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Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Lo�ka�tor”�w Dą�bro�-
wie�Gór�ni�czej�ist�nie�je�od 52�lat.�Za�so�by�Spół�dziel�-
ni�obec�nie�wy�no�szą�po�nad 17.000�miesz�kań�oraz
kil�ka�set�lo�ka�li�użyt�ko�wych�i ga�ra�ży.
Spół�dziel�nia� od kil�ku� lat� re�ali�zu�je� pro�gram�

ter�mo�mo�der�ni�za�cji� Uchwa�lo�ny� przez� Ze�bra�nie
Przed�sta�wi�cie�li� SM� „Lo�ka�tor”� pod�czas� któ�re�go
w la�tach 2006-2009�ocie�plo�no 34�bu�dyn�ki.�Pro�-
gram�ten�na la�ta 2010-2017�za�kła�da�do�cie�ple�nie
do 2017�r. 120�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych.�Ak�tu�al�-
nie�w ra�mach�te�go�pro�gra�mu�w la�tach 2010-2011
wy�ko�na�no,�bądź�są�w trak�cie� re�ali�za�cji�ko�lej�ne
24� bu�dyn�ki� m.in.� bu�dy�nek� w cen�trum� mia�sta
przy ul.� Ko�ściusz�ki 19� tzw.� „Su�per�jed�nost�ka”.
Na dzień�dzi�siej�szy�ocie�plo�nych�zo�sta�ło 96�bu�dyn�-
ków.�Pod�czas�prac�do�cie�ple�nio�wych�wy�ko�ny�wa�-
nych� jest� rów�nież�sze�reg�prac� to�wa�rzy�szą�cych�
ma�ją�cych�na ce�lu�po�pra�wę�wa�run�ków�tech�nicz�-
nych�jak�i es�te�tycz�nych.�Wie�le�z tych�bu�dyn�ków
ocie�plo�nych�by�ło�pły�ta�mi�ace�ko�lo�wy�mi�i obec�nie
pra�ce�po�le�ga�ją� na ich�de�mon�ta�żu� i wy�ko�na�niu�
do�cie�ple�nia�w tech�no�lo�gii�lek�ko�-mo�krej.
Wy�ko�na�nie�tak�du�że�go�za�kre�su�prac�moż�li�we�jest

po�przez�fi�nan�so�wa�nie�na�kła�dów�czę�ścio�wo�ze�środ�-
ków� po�cho�dzą�cych� z fun�du�szu� re�mon�to�we�go
a czę�ścio�wo�z kre�dy�tów�z pre�mią�ter�mo�mo�der�ni�-
za�cyj�ną�z Ban�ku�Go�spo�dar�stwa�Kra�jo�we�go,�bądź
po�życz�ki� z Wo�je�wódz�kie�go� Fun�du�szu� Ochro�ny�
Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej.�Po speł�nie�niu
wa�run�ków�za�war�tych�w au�dy�cie�ist�nie�je�moż�li�wość
uzy�ska�nia� pre�mii� ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nej� bądź�
czę�ścio�we�go�umo�rze�nia�po�życz�ki.
Jak�wy�glą�da�ją�za�so�by�spół�dziel�cze�na te�re�nie�

Dą�bro�wy�Gór�ni�czej�każ�dy�bę�dąc�w na�szym�mie�-
ście�mo�że�oce�nić.
Po�nie�waż�na�dal�trwa�ją�pra�ce�nad ko�lej�ną�no�we�-

li�za�cją�usta�wy�o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych
trud�no� jest�dziś�po�wie�dzieć,� czy� re�ali�za�cja� te�go�
wie�lo�let�nie�go�pla�nu�bę�dzie�moż�li�wa.�



Ba�rie�ry�i ogra�ni�cze�nia�w pro�wa�dze�niu�dzia�łal�no�ści�in�we�sty�cyj�-
nej� i bu�dow�la�nej,� sta�no�wić� bę�dą�wio�dą�cą� te�ma�ty�kę� kon�fe�ren�-
cji�–�„III Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
ści” w dniu 28 wrze śnia 2011 r. w Sa�li� Sej�mu� Ślą�skie�go
Urzę�du�Mar�szał�kow�skie�go�w Ka�to�wi�cach.�Zda�niem�or�ga�ni�za�to�rów
tej�kon�fe�ren�cji,�nie�odzow�ne�i ko�niecz�ne�sta�je�się�prze�ła�ma�nie�już
kil�ku�let�niej�sta�gna�cji�i ocze�ki�wa�nia�na sys�te�mo�we�i prze�ło�mo�we
zmia�ny� praw�ne,� re�gu�lu�ją�ce� pro�ce�s� in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�ne.
Obec�nie,�naj�waż�niej�szą�ich�wa�dą�i ob�cią�że�niem�jest�prze�wle�kłość
i nie�prze�wi�dy�wal�ność�pro�ce�dur�ad�mi�ni�stra�cyj�nych,�wy�dłu�ża�ją�cych
pro�ces� de�cy�zyj�ny� do roz�po�czę�cia� in�we�sty�cji� od 2� do 3� lat,
a w przy�pad�ku�licz�nych�od�wo�łań�i spo�rów�kom�pe�ten�cyj�nych�–�na�-
wet�do 5-ciu.�W tej�ka�te�go�rii,�Bank�Świa�to�wy�kla�sy�fi�ku�je�nasz�kraj
na jed�nym�z ostat�nich�miejsc�na świe�cie.�W kwiet�niu�br.,�Try�bu�-
nał�Kon�sty�tu�cyj�ny�od�da�lił�przy�ję�tą 2�la�ta�te�mu�przez�Sejm�–�no�-
we�li�za�cję�„Pra�wa�Bu�dow�la�ne�go”�au�tor�stwa�Ko�mi�sji�„Przy�ja�zne�Pań�-
stwo”.� Przy�po�mnieć� na�le�ży,� że� po�prze�dzo�ną� tak�że� wiel�ce
kry�tycz�ny�mi�oce�na�mi�wie�lu�pro�fe�sjo�nal�nych�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�-
do�wych�bu�dow�nic�twa,�ar�chi�tek�tu�ry�i urba�ni�sty�ki.�Z ko�lei�Rząd�wstrzy�-
mał�dal�sze�pro�ce�do�wa�nie�no�we�li�za�cji�usta�wy�o pla�no�wa�niu�i za�-
go�spo�da�ro�wa�niu�prze�strzen�nym.�Po�wsta�ła�więc�obec�nie�sprzy�ja�ją�ca
sy�tu�acja,�by�spo�rzą�dzić�ak�tu�al�ną�iden�ty�fi�ka�cję�ba�rier�praw�no�-in�-
sty�tu�cjo�nal�nych�w sek�to�rze�bu�dow�nic�twa�i na tej�pod�sta�wie�przy�-
stą�pić�dome�to�dycz�ne�go�opra�co�wa�nia�od pod�staw,�grun�tow�nie�zre�-
for�mo�wa�ne�go� pra�wa� in�we�sty�cyj�ne�go.� Kom�plek�so�we�go
i spój�ne�go�–�z ko�or�dy�na�cją�wza�jem�ną�roz�wią�zań�praw�nych�przy�-
naj�mniej�kil�ku�ustaw,�w pierw�szej�ko�lej�no�ści�pra�wa�bu�dow�la�ne�go
oraz� pla�no�wa�nia� i za�go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strzen�ne�go,� tak�że
ochro�ny�śro�do�wi�ska,�ener�ge�ty�ki,�geo�de�zji�i kar�to�gra�fii.�W ko�re�la�-
cji�z fi�nan�so�wa�niem�bu�dow�nic�twa�i pra�wem�za�mó�wień�pu�blicz�nych.
Być�mo�że�zin�te�gro�wa�nych�ja�ko�„Ko�deks�Bu�dow�la�ny”.�Opra�co�wa�-
nie�te�go,�nie�wąt�pli�wie�zło�żo�ne�go�pro�jek�tu�le�gi�sla�cyj�ne�go�po�win�-
no�sta�no�wić�jed�no�z waż�niej�szych�za�dań�Par�la�men�tu�i Rzą�du�no�-
wej�ka�den�cji.�Ce�lem�kon�fe�ren�cji�Ślą skie go Fo rum bę�dzie�więc
wy�pra�co�wa�nie,�przez�kra�jo�we�i re�gio�nal�ne�or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�-
do�we�bu�dow�nic�twa,�re�ko�men�da�cji�no�wych�roz�wią�zań�praw�nych
do te�go�pro�jek�tu�usta�wo�we�go.�Re�ko�men�da�cje�kon�fe�ren�cji,�zo�sta�-
ną�tak�że�przed�sta�wio�ne�w trak�cie�Eu ro pej skie go Kon gre su Ma -
łych i Śred nich Przed się biorstw w dniach 6-7 paź dzier ni ka br.
w Ka to wi cach.Wzrost�in�we�sty�cji�i spraw�ny�pro�ces�ich�re�ali�za�cji
bę�dzie�de�cy�do�wał�o utrzy�ma�niu�wy�so�kie�go�wzro�stu�go�spo�dar�cze�-
go�kra�ju.�Z tym�wła�śnie�prze�sła�niem,�za�pra�sza�my�do udzia�łu�w Kon�-
fe�ren�cji� po�łą�czo�nej� z ob�cho�da�mi� Ślą skie go Dnia Bu dow la -
nych – 2011.
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Kluczem
do sukcesu
jest
współpraca 

– Jak Pan oce nia in fra struk tu rę ko -
le jo wą na te re nie wo je wódz twa 
ślą skie go w kon tek ście ła two ści
prze miesz cza nia się we wnątrz aglo -
me ra cji?
–�Na Ślą�sku�ma�my�do czy�nie�nia�z in�-

fra�struk�tu�rą�bar�dzo�roz�bu�do�wa�ną,�ale�jej
stan� tech�nicz�ny� jest� nie�za�do�wa�la�ją�cy.
Do�ty�czy�to�zwłasz�cza�po�łą�czeń�aglo�me�-
ra�cyj�nych,�ta�kich�jak�Ka�to�wi�ce�-Gli�wi�ce
czy�By�tom�–�Tar�now�skie�Gó�ry.�Pro�ble�-
mem�jest�rów�nież�sieć�sta�cji�i przy�stan�-
ków�nie� za�wsze�do�brze�do�sto�so�wa�na
do obec�nych�po�trzeb,�tzn.�brak�ob�słu�gi
du�żych�osie�dli�miesz�ka�nio�wych.�Dru�gi
pro�blem� to� sła�be� zin�te�gro�wa�nie� sta�cji
i przy�stan�ków�ko�le�jo�wych�z in�ny�mi�środ�-
ka�mi� trans�por�tu� miej�skie�go.� Dla�te�go
na Ślą�sku�szcze�gól�ną�uwa�gę�zwra�ca�my
na re�wi�ta�li�za�cję� i mo�der�ni�za�cję� in�fra�-
struk�tu�ry�ko�le�jo�wej,�m.�in.�licz�nych�wę�-
złów�prze�siad�ko�wych.�
War�to�jest�rów�nież�po�wie�dzieć,�jak�du�-

żo�na ko�lei�jest�ro�bio�ne�w ska�li�ca�łe�go
kra�ju.� W cią�gu� ostat�nich� trzech� lat

do użyt�ku�od�da�no 1400 km�zmo�der�ni�zo�-
wa�nych� to�rów,�obec�nie�mo�der�ni�zo�wa�-
nych� jest� na�to�miast� po�nad 1600 km.
Od 2007� ro�ku� w su�mie� pod�pi�sa�li�śmy
umo�wy�na mo�der�ni�za�cję�po�nad 2500 km
to�rów�na li�niach�ko�le�jo�wych.�Mo�der�ni�zu�-
je�my�też 70�dwor�ców�ko�le�jo�wych�w ca�-
łej�Pol�sce.�

– na po cząt ku kwiet nia w Pra dze
pod pi sa ny zo stał List In ten cyj ny do -
ty czą cy po łą cze nia Pol ski i Czech li -
nia mi du żych pręd ko ści. 
–�List�in�ten�cyj�ny�po�twier�dza�wspól�ne

dą�że�nie�Pol�ski�i Czech�do po�łą�cze�nia�na�-
szych� państw� ko�le�ja�mi� o naj�wyż�szym
stan�dar�dzie.� List� do�ty�czy� wspól�nych
po�łą�czeń�mię�dzy�Ka�to�wi�ca�mi�a Ostra�wą
oraz�Wro�cła�wiem�i Pra�gą.�Usta�lo�no,�że
wspól�na�gru�pa�ro�bo�cza�bę�dzie�re�ko�men�-
do�wa�ła�moż�li�wy�prze�bieg�tych�tras.�Po�-
łą�cze�nia�zo�sta�ną�zgło�szo�ne�do Trans�eu�-
ro�pej�skiej�Sie�ci�Trans�por�to�wej�TEN�-T.
Sieć� TEN�-T� obej�mu�je� te� po�łą�cze�nia
dro�go�we,�ko�le�jo�we,�mor�skie,�lot�ni�cze�czy
śród�lą�do�we�w kra�jach�UE,�któ�re�słu�żą

oby�wa�te�lom� ca�łej� Unii,� zwięk�sza�jąc
efek�tyw�ność�wspól�ne�go�ryn�ku.�Pa�mię�-
ta�my,�że�Unia�dą�ży�do za�pew�nie�nia�in�-
te�ro�pe�ra�cyj�no�ści�na�ro�do�wych�sie�ci�trans�-
por�to�wych�i do roz�wo�ju�in�ter�mo�dal�no�ści
w trans�por�cie.�

– Ja kie są per spek ty wy po wią za nia
trans por tu ko le jo we go z lot nic twem?
–�Trans�port�lot�ni�czy�i ko�le�jo�wy�po�win�-

ny�w naj�szer�szy�moż�li�wy�dla�do�bra�pa�-
sa�że�rów�ze�so�bą�współ�pra�co�wać,�a nie
kon�ku�ro�wać.�Naj�lep�szą�for�mą�tej�współ�-
pra�cy�jest�za�pew�nie�nie�po�łą�czeń�ko�le�-
jo�wych�do por�tów�lot�ni�czych.�Obec�nie
funk�cjo�nu�je�już�po�łą�cze�nie�do kra�kow�-
skich�Ba�lic,�za�awan�so�wa�na�jest�rów�nież
bu�do�wa� łącz�ni�cy� do war�szaw�skie�go
Okę�cia.�Na róż�nych�eta�pach�prac�znaj�-
du�je�się�bu�do�wa�po�łą�czeń�ko�le�jo�wych
do por�tów�lot�ni�czych�w Gdań�sku�(za�rów�-
no� z cen�trum� Gdań�ska,� jak� i Gdy�ni�
Po�mor�ską� Ko�le�ją� Me�tro�po�li�tal�ną).
W Szcze�ci�nie�re�ali�zo�wa�ny�jest�pro�jekt
po�łą�cze�nia�li�nią�ko�le�jo�wą�por�tu�lot�ni�cze�-
go�w Go�le�nio�wie.�Za�awan�so�wa�ny�jest

Rozmowa z Cezarym GrabarCzykiem, 
Ministrem Infrastruktury
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rów�nież�pro�jekt�po�łą�cze�nia�ko�le�jo�we�go
do lot�ni�ska�w Świd�ni�ku.�Są�to�in�we�sty�-
cje�prze�zna�czo�ne�do re�ali�za�cji�jesz�cze
w tej�per�spek�ty�wie�fi�nan�so�wej�UE,�czy�li
do 2015�r.�
Mó�wiąc�o lot�ni�skach�mu�szę�przy�po�-

mnieć,�że�w 8�por�tach�le�żą�cych�w sie�-
ci�TEN�-T,�czy�li�w War�sza�wie,�Gdań�sku,
Wro�cła�wiu,�Po�zna�niu,�Ka�to�wi�cach,�Kra�-
ko�wie,�Rze�szo�wie�i Szcze�ci�nie,�re�ali�zo�-
wa�ne�są�in�we�sty�cje�po�le�ga�ją�ce�na roz�-
bu�do�wie� in�fra�struk�tu�ry,� fi�nan�so�wa�ne
w ra�mach�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�-
fra�struk�tu�ra� i Śro�do�wi�sko.�Ich�war�tość
to 4 726�mln�zł,�z te�go�środ�ki�prze�zna�-
czo�ne� przez� Unię� Eu�ro�pej�ską� wy�no�-
szą 1 274�mln�zł.�Pra�ce�te�obej�mu�ją�np.
roz�bu�do�wę� ter�mi�na�li,� dróg� star�to�wych
i ko�ło�wa�nia,�czy�bu�do�wę�płyt�po�sto�jo�-
wych,�co�ma�zwięk�szyć�prze�pu�sto�wość
por�tów.�

– Ja kie są ce le i prio ry te ty eu ro pej -
skiej po li ty ki trans por to wej w od -
nie sie niu do in fra struk tu ry?
–�Ko�mi�sja�Eu�ro�pej�ska�zwra�ca�uwa�gę

na zrów�no�wa�żo�ny� roz�wój� trans�por�tu.
Stąd�tak�du�ża�ro�la�trans�por�tu�ko�le�jo�we�-
go�ja�ko�naj�bar�dziej�eko�lo�gicz�ne�go.�KE
kon�cen�tru�je�się�na pro�jek�tach 2-3-let�-
nich,�aby�jak�naj�szyb�ciej�by�ły�wi�docz�ne
efek�ty�tych�dzia�łań�przy�no�szą�ce�ko�rzy�-
ści�miesz�kań�com.�Waż�ne�jest�rów�nież
za�pew�nie�nie�kom�ple�men�tar�no�ści�in�we�-
sty�cji,� czy�li� in�we�sto�wa�nie� za�rów�no
w mo�der�ni�za�cję�to�rów�na li�niach�ko�le�-
jo�wych,�dwor�ców,�ter�mi�na�li�do ru�chu�to�-
wa�ro�we�go,�jak�i w ta�bor.�Istot�ne�jest,�aby
te�go�ro�dza�ju�dzia�ła�nia�by�ły�uzu�peł�nia�-
ne�o in�we�sty�cje�„mięk�kie”,�tzn.�za�pew�-
nia�ją�ce� szyb�ką� in�for�ma�cję� dla� pa�sa-
że�rów�oraz�środ�ki�in�for�ma�tycz�ne�po�zwa�-
la�ją�ce�spraw�nie�sprze�da�wać�usłu�gi�ko�-
le�jo�we.�Do 2015�ro�ku�ma�ją�być�tak�że
uru�cho�mio�ne 2� ko�ry�ta�rze� trans�por�tu
to�wa�ro�we�go�prze�bie�ga�ją�ce�przez�Pol�-
skę,�nad czym�pod�ję�to�już�pra�ce�wspól�-
nie� z in�sty�tu�cja�mi� za�gra�nicz�ny�mi
z państw,�przez�któ�re�prze�bie�gać�bę�dą
ko�ry�ta�rze.�
Do�dat�ko�wo,�pod�sta�wo�we�ce�le�i prio�-

ry�te�ty�po�li�ty�ki�trans�por�to�wej�Unii�zo�sta�-
ły�okre�ślo�ne�w tzw.�Bia�łej�Księ�dze,�któ�-
ra� ma� cha�rak�ter� dłu�go�okre�so�wy
i obej�mu�je�okres�do 2050�r.�Pol�ska�po�-
pie�ra�za�ry�so�wa�ne�w Księ�dze�ce�le,�któ�-
re� za�kła�da�ją� stwo�rze�nie� do 2030� r.
ogól�no�unij�nej�sie�ci�TEN�-T,�a tak�że�re�duk�-
cję�licz�by�wy�pad�ków�dro�go�wych.�

– Pa nie Mi ni strze, jak Pan oce nia
pro jek ty ko mu ni ka cyj ne re ali zo wa ne
w ra mach przy go to wań do eu -
ro 2012? Czy tzw. od blo ko wa nie sys -
te mu praw ne go przy spie szy ło bu -
do wę au to strad? 
–�Tak,�zmia�ny�w pra�wie�śro�do�wi�sko�-

wym,� pra�wie� za�mó�wień� pu�blicz�nych
oraz� w tzn.� spe�cu�sta�wie� dro�go�wej,

wpro�wa�dzo�ne�w 2008�r.�przez�ko�ali�cję
PO�–�PSL,�by�ły�fun�da�men�tem�przy�spie�-
sze�nia�bu�do�wy�dróg�w Po�lce.�Po�zwo�li�-
ły�nam�na pod�pi�sa�nie�umów�na bu�do�-
wę 1900 km�no�wych�dróg.�W bu�do�wie
i prze�bu�do�wie� jest� obec�nie� po�-
nad 1400 km�dróg,�w tym 730 km�au�to�-
strad.�
Pro�wa�dzi�my�naj�więk�szy�pro�gram�bu�-

do�wy� dróg� w Pol�sce,� za�rów�no� kra�jo�-
wych,� jak� i sa�mo�rzą�do�wych.� Tyl�ko
w 2010�r.�zmo�der�ni�zo�wa�no�lub�wy�bu�do�-
wa�no�po�nad 2,8�tys.�km�dróg�gmin�nych
i po�wia�to�wych�w ca�łej�Pol�sce.�Łącz�nie
w la�tach 2009-2010�wy�bu�do�wa�no,�wy�-
re�mon�to�wa�no� lub� prze�bu�do�wa�no� po�-
nad 5,6�tys.�km�dróg�lo�kal�nych.
Pa�mię�taj�my,�że�Eu�ro 2012�jest�ka�ta�-

li�za�to�rem,� dzię�ki� któ�re�mu� re�ali�zu�je�my
stra�te�gicz�ne�dla�kra�ju�in�we�sty�cje.�Bę�dą
one�ko�rzyst�nie�wpły�wa�ły�na na�szą�go�-
spo�dar�kę�jesz�cze�przez�wie�le�lat�po za�-
koń�cze�niu�mi�strzostw.�

– Jak na chwi lę obec ną wy glą da sy -
tu acja od cin ka A1 Stry ków – Py rzo -
wi ce oraz od cin ka A1 Świer kla -
ny – Go rzycz ki?
–�Re�ali�za�cja�od�cin�ka�au�to�stra�dy�A1

od Stry�ko�wa�do Py�rzo�wic�by�ła�pier�wot�-
nie�za�pla�no�wa�na�w sys�te�mie�kon�ce�syj�-
nym.�Nie�ste�ty,�ze�wzglę�du�na kry�zys�fi�-
nan�so�wy� kon�ce�sjo�na�riu�szo�wi� –
kon�sor�cjum� Au�to�stra�da� Po�łu�dnie SA
nie�uda�ło�się�za�pew�nić�fi�nan�so�wa�nia�in�-
we�sty�cji.�W związ�ku�z tym�zde�cy�do�wa�-
li�śmy,�że�od�ci�nek�Stry�ków�–�Tu�szyn�zo�-
sta�nie� wy�bu�do�wa�ny� w sys�te�mie
tra�dy�cyj�nym,�tj.�in�we�sto�rem�bę�dzie�Ge�-
ne�ral�na�Dy�rek�cja�Dróg�Kra�jo�wych�i Au�-
to�strad.�Od�ci�nek�Tu�szyn�–�Py�rzo�wi�ce�na�-
to�miast� jest� pla�no�wa�ny� do re�ali�za�cji
w sys�te�mie�Part�ner�stwa�Pu�blicz�no�-Pry�-
wat�ne�go.�
W przy�pad�ku�od�cin�ka�Stry�ków�–�Tu�-

szyn,� GDD�KiA� roz�strzy�gnę�ła� prze�targ
na re�ali�za�cję�w sys�te�mie�„Pro�jek�tuj�i Bu�-
duj”.�Od�da�nie�od�cin�ka�jest�pla�no�wa�ne
na prze�łom II i III kwar�ta�łu 2013�r.�Je�śli
cho�dzi�o od�ci�nek�Tu�szyn�–�Py�rzo�wi�ce,
to�w lu�tym 2011� r.�GDD�KiA�pod�pi�sa�ła
umo�wę� na wy�ko�na�nie� do�ku�men�ta�cji
pro�jek�to�wej.�Ak�tu�al�nie�pro�wa�dzo�ne�są
pra�ce,�któ�re�ma�ją�po�zwo�lić�na uru�cho�-
mie�nie� prze�tar�gu� na wy�bór� part�ne�ra
pry�wat�ne�go,�któ�ry�zbu�du�je�i bę�dzie�eks�-
plo�ato�wał�ten�od�ci�nek�au�to�stra�dy�–�zgod�-
nie�z za�pi�sa�mi�Pro�gra�mu�Bu�do�wy�Dróg
Kra�jo�wych�na la�ta 2011-2015.�
Au�to�stra�da� A1� po�mię�dzy� So�śni�cą

a Go�rzycz�ka�mi� bę�dzie� mia�ła 48 km
i zo�sta�ła�po�dzie�lo�na�na trzy�od�cin�ki.�Dwa
z nich�–�od So�śni�cy�do Beł�ku�i od Beł�-
ku� do Świer�klan� zo�sta�ły� już� od�da�ne
do ru�chu.�Trze�ci�z od�cin�ków,�po�mię�dzy
Świer�kla�na�mi�o Go�rzycz�ka�mi,�o dłu�go�-
ści 18 km,�jest�w bu�do�wie�i ma�być�od�-
da�ny�do użyt�ku�w kwiet�niu�przy�szłe�go�ro�-

ku.� W no�wej� umo�wie� wpro�wa�dzo�no
istot�ne�dla�stro�ny�pu�blicz�nej�za�pi�sy,�m.
in.�włą�cze�nie�okre�su�zi�mo�we�go�do cza�-
su�re�ali�za�cji,�wpro�wa�dze�nie�go�dzin�pra�-
cy�od 6�do 22,�roz�sze�rze�nie�ka�ta�lo�gu�kar
umow�nych,�czy�też�wpro�wa�dze�nie�co�-
dzien�nych�ra�por�tów�nad�zo�ru�prze�ka�zy�-
wa�nych�do GDD�KiA.�Re�ali�za�cja�od�cin�-
ka� prze�bie�ga� pra�wi�dło�wo,� zgod�nie
z po�zwo�le�niem�na bu�do�wę� i za�pi�sa�mi
kon�trak�tu.�

– Po wsta je co raz wię cej dróg. Kto
bę dzie pła cił za ich utrzy ma nie? 
Bu�du�jąc� no�we� dro�gi� na�le�ży� brać

pod uwa�gę�moż�li�wość�ich�póź�niej�sze�go
utrzy�ma�nia.� Na�wet� bo�ga�te� kra�je� za�-
chod�niej�Eu�ro�py�bo�ry�ka�ją�się�z pro�ble�-
mem� nie�wy�star�cza�ją�cych� środ�ków
na utrzy�ma�nie�sie�ci�dróg.�Dla�te�go�pol�-
ski�rząd�sta�ra�się�zbi�lan�so�wać�wy�dat�ki
prze�zna�czo�ne�z jed�nej�stro�ny�na utrzy�-
ma�nie� i re�mon�ty� ist�nie�ją�cych� dróg,
a z dru�giej�na bu�do�wę�no�wych�tras.�
Ko�niecz�ność�po�bie�ra�nia�opłat�za prze�-

jazd�sa�mo�cho�dów�cię�ża�ro�wych�po dro�-
gach�zo�sta�ła�na�ło�żo�na�na wszyst�kie�kra�-
je�człon�kow�skie�unij�ną�dy�rek�ty�wą,�któ�ra
za�kła�da�po�bie�ra�nie�opłat�od po�jaz�dów
cię�ża�ro�wych�o ma�sie�po�wy�żej 3,5�t.
W Pol�sce 1�lip�ca�na po�nad 1500 km

dróg� kra�jo�wych� za�rzą�dza�nych� przez
GDD�KiA� za�cznie� obo�wią�zy�wać� Elek�-
tro�nicz�ny�Sys�tem�Po�bo�ru�Opłat.�Bę�dzie
on�do�ty�czył�sa�mo�cho�dów�po�wy�żej 3,5�t.
oraz�au�to�bu�sów,�nie�za�leż�nie�od ich�do�-
pusz�czal�nej�ma�sy.�De�cy�du�ją�ce�zna�cze�-
nie�dla�ob�ję�cia�po�jaz�dów�opła�tą�elek�tro�-
nicz�ną�mia�ła�ma�sa�cał�ko�wi�ta�–� jest� to
uza�sad�nio�ne� zu�ży�ciem� in�fra�struk�tu�ry
dro�go�wej,�po�nie�waż�każ�dy�po�jazd�o łącz�-
nej�do�pusz�czal�nej�ma�sie�cał�ko�wi�tej�po�-
wy�żej 3,5�t�po�wo�du�je�znacz�ne�zu�ży�cie
in�fra�struk�tu�ry�dro�go�wej.�Wy�so�kość�opła�-
ty� elek�tro�nicz�nej� jest� okre�śla�na� wła�-
śnie� na pod�sta�wie� kosz�tów� bu�do�wy
i utrzy�ma�nia� in�fra�struk�tu�ry� dro�go�wej.
Sys�tem�elek�tro�nicz�ne�go�po�bo�ru�opłat�bę�-
dzie� spra�wie�dliw�szy� niż� do�tych�czas
obo�wią�zu�ją�cy�sys�tem�wi�nie�to�wy,�gdyż
opar�ty� jest� na fak�tycz�nie� prze�je�cha�-
nych�ki�lo�me�trach�i je�go�wdro�że�nie�ozna�-
cza� wpro�wa�dze�nie� w Pol�sce� za�sa�dy
„użyt�kow�nik� pła�ci”� oraz� „za�nie�czysz�-
cza�ją�cy�pła�ci”.�Kie�row�cy�sa�mo�cho�dów
speł�nia�ją�cych�nor�my�EU�RO V i wyż�sze
bę�dą�pła�cić�mniej,�za�chę�ci�to�więc�prze�-
woź�ni�ków�do wy�mia�ny�ta�bo�ru�na bar�dziej
eko�lo�gicz�ny.�

– Part ner stwo Pu blicz no -Pry wat ne
(PPP) ja ko mo del fi nan so wa nia in fra -
struk tu ry spraw dzi ło się w in nych kra -
jach. W Pol sce zróż ni co wa nie PPP
jest zni ko me. Co na le ży zro bić, aby
wy ko rzy stać tą for mę współ pra cy
w in fra struk tu rze dro go wej?
–�Wie�my,�że�Part�ner�stwo�Pu�blicz�no�-

-Pry�wat�ne�jest�rów�no�rzęd�nym�z tra�dy�-
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cyj�nym� in�stru�men�tem� bu�do�wy� in�fra�-
struk�tu�ry.�Przy je�go�uży�ciu�waż�ne�jest
przede�wszyst�kim�pre�cy�zyj�ne�okre�śle�nie
za�dań�i po�win�no�ści�za�rów�no�stro�ny�rzą�-
do�wej,� jak� i pry�wat�nej.� Po�nad 30%
z obec�nie�eks�plo�ato�wa�nych�au�to�strad
w Pol�sce�zo�sta�ło�wy�bu�do�wa�nych�w for�-
mu�le�PPP.�W opar�ciu�o PPP�bu�do�wa�ne
są� ko�lej�ne� od�cin�ki� o łącz�nej� dłu�go�-
ści 168 km�–�cho�dzi�tu�o dwa�od�cin�ki�au�-
to�strad:�A1�od No�wych�Ma�rzów�do To�-
ru�nia� i A2� od No�we�go� To�my�śla
do Świec�ka.�
Pa�mię�taj�my,�że�ostat�nie�sło�wo�do�ty�-

czą�ce�te�go,�czy�da�na�in�we�sty�cja�bę�dzie
re�ali�zo�wa�na� w for�mu�le� PPP� za�le�ży
od in�sty�tu�cji�fi�nan�so�wych,�któ�re�za�pew�-
nia�ją�pie�nią�dze�na jej�re�ali�za�cję.�Ostat�-
ni�kry�zys�fi�nan�so�wy�unie�moż�li�wił�re�ali�-
za�cję�dwóch�du�żych�pro�jek�tów�w ra�mach
PPP�–�od�cin�ka�au�to�stra�dy�A1�Stry�ków�-
-Py�rzo�wi�ce� i A2� Stry�ków�-Ko�no�to�pa.
W związ�ku� z tym� au�to�stra�dę� z Ło�dzi
do War�sza�wy� re�ali�zu�je�my�w sys�te�mie
tra�dy�cyj�nym�przez�Ge�ne�ral�ną�Dy�rek�cją
Dróg�Kra�jo�wych�i Au�to�strad.�Na�dal�jed�-
nak�ob�ser�wu�je�my�ro�sną�ce�za�in�te�re�so�-
wa�nie� in�sty�tu�cji� fi�nan�so�wych� no�wy�mi
przed�się�wzię�cia�mi.�Obo�wią�zu�ją�cy�Pro�-
gram�Bu�do�wy�Dróg�prze�wi�du�je�moż�li�-
wość�re�ali�za�cji�w for�mu�le�PPP�od�cin�ków
A1�Tu�szyn�-Py�rzo�wi�ce�i War�sza�wa�-Ku�ku�-
ry�ki�na au�to�stra�dzie�A2.�Obec�nie�trwa�-
ją�pra�ce�nad przy�go�to�wa�niem�pierw�sze�-
go�z wy�mie�nio�nych�od�cin�ków.

