dy, jak i or ga ni za cje spor to we, kul tu ral ne z na sze go re gio nu przy czy nia jąc
się do pro mo cji Ży wiec czy zny i Pod ha la. 

Przed się bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne go „SKO BUD” wy stę pu je naj czę -
ściej ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca obiek tów bu dow la no – in ży nie ryj nych wraz
z in fra struk tu rą tech nicz ną. Fir ma zre ali zo wa ła po nad 200 za dań i in we -
sty cji na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go, ślą skie go i in nych.

Fir ma po sia da: Sys tem Za rzą dza nia zgod ny z wy mo ga mi: ISO 9001: 2008
oraz AQAP 2120: 2009., Cer ty fi kat ISO wy da ny przez Bu re au Ve ri tas Cer -
ti fi ca tion Au dit Re port

Na re ali zo wa nych in we sty cjach przed się bior stwo wie lo krot nie sto su je roz -
wią za nia in no wa cyj ne na ska lę kra ju. Przed się bior stwo zre ali zo wa ło wie le
trud nych pod wzglę dem tech nicz nym i or ga ni za cyj nym za dań np.”Sys tem
kon tro li i trans por tu ba ga żu na lot ni sku Kra ków Ba li ce”,- za da nie no wa tor -
skie w ska li kra ju. Bu do wa obiek tu Ko men dy Po wia to wej w Za ko pa -
nym – w okre sie 10 m -cy. Mo der ni za cja za byt ko we go bu dyn ku by łej ko tłow -
ni Po li tech ni ki Kra kow skiej na po trze by Pa wi lo nu Kon fe ren cyj no -Wy sta wo -
we go. Re mont Ra tu sza w Żyw cu. Ada pta cji za byt ko wych obiek tów ele men -
tów ar chi tek to nicz nych do no wych za dań – np. za byt ko wej więź by drew nia -
nej o prze kro ju ko leb ki, ko mi na ce gla ne go o wy so ko ści 48 m – za adap to -
wa nych dla po trzeb su per mar ke tu „Te sco” w Żyw cu. 

Re ali zu jąc pro ce sy bu dow la ne Fir ma dba o śro do wi sko na tu ral ne. Re ali -
zu je rów nież in we sty cje z za kre su ochro ny śro do wi ska i za so bów na tu ral -
nych. 

Fir ma wspo ma ga fi nan so wo wie le in sty tu cji i dzia łań: spo łecz nych,
spor to wych, kul tu ral nych. Do bra pra ca Przed się bior stwa z Żyw ca naj lep szą
re kla mą na sze go re gio nu. 

Przed się bior stwo pro wa dzi na bie żą co prak tycz ną na ukę za wo du w za -
wo dzie: mu rarz. Po nad 20 osób uzy ska ło pra cu jąc w Przed się bior stwie upraw -
nie nia bu dow la ne.

***

Pan�Sta�ni�sław�Ka�szow�ski�jest�mgr�inż.�bu�dow�nic�twa,�po�sia�da�upraw�nie�-
nia�bu�dow�la�ne�bez�ogra�ni�czeń�do kie�ro�wa�nia�i nad�zo�ro�wa�nia,�upraw�nie�nia
pro�jek�to�we�bez�ogra�ni�czeń.

GRZE�GORZ�GO�WA�RZEW�SKI
PRE ZES ZA RZĄ DU 

CHO RZOW SKIEJ SPÓŁ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ

Dzię ki oso bi ste mu
za an ga żo wa niu Pa -
na Grze go rza Go wa -
rzew skie go, ja ko pre -
ze sa Cho rzow skiej
Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej, z peł nym po -
wo dze niem re ali zo wa -
ny jest nie zwy kle istot -
ny dla miesz kań ców
pro gram ter mo mo der -
ni za cji za so bów Spół -
dziel ni. Na dzień dzi -
siej szy ok. 95% za so -
bów ChSM w od nie sie -
niu do po wierzch ni
ścian ze wnętrz nych
bu dyn ków jest do cie -
plo nych. 

Za słu gą Grze go rza
Go wa rzew skie go jest
ko rzy sta nie przez
Spół dziel nię z moż li -
wo ści po zy ski wa nia

środ ków fi nan so wych dla swo ich dzia łań ze źró deł ze wnętrz nych, tak że z Na -
ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. M. in. dzię -
ki te mu uda ło się za stą pić ogrze wa nie pie co we cen tral nym ogrze wa niem
w wie lu star szych bu dyn kach po zo sta ją cych w za so bach Spół dziel ni 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa pod kie row nic twem p. Go wa rzew skie go we
współ pra cy z Urzę dem Mia sta Cho rzów wy bu do wa ła bo iska spor to we o wy -
so kim stan dar dzie na swo ich osie dlach.

Po twier dze niem spraw ne go za rzą dza nia przez p. Grze go rza Go wa rzew -
ske igo, jest tak że fakt po sia da nia przez Cho rzow ską Spół dziel nię Miesz -
ka nio wą cer ty fi ka tu sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią ISO 9001: 2008. 

Bar dzo wy so kie kwa li fi ka cje za wo do we, bo ga te do świad cze nia ze bra ne
w trak cie wie lo let niej pra cy sta wia ją p. Grze go rza Go wa rzew skie go w gro -
nie wy bit nych znaw ców bran ży miesz ka nio wej.

***

Pan�Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski�jest�ab�sol�wen�tem�Pań�stwo�wych�Szkół�Bu�-
dow�la�nych�w By�to�miu�oraz�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w Gli�wi�cach.�Ukoń�czył�tak�-
że�po�dy�plo�mo�we�stu�dia�w za�kre�sie�za�rzą�dza�nia�i or�ga�ni�za�cji�na Uni�wer�sy�-
te�cie�War�szaw�skim�oraz�stu�dio�wał�tak�że�ję�zyk�nie�miec�ki�w Go�ethe�In�sti�tut
w Iser�lohn.�Od 1968r.�Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski�peł�nił�kie�row�ni�cze�funk�cje
w Cho�rzow�skiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�–�m.in.�dy�rek�to�ra�Za�kła�du�Re�-
mon�to�wo�-Bu�dow�la�ne�go,�a na�stęp�nie�od 1983r.�Za�stęp�cy�Pre�ze�sa�Za�rzą�-
du�ds.�Go�spo�dar�ki�Za�so�ba�mi�Miesz�ka�nio�wy�mi.�W la�tach 1991-1998r.�zaj�-
mo�wał�sta�no�wi�sko�Dy�rek�to�ra�Za�kła�du�Go�spo�dar�ki�Miesz�ka�nio�wej�w Pie�ka�-
rach�Ślą�skich.�Od lat�zwią�za�ny�z dzia�ła�no�ścią�sa�mo�rzą�do�wą�–�w la�tach 1998-
2002�był�za�stęp�cą�pre�zy�den�ta�Mia�sta�Pie�ka�ry�Ślą�skie,�a w okre�sach 1994-
98�oraz 2003-2005r.�peł�nił�funk�cję�Prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�dy�Mia�sta�w Pie�-
ka�rach�Ślą�skich.�Od 2003r.�p.�Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski�po�wró�cił�do pra�cy
w Cho�rzow�skiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej,�po�cząt�ko�wo�na sta�no�wi�ska�Za�-
stęp�cy� Pre�ze�sa� Za�rzą�du,� Dy�rek�to�ra� ds.� Tech�nicz�nych� i Eks�plo�ata�cji,
a od 2004r.�pia�stu�je�sta�no�wi�sko�Pre�ze�sa�Cho�rzow�skiej�Spół�dziel�ni�Miesz�-
ka�nio�wej.
Za swo�ją�dzia�łal�ność�Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski�otrzy�my�wał�tak�że�cen�ne�wy�-

róż�nie�nia� in�dy�wi�du�al�ne� m.in.� od�zna�kę� Za�słu�żo�ne�go� Dzia�ła�cza� Ru�chu
Spół�dziel�cze�go,�a tak�że�dwu�krot�nie�Zło�tą�Od�zna�kę�Ho�no�ro�wą�„Za za�słu�gi
dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go”.
God�na uwa�gi�jest�też�dzia�łal�ność�p.�Grze�go�rza�Go�wa�rzew�skie�go�na grun�-

cie�spo�łecz�nym,�któ�ry�udzie�la�wspar�cia�ini�cja�ty�wom�w tym�za�kre�sie�m.�in.
na rzecz�To�wa�rzy�stwa�Ochro�ny�Praw�i God�no�ści�Dziec�ka�„Wy�spa”�w po�-
sta�ci�ma�te�rial�nej�(m.�in.�udział�w au�kcjach�do�bro�czyn�nych),�jak�i nie�ma�te�-
rial�nej�(wspar�cie�tech�nicz�ne�przy or�ga�ni�za�cji�im�prez�cha�ry�ta�tyw�nych).
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NOR�BERT�GAL�LA
PRE ZES RE GIO NAL NEJ

PO MO CY NIE WI DO MYM W CHO RZO WIE, 
PRE ZES OKRĘ GU

ŚLĄ SKIE GO POL SKIE GOZWIĄZ KU NIE WI DO MYCH

Mgr Nor bert Gal la
jest za ło ży cie lem i or -
ga ni za to rem usta no -
wio nej w 1991 ro ku
Re gio nal nej Fun da cji
Po mo cy Nie wi do mym
w Cho rzo wie, z mi sją
świad cze nia kom -
plek so wej po mo cy dla
osób nie wi do mych
i nie do wi dzą cych
zwłasz cza dzie ci
i mło dzie ży. 

Peł niąc już bli -
sko 20 lat funk cję Pre -
ze sa Za rzą du tej Fun -
da cji, utwo rzył od pod -
staw sieć jej ośrod -
ków i pla có wek o pro -
fi lu:
– Lecz ni czo – Re ha bi -

li ta cyj nym i Edu ka -
cyj nym,

– Szkol no - wy cho waw czym,
– Wcze snej re wa li da cji,
– Warsz ta tów te ra pii za ję cio wej na te re nie ca łe go re gio nu ślą skie -

go – w Biel sku Bia łej, Czę sto cho wie, Cho rzo wie, Czer wion ce – Lesz -
czy nach, Ryb ni ku i Za wier ciu. 
Kie ru jąc or ga ni za cją spo łecz ną, na za sa dach non -pro fit, dla uru cho -

mie nia tych pla có wek, prze pro wa dze nia ich kom plek so wej mo der ni za -
cji i re wi ta li za cji, po zy skał środ ki fi nan so we w kwo cie po nad 25 mln zł.
z kra jo wych i re gio nal nych fun du szy ce lo wych, fun du szy EU oraz do -
ta cji od współ pra cu ją cych sa mo rzą dów te ry to rial nych. 

Ze wzglę du na sta le ro sną cą licz bę dzie ci nie wi do mych i nie do wi dzą -
cych wraz z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, ru cho wą i de fek ta mi słu -
chu, za pew nił uru cho mie nie przez Fun da cję w 1992 ro ku I -sze go w kra -
ju ośrod ka wspo ma ga nia roz wo ju dzie ci – od mo men tu wy kry cia ich nie -
peł no spraw no ści do pod ję cia re ali za cji obo wiąz ku szkol ne go. Dzi -
siaj – pod opiecz ni tej pla ców ki to 230 dzie ci.

Obec nie, Fun da cja za pew nia opie kę me dycz ną i re ha bi li ta cyj ną dla
bli sko ty sią ca pa cjen tów w tym 600 dzie ci śro do wi ska nie wi do mych.
Rocz nie udzie la im 2500 świad czeń me dycz nych – przez bli sko 100 osób
wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu me dycz ne go i re ha bi li ta cyj ne go. 

***

Pan�Nor�bert�Gal�la�peł�ni�funk�cje:
– Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Re�gio�nal�nej�Fun�da�cji�Po�mo�cy�Nie�wi�do�mych�w Cho�-
rzo�wie,�
– Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Pol�skie�go�Związ�ku�Nie�wi�do�mych�Okręg�Ślą�ski,
– Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Lim�fo�lo�gicz�ne�go�w Cho�rzo�-
wie.
Wy�róż�nio�ny�zo�stał:
– Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�gi�Pre�zy�den�ta�RP,
– Na�gro�dą�Mi�ni�stra�Pra�cy�i Po�li�ty�ki�Spo�łecz�nej�oraz�Wo�je�wo�dy�Ślą�skie�-
go�za wy�bit�ne�osią�gnię�cia�w dzie�dzi�nie�po�mo�cy�spo�łecz�nej,
– Od�zna�ką�ho�no�ro�wą�Mi�ni�stra�Edu�ka�cji�Na�ro�do�wej�„Za za�słu�gi�dla�oświa�-
ty”.

WAL�DE�MAR�WOJ�TA�SIK
Z -CA DY REK TO RA

DS. TECH NICZ NO-INWESTECYJNYCH 
KA TO WIC KIEJ 

SPÓŁ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ

Pan Wal de mar Woj -
ta sik zaj mu je się za -
gad nie nia mi in we sty -
cyj no -re mon to wy mi
Spół dziel ni, a w szcze -
gól no ści nad zo rem:

– nad pra wi dło wym
prze bie giem pro ce su
przy go to wa nia i re ali -
zo wa nia za dań in we -
sty cyj nych i re mon to -
wo -mo der ni  za cyj  -
nych,

– nad ja ko ścią wy -
ko na nych ro bót in we -
sty cyj nych i re mon to -
wych i ich zgod no -
ścią z pra wem bu -
dow la nym,

– nad mo ni to ro wa -
niem sta nu tech nicz -
ne go obiek tów i po -
trzeb re mon to wych

oraz wy prze dza ją cym spo rzą dza niem nie zbęd nych pla nów dzia ła nia
i spra woz dań z dzia łal no ści re mon to wej,

– ini cju je no we za da nia.
Opra co wu je za ło że nia do stra te gii w za kre sie re mon tów i mo der ni -

za cji. Współ pra cu je z or ga na mi sa mo rzą do wy mi Spół dziel ni. Jest ini -
cja to rem dzia łań pro eko lo gicz nych i ener go osz częd nych m.in. po przez
ucie płow nie nie bu dyn ków Spół dziel ni.