– W ja ki spo sób re sort in fra struk -
tu ry pla nu je wy ko rzy stać Pol ską pre -
zy den cję w Ue?
–� 1� lip�ca� Pol�ska� po raz� pierw�szy

w hi�sto�rii�obej�mie�Prze�wod�nic�two�w Ra�-
dzie�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�To�dla�nas�wiel�-
kie� wy�zwa�nie,� ale� tak�że� szan�sa
na kształ�to�wa�nie�po�li�ty�ki�UE.�Waż�nym
ob�sza�rem�ak�tyw�no�ści�re�sor�tu�in�fra�struk�-
tu�ry� w za�kre�sie� po�li�ty�ki� trans�por�to�wej�
bę�dą� pra�ce� nad re�wi�zją� wy�tycz�nych
w spra�wie� Trans�eu�ro�pej�skich� Sie�ci
Trans�por�to�wych� (TEN�-T).� To� one� są
gwa�ran�cją�peł�nej�in�te�gra�cji�i spój�no�ści
Eu�ro�py.�Je�ste�śmy�świa�do�mi�te�go�fak�tu,
dla�te�go�ce�lem�pol�skiej�Pre�zy�den�cji�bę�-
dzie�umoż�li�wie�nie�stwo�rze�nia�spój�ne�go
i zin�te�gro�wa�ne�go�sys�te�mu�trans�por�to�we�-
go�w ca�łej�UE.�Do�strze�ga�my�rów�nież�po�-
trze�bę� wzmoc�nie�nia� po�łą�czeń� trans�-
por�to�wych�UE�z sie�cia�mi�trans�por�to�wy�mi
państw�trze�cich,�zwłasz�cza�wschod�ni�mi
są�sia�da�mi�UE.
Chce�my�też�pra�co�wać�na rzecz�zwięk�-

sze�nia� prze�pu�sto�wo�ści� por�tów� lot�ni�-
czych�w Unii.�Dy�na�micz�nie�zmie�nia�ją�ca
się�sy�tu�acja�spra�wia,�że�ko�niecz�ne�jest
do�sto�so�wa�nie�prze�pi�sów�do ak�tu�al�nych
wa�run�ków�ryn�ko�wych,�jak�rów�nież�za�-
pew�nie�nie� więk�szej� kon�ku�ren�cyj�no�ści
usług�zwią�za�nych�z ob�słu�gą�por�tów�lot�-
ni�czych�UE.�Za�gad�nie�nia�mi�ty�mi�zaj�mie�-

my�się�w ra�mach�tzw.�Pa�kie�tu�Lot�ni�sko�-
we�go.� Szcze�gól�ną� uwa�gę� Pre�zy�den�-
cja�za�mie�rza�po�świę�cić�re�wi�zji�dy�rek�ty�-
wy� ws.� ryn�ku� ob�słu�gi� na�ziem�nej� w
por�tach�lot�ni�czych�UE.
Ja�ko�Pre�zy�den�cja�Pol�ska�pla�nu�je�za�-

ini�cjo�wa�nie� prac� nad tzw.� Pa�kie�tem
w spra�wie�Mor�skiej�Agen�dy�So�cjal�nej.
Obej�mu�je� on� ta�kie� za�gad�nie�nia,� jak:
kon�ku�ren�cyj�ność�w że�glu�dze,�wa�run�ki
pra�cy,�kwa�li�fi�ka�cje�i szko�le�nie�ma�ry�na�-
rzy.�Pre�zy�den�cja�uzna�je�Mor�ską�Agen�-
dę�So�cjal�ną�za waż�ny�ele�ment�unij�nej
po�li�ty�ki�mor�skiej,�zwłasz�cza�w jej�wy�mia�-
rze�spo�łecz�nym.
Bę�dzie�my�rów�nież�kon�ty�nu�ować�pra�-

ce�nad Pro�gra�mem�Po�li�ty�ki�Wid�ma�Ra�-
dio�we�go.�Po�pra�wa�ko�or�dy�na�cji� za�rzą�-
dza�nia�wid�mem�ra�dio�wym�w ob�rę�bie�UE
i na jej� gra�ni�cach� ze�wnętrz�nych� ma
nie�zwy�kle�istot�ny�wpływ�na zmniej�sze�-
nie� ba�rier� roz�wo�ju� bez�prze�wo�do�wych
tech�no�lo�gii�te�le�ko�mu�ni�ka�cyj�nych.�Pro�ble�-
ma�ty�ce� tej� zo�sta�nie� po�świę�co�na�
kon�fe�ren�cja�mi�ni�ste�rial�na�na te�mat�per�-
spek�tyw�roz�wo�ju�ryn�ku�łącz�no�ści�elek�-
tro�nicz�nej�w UE.�
Pre�zy�den�cja� pol�ska� prze�pro�wa�dzi

rów�nież�de�ba�tę�nad roz�po�rzą�dze�niem
w spra�wie�ro�amin�gu�w sie�ciach�te�le�fo�-
nii�ko�mór�ko�wej.�Kie�ru�jąc�się�in�te�re�sa�mi
kon�su�men�tów� państw� człon�kow�skich
UE,��Pre�zy�den�cja�umoż�li�wi�Ra�dzie�za�-
ję�cie�sta�no�wi�ska�w spra�wie�ewen�tu�al�ne�-
go�prze�dłu�że�nia�funk�cjo�no�wa�nia�tej�re�-
gu�la�cji.
Wspo�mnia�ne�za�gad�nie�nia�bę�dą�te�ma�-

tem�spo�tkań,�któ�re�od�bę�dą�się�w Pol�sce
od lip�ca�do grud�nia� te�go� ro�ku.�Wśród
naj�waż�niej�szych�na�le�ży�wy�mie�nić�nie�for�-
mal�ne�po�sie�dze�nie�mi�ni�strów�trans�por�-
tu�państw�UE�w So�po�cie,�kon�fe�ren�cję
„Zie�lo�ne�Ko�ry�ta�rze�–�dzia�ła�nie�na rzecz
mul�ti�mo�dal�ne�go,�zrów�no�wa�żo�ne�go�sys�-
te�mu� trans�por�to�we�go”� w Szcze�ci�nie,
kon�fe�ren�cję�„Per�spek�ty�wy�roz�wo�ju�ryn�-
ku�łącz�no�ści�elek�tro�nicz�nej�w Unii�Eu�ro�-

pej�skiej”�w War�sza�wie,�a tak�że�spo�tka�-
nie�mi�ni�strów�trans�por�tu�na te�mat�Part�-
ner�stwa�Wschod�nie�go�w Kra�ko�wie.

– na ko niec py ta nie do ty czą ce in -
fra struk tu ry ro we ro wej. Ma my szan -
se na ścież ki ro we ro we? Czy mi ni -
ster stwo wspie ra w tej kwe stii
sa mo rzą dy? 
–�Ścież�ki�ro�we�ro�we,�ich�pla�no�wa�nie

i bu�do�wa�to�za�da�nia�sa�mo�rzą�dów.�Po�-
mi�mo�że�re�sort�in�fra�struk�tu�ry�nie�ma�od�-
dziel�nych�środ�ków�na te�go�ty�pu�za�da�nia,
to�za�wsze�chęt�nie�wspie�ra�te�dzia�ła�nia,
któ�re�po�ma�ga�ją�wzmoc�nić�po�zy�cję�ro�we�-
rzy�stów�i po�pra�wić�ich�bez�pie�czeń�stwo
w ru�chu�dro�go�wym.�Ostat�nia�du�ża�zmia�-
na�w pra�wie�o ru�chu�dro�go�wym,�wy�pra�-
co�wy�wa�na�przy ak�tyw�nym�udzia�le�Mi�ni�-
ster�stwa�In�fra�struk�tu�ry,�przy�nio�sła�wie�le
uła�twień�ro�we�rzy�stom�i zbli�ży�ła�pol�skie
roz�wią�za�nia�praw�ne�do roz�wią�zań�za�-
gwa�ran�to�wa�nych�dla�ro�we�rzy�stów�w roz�-
wi�nię�tych�pań�stwach�Eu�ro�py�za�chod�niej.
Mó�wię� tu�taj� o kwe�stiach� zwią�za�nych
z usta�le�niem�pierw�szeń�stwa�ro�we�rzy�sty
ja�dą�ce�go�ścież�ką�ro�we�ro�wą�przed po�jaz�-
dem�skrę�ca�ją�cym,�moż�li�wo�ści�bez�piecz�-
ne�go�wy�prze�dza�nia�wol�no�ja�dą�cych�lub
sto�ją�cych�w kor�ku�po�jaz�dów�i sze�re�gu�in�-
nych�uła�twień�dla�mi�ło�śni�ków�dwóch�kó�-
łek,�jak�choć�by�moż�li�wo�ści�prze�wo�że�nia
dzie�ci�w przy�czep�kach�ro�we�ro�wych,�co
do�tych�czas�nie�by�ło�do�zwo�lo�ne.�Ge�ne�-
ral�na�Dy�rek�cja�Dróg�Kra�jo�wych�i Au�to�-
strad� w mia�rę� moż�li�wo�ści� wszę�dzie
tam,�gdzie�ruch�ro�we�ro�wy�sta�no�wi�istot�-
ną�część�ru�chu�lo�kal�ne�go,�sta�ra�się�go
se�pa�ro�wać� od ru�chu� sa�mo�cho�do�we�-
go�–�w trak�cie�re�mon�tów�i mo�der�ni�za�cji
dróg�do�jaz�do�wych�do mniej�szych�miej�-
sco�wo�ści�bu�do�wa�ne�są�ścież�ki�ro�we�ro�-
we� lub� cią�gi� pie�szo�-ro�we�ro�we,� któ�re
zna�czą�co�po�pra�wia�ją� bez�pie�czeń�stwo
ro�we�rzy�stów�i pie�szych.�

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na�Gal�la�

Cezary GrabarCzyk (1960 ), prawnik, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji. Członek Zarządu
Krajowego Platformy Obywatelskiej RP. Przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego Platformy
Obywatelskiej RP. Obecnie jest posłem na Sejm VI kadencji. Od 16 listopada 2007 pełni funk-
cję Ministra Infrastruktury w rządzie Donalda Tuska.  
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. Od-
był aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W latach 1988-1996 był
asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował m.in.
jako adwokat. W latach 1999-2001 był pierwszym wicewojewodą łódzkim, a wcześniej za-
stępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pracował w łódzkim oddziale ZUS, Przedsię-
biorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty oraz w Urzędzie Miasta Łodzi. Działał jako
harcerz, w latach 1967-1983 był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, był m.in. zastępcą
komendanta hufca ds. programowych. W 1980 roku był  współzałożycielem Niezależnego Zrze-
szenia Studentów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W Sejmie V kadencji był człon-
kiem Komisji Obrony Narodowej oraz przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Czło-
wieka. Był też członkiem sejmowych komisji nadzwyczajnych, a w komisji nadzwyczajnej ds.
zmian w kodyfikacjach pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.  W latach 2004, 2005, 2006
i 2007 był wyróżniany przez tygodnik „Polityka” w rankingu najlepszy poseł IV i V kadencji.
Żonaty, dwoje dzieci.
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Wspól ny ry nek
od po wie dzią
na kry zys

Wła�śnie�roz�po�czy�na się�pol�skie�prze�-
wod�nic�two�w Ra�dzie�Unii�Eu�ro�pej�skiej.
Dla�Pol�ski�to�waż�ne�wy�da�rze�nie.�Po raz
pierw�szy�bo�wiem,�bę�dzie�my�peł�nić�ro�le
unij�ne�go�go�spo�da�rza,�kie�ru�jąc�pra�ca�mi
jed�nej�z trzech�unij�nych�in�sty�tu�cji.�Pre�-
zy�den�cja� da�je� re�al�ną� szan�sę� wpły�wu
na agen�dę� pra�cy� unij�nych� in�sty�tu�cji
i pro�mo�cję�ini�cja�tyw�waż�nych�dla�Pol�ski.
Od�zwier�cie�dla�ją� to� prio�ry�te�ty� na�sze�go
prze�wod�nic�twa.� Pierw�szym� i naj�waż�-
niej�szym� prio�ry�te�tem� są� dzia�ła�nia
na rzecz�wzmoc�nie�nia�wzro�stu�go�spo�dar�-
cze�go.�To� traf�ny�wy�bór.� Eu�ro�pa� na�dal
zma�ga�się�z kon�se�kwen�cja�mi�kry�zy�su:
wol�niej�szym� tem�pem� wzro�stu� go�spo�-
dar�cze�go,�pro�ble�ma�mi�za�dłu�że�nia�i dłu�-
gu�pu�blicz�ne�go�czy�wy�so�kim�bez�ro�bo�-
ciem.�Po�trzeb�na jest�nam�stra�te�gia�wal�ki
z ty�mi�wy�zwa�nia�mi�i po�szu�ki�wa�nia�no�-
wych�źró�deł�wzro�stu.�
Pol�ska�pro�po�nu�je�m.� in.� kon�ty�nu�ację

prac� nad wzmoc�nie�niem� za�rzą�dza�nia
go�spo�dar�cze�go�oraz�opra�co�wa�niem�pro�-
in�we�sty�cyj�ne�go�bu�dże�tu�unij�ne�go.�Wśród
od�po�wie�dzi�znaj�du�je�się�tak�że�ry�nek�we�-
wnętrz�ny,� co� szcze�gól�nie� mnie� cie�szy,
gdyż� ja�ko� czło�nek� Ko�mi�sji� Ryn�ku�We�-
wnętrz�ne�go�i Ochro�ny�Kon�su�men�ta�Par�-
la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go� je�stem�głę�bo�ko
prze�ko�na�na,�iż�wzmoc�nie�nie�wspól�ne�go
ryn�ku�we�wnętrz�ne�go�przy�nie�sie�ko�rzy�ści
wszyst�kim�kra�jom�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�
Ry�nek� we�wnętrz�ny� jest� uwa�ża�ny

za ogrom�ne�osią�gnie�cie�Unii�Eu�ro�pej�skiej.
Je�go�pod�sta�wą�jest�swo�bod�ny�prze�pływ
to�wa�rów,�usług,�osób�i ka�pi�ta�łu.�Jed�nak
wie�le�ele�men�tów�te�go�ryn�ku�nie�od�po�wia�-
da� dzi�siaj� na pro�ble�my� oby�wa�te�li� czy
przed�się�bior�ców.� Ocze�ki�wa�nia� Ko�mi�sji
Ryn�ku�We�wnętrz�ne�go�i Ochro�ny�Kon�su�-

men�ta�co�do przy�szło�ści�wspól�ne�go�ryn�-
ku�eu�ro�pej�skie�go�są�zbież�ne�z za�ło�że�nia�-
mi�pol�skiej�pre�zy�den�cji.�
Plan� pol�skiej� pre�zy�den�cji� w ra�mach

wspól�ne�go�ryn�ku�eu�ro�pej�skie�go�opie�ra�się
w du�żej�mie�rze�na „Ak�cie�na rzecz�jed�no�-
li�te�go�ryn�ku”�(Sin�gle�Mar�ket�Act),�któ�ry�pre�-
zen�tu�je�wi�zję� re�form�wspól�ne�go� ryn�ku.
Na czym�głów�nie�za�le�ży�pol�skiej�pre�zy�-
den�cji?�Szcze�gól�ny�na�cisk�zo�sta�nie�po�-
ło�żo�ny�na roz�wój�usług�elek�tro�nicz�nych.
Uwa�żam�to�za traf�ny�wy�bór.�Co�raz�wię�-
cej�kon�su�men�tów�ku�pu�je�w sie�ci.�We�dług
da�nych� Ko�mi�sji� Eu�ro�pej�skiej� w 2010
r. 40%�kon�su�men�tów�w Unii�Eu�ro�pej�skiej
ku�pi�ło�to�wa�ry�czy�usłu�gi�on�-li�ne.�W po�rów�-
na�niu�z ro�kiem 2006,�kie�dy�od�se�tek�ten
wy�no�sił 26%,�wi�dać�jak�bar�dzo�dy�na�micz�-
ny�jest�to�sek�tor.�Nie�mniej�jed�nak�wie�lu
kon�su�men�tów�nie�po�dej�mu�je�de�cy�zji�o za�-
ku�pach�w sie�ci,�a zwłasz�cza�o za�ku�pach
w in�nych�kra�jach�człon�kow�skich.�Tak�że
wie�lu�przed�się�bior�ców�nie�chce�sprze�da�-
wać�swo�ich�to�wa�rów�czy�usług�do in�nych
państw�człon�kow�skich.�Ba�rier�na ryn�ku
han�dlu�elek�tro�nicz�ne�go�jest�wie�le�m.�in.
od�mien�ne�re�żi�my�praw�ne�czy�brak�wie�dzy
z za�kre�su�ochro�ny�kon�su�men�tów.�Sza�cu�-
je�się,�że�oko�ło 60%�trans�ak�cji�nie�do�cho�-
dzi�do skut�ku�z po�wo�du�ba�rier�praw�nych.
Pol�ska�pre�zy�den�cja�chce�pod�jąć�się�am�-
bit�ne�go�za�da�nia�prac�nad wspól�nym�re�-
żi�mem�praw�nym�dla�trans�ak�cji�za�wie�ra�-
nych�on�-li�ne.�Sys�tem�ten�funk�cjo�no�wał�by
w ca�łej�Unii�Eu�ro�pej�skiej�i był�by�jed�na�ko�-
wy�dla�wszyst�kich�kra�jów,�da�jąc�kon�su�-
men�tom� i przed�się�bior�com� ja�sność,� co
do za�sad,� ja�kie� bę�dą� sto�so�wa�ne
przy trans�ak�cjach�on�-li�ne.�
Tak�że�kwe�stie�pa�ten�tu�znaj�dą�się�w cen�-

trum� eu�ro�pej�skiej� agen�dy� za spra�wą

m.in.� fi�ni�szu� ne�go�cja�cji� nad pa�ten�tem
unij�nym.�Osta�tecz�ne�roz�wią�za�nia�zo�sta�-
ną�wy�pra�co�wa�ne�praw�do�po�dob�nie�przez
pol�ską�pre�zy�den�cję.�Je�śli�tak�bę�dzie,�to
bez��wąt�pie�nia�bę�dzie�to�je�den�z naj�więk�-
szym�suk�ce�sów�na�sze�go�prze�wod�nic�twa
w Unii� Eu�ro�pej�skiej.� Przed�się�bior�stwa
po�trze�bu�ją�sku�tecz�nej�ochro�ny�praw�nej
swo�ich�wy�na�laz�ków.�Obec�ny�sys�tem�jest
zbyt� dro�gi.� W po�rów�na�niu� ze� Sta�na�mi
Zjed�no�czo�ny�mi�czy�Ja�po�nią�jest�on�pra�-
wie 10-krot�nie� droż�szy!� Tra�cą� na tym
przede�wszyst�kim�przed�się�bior�stwa�o wy�-
so�kim�po�ten�cja�le�in�no�wa�cyj�nym.
Pol�ska� pre�zy�den�cja� bę�dzie� tak�że

wspie�rać�pra�cę�nad po�pra�wą�sy�tu�acji�ma�-
łych�i śred�nich�przed�się�biorstw.�Chce�my
przede�wszyst�kim�wspie�rać�ini�cja�ty�wy�Ko�-
mi�sji�Eu�ro�pej�skiej�m.�in.�w za�kre�sie�uła�-
twia�nia� do�stę�pu� do ryn�ków� ka�pi�ta�ło�-
wych,� a tak�że� wspie�ra�jąc� MŚP
na ryn�kach�kra�jów�trze�cich.�W cza�sie�pol�-
skiej�pre�zy�den�cji�przy�go�tu�ję�w mo�jej�Ko�-
mi�sji�par�la�men�tar�nej�ra�port�nt.�Dy�rek�ty�-
wy�Usłu�go�wej,�któ�ra�nie�dzia�ła�jesz�cze�tak
jak�by�śmy�te�go�chcie�li,�a któ�ra�jest�istot�-
nym�ele�men�tem�uprasz�cza�nia�śro�do�wi�-
ska�re�gu�la�cyj�ne�go�dla�MŚP�i uła�twia�nia
po�dej�mo�wa�nia�trans�gra�nicz�nej�dzia�łal�no�-
ści�usłu�go�wej.�
Przy�pie�czę�to�wa�niem�ini�cja�tyw�na rzecz

wspól�ne�go� ryn�ku�bę�dzie�Fo�rum�Ryn�ku
We�wnętrz�ne�go,�któ�re�go� ini�cja�to�rem�był
Par�la�ment�Eu�ro�pej�ski.�Pol�sce�przy�pad�nie
or�ga�ni�za�cja�pierw�szej�edy�cji�Fo�rum.�Bę�-
dzie�to�do�sko�na�ła�oka�zja�do po�głę�bio�nej
de�ba�ty�nt.�wspól�ne�go�ryn�ku,�przy�bli�że�nia
oby�wa�te�lom�i przed�się�bior�com�za�gad�nień
zwią�za�nych�ze�wspól�nym�ryn�kiem�oraz
za�pre�zen�to�wa�nie�Pol�ski�ja�ko�zwo�len�ni�ka
i li�de�ra�wspól�ne�go�ryn�ku.�

mał Go rza ta Handz lik, 
Po słan ka do Par la men tu Eu ro pej skie go 

EUROPARLAMENT
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SEJM

Inwestycje drogowe

– Pol ska jest obec nie jed nym wiel kim
pla cem bu do wy. Ja kie są szan se i ba rie -
ry utrzy ma nia roz wo ju in fra struk tu ry dro -
go wej?
–Tak�to�praw�da,�ale�nie�jest�to�da�lej�ty�le

ile�so�bie�za�pla�no�wa�li�śmy�jesz�cze�w po�ło�wie
pierw�szej�de�ka�dy�bie�żą�ce�go�wie�ku.�Do te�go
mó�wi�my�o sta�nie�nadro�gach�kra�jo�wych,�któ�-
re�sta�no�wią 5%�wszyst�kich�dróg�w Pol�sce
i prze�no�szą�nie�tyl�ko�po�nad50%�pra�cy�prze�-
wo�zo�wej�ale�tak�że�kon�su�mu�ją�po�ło�wę�środ�-
ków�pu�blicz�nych�(bu�dże�to�we,�sa�mo�rzą�do�we
plus�środ�ki�unij�ne)�wy�da�wa�nych�na bu�do�wę
i utrzy�ma�nie�dróg.�Wostat�nich�la�tach�zro�bi�-
li�śmy�du�ży�po�stęp�wuspraw�nie�niu�pro�ce�sów
in�we�sty�cyj�nych.�Odpo�ło�wy�lat 2000�do�ko�na�-
li�śmy�czę�sto�w for�mie�spe�cu�staw�ogrom�nych
zmian�pra�wa,�do te�go�do�szło�wdro�że�nie�no�-
wo�cze�snych�roz�wią�zań�w za�kre�sie�ochro�ny
śro�do�wi�ska�i kon�sul�ta�cji�spo�łecz�nych.�Z jed�-
nej�stro�ny�ma�my�więc�nie�kwe�stio�no�wa�ny�po�-
stęp�–�skró�ci�li�śmy�okres�przy�go�to�wa�nia�in�-
we�sty�cji�śred�nio�z 4-7�lat�do okre�su 2-4�la�ta
a czas�bu�do�wy�do2�se�zo�nów�bu�dow�la�nych.�

– Mi mo te go co raz czę ściej do cho dzą
słu chy o top nie ją cych fun du szach na in -
fra struk tu rę..
–�Zga�dza�się.�Ostat�nio�do�cie�ra�ją�cą�bar�-

dzo�nie�po�ko�ją�ce�in�for�ma�cje�do opi�nii�spo�-
łecz�nej�z ad�mi�ni�stra�cji�dro�go�wej,�że�klu�czo�-
we�jest�za�gro�że�nie�kur�cze�nia�się�środ�ków
na bu�do�wę�in�fra�struk�tu�ry.�Sły�szy�my�na bie�-
żą�co�o zdej�mo�wa�niu�wy�ko�naw�ców�z pla�-
cu�bu�do�wy,�kon�flik�tach�na li�nii�in�we�stor�–�wy�-
ko�naw�ca,� re�la�cjach� po�mię�dzy� fir�ma�mi
w ra�mach�kon�sor�cjów,�po�twier�dzo�na�ra�por�-
ta�mi�NIK�-u i wy�ni�ka�mi�kon�tro�li�ja�kość�zre�-
ali�zo�wa�nych�za�dań,�kon�flik�tach�spo�łecz�nych
wo�kół�lo�ka�li�za�cji�dróg,�cią�gną�ce�się�w nie�-
skoń�czo�ność�ocze�ki�wa�nia�śro�do�wisk�eko�-
lo�gicz�nych,�zwięk�sza�nia�na�kła�dów�na za�-
bez�pie�cze�nia.�Przy�po�mi�nam,�że�w 2009
ro�ku�de�cy�zją�rzą�du�ze�wzglę�du�na kry�zys
eu�ro�pej�ski�zdję�to�z wy�dat�ków�bu�dże�to�wych
pra�wie 10�mld�zło�tych�naj�tań�sze�go�i naj�ła�-
twiej�sze�go�dla�re�ali�za�cji�in�we�sty�cji�pie�nią�-
dza�bu�dże�to�we�go,�a w to�miej�sce�uru�cho�-
mio�no� pro�ces� le�gi�sla�cyj�ny� zmie�nia�ją�cy
funk�cjo�no�wa�nie�Kra�jo�we�go�Fun�du�szu�Dro�-
go�we�go�(KFD).�W efek�cie�tej�de�cy�zji�do�pie�-
ro�w ostat�nim�kwar�ta�le�po�ja�wi�ły�się�środ�ki
na dro�gi�z wy�emi�to�wa�nych�ob�li�ga�cji.�Kon�-
se�kwen�cją�by�ło�opóź�nie�nie�prac�przy�go�to�-
waw�czych,� spo�wol�nie�nie� wy�ku�pu� grun�-
tów,� zmniej�sze�nie� na�kła�dów�na od�no�wy
i mo�der�ni�za�cje.�

– Kry zys eu ro pej ski przy spie szył uru -
cho mie nie środ ków unij nych?
Kry�zys�eu�ro�pej�ski�i w kon�se�kwen�cji�po�-

waż�ne�na�pię�cia�tak�że�w bu�dże�cie�Pań�stwa
spo�wo�do�wa�ły�że�za zgo�dą�Ko�mi�sji�Eu�ro�pej�-
skiej�na�stą�pi�ło�przy�spie�sze�nie�wy�dat�ko�wa�-
nia� środ�ków� unij�nych� na dro�gi� kra�jo�we
(wzrost�udzia�łów�środ�ków�unij�nych�z pla�-
no�wa�nych�śred�nio 50%�kosz�tów�kwa�li�fi�ko�-
wa�nych�domak�sy�mal�nej�wy�so�ko�ści 85%).
Po�zwo�li�ło�to�utrzy�mać�wy�so�ką�dy�na�mi�kę�in�-
we�sty�cji�in�fra�struk�tu�ral�nych�w 2009�r.�i 2010
r.,�ale�trze�ba�mieć�świa�do�mość,�że�uzy�ski�-
wa�ny�wte�dy�wkład�kra�jo�wy�do środ�ków�unij�-
nych�po�cho�dził�z emi�sji�ob�li�ga�cji�i za�cią�ga�-
nia� kre�dy�tów.�W kon�se�kwen�cji� KFD� nie
po�sia�da�już�ta�kich�zdol�no�ści�w za�cią�ga�niu
na ten�cel�ko�lej�nych�zo�bo�wią�zań�i na�wet
moż�li�wo�ści�ich�ob�słu�gi�fi�nan�so�wej.�

– Jak za tem wy glą da ją pla ny zwią za -
ne z in we sty cja mi dro go wy mi w nad cho -
dzą cych la tach?
–Pla�no�wa�ne�wy�dat�ki�na dro�gi�w ra�mach

ko�ry�go�wa�nych�nie�ste�ty�w dół�Pro�gra�mów
Dro�go�wnic�twa,�nie�pod�sia�da�ją� już�ta�kich
zdol�no�ści�jak�wcze�śniej.�W 2011�r.�pla�nu�-
je�się�wy�dać�na in�we�sty�cje�na dro�gach�kra�-
jo�wych 34�mld�zło�tych,�w ko�lej�nym�ro�ku�już
tyl�ko 24�a w 2013�na ra�zie�Mi�ni�ster�stwo�Fi�-
nan�sów�sy�gna�li�zu�ję�kwo�tę 7-8�mld�zło�tych.
W ostat�niej�in�for�ma�cji�Mi�ni�ster�stwa�In�-

fra�struk�tu�ry�czy�ta�my�zaś,�że�w sko�ry�go�-
wa�nym�nie�ste�ty�w dół�Pro�gra�mie�Dro�go�-
wym� pla�nu�je�my� w la�tach 2014-2020
tyl�ko 600�ki�lo�me�trów�au�to�strad�i dróg�eks�-
pre�so�wych.�Co�to�ozna�cza�gdy�by�nie�uda�-
ło� się� zna�leźć� do�dat�ko�wych� środ�ków
na bu�do�wę�i mo�der�ni�za�cję�dróg:
Po pierw�sze�to,�że�do 2012�ro�ku�nie�zo�-

sta�nie�zbu�do�wa�ny�krę�go�słup�dro�go�wy�na�-

sze�go�sys�te�mu�trans�por�to�we�go�i nie�tyl�ko
na ko�ry�ta�rzach�eu�ro�pej�skich�do�sto�so�wa�nie
dróg�do no�śno�ści 115�ki�lo�niu�to�nów�na oś.
Po dru�gie�wie�le�ob�sza�rów�kra�ju�nie�po�pra�-
wi�zna�czą�co�do�stęp�no�ści�ko�mu�ni�ka�cyj�nej�co
nie�tyl�ko�utrud�ni�ży�cie�miej�sco�wej�lud�no�ści
i funk�cjo�no�wa�nie�przed�się�biorstw�ale� też
znacz�nie�po�gor�szy�atrak�cyj�ność�tej�prze�-
strze�ni� na no�we� in�we�sty�cje.� Na ko�niec
ozna�cza� spo�wol�nie�nie� in�we�sty�cyj�ne� dla
ryn�ku�pro�jek�to�wa�nia�i wy�ko�naw�stwa,�któ�re
osią�gnę�ło�po la�tach�fi�nan�so�wej�po�su�chy�po�-
cząt�ku�lat 2000�od�po�wied�ni�po�ziom�po�ten�-
cja�łu.�Pro�szę�się�więc�nie�dzi�wić�pol�skiej�de�-
ter�mi�na�cji� w utrzy�ma�niu� na wy�so�kim
po�zio�mie�za�si�la�nia�bu�dże�to�we�go�z Unij�nej
Per�spek�ty�wy�Fi�nan�so�wej 2014-2020�środ�-
ków�w pro�gra�mach�spój�no�ści,�ale�też�i kon�-
flik�tom�z ko�lej�ny�mi�Mi�ni�stra�mi�Fi�nan�sów�już
w sa�mym�kra�ju,�kie�dy�w ra�mach�sta�bi�li�za�-
cji�sy�tu�acji�bu�dże�to�wej�Pań�stwa�kie�row�nic�-
two�Re�sor�tu�Fi�nan�sów�nie�ak�cep�tu�je�utrzy�-
ma�nia� wy�so�kie�go� udzia�łu� wy�dat�ków
bu�dże�to�wych�nie�tyl�ko�na in�we�sty�cje�w sze�-
ro�ko�po�ję�tej�in�fra�struk�tu�rze�ale�tak�że�w po�-
wro�cie�do od�nów�i mo�der�ni�za�cji�na po�zio�-
mie 1500-1900�ki�lo�me�trów�dróg�kra�jo�wych
rocz�nie.�
Mó�wi�my�tu�o pro�ce�sach�in�we�sty�cyj�nych

na dro�gach�kra�jo�wych�a prze�cież�jesz�cze
trud�niej�sza�jest�sy�tu�acja�na dro�gach�sa�mo�-
rzą�do�wych�na któ�rych�na�wet�w la�tach�po�-
więk�sze�nia� na�kła�dów� ze� środ�ków� unij�-
nych�i sa�mo�rzą�do�wych�w dal�szym�cią�gu
ja�kość�sie�ci�się�po�gar�sza�a ruch�szcze�gól�-
nie�po�jaz�dów�cięż�kich�ro�śnie�kil�ka�pro�cent
rocz�nie.�Ale�o tym�na�stęp�nym�ra�zem.�

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na�Gal�la

Roz mo wa z Ja nu szem Pie CHo Ciń skim,
Wi ce prze wod ni czą cym
Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry 

Ja nusz Pie Cho Ciń ski – (1960) Ukoń czył stu dia z za kre su han dlu we wnętrz ne go w Szko le Głów -
nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki. Na stęp nie był pra cow ni kiem w SGPiS/SGH w Ka te drze Hi sto rii Go -
spo dar czej. Czło nek PSL od 1990 r. (we wła dzach wo je wódz kich i kra jo wych). Do koń ca 2002
ro ku był pre ze sem, a obec nie Człon kiem Za rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go PSL i wi ce pre -
ze sem NKW.  Po seł na Sejm z okrę gu pod war szaw skie go I, II, IV i obec nie VI ka den cji. W la -
tach 2001 – 2005 zaj mo wał funk cję Prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry.
Od 2007 ro ku jest jej wi ce prze wod ni czą cym. 
Pa sjo nat grzy bo bra nia. W krę gu je go za in te re so wań znaj du ję się pił ka noż na (czło nek re pre zen -
ta cji Sej mu RP, na past nik), eko lo gia, po li ty ka i hi sto ria.
Ja nusz Pie cho ciń ski, jest au to rem licz nych pu bli ka cji z za kre su po li ty ki in we sty cyj nej, hi sto rii go -
spo dar czej PRL, trans for ma cji ustro jo wej i go spo dar czej Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, po li ty ki
trans por to wej, in we sty cji eko lo gicz nych, bu dow nic twa i te le ko mu ni ka cji, pro ble ma ty ki bu dże to -
wej, in te gra cji eu ro pej skiej, roz le gła pu bli cy sty ka spo łecz no -go spo dar cza. Jest au to rem ra por tów
spo łecz nych: Ra port o sta nie ryn ku ko le jo we go, Ra port o sy tu acji trans por tu dro go we go.
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– zbli ża się tra dy cyj ne świę to lu dzi
bran ży bu dow la nej i jak co ro ku wra -
ca te mat współ dzia ła nia or ga ni za cji
sek to ra bu dow la ne go. Coś się zmie ni -
ło przez mi nio ny rok?
–�Tak,�na pew�no�w spra�wie�„Dnia�Bu�-

dow�la�nych”.� Ale� do�strze�gam� wy�raź�nie
więk�szą� wo�lę� współ�pra�cy� naj�waż�niej�-
szych�or�ga�ni�za�cji�na�sze�go�sek�to�ra�w in�-
nych,� klu�czo�wych� dla� nas� spra�wach.
„Dzień�Bu�dow�la�nych”�jest�pew�nym�sym�-
bo�lem�ta�kie�go�współ�dzia�ła�nia�i bar�dzo�do�-
brze,�że�w koń�cu�do�cho�dzi�my�do speł�nie�-
nia�po�stu�la�tu�jed�ne�go,�wspól�ne�go�świę�ta
śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�go.

– Kie dy bran ża bu dow la na bę dzie
wspól nie świę to wać? 
–�Ab�so�lut�na więk�szość�du�żych�or�ga�ni�-

za�cji�na�sze�go�śro�do�wi�ska�zde�cy�do�wa�ła
o or�ga�ni�za�cji� wspól�nych,� cen�tral�nych
uro�czy�sto�ści�„Dnia�Bu�dow�la�nych”�w War�-
sza�wie 4�paź�dzier�ni�ka�br.�Li�sta�współ�or�-
ga�ni�za�to�rów�jest�wciąż�otwar�ta.�Zwią�zek
Za�wo�do�wy�„Bu�dow�la�ni”�ja�ko�ko�or�dy�na�tor
tych�uro�czy�sto�ści�ma�na�dzie�ję�na to,�że
bę�dzie�nas�jesz�cze�wię�cej.�Bar�dzo�się�cie�-
szę,�że�w tym�gro�nie�spo�ty�ka�my�się�rów�-
nież�ze�Ślą�ską�Izbą�Bu�dow�nic�twa,�or�ga�-
ni�za�cją� z któ�rą� współ�pra�cu�je�my� co�raz
pręż�niej. I bar�dzo�ce�ni�my�tę�współ�pra�cę,
bo�ro�la�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�ja�ko
śro�do�wi�ska�opi�nio�twór�cze�go�w tym�sek�-
to�rze�jest�znacz�na,�nie�tyl�ko�w wy�mia�rze
re�gio�nal�nym.� „Dzień� Bu�dow�la�nych”� to
spe�cy�ficz�na uro�czy�stość.� Każ�da� z na�-
szych�or�ga�ni�za�cji�przy�go�to�wu�je�jed�no�cze�-
śnie� wła�sne� spo�tka�nia.� Ale� to� jed�no
wspól�ne�wWar�sza�wie�to�pew�ne�go�ro�dza�-
ju�ma�ni�fe�sta�cja�wspól�no�ty�in�te�re�sów�i wy�-
jąt�ko�wej�wię�zi�łą�czą�cej�lu�dzi�na�szej�bran�-
ży.�Ko�mi�te�to�wi�Ho�no�ro�we�mu�ob�cho�dów
prze�wod�ni�czy�Mi�ni�ster�In�fra�struk�tu�ry,�Ce�-
za�ry�Gra�bar�czyk.

– zło śli wi mó wią, że „Dzień Bu dow -
la nych” to je dy ny mo ment, kie dy bu -
dow la ni mó wią tym sa mym ję zy kiem…
–�Na�sze�śro�do�wi�sko�jest�bar�dzo�zróż�-

ni�co�wa�ne.�Ten�sek�tor�to�ca�ły�kom�pleks

branż�i prze�my�słów�współ�pra�cu�ją�cych�ze
so�bą.�To�jed�no�cze�śnie�wiel�ka�ilość�firm
ope�ru�ją�cych�na ryn�ku,�w więk�szo�ści�ma�-
łych�i śred�nich.�To�set�ki�ty�się�cy�lu�dzi�za�-
trud�nio�nych�w tych�fir�mach�lub�wy�ko�nu�-
ją�cych� pra�cę� na wła�sny� ra�chu�nek.� To
przed�się�bior�stwa�pol�skie,�od�dzia�ły�wiel�-
kich� sie�cio�wych� przed�się�biorstw� mię�-
dzy�na�ro�do�wych�i co�raz�licz�niej�sze�za�gra�-
nicz�ne� fir�my� re�ali�zu�ją�ce� kon�trak�ty
na na�szym� ryn�ku.� A trze�ba� pa�mię�tać
o tym,�że� jest� to� je�den�z naj�więk�szych
obec�nie�ryn�ków�in�we�sty�cyj�nych�Eu�ro�py.
W sze�ro�ko�ro�zu�mia�nym�pol�skim�bu�dow�-
nic�twie�ma�my�wie�le�wspól�nych�in�te�re�sów,
ale�ma�my�też�swo�je�bran�żo�we,�spe�cy�ficz�-
ne� po�trze�by.� Nie� jest� jed�nak� tak,� że
w bu�dow�nic�twie�spo�ty�ka�my�się�i roz�ma�-
wia�my�tyl�ko�przy oka�zji�„Dnia�Bu�dow�la�-
nych”.�To�śro�do�wi�sko�jest�świa�do�me�po�-
trze�by�wspól�ne�go�dzia�ła�nia,�tym�bar�dziej,
że� ra�czej� nie� je�ste�śmy� roz�piesz�cza�ni
przez�wła�dze.

– Czy ist nie je ja kaś trwa ła, wspól -
na plat for ma dia lo gu w sek to rze?
–�Tak.�Ma�my�Ze�spół�Trój�stron�ny�ds.�Bu�-

dow�nic�twa� i Go�spo�dar�ki� Ko�mu�nal�nej
dzia�ła�ją�cy�przy Mi�ni�strze� In�fra�struk�tu�ry.
Jesz�cze�wio�sną�ze�szłe�go�ro�ku�wy�da�wa�-
ło�nam�się,�że� to�bę�dzie�bar�dzo�do�bra
i wpły�wo�wa�plat�for�ma�od�dzia�ły�wa�nia�śro�-
do�wi�ska,�sku�pia�ją�ca�wszyst�kich�part�ne�rów
spo�łecz�nych.�Ale�po odej�ściu�do Kan�ce�-
la�rii�Pre�zy�den�ta�mi�ni�stra�Ol�gier�da�Dzie�koń�-
skie�go�przez�po�nad rok�rząd�nie�po�tra�fił
zna�leźć�oso�by�od�po�wie�dzial�nej�w Pol�sce
za bu�dow�nic�two.�Na szczę�ście�od nie�daw�-
na funk�cję�tę�ob�jął�Mi�ni�ster�Ja�nusz�Żbik
i Ze�spół�znów�po�dej�mu�je�dzia�łal�ność.�Ja�-
ko�współ�prze�wod�ni�czą�cy�te�go�gre�mium
mam�na�dzie�ję,�że�to�bę�dzie�kon�ty�nu�acja
pra�cy�a nie�start�od ze�ra.�Jest�na to�szan�-
sa�–�mi�ni�ster�Ja�nusz�Żbik�bar�dzo�po�waż�-
nie�po�trak�to�wał�pra�ce�Ze�spo�łu.�

– W ze spo le re pre zen to wa ne są
związ ki pra co daw ców i związ ki za wo -
do we. A co z in ny mi or ga ni za cja mi bu -
dow nic twa?

–�W pra�cach�Ze�spo�łu�mo�gą�uczest�ni�-
czyć�nie�tyl�ko�part�ne�rzy�spo�łecz�ni.�Za�pra�-
sza�my�do współ�pra�cy�tak�że�or�ga�ni�za�cje
sa�mo�rzą�do�we,�w tym�szcze�gól�nie�Izby.
Mam�w związ�ku�z tym�na�dzie�ję,�że�głos
śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�go�bę�dzie�„peł�ny”
i w wie�lu�klu�czo�wych�spra�wach�wresz�-
cie�sku�tecz�ny.�To�jest�w na�szym�wspól�-
nym� in�te�re�sie.�Bo�nie� je�ste�śmy� ra�czej
roz�piesz�cza�ni�przez�ad�mi�ni�stra�cję�rzą�do�-
wą,�któ�ra�po�dej�mu�jąc�(bądź�czę�sto�nie
po�dej�mu�jąc)�wie�le�de�cy�zji�istot�nych�dla
na�sze�go�sek�to�ra�wy�raź�nie�ko�rzy�sta�ła�do�-
tych�czas� z roz�drob�nie�nia� a cza�sem
wręcz�roz�bi�cia�re�pre�zen�ta�cji�śro�do�wi�ska
bu�dow�la�ne�go.

– Jak kształ tu ją się te wspól ne in te -
re sy?
–�Przede�wszyst�kim�usta�bi�li�zo�wa�nie

sy�tu�acji� praw�nej� bu�dow�nic�twa.�To� jest
sek�tor�szcze�gól�nie�wraż�li�wy�na wa�ha�nia
ko�niunk�tu�ral�ne. I tak�za�pew�ne�bę�dzie�za�-
wsze.� Dziś� ma�my� do�bra� ko�niunk�tu�rę
in�we�sty�cyj�ną,�ale�już�wkrót�ce�mo�że�my
mieć�ko�lej�ny�„do�łek”.�Cią�gle�zmie�nia�ne
pra�wo�bu�dow�la�ne�i brak�czy�tel�nych�re�-
gu�la�cji�do�ty�czą�cych�za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go�na pew�no�nam�nie�po�-
ma�ga.�To�mie�ści�się�w ra�mach�sze�ro�ko
po�ję�tej�po�li�ty�ki�bu�dow�la�nej,�któ�rej�na�szym
zda�niem�po pro�stu�nie�ma�ani�w sfe�rze
kształ�to�wa�nia�pra�wa,�ani�w sfe�rze�pre�-
fe�ren�cji�i prio�ry�te�tów�fi�nan�so�wych.�To�sa�-
mo�do�ty�czy�po�li�ty�ki�miesz�ka�nio�wej.�Nie
znam�or�ga�ni�za�cji�na�sze�go�sek�to�ra,�któ�-
ra� twier�dzi�ła�by,� że� rzą�do�we� za�ło�że�nia
roz�wo�ju�miesz�kal�nic�twa�są�do�brą�pod�sta�-
wą�do dys�ku�sji,�czy�choć�by�ja�kim�kol�wiek
za�ląż�kiem�pro�gra�mu.�A miesz�kal�nic�two
to�ogrom�ny�po�ten�cjal�ny�ry�nek�in�we�sty�-
cyj�ny�i jed�no�cze�śnie�ogrom�ny�pro�blem
spo�łecz�ny.�Jest�z ca�ła�pew�no�ścią�jesz�-
cze�je�den�ob�szar,�w któ�rym�śro�do�wi�sko
bu�dow�la�ne,�prak�tycz�nie�ja�ko�ca�łość,�żą�-
da�głę�bo�kich�zmian.�To�za�mó�wie�nia�pu�-
blicz�ne.� Je�dy�ne� kry�te�rium� ce�ny� od lat
two�rzy� sze�ro�ką� stre�fę� pa�to�lo�gii� ryn�ku,
nisz�czy� uczci�wą� kon�ku�ren�cję� i sa�me

Po trze ba
współ pra cy
Roz mo wa ze ZbI gNIE WEM JA NOW SKIM,
Prze wod ni czą cym Związ ku Za wo do we go
„bu dow la ni”,
Pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Miesz ka nio we go
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fir�my�bu�dow�la�ne.�Nie�za�leż�nie�od po�glą�-
dów�w za�sa�dzie�wszy�scy�uwa�ża�my,�że
ten� stan� rze�czy� na�le�ży� zmie�nić.� Ce�-
na w prze�tar�gach�mu�si� być� kry�te�rium
pod�sta�wo�wym.�Nie�mo�że�być�jed�nak�kry�-
te�rium�je�dy�nym,�bo�to�nisz�czy�ja�kość,�za�-
sa�dy�kon�ku�ren�cji,�sa�me�fir�my�i ry�nek�pra�-
cy�w bu�dow�nic�twie.�Obec�ny�pa�to�lo�gicz�ny
stan� rze�czy� wspie�ra� wzrost� czar�nej
i sza�rej�stre�fy.�A ad�mi�ni�stra�cja�rzą�do�wa
za�pa�trzo�na w „ni�skie�ce�ny”�zda�je�się�nie
do�strze�gać�po�wa�gi�sy�tu�acji...

– Czy ta wspól no ta in te re sów prze -
ło ży się na wspól ne dzia ła nia róż nych
or ga ni za cji sek to ra bu dow la ne go i sku -
tecz ny na cisk na zmia nę pra wa?
–� My�ślę,� że� stać� nas� na wię�cej� niż

wspól�ny�„Dzień�Bu�dow�la�nych”.�Sy�tu�acja
doj�rza�ła�do te�go�a czas�jest�sprzy�ja�ją�cy.
Zbli�ża�ją�się�wy�bo�ry�i po�li�ty�cy�róż�nych�ugru�-

po�wań�sta�ją�się� jak�by�bar�dziej�wraż�li�wi
na re�al�ne� pro�ble�my� róż�nych� grup.� My
w bu�dow�nic�twie�też�sta�no�wi�my�ta�ką�gru�-
pę�in�te�re�su.�By�ło�by�błę�dem,�gdy�by�śmy�te�-
go�cza�su�nie�wy�ko�rzy�sta�li.�Bo�klu�czo�we
de�cy�zje�po�dej�mu�ją�po�li�ty�cy�a nie�urzęd�-

ni�cy�zo�bli�go�wa�ni�do�tąd�do sto�so�wa�nia�kry�-
te�rium� naj�niż�szej� ce�ny� przy�zwy�cza�je�ni
od lat�do funk�cjo�no�wa�nia�w pew�nym�ba�-
ła�ga�nie�praw�nym.�A nam�w bu�dow�nic�twie
bar�dzo�to�prze�szka�dza.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

zbi Gniew Ta de usz Ja now ski (1955), dzia łacz związ ko wy, po seł na Sejm I, II, III i IV ka den -
cji. W 1979 r. ukoń czył stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Rze szow skiej, spe cja li zu -
jąc się w prze twa rza niu i użyt ko wa niu ener gii elek trycz nej. Dzia łał wów czas w So cja li stycz nym
Związ ku Stu den tów Pol skich. Od 1979 r. pra co wał w Chełm skim Przed się bior stwie Bu dow la nym.
W la tach 80. za jął się dzia łal no ścią związ ko wą. Uczest ni czył w ob ra dach Okrą głe go Sto łu współ -
prze wod ni cząc ob ra dom pod ze spo łu do spraw po li ty ki miesz ka nio wej. Od 1991 r. nie prze rwa nie
kie ru je Związ kiem Za wo do wym „Bu dow la ni”, or ga ni za cją zwią za ną z So ju szem Le wi cy De mo kra -
tycz nej i zrze szo ną w OPZZ. Zbi gniew Ja now ski peł ni rów nież funk cję Pre ze sa Pol skie go To wa -
rzy stwa Miesz ka nio we go.
Z ra mie nia SLD od 1991 r. do 2005 r. Zbi gniew Ja now ski peł nił funk cję po sła na Sejm I, II, III i IV ka -
den cji. W cza sie ostat niej z nich stał na cze le Ra dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP. 
Laureat Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa - Autorytet Budownictwa w Polsce.

Sza now ni Pań stwo
Z przy�jem�no�ścią�in�for�mu�je�my,�że�z dniem 15 lip ca 2011 r. zo�stał�otwar�ty�ko lej ny 

KOn KUrS nA GrÓD I Wy rÓŻ nIeń Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
„ŚLĄ SKIe BU DO WA nIe”

o nada nie
I. ŚLĄ SKIeJ WIeL KIeJ nA GrO Dy BU DOW nIC TWA 

dla�przed�się�biorstw,�in�sty�tu�cji��i sa�mo�rzą�dów�za ich�szcze�gól�ne�osią�gnię�cia,�
in�no�wa�cyj�ność�i no�wa�tor�stwo�w pro�wa�dzo�nej�dzia�łal�no�ści�w po�szcze�gól�nych�ka�te�go�riach�Kon�kur�su.

II. „AU TO ry TeT – BU DOW nIC TWA I GO SPO DAr KI ŚLĄ SKIeJ”
ja�ko�Na�gro�da�i Ty�tuł�

–�dla�osób�in�dy�wi�du�al�nych�zaj�mu�ją�cych�sta�no�wi�ska�kie�row�ni�cze�w przed�się�bior�stwie,�in�sty�tu�cji,�sa�mo�rzą�dzie�
–�za two�rze�nie�wa�run�ków�ich�efek�tyw�nej�dzia�łal�no�ści�oraz�za wkład�w roz�wój�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.

Ka pi tu łę Kon kur su sta�no�wią�re�pre�zen�tu�ją�cy�Wo�je�wo�dę�Ślą�skie�go�i Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,�
Rek�to�rów�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�oraz�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej,�

sa�mo�rzą�dy�za�wo�do�we�i go�spo�dar�cze�bu�dow�nic�twa,�któ�re�utwo�rzy�ły�„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”
oraz�eks�per�ci�w po�szcze�gól�nych�ka�te�go�riach�kon�kur�su.

Pu�blicz�na�pro�mo�cja�Lau�re�atów,�po�przez�wrę�cze�nie�tych�Na�gród�w po�sta�ci�sta�tu�et�ki
pro�jek�tu�Zyg�mun�ta�Brach�mań�skie�go�wraz�z Dy�plo�mem,�od�bę�dzie�się�pod�czas�ko�lej�nej,�uro�czy�stej�

XIV GALI BUDOWnICTWA
w dniu 19 li sto pa da 2011 r. w Te atrze roz ryw ki w Cho rzo wie,

„De kla ra cje zgło sze nio we”, za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej www.izba�bud.pl, 
pro si my o zło że nie do Biu ra Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

w ter mi nie do 30 sierp nia 2011 r. pod ad re sem: 40-955 Ka to wi ce, ul. Byt kow ska 1B.
W przy�pad�ku�py�tań,�pro�si�my�o oso�bi�sty�kon�takt�

z Pa nią ewą Bie roń – z -cą Dy rek to ra Biu ra Izby,�tel.�(32) 258-90-00,�ema�il:�se kre ta riat@izba bud.pl

Sza now ni Pań stwo,
W imie�niu�wła�snym�i Pre�zy�dium�Izby,�
pro�po�nu�ję�i za�pra�szam�o przy�stą�pie�nie�

do KOn KUr SU – „ŚLĄ SKIe BU DO WA nIe”

Z po�wa�ża�niem
Ta�de�usz�Wnuk

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Prze wod ni czą cy Ka pi tu ły Kon kur su
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I Eu�ro�pej�ski�Kon�gres�Ma�łych�i Śred�nich
Przed�się�biorstw�ma�na ce�lu�zdia�gno�zo�wa�-
nie�obec�ne�go�sta�nu�sek�to�ra�MŚP�w Pol�sce
oraz�wy�ty�cze�nie�no�wych�kie�run�ków�je�go�roz�-
wo�ju.�In�no�wa�cje,�kla�stry�czy�no�we�tech�no�-
lo�gie,�po�nad�to�współ�pra�ca�na�uki�z biz�ne�sem
i sa�mo�rzą�dem� te�ry�to�rial�nym� to� obec�nie
jed�ne� z naj�waż�niej�szych� wy�zwań,� ja�kie
sto�ją�przedma�ły�mi�i śred�ni�mi�przed�się�bior�-
stwa�mi.�
Przed�się�wzię�cie�ad�re�so�wa�ne�jest�przede

wszyst�kim�do przed�sta�wi�cie�li�sek�to�ra�MŚP,
sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�oraz�in�sty�tu�cji�na�-
uko�wo�-ba�daw�czych.�Eu�ro�pej�ski�cha�rak�ter
Kon�gre�su� pod�kre�ślą� za�gra�nicz�ni� go�ście
m.�in.�z Hisz�pa�nii,�Fran�cji,�Nie�miec,�Wiel�kiej
Bry�ta�nii,�Wę�gier,�Czech,�Sło�wa�cji,�Au�strii,
Chor�wa�cji,� Sło�we�nii,� Ro�sji,� oraz� sze�ściu
państw�Part�ner�stwa�Wschod�nie�go.�Za�pre�-
zen�tu�ją� oni� do�świad�cze�nia� eu�ro�pej�skie
w ob�sza�rze� wspie�ra�nia� roz�wo�ju� MŚP
w opar�ciu�o spo�so�by�zdo�by�wa�nia�wie�dzy
na te�mat�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�i przed�-
się�bior�czo�ści,�pro�ce�du�ry�oraz�kosz�ty�zwią�-
za�ne�z za�ło�że�niem�fir�my�a tak�że�moż�li�wo�-
ści�re�pre�zen�to�wa�nia�in�te�re�sów�MŚP�wo�bec
wła�dzy�pu�blicz�nej.�Udział�w Kon�gre�sie�jest
bez�płat�ny.
– Sek tor MŚP to naj bar dziej licz na gru -

pa firm w Pol sce a tym sa mym li czą cy się
pra co daw ca, za trud nia ją cy po nad 60 proc.
pra cow ni ków przed się biorstw i ge ne ru ją cy
bli sko po ło wę pol skie go PKB –�mó�wi�Ta de -

usz Do no cik,�Pre�zes�Re�gio�nal�nej�Izby�Go�-
spo�dar�czej�w Ka�to�wi�cach.�–�Zna cze nie te -
go sek to ra dla roz wo ju go spo dar ki jak i do -
bro by tu spo łecz ne go jest klu czo we
i za słu gu je na pod kre śle nie. To wła śnie ta
idea le gła u pod staw or ga ni za cji pierw sze -
go, eu ro pej skie go kon gre su de dy ko wa ne -
go sek to ro wi MŚP –�pod�kre�śla.
Głów�ny�mi�te�ma�ta�mi�Kon�gre�su�bę�dą�za�-

gad�nie�nia�zwią�za�ne�z ana�li�zą�obec�ne�go�sta�-
nu�MŚP�w Pol�sce�i w pań�stwach�Unii�Eu�-
ro�pej�skiej,� z uwzględ�nie�niem� przede
wszyst�kim�ba�rier�i za�gro�żeń,�z ja�ki�mi�spo�-
ty�ka�ją�się�przed�się�bior�cy.�Se�sje�pa�ne�lo�we
trak�to�wać�bę�dą�rów�nież�na te�mat�ro�li�oto�-
cze�nia�biz�ne�su�i sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go
w two�rze�niu�wa�run�ków�i in�stru�men�tów�dla
roz�wo�ju�oraz�wzmoc�nie�nia�po�ten�cja�łu�te�go
sek�to�ra,� in�ter�na�cjo�na�li�za�cji� pol�skich� firm
oraz�współ�pra�cy�na�uki�i biz�ne�su�dla�roz�wo�-
ju�in�no�wa�cyj�nej�go�spo�dar�ki.�Nie�za�brak�nie
rów�nież�tak�waż�nych�te�ma�tów�jak:�ro�dzin�-
na�przed�się�bior�czość,�ety�ka�w biz�ne�sie�czy
spo�łecz�na�od�po�wie�dzial�ność�biz�ne�su.
Spo�tka�nia�pa�ne�lo�we�oraz�dys�ku�sje�od�by�-

wać�się�bę�dą�w kil�ku�lo�ka�li�za�cjach�w sto�li�-
cy�Gór�ne�go�Ślą�ska:�w ka�to�wic�kim�Cen�trum
Kul�tu�ry�im.�K.�Bo�che�nek,�w bu�dyn�ku�Ślą�skie�-
go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�oraz�wUrzę�dzie
Mar�szał�kow�skim� Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�-
go,�a tak�że�w gma�chu�Bi�blio�te�ki�Ślą�skiej.
Or�ga�ni�za�to�rzy�Kon�gre�su�bę�dą�gro�ma�dzić

wnio�ski�oraz�kon�klu�zje�do�ty�czą�ce�po�my�słów

i roz�wią�zań�dla�pol�skie�go�sek�to�ra�MŚP,�któ�-
re�na�stęp�nie� zo�sta�ną�opra�co�wa�ne�przez
eks�per�tów�i prze�ka�za�ne�w for�mie�re�ko�men�-
da�cji�wła�dzom�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej.�
Jak�za�po�wia�da�Ta de usz Do no cik,�Kon�-

gres�bę�dzie�pró�bą�uni�fi�ka�cji�po�dej�ścia�pra�-
wo�daw�stwa�kra�jów�eu�ro�pej�skich,�w tym�tak�-
że�Pol�ski,�wo�bec�ma�łych� i śred�nich� firm,
cze�go�nikt�w tej�czę�ści�świa�ta�do�tych�czas
nie�ro�bił.
Kon�gre�so�wi� to�wa�rzy�szyć� bę�dą� Tar�gi

usług�i pro�duk�tów�dla�MŚP�Biz�nes�Expo,
w ra�mach�któ�rych�in�sty�tu�cje�bę�dą�mo�gły�za�-
pre�zen�to�wać�swo�ją�ofer�tę�ma�łym�i śred�nim
fir�mom.�Or�ga�ni�za�to�rzy�za�re�zer�wo�wa�li�miej�-
sce�dla�bli�sko 200�wy�staw�ców,�któ�rych�eks�-
po�zy�cje� bę�dzie�moż�na� od�wie�dzać� przez
dwa�dni.�
Honorowy�Patronat�nad Kongresem�ob-

jąłPrezydent rP Bronisław Komorowski,
który�potwierdził�swój�udział�w inauguracji.
Kongres�odbywa�się�także�pod Patronatem
Polskiej�Prezydencji�w Radzie�Unii�Euro-
pejskiej.� Radzie� Programowej� Kongresu
przewodniczy� Jerzy Buzek Przewodni-
czący Parlamentu europejskiego.�
Partnerami�merytorycznymi� są� Polska

Agencja�Rozwoju�Przedsiębiorczości,�Kra-
jowa�Izba�Gospodarcza�oraz�Związek�Rze-
miosła�Polskiego.�Współgospodarzami�wy-
darzenia� –�Wojewoda�Śląski,�Marszałek
Województwa�Śląskiego�i Prezydent�Mia-
sta�Katowice.