Głów nym je go ce lem w ostat nich la tach jest ter mo re no wa cyj ne do -
cie pla nie ele wa cji bu dyn ków w la tach 1997-2001 dla oko ło 190 bu dyn -
ków i 280 stro pów w bu dyn kach.

Dzia ła nie ener go osz częd ne pro wa dzo ne pla no wo w la tach 1992-2001
do pro wa dzi ły do znacz nej i re al nej ob niż ki zu ży cia cie pła (w jed nost kach
fi zycz nych), a tym sa mym stwo rzy ły człon kom wa run ki do de cy do wa nia
i in dy wi du al nej oszczęd no ści zu ży cia ener gii ciepl nej. Dzia ła nia te zo sta -
ły za uwa żo ne przez wła dze ze wnętrz ne, m.in. Spół dziel nia otrzy ma ła za te
dzia ła nia w 2000 r. Wiel ką Na gro dę Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa z sie -
dzi bą w Ka to wi cach.

W ra mach bu do wy no wych obiek tów miesz kal nych w okre sie
od 1990-2010 r. pod je go nad zo rem zbu do wa no 38 bu dyn ków wie lo -
ro dzin nych i 28 do mów jed no ro dzin nych.

***

Inż.�Wal�de�mar�Woj�ta�sik�–�Z�-ca�Dy�rek�to�ra�ds.�Tech�nicz�nych�–�jest�za�-
trud�nio�ny�w Ka�to�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�od 16.11.1992�r.,�naj�-
pierw�na sta�no�wi�sku�Kie�row�ni�ka�Dzia�łu�Re�mon�tów�w dro�dze�awan�su
ob�jął�sta�no�wi�sko�od 01.08.1995�r.�–�Z�-cy�Dy�rek�to�ra�Spół�dziel�ni�ds.�Tech�-
nicz�nych�–�Peł�no�moc�nik�Za�rzą�du.�
Po�sia�da�li�cen�cję�Za�wo�do�we�go�Za�rząd�cy�Nie�ru�cho�mo�ści�–�wy�da�ną

przez�Pre�ze�sa�Urzę�du�Miesz�kal�nic�twa�i Roz�wo�ju�Miast�w ro�ku 2001.�
Od�zna�czo�ny:�Srebr�nym�Krzy�żem�Za�słu�gi,�Zło�tą�od�zna�ką�„Za�słu�żo�-

ny�dla�Bu�dow�nic�twa”�oraz�„Bu�dow�ni�czy�Hu�ty�Ka�to�wi�ce”.
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MARIUSZ�SARATOWICZ
PREZES ZARZĄDU 

„ELTRANS” SP. Z O. O.
W CHORZOWIE

Pan Mariusz Sarato-
wicz pełniąc funkcję Pre-
zesa Zarządu – Dyrektora
Generalnego ELTRANS
Sp. z o.o., spółki, która
jest wiodącym dystrybu-
torem materiałów z
branży elektroenerge-
tycznej i elektrotechnicz-
nej, realizującym dostawy
dla górnictwa, elektro-
energetyki zawodowej,
kolei, hutnictwa, firm  wy-
konawczych oraz klientów
indywidualnych, przykła-
dał i nadal to czyni, szcze-
gólną uwagę do prowa-
dzenia działań zmierza-
jących do konsekwent-
nego rozwoju Spółki  po-
przez czynny udział Firmy
w coraz to nowych dzie-
dzinach działalności, a
także poprzez włączanie
nowych i nowatorskich

metod pracy oraz wdrożenia nowych produktów oferowanych przez Spółkę.
Wszystkie te działania spowodowały, że dzisiaj można poszczycić się osiągnię-

ciem pewnego uniwersalizmu w ramach funkcjonowania Spółki, dającego jej poczucie
bezpieczeństwa polegającego na możliwości sprawnego przeorganizowania do-
stosowując się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku odbiorców.

W ramach powyżej przedstawionej koncepcji funkcjonowania Firmy, realizo-
wanej przez Pana Prezesa Mariusza Saratowicza już w 2004 roku Spółka po-
szerzyła swoją działalność poprzez realizację usług wykonawczych elektro-
energetycznych i elektroinstalacyjnych, realizację zabezpieczeń antykorozyjnych
oraz poprzez inwestycje w górnictwie i energetyce.

Równolegle do realizacji koncepcji poszerzenia zakresu działalności Spółki EL-
TRANS Sp. z o.o. były prowadzone przygotowania i w ich konsekwencji działa-
nia doprowadzające do utworzenia grupy wyspecjalizowanych  Spółek stanowiących
GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ELTRANS. 

Podczas dziesięcioletniej działalności Spółki Zarządzanej przez Pana Mariu-
sza Saratowicza Firma otrzymała szereg wyróżnień oraz odznaczeń. 

Poza działalnością handlową władze Spółki ELTRANS wyróżniają się na tle in-
nych firm tym, że nie pozostają obojętne na ludzkie cierpienie starając się zawsze
reagować oraz wspierać potrzebujących i tak m.in. od lat Firma wspiera  Towarzystwo
Ochrony Praw i Godności Dziecka „WYSPA” (uczestnictwo w organizacji czasu wol-
nego i wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin – „WAKACJE ZA GROSIK”, spotkania
świąteczne, akcje charytatywne na świeżym powietrzu, pomoc przy przygotowa-
niu sal do zajęć). Pomaga Rodzinnemu Domowi Dziecka w Chorzowie, funduje na-
grody w corocznych edycjach konkursu dla młodzieży szkół średnich o profilu elek-
trycznym  „Z elektryką przez Świat”, wspiera przedsięwzięcia organizowane dla dzieci
i młodzieży przez lokalne szkoły podstawowe oraz średnie, uczestniczy w akcjach
organizowanych przez: Caritas oraz Chrześcijańską Służbę Charytatywną. Jed-
nocześnie reaguje na indywidualne prośby osób potrzebujących wsparcia.

***

Pan�Prezes�Mariusz�Saratowicz�z�Firmą�ELTRANS�związany�jest�od�1997�roku,
natomiast�z�ELTRANS�Sp.�z�o.o.�od�momentu�jej�powstania�czyli�od�2001�roku
pełniąc�przez�okres�10�lat�do�chwili�obecnej�funkcję�Prezesa�Zarządu.
Jest�absolwentem�Politechniki�Śląskiej�na�Wydziale�Transportu.�Absolwentem

IX�edycji�Amerykańsko-Polskich�Studiów�Podyplomowych,�z�zakresu�przyjaznej
dla�środowiska�restrukturyzacji�przemysłu�ciężkiego.�Absolwentem�Uniwersytetu
Warszawskiego�Wydziału�Zarządzania�w�zakresie�Menedżer�Europejski.�Absol-
wentem�studiów�podyplomowych�Uniwersytetu�Warszawskiego�na�wydziale�Za-
rządzania�w�zakresie�pośrednictwa�w�obrocie�nieruchomościami.�
Pan�Mariusz�Saratowicz�za�swą�działalność�został�wyróżniony:�Srebrnym�Krzyżem

Zasług�Prezydenta�RP�–�2004�rok,�Srebrnym�Medalem�Za�Zasługi�dla�Obronności
Kraju�Ministerstwa�Obrony�Narodowej�-�2010�rok,�Medalem�im.�Jana�Masaryka�przy-
znany�przez�Ministerstwo�Spraw�Zagranicznych�Republiki�Czeskiej�–�2007�rok.

KA�ROL�WOŹ�NICZ�KA�
PRE ZES ZA RZĄ DU

SPÓŁ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ 
W ŚWIĘ TO CHŁO WI CACH

Pan Ka rol Woź nicz -
ka brał czyn ny za wo -
do wo udział na róż -
nych eta pach pro ce su
in we sty cyj ne go w re ali -
za cji każ de go z wy bu -
do wa nych spół dziel -
czych bu dyn ków i osie -
dli miesz ka nio wych
w mie ście. W stycz -
niu 1985 r. zo stał Dy -
rek to rem Za kła du Re -
mon to wo -Bu dow la ne -
go Spół dziel ni wy ko -
nu ją ce go za da nia peł -
nej re ali za cji w sys te -
mie go spo dar czym no -
wych bu dyn ków i osie -
dli miesz ka nio wych
oraz nie zbęd ne go za -
kre su in fra struk tu ry
tech nicz nej, han dlo wej
i spo łecz nej. W 1988
ro ku zo stał po wo ła ny
na sta no wi sko Pre ze sa

Za rzą du Mię dzy za kła do wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Cho rzo wie do pro -
wa dza jąc do wy bu do wa nia no wych miesz kań na te re nie miast By to mia, Świę -
to chło wic oraz Cho rzo wa.

W la tach 1995-96 peł nił obo wiąz ki Wi ce pre zy den ta Mia sta Świę to chło -
wic ma jąc w swo ich obo wiąz kach nad zór i kie ro wa nie go spo dar ką ko mu -
nal ną i bu dow nic twem. 

Z ra mie nia Pre ze sa Urzę du Miesz kal nic twa i Roz wo ju Miast w War sza wie był
ko or dy na to rem pro wa dzo nej na sze ro ką ska lę ak cji bu do wy do mów dla po wo -
dzian w 1997r. na te re nie wo je wódz twa wro cław skie go. Od 1999r. do chwi li obec -
nej jest Pre ze sem Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę to chło wi cach, gdzie roz po -
czął, a na stęp nie roz wi nął re ali za cję przez ter mo mo der ni za cję po sia da nych za -
so bów miesz ka nio wych, głów nie w za kre sie au to ma ty za cji i opo mia ro wa nia cen -
tral ne go ogrze wa nia oraz wy ko ny wa nia do cie pleń bu dyn ków.

Jest ini cja to rem sze re gu przed się wzięć ko rzyst nie wy róż nia ją cych Spół -
dziel nię Miesz ka nio wą w Świę to chło wi cach spo śród in nych Spół dziel ni miesz -
ka nio wych.

Sta le pod no si swo ją wie dzę i kwa li fi ka cje za wo do we zo sta jąc lu stra to -
rem Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej, li cen cjo no wa nym za rząd cą nie ru cho mo -
ści oraz koń cząc po dy plo mo we stu dia me ne dżer skie na Uni wer sy te cie War -
szaw skim w za kre sie kie ro wa nia no wo cze snym przed się bior stwem w Unii
Eu ro pej skiej, jak rów nież po dy plo mo we stu dia w Wyż szej Szko le Eko no -
mii i In no wa cji w Lu bli nie w za kre sie po śred nic twa w ob ro cie nie ru cho mo -
ścia mi.

***

Pre�zes�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�w Świę�to�chło�wi�cach�Ka�rol�Woź�-
nicz�ka�z bu�dow�nic�twem�za�wo�do�wo�zwią�za�ny�jest�od 1968�ro�ku.�Dzia�łal�ność
w za�kre�sie�spół�dziel�cze�go�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�zo�sta�ła�roz�po�czę�-
ta�w 1973�r.�z chwi�lą�pod�ję�cia�pra�cy�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�Świę�to�-
chło�wi�cach.�Po�cząt�ko�wo�ja�ko�pra�cow�nik�dzia�łu�in�we�sty�cji,�na�stęp�nie�Kie�-
row�nik�dzia�łu�in�we�sty�cji,�któ�ry�to�dział�pro�wa�dził�w sze�ro�kim�za�kre�sie�pro�-
gra�mo�wa�nie,�przy�go�to�wa�nie,�re�ali�za�cję�oraz�roz�li�cza�nie�pro�ce�sów�in�we�sty�-
cyj�nych�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go.�Dru�ga�po�ło�wa�lat 70-tych�i po�czą�-
tek 80-tych�ub.�wie�ku�by�ły�okre�sem�dy�na�micz�ne�go�roz�wo�ju�miesz�kal�nic�twa
w Pol�sce,�któ�ry�nie�omi�nął�rów�nież�Świę�to�chło�wic.�Przed�się�wzię�cia�in�we�-
sty�cyj�ne�Spół�dziel�ni�do�pro�wa�dza�ją�do po�wsta�nia�nie�tyl�ko�po�je�dyn�czych�bu�-
dyn�ków,�ale�ca�łych�kom�plek�sów�miesz�ka�nio�wych�głów�nie�w re�jo�nie�Pa�śnik
i Chro�pa�czo�wa.
Za dzia�łal�ność�za�wo�do�wą�wy�róż�nio�ny�sze�re�giem�me�da�li�i ozna�czeń�stop�nia

pań�stwo�we�go,�wo�je�wódz�kie�go,�miej�skie�go�oraz�bran�żo�we�go.�Do naj�waż�niej�-
szych�otrzy�ma�nych�w okre�sie�ostat�nie�go�ro�ku�za�li�czyć�na�le�ży:�„Za�słu�żo�ny�dla
Świę�to�chło�wic”�oraz�„Za�słu�żo�ny�Dzia�łacz�Ru�chu�Spół�dziel�cze�go”.�
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JO�AN�NA�KOCH-KU�BAS
PRE ZES ZA RZĄ DU

SPÓŁ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ
„MIE CHO WI CE” 

W BY TO MIU

Pa ni Jo an na Koch -
-Ku bas peł niąc funk cję
Pre ze sa Za rzą du do -
pro wa dzi ła do wdro że -
nia pro ce su ter mo mo -
der ni za cji za so bów
Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Mie cho wi ce”,
któ ry roz po czął się
w 2004 ro ku i trwa
do dnia dzi siej sze go.
Po przez wpro wa dze -
nie te go pro ce su do -
pro wa dzi ła do po pra -
wy in fra struk tu ry osie -
dla Mie cho wi ce, po -
pra wy wa run ków
m i e s z  k a  n i o  w y c h
w wy re mon to wa nych
i do cie plo nych bu dyn -
kach.

Pa ni Jo an na Koch -
-Ku bas po przez swo -

je za an ga żo wa nie do pro wa dzi ła do po pra wy go spo dar ki i sy tu acji eko -
no micz nej Spół dziel ni oraz jej wi ze run ku w oto cze niu. Jej dzia łal ność
za wo do wa przy czy ni ła się do po strze ga nia Spół dziel ni po przez ze wnętrz -
ne pod mio ty i in sty tu cje ja ko wia ry god ne go part ne ra i kon tra hen ta.

Wie lo krot ne kon tro le prze pro wa dzo ne w Spół dziel ni na prze ło mie
lat 2003-2010 każ do ra zo wo po twier dzi ły pra wi dło wość funk cjo no wa -
nia Spół dziel ni w za kre sie bie żą cej dzia łal no ści jak i pro wa dze nia pro -
ce sów in we sty cyj nych.

***

Pre�zes�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Mie�cho�wi�ce”�w By�to�miu
Jo�an�na�Koch�-Ku�bas�ze�Spół�dziel�nią�jest�zwią�za�na�od 1997�ro�ku.�Peł�-
niąc�funk�cję�człon�ka�Ra�dy�Nad�zor�czej�na�stęp�nie�Prze�wod�ni�czą�cej�tej
Ra�dy,�a od 2001�ro�ku�funk�cję�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�do�sko�na�le�po�zna�ła�za�-
gad�nie�nia�i wszel�kie�spra�wy�zwią�za�ne�z funk�cjo�no�wa�niem�Spół�dziel�-
ni.
Wy�peł�nia�jąc�na�ło�żo�ne�na nią�obo�wiąz�ki�sta�le�pod�no�si�ła�swo�ją�wie�-

dzę�i kwa�li�fi�ka�cje�za�wo�do�we�ukoń�czyw�szy�po�dy�plo�mo�we�stu�dia�w za�-
kre�sie�ogól�no�me�ne�dżer�skim�na Uni�wer�sy�te�cie�War�szaw�skim,�po�dy�plo�-
mo�we�stu�dia�me�ne�dżer�skie�na Uni�wer�sy�te�cie�War�szaw�skim�w za�kre�-
sie�za�rzą�dza�nia�no�wo�cze�snym�przed�się�bior�stwem�w Unii�Eu�ro�pej�skiej,
po�dy�plo�mo�we�stu�dia�w za�kre�sie�za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�wWyż�-
szej�Szko�le�Eko�no�mii�i In�no�wa�cji�w Lu�bli�nie�oraz�uzy�ska�ła�li�cen�cję�za�-
rząd�cy�nie�ru�cho�mo�ści.�
Dzię�ki�uzna�niu�śro�do�wi�ska�za�wo�do�we�go�jest�wie�lo�let�nim�człon�kiem

Ra�dy�Nad�zor�czej�Re�gio�nal�ne�go�Związ�ku�Re�wi�zyj�ne�go�Spół�dziel�czo�ści
Miesz�ka�nio�wej�w Ka�to�wi�cach.

TO�MASZ�TYC
PRE ZES ZA RZĄ DU PRZED SIĘ BIOR STWA 

PRO JEK TO WO –WDRO ŻE NIO WE GO
BU DOW NIC TWA 

„PRO BET” SP. Z O. O. W KA TO WI CACH

Pan To masz Tyc
za ło żył w ro ku 1986
jed ną z pierw szych
w wo je wódz twie ślą -
skim spół kę z ogra ni -
czo ną od po wie dzial -
no ścią – pod na zwą
Przed się bior stwo Pro -
jek to wo – Wdro że nio -
we Bu dow nic twa
„Pro bet” Sp. z o.o.
(RHB 27). Fir ma ta
dzia ła do dzi siaj, a To -
masz Tyc jest wła ści -
cie lem i Pre ze sem jej
Za rzą du. 

W la tach 1986
– 2004 fir ma PPWB

„Pro bet” Sp. z o.o.
pro wa dzi ła dzia łal -
ność w bran ży bu -
dow la nej o cha rak te -
rze:

- usłu go wym,
- pro duk cyj nym, 
- in no wa cyj nym.
Ak tu al nie fir ma – bę dąc wła ści cie lem te re nów w Ka to wi cach

przy ul. 73- go Puł ku Pie cho ty 1, zgro ma dzi ła fir my w bran ży bu dow -
la nej, któ rych dzia łal ność i współ pra ca jest opar ta na mo de lu kla stra
przed się biorstw. Ta kie jak:

- Fir ma bu dow la na, wy ko naw cza „Po lbet” S.A.,
- Fir ma pro jek to wa „Au to stra da II” – Biu ro pro jek tów Sp. z o.o.,
- Fir ma tech no lo gicz no -han dlo wa „True ta de and tech no lo gy” Sp. z o.o.,
To masz Tyc, bę dąc Pre ze sem Za rzą du fir my „Pro bet” Sp. z o.o. i udzia -

łow cem we wszyst kich fir mach wy mie nio nych po wy żej oraz wy stę pu -
jąc w Ra dach Nad zor czych tych firm dba o ści słą współ pra cę po mię -
dzy ty mi fir ma mi w ce lu osią gnię cia przez nie jak naj lep szych wy ni ków
i sil nej po zy cji w bran ży bu dow la nej, w któ rej wszyst kie funk cjo nu ją.

***

W ro�ku 2008�To�masz�Tyc�otrzy�mał�„Zło�ty�Laur�Umie�jęt�no�ści�i Kom�-
pe�ten�cji”�w Ka�te�go�rii:�Me�na�dżer,�Li�der�Spo�łe�czo�-Go�spo�dar�czy”,�przy�-
zna�wa�ny�przez�Re�gio�nal�ną�Izbę�Go�spo�dar�czą�w Ka�to�wi�cach.
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WA�LE�RIAN�WI�TAS
MGR INŻ.

BU DOW NIC TWA WOD NE GO

Pan Wa le rian Wi -
tas po cho dzi z ro dzi -
ny gór ni czej. Przod -
ko wie by li naj pierw
gór ni ka mi ko pal ni rud
w Strze mie szy cach,
a na stęp nie za głę -
biow skich ko pal ni wę -
gla ka mien ne go. Oj -
ciec był ma szy ni stą
ko pal nia nym (kop.
„Ka zi mierz – Ju -
liusz”).

Wa le rian Wi tas
więk szość ży cia za -
wo do we go prze pra -
co wał w Prze my śle
Wę glo wym od in ży -
nie ra bu do wy
w Przed się bior stwie
Ro bót In ży nie ryj nych
w Ka to wi cach do Dy -
rek to ra Kom bi na tu

Bu dow nic twa Wę glo we go w Sie mia no wi cach Ślą skich.
Po ukoń cze niu stu diów na Po li tech ni ce Kra kow skiej (wy dział Bu dow -

nic twa Wod ne go) w 1961 r. pod jął pra cę w P. R. Inż.-P. W. Szyb ko dał
się po znać ja ko do bry or ga ni za tor skom pli ko wa nych ro bót in ży nie ryj -
nych przy bu do wie i mo der ni za cji ko palń, w tym m. in. „Po rąb ka”, „Niw -
ka -Mo drze jów”, „Ka zi mierz -Ju liusz”, „Piast”.

W 1968 r. zo stał od de le go wa ny na pierw szą w P. R. Inż.-P. W. bu -
do wę po za gra ni cą (Zie litz k/Mag de bur ga – NRD). By ło to zna czą ce wy -
róż nie nie dla mło de go in ży nie ra. Peł nił na tej bu do wie naj pierw funk -
cję Z -cy Kie row ni ka Gru py Ro bót ds. tech nicz nych, a w koń co wej fa -
zie był sze fem tej bu do wy.

Po po wro cie do kra ju był przez 2 la ta kie row ni kiem Ze spo łu Ro bót
„Macz ki” w So snow cu. Ze spół ten re ali zo wał du że przed się wzię cia
przy bu do wie no wej ko pal ni („Ja ni na” II w Li bią żu) i elek trow ni Sier sza,
m.in. no wa tor skie roz wią za nie bez po śred nie go trans por tu wę gla z Ko -
pal ni „Sier sza” do elek trow ni.

1 stycz nia 1974 r. mgr inż. Wa le rian Wi tas zo stał skie ro wa ny w ra -
mach re sor tu gór nic twa na waż ny od ci nek bu dow nic twa miesz ka nio -
we go w no wym Kom bi na cie Bu dow nic twa Wę glo we go „Fa bud” w Sie -
mia no wi cach Ślą skich. Z ra cji du że go ta len tu or ga ni za cyj ne go szyb ko
awan so wał.

W la tach 1974-76 był Z -cą Na czel ne go In ży nie ra Za kła du In ży nie -
ryj ne go. Od 1976 do 1978 Na czel nym In ży nie rem te go Za kła du. Od 1978
do 1981 r. Dy rek to rem Tech nicz nym Kom bi na tu „Fa bud”, a w la tach 1981-
1993 Dy rek to rem Kom bi na tu.

W okre sie kie ro wa nia „Fa bu dem” by ło to naj więk sze przed się bior stwo
bu dow nic twa miesz ka nio we go w Pol sce. „Fa bud” re ali zo wał osie dla
miesz ka nio we dla po trzeb gór nic twa w sys te mie kom plek so wym z peł -
ną in fra struk tu rą tech nicz ną (sie ci, urzą dze nia) i spo łecz ną (szko ły, żłob -
ki, przy chod nie zdro wia).

W skład Kom bi na tu wcho dzi ły 3 fa bry ki i po dzie lo ny był or ga ni za cyj -
nie na 5 branż. W szczy to wych la tach „Fa bud” bu do wał po 5000 miesz -
kań rocz nie. Po wsta ły m. in. wiel kie osie dla Ka to wic (Za łę ska Hał da,
Gi szo wiec, Bo gu ci ce), So snow ca (Sie lec, Za gó rze, Ka zi mierz), Bę dzi -
na (Ksa we ra), Dą bro wy Gór ni czej (Cen trum, Ogro do wa). Dla wy ko na -
nia tych wiel kich i zło żo nych za dań ko niecz nym by ło za pew nie nie du -
że go za trud nie nia (po nad 6000 ty się cy osób w ra mach ge ne ral ne go wy -
ko naw stwa).

Dla utrzy ma nia ta kie go po ten cja łu „Fa bud” pod jął sze ro ką dzia łal ność
eks por to wą. Za trud nie nie na bu do wach eks por to wych (ro ta cyj nie)

prze kra cza ło 1000 pra cow ni ków. Pod kie row nic twem inż. Wa le ria na Wi -
ta sa „Fa bud” zda wał eg za min na bu do wach w Niem czech, Ro sji, Li twie,
w Ku wej cie.

Dy rek tor Wa le rian Wi tas opra co wał i wdro żył or ga ni za cje tak skom -
pli ko wa ne go (wie lo bran żo we go) przed się bior stwa, ja kim był „Fa bud”.
Kie row nic twa po szcze gól nych branż mia ły du że kom pe ten cje, co wy -
zwa la ło w nich du żą ener gię. Z cza sem „Fa bud” stał się kuź nią kadr dla
re sor tu gór nic twa i ad mi ni stra cji (tak że pań stwo wej).

Waż nym ele men tem dzia łal no ści „Fa bu du” by ła też ak tyw na dzia łal -
ność tech nicz no -mo der ni za cyj na, po le ga ją ca m.in. na ob ni że niu współ -
czyn ni ka ter micz ne go po ni żej obo wią zu ją cej nor my, wpro wa dze nie no -
wych, atrak cyj nych roz wią zań ar chi tek to nicz nych bu dyn ków (vi de; Bań -
gów, Zgrzeb nio ka).

Dy rek tor Wa le rian Wi tas był ak tyw nym w za kre sie dzia łal no ści pa -
ten to wej (m.in. ele wa cje bu dyn ków miesz kal nych), licz nych wnio -
sków ra cjo na li za tor skich w bran ży in ży nie ryj nej (m.in. uru cho mie nie pro -
duk cji wów czas atrak cyj nych rur wi pro).

W 1993 r. z uwa gi na go spo dar kę ryn ko wą przed się bior stwa bu dow -
nic twa miesz ka nio we go w do tych cza so wej for mie prze sta ły ist nieć. Wte -
dy inż. Wa le rian Wi tas za ło żył wraz ze swo imi współ pra cow ni ka mi spół -
kę z o.o.

In we sto rzy, zna jąc inż. Wa le ria na Wi ta sa, po wie rza li mu do re ali za -
cji wiel kie przed się wzię cia. Tak wte dy pod je go bez po śred nim kie row -
nic twem po wsta ły wiel kie cen tra han dlo we (Au chan So sno wiec, Mi ko -
łów; Te sco Ru da Ślą ska, My sło wi ce; Pla za w Ru dzie Ślą skiej), fa bry -
ki (Se ku rit w Dą bro wie Gór ni czej, Ma pei w Gli wi cach (fa bry ka che mii
bu dow la nej).

Wspól ną ce chą po wyż szych bu dow li by ły spe cy fi ko wa ne wa run ki ich
po sa do wie nia. To by ły in ży nier skie wy zwa nia, ulu bio ny te mat inż. Wa -
le ria na Wi ta sa.

Au chan So sno wiec to na 20ha po wierzch ni skom pli ko wa ne ro bo ty
ziem ne (na sy py do 7m) wraz z wę złem ko mu ni ka cyj nym.

Au chan Mi ko łów zo stał po sa do wio ny na za sy pa nym wy ro bi sku
po ce giel ni. 

Fa bry ka Se ku rit zo sta ła po sa do wio na ma luź nym na sy pie, któ ry uzdat -
nio no me to dą dy na micz ne go za gęsz cze nia.