I Eu ro pej ski Kon gres
Ma łych i Śred nich 
Przed się biorstw
6 i 7 paź dzier ni ka 2011 ro ku w Ka to wi cach, od bę dzie się I Eu ro pej ski Kon -
gres Ma łych i Śred nich Przed się biorstw (MPŚ) – jed no z naj więk szych spo -
tkań biz ne so wych ad re so wa nych do sek to ra MŚP w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej. W cią gu dwóch dni od bę dzie się 11 pa ne li dys ku syj nych,
w któ rych udział weź mie 80 pre le gen tów z Pol ski i za gra ni cy. Re gio nal na
Izba Go spo dar cza w Ka to wi cach, któ ra jest głów nym or ga ni za to rem Kon -
gre su, spo dzie wa się bli sko 20 de le ga cji za gra nicz nych i po nad 2000 uczest -
ni ków. Im pre zie to wa rzy szyć bę dą Tar gi usług i pro duk tów dla MŚP Biz nes
Expo. Kon gres za in au gu ru je wy stą pie nie Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go.

HONOROWY�PATRONAT�PREZYDENTA�RZECZYPOSPOLITEJ�POLSKIEJ�BrOnISŁAWA KOMOrOWSKIeGO

TA DE USZ DO NO CIK,
Pre zes Re gio nal nej
Izby go spo dar czej 
w Ka to wi cach 

Agnieszka Kotela Asystent�Prezesa,
Zastępca�Kierownika�ds.�Komunikacji�Społecznej
Regionalna�Izba�Gospodarcza�w Katowicach

tel. 32 781 49 97;�kom. 724-612-321
e-mail:�akotela@rig.katowice.pl

Dodatkowe�informacje:��www.kongresmsp.eu

Dagmara Gębczyk
PR�Manager,�PRIME�Public�Relations

tel.�32�608�00�16;
kom.�516�069�837

e-mail:�d.gebczyk@primepr.pl
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III Śląskie Forum 
Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości 

III Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�-
nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści�to�jed�no�z naj�waż�-
niej�szych�spo�tkań�me�ry�to�rycz�nych�sek�-
to�ra�sze�ro�ko�po�ję�tej�bran�ży�bu�dow�la�nej
w re�gio�nie,�to�tak�że�naj�waż�niej�sze�wspól�-
ne�przed�się�wzię�cie�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go.�Wio�dą�cym�te�ma�tem�ubie�gło�-
rocz�nej� kon�fe�ren�cji� by�ły� pro�jek�ty� no�-
wych�roz�wią�zań�re�ali�za�cji�pro�ble�ma�ty�ka
bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�przez�sa�-
mo�rzą�dy� te�ry�to�rial�ne,� stan� pla�no�wa�nia
i za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�kra�-
jo�we�go,�re�gio�nal�ne�go,�miej�sco�we�go.�Do�-
ko�na�no�oce�ny�prak�ty�ki�sto�so�wa�nia�usta�-
wy�„Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych”�przez
za�ma�wia�ją�ce�go,� wy�ko�naw�cę� a tak�że
eks�per�tów.�
Te�go�rocz�ne III Ślą skie Fo rum In we sty -

cji, Bu dow nic twa, nie ru cho mo ści obej�-
mo�wać�bę�dzie�„Zwięk�sze�nie�wy�ko�rzy�sta�-
nia�atrak�cyj�no�ści� in�we�sty�cyj�nej� re�gio�nu
ślą�skie�go� po�przez� ogra�ni�cza�nie� ba�rier
i utrud�nień�w pro�wa�dze�niu�dzia�łal�no�ści�in�-
we�sty�cyj�nej,�bu�dow�la�nej�i za�rzą�dza�nia�nie�-
ru�cho�mo�ścia�mi.�
Uro�czy�ste�go�otwar�cia�kon�fe�ren�cji�do�-

ko�na� prof. dr hab. h. c. An drzej S.
Bar czak –� Rek�tor� Ślą�skiej� Wyż�szej
Szko�ły�Za�rzą�dza�nia�im.�Gen.�J.�Zięt�ka
w Ka�to�wi�cach,�któ�ry�wpro�wa�dzi�uczest�-
ni�ków�w pro�ble�ma�ty�kę�„Zna�cze�nia�in�we�-
sty�cji�i ich�efek�tyw�nej�re�ali�za�cji�dla�wzro�-
stu�go�spo�dar�cze�go�kra�ju”.�
Te�ma�tem� prze�wod�nim� Se�sji I bę�dą

„Ba�rie�ry�pro�ce�sów�in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�-
la�nych�na pod�sta�wie�prak�ty�ki�sto�so�wa�nia
usta�wy�„Pra�wo�bu�dow�la�ne”�oraz�Usta�wy
o pla�no�wa�niu�i za�go�spo�da�ro�wa�niu�prze�-
strzen�nym”.� Wśród� uczest�ni�ków� se�sji
bę�dzie�my�mo�gli�wy�słu�chać�m.�in.�An drze -
ja Do bruc kie go –� Pre�ze�sa� Kra�jo�wej
Ra�dy�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów,�Wik to ra
Piw kow skie go –� Prze�wod�ni�czą�ce�go
Ra�dy� Pol�skie�go� Związ�ku� In�ży�nie�rów
i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa,�Ksa we re go
Kras sow skie go –�Pre�ze�sa�Izby�Pro�jek�-
to�wa�nia� Bu�dow�la�ne�go,� dr Grze gorza

A. Bu czka –�Wi�ce�pre�zesa�To�wa�rzy�stwa
Urba�ni�stów�Pol�skich.�
Se�sja II wpro�wa�dzi�uczest�ni�ków�skom�-

pli�ko�wa�ne� i nie�rzad�ko� za�wi�łe� struk�tu�ry
„Prak�ty�ki�sto�so�wa�nia�usta�wy�Pra�wo�Za�-
mó�wień�Pu�blicz�nych”.�W tym�blo�ku�te�ma�-
tycz�nym�udział�we�zmą�m.�in.�prof. An -
drzej Bo ro wicz z Ka�te�dry� In�we�sty�cji
i Nie�ru�cho�mo�ści�z Uni�wer�sy�te�tu�Łódz�kie�-
go,�dr Ja cek Kacz mar czyk –� eks�pert
PZP,�LEX�-Fin�Kra�ków,�Ste fa nia Cza ja-
Krę cioch –�Eks�pert�PZP,�Dro�go�wa�Tra�-
sa�Śred�ni�co�wa S.A.,�Ka�to�wi�ce, dr Ja ro -
sław ro kic ki –� Kie�row�nik� Biu�ra
Za�mó�wień�Pu�blicz�nych�i Opi�nii�Praw�nych
z Urzę�du�Mia�sta�Dą�bro�wa�Gór�ni�cza,�An -
na Pie cho ta -Szcze pań ska –� Ar�bi�ter
UZP,�Dy�rek�tor�„Dan�-Pol”�Sp.�J.�Ty�chy.
Ostat�nia� se�sja� po�świę�co�na� bę�dzie

„Oce�nie�sys�te�mu�kształ�ce�nia�kadr�dla�bu�-
dow�nic�twa�na po�zio�mie�śred�nim� i wyż�-
szym.�Pre�le�gen�ci,�któ�rzy�do�ko�na�ją�ana�-
li�zy� obec�nej� sy�tu�acji� szkol�nic�twa
za�wo�do�we�go�to�m.�in.�prof. dr hab. iż. Je -
rzy Se kow ski –�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Bu�-

dow�nic�twa�z Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej,�prof. dr
hab. iż. Ja ro sław raj czyk –�Dzie�kan�Wy�-
dzia�łu�Bu�dow�nic�two�z Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�-
chow�skiej,� Sta ni sław Fa ber –� Ślą�ski
Ku�ra�tor�Oświa�ty,�An na Hy la –�Dy�rek�tor
Pan�stwo�wych�Szkół�Bu�dow�nic�twa�w By�-
to�miu.�
Or�ga�ni�za�to�rem III Ślą skie go Fo rum In -

we sty cji, Bu dow nic twa, nie ru cho mo -
ści jest�Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa,�Ślą�ska
Okrę�go�wa�Izba�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa.
Współ�or�ga�ni�za�to�ra�mi�kon�fe�ren�cji�są�Pol�-
ska�Izba�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�Pol�ski
Zwią�zek�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�-
nic�twa,�Izba�Pro�jek�to�wa�nia�Bu�dow�la�ne�go.�
Ho�no�ro�wy�Pa�tro�nat�nad kon�fe�ren�cją�ob�-

jął�Mi�ni�ster�In�fra�struk�tu�ry,�Wo�je�wo�da�Ślą�-
ski,�Mar�sza�łek�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,
Rek�tor�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej,�Rek�to�ra�Po�-
li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej.�

Wszel kich in for ma cji udzie la Biu ro
Izby pod nr. te le fo nu (32) 258 90 00,
e -ma il: se kre ta riat@iza bud.pl, e -ma il:
izba bud@izba bud.pl.

28 września 2011 roku  odbędzie się III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości połączone z ob-
chodami  Śląskiego dnia Budowlanych. Tradycyjnie już konferencja odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego, Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach.

Obrady Konferencji w Sali Sejmu Śląskiego
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Reminiscencje
sejmikowe

Wpo�nie�dzia�łek 20.06.2011�r.�ob�ra�do�wał
Sej�mik�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�na ostat�-
niej�przed prze�rwą�wa�ka�cyj�ną�se�sji.�Te�ma�-
ty�ka�pierw�sze�go�punk�tu�ob�rad�na�wią�zy�wa�-
ła�do let�niej�ka�ni�ku�ły�i pro�po�zy�cji�spę�dza�nia
wol�ne�go� cza�su,� szcze�gól�nie� z dzieć�mi,
wśród� eg�zo�tycz�nych� i dzi�kich� zwie�rząt.
Przed�sta�wio�na�na wstę�pie�przez�Jo�lan�tę
Ko�piec,�dy�rek�tor�ZOO�in�te�re�su�ją�ca�in�for�-
ma�cja,�po�sze�rzo�na�ma�te�ria�łem�zdję�cio�-
wym�o na�szym�ogro�dzie�zoo�lo�gicz�nym,
uświa�do�mi�ła�ze�bra�nym�jak�wie�le�trze�ba
zro�bić,� aby� zwie�rzę�tom� oprócz� do�brej
kar�my,�za�pew�nić�po�pra�wę�wa�run�ków�za�-
rów�no�w klat�kach�jak�i na wy�bie�gu.�Po�dob�-
nie�go�ściom,�na�le�ży�za�gwa�ran�to�wać�lep�-
sze�atrak�cje�w sa�mym�ogro�dzie,�ina�czej
sta�le�bę�dzie�się�zmniej�szać�licz�ba�od�wie�-
dza�ją�cych,�tak�jak�to�zresz�tą�ob�ser�wu�je�się
od dłuż�sze�go�cza�su.�Z per�spek�ty�wy�funk�-
cjo�no�wa�nia�ogro�du�przez�ostat�nie�pięć�-
dzie�siąt� lat,� nie�wie�le� się� zmie�ni�ło,� ale
od ro�ku�za�czy�na�być�ina�czej.�Po�miesz�cze�-
nia�dla�zwie�rząt,�bu�dyn�ki�po�moc�ni�cze,�alej�-
ki�spa�ce�ro�we�a na�wet�ogro�dze�nia�dla�zwie�-
rząt�i ca�łe�go�ogro�du�wy�ma�ga�ją�co�naj�mniej
mo�der�ni�za�cji�a część�z nich�wręcz�wy�bu�-
do�wa�nia�od no�wa.�Tem�po�prac�i ich�za�kres,
de�ter�mi�no�wa�ne�bę�dzie�pu�lą�środ�ków�fi�nan�-
so�wych,� ja�kie� za�pew�ni� wła�ści�ciel� czy�li
sa�mo�rząd�wo�je�wódz�twa�na ten�cel.�Ogród
fi�nan�su�je� swo�ją� bie�żą�cą� dzia�łal�ność
w 30%�–�wpły�wa�mi�z bi�le�tów.�Po�trze�by
sza�cu�je�się�na kil�ka�dzie�siąt�mi�lio�nów�zło�-
tych.�Pó�ki�co,�zmie�nia�jąc�bie�żą�cy�bu�dżet
wo�je�wódz�twa,� sej�mik� prze�zna�czył� dla
ogro�du� zoo�lo�gicz�ne�go� do�dat�ko�we 600
tys.�zło�tych�na do�koń�cze�nie�mo�der�ni�za�cji
pa�wi�lo�nu�an�ty�lo�py.�
Dru�gim�te�ma�tem�se�syj�nym�war�tym�od�-

no�to�wa�nia,�by�ła�po�ja�wia�ją�ca�się�co�ja�kiś
czas,�spra�wa�re�ak�ty�wo�wa�nia�dzia�łal�no�ści
Ślą�skie�go�In�sty�tu�tu�Na�uko�we�go,�tym�ra�-
zem�już�nie�ja�ko�sa�mo�dziel�na�jed�nost�ka,
a w struk�tu�rach�Bi�blio�te�ki�Ślą�skiej.�Zmia�-
nie�uległ�do�tych�cza�so�wy�sta�tut�Bi�blio�te�-
ki,�gdzie�po�sze�rzo�no�jej�dzia�łal�ność�o te�-
ma�ty�kę�na�uko�wo-ba�daw�czą�o re�gio�nie.
Na po�czą�tek,�za�bez�pie�czo�no�środ�ki�w wy�-
so�ko�ści 350�tyś.�zło�tych,�na sfi�nan�so�wa�-
nie� czte�rech� eta�tów.� Dłu�ga� i cie�ka�wa

miCHał Czarski, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Mi Chał Czar ski (1949 r.) Eko no mi sta, pra cę za wo do wą roz po czął w Kom bi na cie Bu dow nic -
twa Ogól ne go „Za głę bie” i Ślą skim Zjed no cze niu Bu dow nic twa Miej skie go. Dłu go let ni pra cow -
nik ad mi ni stra cji pu blicz nej. By ły mi ni ster pra cy i po li ty ki so cjal nej w rzą dzie Mie czy sła wa Ra -
kow skie go. Pre zy dent  So snow ca (1994-2002) Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go (2002-2006)
oraz Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go  (2008-2010). Obec nie Wi ce prze wod ni -
czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go. Jest Pre ze sem Ślą skie go Kla stra Wod ne go.

jest�hi�sto�ria�tej�pla�ców�ki.�In�sty�tut�Na�uko�-
wy�w Ka�to�wi�cach�po�wo�ła�ny�zo�stał�przez
Ro�ma�na�Lut�ma�na�w 1934�ro�ku,�dzia�łał
do wy�bu�chu�woj�ny,�na�stęp�nie�prze�trwał�kil�-
ka� lat�po woj�nie.�W 1956�ro�ku�wzno�wił
dzia�łal�ność�a rok�póź�niej�po�wo�ła�ny�zo�stał
ja�ko�Ślą�ski�In�sty�tut�Na�uko�wy.�Ko�lej�ny�raz
prze�stał�dzia�łać�w 1992�ro�ku.�Te�go�ty�pu
pla�ców�ka�po�trzeb�na�jest�re�gio�no�wi,�zgod�-
nie�mó�wi�li�rad�ni,�pod�czas�se�sji.�Jak�dłu�-
go�prze�trwa�tym�ra�zem,�je�śli�w ogó�le�po�-
wsta�nie,�zo�ba�czy�my…�
W ku�lu�arach�krą�żył�wśród�rad�nych�pro�-

jekt�ape�lu�do Pre�mie�ra�Do�nal�da�Tu�ska,
w któ�rym�po�stu�lo�wa�no�ko�niecz�ność�re�ne�-
go�cjo�wa�nia�pa�kie�tu�kli�ma�tycz�ne�go.�Wąt�-
pli�wo�ści�a na�wet�sprze�ciw�co�do nie�któ�rych
za�pi�sów�pa�kie�tu�bu�dzi�je�go�re�stryk�cyj�ny
cha�rak�ter� w przy�pad�ku� bra�ku� re�duk�cji
ener�gii� elek�trycz�nej� i ciepl�nej� o 20%
w sto�sun�ku�do po�zio�mów�prze�wi�dy�wa�nych
w 2020�ro�ku,�po�przez�zwięk�sze�nie�efek�-
tyw�no�ści� ener�ge�tycz�nej.� War�to� przy�po�-
mnieć�za�ło�że�nia�wy�ni�ka�ją�ce�z pa�kie�tu.�Na�-
le�ży� zmniej�szyć� emi�sję� ga�zów
cie�plar�nia�nych,� głów�nie� CO2 o 20%,
zwięk�szyć�udział�ener�gii�ze�źró�deł�od�na�-
wial�nych� do 20%� (Pol�ska� -15%)� oraz
ogra�ni�czyć� zu�ży�cie� ener�gii� pier�wot�nej
o 20%,�czy�li�po�pra�wić�wspo�mnia�ną�efek�-
tyw�ność�ener�ge�tycz�ną,�wszyst�ko�do 2020
ro�ku.�Za nie�wy�ko�na�nie� te�go�obo�wiąz�ku
trze�ba�bę�dzie�sło�no�za�pła�cić,�wno�sząc�tzw.
„opła�ty�za�stęp�cze”,�któ�re�wy�no�szą�ok. 3%
rocz�nej� sprze�da�ży� ener�gii.� Oczy�wi�stym
jest,�że�opła�ty�te�wpły�ną�na wyż�szą�ce�nę
ener�gii� elek�trycz�nej,� co� ob�ni�ży� kon�ku�-
ren�cyj�ność�na�szej�go�spo�dar�ki�i do�pro�wa�-
dzi�do wzro�stu�cen�w Pol�sce,�gdzie�głów�-
nie� ko�rzy�sta�my� z wę�gla.�W tej� sy�tu�acji
spa�dek�po�zio�mu�ży�cia�na�szych�miesz�kań�-
ców� jest� nie�mal� pew�ny.� Re�ne�go�cja�cje
po�win�ny�do�ty�czyć�na pew�no�wy�dłu�że�nia

okre�su�wdro�że�nia�tych�obo�wiąz�ków�oraz
być�mo�że�za�kre�su�po�sta�no�wień�pa�kie�tu
w sy�tu�acji,�gdzie�go�spo�dar�czy�po�ten�ta�ci,
USA�i Chi�ny,�wy�twa�rza�ją�cy 40%�CO2 nie
mu�szą� prze�strze�gać� tych� ogra�ni�czeń,
a prze�cież�emi�sja�wszyst�kich�państw�unij�-
nych�się�ga�za�le�d�wie 14%.�Choć�na�tu�ral�-
nie�po�pie�ram�i ro�zu�miem�ko�niecz�ność�dba�-
nia�o śro�do�wi�sko�na�tu�ral�ne�dla�przy�szłych
po�ko�leń�od za�raz,�to�jed�no�cze�śnie�uwa�-
żam,�że�tyl�ko�dzia�ła�nia�wspól�ne,�w szer�-
szej�ska�li�niż�tyl�ko�roz�wią�za�nia�unij�ne�mo�-
gą�za�pew�nić�speł�nie�nie�ce�lów�okre�ślo�nych
w pro�to�ko�le�z Ky�oto,�któ�re�za�war�to�w Pa�-
kie�cie� Kli�ma�tycz�no� –� Ener�ge�tycz�nym.
Wra�ca�jąc�do se�sji,�ku�zdzi�wie�niu�pra�wie
wszyst�kich� rad�nych,� wspo�mnia�ny� apel
o re�ne�go�cja�cje�pa�kie�tu,�mi�mo�przy�ję�cia�go
wcze�śniej� przez� Za�rząd� Wo�je�wódz�twa
nie�zo�stał�zgło�szo�ny�do pro�gra�mu�czerw�-
co�wej�se�sji,�nie�mógł�więc�też�być�roz�pa�-
try�wa�ny�i przy�ję�ty�przez�sej�mik.�Trud�no�wy�-
tłu�ma�czyć� i zro�zu�mieć�dla�cze�go�tak�się
sta�ło,�ale�pro�blem�jest�du�żej�wa�gi�i wie�rzę,
że�Rząd�ko�rzy�sta�jąc�z prze�wod�ni�cze�nia
w Unii,�po�dej�mie�dys�ku�sję�i do�pro�wa�dzi
do zmniej�sze�nia�za�gro�żeń�ja�kie�dzi�siaj�się
ry�su�ją�w nie�ko�rzyst�nym�sce�na�riu�szu�dla
Pol�ski�oraz�in�nych�państw�uza�leż�nio�nych
na�dal�od wę�gla.�Tak�po�sta�wio�na�spra�wa
w ni�czym�nie�prze�szka�dza,�aby�sku�tecz�-
nie�dzia�łać�w kie�run�ku�ob�ni�że�nia�do 2020
ro�ku�o 20%�ener�go�chłon�no�ści�na�szej�go�-
spo�dar�ki�i go�spo�darstw�do�mo�wych.�Gdy�-
by�śmy�też�zwięk�szy�li�po�wierzch�nię�la�sów
za�go�spo�da�ro�wu�jąc�nie�użyt�ki,�ogra�ni�czo�-
na�by�zo�sta�ła,�po�przez�ab�sorb�cję�ga�zów,
emi�sja�dwu�tlen�ku�wę�gla�do at�mos�fe�ry.�
Apo�wra�ca�jąc�do te�ma�ty�ki�urlo�po�wej,�ży�-

czę�czy�tel�ni�kom,�człon�kom�i sym�pa�ty�kom
na�szej�Izby�Bu�dow�nic�twa�do�brej�po�go�dy,
uda�ne�go�wy�po�czyn�ku�oraz�bez�piecz�ne�-
go�po�wro�tu�z wa�ka�cji.�
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Ja sne,
że Czę sto cho wa!

– „Ja sne, że Czę sto cho wa” – to no -
we ha sło pro mu ją ce mia sto. Czy to
pierw szy z kro ków po dej mu ją cych
dzia ła nia pro mo cyj ne, któ re ma ją wy -
kre ować no wy wi ze ru nek mia sta? 
–�No�we�ha�sło�to�je�den�z ele�men�tów�na�-

szej�pro�mo�cji.�Nie�pierw�szy�i na pew�no�nie
ostat�ni.� Chce�my� zmie�niać� wi�ze�ru�nek
mia�sta�–�nie�tyl�ko�na ze�wnątrz,�ale�tak�że
we�wnątrz�–�wśród�miesz�kań�ców.�Przez
ostat�nie�la�ta�Czę�sto�cho�wa�by�ła�po�strze�-
ga�na�głów�nie�ja�ko�mia�sto�piel�grzym�ko�we.
Tym�cza�sem�miesz�ka�tu 230�tys.�lu�dzi,�i tyl�-
ko�nie�wiel�ki�od�se�tek�ma�na co�dzień�zwią�-
zek�z pąt�ni�czym�cha�rak�te�rem�mia�sta.�Dla
resz�ty,�a więc�zde�cy�do�wa�nej�więk�szo�ści
bra�ko�wa�ło� w Czę�sto�cho�wie� „cze�goś”,
z czym�chcie�li�by�się�iden�ty�fi�ko�wać.�Czę�-
sto�cho�wa� z jed�nej� stro�ny� po�zo�sta�nie
oczy�wi�ście� mia�stem� piel�grzym�ko�wym,
tu�ry�stycz�nym,�ale�chce�my�po�ka�zać,�że�ma
też� in�ny�cha�rak�ter�–�prze�my�sło�wy,�stu�-
denc�ki.�Tu�uczy�się�pra�wie 30�tys.�stu�den�-
tów�na 8�wyż�szych�uczel�niach�o bar�dzo
zróż�ni�co�wa�nych� pro�fi�lach� kształ�ce�nia.
Jest� wie�le� za�kła�dów� prze�my�sło�wych,
a my�dą�ży�my�do te�go,�by�by�ło�ich�jesz�cze
wię�cej.�Czę�sto�cho�wa�to�ośro�dek�go�spo�-
dar�czy,� aka�de�mic�ki� i kul�tu�ral�ny.� O tym
ostat�nim�świad�czy�już�nie�tyl�ko�Fe�sti�wal
Mu�zy�ki�Sa�kral�nej�czy�Ja�sno�gór�skie�Do�-
żyn�ki,�ale�du�żo�im�prez�dla�lu�dzi�mło�dych,
jak�np.�Noc�Kul�tu�ral�na,�Reg�gae�Day�Fe�-
sti�val,�Fe�sti�wal�Fryt�ka�Off�czy�Rock�Fest.
Pro�mo�cja� re�ali�zo�wa�na� przez� wo�je�-

wódz�two�przed�sta�wia�Czę�sto�cho�wę�ja�ko
waż�ny�ele�ment�więk�szej�ca�ło�ści�–�wo�je�-
wódz�twa� ślą�skie�go.� Da�je� to� na�sze�mu
mia�stu�spo�ro�po�ten�cjal�nych�ko�rzy�ści,�bo
iden�ty�fi�ku�je� je� z ob�sza�rem� uwa�ża�nym
za naja�trak�cyj�niej�szy�in�we�sty�cyj�nie�w kra�-
ju.�Po�nad�to�za�pew�nia�do�tar�cie�z na�szą
ofer�tą�m.�in.�do naj�więk�szych�in�we�sto�rów
i or�ga�ni�za�cji� go�spo�dar�czych,� za�rów�no
w Pol�sce,�jak�i za gra�ni�cą.�Nasz�pro�jekt
„Za�in�we�stuj�w Czę�sto�cho�wie”�za kwo�tę 1,3
mln�zł�prze�wi�du�je�m.in.�or�ga�ni�za�cję�Fo�rum
Biz�ne�so�we�go�w Czę�sto�cho�wie,�wi�zy�ty�stu�-
dyj�ne�w naj�więk�szych�mia�stach�Pol�ski,

udział�w naj�bar�dziej�pre�sti�żo�wych�tar�gach
in�we�sty�cyj�nych�na świe�cie�i in�ten�syw�ną
kam�pa�nię�pro�mo�cyj�ną�w me�diach.�

– Pręż ny pro jekt. A co jest prio ry te -
tem wzmoc nie nia obec nej po zy cji Czę -
sto cho wy w re gio nie? Ja kie ma Pan
pla ny, aby za pew nić miesz kań com
mia sta pra ce, roz wój i per spek ty wy
na przy szłość?
–�Krót�ko�–�in�we�sty�cje.�In�we�sty�cje�i no�-

we�miej�sca�pra�cy.�Prio�ry�te�tem�mo�jej�pre�-
zy�den�tu�ry,� któ�ry� zy�skał� zde�cy�do�wa�ne
po�par�cie�wy�bor�ców,� są� in�we�sty�cje�we�-
wnętrz�ne�i ze�wnętrz�ne,�współ�pra�ca�z lo�-
kal�nym�biz�ne�sem�i po�pra�wa�ja�ko�ści�ryn�-
ku�pra�cy.�Po�zy�ska�nie�du�żych�in�we�sto�rów
jest� waż�nym� punk�tem� na�szej� stra�te�gii.
Wie�le�na�szych�dzia�łań�sku�pia�się�na przy�-
go�to�wa�niu�i efek�tyw�nym�wy�pro�mo�wa�niu
te�re�nów�in�we�sty�cyj�nych�w mie�ście.�
Bar�dzo�do�brze�ukła�da�nam�się�rów�nież

współ�pra�ca�z PA�IiIZ�(Pol�ska�Agen�cja�In�-
for�ma�cji� i In�we�sty�cji� Za�gra�nicz�nych).
Obec�nie� w ba�zie� te�re�nów� in�we�sty�cyj�-
nych�Agen�cji�na ok. 150�ofert�z woj.�ślą�-
skie�go,�po�nad 30�po�cho�dzi�z Czę�sto�cho�-
wy.� Na pod�sta�wie� sy�gna�łów,� któ�re
otrzy�mu�je�my� z PA�IiIZ� przy�go�to�wu�je�my
ofer�ty�pod kon�kret�nych�in�we�sto�rów.�
Je�ste�śmy�otwar�ci�na wszyst�kich�in�we�sto�-

rów,�ale�oczy�wi�ście�ma�rzą�nam�się�in�we�-
sty�cje�w bran�żach�naj�no�wo�cze�śniej�szych,
sek�to�rach�za�awan�so�wa�nych�tech�no�lo�gii,
BPO,�któ�re�za�trud�nia�ją�wy�so�ko�wy�kwa�li�fi�-
ko�wa�ne�ka�dry�z sa�tys�fak�cjo�nu�ją�cym�wy�na�-
gro�dze�niem.�Czę�sto�cho�wa�ma�naj�wyż�szy
w wo�je�wódz�twie� ślą�skim� wskaź�nik� wy�-
kształ�ce�nia�miesz�kań�ców,�dla�te�go�mo�że�-
my�za�gwa�ran�to�wać�ka�dry�na�wet�dla�naj�-
bar�dziej�wy�ma�ga�ją�cych�in�we�sto�rów.�
Zresz�tą� in�we�sty�cji� za�gra�nicz�nych� jest

w Czę�sto�cho�wie�spo�ro,�i to�w bar�dzo�róż�-
nych�bran�żach,�m.in.�w prze�my�śle�mo�to�-
ry�za�cyj�nym� (TRW,� Brem�bo,� CF� Gom�-
ma),� szklar�skim� (Gu�ar�dian,� Stol�zle),
wy�twór�czym�(tech�nicz�ne�ga�zy�cie�kłe�AIR
Pro�ducts),�elek�tro�ma�szy�no�wym�i in�for�ma�-
tycz�nym� (Pro�cess�Elec�tro�nic Sp.� z o.o.
oraz�ITM�Pol�ska),�me�ta�lur�gicz�nym�(ISD

Hu�ta� Czę�sto�cho�wa).� Trwa�ją� roz�mo�wy
z biz�nes�me�na�mi,�któ�rzy�mo�gli�by�w na�szym
mie�ście� wy�bu�do�wać� m.in.� aqu�apark,
a wła�ści�wie�ca�łe�cen�trum�wy�po�czyn�ko�wo�-
-re�kre�acyj�ne;�ho�te�le.�O szcze�gó�łach�jesz�-
cze�za wcze�śnie�mó�wić.�

– Dla cze go Czę sto cho wa jest atrak -
cyj nym mia stem dla przed się bior ców?
Jak wy glą da ją in we sty cje w sek to rze
bu dow la nym? 
–�Czę�sto�cho�wa�jest�po�ło�żo�na�na prze�-

cię�ciu�naj�waż�niej�szych�szla�ków�ko�mu�ni�-
ka�cyj�nych�Eu�ro�py,�w cen�trum�pra�wie 10
mi�lio�no�we�go�ryn�ku�zby�tu,�a jed�no�cze�śnie
w pa�sie�Ju�ry�Kra�kow�sko�-Czę�sto�chow�skiej.
Ma�atrak�cyj�ne�te�re�ny�in�we�sty�cyj�ne,�do�brze
wy�kształ�co�ną�ka�drą,�chłon�ny�ry�nek�we�-
wnętrz�ny�(4�mi�lio�ny�tu�ry�stów�i piel�grzy�-
mów),� do�brze� roz�wi�nię�tą� in�fra�struk�tu�rę
tech�nicz�ną.� Po�nad�to� mia�sto� pro�wa�dzi
po�li�ty�kę�zde�cy�do�wa�nie�pro�in�we�sty�cyj�ną,
któ�ra�gwa�ran�tu�je�przy�chyl�ność�dla�wszel�-
kich�ini�cja�tyw�biz�ne�so�wych.�W Urzę�dzie
Mia�sta�dzia�ła�Cen�trum�Ob�słu�gi�In�we�sto�-
ra,�w któ�rym�kom�plek�so�wo�po�ma�ga�my
przed�się�bior�com�m.in.�w ad�mi�ni�stra�cyj�-
nych� for�mal�no�ściach;� ob�słu�gu�je�my� in�-
we�sto�rów�z kra�ju�i zza�gra�ni�cy.�
We�dług�agen�cji�Young�&�Ru�bi�cam�zaj�-

mu�je�my 4�po�zy�cję�wśród�pol�skich�miast
pod wzglę�dem�si�ły�mar�ki�i pierw�sze,�ja�-
ko�miej�sce�naj�bar�dziej�god�ne�za�ufa�nia.
Czę�sto�cho�wa�jest�do�sko�na�le�zlo�ka�li�zo�wa�-
nym�ośrod�kiem�go�spo�dar�czym,�któ�re�go
do�dat�ko�wym�atu�tem,�a nie�–�jak�jesz�cze
nie�tak�daw�no�–�pod�mio�tem�–�jest�klasz�-
tor�ja�sno�gór�ski.�Klasz�tor�za�pew�nia�mia�-
stu�mię�dzy�na�ro�do�wą�roz�po�zna�wal�ność,
na Ja�sną�Gó�rę�każ�de�go�ro�ku�przy�cho�dzi
oko�ło 4�mi�lio�nów�po�ten�cjal�nych�kon�su�-
men�tów.�Sank�tu�arium�ge�ne�ru�je�rów�nież
kil�ka�ty�się�cy�miejsc�pra�cy�przy ob�słu�dze
ru�chu� piel�grzym�ko�wo�-tu�ry�stycz�ne�go.
Chcę,� moc�niej� niż� po�przed�ni�cy� za�ak�-
cen�to�wać�i re�al�nie�zwięk�szyć�po�ten�cjał�in�-
we�sty�cyj�ny�mia�sta.
Ko�mu�ni�ku�je�my� te�re�ny� in�we�sty�cyj�ne,

któ�re�głów�nie�znaj�du�ją�się�na obrze�żach
mia�sta.�Jak�już�wspo�mnia�łem,�pro�mu�je�my

Roz mo wa z KRZYSZ TO fEM MA TY JASZ CZY KIEM,
Pre zy den tem Czę sto cho wy
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te�re�ny�in�we�sty�cyj�ne�w na�szym�ma�te�ria�łach
re�kla�mo�wych�–�tak�że�w ra�mach�do�fi�nan�-
so�wa�ne�go�przez�Unię�pro�jek�tu�„Go�od�ci�-
ty�for�go�od�bu�si�ness”,�na stro�nach�in�ter�-
ne�to�wych,� mię�dzy�na�ro�do�wych� tar�gach.�
Sta�ra�my�się�też�wyjść�na�prze�ciw�przed�-

się�bior�com. I tak,�od 20� lu�te�go�spra�wy
z za�kre�su�ewi�den�cji�dzia�łal�no�ści�go�spo�-
dar�czej�do�ty�czą�ce�wpi�su,�je�go�zmia�ny�lub
za�koń�cze�nia�dzia�łal�no�ści�za�ła�twia�ne�są
„od rę�ki”.�Do�tych�czas�śred�ni�okres�ocze�-
ki�wa�nia�na wy�da�nie�de�cy�zji�wy�no�sił 7�dni.
Był�to�pierw�szy�krok�w kie�run�ku�wpro�wa�-
dze�nia�od 1�lip�ca 2011�r.�Cen�tral�nej�Ewi�-
den�cji�Dzia�łal�no�ści�Go�spo�dar�czej.�Ko�lej�-
nym�kro�kiem�do po�pra�wy�i przy�spie�sze�nia
in�we�sty�cji�w mie�ście�jest�ob�ni�że�nie�do�tych�-
czas� obo�wią�zu�ją�cej� opła�ty� –� o 20�pro�-
cent�–�za udo�stęp�nia�nie�nie�ru�cho�mo�ści
Gmi�ny�Mia�sta�Czę�sto�cho�wy�dla�in�we�sto�-
rów�w ce�lu�bu�do�wy�urzą�dzeń�in�fra�struk�-
tu�ry�tech�nicz�nej.�Bu�do�wa�no�wych�i wy�mia�-
na�sta�rych�in�sta�la�cji�i sie�ci�prze�sy�ło�wych
na no�we� bę�dzie� tań�sza,� dzię�ki� cze�mu
otwie�ra�my�dro�gę�dla�in�we�sty�cji�w roz�wój
go�spo�dar�ki�ener�ge�tycz�nej�i bu�dow�nic�twa.

– Mia sto pla nu je pod pi sa nie po ro zu -
mie nia o współ pra cy z nie miec ką fir -
mą S.A.B. w spra wie bu do wy par ku re -
kre acyj no -spor to we go na Li siń cu.
Ja kie ko rzy ści przy nie sie to miesz kań -
com i po dróż nym?
–�Zgod�nie�z za�pi�sem�li�stu�in�ten�cyj�ne�go

i przed�sta�wio�nym�przez�S.A.B.�wstęp�nym
pro�jek�tem� in�we�sty�cja� w Par�ku� Li�si�niec
obej�mo�wa�ła�by� ob�szar� pra�wie 42 ha
(w tym 3� akwe�ny�wod�ne� o łącz�nej� po�-
wierzch�ni�ok. 10�ha),�a war�tość�in�we�sty�-
cji�prze�kra�cza�ła�by�kwo�tę 100�mln�eu�ro.�Re�-
ali�za�cja� przed�się�wzię�cia� ozna�cza�ła�by
stwo�rze�nie� na tym� te�re�nie� ogrom�ne�go
kom�plek�su�spor�to�wo�-re�kre�acyj�ne�go.�Zna�-
la�zły�by�się�w nim�m.in.�aqu�apark,�oce�ana�-
rium,� wie�ża� nur�ko�wa� z te�ma�tycz�nym�
za�ple�czem�tre�nin�go�wo�-han�dlo�wym,�kom�-
plek�sy�spa�i wel�l�ness,�am�fi�te�atr�ze�sce�ną
na wo�dzie,�dwa�ho�te�le�(w tym�je�den 4-
gwiazd�ko�wy),�wy�cią�gi�dla�nart�wod�nych,
ha�le�oraz�urzą�dze�nia�spor�to�we�i za�ba�wo�-
we,�a tak�że�ze�spół�dom�ków�tu�ry�stycz�nych,
w tym�tzw.�na�drzew�nych�i na�wod�nych.�Był�-
by�to�za�tem�kom�pleks�–�pod wzglę�dem�ob�-
sza�ru�i licz�by�atrak�cji�–�nie�ma�ją�cy�so�bie
rów�nych�w Pol�sce.�Ma�ją�cy�wszel�kie�da�ne,
by�przy�cią�gnąć�do Czę�sto�cho�wy�du�że�rze�-
sze�tu�ry�stów�–�nie�tyl�ko�z Pol�ski.�Te�go�ty�-
pu�atrak�cja�mia�ła�by�szan�sę�zre�ali�zo�wać
„od�wiecz�ny”�cel:�za�trzy�mać�na noc�w Czę�-
sto�cho�wie�znacz�nie�więk�szą�licz�bę�tu�ry�-
stów�i piel�grzy�mów�od�wie�dza�ją�cych�co�-
rocz�nie�klasz�tor�na Ja�snej�Gó�rze.�Po�mysł
z wie�żą�nur�ko�wą,�któ�rej�do tej�po�ry�w Pol�-
sce�ni�gdzie�jesz�cze�nie�ma,�stwa�rzał�by�też
na�dzie�je� na uczy�nie�nie� z Czę�sto�cho�wy
ogól�no�pol�skie�go� cen�trum� nur�ko�we�go.
A sport�ten�(czy�tez�hob�by)�już�ma�du�żą,
a zy�sku�je�co�raz�więk�szą�po�pu�lar�ność.�Pod�-
su�mo�wu�jąc�–�in�we�sty�cja�w Par�ku�Li�si�niec

mo�gła�by�spo�wo�do�wać�ja�ko�ścio�wą�zmia�-
nę�ru�chu�tu�ry�stycz�ne�go�w mie�ście�i uczy�-
nić�z Czę�sto�cho�wy�miej�sce�przy�stan�ko�wo�-
-noc�le�go�we� (a tak�że� do�ce�lo�we)� dla
tu�ry�stów,�a nie,�jak�do�tąd�–�głów�nie�prze�-
lo�to�we.
Dla�miesz�kań�ców�kom�pleks�te�go�ty�pu

sta�no�wił�by�zna�ko�mi�te�miej�sce�do re�kre�-
acji�wod�nej,�któ�re�go�z pew�no�ścią�cią�gle
bra�ku�je.�Jed�no�cze�śnie�ca�łe�mia�sto�ko�rzy�-
sta�ło�by�na wspo�mnia�nej�wy�żej�zmia�nie
tren�du� i na�si�le�niu� ru�chu� tu�ry�stycz�ne�go,
gdyż�kom�pleks�ge�ne�ro�wał�by�no�we�in�we�-
sty�cje�w sek�to�rze�tu�ry�stycz�no�-re�kre�acyj�-
nym�oraz�(li�czo�ne�na�wet�w ty�sią�cach)�no�-
we�miej�sca�pra�cy�przy ob�słu�dze�tu�ry�stów
i sa�me�go�Par�ku.�

– Bu do wa dwu po zio mo we go skrzy -
żo wa nia al. Ja na Paw ła II z al. Woj ska
Pol skie go (DK1) to naj więk sza in we -
sty cja ko mu ni ka cyj na Czę sto cho wy
ostat nich lat. Jak obec nie wy glą da ją
pra ce przy bu do wie te go skrzy żo wa -
nia? Jak kształ tu ją się po zo sta łe 
in we sty cje in fra struk tu ral ne w re -
gio nie?
–�Prze�bu�do�wa�te�go�wę�zła�ma�ogrom�-

ne�zna�cze�nie�dla�Czę�sto�cho�wy.�Mo�der�-
ni�za�cja� udroż�ni� skrzy�żo�wa�nie,� przez
któ�re�każ�de�go�dnia�prze�jeż�dża 50�tys.
po�jaz�dów.�W ra�mach�in�we�sty�cji�prze�bu�-
do�wa�ny� bę�dzie� po�nad� ki�lo�metr� DK�-
-1� –� zmie�nio�na� zo�sta�nie� kon�struk�cja
na�wierzch�ni;�dro�ga�bę�dzie�mia�ła�po 3�pa�-
sy�ru�chu�w każ�dą�stro�nę,�a przy zjaz�dach
zo�sta�nie� po�sze�rzo�na� o czwar�ty� pas.
Po�wsta�ną�bez�ko�li�zyj�ne�zjaz�dy�w ul.�Dro�-
go�wców�oraz�w Ale�ję�Ja�na�Paw�ła II.�Po�-
dob�nie�zmo�der�ni�zo�wa�ny�zo�sta�nie 800-
me�tro�wy� od�ci�nek� DK�-46.� Od stro�ny
cen�trum�w Alei�Ja�na�Paw�ła II po�wsta�nie
jezd�nia�umoż�li�wia�ją�ca�za�wró�ce�nie�oraz
do�jazd�od stro�ny�War�sza�wy�do ul.�Dro�-
go�wców.�W dru�giej�czę�ści�(bli�żej�DK�-1)
Ale�ja�Ja�na�Paw�ła II zo�sta�nie�wy�nie�sio�-
na�po�nad�po�ziom�te�re�nu�Alei�Woj�ska�Pol�-
skie�go�wia�duk�tem.�Na�stęp�nie�zo�sta�nie
roz�dzie�lo�na�na ko�lej�ne�wia�duk�ty�łą�czą�-
ce�się�z ul.�Dro�go�wców�i Ale�ją�Woj�ska
Pol�skie�go.
Prze�bu�do�wa�ne�zo�sta�ną�rów�nież�dro�gi

gmin�ne�–�ul.�Dro�go�wców� i ul.�Srebr�na.

Zjazd�z Alei�Ja�na�Paw�ła II w ul.�Dro�go�-
wców�zo�stał�za�pro�jek�to�wa�ny�ja�ko�ron�do,
po�dob�nie�jak�po�łą�cze�nie�ul.�Dro�go�wców
i ul.�Srebr�nej.
In�we�sty�cja�bę�dzie�do�fi�nan�so�wa�na�ze

środ�ków�unij�nych.�Po pod�pi�sa�niu�umo�wy
o do�fi�nan�so�wa�nie� zo�sta�nie� roz�pi�sa�ny
prze�targ�na wy�ło�nie�nie�wy�ko�naw�cy�w try�-
bie�„za�pro�jek�tuj�i zbu�duj”.
W ra�mach� in�we�sty�cji� kon�cer�nu� IKEA

w dziel�ni�cy�Rzą�sa�wa�ma�po�wstać�kom�-
pleks�obiek�tów�usłu�go�wo�-han�dlo�wo�-skła�-
do�wych�(100�tys.�me�trów�kwa�dra�to�wych)
a wraz�z nim�ok. 800 m�dro�gi�wzdłuż�DK-1
oraz�dwa�ron�da.�
Mia�sto� pod�ję�ło� sze�reg� dzia�łań,� któ�re

ma�ją�uspraw�nić�ist�nie�ją�cy�układ�ko�mu�ni�-
ka�cyj�ny.�Trwa�ją�pra�ce�bu�dow�la�ne�przy bu�-
do�wie�wę�zła�dro�go�we�go�DK�-1�z ul.�Ma�-
ku�szyń�skie�go,�ma�ją�ce�go�na ce�lu�po�pra�wę
sko�mu�ni�ko�wa�nia�pół�noc�nej�czę�ści�mia�sta
z DK�-1�(za�da�nie�fi�nan�so�wa�ne�ze�środ�ków
unij�nych).�
Opra�co�wa�ny� zo�stał� tak�że� pro�gram

prze�bu�do�wy�i roz�bu�do�wy�uli�cy�War�szaw�-
skiej� (dro�ga�kra�jo�wa�nr 91)�na od�cin�ku
od dro�gi�kra�jo�wej�nr 46�do gra�ni�cy�mia�sta
(dłu�gość�ok. 5,5�km).�Z za�kre�su�ob�ję�te�-
go�tym�pro�gra�mem�na dwa�od�cin�ki�opra�-
co�wa�no�już�do�ku�men�ta�cje�bu�dow�la�ne.�Są
to:�łącz�ni�ca�DK�-91�–�DK�-1,�umoż�li�wia�ją�-
ca�wy�jazd�w kie�run�ku�War�sza�wy�i pro�jek�-
to�wa�ne�go� wę�zła� au�to�stra�do�we�go� z ul.
War�szaw�skiej�(DK�-91)�oraz�bli�sko 900-
me�tro�wy�frag�ment�DK�-91�od uli�cy�Rzą�-
saw�skiej�do uli�cy�Ko�rze�niow�skie�go,�któ�-
ry�po�pra�wi�no�śność�dro�gi�kra�jo�wej�na tym
od�cin�ku.
Je�że�li�cho�dzi�o in�ne�du�że�miej�skie�in�-

we�sty�cje� –� zwią�za�na� z ko�mu�ni�ka�cją
i trans�por�tem�zbio�ro�wym�jest�bu�do�wa�no�-
wej�li�nii�tram�wa�jo�wej�w dziel�ni�cach�Błesz�-
no�-Wrzo�so�wiak�-Ra�ków.� Trwa� też� m.in.
prze�bu�do�wa�cen�tral�ne�go�pla�cu�Bie�gań�-
skie�go� i Alei�Naj�święt�szej�Ma�ryi�Pan�ny
oraz�bu�do�wa�wie�lo�funk�cyj�nej�ha�li�spor�to�-
wej�na 7�ty�się�cy�osób,�wzno�szo�nej�obok
sta�dio�nu�miej�skie�go�Are�na�Czę�sto�cho�wa
na Za�wo�dziu.�

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na�Gal�la

krzysz tof Ma ty jasz czyk (1975), od grud nia 2010 r. Pre zy dent Mia sta Czę sto cho wy, by ły po -
seł na Sejm RP. Ab sol went Po li tech ni ki Czę sto chow skiej, ma gi ster in ży nie rii bu dow nic twa oraz
po dy plo mo wych stu diów na Wy dzia le Za rzą dza nia Po li tech ni ki Czę sto chow skiej – Eko no mia
i Za rzą dza nie Me na dżer skie oraz Za rzą dza nie In sty tu cja mi Sa mo rzą do wy mi. Od 2002 do 2007
ro ku za sia dał w czę sto chow skiej Ra dzie Mia sta, przez pra wie dwa la ta był jej wi ce prze wod ni -
czą cym. Wcze śniej peł nił funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy Dziel ni cy Ra ków. Z sa mo rzą dem
zwią zał≥się tak że za wo do wo, pra cu jąc ja ko za stęp ca na czel ni ka w Sta ro stwie Po wia to wym.
By ły prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Fe de ra cji Mło dych So cjal de mo kra tów w Czę sto cho wie.
Był człon kiem Klu bu Po sel skie go SLD, któ ry de le go wał go do sej mo wej ko mi sji śled czej ds. na -
ci sków. Oprócz te go brał udział w pra cach ko mi sji In fra struk tu ry. Peł nił rów nież funk cję wi ce -
prze wod ni czą ce go Ze spo łu Par la men tar ne go Wo je wódz twa Ślą skie go. Pry wat nie szczę śli wy
mąż i oj ciec, pa sjo nat że glar stwa. Jest ko man do rem sek cji że glar skiej i wi ce pre ze sem Aka de -
mic kie go Związ ku Spor to we go w Czę sto cho wie. Od wie lu lat or ga ni zu je obo zy że glar skie i star -
tu je w re ga tach.
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Drogowa Trasa 
Średnicowa w Zabrzu

Uro�czy�ste� otwar�cie� za�brzań�skich� od�-
cin�ków�Z1�i Z2�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�-
wej,� od�by�ło� się 10� czerw�ca� br.
o godz. 16.00.�Ja�ko�pierw�si�nie�speł�na 5�ki�-
lo�me�tro�wy� od�ci�nek� śred�ni�ców�ki� prze�te�-
sto�wa�li�ro�we�rzy�ści,�a to�za spra�wą�ro�dzin�-
nych� za�wo�dów� ro�we�ro�wych,� któ�re
przy�go�to�wa�li�urzęd�ni�cy�z Za�brza�dla�ama�-
to�rów�dwóch�kó�łek,�spe�cjal�nie�na otwar�cie
za�brzań�skie�go�od�cin�ka�DTŚ.�Rów�no�le�gle
dla�go�ści�od�był�się�ro�dzin�ny�pik�nik�pod ha�-
lą�MO�SiR�w Za�brzu.�
Wśród� licz�ne�go�gro�na�za�pro�szo�nych

go�ści�zna�leź�li�się�przed�sta�wi�cie�le�władz
sa�mo�rzą�do�wych:�Ja�cek�Brze�zin�ka�–�Po�-

seł�na Sejm�RP,�Je�rzy�Po�la�czek�–�Po�seł
na Sejm�RP,�Adam�Ma�tu�sie�wicz�–�Mar�-
sza�łek�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,�Bo�gu�-
sław�Śmi�giel�ski�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Sej�-
mi�ku� Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�go,� Piotr
Spy�ra� –� Wi�ce�wo�je�wo�da� Ślą�ski,� 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.�Gro�no�osób�re�pre�zen�tu�ją�cych�śro�do�-
wi�sko�na�uko�we,�bran�żo�we,�wśród�nich
Ta�de�usz�Wnuk,��Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby
Bu�dow�nic�twa.
Uro�czy�ste�go�prze�cię�cia�wstę�gi�do�ko�na�-

li:�Je�rzy�Po�la�czek�–�Po�seł�na Sejm�RP,�Bo�-
gu�sław�Śmi�giel�ski�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Sej�-

mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,�Adam�Ma�-
tu�sie�wicz�–�Mar�sza�łek�Wo�je�wódz�twa�Ślą�-
skie�go,�Mał�go�rza�ta�Mań�ka�-Szu�lik��– Pre�zy�-
dent� Mia�sta� Za�brze,� Da�riusz
Blo�cher�–�Pre�zes�Bu�di�mex S.A.
Tra�sa�Dla�ru�chu�sa�mo�cho�do�we�go�udo�-

stęp�nio�na�zo�sta�ła�po godz. 19.00.

Pra wie 5 km

No�wo�od�da�ny�do użyt�ku�za�brzań�ski�od�-
ci�nek�DTŚ�mie�rzy,�bie�gnie�od gra�ni�cy�z Ru�-
dą�Ślą�ską,�wzdłuż�ul.�Wol�no�ści�na Za�bo�rzu,
w re�jo�nie�Elek�tro�cie�płow�ni�Za�brze�skrę�ca
na po�łu�dnio�wy�za�chód,�łą�czy�się�z za�brzań�-
ski�mi�dro�ga�mi�wę�złem�na ul.�de�Gaul�le’a.
Ści�słe�cen�trum�mia�sta�zo�sta�je�cał�ko�wi�cie
omi�nię�te.�Trze�ba�przy�znać,�iż�gład�ka�i rów�-
na� na�wierzch�nia� za�pew�nia� nie�po�rów�ny�-
wal�ny�kom�fort�i wy�go�dę�po�dró�ży.�Kie�row�cy
zy�ska�li�na cza�sie�pra�wie 30�min!�Ty�le�wy�-

Drugi weekend czerwca dla kierowców rozpoczął się trochę szybciej. Szcze-
gólnie dla tych, którzy jechali  Drogową Trasą Średnicowa z Katowic do cen-
trum Zabrza, a to za sprawą nowo oddanego odcinka zabrzańskiej DTŚ-ki.
10 czerwca br., kierowcy mogli przejechać się  nowym odcinkiem.

Uro czy ste prze cię cie wstę gi stoją od le wej:  Da riusz Blo cher – Pre zes Bu di mex S.A., Adam Ma tu sie wicz – Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go, Mał go rza ta
Mań ka -Szu lik  – Pre zy dent Mia sta Za brze, Bo gu sław Śmi giel ski – Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go
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no�si�ło�po�ko�na�nie�od�cin�ka�przez�cen�trum
w go�dzi�nach�szczy�tu!�
Za�brzań�ski�od�ci�nek�jest�krót�ki,�ale�dość

skom�pli�ko�wa�ny�tech�nicz�nie.�Za�wie�ra�sie�dem
wia�duk�tów�dro�go�wych,�es�ta�ka�dę�nad wę�-
złem�de�Gaul�le´a o dłu�go�ści,�dwa�tu�ne�le�dla
pie�szych,�po�łą�cze�nia�z dro�ga�mi�i uli�ca�mi�lo�-
kal�ny�mi�oraz�ekra�ny�aku�stycz�ne�o łącz�nej
dłu�go�ści�ok.�oraz�wy�so�ko�ści�od 2�do.
DTŚ�w Za�brzu�koń�czy�się�na�gle�na es�-

ta�ka�dzie� nad ul.� de� Gaul�le’a.� Kie�row�cy
mu�szą�uzbro�ić�się�w cier�pli�wość.�Mi�mo,�iż
wia�dukt�jest�pra�wie�go�to�wy,�zo�sta�nie�od�da�-
ny�do użyt�ku�naj�wcze�śniej�w 2013�r.�Po�wód:
DTŚ�-ka� mu�si� być� do�stęp�na� do gra�ni�cy
z Gli�wi�ca�mi.�Obec�nie�trwa�ją�pra�ce�koń�co�-
we�nad od�cin�kiem�Ru�da�Ślą�ska�–�wę�zeł�de
Gaul�le`a,�gdzie�bę�dzie�wy�jazd�z DTŚ�-ki.
Za�brzań�ska� Śred�ni�ców�ka� umoż�li�wia

zjazd�w re�jo�nie�ulic�Skar�gi,�Ry�me�ra�oraz�tra�-
sy�Ro�kit�ni�ca�-Wi�rek.�Kie�row�cy,�któ�rzy�chcą
do�stać�się�na au�to�stra�dę�A4,�zje�chać�po�win�-
ni�na de�Gaul�le’a,�ko�lej�no�ja�dąc�ul.�prof.�Win�-
kle�ra�w kie�run�ku�Koń�czyc�i da�lej�ul.�Pa�de�-
rew�skie�go.�

ra port Dro go wej Tra sy Śred ni co wej
Opra�co�wał:�Ze�spół�„DTŚ” S.A.

Dro�go�wa�Tra�sa�Śred�ni�co�wa�o pla�no�wa�-
nej�dłu�go�ści,�któ�ra�ma�po�łą�czyć�Ka�to�wi�ce
zGli�wi�ca�mi�obec�nie�prze�bie�ga�przez�czte�-
ry� mia�sta:� Ka�to�wi�ce,� Cho�rzów,� Świę�to�-
chło�wi�ce� i Ru�dę� Ślą�ską.� Jest� to� tra�sy
na do�mi�nu�ją�cym�w aglo�me�ra�cji�ślą�skiej�kie�-
run�ku�ru�chu�dro�go�we�go�wschód�-za�chód.
Po od�da�niu�kon�trak�tów�Z1,�Z2�w Za�brzu
o dłu�go�ści� po�zo�sta�ną� do wy�bu�do�wa�nia
kon�trak�ty�Z3�i Z4�w Za�brzu�oraz�G1�i G2
w Gli�wi�cach�o łącz�nej�dłu�go�ści.

CHA rAK Te ry STy KA
TeCH nICz nA
Prze KA zy WA ne GO 
DO eKS PLO ATA CJI OD CIn KA z1, z2 
W zA BrzU

Pa ra me try tech nicz ne Tra sy:
–�kla�sa�GP 2/3�(2�jezd�nie�po 3�pa�sy�ru�chu
z pa�sa�mi�awa�ryj�ny�mi)

–�pręd�kość�pro�jek�to�wa 70�km/h
–�ka�te�go�ria�ob�cią�że�nia�ru�chem�KR5
–�sze�ro�kość�pa�sa�ru�chu 3,50 m
–�sze�ro�kość�jezd�ni�głów�nej
2,50+3x3,50+0,50�opa�ska�=�13,50 m
–�sze�ro�kość� pa�sa� dzie�lą�ce�go� 2,00 m
– 4,00�m

–�sze�ro�kość�po�bo�czy 2,50�m�–�3,50 m
–�po�chy�le�nie�po�przecz�ne�jezd�ni�na od�cin�-
ku�pro�stym�jed�no�stron�ne 2,5%
Na ca�łej�dłu�go�ści�Tra�sa�prze�bie�ga�bez�-

ko�li�zyj�nie�wzglę�dem�in�nych�ele�men�tów�ist�-
nie�ją�ce�go�i pro�jek�to�wa�ne�go�ukła�du�ko�mu�-
ni�ka�cyj�ne�go.
Wy�bu�do�wa�ny� od�ci�nek� DTŚ� w Za�brzu

obej�mu�je� na�stę�pu�ją�ce� obiek�ty� in�ży�nier�-
skie:
– 7�wia�duk�tów�dro�go�wych�w tym;�es�ta�ka�-
da�nad wę�złem�de�Gaul�le´a o dłu�go�ści
140mb�/dwa�rów�no�le�głe�wia�duk�ty/�i 1�wia�-
dukt�nad to�ra�mi�ko�le�jo�wy�mi,�
– 2�tu�ne�le�dla�pie�szych,
– po�łą�cze�nia�z dro�ga�mi�i uli�ca�mi�lo�kal�ny�mi,
– ekra�ny�aku�stycz�ne�o łącz�nej�dłu�go�ści�i 2�–
wy�so�ko�ści,
– prze�pu�sty�i mu�ry�opo�ro�we,�od�wod�nie�-
nie� i oświe�tle�nie� Tra�sy,� prze�bu�do�wa�
in�fra�struk�tu�ry�miej�skiej�oraz�prze�zbro�-
je�nie� sie�ci� ko�li�zyj�ne�go� uzbro�je�nia�
te�re�nu.�
W ra�mach�prac�przy�go�to�waw�czych�wy�-

bu�rzo�no 80�bu�dyn�ków�i wy�bu�do�wa�no 382
miesz�ka�nia�na są�sia�du�ją�cym�z Tra�są�osie�-
dlu�Jo�dło�wa.
Za�łącz�nik�do In�for�ma�cji�za�wie�ra�szcze�-

gó�ło�we�da�ne�tech�nicz�ne�od�da�wa�ne�go�od�-
cin�ka.

re ALI zA TO rzy PrzeD SIĘ WzIĘ CIA
•�Re�ali�za�cję�kon�trak�tów�Z1,�Z2�w Za�brzu
roz�po�czę�to 13.10.2008�r.�a za�koń�czo�-
no 09.06.2011� r.� In�we�sty�cja� zo�sta�ła
ukoń�czo�na� zgod�nie� z za�war�tą�
Umo�wą.�Łącz�ny�koszt�ro�bót�bu�dow�la�-
no�-mon�ta�żo�wych�na przed�mio�to�wych
kon�trak�tach�wy�niósł 283 437 087 PLn
net to [348 123 328 PLn brut to],�
z cze�go:
– 242 729 000 PLn sfi�nan�so�wa�no�z kre�-
dy�tu�EBI�

– 105 394 328 PLn z re�zer�wy�sub�wen�cji
ogól�nej�bu�dże�tu�pań�stwa�oraz�bu�dże�tu
mia�sta�Za�brze.