Pla za w Ru dzie Ślą skiej zo sta ła po sa do wio na na IV kat. szkód gór -
ni czych (pro jekt ada pta cyj ny wy ko na no już w cza sie re ali za cji kon trak -
tu).

Fa bry ka Ma pei – po sa do wio na na tor fach.
Tyl ko wy żej wy mie nio ne obiek ty kie ro wa ne przez inż. Wa le ria na Wi -

ta sa da ją ob raz je go du żych kwa li fi ka cjach in ży nier skich. To by ła je go
pa sja za wo do wa.

Wy wo dząc się z bran ży in ży nie ryj nej, a na stęp nie kie ru jąc re ali za -
cją bu dow nic twa ku ba tu ro we go w wa run kach szkód gór ni czych, po -
siadł mgr inż. Wa le rian Wi tas rzad ką umie jęt ność po dej mo wa nia się
naj trud niej szych te ma tów zwią za nych z po sa do wie niem skom pli ko wa -
nych obiek tów. To by ły praw dzi we in ży nier skie wy zwa nia, któ re mógł
po dej mo wać fa cho wiec o ta kim do świad cze niu i pa sji. Do te go zwią -
za ny z tą gór ni czą zie mią.
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TYTUŁ HONOROWY
WRAZ Z MEDALEM

„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”
ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA

PROF.�DR�INŻ.�AN�DRZEJ�AJ�DU�KIE�WICZ
PRO FE SOR ZWY CZAJ NY PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ, 

Z -CA KIE ROW NI KA KA TE DRY IN ŻY NIE RII BU DOW LA NEJ PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ

An drzej Aj du kie wicz stu dia wyż sze ukoń czył w 1961 ro ku na Wy dzia le Bu dow nic twa Prze my sło we go i Ogól ne go Po li -
tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach. Dzia łal ność na uko wą i dy dak tycz ną roz po czął w r. 1961 w Po li tech ni ce Ślą skiej, w Ka te drze
Bu dow nic twa Żel be to we go kie ro wa nej przez Prof. Ste fa na Kauf ma na. w ro ku 1968 obro nił na ma cie rzy stej uczel ni pra cę
dok tor ską. Pra co wał ko lej no na sta no wi skach asy sten ta, star sze go asy sten ta, ad iunk ta, do cen ta; od ro ku 1989 był pro fe -
so rem nad zwy czaj nym, a od 1998 jest pro fe so rem zwy czaj nym w Po li tech ni ce Ślą skiej. Był Pro dzie ka nem (1976-77) i Dzie -
ka nem (1977-79) Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej, Kie row ni kiem Za kła du Kon struk cji Be to no wych Sprę żo nych
(1974-82) i Za kła du Kon struk cji Żel be to wych (1988-94) w In sty tu cie Kon struk cji Bu dow la nych, w la tach 1994-2009 był Kie -
row ni kiem Ka te dry In ży nie rii Bu dow la nej na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej.

W la tach 1982-85 prze by wał na emi gra cji i pra co wał ja ko Vi si ting Se nior Lec tu rer w Uni ver si ty of Ife w Ni ge rii, a w okre -
sie 1991-96 był Kie row ni kiem Ka te dry Bu dow nic twa Be to no we go i pro fe so rem zwy czaj nym w Po li tech ni ce Łódz kiej.

Waż niej sze funk cje or ga ni za cyj ne z wy bo ru w kra ju to: czło nek Ko mi te tu In ży nie rii Lą do wej i Wod nej PAN (1993 – na -
dal), prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uki Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa (1993 – 2009), czło nek Ko -
mi sji Ba dań Sto so wa nych KBN w ka den cjach 1994-1997 i 1997-2000, czło nek Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu łu i Stop ni Na -

uko wych (2000-2003), czło nek Rad Na uko wych, w tym In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej (1997-2000, 2000-03), czło nek Sek cji Kon struk cji Be to no wych KI LiW PAN
od 1987 i prze wod ni czą cy tej Sek cji (2003 – na dal), czło nek Ko mi sji Ochro ny Po wierzch ni przy Wyż szym Urzę dzie Gór ni czym (1994 – na dal), czło nek Ko mi -
te tu Tech nicz ne go PKN Nr 213 „Kon struk cje be to no we i ze spo lo ne” (1994-na dal), czło nek ko mi te tów na uko wych po nad 50 kon fe ren cji w kra ju.

Opu bli ko wał ja ko au tor lub współ au tor łącz nie po nad 360 prac – mo no gra fii, pod ręcz ni ków aka de mic kich i skryp tów, ar ty ku łów kra jo wych i za gra nicz nych, pu bli ko wa -
nych re fe ra tów na kra jo wych i za gra nicz nych kon fe ren cjach. M.in. dwie książ ki je go współ au tor stwa uka za ły się za gra ni cą, a tak że pu bli ko wał ar ty ku ły w USA – Jo ur nal
of Ame ri can Con cre te In sti tu te, w Szwaj ca rii – Struc tu ral En gi ne ering In ter na tio nal, w We lkiej Bry ta nii – Ce ment & Con cre te Com po si tes, w Niem czech – Be ton und Stahl -
be ton bau, w Ja po nii – Ad van ced Con cre te Tech no lo gy. Wy gło sił po nad 70 re fe ra tów za gra ni cą na kon gre sach i kon fe ren cjach, na 5 kon ty nen tach. Był pro mo to rem za -
koń czo nych 9 prze wo dów dok tor skich i pro wa dzi dal szych dok to ran tów z krau i z za gra ni cy. Pod je go na uko wą i or ga ni za cyj ną opie ką wy ko na no 4 roz pra wy ha bi li ta cyj -
ne. Re cen zo wał po nad 30 roz praw dok tor skich i ha bi li ta cyj nych i po nad 20 wnio sków pro fe sor skich (do ty tu łu i na sta no wi sko), nie za leż nie od kil ku dzie się ciu re cen zji
w ra mach Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu łu Na uko we go i Stop ni Na uko wych. Kie ro wał bli sko 200. pra ca mi dy plo mo wy mi, w tym kil ku na sto ma za gra ni cą.

Roz wi nął na ska lę kra jo wą i mię dzy na ro do wą te ma ty kę na uko wą i ba daw czą w za kre sie: pro ble mów prze bi cia płyt żel be to wych, któ rych był pre kur so rem
w kra ju, żel be to wych i sprę żo nych szkie le tów pre fa bry ko wa nych du żej roz pię to ści, kon struk cji pły to wo -słu po wych i ka se to no wo -słu po wych, wy bra nych pro -
ble mów kon struk cji sprę żo nych i ze spo lo nych, ba dań i za sto so wań be to nów wy so ko war to ścio wych, pod wyż sza nia trwa ło ści kon struk cji żel be to wych za po -
mo cą mo dy fi ka cji po wierzch nio wej be to nu, ba dań nad re cy klin giem be to nu i za sto so wa niem kru szyw wtór nych w kon struk cjach.

Kie ro wał 5. za koń czo ny mi pro jek ta mi ba daw czy mi KBN i MNiSW, a obec nie kie ru je du żym pa kie tem pro jek tów z fun du szy po mo co wych, w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka, na la ta 2010-2014. Jest upraw nio nym pro jek tan tem (od 1971) i pań stwo wym rze czo znaw cą bu dow la nym. Za pro -
jek to wał i nad zo ro wał re ali za cje kil ku na stu no wa tor skich obiek tów, w tym m.in. du żych do mów to wa ro wych.

Zo stał od zna czo ny mię dzy in ny mi Zło tym Krzy żem Za słu gi (1979), Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1990), Me da lem Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej (2001). Uzy skał 7 na gród Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go, Na uki i Tech ni ki (Edu ka cji i Spor tu) za pra ce na uko we oraz 6 na gród Mi ni stra Bu dow -
nic twa i PMB (Mi ni stra In fra struk tu ry). Jest ho no ro wym człon kiem PZITB.

Pro�fe�sor�An�drzej�Aj�du�kie�wicz był bli skim współ pra cow ni kiem Pro fe -
so ra Ste fa na Kauf ma na. Na Ślą sku Pro fe sor Kauf man jest zna ny z za sług
dla Wo je wódz twa Ślą skie go oraz ja ko je den z za ło ży cie li Po li tech ni ki Ślą -
skiej. Po stać le gen dar na, o nie prze mi ja ją cym uzna niu.

W do rob ku Prof. Aj du kie wi cza zna la zło się do dziś łącz nie 370 prac pu -
bli ko wa nych. Wy pro mo wał 9 dok to rów, spra wo wał opie kę na uko wą nad 4
ha bi li ta cja mi. Re cen zo wał kil ka dzie siąt waż nych prac na uko wych w kra -
ju i za gra ni cą. 

Pro fe sor jest od 1993 czyn nym człon kiem Ko mi te tów i Sek cji Pol skiej
Aka de mii Na uk, kon ty nu ując dzie ło Pro fe so ra Kauf ma na. Był też człon kiem
Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni Na uko wych i Ty tu łu Na uko we go.

Jest ak tyw ny w dzia ła niach mię dzy na ro do wych, w któ rych po mo gła mu
bie gła zna jo mość ję zy ka an giel skie go, któ rą miał oka zję do sko na lić
w okre sie emi gra cji w cza sie sta nu wo jen ne go, kie dy przez 4 la ta wy kła -
dał na Uni wer sy te cie w Ni ge rii.

O wy so kim mię dzy na ro do wym au to ry te cie pro fe so ra świad czy Je go udział
w wie lu mię dzy na ro do wych gre miach na uko wych. Był człon kiem Ko mi te -
tów Na uko wych 14 kon gre sów i kon fe ren cji za gra nicz nych (Nor we gia, USA,
Wiel ka Bry ta nia, Mek syk i wie le in nych).

Dzię ki ba da niom Pro fe so ra Aj du kie wi cza po wsta ły pierw sze w kra ju tech -
no lo gie be to nów wy so ko war to ścio wych opra co wa ne już w ro ku 1991.

Prof. Aj du kie wicz był dzie ka nem Wy dzia łu Bu dow nic twa, kie row ni kiem Za -
kła du Kon struk cji Żel be to wych oraz kie row ni kiem Ka te dry In ży nie rii Bu dow -
la nej. Jest re dak to rem na czel nym no we go an glo ję zycz ne go cza so pi sma Po -
li tech ni ki Ślą skiej AR CHI TEC TU RE – CI VIL EN GI NE ERING – ENVI RON MENT.

Pro fe sor An drzej Aj du kie wicz wpi sał się tak że zna czą co w hi sto rię i roz -
wój Po li tech ni ki Łódz kiej. Za owo co wa ło to uzna niem Je go do rob ku i przy -
zna niem przez Se nat Po li tech ni ki Łódz kiej ty tu łu Dok to ra Ho no ris Cau sa
Po li tech ni ki Łódz kiej. Uro czy ste po sie dze nie Se na tu od bę dzie się 16 mar -
ca 2011.

Na ko niec pra gnę przy wo łać my śli sta ro żyt nych mę dr ców, któ re jak się
wy da je, do sko na le od da ją isto tę do ko nań Pa na Pro fe so ra:

„La�bo�rio�sum�fruc�tu�osum.�Aspe�ra�res�pri�ma�est,��sed�fert�in�du�stria
lau�dem”.

W tłu ma cze niu brzmi to na stę pu ją co:
„Co�mo�zol�ne,�to�owoc�ne.�Wy�si�łek�jest�na po�cząt�ku�rze�czą�przy�krą,

lecz�przy�no�si�chlub�ne�zwy�cię�stwo”.

Prof. dr hab. inż. JAN�ŚLU�SA�REK
– PRO REK TOR DS. NA UKI I WSPÓŁ PRA CY Z PRZE MY SŁEM 

PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ W GLI WI CACH
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JU�RAND�JA�REC�KI�
WY BIT NY AR CHI TEKT POLSKI

Mgr inż. arch. Ju rand Ja rec ki uro dzo ny 04.10.1931 r. w Kra ko wie. Miesz ka niec Za ko pa ne go do ro ku 1947, da lej
aż do dzi siaj mieszkaniec Ka to wi c. 
Dy�plom: 16 mar ca 1957 r., Wy dział Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra kow skiej w Kra ko wie.
Prze�bieg�pra�cy�za�wo�do�wej: Od 1957 do 1990 r., pro jek tant, star szy pro jek tant, Gł. Spe cja li sta ds. Ar chi tek tu ry

w „Mia sto pro jek cie” Ka to wi ce, w 1961 r. rocz na prak ty ka we Fran cji w pra cow niach ar chi tek tów: G. Gan di lis, P. Va -
go, P. Du fe au, R. Lo pez, w 1979 r. rocz na pra ca w Al gie rii w przed się bior stwie ECO TEC – Oran, 1982-1984 Gł. Ar -
chi tekt Wo je wódz twa Ka to wic kie go,od 1990 r. S. C. „ARAR” (Ar chi tek to nicz ne Ate lier Re ali za cyj ne), od 2004 – do dzi -
siaj, do ryw czo w AAGM (Arch. Ate lier M. Gier lot ka).

WAŻ�NIEJ�SZE�RE�ALI�ZA�CJE:

Urba�ni�sty�ka: Dziel ni ca miesz ka nio wa „Pa de rew skie go” 1965-1982 w Ka to wi cach; Ze spół miesz ka nio wy przy ul.
Mi ko łow skiej w Ka to wi cach, re ali za cja w 1966 r.; Ze spół miesz ka nio wy przy ul. Ba ra na w Czę sto cho wie, re ali za cja

w 1992 r.; Ze spół miesz kal ny „Pal mo wa” w Czę sto cho wie, re ali za cja w 1994 r. 
Bu�dyn�ki�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej:�Dom Han dlo wy „Ze nit” w Ka to wi cach 12.000 m2, re ali za cja 1963 r. z M. Kró lem; Ki no „KO SMOS” w Ka to wi cach 5.000

m2, re ali za cja w 1962 r. z St. Kwa śnie wi czem; Bud. Biu ro wy PMUG w Ka to wi cach 8.000 m2, re ali za cja 1963 roku; Sta cja Po go to wia Ra tun ko we go w Ka -
to wi cach 2.500 m2, re ali za cja 1965 r.; Cen trum Han dlo we w Ka to wi cach (ze spół pa wi lo nów) przy ul. Cho rzow skiej 18.000 m2, re ali za cja 1966 r.; Dom
Książ ki w Ka to wi cach 4.000 m2, re ali za cja 1968 r.; Cen tra la Te le fo nicz na w Ka to wi cach 1.800 m2, re ali za cja 1969 r.; Dom Han dlo wy „Skar bek” w Ka to -
wi cach 15.000 m2, re ali za cja 1975 r.; Bi blio te ka Ślą ska 17.000 m2, re ali za cja 1991-1998.
Bu�dyn�ki�jed�no�ro�dzin�ne: Wil la w Ka to wi cach-Bry nów; Bu dyn ki Jed no ro dzin ne w Szczyr ku.
Miesz�kal�nic�two�wie�lo�ro�dzin�ne: Ze spół Bu dyn ków Miesz kal nych w Tar now skich Gó rach, re ali za cja 1959 r.; Bu dy nek Miesz kal ny w Ka to wi cach, al.

Kor fan te go, re ali za cja 1960 r.; Ze spół Bu dyn ków Miesz kal nych V i XIII kond. w Ka to wi cach, ul. Mi ko łow ska, re ali za cja 1963 r.; Bu dy nek Miesz kal ny XIII kond.
w Czę sto cho wie, re ali za cja 1963 r.; Bu dy nek Miesz kal ny 24 kond. w Ka to wi cach, z M. Skał kow skim, re ali za cja 1970 r.; Se ria bu dyn ków pre fa bry ko wa -
nych XI kond. na oś. Pa de rew skie go w Ka to wi cach, 27 bu dyn ków, re ali za cja 1974 r.; Bu dy nek Eks pe ry men tal ny w Ka to wi cach „K1” ul. Gal lu sa, z G. Ostas,
re ali za cja 1975 r.; Ze spół miesz kal ny przy ul. Ba ra na w Czę sto cho wie, re ali za cja 1992 r.; Ze spół miesz kal ny „Pal mo wa” w Czę sto cho wie, re ali za cja 1994
roku.
Dzia�łal�ność�spo�łecz�no�-za�wo�do�wa:Wie lo let ni czło nek Za rzą du Od dzia łu SARP; Pre zes Za rzą du Od dzia łu SARP w Ka to wi cach w ka den cji 1974-1977;

Czło nek Za rzą du Głów ne go SARP 1978-1981; Wie lo let ni czło nek Ko le gium Sę dziów SARP 1974-1987; Czło nek SARP 1986 r.; Rze czo znaw ca SARP
ds. ar chi tek tu ry miesz ka nio wej i uży tecz no ści pu blicz nej; Czło nek WKUA od 1974 r.; Pre zes Klu bu Ar chi tek tów Nar cia rzy „Klan”; Głów ny Ar chi tekt Wo -
je wódz twa 1982-1984; Kon trak to wy pra cow nik na uko wy Po li tech ni ki Ślą skiej 1978-1984 (Pro mo tor 10 dy plo mów).

Ju�rand�Ja�rec�ki ar chi tekt – twór ca, pro jek tant, bu dow ni czy waż niej szych
obiek tów w wie lu mia stach w Pol sce, ab sol went Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki Kra kow skiej, któ rą ukoń czył 1957 ro ku.

Pra cę za wo do wą pod jął w 1957 ro ku w biu rze pro jek tów Mia sto pro jekt -
-Ka to wi ce, ko lej no na sta no wi skach: asy sten ta, pro jek tan ta, star sze go i głów -
ne go pro jek tan ta oraz Głów ne go Spe cja li sty ds. Ar chi tek tu ry do 1990 ro -
ku.

W la tach 1978 – 1984 był na uczy cie lem aka de mic kim na Wy dzia le Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej. 

W la tach od 1982 do 1984 ro ku był Ar chi tek tem Wo je wódz twa Ka to wic -
kie go.

Od ro ku 1990 two rzył w spół ce cy wil nej „ARAR”- Ate lier Re ali za cyj ne.
Ju rand Ja rec ki więk szość swo je go ży cia za wo do we go spę dził w pra -

cow ni ar chi tek to nicz nej biu ra Mia sto pro jekt Ka to wi ce, pra cu jąc po śród naj -
zna ko mit szych ar chi tek tów two rzą cych no wy wi ze ru nek no wo cze snych Ka -
to wic m.in.: w la tach 1965 – 1982 po wsta je dziel ni ca miesz ka nio wa „Pa -
de rew skie go”; w ro ku 1966 ze spół miesz ka nio wy przy uli cy Mi ko łow skiej
w Ka to wi cach zaś w Czę sto cho wie w 1992 ro ku ze spół miesz ka nio wy
przy uli cy Ba ra na oraz w 1994 ze spół miesz kal ny „Pal mo wa”.

Rów no le gle w pra cow ni Ju ran da Ja rec kie go pro jek tu je się licz ne, uzna -
ne bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej. Wśród nich w Ka to wi cach:

Dom han dlo wy „Ze nit” w 1963 ro ku, ki no „Ko smos” w 1962 ro ku, bu dy -
nek biu ro wy PMUG w 1963 ro ku, Cen trum Han dlo we przy Cho rzow skiej
w 1966 ro ku, dom han dlo wy „Skar bek” w 1975 ro ku.

W ra mach pra cow ni ARAR Ja rec ki pro jek tu je i re ali zu je wraz z ze spo -
łem Bi blio te kę Ślą ską w la tach 1991-1998.

W swej dzia łal no ści pro jek to wej nie po mi ja za rów no bu dyn ków wie lo -
ro dzin nych jak i jed no ro dzin nych. W 1959 ro ku re ali zu je ze spół bu dyn ków
miesz kal nych w Tar now skich Gó rach, w 1963 w Ka to wi cach przy uli cy Mi -
ko łow skiej, 1974 se rie bu dyn ków XIII kon dy gna cyj nych na osie dlu Pa de -
rew skie go w Ka to wi cach czy 24 kon dy gna cyj ny bu dy nek miesz kal ny w 1970
ro ku przy uli cy So kol skiej.

Do peł nie niem dzia łal no ści twór czej Ju ran da Ja rec kie go jest licz ny, z suk -
ce sa mi udział w kon kur sach ar chi tek to nicz nych i urba ni stycz nych.

Wśród wie lu: kon kurs na No we mia sto „Ka to wi ce Po łu dnie”, dziel ni ce
miesz ka nio wą Pa de rew skie go, dziel ni ce Zgrzeb nio ka, Śro du la -Pół noc, Cen -
trum Kul tu ry w Ka to wi cach, Dom Han dlo wy Ze nit i wie le in nych.

Bę dąc czło wie kiem nie zwy kle uczyn nym, su mien nym, od po wie dzial ny m 
i sys te ma tycz nym jest in spi ra to rem wie lu po czy nań ar chi tek to nicz nych. Był Pre -
ze sem Za rzą du SARP w la tach 1974 – 1977, człon kiem Za rzą du Głów ne go
SARP w la tach 1978 – 1981, wie lo let nim człon kiem aż do te raz Ko le gium Sę -
dziów Kon kur so wych,, Rze czo znaw cą SARP, człon kiem WKU IA, Głów nym
Ar chi tek tem Wo je wódz twa, człon kiem Ślą skiej Izby Ar chi tek tów Rzecz po spo -
li tej Pol skiej.

Po sia da jąc uzna nie śro do wisk twór czych Ju rand Ja rec ki był wie lo krot -
nie na gra dza ny: m.in.: 1972 ro ku otrzy mał Me dal SARP za osią gnię cia;
w 1975 ro ku Zło ty Krzyż Za słu gi, Sta tus Twór cy w 1980 ro ku; Krzyż Ka -
wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski w 1984 ro ku. 

Ju rand Ja rec ki w książ ce Ta de usza Ba ruc kie go z 2009 ro ku „Ar chi tek -
ci pol scy o ar chi tek tu rze” ta ką oto przed sta wił myśl o ar chi tek tu rze:

„W każ dym cza sie ar chi tek tu ra dą ży do za sko cze nia ory gi nal no ścią,
od mien no ścią – no wo ścią, czymś nie spo ty ka nym, ale w koń cu te ory gi -
nal ne po cza sie sta ją się po pro stu – ba nal ne.

Wy da je mi się, że ar chi tekt wi nien w swo jej pra cy dą żyć do syn te zy, lo -
gi ki wy ni ka ją cej z prze zna cze nia ar chi tek tu ry.

Win na ona być zwią za na z miej scem, oso bo wo ścią twór cy i jej użyt kow -
ni kiem. By ła by od mien na od ar chi tek tu ry świa to wej. By ła by pol ską ar chi -
tek tu rą. Mnie tej sztu ki jesz cze nie uda ło się osią gnąć”.

Bio rąc pod uwa gę opi sa ny do ro bek twór czy lau re ata wy pa da nie zgo -
dzić się z ostat nim zda niem i jed no znacz nie stwier dzić, że sztu ka świa -
do me go kształ to wa nia prze strze ni w wy ko na niu ar chi tek ta Ju ran da Ja rec -
kie go w peł ni za słu gu je na naj wyż szą oce nę.

Igor�Śmie�tań�ski�
– Dy rek tor Wy dzia łu In fra struk tu ry 

Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach.
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JÓ�ZEF�BU�JAR�SKI�
DY REK TOR PRZED SIĘ BIOR STWA 

BU DOW LA NO-IN ŻY NIE RYJ NEGO „TEL BUD” SP. Z O. O. W KA TO WI CACH

Ab sol went Po li tech ni ki Ślą skiej. Zdol ny in ży nier. Wy róż nia ją cy się or ga ni za tor pro ce sów bu dow la nych. Wi -
ce pre zes Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

Bu dow ni czy wie lu obiek tów in fra struk tu ry tech nicz nej na ko pal niach i in nych obiek tach prze my sło wych Ślą -
ska. Pra cu jąc w sie mia no wic kim Fa bu dzie ja ko za stęp ca Na czel ne go In ży nie ra kie ro wał bu do wą osie dli miesz -
ka nio wych na po trze by Re sor tu Gór nic twa.

Po nad 10 lat był Dy rek to rem Przed się bior stwa Ro bót In ży nie ryj nych w Ty chach. Od waż ny i od po wie dzial -
ny me ne dżer. Był za ło ży cie lem i wie lo let nim Pre ze sem Przed się biorstw Bu dow la no In ży nie ryj ne go Tel bud Sp.
z o. o. w Ka to wi cach. 

Ak tu al nie czło nek Za rzą du – dy rek tor te goż przed się bior stwa. Za swo ją dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną
był wie lo krot nie wy róż nia ny i na gra dza ny, w tym Krzy żem Ofi cer skim Od ro dze nia Pol ski. Wi ce pre zes Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa. 

Prze bieg pra cy za wo do wej:
– 1960 • Ab sol went Po li tech ni ki Ślą skiej Wy dzia łu In ży nie rii Sa ni tar nej. 
Pra co wał na od po wie dzial nych sta no wi skach w wy ko naw stwie ro bót in ży nie ryj nych na te re nie ca łe go Ślą ska.
– 1960 – 1973 • Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych P. W. Ka to wi ce ja ko Kie row nik Ze spo łu Ro bót.
Re ali za cje ro bót in ży nie ryj nych na te re nie ko palń: Ha lem ba, No wy Wi rek, Biel szo wi ce, Wa len ty -Wa wel, Pstrow ski, By tom, oraz Przed się bior -

stwa „Hal dex”.
– 1973 – 1975 • Kom bi nat „Fa bud” Sie mia no wi ce – Z -ca Na czel ne go In ży nie ra. 
Nad zór nad bu do wą i pro duk cją Fa bryk Do mów: Sie mia no wi ce Ślą skie, Żo ry, „Ke sling” w My sło wi cach.
– 1975 – 1990 • Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych Ty chy ja ko Na czel ny In ży nier, a od 1980 ro ku Dy rek tor Przed się bior stwa.
Re ali za cja obiek tów in ży nie ryj nych na te re nie za kła dów prze my sło wych ta kich jak: FSM Ty chy i w Biel sku -Bia łej, „Ba weł na” w Za wier ciu, Fa -

bry ka Pły tek Wie lo osło no wych w Ka to wi cach, Fa bry ki Do mów Ka to wi ce -Pa new ni ki, Szpi tal Miej ski Chrza nów. Ukła dy Ko mu ni ka cyj ne w Biel -
sku -Bia łej i Ka to wi cach. Sie ci wod no -ka na li za cyj ne na te re nie ca łe go wo je wódz twa ślą skie go, zbior nik Wo dy Dzieć ko wi ce, Hu ty Ka to wi ce, Jed -
ność, Flo rian i wie le in nych.

– 1988 – do na dal • Przed się bior stwo In ży nie ryj ne „Tel bud” Sp. z. o. o, któ rą za ło żył w 1988 r. i peł nił przez 10 lat funk cję Pre ze sa, a od 2006
ro ku pra cu je ja ko dy rek tor, Czło nek Za rzą du. 

Re ali za cja sie ci wod no -ka na li za cyj nych na te re nie Ślą ska. Wy ko naw stwo dróg i ulic, udział w bu do wie au to stra dy A -4, ostat nio prze bu do wa
cen trum Ka to wic w za kre sie uzbro je nia pod ziem ne go i na wierzch ni dro go wych. Pro jek to wa nie i wy mia na sie ci wod no -ka na li za cyj nych w Sie -
mia no wi cach Ślą skich, Cho rzo wie i Ru dzie Ślą skiej. Prze bu do wa Ryn ku w Ru dzie Ślą skiej, Sie mia no wi cach Ślą kich, Bie ru niu, Biel sku -Bia łej.