•�Ge�ne�ral�ny�Wy�ko�naw�ca:�BU DI MeX SA,
War sza wa
•�Biu�ro� Pro�jek�tów:�Wo je wódz kie Biu ro

Pro jek tów Sp. z o.o. w za brzu
•�Za�rzą�dza�ją�cy� Pro�jek�tem� (In�we�stor� Za�-
stęp�czy):� „Dro go wa Tra sa Śred ni co -
wa” S.A., Ka to wi ce
•�Ko�or�dy�na�tor� Pro�jek�tu:�Wo je wódz two

Ślą skie.�

In for ma cje na te mat 
zre ali zo wa nych od cin ków z1, z2 
wraz z Wę złem ry me ra
w cią gu 
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej 
w za brzu

ze sta wie nie za kre sów 
zre ali zo wa nych ro bót 

1. Cześć dro go wa – ze sta wie nie ilo ści
ro bót dro go wych

a.�Dłu�gość�Kon�trak�tu� 4 700 mb
•�Wy�ko�py 466�230�m3
•�Na�sy�py 504�850�m3
•�War�stwy�bi�tu�micz�ne�
(w�-wa�ście�ral�na) 190�000�m2
•�Kra�węż�ni�ki 34 900 mb
•�Chod�ni�ki�z kost�ki�
be�to�no�wej� 17�500�m2
•�Hu�mu�so�wa�nie 145�100�m2
•�Ka�na�li�za�cja
od�wod�nie�nio�wa 18 100 mb
•�Wpu�sty�ulicz�ne 480�kpl.

Obiek ty in ży nier skie:
•�Wia�dukt�Zw�-9�nad ron�dem�De�Gaul�le’a
•�Wia�dukt�Zw�-10�nad ul. 3�Ma�ja
•�Wia�dukt�ZwR�nad ul.�Ry�me�ra
•�Wia�dukt�Zw�-11�nad ul.�No�wa�Ry�me�ra
•�Wia�dukt� Zt�-12� nad to�ra�mi� ko�le�jo�wy�mi
do EC�Za�brze
•�Przej�ście�pod�ziem�ne�ZpJ�w cią�gu�ul.�Jo�-
dło�wej
•�Wia�dukt�Zw�-13�w cią�gu�ul.�Skar�gi
•�Przej�ście�pod�ziem�ne�Zp�-14�w cią�gu�ul.
Lom�py
•�Wia�dukt�Zw�-17�w cią�gu�pro�jek�to�wa�nej�tra�-
su�Ro�kit�ni�ca�–�Wi�rek
•�Ekra�ny�aku�stycz�ne�o wys. 2�–�5�m�o łącz�-
nej�dłu�go�ści�2 423,0�mb
•�Mu�ry�opo�ro�we�z ele�men�tów�pre�fa�bry�ko�-
wa�nych�o wy�so�ko�ści 2,7�–�9,5�m�o łącz�-
nej�dłu�go�ści 1250 mb
w tym�za�bu�do�wa�no:
•�Be�ton�kon�struk�cyj�ny 29 000�m3
•�Stal�zbro�je�nio�wa 3 100�ton

Prze bu do wa urzą dzeń ob cych, 
ko li du ją cych z bu do wa ną tra są DTŚ
•�Sie�ci�wo�do�cią�go�we 3 638 mb
•�Sie�ci�ga�zo�we 2 600 mb
•�Sie�ci C.O. 2 551 mb
•�Ka�na�li�za�cja�sa�ni�tar�na
i desz�czo�wa 1 409 mb

No wo od da ny od ci nek za brzań skiej DTŚ -ki

INWESTYCJE W REgIONIE
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•�Sie�ci�elek�tro�ener�ge�tycz�ne 20 355 mb
•�Sie�ci�te�le�tech�nicz�ne 315 170 mb
•�Ka�na�li�za�cja
świa�tło�wo�do�wa 21 326�motw

Prze bu do wa in fra struk tu ry tram wa jo wej
•�Prze�bu�do�wa�to�rów
tram�wa�jo�wych 2000 mb
•�Prze�bu�do�wa�sie�ci�trak�cyj�nej 2100 mb

Kon struk cja na wierzch ni tra sy 
głów nej DTŚ i łącz nic:
•�War�stwa�ście�ral�na
z mie�szan�ki�SMA� 4�cm
•�War�stwa�wią�żą�ca�z be�to�nu�
as�fal�to�we�go�0/16 9�cm
•�Pod�bu�do�wa�za�sad�ni�cza�z be�to�nu�
as�fal�to�we�go�0/20 14�cm
•�Pod�bu�do�wa�po�moc�ni�cza�
z kru�szy�wa�ła�ma�ne�go�0/63�
sta�bi�li�zo�wa�ne�go�me�cha�nicz�nie 20�cm
•�War�stwa�od�są�cza�ją�ca 35 cm
•�War�stwa�mro�zo�ochron�na 15�cm
Ra�zem:� 97�cm

na sa dze nia zie le ni:
•�Drze�wa po�nad�600�szt.
•�Krze�wy po�nad�2 300�szt.
•�Pną�cza po�nad 11 000�szt.
•�Traw�ni�ki po�nad 110�tys.�m2

DrO GO WA TrA SA ŚreD nI CO WA
Spół ka Ak cyj na
ul.�Miesz�ka I nr 10
40-877�Ka�to�wi�ce 22

tel.�(0 32) 250-27-15;�(0 32) 250-29-04;
(0 32) 250-24-93;�(0 32) 250-45-32�

fax�(0 32) 250-12-30
e�-ma�il:�se�kre�ta�riat@dts�-sa.pl

www.dts�-sa.pl�

Za brzań ska DTŚ, w kie run ku Ka to wic. Zjazd na Za bo rze.

Uczest ni cy ro dzin ne go raj du ro we ro we go. 

ire ne usz masz Czyk

– Pre zes Dro go wej Tra sy
Śred ni co wej S.A.

Tra�sa�jest�go�to�wa,�mia�sto�Za�brze�uzy�-
ska�ło�no�wo�cze�sny�trakt�ko�mu�ni�ka�cyj�ny.
Aby�go�le�piej�wy�ko�rzy�stać,�przed na�mi
za�da�nie� przy�go�to�wa�nia� po�zo�sta�łe�go
od�cin�ka�za�brzań�skie�go�i zre�ali�zo�wa�nie

ca�łe�go�gli�wic�kie�go. 31�sierp�nia�ubie�głe�go�ro�ku�uzy�ska�li�śmy,�we�dług
no�wych�sko�re�lo�wa�nych�z dy�rek�ty�wa�mi�unij�ny�mi�prze�pi�sów,�de�cy�-
zję�śro�do�wi�sko�wą�wy�da�ną�przez�Re�gio�nal�ne�go�Dy�rek�to�ra�Ochro�-
ny�Śro�do�wi�ska.�Po uzy�ska�niu�zgo�dy�Mar�szał�ka�i prze�pro�wa�dze�niu
pro�ce�dur�prze�tar�go�wych�za�war�li�śmy�umo�wy�na pro�jek�to�wa�nie�ca�-
łe�go�koń�co�we�go�od�cin�ka�DTŚ�-ki.�Kon�trak�ty�Z3,�Z4�w Za�brzu�pro�-

jek�tu�je�fir�ma�WYG�In�ter�na�tio�nal�O/Ka�to�wi�ce,�kon�trak�ty�G1�iG2�wod�-
ręb�nych�pa�kie�tach�pro�jek�tu�je�fir�ma�Mo�sty�Ka�to�wi�ce.�
Po�sia�da�my�już�dla�kon�trak�tów�za�brzań�skich�i G1�w Gli�wi�cach

pro�jek�ty�bu�dow�la�ne.�Dla�tych�kon�trak�tów�zo�sta�ły�zło�żo�ne�wnio�ski
o do�fi�nan�so�wa�nie�z RPO�środ�ka�mi�unij�ny�mi,�a tak�że�skła�da�ne�są
wnio�ski�o re�ali�za�cję�in�we�sty�cji�dro�go�wej.�Po uzy�ska�niu�pro�jek�tów
wy�ko�naw�czych�i do�ku�men�ta�cji�prze�tar�go�wej�przy�stą�pi�my�do po�-
stę�po�wa�nia�prze�tar�go�we�go�na wy�bór�wy�ko�naw�cy,�co�prze�wi�du�-
je�my,�po�win�no�na�stą�pić�w IV kwar�ta�le�jesz�cze�w bie�żą�cym�ro�ku.
Dla�kon�trak�tu�G2,�a więc�koń�co�we�go,�bar�dziej�skom�pli�ko�wa�-

ne�go�tech�nicz�nie�od�cin�ka�w Gli�wi�cach�prze�wi�du�je�my�ter�mi�ny
opra�co�wań�i po�stę�po�wa�nia�o pół�ro�ku�dłuż�sze.�Bio�rąc�pod uwa�-
gę�nie�tyl�ko�opty�mi�stycz�ne,�ale�i re�ali�stycz�ne�aspek�ty�te�go�dzia�-
ła�nia�prze�wi�du�je�my�moż�li�wość�za�koń�cze�nia�re�ali�za�cji�ca�łe�go
przed�się�wzię�cia�do koń�ca 2014�ro�ku.�Opty�mizm�wy�ni�ka�m.in.
ze�sta�nu�przy�go�to�wa�nia�te�re�nu�do bu�do�wy�i z bar�dzo�do�brej
współ�pra�cy�z Pre�zy�den�ta�mi�Miast.
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– Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa (ChSM) to jed na z naj star szych
in sty tu cji te go ty pu w kra ju, któ ra
od po cząt ku funk cjo nu je nie prze rwa -
nie. W czym tkwi suk ces?
–� Bez� wąt�pie�nia� po�wo�dze�nie� i po�-

nad 100-let�nią�tra�dy�cję�Cho�rzow�ska�Spół�-
dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa� za�wdzię�cza� lu�-
dziom�w niej�zrze�szo�nym�przez�wszyst�kie
la�ta.� War�to� za�zna�czyć,� że� mo�ty�wem
dzia�ła�nia� za�ło�ży�cie�li� na�szej� Spół�dziel�-
ni�–�lu�dzi�róż�nych�za�wo�dów�i sta�tu�su�ma�-
jąt�ko�we�go� by�ło� wza�jem�ne� dzia�ła�nie
i wspie�ra�nie�się�na rzecz�ta�nie�go�i wy�god�-
ne�go�za�miesz�ki�wa�nia.�To�za�ło�że�nie�wska�-
zu�je,�że�idea�po�wsta�nia�Spół�dziel�ni�na�ro�-
dzi�ła�się�z po�trze�by�lu�dzi,�któ�rzy�wy�ka�zu�jąc
się�ini�cja�ty�wą�i oso�bi�stym�za�an�ga�żo�wa�-
niem�po�tra�fi�li�się�zor�ga�ni�zo�wać�i współ�-
dzia�łać�w ce�lu�re�ali�za�cji�waż�ne�go�dla�nich
ce�lu.� Spół�dziel�nia� w ko�lej�nych� la�tach
mia�ła�szczę�ście�do ak�tyw�nych�lu�dzi�ro�zu�-
mie�ją�cych�i po�tra�fią�cych�w prak�ty�ce�wpro�-
wa�dzać�idee�spół�dziel�cze�i sa�mo�rząd�no�-
ści.�To�dzię�ki� lu�dziom�za�an�ga�żo�wa�nym
w dzia�łal�ność�Spół�dziel�ni,�po�mi�mo�zmie�-
nia�ją�cych�się�za�sad�ni�czo�wa�run�ków�spo�-
łecz�nych�i po�li�tycz�nych,�Spół�dziel�nia�roz�-
wi�ja�ła�się�od�da�jąc�do użyt�ku�no�we�bu�dyn�ki
i mo�der�ni�zu�jąc� ist�nie�ją�ce,� ma�jąc� du�ży
wpływ�na ob�raz�mia�sta,�a ko�lej�ne�po�ko�-
le�nia� cho�rzo�wian� mo�gły� za�miesz�ki�wać
w co�raz�bar�dziej�kom�for�to�wych�i no�wo�cze�-
snych�wa�run�kach.�Wy�sił�ki�lu�dzi�zwią�za�-
nych�z na�szą�Spół�dziel�nią�by�ły�tak�że�do�-
strze�ga�ne� i spo�ty�ka�ły� się� z licz�ny�mi

wy�ra�za�mi� uzna�nia� przez� la�ta� ist�nie�nia
Spół�dziel�ni�tak�że�na are�nie�lo�kal�nej,�jak
i ogól�no�kra�jo�wej.�Osią�gnię�cia�i suk�ce�sy
po�przed�nich�lat�mo�gą�tyl�ko�mo�bi�li�zo�wać
do osią�ga�nia�wy�ni�ków�na mia�rę�do�tych�-
cza�so�we�go�do�rob�ku�Spół�dziel�ni�i jej�tra�-
dy�cji.�

– Spół dziel nia nie ustan nie się roz wi -
ja. na ja kie kwe stie kła dzio ny jest szcze -
gól ny na cisk?
–�Obec�nie�prio�ry�te�tem�jest�dla�nas�dal�-

sze�ob�ni�ża�nie�kosz�tów�po�no�szo�nych�przez
na�szych�miesz�kań�ców,�ze�szcze�gól�nym
uwzględ�nie�niem� kosz�tów� cen�tral�ne�go
ogrze�wa�nia.�Spo�ro�uwa�gi�przy�wią�zu�je�my
do dzia�łań� pro�eko�lo�gicz�nych� –� waż�ne
miej�sce�w tym�za�kre�sie�zaj�mu�je�re�ali�za�cja
zmia�ny�spo�so�bu�ogrze�wa�nia�w bu�dyn�kach
na�le�żą�cych�do star�szych�za�so�bów�i za�mia�-
na ogrze�wa�nia�pie�co�we�go�na ogrze�wa�nie
cen�tral�ne�za�si�la�ne�z sie�ci�lub�z lo�kal�nych
ko�tłow�ni�ga�zo�wych.�
Dą�ży�my�tak�że�do sta�łej�po�pra�wy�es�te�-

ty�ki�na�szych�osie�dli�po�przez�szcze�gól�ną
dba�łość�o te�re�ny�zie�lo�ne�i pla�ce�za�baw.�

– nie wąt pli wym suk ce sem ChSM
jest wdro że nie pro ce su ter mo mo der -
ni za cji. Jak na chwi lę obec ną wy glą da -
ją pra ce w tym ob sza rze?
–�Pro�gram�ter�mo�re�no�wa�cji�bu�dyn�ków

zo�stał�przy�ję�ty�przez�Ze�bra�nie�Przed�sta�-
wi�cie�li� w 2001� r.� i obej�mo�wał� okres
od 2001�r.�do 2010�r.
W ra�mach� te�go� pro�gra�mu�do�ko�na�no

ocie�ple�nia�ścian�ze�wnętrz�nych,�wy�mia�nę
okien�w miesz�ka�niach�i na klat�kach�scho�-

do�wych,�prze�bu�do�wę�ścian�kla�tek�scho�-
do�wych� gdzie�wy�stę�po�wa�ło� nad�mier�ne
prze�szkle�nie,�ocie�ple�nie�stro�po�da�chów,
w ra�mach�ocie�ple�nia�usu�nię�to�z ele�wa�cji
okła�dzi�ny�za�wie�ra�ją�ce�azbest.
Efek�tem� tych� dzia�łań� jest� cał�ko�wite

ocie�ple�nie 344� bu�dyn�ków,� ocie�plo�-
no 512213� m²� po�wierzch�ni� ścian� ze�-
wnętrz�nych,�wy�mie�nio�no 142441�m²�pow.
okien,�usu�nię�to�okła�dzi�ny�z płyt�ace�ko�lo�-
wych.�Koszt�tych�ro�bót�wraz�z ro�bo�ta�mi
to�wa�rzy�szą�cy�mi�to 135�mln�zł.�

– Ile bu dyn ków miesz kal nych po kry -
tych jest eter ni tem, bądź po sia da ele -
men ty za wie ra ją ce azbest?
–� Na chwi�lę� obec�ną� zde�mon�to�wa�no

i zu�ty�li�zo�wa�no�z 47�bu�dyn�ków�miesz�kal�-
nych�oko�ło 632,12�Mg�tj.�oko�ło 61 240�m2

okła�dzin�z płyt�ace�ko�lo�wych.
Ak�tu�al�nie�do zde�mon�to�wa�nia�i uty�li�za�-

cji�po�zo�sta�je�tyl�ko�oko�ło 250�m2 okła�dzin
z płyt�azbe�sto�wo�-ce�men�to�wych.
Li�kwi�da�cja�z bu�dyn�ków�okła�dzin�ace�ko�-

lo�wych� to� cał�ko�wi�ta� li�kwi�da�cja� za�gro�żeń
zwią�za�nych�z azbe�stem.�Rok 2011�to�rok,
w któ�rym�z bu�dyn�ków�miesz�kal�nych�Spół�-
dziel�ni�cał�ko�wi�cie�usu�nię�ty�zo�sta�nie�ace�kol.�

– Ja kie no we roz wią za nia tech no lo -
gicz ne pro mu je ChSM i ja kie są pla ny
w tym ob sza rze?
–�Spół�dziel�nia�pro�mu�je�i wdra�ża�no�wo�-

cze�sne� roz�wią�za�nia� tech�nicz�ne� ta�kie,
któ�re�ob�ni�ża�ją�kosz�ty�utrzy�ma�nia�za�so�bów
a wiec�ta�kie,�któ�re�przy�no�szą�okre�ślo�ne
ko�rzy�ści�lo�ka�to�rom.�Od 2009�r.�do�ko�nu�-
je�my�wy�mia�ny�wo�do�mie�rzy�tra�dy�cyj�nych

No wo cze sny pro fe sjo na lizm 
Roz mo wa

z gRZE gO RZEM gOWARZEWSKIM
Pre ze sem Cho rzow skiej Spół dziel ni

Miesz ka nio wej 
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na wo�do�mie�rze�z od�czy�tem�ra�dio�wym.�Są
to�wo�do�mie�rze�bar�dzo�czu�łe,�któ�re�wska�-
żą�każ�dą�nie�po�żą�da�ną�in�ge�ren�cję�w ich
funk�cjo�no�wa�nie,�a tak�że�są�du�żym�uła�-
twie�niem�dla�lo�ka�to�rów�gdyż�ich�od�czyt
od�by�wa�się�dro�gą�ra�dio�wą.
Ce�lem�ob�ni�że�nia� kosz�tów� cen�tral�ne�go

ogrze�wa�nia�i cie�płej�wo�dy�użyt�ko�wej�na in�-
sta�la�cjach�mon�tu�je�my�pod�pio�no�we�za�wo�-
ry�re�gu�la�cyj�ne,�któ�re�ogra�ni�cza�ją�cyr�ku�la�cję
szcze�gól�nie�w go�dzi�nach�noc�nych�utrzy�mu�-
jąc�tem�pe�ra�tu�rę�wo�dy�wwiel�ko�ściach�za�da�-
nych.�Dla�za�bez�pie�cze�nia�in�sta�la�cji�wo�dy
zim�nej�mon�tu�je�my�za�wo�ry�an�ty�ska�że�nio�we,
któ�re�za�bez�pie�cza�ją�wo�dę�przez�wtór�nym
za�nie�czysz�cze�niem.�Przy�go�to�wu�je�my�tak�-
że�pro�gram�po�pra�wy�izo�la�cyj�no�ści�ścian�do�-
cie�plo�nych�w la�tach 90-tych.�Bu�dyn�ki�te�po�-
sia�da�ją� war�stwę� do�cie�ple�nia� gr. 5-7 cm
i w chwi�li�obec�nej�nie�speł�nia�ją�obo�wią�zu�-
ją�cych�norm�ciepl�nych.�Miesz�kań�cy�tych�bu�-
dyn�ków�czu�ją�się�po�krzyw�dze�ni�i do�ma�ga�-
ją�się�uzu�peł�nie�nia�ocie�ple�nia.�Tech�no�lo�gie
ta�kich�do�cie�pleń�są�już�opra�co�wa�ne�i po�sia�-
da�ją�ko�niecz�ne�apro�ba�ty�tech�nicz�ne.�Prze�-
pro�wa�dza�na jest�też�mo�der�ni�za�cja�oświe�-
tle�nia� te�re�nów� ze�wnętrz�nych� po�przez
wy�mia�nę� opraw� na opra�wy� ener�go�osz�-
częd�ne�ty�pu�LED.�Efek�tem�jest�znacz�ne�ob�-
ni�że�nie�kosz�tów.�Po�dob�nie�dla�oświe�tle�nia
kla�tek� scho�do�wych� sto�su�je�my� już� lam�py
ener�go�osz�częd�ne.
Mon�tu�je�my� pod�grze�wy� ry�nien,� które

w okre�sie� zi�mo�wym� za�bez�pie�cza�ją
przed two�rze�niem� się� so�pli� i na�wi�sów
śnież�nych.
W dal�szym�cią�gu�Spół�dziel�nia�pro�wa�-

dzi� mo�der�ni�za�cję� dźwi�gów� oso�bo�-
wych�–�dźwi�gi�sta�re�go�ty�pu�wy�mie�nia�my
na dźwi�gi� no�wo�cze�sne� i bez�piecz�ne.
W 2011� r.� mo�der�ni�za�cji� pod�da�je�my 9
szt.�dźwi�gów.�Na ogól�ną�licz�bę 170�dźwi�-
gów�w za�so�bach�na�szej�Spół�dziel�ni�zmo�-
der�ni�zo�wa�li�śmy 113�szt.�

– W ja ki spo sób spół dziel nia an ga -
żu je się w ży cie lo kal ne spo łecz no ści?
–�Z isto�ty�dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni�wy�-

ni�ka�tak�że�dzia�łal�ność�spo�łecz�na i oświa�-
to�wo�–kul�tu�ral�na świad�czo�na na rzecz
człon�ków�i ich�ro�dzin.�Ten�seg�ment�dzia�-
łal�no�ści� Spół�dziel�ni�ma� dłu�gą� tra�dy�cję.

Na chwi�lę� obec�ną� Cho�rzow�ska� Spół�-
dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�ma�udział�w ży�ciu
spo�łecz�no�ści�lo�kal�nych�w któ�rej�funk�cjo�-
nu�je�na wie�lu�płasz�czy�znach.�Głów�nym
ośrod�kiem�w któ�rym�sku�pia�dzia�łal�ność
spo�łecz�no�-kul�tu�ral�na Spół�dziel�ni�jest�Klub
„Po�ko�le�nie”.�To�tu�taj�or�ga�ni�zo�wa�ne�są�kon�-
cer�ty,�re�ci�ta�le�i wy�sta�wy,�a tak�że�róż�ne�sta�-
łe�za�ję�cia�re�kre�acyj�no�-spor�to�we�–�ae�ro�-
bic,�cal�la�ne�tics,�kur�sy�tań�ca�czy�za�ję�cia
sztuk�wal�ki.�W Klu�bie�„Po�ko�le�nie”�or�ga�-
ni�zo�wa�ne�są�tak�że�im�pre�zy�oko�licz�no�ścio�-
we� jak� choć�by� Dzień� Dziec�ka,� Dzień
Bab�ci�i Dziad�ka,�im�pre�zy�mi�ko�ła�jo�we�itp.
Naj�młod�si� miesz�kań�cy� ma�ją� tu� swo�je
ko�ła�za�in�te�re�so�wań,�pro�wa�dzą�te�atrzyk,
or�ga�ni�zo�wa�ny�jest�dla�nich�let�ni�i zi�mo�wy
wy�po�czy�nek�w for�mie�pół�ko�lo�nii,�a naj�star�-
si�miesz�kań�cy�zrze�sze�ni�w klu�bie�se�nio�-
ra,� w któ�rym� re�gu�lar�nie� się� spo�ty�ka�ją.
Dzia�łal�ność� dla� lo�kal�nej� spo�łecz�no�ści
jed�nak�że�nie�ogra�ni�cza�się�tyl�ko�do dzia�-
łal�no�ści�Klu�bu�„Po�ko�le�nie”,�ChSM�or�ga�-
ni�zu�je�tak�że�co�rocz�ne�fe�sty�ny�dla�miesz�-
kań�ców,� dzie�ci� i mło�dzież� ry�wa�li�zu�je
w spar�ta�kia�dach�i tur�nie�jach�pił�ki�noż�nej
i te�ni�sa�sto�ło�we�go.�Spół�dziel�nia�nie�za�po�-
mi�na o tak�że�o oso�bach�star�szych�i sa�mot�-
nych.�Po�za wspo�mnia�nym�klu�bem�se�nio�-
ra�są�or�ga�ni�zo�wa�ne�dla�tych�miesz�kań�ców
wy�ciecz�ki,�a tak�że�oko�licz�no�ścio�we�spo�-
tka�nia�na któ�rych�mo�gą�spo�tkać�się,�po�-
roz�ma�wiać,�ode�rwać�się�od pro�ble�mów
co�dzien�no�ści.�Sta�ra�my�się�tak�że�wspie�-
rać� oso�by� nie�peł�no�spraw�ne� –� dla� nich
rów�nież�or�ga�ni�zo�wa�ne�są�co�rocz�nie�wy�-
ciecz�ki,� po�nad�to� Spół�dziel�nia� za�wsze
jest�otwar�ta�na ich�pro�ble�my�i sta�ra�się
po�ma�gać�w ich�roz�wią�zy�wa�niu.�Są�dzi�my,
że�ta�sze�ro�ka�ofer�ta�in�te�gro�wa�nia�spół�-
dziel�czej�spo�łecz�no�ści�ma�swo�je�sta�łe
miej�sce� w ży�ciu� na�szych� osie�dli,� jak
i mia�sta.�War�to�wspo�mnieć,�że�Cho�rzow�-
ska�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�wy�da�je
jest� tak�że� mie�sięcz�nik� „Wia�do�mo�ści
Spół�dziel�cze”,� któ�re�go� tra�dy�cja� się�ga
lat�trzy�dzie�stych�ubie�głe�go�wie�ku,�w któ�-
rym�obok�in�for�ma�cji�znaj�du�ją�się�tak�że
za�pro�sze�nia�i re�la�cje�z im�prez�spo�łecz�-
no�-kul�tu�ral�nych.�Po�zo�sta�je�mieć�na�dzie�-
ję,�że�w świe�tle�pro�jek�to�wa�nych�nie�ko�-

rzyst�nych� nie�ste�ty� dla� spół�dziel�czo�ści
zmian�usta�wo�wych�dzia�łal�ność�spo�łecz�-
no�-kul�tu�ral�na na rzecz� miesz�kań�ców
bę�dzie�mo�gła�być�kon�ty�nu�owa�na i do�-
tych�cza�so�wy�do�ro�bek�nie�zo�sta�nie�za�-
prze�pasz�czo�ny.�

– na ko niec war to po ru szyć kwe stię
se gre ga cji od pa dów. Jak na chwi lę
obec ną wy glą da pro mo cja tych dzia -
łań wraz z ochro ną śro do wi ska w ob -
rę bie funk cjo no wa nia ChSM?
–�Spół�dziel�nia�po�sia�da�za�war�te�umo�wy

na usu�wa�nie� od�pa�dów� ko�mu�nal�nych
z dwie�ma�fir�ma�mi�tj.�PTS�AL�BASp.�z o.o.
oraz�Pry�wat�ny�Za�kład�Oczysz�cza�nia�Mia�-
sta� Wal�de�mar� Strach.� Do obo�wiąz�ków
w/w firm�oprócz�usu�wa�nia�od�pa�dów�ko�mu�-
nal�nych�zgod�nie�z umo�wą�na�le�ży�tak�że
wy�wóz 4�ra�zy�w mie�sią�cu�od�pa�dów�wiel�-
ko�ga�ba�ry�to�wych�oraz�se�gre�ga�cja�od�pa�dów
po�przez�umiesz�cze�nie�w wy�zna�czo�nych
miej�scach�kon�te�ne�rów�na szkło�oraz�bu�-
tel�ki�pla�sti�ko�we.�
Spół�dziel�nia�pro�wa�dzi�rów�nież�se�gre�-

ga�cję�od�pa�dów�po�przez�in�for�mo�wa�nie�lo�-
ka�to�rów�o bez�płat�nej� zbiór�ce�od�pa�dów
nie�bez�piecz�nych�pro�wa�dzo�ną�przez�Urząd
Mia�sta�Cho�rzów.
Zbie�ra�ne�są�wte�dy�ta�kie�od�pa�dy�jak:�ba�-

te�rie,�świe�tlów�ki,�ole�je�i sma�ry,�reszt�ki�farb
i la�kie�rów,� roz�pusz�czal�ni�ki,� opa�ko�wa�nia
po sub�stan�cjach�nie�bez�piecz�nych,�tj.�środ�-
ki�ochro�ny�ro�ślin,�zu�ży�ty�sprzęt�elek�trycz�-
ny�i elek�tro�nicz�ny�oraz�che�mi�ka�lia.�Ochro�-
na śro�do�wi�ska�na�le�ży�rów�nież�do prio�ry�te�tu
dzia�łal�no�ści�na�szej�Spół�dziel�ni.�Od sze�re�-
gu� lat� li�kwi�du�je�my� ogrze�wa�nie� pie�co�we
wpro�wa�dza�jąc�w to�miej�sce�ogrze�wa�nie
cen�tral�ne�za�si�la�ne�z sie�ci�lub�z lo�kal�nych�ko�-
tłow�ni�ga�zo�wych.�W 2010�r.�wpro�wa�dzo�no
cen�tral�ne�ogrze�wa�nie�do bu�dyn�ków�przy ul.
Wol�skie�go 13-15,17-19�a obec�nie�trwa�ją
pra�ce�w bu�dyn�kach�przy ul.�Wol�skie�go 18-
20�i Wol�skie�go 22-24.�W Spół�dziel�ni�ogó�-
łem� zli�kwi�do�wa�no� ogrze�wa�nie� pie�co�we
w 23�bu�dyn�kach,�co�nie�wąt�pli�wie�przy�czy�-
ni�ło�się�do znacz�nej�po�pra�wy�sta�nu�śro�do�-
wi�ska�w Cho�rzo�wie.�

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na Gal�la

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 zarzą dzania i or -
ga ni za cji na Uni wer sy te cie War szaw skim, stu dio wał tak że ję zyk nie miec ki w Go ethe In sti tut w Iser -
lohn. Od 1968 r. Grze gorz Go wa rzew ski peł nił kie row ni cze funk cje w Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio we, m.in. dyrek to ra Za kła du Re mon to wo-Bu dow la nego, a na stęp nie od 1983 r. 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 1991-1998 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. Grze gorz Go wa rzew -
ski był za stęp cą Pre zy den ta Mia sta Pie ka ry Ślą skie, a w okre sach 1994-1998 oraz 2003-2005 r.
peł nił funk cję Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta w Pie ka rach Ślą skich. Od 2003 r. po now nie zwią -
za ny za wo do wo z Cho rzow ską Spół dziel nią Miesz ka nio wa, po cząt ko wo na sta no wi sku Za stęp -
cy Pre ze sa Za rzą du, Dy rek to ra ds. Tech nicz nych i Eks plo ata cji, a od 2004 r. pia stu je sta no wi sko
Pre ze sa Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej.
Lau re at cen nych wy róż nień m.in. od zna ka Za słu żo ne go Dzia ła cza Ru chu Spół dziel cze go, dwu krot -
na Zło ta Od zna ka Ho no ro wa „Za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go”. 

Chorzowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-500 Chorzów
ul. Kopalniana 4a

Centrala: 32 2414 271 do 3
Sekretariat: 32 2416 856

Fax 32 2416 012
www.chsm.com.pl

sekretariat@chsm.com.pl
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Stawiamy
na rozwój

– eL TrAnS Sp. z o.o. nie ustan nie
się roz wi ja. W czym tkwi suk ces fir -
my?
–�EL�TRANS�jest�fir�mą�po�sia�da�ją�cą�do�-

świad�cze�nie,�wy�ni�ka�ją�ce�z pra�wie 20-let�-
niej� dzia�łal�no�ści� na ryn�ku.� Wpraw�dzie
w obec�nej� for�mie� or�ga�ni�za�cyj�nej� fir�ma
roz�po�czę�ła� swo�ją� dzia�łal�ność� do�pie�ro
w stycz�niu 2001�ro�ku,�jed�nak�że�jest�ona
kon�ty�nu�ator�ką�dzia�łal�no�ści�han�dlo�wej�za�-
po�cząt�ko�wa�nej�w 1992�ro�ku�przez�Przed�-
się�bior�stwo�Han�dlo�we� „EL�TRANS”�S.C.
Na�sza�spół�ka�jest�fir�mą�nie�ustan�nie�sta�wia�-
ją�cą�za cel�dal�szy�swój�roz�wój.�Sta�ra�my�się
wy�ko�rzy�stu�jąc� po�sia�da�ne� za�so�by� ludz�-
kie,�wy�pra�co�wa�ną�or�ga�ni�za�cję�pra�cy�i nie�-
zbęd�ne�za�ple�cze�tech�nicz�ne,�wzbo�ga�cać
ga�mę�ofe�ro�wa�nych�wy�ro�bów�oraz�świad�-
czo�nych�przez�nas�usług�przy jed�no�cze�-
snym�pod�no�sze�niu�ich�ja�ko�ści.�
Wzmac�nia�jąc�po�zy�cję�fir�my�na ryn�ku�ry�-

wa�li�zu�je�my� sku�tecz�nie� z kon�ku�ren�cją,
któ�ra�jest�obec�nie�bar�dzo�sil�na.�Wkła�da�-
my� wie�le� wy�sił�ku,� aby� spro�stać�
co�raz� więk�szym� wy�ma�ga�niom� kon�tra�-
hen�tów,�któ�rzy�ocze�ku�ją�kom�plek�so�we�go�
re�ali�zo�wa�nia�ich�po�trzeb.�Utrzy�ma�nie�do�-
tych�cza�so�wych�klien�tów�jak�i po�zy�ski�wa�-
nie�no�wych�wy�ma�ga�za�rów�no�wszech�-
stron�no�ści� jak� i so�lid�no�ści� oraz
nie�za�wod�no�ści� przy re�ali�za�cji� ich� zle�-
ceń.� Z po�wo�dze�niem� dzia�ła�my� przede
wszyst�kim� w gór�nic�twie,� jak� rów�nież
w elek�tro�ener�ge�ty�ce,�w prze�my�śle�me�ta�-
lur�gicz�nym,�bu�dow�nic�twie�i ko�lei.�Dzia�ła�-
my� rów�nież� w za�kre�sach� in�we�sty�cyj�-
nych,� gdyż� re�ali�zu�je�my� kom�plek�so�we
i spe�cja�li�stycz�ne�do�sta�wy�to�wa�rów�i urzą�-
dzeń�oraz�wy�po�sa�że�nia�wraz�z mon�ta�żem
i ser�wi�sem�po�wy�ko�naw�czym.
EL�TRANS Sp.�z o.o.�zmie�rza�do ko�or�-

dy�na�cji�i re�ali�za�cji�w co�raz�szer�szym�za�-
kre�sie�za�dań�wy�ko�naw�czych�–�po�cząw�szy
od pro�jek�tu�po wy�ko�na�nie,�z jed�no�cze�snym
za�pew�nie�niem�do�staw�nie�zbęd�nych�ma�-
te�ria�łów.

Obec�nie� EL�TRANS� two�rzy� GRU�PĘ
KA�PI�TA�ŁO�WĄ� skła�da�ją�cą� się� łącz�nie
z sze�ściu� pod�mio�tów,� w skład� któ�rej
wcho�dzą:� EL�TRANS�An�dry�siak,� Kul�fan
Spół�ka� Jaw�na,� EL�TRANS Sp.� z o.o.,
EL�TRANS� In�sta�la�cje Sp.� z o.o.,
EL�TRANS�Pro�jekt Sp.�z o.o.,�EL�TRANS
Mi�ning S.A.� oraz� EL�KOP� Elek�tro�mon�-
taż Sp.�z o.o.,�któ�ry�od dnia 1� lip�ca�br.
zmie�nił�swo�ją�na�zwę�na Elek�tro�mon�taż
EG Sp.�z o.o.
Za�mie�rze�niem�GRU�PY�EL�TRANS�jest

zin�ten�sy�fi�ko�wa�nie�i roz�sze�rze�nie�jej�dzia�-
łal�no�ści� z wy�ko�rzy�sta�niem� wspól�ne�go
po�ten�cja�łu,�umoż�li�wia�ją�ce�go�wy�ko�ny�wa�-
nie� zde�cy�do�wa�nie�bar�dziej� kom�plek�so�-
wych�i spe�cja�li�stycz�nych�za�dań.�
Na osią�gnię�cie� suk�ce�su� ma� wpływ

wie�le� czyn�ni�ków,� któ�rym� sta�ra�my� się
spro�stać.� Jed�nak�że� iden�ty�fi�ku�ją�cy� się
z fir�mą,�w tym�zwią�za�ni�do�świad�cze�ni�pra�-
cow�ni�cy�oraz�ich�de�ter�mi�na�cja�w dzia�ła�-
niu�to�je�den�z gwa�ran�tów�suk�ce�su.�Dy�na�-
micz�nie�do�sto�so�wu�je�my�się�do ocze�ki�wań
ryn�ku�w sfe�rze�or�ga�ni�za�cyj�nej,�a tak�że�po�-
przez�za�pew�nie�nie�atrak�cyj�no�ści�na�szej
ofer�ty� przy jed�no�cze�snym� za�cho�wa�niu
rze�tel�no�ści� oraz� so�lid�no�ści�w sto�sun�ku
do na�szych�part�ne�rów�i kon�tra�hen�tów.�Po�-
mi�mo�wy�so�kie�go�pro�fe�sjo�na�li�zmu�wkła�da�-
ne�go�w ra�mach�w ra�mach�pro�wa�dzo�nych
przez� nas� dzia�łań� go�spo�dar�czych,� nie
uda�je� nam� się� unik�nąć� tak�że� po�ra�żek.
Trak�tu�je�my� je� jed�nak� ja�ko� do�dat�ko�we
do�świad�cze�nie� i sta�ra�my� się� wy�cią�gać
wła�ści�we�wnio�ski,�po�przez�wzmoc�nie�nie
swo�ich�dzia�łań�w ko�lej�nych�re�ali�za�cjach
go�spo�dar�czych.

– Fir ma eL TrAnS po wsta ła w 1992
roku, jak na prze strze ni lat kształ to wa -
ła się jej dzia łal ność?
–�Fir�ma�EL�TRANS�po�wsta�ła�w 1992�ro�-

ku�z ini�cja�ty�wy�za�ło�ży�cie�li:�Re�gi�ny�An�dry�-
siak,�Ry�szar�da�An�dry�sia�ka�oraz�Ja�na Kul�-
fa�na.� Przed�się�bior�stwo� Han�dlo�we
„EL�TRANS”�S.C.�roz�po�czę�ło�dzia�łal�ność

han�dlo�wą�na dzier�ża�wio�nej�w Ka�to�wi�cach
przy ul.� Bo�cheń�skie�go� nie�ru�cho�mo�ści.
Ów�cze�sna�dzia�łal�ność�po�le�ga�ła�głów�nie
na dys�try�bu�cji� ka�bli,� prze�wo�dów� oraz
opraw�oświe�tle�nio�wych,�w zde�cy�do�wa�nej
więk�szo�ści�dla�sek�to�ra�gór�ni�cze�go.�Dy�na�-
micz�ny�roz�wój�fir�my�z bar�dzo�do�bry�mi�wy�-
ni�ka�mi�fi�nan�so�wy�mi�po�zwo�lił�na po�zy�ska�-
nie�ma�jąt�ku�trwa�łe�go�W ro�ku 1995�Spół�ka
Cy�wil�na „EL�TRANS”�sta�ła�się�wła�ści�cie�-
lem�nie�ru�cho�mo�ści�znaj�du�ją�cej�się�w Ka�-
to�wi�cach�przy ul.�Bo�cheń�skie�go 87,�gdzie
uru�cho�mio�no� ze�spół� ma�ga�zy�nów� kry�-
tych� i otwar�tych,�dział�han�dlo�wy� i dział
trans�por�tu.� Dwa� la�ta� póź�niej,� tj.� w ro�-
ku 1997� Spół�ka� ku�pi�ła� nie�ru�cho�mość
po�ło�żo�ną�w Cho�rzo�wie�przy ul.�In�wa�lidz�-
kiej 11,�gdzie�dzia�łal�ność�zo�sta�ła�po�sze�-
rzo�na tak�że� o usłu�gi� mo�to�ry�za�cyj�ne
w związ�ku�z uru�cho�mie�niem�Sta�cji�Ob�słu�-
gi�Sa�mo�cho�dów.�Nie�dłu�go�po�tem,�w 1998
ro�ku� Spół�ka� do�ko�na�ła� za�ku�pu� do�mu
wcza�so�we�go�w Ustro�niu�i po nie�zbęd�nych
pra�cach� re�mon�to�wo�-mo�der�ni�stycz�nych
roz�po�czę�ła� dzia�łal�ność� ho�te�lar�sko�-ga�-
stro�no�micz�ną.�
Na prze�ło�mie�lat 2000�i 2001�de�cy�zją

wła�ści�cie�li,�na pod�sta�wie�no�we�go�Ko�dek�-
su�Spół�ek�Han�dlo�wych,�do�ko�na�no�prze�-
kształ�ce�nia�Przed�się�bior�stwa�Han�dlo�we�-
go�„EL�TRANS”�S.C.�w spół�kę:�EL�TRANS
An�dry�siak,�Kul�fan�Spół�ka�Jaw�na.�W grud�-
niu 2000� ro�ku� po�wo�ła�no� no�wą� fir�mę
pod na�zwą�„EL�TRANS” Sp.�z o.o.�z za�-
mia�rem� po�wie�rze�nia� jej� do�tych�cza�so�-
wych�za�dań�han�dlo�wych�re�ali�zo�wa�nych
przez� Przed�się�bior�stwo� Han�dlo�we
„EL�TRANS”�S.C.� oraz� z za�mie�rze�niem
znacz�ne�go�roz�sze�rze�nia�dzia�łal�no�ści.
Stop�nio�wo�po�stę�po�wał�kon�se�kwent�ny

po�dział�za�kre�su�dzia�łal�no�ści�tych�Spół�ek,
któ�re�go�efek�tem�jest�osta�tecz�ny�kształt
obu�firm.�Spół�ka�Jaw�na obec�nie�zaj�mu�-
je�się�głów�nie�ad�mi�ni�stro�wa�niem�po�sia�da�-
ne�go� ma�jąt�ku� oraz� je�go� wy�naj�mo�wa�-
niem� pod�mio�tom� go�spo�dar�czym.

Rozmowa 
z mariuszem saratowiCzem, 

Prezesem Zarządu ELTRANS Sp. z o.o. 
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„EL�TRANS” Sp.�z o.o.�sta�jąc�się�kon�ty�nu�-
ator�ką�dzia�łal�no�ści�han�dlo�wej,�roz�po�czę�-
tej� przez� Spół�kę� Cy�wil�ną,� po�cząw�szy
od 2004�ro�ku�roz�wi�nę�ła�rów�nież�dzia�łal�-
ność� usłu�go�wą� w za�kre�sie� wy�ko�naw�-
stwa�prac�elek�tro�in�sta�la�cyj�nych�i elek�tro�-
mon�ta�żo�wych.
Obec�nie� sie�dzi�ba� Spół�ki� usy�tu�owa�-

na jest�w Cho�rzo�wie� przy ul.� In�wa�lidz�-
kiej 11.�Znaj�du�je�się�tu�taj�bu�dy�nek�Za�rzą�-
du,�a w je�go�ra�mach�funk�cjo�nu�je�Za�rząd
Spół�ki,�Pion�Ob�słu�gi�Ryn�ku�Gór�ni�cze�go,
Pion� Roz�wo�ju� Ryn�ków,� Pion� Ob�słu�gi
Klien�tów� Stra�te�gicz�nych,� Pion� Ob�słu�gi
Ryn�ku� Ener�ge�tycz�ne�go,� Pion� Ad�mi�ni�-
stra�cji,�Ana�liz�Eko�no�micz�nych�i Con�trol�-
lin�gu� oraz� Pion� Fi�nan�so�wo�-Księ�go�wy.
Po�nad�to�obok�są�zlo�ka�li�zo�wa�ne�ma�ga�zy�-
ny�kry�te�i otwar�te.

– eL TrAnS Sp. z o.o. by ła jed nym
z ini cja to rów po wo ła nia Unii Hur tow -
ni elek trycz nych el -Plus. Pro szę przy -
bli żyć dzia łal ność jej po wo ła nia. 
–�W cza�sie,�kie�dy�Spół�ka�„EL�TRANS”

ule�ga�ła�ge�ne�ral�nej�prze�bu�do�wie�w 2000
ro�ku,�zro�dzi�ła�się� tak�że,�zde�cy�do�wa�nie
i ak�tyw�nie�po�pie�ra�na przez�„EL�TRANS”,
ini�cja�ty�wa�po�wo�ła�nia�Unii�Hur�tow�ni�Elek�-
trycz�nych�EL�-Plus Sp.�z o.o.�ja�ko�przed�-
się�wzię�cie�re�ali�zo�wa�ne�przez�gru�pę�pol�-
skich�pod�mio�tów�go�spo�dar�czych�–�li�de�rów
w hur�to�wym�han�dlu�ar�ty�ku�ła�mi�elek�tro�-
tech�nicz�ny�mi,� dys�po�nu�ją�cych� wie�dzą,
do�świad�cze�niem� oraz� ka�pi�ta�łem� gwa�-
ran�tu�ją�cym�bez�pie�czeń�stwo�fi�nan�so�we.
EL�TRANS�stał�się�jed�nym�z dzie�wię�ciu,
a obec�nie�trzy�na�stu�part�ne�rów�Unii.�Funk�-
cję�wi�ce�pre�ze�sa�Za�rzą�du�do spraw�Ryn�-
ku�Ka�bli�i Prze�wo�dów�po�wie�rzo�no�współ�-
wła�ści�cie�lo�wi� fir�my� „EL�TRANS”� –
Ry�szar�do�wi��An�dry�sia�ko�wi,�któ�ry�obec�nie
peł�ni�funk�cję�wi�ce�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�-
dy�Nad�zor�czej�Unii�Hur�tow�ni�Elek�trycz�-
nych�EL�-Plus.

– eL TrAnS Sp. z o.o. po za dzia łal -
no ścią han dlo wą wy róż nia się na tle in -
nych firm tym, że nie po zo sta je obo jęt -
ny na ludz kie cier pie nie. Od wie lu lat
wspo ma ga ją Pań stwo po trze bu ją cych.
–�Wmia�rę�na�szych�moż�li�wo�ści�sta�ra�my

się�po�ma�gać�po�trze�bu�ją�cym,�po�pie�ra�my
ak�cje�or�ga�ni�zo�wa�ne�w na�szym�re�gio�nie,
nio�sąc�po�moc�przede�wszyst�kim�dzie�ciom
oraz�mło�dzie�ży,�a tak�że�wspie�ra�jąc�przed�-
się�wzię�cia� na�uko�wo�-tech�nicz�ne.� Re�ali�-

zu�je�my�sta�łe�wspar�cie�dla�To�wa�rzy�stwa
Ochro�ny� Praw� i God�no�ści� Dziec�ka
„WY�SPA”�(or�ga�ni�zu�ją�cą�czas�wol�ny�i wy�-
po�czy�nek� dla� dzie�ci� z ubo�gich� ro�-
dzin�–�„WA�KA�CJE�ZA�GRO�SIK”,�spo�tka�-
nia� świą�tecz�ne,� ak�cje� cha�ry�ta�tyw�ne
na świe�żym�po�wie�trzu,�po�moc�przy przy�-
go�to�wa�niu�sal�do za�jęć).�Wspie�ra�my�dzia�-
łal�ność�Ośrod�ka�Szkol�no�-Wy�cho�waw�cze�-
go� w Stem�ple�wie� w woj.� łódz�kim� oraz
Sto�wa�rzy�sze�nie� Ma�my� Wiel�kie� Ser�ca
w gmi�nie�Świ�ni�ce�Warc�kie�w woj.�łódz�kim.
Głów�ne�ce�le�Sto�wa�rzy�sze�nia� to�przede
wszyst�kim�dzia�ła�nie�na rzecz�osób�nie�peł�-
no�spraw�nych,�ze�szcze�gól�nym�uwzględ�-
nie�niem� roz�wo�ju� i pro�mo�cji� pla�ców�ki
kształ�ce�nia� spe�cjal�ne�go�w Stem�ple�wie.
Udzie�la�li�śmy� tak�że�po�mo�cy�Miej�skie�mu
Przed�szko�lu�nr 3�w Ka�to�wi�cach,�Ro�dzin�-
ne�mu�Do�mu�Dziec�ka�w Cho�rzo�wie,�po�mo�-
cy�fi�nan�so�wej�cho�rym�dzie�ciom�na rzecz
Fun�da�cji�„Zdą�żyć�z po�mo�cą”.�Uda�ło�się
nam�tak�że�kil�ka�krot�nie�ufun�do�wać�na�gro�-
dy�dla�fi�na�li�stów�kon�kur�sów�dla�mło�dzie�-
ży�szkół�śred�nich�o pro�fi�lu�elek�trycz�nym
„Z elek�try�ką�przez�Świat”.�Sta�ra�my�się�tak�-
że�wspie�rać�ak�cje�or�ga�ni�zo�wa�ne�przez�Ca�-
ri�tas�i Chrze�ści�jań�ską�Służ�bę�Cha�ry�ta�tyw�-
ną.� Zda�je�my� so�bie� spra�wę,� że� osób
po�trze�bu�ją�cych�jest�bar�dzo�wie�le,�nie�ste�-
ty�nie�je�ste�śmy�w sta�nie�po�móc�wszyst�kim
ale�sta�ra�my�się�na mia�rę�na�szych�moż�li�-
wo�ści�wspie�rać�tych�naj�bar�dziej�po�krzyw�-
dzo�nych�przez�los.
Przy�ję�tą�przez�Wła�dze�EL�TRANS Sp.

z o.o.�stra�te�gią�jest�pro�wa�dze�nie�dzia�łal�-
no�ści�go�spo�dar�czej,�przy jed�no�cze�snym
ak�tyw�nym�włą�cza�niu�się�w ży�cie�spo�łecz�-
ne�i kul�tu�ral�ne�na�sze�go�re�gio�nu�oraz�kra�-
ju.� Uczest�ni�czy�my� z za�an�ga�żo�wa�niem
w dzia�ła�niach�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych
ta�kich�jak:�Gór�ni�cza�Izba�Prze�my�sło�wo�-
-Han�dlo�wa,�Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa,�Sto�-
wa�rzy�sze�nie� Elek�try�ków� Pol�skich,� Re�-
gio�nal�na� Izba� Go�spo�dar�cza.� Chcąc
za�pre�zen�to�wać�na�sze�osią�gnię�cia,�moż�-
li�wo�ści�oraz�ak�tu�al�ną�ofer�tę�Spół�ki�ser�decz�-
nie�za�pra�sza�my�do od�wie�dze�nia�na�sze�go
sto�iska� na Mię�dzy�na�ro�do�wych� Tar�gach
Gór�nic�twa,� Prze�my�słu� Ener�ge�tycz�ne�go
i Hut�ni�cze�go�„KA�TO�WI�CE”�w dniach 6-9
wrze�śnia 2011�ro�ku.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na Gal�la

Ma riusz Sa ra to wicz – ab sol went Po li tech ni ki Ślą skiej na Wy dzia le Trans por tu, IX edy cji ame -
ry kań sko -pol skich stu diów po dy plo mo wych z za kre su przy ja znej dla śro do wi ska re struk tu ry za -
cji prze my słu cięż kie go. Ab sol went Uni wer sy te tu War szaw skie go Wy dzia łu Za rzą dza nia w za -
kre sie Me ne dżer Eu ro pej ski, oraz po śred nic twa w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi. Z Fir mą EL TRANS
zwią za ny jest od 1997 ro ku, na to miast z EL TRANS Sp. z o.o. od mo men tu jej po wo ła nia czy li
od 2000 r., peł niąc od te go cza su funk cję Pre ze sa Za rzą du. 
Wy róż nio ny Srebr nym Krzy żem Za sług Pre zy den ta RP (2004), Srebr nym Me da lem za Za słu gi dla
Obron no ści Kra ju Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej (2010), Me da lem im. Ja na Ma sa ry ka przy -
zna wa nym przez Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych Re pu bli ki Cze skiej (2007). Laureat Wiel-
kiej Nagrody z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – Autorytet Budownictwa i Go-
spodarki Śląskiej (2010).  

Pod�su�mo�wa�niu� rocz�nej� dzia�łal�no�ści
po�świę�co�ne�by�ło�Ko�le�gium�„Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go”,� któ�re� od�by�ło
się 19�kwiet�nia�br.�Prze wod ni czą cy do�-
tych�cza�so�wej�pre�zy�den�cji, Ta de usz Wnuk
otwie�ra�jąc�spo�tka�nie�po�dzię�ko�wał�wszyst�-
kim� uczest�ni�kom�Fo rum za uży�tecz�ną
i kon�struk�tyw�ną� współ�pra�cę� w okre�sie
trze�ciej�pre�zy�den�cji.�Ze�bra�ni�po�now�nie�po�-
wie�rzy�li� prze�wod�ni�cze�nie� Fo rum Ślą�-
skiej�Izbie�Bu�dow�nic�twa.�Prze�wod�ni�czą�-
cy�do�tych�cza�so�wej�pre�zy�den�cji�Fo rum,
Ta de usz Wnuk do�ko�nał�kom�plek�so�we�go
pod�su�mo�wa�nia� wspól�nej� dzia�łal�no�ści
w okre�sie�kwie�cień 2010�–�ma�rzec 2011.
Przed�się�wzię�cia,�któ�re�zo�sta�ły�wspól�nie
zor�ga�ni�zo�wa�ne�przez�plat�for�mę�Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go to�uży�tecz�ne
se�mi�na�ria� szko�le�nio�we,� spo�tka�nia� au�-
tor�skie�i te�ma�tycz�ne,�kon�fe�ren�cja�„II Ślą -
skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa
i nie ru cho mo ści” po�łą�czo�na po raz
pierw�szy�z ob�cho�da�mi�„Ślą skie go Dnia
Bu dow la nych”,�a tak�że XIII Ga la Bu dow -
nic twa. 

Seminaria szkoleniowe

W ma�ju 2010�r.�oraz�w lu�tym 2011�r.
mia�ły�miej�sce�wy�jaz�do�we�se�mi�na�ria�szko�-
le�nio�we�uczest�ni�ków�Fo rum Bu dow nic -
twa Ślą skie go. Tra�dy�cyj�nie�już�uczest�ni�-
cy�wy�bra�li�się�do Ustro�nia�Ślą�skie�go,�gdzie
obok�rze�tel�nych�in�for�ma�cji,�in�te�re�su�ją�cych
dys�ku�sji�nie�za�bra�kło�rów�nież�bu�du�ją�cej
współ�pra�cy�i in�te�gra�cji.�
W dniach 21-22�ma�ja 2010�r.,�od�by�ło�się

se�mi�na�rium� szko�le�nio�we� Ślą�skiej� Izby
Bu�dow�nic�twa,�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�-
ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�ka�to�wic�kie�go�od�-
dzia�łu�PZITB�oraz�Związ�ków�Pra�co�daw�-
ców�Bu�dow�nic�twa�w Gli�wi�cach.�Spo�tka�nie
po�świę�co�ne�by�ło�pro�ble�mom�funk�cjo�no�wa�-
nia�sek�to�ra�bu�dow�la�ne�go.�Te�ma�tem�prze�-
wod�nim�de�ba�ty�by�ła�oce�na do�tych�cza�so�-
wej�prak�ty�ki�sto�so�wa�nia�usta�wy�„Pra�wo
za�mó�wień� pu�blicz�nych”.� Maj 2010� dla
miesz�kań�ców�Pol�ski�oka�zał�się�ka�ta�stro�-
fal�ny�w skut�kach�po�wo�dzi.�Roz�mia�ry�ja�kie
przy�ję�ła�nie�po raz�pierw�szy�po�twier�dzi�ły
ułom�no�ści�usta�wy�o pla�no�wa�niu�i za�go�spo�-
da�ro�wa�niu�prze�strzen�nym.�O czym�nie�jed�-
no�krot�nie�alar�mu�ją�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�-
ne.�
Wio�dą�cym�te�ma�tem�ma�jo�we�go�se�mi�na�-

rium�by�ły�„Pod�sta�wo�we�pro�ble�my�utrzy�-
ma�nia� obiek�tów� bu�dow�la�nych”.� Wśród
pre�le�gen�tów�zna�lazł�się�prof. Jan Ślu sa -
rek – Pro�rek�tor�ds.�Na�uki�i Współ�pra�cy
z Prze�my�słem,�Wy�dzia�łu� Bu�dow�nic�twa
Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej,�któ�ry�za�pre�zen�to�wał
te�mat�„Od prze�my�słu�do no�we�go�po�my�-
słu�na ży�cie”.�Ar ka diusz Bo rek –�Pre�zes
Za�rzą�du�In�sty�tu�tu�Go�spo�dar�ki�Nie�ru�cho�-
mo�ścia�mi�(IGN),�któ�ry�przed�sta�wił�pro�jekt
le�gi�sla�cyj�ny� Mi�ni�ster�stwa� In�fra�struk�tu�ry
„Kie�run�ki�re�for�my�bu�dow�nic�twa�spo�łecz�-
ne�go� w Pol�sce� –� no�we� roz�wią�za�nia”.
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Trzy lata współpracy
i integracji 
zbi gniew Dur czok –�Pre�zes�Za�rzą�du�Re�-
gio�nal�ne�go�Związ�ku�Re�wi�zyj�ne�go�Spół�-
dziel�czo�ści� Miesz�ka�nio�wej,� przy�bli�żył
spo�łecz�na ini�cja�ty�wę�usta�wo�daw�czą�do�-
ty�czą�cą� pro�jek�tu� usta�wy� o dzia�łal�no�ści
spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych.�Anet ta ra -
nosz –�Nad�in�spek�tor�Pra�cy�Sek�cji�Bu�dow�-
nic�twa�Okrę�go�wej�In�spek�cji�Pra�cy�w Ka�-
to�wi�cach� przed�sta�wi�ła� wstrzą�sa�ją�ce
przy�kła�dy� ze� ślą�skich� pla�ców� bu�do�wy
ludz�kiej�bez�myśl�no�ści�pro�wa�dzą�cej�do tra�-
gicz�nych� epi�lo�gów.� Ma�jo�we� se�mi�na�-
rium 2010,�wzbu�dza�ło�wśród�uczest�ni�ków
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go wie�le
emo�cji�i dys�ku�sji�po�świę�co�nych�nie�uczci�-
wej�kon�ku�ren�cji�w bu�dow�nic�twie�i kon�se�-
kwen�cji�roz�strzy�ga�nia�prze�tar�gów�na kon�-
trak�ty� bu�dow�la�ne� tyl�ko� na pod�sta�wie
kry�te�rium�naj�niż�szej�ce�ny.�
Ko�lej�ne�se�mi�na�rium�szko�le�nio�we�od�by�-

ło�się�w dniach 18-19�lu�ty 2011�r.�Uczest�-
ni�cy Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.
Wy�kład�wpro�wa�dza�ją�cy�do se�mi�na�rium
przed�sta�wił�prof. Jan Ślu sa rek –�„Mo�del
pro�gno�zo�wa�nia�trwa�ło�ści�wy�bra�nych�kon�-
struk�cji�bu�dow�la�nych”.�Z du�żym�za�in�te�re�-
so�wa�niem�przy�ję�ta�zo�sta�ła�pre�zen�ta�cja
szko�le�nio�wa�Ślą�skie�go�Urzę�du�Skar�bo�we�-

go�o zmia�nach�w po�dat�ku�od to�wa�rów,
usług�i VAT.�Grze gorz Po lesz czuk szcze�-
gó�ło�wo�omó�wił�kwe�stie�do�ty�czą�ce�sze�ro�-
ko�po�ję�tej�te�ma�ty�ki�no�we�li�za�cji�prze�pi�sów
VAT.�Zgod�nie�z pro�gra�mem�se�mi�na�rium,
Jan Spy cha ła –�Ślą�ski�In�spek�tor�Nad�zo�-
ru�Bu�dow�la�ne�go�przed�sta�wił�te�mat�pro�ble�-
mo�wy� –� „Bez�pie�czeń�stwo� użyt�ko�wa�nia
obiek�tów�bu�dow�la�nych�na te�re�nach�gór�-
ni�czych� w aspek�cie� prze�pi�sów� pra�wa
bu�dow�la�ne�go.�Sta�łym�punk�tem�se�mi�na�-
riów�szko�le�nio�wych�są�pre�lek�cje�Anet ty
ra nosz, któ�ra�na bie�żą�co�in�for�mu�je�ślą�-
skie�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�o za�gro�że�-
niach�w sek�to�rze�bu�dow�la�nym.�W koń�co�-
wej� czę�ści� ob�rad� Pre�zy�dent� Ta de usz
Wnuk przy�po�mniał,� o przy�go�to�wa�nym
wspól�nym�sta�no�wi�sku�uczest�ni�ków�Fo�rum
do pro�jek�tu�za�ło�żeń�no�we�li�za�cji�usta�wy
Pra�wo�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych,�ja�ko�koń�-
co�we� pod�su�mo�wa�nie� pro�wa�dzo�nej� po�-
nad dwa�la�ta�z fir�ma�mi�człon�kow�ski�mi�de�-
ba�ty�o prak�ty�ce�jej�sto�so�wa�nia.�

Spo tka nia au tor skie

Spo�tka�nia�au�tor�skie�oraz�te�ma�tycz�ne
z au�to�ry�te�ta�mi� re�gio�nu� i kra�ju� to� sta�ły

punkt�we�wspól�nej�dzia�łal�no�ści�sta�tu�to�-
wej�Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.�Je�-
go�uczest�ni�cy�nie�zwy�kle�ce�nią�so�bie�tą
for�mę�współ�pra�cy. 17�ma�ja 2010�r.�od�by�-
ło�się�spo�tka�nie�au�tor�skie�z Ka zi mie rzem
Kut zem w re�stau�ra�cji�„Pod Kasz�ta�na�mi”
w Ka�to�wi�cach�-Gi�szow�cu.�Uczest�ni�cy�Fo -
rum mie�li�przy�jem�ność�spę�dzić�nie�za�po�-
mnia�ne�chwi�le�z jed�nym�z naj�wy�bit�niej�-
szych�re�ży�se�rów�fil�mo�wych�i te�atral�nych,
ce�nio�nym�wy�kła�dow�cą,�pu�bli�cy�stą,�li�te�ra�-
tem,�wiel�ką�po�sta�cią,�za�słu�żo�ną�dla�kul�-
tu�ry�na�sze�go�re�gio�nu�i kra�ju.�Go�spo�da�-
rza�mi� i pro�wa�dzą�cy�mi� spo�tka�nie
z Ka�zi�mie�rzem�Kut�zem�by�li�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
(ŚLO�IIB)� oraz� Jó zef Ku klok -Opol -
ski –�Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa,�Pre�zes�Za�rzą�du�„AB�PRO�JEKT”
sp.�z o.o.�w Ty�chach.�W nie�zwy�kle�mi�łej
at�mos�fe�rze�Ka�zi�mierz� Kutz�wspo�mi�nał
i opo�wia�dał�o iden�ty�fi�ka�cji�za Ślą�skiem.
To� wła�śnie� ten� te�mat� stał� się� kan�wą
spo�tka�nia,� wzbu�dził� wśród� go�ści� naj�-
więk�sze�za�in�te�re�so�wa�nie.�„Je�śli�się�czło�-
wiek� gdzieś� uro�dzi,� to� trze�ba� z te�go
czer�pać,�bo�to�jest�jak�sta�tecz�nik�pod ło�-
dzią,�któ�ry�nie�po�zwa�la�jej�za�wró�cić”.�Kutz
i tym�ra�zem�prze�niósł�obec�nych�na „swój
Śląsk”.�Zro�bił�to�jak�za�wsze�w spo�sób�in�-
te�re�su�ją�cy�i nie�ba�nal�ny,�z du�żą�do�zą�sa�-
mo�kry�ty�cy�zmu�i hu�mo�ru.�

Suk ce sy i wy zwa nia 
bran ży bu dow la nej

Kon fe ren cja „II Ślą skie Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, nie ru cho mo -
ści” po�łą�czo�na w 2010�r.�po raz�pierw�-
szy� z ob�cho�da�mi� „Ślą skie go Dnia
Bu dow la nych”� 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�te�-
mem kształ�ce�nia�kadr�dla�bu�dow�nic�twa
na po�zio�mie�śred�nim�i wyż�szym”.�Te�ma�-
ty�ka�„II Ślą skie go Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, nie ru cho mo ści” zo�-
sta�ła�usta�lo�na w trak�cie�cy�klicz�nych�ob�-
ra�dach� Ko�le�gium� Fo rum Bu dow nic -
twa Ślą skie go 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.�Kon�fe�ren�cja�po�dzie�lo�na zo�sta�-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
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ła�na trzy�se�sje� te�ma�tycz�ne.�Pierw�sza
trak�to�wa�ła�o pro�jek�tach�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.�Mo�de�ra�-
to�rem� tej� se�sji� był� Ar ka diusz Bo -
rek –�Pre�zes�IGN,�Wi�ce�pre�zes�Ślą�skiej
Izby�Bu�dow�nic�twa.�Se�sja II do�ty�czy�ła�sta�-
nu� pla�no�wa�nia� i za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go�kra�jo�we�go,�re�gio�nal�ne�-
go,�miej�sco�we�go.�Mo�de�ra�to�rem�był�Jó -
zef Ku klok -Opol ski –Wi�ce�pre�zes�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�Pre�zes�Za�rzą�du
„AB�PRO�JEKT”�sp.�z o.o.�w Ty�chach.�Se�-
sja III po�świę�co�na by�ła�prak�ty�ce�sto�so�-
wa�nia� usta�wy� Pra�wo� Za�mó�wień� Pu�-
blicz�nych� w oce�nie� za�ma�wia�ją�ce�go,
wy�ko�naw�ców�i eks�per�tów.�Se�sję�tą�po�-
pro�wa�dzi�li�Fran ci szek Busz ka oraz Ta -
de usz Wnuk. 