Przed się bior stwo „Tel bud” Sp. z o.o. ak tu al nie za trud nia oko ło 250 pra cow ni ków. 

Jó�zef�Woj�ciech�Bu�jar�ski uro dził się w Be ski dzie Są dec kim w zna -
nej ro dzi nie Bu jar skich w Mu szy nie nad Po pra dem. Po ukoń cze niu szko -
ły śred niej w Kry ni cy, pod jął stu dia na Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi -
cach na Wy dzia le In ży nie rii Sa ni tar nej, któ re ukoń czył w 1960 ro ku z ty -
tu łem ma gi stra in ży nie ra.

Zdol ny in ży nier, wy róż nia ją cy się or ga ni za tor przed się wzięć bu dow -
la nych. Jest za wsze tam gdzie dzie je się coś waż ne go, trud ne go i cie -
ka we go, a za ra zem wy ma ga pra co wi to ści, od da nia i ta len tu.

La ta 1960-1973 to pra ca w Przed się bior stwie Ro bót In ży nie ryj nych
Prze my słu Wę glo we go na od po wie dzial nych sta no wi skach. W tym cza -
sie kie ru je bu do wą wie lu obiek tów in fra struk tu ry tech nicz nej na ko pal -
niach, mię dzy in ny mi roz bu do wą ko pal ni Ha lem ba. 

Pra cu jąc w Sie mia no wic kim „Fa bu dzie” ja ko za stęp ca na czel ne go
in ży nie ra, kie ro wał bu do wą osie dli miesz ka nio wych na po trze by re -
sor tu gór nic twa. 

W 1975 ro ku po dej mu je pra cę w Przed się bior stwie Ro bót In ży nie -
ryj nych w Ty chach na sta no wi sku na czel ne go in ży nie ra, a w 1980 ro -
ku obej mu je sta no wi sko dy rek to ra w tej fir mie. Przed się bior stwo Ro -
bót In ży nie ryj nych Ty chy re ali zu je wte dy wie le waż nych in we sty cji mię -
dzy in ny mi: Fa bry kę Sa mo cho dów Ma ło li tra żo wych w Ty chach, Szpi -
tal Miej ski w Chrza no wie, Ukła dy Ko mu ni ka cyj ne w Biel sku - Bia łej, Zbior -
nik Wo dy w Dzieć ko wi cach.

Był za ło ży cie lem w 1988 ro ku i wie lo let nim pre ze sem Przed się bior -
stwa Bu dow la no In ży nie ryj ne go „Tel bud” Sp. z o.o. w Ka to wi cach, fir -
my o uzna nej na ryn ku ślą skim po zy cji. 

Od waż ny i od po wie dzial ny me na dżer. Wy cho waw ca licz nej ka dry
kie row ni czej. 

Za swo ją dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną był wie lo krot nie wy róż -
nia ny i na gra dza ny, w tym Krzy żem Ofi cer skim Od ro dze nia Pol ski.

Pan Jó zef Woj ciech Bu jar ski za cho wał i roz wi nął wy nie sio ne z do -
mu ro dzin ne go war to ści a szcze gól nie sza cu nek dla dru gie go czło wie -
ka i po czu cie nie sie nia po mo cy in nym.

My ślę że: kom pe ten cja, po rząd ne za cho wa nie się, pa trio tyzm – po -
czy na jąc od pa trio ty zmu ro dzin ne go to je go ży cio we dro go wska zy.

Wojt ku o ta kich jak Ty, pięk nie pi sał nasz star szy ko le ga z PRIN Żu,
nie ży ją cy już, pi sarz Al bin Sie kier ski w książ ce „Drze wo li ści nie do -
bie ra”. Na pew no in spi ra cje czer pał pa trząc rów nież na Cie bie. 

Tak – Sza now ni Pań stwo., Pan mgr inż. Jó zef Woj ciech Bu jar ski to
bez wąt pie nia Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go.

Pre zen ta cję przed sta wił Fran�ci�szek�Busz�ka�
dnia 26 li sto pa da 2010 ro ku

na Ga li Bu dow nic twa w Ope rze Ślą skiej w By to miu.
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Dziel ni ca „Pół noc” po wsta ła w la tach 1978 -1987.
To z roz ma chem za pla no wa na, za pro jek to wa na
od pod staw no wa dziel ni ca Czę sto cho wy. Dziel ni -
ca, w któ rej mia ło być miej sce na te re ny re kre acyj -
ne, pla ców ki han dlo wo -usłu go we, in fra struk tu rę so -
cjal ną i na po trze by kul tu ry. Za pla no wa no w niej
szko ły z ba se na mi, przed szko la, żłob ki, klu by, cen -
tra usłu go we i pocz to wo -te le ko mu ni ka cyj ne. 

Dziel ni ca „Pół noc”, któ rą w 95% sta no wi za sób
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Pół noc” sta no wi zwar -
ty ze spół miesz ka nio wy, w któ rym w 9160 miesz -
ka niach za miesz ku je 24.000 Osób.

W za bu do wie osie dlo wej oprócz bu dyn ków
miesz kal nych znaj du je się du żo te re nów zie lo nych,
skwe rów, pla ców za baw, bo isk spor to wych i ele -
men tów ma łej ar chi tek tu ry. 

Pro jek tan ci osie dla zre ali zo wa li swo ją ar chi tek -
to nicz ną wi zję w ta ki spo sób, by mak sy mal nie
ogra ni czyć ruch sa mo cho dów na we wnętrz nych
dro gach osie dlo wych na rzecz du żych par kin gów
usy tu owa nych na obrze żach osie dla. Ta ki spo sób
or ga ni za cji ru chu miał za pew nić dzie ciom bez -
piecz ną dro gę do szkół, izo la cję pla ców za baw,
skwe rów przez spa li na mi itp. 

Na le ży przy po mnieć, że w la tach 70-tych obo -
wią zy wał nor ma tyw pro jek to wy za kła da ją cy jed -
no miej sce par kin go we na pięć miesz kań. Wy tycz -
ne, ja kie wte dy okre ślo no wska zy wa ły na mar gi -
na li za cję po trzeb po sia da czy sa mo cho dów,
na któ re w tam tych la tach i tak nie stać by ło „prze -
cięt ne go Ko wal skie go”. Nikt wte dy nie prze wi dział
tak szyb kie go roz wo ju mo to ry za cji w Pol sce. Ze
zna nych wszyst kim po wo dów, nie spraw dzi ły
się rów nież pla ny po zo sta wie nia sa mo cho dów
na obrze żu osie dla, w znacz nej od le gło ści od miej -
sca za miesz ka nia. W la tach 80-tych na nie któ rych
pro jek to wa nych par kin gach zor ga ni zo wa ne zo sta -
ły par kin gi strze żo ne, z któ rych dwa funk cjo nu ją
do chwi li obec nej, każ dy na 80 po jaz dów. Obec -
nie sy tu acja bar dzo się zmie ni ła i śmia ło moż na
stwier dzić, że pra wie każ da ro dzi na po sia da sa -
mo chód, a wie le osób po zo sta wia na par kin gach
dwa i wię cej po jaz dów – rów nież służ bo wych. 

Efek tem ta kiej sy tu acji są cią głe sy gna ły
od miesz kań ców o kło po tach z za par ko wa niem
sa mo cho du, zwłasz cza w go dzi nach wie czor nych.

Kie row nic two Spół dziel ni sta ra się od kil ku lat spro -
stać tym po trze bom prze bu do wu jąc suk ce syw nie
in fra struk tu rę osie dli. 

I tak w la tach 2003 – 2010 uda ło się stwo -
rzyć 551 no wych miejsc do par ko wa nia w tym 8
par kin gów wie lo sta no wi sko wych przy uli cach:
Ba ce wicz, Schil le ra, Gom bro wi cza, Wy zwo le -
nia, Ku kucz ki, Pu ża ka, Wi to sa, Ko smow skiej.
Zmo der ni zo wa no rów nież 293 miejsc dla sa mo -
cho dów po przez wy mia nę na wierzch ni żwi ro wej
i ziem nej na kost kę bru ko wą lub pły ty „Jum bo”.
Nie ste ty, po wsta nie tak du żej ilo ści par kin gów mo -
gło na stą pić je dy nie po przez za ję cie te re nów zie -
le ni. Wszyst kie po dej mo wa ne przez Spół dziel nię
dzia ła nia po prze dzo ne zo sta ły kon sul ta cja mi
z miesz kań ca mi pro wa dzo ny mi w for mie an kiet,
ze brań, ogło szeń itp.

Kosz ty po nie sio ne w tych la tach na te in we sty -
cje to kwo ta po nad 1mln zł.

Re ali zu jąc po wyż sze za da nia Spół dziel nia
„Pół noc” sta ra się ochro nić prze strzeń pu blicz ną
i te re ny zie le ni, by na dal za cho wać pier wot ne za -
ło że nia urba ni stycz ne Dziel ni cy.

O ko niecz no ści po dej mo wa nia dal szych dzia -
łań w po zy ski wa niu no wych miejsc do par ko wa -
nia świad czy ska la zja wi ska tj. cią gły wzrost licz -
by po jaz dów. Po wyż sze zwią za ne jest rów nież
z atrak cyj no ścią za miesz ki wa nia w na szej dziel -
ni cy. Po pyt na lo ka le na ryn ku wtór nym, zwłasz -
cza wśród lu dzi mło dych, sta wia przed Kie row nic -
twem Spół dziel ni no we za da nia, rów nież sta łą po -
trze bę or ga ni za cji no wych miejsc dla sa mo cho -
dów, bu do wę ga ra ży, itp.

Obec nie przy go to wy wa ny plan za kła da bu do -
wę w naj bliż szych la tach ko lej nych par kin gów wie -
lo sta no wi sko wych przy uli cach Sta rzyń skie go, Wy -
zwo le nia, Ba ce wicz. Na bie żą co utwar dza ne bę -
dą rów nież po je dyn cze miej sca prze zna czo ne

do par ko wa nia. Łącz nie pla nu je my bu do wę 350
sta no wisk. Kosz ty te go przed się wzię cia to kwo -
ta oko ło 500 tys. zł.

Spół dziel nia roz po czę ła rów nież bu do wę ga ra -
ży przy ul. Mi cha łow skie go na 17 po jaz dów. 

Po dej mo wa ne są dzia ła nia w ce lu po zy ska nia
od gmi ny no wych te re nów in we sty cyj nych na ga -
ra że. 

Mi mo, że na prze strze ni ostat nich lat licz ba par -
kin gów znacz nie wzro sła, ist nie je jesz cze gru pa
użyt kow ni ków po jaz dów, któ ra igno ru je wszel kie
za sa dy współ ży cia są siedz kie go, po sza no wa nia
wspól ne go mie nia. Przy kła dem są kie row cy po zo -
sta wia ją cy sa mo cho dy na ozna ko wa nych dro gach
po ża ro wych, blo ku ją cy wej ścia do kla tek scho do -
wych, za sta wia ją cy sa mo cho da mi chod ni ki dla pie -
szych, wjeż dża ją cy na traw ni ki, klom by itp.

Ko rzyst ną de cy zją dla za rząd ców nie ru cho mo -
ści jest roz sze rze nie Usta wy o ru chu dro go wym
o we wnętrz ne dro gi osie dlo we, bo wiem nie do sta -
tecz na ilość par kin gów przy bu dyn kach nie mo że
uspra wie dli wiać ła ma nia pra wa przez kie row ców.

Ży cie po ka że, ja ki sku tek od nie sie zmia na prze -
pi sów w tym za kre sie. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pół noc” w czę sto cho wie

Pro ble my z miej sca mi
do parko wa nia 

SPóŁDZIELcZOŚĆ MIESZKANIOwA
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Ob cho dzą cy w tym ro ku swo je 70-le cie „DA -
MEL” ma się czym chwa lić. Fir ma, któ ra prze -
szła od warsz ta tu rze mieśl ni cze go po przez za -
kład i przed się bior stwo pań stwo we do spół ki ak -
cyj nej do sko na le ra dzi so bie na ryn ku. Sil ni ki
z „DA MEL -u” są nie tyl ko eks por to wa ne bez po -
śred nio do Ro sji, na Ukra inę, do Chin czy Ko -
rei Pół noc nej, ale wraz z pro du ko wa ny mi w Pol -
sce urzą dze nia mi tra fia ją nie mal na ca ły świat.

– „DA�MEL”�miał�za�wsze�szczę�ście�do lu�dzi,�ja�-
ko�fir�ma�pry�wat�na,�po�tem�w struk�tu�rach�firm�pań�-
stwo�wych,�w ostat�nich�la�tach�zno�wu�ja�ko�spół�ka
ka�pi�ta�ło�wa�–�wła�ści�cie�li,�osób�kie�row�nic�twa�i do�-
zo�ru,�a przede�wszyst�kim�od�da�nej�za�ło�gi.�Fa�bry�-
ka�ma�swo�ją�du�szę�za�ini�cjo�wa�ną�przez�lu�dzi,�któ�-
rych�już�wśród�nas�nie�ma�i –�któ�rych�cie�pło�wspo�-
mi�na�my,�wzbo�ga�co�ną�przez�na�szych�wspa�nia�łych
eme�ry�tów�oraz�przez�obec�ną�za�ło�gę.�Za�ło�ga�to
kon�glo�me�rat� lu�dzi� z bo�ga�tym� do�świad�cze�niem
oraz�mło�dzież�o wiel�kich�moż�li�wo�ściach,�gwa�ran�-
tu�ją�cych� ko�lej�ne� po�myśl�ne� ist�nie�nie� za�kła�du
przez�dzie�się�cio�le�cia – po wie dział Je�rzy�Su�cho�-
szek, pre zes Za rzą du i dy rek tor na czel ny Dą brow -
skiej Fa bry ki Ma szyn Elek trycz nych „DA MEL” S.A.
roz po czy na jąc ob cho dy do stoj ne go ju bi le uszu. (Je -
rzy Su cho szek jest zwią za ny z fir mą od po ło wy
lat 70., od 1999 ro ku jest jej pre ze sem).

Na ob cho dach, któ re od by ły się w dą brow skim
Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia 19 li sto pa da, nie za bra -
kło za ło gi, przed sta wi cie li firm współ pra cu ją cych
z dą brow ską spół ką z ca łe go nie mal świa ta, przed -

sta wi cie li sa mo rzą du, władz wo je wódz kich. Wśród
go ści nie za bra kło też przed sta wi cie la Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go w Ka to wi cach. W ob cho dach
wziął udział Ta de usz Wnuk, pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach.

– Ta�kie�za�kła�dy�bu�du�ją�po�tę�gę�re�gio�nu,�hi�sto�-
ria�od warsz�ta�tu�rze�mieśl�ni�cze�go�w ka�pi�ta�li�zmie,
po�przez�przed�się�bior�stwo�w so�cja�li�zmie�do ka�pi�-
ta�li�zmu� i ta�kiej� spół�ki� jak� obec�nie� ro�bi� wra�że�-
nie – mó wił Bo�gu�sław�Śmi�giel�ski, mar sza łek wo -
je wódz twa ślą skie go. – To�do�wód,�że�„DA�MEL”
umie�ela�stycz�nie�re�ago�wać�na ry�nek�i po�dej�mo�-
wać� wie�le� wy�zwań.� Je�stem� prze�ko�na�ny,� że
na Ślą�sku�jest�miej�sce�dla�fir�my�któ�ra�dba�jąc�o sta�-
re�kon�trak�ty�roz�pocz�nie�pro�duk�cję�np.�pan�to�gra�-
fów�do Chin,�czy�pod�ze�spo�ły,�sil�ni�ki,�do elek�trycz�-
nych�po�cią�gów.�Sil�ni�ki�bę�dą�po�trzeb�ne�za�wsze...

Gra tu la cje za ło dze i wła dzom spół ki zło żył rów -
nież Zbi�gniew� Pod�ra�za, pre zy dent Dą bro wy
Gór ni czej.

– 70�lat�to�mo�ment�pod�su�mo�wań,�ale�czas�wy�-
zna�cza�no�we�ryn�ki,�któ�re�wy�ma�ga�ją�by�je�wy�prze�-
dzać,�być�go�to�wym�do zmian.�La�ta 90.�i XXI wiek
„DA�MEL�-u”�świad�czą�do�bit�nie,�że�pra�cu�ją�tu�wła�-
ści�wi�lu�dzie,�na wła�ści�wych�sta�no�wi�skach.�Dla�te�-
go� je�stem� spo�koj�ny� o los� za�kła�du� i je�go� lu�-
dzi�– pod kre ślał Sta�ni�sław�Dą�bro�wa, wi ce wo je -
wo da ślą ski.

Po cząt ko wo po wsta nie Dą brow skiej Fa bry ki
Ma szyn Elek trycz nych „DA MEL” S.A. da to wa no
na 1945 rok. Na praw dę jed nak by ło to w 1940 ro -

ku – uru cho mie nie warsz ta tu rze mieśl ni cze go Ste -
fa na Szlę ka w Grodź cu (dziś dziel ni cy Bę dzi na).
Pod ko niec 1945 ro ku pra co wa ło tu już ok. 100
osób. Fir ma zo sta ła prze nie sio na do no we go miej -
sca na te ren daw nej ko pal ni „Flo ra” (w któ rym
dzia ła do dziś). W 1947 ro ku ist nia ły już „Cen tral -
ne Warsz ta ty Elek trycz ne Prze my słu Wę glo we -
go w Dą bro wie Gór ni czej”. Za mon to wa no tu
pierw sze ob ra biar ki, i urzą dze nia trans por to we.
W ra mach usług wy ko ny wa no re mon ty sil ni ków
prą du sta łe go i zmien ne go, trans for ma to rów, opor -
ni ków, na staw ni ków, ale tak że pan to gra fów dla
ko mu ni ka cji miej skiej. Za kład in ten syw nie się roz -
wi jał. W 1948 ro ku do ko palń wy sła no pierw sze,
(ist nie ją ce do dziś) bry ga dy wy jaz do we, któ re re -
mon to wa ły ma szy ny elek trycz ne o du żej mo cy
na miej scu np. w ko pal ni. 

W „DA MEL -u” dzia ła ła przy za kła do wa szko ła
za wo do wa, przed szko le, sto łów ka, Klub Spor to -
wy „Gór nik”, am bu la to rium le kar skie, od dział
Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej. Pod ko -
niec 1949 ro ku w za kła dzie by ło 750 pra cow ni ków,
któ rzy wy re mon to wa li po nad 4 tys. urzą dzeń. W la -
tach 50. za kład zo stał roz bu do wa ny, po wsta ły Ha -
le Re mon tu Wiel kich Ma szyn i Ma szyn Śred nich
Mo cy, bocz ni ca ko le jo wa, obiek ty so cjal ne. Bar -
dzo waż ny był ju bi le uszo wy 1970 rok. Za ło ga li -
czy ła już 1352 oso by, wzra sta ła pro duk cja. Za kład
roz po czy na wy twa rza nie skrzyń apa ra tu ro wych
do ste ro wa nia kom baj na mi chod ni ko wy mi ty pu Al -
pi ne. Uru cho mio no pro duk cję sil ni ków do kom baj -
nów ścia no wych BM SKB -236-4 i kom baj nów
chod ni ko wych AM -50. (W by łym NRD ku pio no
pierw sze trzy ob ra biar ki ste ro wa ne nu me rycz nie. 
Po zwo li ło to na zna czą cy wzrost ilo ści ob ra bia -
nych czę ści. W rok póź niej roz po czę to pro duk cje
sil ni ków o mo cy 11 i 100 kW do kom baj nów chod -
ni ko wych. W 1990 ro ku na stą pi ła ko lej na zmia -
na na zwy, po wsta ło pań stwo we Przed się bior stwo
Re mon to wo – Pro duk cyj ne Gór ni czych Ma szyn
Elek trycz nych DA MEL w Dą bro wie Gór ni czej.

– DA�MEL� sta�je� się� głów�nym� pro�du�cen�tem
no�wo�cze�snych,�spe�cja�li�stycz�nych�gór�ni�czych�sil�-
ni�ków�elek�trycz�nych�w Pol�sce.�Wy�gry�wa�my�kon�-
ku�ren�cję�z tak�re�no�mo�wa�ny�mi�fa�bry�ka�mi�jak:�„Cel�-
ma”�Cie�szyn,�czy�„Emit”�Ży�wiec.�Ja�ko�je�dy�ne�mu
przed�się�bior�stwu�z by�łe�go�obo�zu�so�cja�li�stycz�ne�-
go�uda�je�nam�się�zo�stać�człon�kiem�mię�dzy�na�ro�-
do�wej�or�ga�ni�za�cji�EASA�– wy ja śnia Cze�sław�Ma�-
zur, dy rek tor „DA MEL -u” w la tach 1979-1999, któ -
ry prze pra co wał tu po nad 35 lat.

EASA to mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie
Za kła dów Re mon tu ją cych Urzą dze nia Elek trycz -
ne. Po zwo li ło to dą brow skie mu za kła do wi po znać

70-le cie Dą brow skiej Fa bry ki Ma szyn Elek trycz nych „DA MEL” S.A.

Na sil ni ki po pyt 
jest za wsze!

W ju�bi�le�uszo�wych�ob�cho�dach�wzię�li�udział�za�pro�sze�ni�go�ście,�a�wśród�nich�państwowe�i�samorządowe�władze
województwa�i�Dąbrowy�Górniczej.

Dokończenie�na�str.�50
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7 mar ca 2005 ro ku mi nę ła 65. rocz ni ca ist -
nie nia na szej fir my. W tym wła śnie dniu
przed 65 la ty po wsta ło Zjed no cze nie Biur Pro -
jek to wo -Mon ta żo wych dla Gór nic twa, zaś
w dniu 1 stycz nia 1951 r. na mo cy Za rzą dze -
nia Mi ni stra Gór nic twa po wsta je Przed się bior -
stwo Mon ta żo we Urzą dzeń Gór ni czych. Tę na -
zwę i przy ję ty póź niej skrót „Pe mug” (z nie znacz -
ny mi mo dy fi ka cja mi) za cho wa ła na sza fir ma
przez ko lej ne 60 lat ist nie nia. Sie dzi bę swą „Pe -
mug” zmie niał w Ka to wi cach kil ka krot nie,
a od 1979 r. Dy rek cja, a dziś Za rząd Spół ki mie -
ści się w Ka to wi cach przy ul. Rey mon ta 24.

W 1991 ro ku przed się bior stwo roz po czę ło
pry wa ty za cję, wy bie ra jąc dro gę li kwi da cji w ce -
lu od da nia ma jąt ku przed się bior stwa spół ce
pra cow ni czej do od płat ne go ko rzy sta nia.

W wy ni ku speł nie nia wszyst kich wa run ków
z dniem 30 li sto pa da 1991 ro ku Przed się bior -
stwo Mon ta żu Urzą dzeń Gór ni czych Prze my -
słu Wę glo we go „Pe mu gie” zo sta ło zli kwi do wa -
ne, a je go ma ją tek prze ję ła w le asing od Skar -
bu Pań stwa utwo rzo na przez za ło gę Spół ka Ak -
cyj na, przyj mu jąc sta tu to wą na zwę Przed się -
bior stwo Mon ta żu Kon struk cji Sta lo wych i Urzą -
dzeń Gór ni czych „Pe mug” S.A. w Ka to wi cach.
W tej że for mie praw nej „Pe mug” roz po czął więc
dzia łal ność go spo dar czą od 1 grud nia 1991 ro -
ku i z koń cem 2010 ro ku upły nie 19. rok je go
dzia łal no ści ja ko spół ki ak cyj nej.

Pierw sze po wo jen ne mie sią ce Pe mu gu to
pra ca przy uru cha mia niu ko palń: ka to wic kich,
rudz kich, ja worz nic ko -mi ko łow skich i ryb nic kich. 

W la tach sześć dzie sią tych „Pe mug” brał
udział w bu do wie 13 no wych ko palń po wsta -
łych w Pol sce do 1970 r. By ły to ko pal nie: „Le -
nin”, „Zie mo wit”, „Ja worz no”, „Ju lian”, „Po -
rąb ka”, „Ha lem ba”, „Szczy gło wi ce”, „1 Ma ja”,
„Sta szic”, „Ja strzę bie”, „Mosz cze ni ca”, „Zo fiów -
ka” i „Bo ry nia”. Od 1961 ro ku „Pe mug” wcho -

dzi do gro na eks por te rów. Pierw sze kon struk -
cje i urzą dze nia, z któ rych wie le pro jek tu je wła -
sna pra cow nia pro jek to wo -tech no lo gicz na,
tra fia ją do Chin, a na stęp nie do In dii, Al ba nii,
Ju go sła wii i NRD. 

La ta sie dem dzie sią te to przede wszyst kim
udział „Pe mu gu” w re ali za cji naj więk szych i naj -
no wo cze śniej szych w Pol sce in we sty cji gór ni czych
w Ryb nic kim Okrę gu Wę glo wym, a od 1975 r.
w po wsta ją cej wów czas KWK „Bog dan ka” w woj.
lu bel skim. 

W la tach osiem dzie sią tych „Pe mug” dys po nu -
je już no wo cze snym, cięż kim sprzę tem dźwi go -
wym, sa mo jezd ny mi żu ra wia mi fir my „De mag”,
któ re umoż li wia ją przed się bior stwu sto so wa nie
naj no wo cze śniej szych tech no lo gii mon ta żu.
W ro ku 1980 „Pe mug” prze pro wa dza naj po waż -
niej szą w dzie jach ope ra cję prze su nię cia zbu do -
wa nej wcze śniej w miej scu za stęp czym wie ży
basz to wej w kop. „Ha lem ba -Głę bo ka” o nie spo -
ty ka nych do tąd pa ra me trach tj. wy so ko ści 94 m
i ma sie 6400 Mg. W kil ka mie się cy póź niej pra -
wie iden tycz ną ope ra cję prze pro wa dza na kop.
„Ma ko szo wy”. W tym dzie się cio le ciu roz po czy -
na się bu do wa ko lej nych no wych ko palń: „Mor -
ci nek”, „Kru piń ski”, „Cze czott”, „Bu dryk”, dla
któ rych „Pe mug” wzno si wie że wy cią go we,
obiek ty prze my sło we mo sty, es ta ka dy. 

La ta dzie więć dzie sią te to czas prze mian
ustro jo wych w kra ju, pry wa ty za cji i re struk tu ry -

za cji go spo dar ki. „Pe mug” wkra cza w go spo dar -
kę ryn ko wą w rzę dzie pierw szych w peł ni spry -
wa ty zo wa nych przed się biorstw. Pod ko niec lat
dzie więć dzie sią tych mi nio ne go wieku „Pe mug”
S. A. za warł dwa naj więk sze w hi sto rii fir my kon -
trak ty na bu do wę: Za kła du Od zy ski wa nia Mia -
łu w KWK „Piast” w Bie ru niu o war to ści po cząt -
ko wej 95 mln zł (w osta tecz nym roz li cze niu oko -
ło 130 mln zł) i wie ży szy bo wej oraz urzą dze -
nia wy cią go we go szy bu VIII w KWK „Jan ko wi -
ce” o war to ści po nad 80 mln zł (w osta tecz nym
roz li cze niu bli sko 100 mln zł). Uru cho mie nie na -
stą pi ło pod ko niec 2007 ro ku.

W la tach 1997 i 1998 suk ce sem za koń czy -
ła się emi sja ak cji se rii „C” i „D”. W paź dzier ni -
ku 1998 ro ku wszyst kie ak cje Spół ki zo sta ły do -
pusz czo ne przez Ko mi sję Pa pie rów War to ścio -
wych i Giełd do pu blicz ne go ob ro tu, a od 8
stycz nia 1999 r. są no to wa ne na Gieł dzie Pa -
pie rów War to ścio wych S. A. w War sza wie.

W 2007 i 2008 r. Spół ka prze pro wa dzi ła w ra -
mach ofer ty pu blicz nej emi sje ak cji se rii E i F.
Pierw sza w wy so ko ści 3,050 mln zł na ce le in -
we sty cyj ne, dru ga w wy so ko ści 13,3 mln zł
z prze zna cze niem na spła tę wie rzy cie li jed nost -
ki za leż nej – sta no wią cej w 100 proc. wła sność
„Pe mug” S. A. – Za kła du Pro duk cji Prze my sło -
wej „, PE MUG KON STRUK CJE” Sp. z o. o.

W la tach 2010-2011 Pe mug re ali zu je trzy du -
że za da nia in we sty cyj ne (na kwo tę oko ło 70 mln
zł) zwią za ne z roz bu do wą po la wy do byw cze go
Ste fa nów w Lu bel skim Wę glu „Bog dan ka”: bu -
do wa wie ży szy bu 2.1. i bu dyn ku nad szy bia szy -
bu oraz z wy ko na niem prac po le ga ją cych
na za pro jek to wa niu, do sta wie, za bu do wie i roz -
ru chu urzą dzeń przy szy bo wych szy bu 2.1 za -
kła du gór ni cze go.

Ak tu al nie „Pe mug” S. A. pro wa dzi dzia łal ność
w ra mach wiel kiej ro dzi ny firm gru py ka to wic -
kie go „FA MU RU” S. A. 

65 lat 
Ka to wic kie go Pe mu gu

Za�kład�Od�zy�ska�nia�Mia�łu�na kop.�„Piast”�zbu�do�wa�-
ny�„pod klucz”�przez�Pe�mug

Wznie�sio�na�przez�Pe�mug�wie�ża�szy�bu VIII kop.
„Jan�ko�wi�ce”�w Ryb�ni�ku

Wie�ża� szy�bu 2.2� prze�nie�sio�na� przez� Pe�mug
na „Bog�dan�kę”�z kop.�„Mor�ci�nek”
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PREZENTAcjE

„Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa”�Spół�ka�Ak�cyj�na�w Ka�to�wi�cach po wsta ła
w 1993 ro ku. Jest fir mą in ży nier ską wy spe cja li zo wa ną w za rzą dza niu pro jek ta -
mi in we sty cyj ny mi, głów nie w ob sza rze bu dow nic twa dro go we go. Za kres usług
obej mu je peł ne za stęp stwo in we sty cyj ne oraz je go ele men ty jak pro gra mo wa -
nie, przy go to wa nie, re ali za cja, nad zór nad re ali za cją oraz pro jek to wa nie.

Do mi nu ją cym za da niem „DTŚ” S.A. jest wy ko ny wa nie dzia łań nie zbęd nych dla
re ali za cji jed ne go z naj waż niej szych dla ko nur ba cji ślą skiej przed się wzię cia in we -
sty cyj ne go, ja kim jest Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa�Ka�to�wi�ce�–�Gli�wi�ce.

Fir ma z po wo dze niem uczest ni czy w prze tar gach na za rzą dza nie in we sty -
cja mi i peł nie nie usług in ży nie ra kon trak tu. Jed nym z waż niej szych po zy ska -
nych w ten spo sób zle ceń jest kon trakt „Za rzą dza nie pro jek tem Fun du szu Spój -
no ści 2006/PL/16/C/PT/001 w za kre sie bu do wy au�to�stra�dy�A1�na od�cin�ku
Bełk�-Świer�kla�ny, w tym peł nie nie nad zo ru nad re ali za cją ro bót” na rzecz GDD -
KiA w War sza wie.

Spół ka wy ko nu je rów nież usłu gi kon sul tin go we do ty czą ce róż nych faz i ele -
men tów pro ce su in we sty cyj ne go. Od bior ca mi ofe ro wa nych usług są dys po -
nen ci środ ków pu blicz nych oraz in ne pod mio ty go spo dar cze.

Fir ma za trud nia w więk szo ści pra cow ni ków tech nicz nej, eko no micz nej i praw -
nej ob słu gi in we sty cji. W skład ze spo łu wcho dzą oso by upraw nio ne do wy -
ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie w za kre sie
pro jek to wa nia, wy ko naw stwa i nad zo ru w spe cjal no ściach wy stę pu ją cych w bu -
dow nic twie ko mu ni ka cyj nym, in ży nie ryj nym oraz ogól nym.

W „DTŚ” S.A. pra cu ją spe cja li ści w za kre sie kon trak to wa nia ro bót i usług,
w tym prze pro wa dza nia pro ce dur prze tar go wych zgod nie z wy ma ga nia mi mię -
dzy na ro do wych in sty tu cji fi nan so wych i pol skiej usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych, eks per ci o umie jęt no ściach z za kre su pla no wa nia, kosz tów i ana -
liz oraz spraw te re no wo -praw nych.

Spół ka, dba jąc o wy so ką ja kość re ali zo wa nych przed się wzięć, współ pra cu -
je z wyż szy mi uczel nia mi tech nicz ny mi, in sty tu ta mi na uko wo -ba daw czy mi.

„DTŚ” S.A. – otrzy mu jąc cer ty fi kat TÜV Rhe in land In ter Cert Kft. – wdro ży -
ła i sto su je sys tem za rzą dza nia ja ko ścią zgod ny z nor mą ISO 9001: 2008. Za -
kres cer ty fi ka tu obej mu je za rzą dza nie przed się wzię cia mi in we sty cyj ny mi, za -
stęp stwo in we sty cyj ne, w tym nad zór bu do wy i pro jek to wa nie.

„Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa”�Spół�ka�Ak�cyj�na
40-877 Ka to wi ce, ul. Miesz ka I nr 10

tel. +48 32/ 250 25 58, 250-24-93, 250-25-68, 250-27-94
fax +48 32/ 250-12-30

e -ma il: se kre ta riat@dts -sa.pl
http://www.dts -sa.pl

„Dro go wa Tra sa Śred ni co wa”S.A.
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PRZED�SIĘ�BIOR�STWO�BU�DOW�NIC�TWA
OGÓL�NE�GO I USŁUG�TECH�NICZ�NYCH

„ŚLĄSK” Sp.�z o.�o.
40-282�KA�TO�WI�CE,�ul.�W.�Si�kor�skie�go 41

tel.:�+48 32 251-44-42,�faks:�+48 32 256-21-51
e�-ma�il:�mar�ke�ting@pbo�slask.com.pl

se�kre�ta�riat@pbo�slask.com.pl
www.pbo�slask.com.pl

Przed�się�bior�stwo�pro�wa�dzi� od 1986� ro�ku� nie�prze�rwa�ną� dzia�łal�ność
w bran�ży�bu�dow�la�nej�na te�re�nie�Pol�ski�re�ali�zu�jąc:

● ge ne ral ne i kom plek so we wy ko naw stwo wraz ze wszyst ki mi spe cja li stycz -
ny mi pra ca mi in sta la cyj ny mi obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej, biu ro wych
i miesz kal nych, a tak że spor to wych, ho te lo wo – re stau ra cyj nych oraz prze -
my sło wych;

● ge ne ral ną i kom plek so wą re ali za cję in we sty cji w za kre sie bu dow nic twa
prze my sło we go in ży nie ryj ne go i eko lo gicz ne go oraz in fra struk tu ry so cjal -
no -tech nicz nej;

● re ali za cje pod klucz ban ków, szkół, przed szko li, bi blio tek pa wi lo nów han -
dlo wych i hal spor to wych;

● pra ce ada pta cyj ne mo der ni za cyj ne i re mon to we z wy ko rzy sta niem naj now -
szych tech no lo gii i naj no wo cze śniej szych roz wią zań pro jek to wych, ro bo -
ty kon ser wa tor skie w za kre sie re no wa cji wnętrz oraz ele wa cji bu dyn ków
za byt ko wych;

● opra co wa nia pro jek to we we wszyst kich bran żach bu dow nic twa ogólne -
go i prze my sło we go oraz ob słu gę geo de zyj ną;

● do sta wę i ukła da nie be to nu, trans port ma te ria łów bu dow la nych, mon taż
kon struk cji sta lo wych i drew nia nych, mon taż okła dzin ścian a tak że ro -
bo ty da cho we, bu do wę ta ra sów, ukła da nie chod ni ków, ro bo ty dro go we oraz
pra ce w za kre sie ma łej ar chi tek tu ry

My�nie�mó�wi�my�o ja�ko�ści
–�my�ją�re�ali�zu�je�my!
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REGION

no we tech no lo gie sto so wa ne przez fir my an giel -
skie, fran cu skie, wło skie. Za kład stał się pro du -
cen tem gór ni czych ma szyn elek trycz nych, któ re
by ły ba zą dla gór nic twa. Fir ma prze ży wa ła kło po -
ty w związ ku z za pa ścią na ryn ku gór nic twa i prze -
my słu cięż kie go, za czę to po dej mo wać pró by
pry wa ty za cji. W 1999 ro ku za kład stał się jed no -
oso bo wą spół ką skar bu pań stwa pn. Dą brow ska
Fa bry ka Ma szyn Elek trycz nych „DA MEL” Spół ka
Ak cyj na. Na stą pi ła re struk tu ry za cja: ma jąt ko wa
i ka dro wa. W 2000 ro ku za kład za trud nia tyl ko 525
osób.

Sy tu acja się zmie ni ła. No bi li ta cją na ryn ku pro -
du cen tów sil ni ków elek trycz nych sta ło się otrzy -
ma nie cer ty fi ka tu ISO 9001: 2000 w za kre sie pro -
jek to wa nia, pro duk cji i re mon tów urzą dzeń gór -
ni czych i ogól ne go prze zna cze nia. (Za kład z du -
mą pre zen to wał swo je sil ni ki ste ro wa ne ty ry sto -
ro wo o mo cy 200 kW oraz sil ni ki o mo cy 132 kW
z ha mul cem elek tro ma gne tycz nym). 

Osta tecz na pry wa ty za cja fir my na stą pi ła w grud -
niu 2003 ro ku Mi ni ster Skar bu Pań stwa do ko nał
sprze da ży 80 proc. ak cji DFME „DA MEL” S.A.
na rzecz kon sor cjum zło żo ne go z dwóch firm:
Przed się bior stwa Kom ple ta cji i Mon ta żu Sys te mów
Au to ma ty ki CAR BO AU TO MA TY KA SA w Ty chach
i Fa bry ki Taśm Trans por te ro wych STO MIL WOL -
BROM S.A. Spół ka za trud nia ła 500 osób i 70
w spół kach – cór kach. Na prze ło mie lat 2007 i 2008
ak cjo na riu sze wy ku pi li po zo sta łą część ak cji sta -
jąc się wy łącz ny mi wła ści cie la mi spół ki. Spół ka zo -
sta ła do ka pi ta li zo wa na, dłu ga li sta in we sty cyj na

obej mo wa ła za kup no wo cze snych ma szyn i urzą -
dzeń, ma ją cych za pew nić od two rze nie i roz sze -
rze nie pro duk cji. Po ja wił się m. in. piec do wy pa -
la nia uzwo jeń „Ma xei”, ana li za tor mo cy ja poń skiej
fir my „Yok ga wa” – pierw szy w Pol sce. Zmo der ni -
zo wa no głów ną sta cję za si la nia. Tyl ko w 2010 ro -
ku za ku pio no dwa ma ni pu la to ry spa wal ni cze,
prze bu do wa no jed ną z hal. W la tach 2005 – 2010
na za ku py ma szyn i urzą dzeń, a tak że sprzę tu
kom pu te ro we go, mo der ni za cję obiek tów wy da no
ok. 18 mln zł. 

Obec nie po nad 80 proc. sprze da ży przy pa da
na pro duk cję, po zo sta ła część to dzia łal ność ser -
wi so wo – re mon to wa. Są to głów nie sil ni ki dwu -
bie gu no we, od 2006 zin te gro wa ne z prze mien ni -
ka mi czę sto tli wo ści, tak że se pa ra to ry elek tro ma -
gne tycz ne dla ko palń wę gla ka mien ne go, ce men -
tow ni, elek trow ni i por tów prze ła dun ko wych. Ge -
ne ral nie to gru py sil ni ków: chło dzo nych wo dą
do kom baj nów ścia no wych, do kom baj nów chod -
ni ko wych słu żą cych do na pę du po su wu kom baj -
nu i na pę du or ga nów ura bia ją cych, do na pę du
prze no śni ków zgrze bło wych i ta śmo wych, z blo -
kiem ty ry sto ro wym do płyn ne go roz ru chu. Od bior -
cą pro duk tów są kra jo we za kła dy i fa bry ki bran -
ży ma szyn i urzą dzeń gór ni czych. Li czy się eks -
port. Naj więk szy mi od bior ca mi są Ro sja, Ukra ina,
ale pro duk ty „DA MEL -u” tra fia ją też bez po śred -
nio do Au strii, Czech, Hisz pa nii, Ru mu nii, Sło wa -
cji, Wę gier, Ko rei Płn. i Chin, a w spo sób po śred -
ni na ca ły świat.

Tekst i zdję cia: 
Agniesz�ka�Zie�liń�ska

70-le�cie�by�ło�bar�dzo�uro�czy�ste,�ob�cho�dom�to�wa�rzy�szy�ły�pocz�ty�sztan�da�ro�we.
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Na sil ni ki po pyt 
jest za wsze!