Ślą ski Dzień Bu dow la nych to�tra�dy�-
cyj�na już� uro�czy�stość,� któ�ra� zna�la�zła
trwa�łe�miej�sce�w ka�len�da�rzu�wszyst�kich
ślą�skich�bu�dow�lań�ców.�Jest�świet�ną�oka�-
zją�do pod�su�mo�wań�w bran�ży�bu�dow�la�-
nej,�a tak�że�moż�li�wo�ścią�uho�no�ro�wa�nia
za�słu�żo�nych�pra�cow�ni�ków�te�go�sek�to�ra.
Pro�wa�dzą�cy�tą�uro�czy�stość�Fran ci szek
Busz ka pod�kreśl,�iż�wspól�ne�dzia�ła�nia�po�-
dej�mo�wa�ne� przez� uczest�ni�ków� Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go dla�od�bu�do�wy
i umoc�nie�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.�wspól�ną�or�ga�ni�za�cją�„Ślą skie -
go Dnia Bu dow la nych”. Przy�po�mnij�my,
że�świę�to� to�za�my�ka�se�zon�bu�dow�la�ny
i jest�do�brym�mo�men�tem�do pod�su�mo�-
wań.�Jak�co�ro�ku�„Ślą ski Dzień bu dow -
la nych”, to�wspa�nia�ła�oka�zja�do uho�no�-
ro�wa�nia�naj�lep�szych.�W 2010�r.,�wrę�czo�no
Od�zna�cze�nia� Pań�stwo�we� Pre�zy�den�ta
RP,� Od�zna�cze�nia� Ho�no�ro�we� Mi�ni�ster�-
stwa�In�fra�struk�tu�ry�oraz�wy�róż�nie�nia�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.�

Tra�dy�cyj�nie�już�obok�wy�żej�wy�mie�nio�-
nych�od�zna�czeń,�pod�czas�Dnia Bu dow -
la nych wrę�czo�no�„Zło�ty�Laur”�In�sty�tu�tu
Go�spo�dar�ki�Nie�ru�cho�mo�ścia�mi.�
Cze�ka�my�na ko�lej�nych�wy�róż�nio�nych.

Te�go�rocz�ne�ob�cho�dy�Dnia�Bu�dow�la�nych
już 28�wrze�śnia,�po�łą�czo�ne�z kon�fe�ren�-
cją III Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�-
nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści.�

XIII Ga la Bu dow nic twa to�pre�sti�żo�wa
oka�zja,�aby�do�ce�nić�pro�fe�sjo�na�lizm,�kre�-
atyw�ność�przed�się�bior�czość.�Ta�tra�dy�cyj�-
na już� uro�czy�stość,� sku�pia� śro�do�wi�sko
bran�żo�we�nie�tyl�ko�oscy�lu�ją�ce�wo�kół�re�-
gio�nu�ślą�skie�go,�ale�rów�nież� i kra�jo�we�-
go. XIII Ga la Bu dow nic twa od�by�ła�się
w by�tom�skiej�Ope�rze�Ślą�skiej, 26�li�sto�pa�-
da 2010� r.�w trak�cie� któ�rej�wy�róż�nia�no
przed�się�bior�stwa� bu�dow�nic�twa� re�gio�nu
za pro�wa�dzo�ną�dzia�łal�ność�oraz�ho�no�ro�-
wa�no� in�dy�wi�du�al�nie� ka�drę� kie�row�ni�czą
tych�or�ga�ni�za�cji.�
Cza�so�pi�smo�„Fo rum Bu dow nic twa

Ślą skie go”, jak�sa�ma�na�zwa�wska�zu�je,
jest�wspól�ną�plat�for�mą�pra�so�wą�uczest�-
ni�ków� Fo rum. Łącz�nie� w 2010� ro�ku
uka�za�ły�się 4�wy�da�nia�pod�sta�wo�we�oraz
do�dat�ko�wo�dwa�spe�cjal�ne,�za�wie�ra�ją�ce
pu�bli�ka�cje�ma�te�ria�łów�„II Ślą�skie�go�Fo�-
rum� In�we�sty�cji,� Bu�dow�nic�twa,� Nie�ru�-
cho�mo�ści”� oraz� pre�zen�tu�ją�ce� Lau�re�-
atów XIII Ga�li� Bu�dow�nic�twa.
W pierw�szym�wy�da�niu�te�go�cza�so�pi�sma
w ro�ku�bie�żą�cym,�za�miesz�czo�ne�zo�sta�-
ło�wspól�ne�„Sta no wi sko” uczest�ni�ków
„Fo�rum”�do pro�jek�tu�za�ło�żeń�no�we�li�za�-
cji� usta�wy� „Pra�wo� Za�mó�wień� Pu�blicz�-
nych”�–�ja�ko�re�asump�cja�pro�wa�dzo�nych
de�bat�w tym�te�ma�cie,�a tak�że�„Ślą ski
ra port Miesz ka nio wy” ja�ko�pierw�sza
re�cen�zja�re�gio�nal�nej�po�li�ty�ki�go�spo�dar�-
czej�i spo�łecz�nej.�Nu�mer�dru�gi�wła�śnie
od�da�je�my�w Pań�stwa�rę�ce.

W dal�szej�czę�ści�ob�rad�Ta de usz Wnuk
omó�wił�i sko�men�to�wał�prze�ka�za�ny�uczest�-
ni�kom�Ko�le�gium� „Pro�jekt”� pla�nu� i form
dzia�łal�no�ści� uczest�ni�ków� Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go w okre�sie�kwie�-
cień�2011�–�kwie�cień 2012,�z po�dzia�łem
na:�
◗ Kon�ty�nu�owa�nie� wspól�nych� przed�się�-
wzięć.�

◗ Zwięk�sze�nie�efek�tyw�no�ści�uczest�ni�ków
Fo rum w od�nie�sie�niu�do roz�sze�rze�nia
re pre zen ta tyw no ści,�uzy�ska�nia�kom -
ple men tar no ści me ry to rycz nej,�usta�-
le�nie�za�sad�„Wspól no ty”�dzia�łal�no�ści�or�-
ga�ni�za�cyj�nej�i fi�nan�so�wej.
Na�stęp�nie� uczest�ni�cy� Ko�le�gium� Fo -

rum pod�ję�li�uchwa�łę�o po�wie�rze�niu�Ślą�-
skiej�Izbie�Bu�dow�nic�twa�prze�wod�nic�twa
w dzia�łal�no�ści Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go w okre�sie�pre�zy�den�cji�kwie�-
cień 2010�–�ma�rzec 2011.�
Prze�wod�ni�czą�cy� Fo rum,� Ta�de�usz

Wnuk,�za�pro�po�no�wał�ja�ko�re�asump�cję�do�-
tych�cza�so�we�go�prze�bie�gu�ob�rad�Ko�le�gium
przy�ję�cie�na�stę�pu�ją�cych�uchwał�i usta�leń:
◗ utwo�rze�nie�Pre zy dium Fo rumw na�stę�-
pu�ją�cym�skła�dzie�or�ga�ni�za�cyj�nym�i oso�-
bo�wym:�
–�Prze�wod�ni�czą�cy�Fo rum –�Ta�de�usz

Wnuk,�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�z ko�or�dy�na�cją�dzia�łal�no�ści�po�zo�-
sta�łych� sa�mo�rzą�dów� go�spo�dar�czych
Fo rum tj.:�Związ�ku�Pra�co�daw�ców�Bu�-
dow�nic�twa�w Gli�wi�cach,�Od�dzia�łu�Ślą�-
skie�go�Pol�skiej�Izby�Prze�my�sło�wo�-Han�-
dlo�wej,� Pol�skiej� Izby� Eko�lo�gii,
Sto�wa�rzy�sze�nia� Współ�pra�cy� Pol�ska�-
Wschód,�
–� Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy� Fo -

rum –�Fran�ci�szek�Busz�ka,�Prze�wod�ni�-
czą�cy�Ra�dy�ŚLO�IIB�z ko�or�dy�na�cją�dzia�-
łal�no�ści� sa�mo�rzą�dów� za�wo�do�wych
i sto�wa�rzy�szeń�tj.:�Ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�-
łu�PZITB,�Ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�łu�PZITS,
SITG,�
–�Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy�Fo rum –�Ar�-

ka�diusz� Bo�rek,� Pre�zes� Za�rzą�du� IGN
z ko�or�dy�na�cją� dzia�łal�no�ści� uczest�ni�-
ków�Fo rum w ob�sza�rze�nie�ru�cho�mo�ści
i miesz�kal�nic�twa�tj.�Ślą�skie�Sto�wa�rzy�sze�-
nie�Rze�czo�znaw�ców�Ma�jąt�ko�wych,�Gór�-
no�ślą�skie� To�wa�rzy�stwo� Go�spo�dar�cze
Wśród�naj�bliż�szych�wspól�nych�przed�-

się�wzięć�Prze�wod�ni�czą�cy�Fo rum Ta�de�-
usz� Wnuk� przed�sta�wił� zor�ga�ni�zo�wa�nie
kon�fe�ren�cji�–�„III Ślą skie Fo rum In we sty -
cji, Bu dow nic twa, nie ru cho mo ści”
wraz�z ob�cho�da�mi�„Ślą skie go Dnia Bu -
dow la nych 2011”  jako� najbliższe,
wspólne�przedsięwzięcie Forum.�
Przed�się�wzię�cie�to,�ob�ję�te�Pa�tro�na�tem

Ho�no�ro�wym�Ministra�Infrastruktury,�Wo�-
je�wo�dy�Ślą�skie�go,�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�-
twa�Ślą�skie�go oraz�Rektorów�Politechniki
Śląskiej� i� Częstochowskiej,� od�bę�dzie
się�w Sa�li�Sej�mu�Ślą�skie�go�oraz�Sa�li�Mar�-
mu�ro�wej�Ślą�skie�go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�-
go�w dniu 28�wrze�śnia 2011�r.Rada Programowa i Moderatorzy Konferencji ,,Śląskie Forum” 
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Zygmunt Lorenz
1932-2011

Dnia 6 mar ca 2011 ro ku zmarł wie lo -
let ni Dy rek tor oraz Pre zes za rzą du
PrInŻ SA – Hol ding, współ za ło ży ciel
oraz Wi ce pre zes ra dy nad zor czej
Spół ki Ak cyj nej „Dro go wa Tra sa Śred -
ni co wa”, Lau re at ty tu łu OSO BO WOŚĆ
BU DOW nIC TWA ŚLĄ SKIe GO, ko le ga
zyg munt Lo renz.
Zyg�munt�Lo�renz�uro�dził�się 24.05.1932

ro�ku�w Du�biec�ku,�po�wiat�Prze�myśl.�Stu�-
dio�wał�na Wy�dzia�le�In�ży�nie�rii,�Wy�dzia�łów
Po�li�tech�nicz�nych� Aka�de�mii� Gór�ni�czo-
Hut�ni�czej�w Kra�ko�wie,�uzy�sku�jąc�w 1954
roku,� dy�plom� In�ży�nie�ra� Bu�dow�nic�twa
Wod�ne�go.�W tym�sa�mym�ro�ku�roz�po�czął
pra�cę�w Zjed�no�cze�niu�Bu�dow�nic�twa�Woj�-
sko�we�go�nr 29�w Kra�ko�wie�na bu�do�wie
w Kro�śnie.�W 1957�r.,�wspól�nie�z dwo�ma
brać�mi�za�ło�żył�spół�kę�„Za�kład�Pre�fa�bry�-

ka�cji�Bu�dow�la�nej”�z sie�dzi�bą�w Oświę�ci�-
miu.�Nie�ste�ty�z po�wo�du�bra�ku�przy�dzia�-
łu�ce�men�tu�zmu�sze�ni�by�li�fir�mę�zli�kwi�do�-
wać�już�w 1960�r.�
Nie�speł�na rok�póź�niej,�w 1961�r.,�Zyg�-

munt�Lo�renz�roz�po�czął�pra�cę�w Przed�się�-
bior�stwie�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�Prze�my�-
słu�Wę�glo�we�go�w Ka�to�wi�cach.�W 1967�r.
był�współ�or�ga�ni�za�to�rem�Wo�dzi�sław�skie�-
go�Przed�się�bior�stwa�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych
PW,�w któ�rym�przez 5�lat�obej�mo�wał�funk�-
cję�Na�czel�ne�go�In�ży�nie�ra.
Rok 1972�w ka�rie�rze�za�wo�do�wej�Zyg�-

mun�ta�Lo�ren�za�oka�zał�się�prze�ło�mo�wym.
Wraz�z mgr�J.�Gaj�dzi�kiem�zor�ga�ni�zo�wał
PRINŻ�BUD,�w któ�rym�przez�okres 3�lat
peł�nił� funk�cję� Na�czel�ne�go� In�ży�nie�ra.
W 1976�ro�ku�zo�stał�po�wo�ła�ny�na sta�no�-
wi�sko�Dy�rek�to�ra�PRINŻ�PW�i na tym�sta�-

no�wi�sku�pra�co�wał�do przej�ścia�na eme�-
ry�tu�rę�w li�sto�pa�dzie 1998�ro�ku.�
W la�tach� sie�dem�dzie�sią�tych� fir�ma

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

Wschod�niej�Ob�wo�do�wej�GOP�-u,�Au�to�stra�-
dy� A4,� Tra�sy� Szyb�kie�go� Ru�chu� Cie�-
szyn�–�Biel�sko�i pierw�szych�eta�pów�bu�-
do�wy�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej.�
Bę�dąc� na eme�ry�tu�rze� Zyg�munt� Lo�-

renz�na�dal�pra�co�wał�w PRINŻ SA�Hol�ding
ja�ko�do�rad�ca�Dy�rek�to�ra�(Pre�ze�sa)�do 2003
ro�ku.� Współ�pra�co�wał� rów�nież� z Bu�si�-
ness�Cen�tre�Club�od mo�men�tu�je�go�po�-
wsta�nia.�Był�rów�nież�do�rad�cą�Mi�ni�stra�In�-
fra�struk�tu�ry�Mar�ka�Po�la.
Od�szedł� Czło�wiek� wiel�kie�go� ser�ca,

ogrom�ne�go� au�to�ry�te�tu,� da�rzo�ny� po�-
wszech�nym�sza�cun�kiem�i uzna�niem�śro�-
do�wi�ska.�
Ja�ko�dłu�go�let�ni� dy�rek�tor�PRINŻ�PW

i sze�re�gu�przed�się�biorstw�bu�dow�nic�twa
wę�glo�we�go�za�słu�żył�się�wiel�ce�dla�roz�-
wo�ju�gór�nic�twa.�Je�go�ofiar�na pra�ca�zo�-
sta�ła�uho�no�ro�wa�na wie�lo�ma�od�zna�cze�-
nia�mi� pań�stwo�wy�mi,� w tym� Krzy�żem
Ko�man�dor�skim�z Gwiaz�dą�Od�ro�dze�nia
Pol�ski.�
Ślą�skie�Śro�do�wi�sko�Bu�dow�la�ne�do�ce�nia�-

jąc�za�an�ga�żo�wa�nie�w pra�cę�spo�łecz�ną�i za�-
wo�do�wą� od�zna�czy�ło� ko�le�gę� Zyg�mun�ta
ty�tu�łem� OSO�BO�WO�ŚCI� BU�DOW�NIC�-
TWA�ŚLĄ�SKIE�GO.

Że gna my wy bit ne go fa chow ca,
wspa nia łe go eru dy tę i Czło wie ka
o wiel kiej kul tu rze oso bi stej. 

WSPOMNIENIE
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Efek tyw na współ pra ca Izby
ze Ślą skim Urzę dem Skar bo wym 

Seminarium podatkowe
– podatek dochodowy od osób prawnych

Wdniu 31�mar�ca 2011�r.,�w sie�dzi�bie�Best
We�stern�Pre�mier�Ka�to�wi�ce�Ho�tel,�od�by�ło�się
bez�płat�ne�Se�mi�na�rium�Po�dat�ko�we I Ślą�skie�-
go�Urzę�du�Skar�bo�we�go�w So�snow�cu�dla
służb�fi�nan�so�wych�firm�człon�kow�skich�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.
Szko�le�nie�ad�re�so�wa�ne�by�ło�doWi�ce�pre�-

ze�sów,�Wła�ści�cie�li,�Dy�rek�to�rów�ds.�fi�nan�sów
oraz�do Głów�nych�Księ�go�wych.�
Uro�czy�ste�go�otwar�cia�se�mi�na�rium�do�ko�-

nał� –� Pre�zy�dent� Ta de usz Wnuk,� któ�ry
na wstę�pie�pod�kre�ślił�zna�cze�nie�ja�kie�przy�-
wią�zu�ją�wszyst�kie�sa�mo�rzą�dy�go�spo�dar�cze
i za�wo�do�we�bu�dow�nic�twa�ślą�skie�go�do sta�-
łej�współ�pra�cy�z wo�je�wódz�ki�mi�in�sty�tu�cja�-
mi�nad�zo�ru�pań�stwo�we�go,�przy�wi�tał�przy�-

by�łych�słu�cha�czy�oraz�pre�le�gen�tów�spo�tka�-
nia�–�Pa�na�Mar ci na Ku sia –�Za�stęp�cę�Na�-
czel�ni�ka I Ślą�skie�go�Urzę�du�Skar�bo�we�go
wSo�snow�cu�oraz�Pa�na�Grze go rza Po lesz -
czu ka –�kie�row�ni�kiem�kon�tro�li�po�dat�ko�wej.�
Szcze�gó�ło�wą�ana�li�zę�kwe�stii�do�ty�czą�cych

sze�ro�ko�po�ję�tej�te�ma�ty�ki�no�we�li�za�cji�prze�-
pi�sów�VAT�w 2011�ro�ku�z za�pre�zen�to�wał
Pan� Grze�gorz� Po�lesz�czuk.� Przed�sta�wił
m.�in.�za�sa�dy�sto�so�wa�nia�zwol�nień�pod�mio�-
to�wych,�no�we�prze�pi�sy�w za�kre�sie�fak�tu�ro�-
wa�nia,�po�da�tek�VAT�od sa�mo�cho�dów�i pa�-
li�wa.�Syn�te�tycz�nie�przed�sta�wio�no�te�ma�ty�kę
nie�od�płat�nej�do�sta�wy�to�wa�rów�oraz�nie�od�-
płat�ne�go�świad�cze�nia�usług,�kas�re�je�stru�-
ją�cych.�Pod�czas�se�mi�na�rium�szcze�gó�ło�wo

omó�wio�no�rów�nież�do�sto�so�wa�nie�usta�wy
o VAT�do PKWIU�z 2008�r,�zwol�nie�nia�z po�-
dat�ku�VAT�i po�wsta�łe�w tym�ob�sza�rze�no�-
we�re�gu�la�cje.
Uczest�ni�cy�wy�stą�pie�nia�uzna�li�za ce�lo�we

zor�ga�ni�zo�wa�nie�przez�Ślą�ska�Izbę�w naj�-
bliż�szym�cza�sie,�ana�lo�gicz�ne�go�se�mi�na�rium
dla�służb�fi�nan�so�wo�-księ�go�wych,�człon�kow�-
skich�oraz�uczest�ni�ków�Fo�rum.�
Po za�koń�cze�niu� szko�le�nia,� uczest�ni�-

kom� zo�sta�ła� przed�sta�wio�na� pro�po�zy�cja
bez�płat�nych�szko�leń�bran�żo�wych�w ra�mach
pro�jek�tu�„Aka�de�mia�bu�dow�la�na�–�wzrost
kon�ku�ren�cyj�no�ści�ślą�skiej�bran�ży�bu�dow�-
la�nej”�or�ga�ni�zo�wa�nej�przez�Wo�je�wódz�ki�Uni�-
wer�sy�tet�Ro�bot�ni�czy.

W dniu 16�czerw�ca 2011�r.,�w sie�dzi�bie
Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�w sa�li�kon�fe�-
ren�cyj�nej�Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gów�Ka�-
to�wic�kich�od�by�ło�się�bez�płat�ne�Se�mi�na�-
rium� Po�dat�ko�we I Ślą�skie�go� Urzę�du
Skar�bo�we�go�w So�snow�cu,�któ�re�go�te�ma�-
ty�ka�do�ty�czy�ła�prze�pi�sów�o po�dat�ku�do�-
cho�do�wym�od osób�praw�nych.�Se�mi�na�-
rium� skie�ro�wa�ne� by�ło� do gro�na
wi�ce�pre�ze�sów,� wła�ści�cie�li,� dy�rek�to�rów
ds.�fi�nan�so�wych�i głów�nych�księ�go�wych
przed�się�biorstw�człon�kow�skich�Ślą�skiej
Izby�Bu�dow�nic�twa.
Tra�dy�cyj�nie� już� otwar�cia� se�mi�na�rium

do�ko�nał�–�Pre�zy�dent�Ta de usz Wnuk,�któ�-
ry�ser�decz�nie�przy�wi�tał�wszyst�kich�przy�by�-
łych� słu�cha�czy� oraz�Pa�na Mar ci na Ku -
sia –� Za�stęp�cę� Na�czel�ni�ka I Ślą�skie�go
Urzę�du�Skar�bo�we�go�w So�snow�cu,�któ�ry�to
za�awi�zo�wał�pre�le�gent�kę�spo�tka�nia�–�Pa�nią
Be atę Da nis –�In�spek�tor�Kon�tro�li�Po�dat�ko�-
wej�z Urzę�du�Skar�bo�we�go�w So�snow�cu.
Spo�tka�nie� po�świę�co�ne� by�ło� zmia�nom
wusta�wie�o po�dat�ku�do�cho�do�wym�od osób
praw�nych.�Przed�mio�tem�mo�dy�fi�ka�cji�jest�do�-
sto�so�wa�nie�prze�pi�sów�usta�wy�o po�dat�ku�do�-
cho�do�wym�od osób�praw�nych�do pra�wa
wspól�no�to�we�go.�Zmia�ny�za�kła�da�ją�m.�in.
wpro�wa�dze�nie�no�wych�obo�wiąz�ków�do�ku�-
men�ta�cyj�nych� w przy�pad�ku� roz�li�cza�nia
zry�czał�to�wa�ne�go�po�dat�ku�do�cho�do�we�go
od trans�ak�cji�z nie�re�zy�den�ta�mi�oraz�po�dat�-
ku�od dy�wi�dend� i przy�cho�dów�z udzia�łu
w zy�skach�osób�praw�nych.�W usta�wie�po�-
ja�wi�się�de�fi�ni�cja�„spół�ki�nie�bę�dą�cej�oso�bą
praw�ną”�oraz�no�we�me�to�dy�roz�li�cza�nia�przy�-
cho�dów�i kosz�tów�z udzia�łu�w ta�kiej�spół�-

ce.� Se�mi�na�rium� po�dat�ko�we� umoż�li�wi�ło
szcze�gó�ło�we�za�pre�zen�to�wa�nie�prak�tycz�-
nych�pro�ble�mów�zwią�za�nych�z wdro�że�niem
no�wych�roz�wią�zań�w tym�po�dat�ku.�Ob�ja�-
śnio�no�pra�wi�dło�we�usta�le�nie�przy�cho�dów
i kosz�tów� z uwzględ�nie�niem� naj�częst�-
szych�pro�ble�mów�i nie�pra�wi�dło�wo�ści.�Wni�-
kli�wie�prze�ana�li�zo�wa�no�Dzien�nik�Ustaw�z 8
kwiet�nia 2011� Nr 74
poz. 397�w spra�wie�ogło�-
sze�nia�jed�no�li�te�go�tek�stu
usta�wy� o po�dat�ku� do�-
cho�do�wym� od osób
praw�nych.�Przed�sta�wio�-
no�m.in.�kwe�stie�zwią�za�-
ne�z przy�cho�da�mi�po�dat�-
ko�wy�mi,� kosz�ta�mi
po�dat�ko�wy�mi,�do�cho�da�-
mi�wol�ny�mi�od po�dat�ku,
róż�ni�ca�mi� kur�so�wy�mi,
au�to�ry�za�cją�po�dat�ko�wą.
Przy�bli�żo�no� te�ma�ty�kę
ure�gu�lo�wa�nia� na�leż�no�-
ści� –� za�licz�ki,� mo�ment
po�wsta�nia� przy�cho�du
na�leż�ne�go,�me�to�dę�ka�-
so�wą,� me�to�da� me�mo�-
ria�ło�wa,�a tak�że�zde�fi�nio�-
wa�nie� kosz�tów,� co
do któ�rych�nie�ma�ure�gu�-
lo�wań.�Pa�ni�Be�ata�Da�-
nis,�omó�wi�ła�te�mat�po�-
dat�ku� do�cho�do�we�go
od osób� praw�nych
od stro�ny� bi�lan�so�-
wo�–�po�dat�ko�wej.�Prze�-
na�li�zo�wa�ła� z uczest�ni�-

ka�mi�pro�ble�ma�ty�kę�po�szcze�gól�nych�po�su�-
nięć�księ�go�wych.�
Spo�tka�nie�za�koń�czy�ła�dys�ku�sja�po�świę�-

co�na�kwe�stiom�zwią�za�nym�z roz�li�cza�niem
po�dat�ku�do�cho�do�we�go�od osób�praw�nych
z uwzględ�nie�niem�zmian�wpro�wa�dza�nych
do usta�wy�w trak�cie�bie�żą�ce�go�ro�ku�oraz
ak�tu�al�nych�in�ter�pre�ta�cji�i orze�czeń.�

Uroczyste otwarcie seminarium podatkowego. Od lewej: Beata Danis, In-
spektor Kontroli Podatkowej, Tadeusz Wnuk , Prezydent Śląskiej Izby Bu-
downictwa, Marcin Kuś, Zastępcę Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skar-
bowego w Sosnowcu. 
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Jubileusz XX-lecia
firmy WADMAR

Wśród� licz�ne�go� gro�na� za�pro�szo�nych
go�ści,�swo�ją�obec�no�ścią�za�szczy�ci�li�Ju�-
bi�la�tów�przed�sta�wi�cie�le�władz�sa�mo�rzą�-
do�wych�–�Ka zi mierz Gór ski – Pre zy dent
So sno wca, ry szard Łu kaw ski – wi ce -
pre zy dent So snow ca,�przed�sta�wi�cie�le�in�-
we�sto�rów,�part�ne�rzy�biz�ne�so�wi�i fi�nan�so�-
wi�jak�rów�nież�przy�ja�cie�le�fir�my.�Ślą�ską
Izbę�Bu�dow�nic�twa�re�pre�zen�to�wał Pre zy -
dent Ta de usz Wnuk.�
Pod�czas�spo�tka�nia�ju�bi�le�uszo�we�go�zo�-

sta�ły�wy�róż�nio�ne�i od�zna�czo�ne�oso�by,�któ�-
re�przy�czy�ni�ły�się�do suk�ce�su�bran�ży�bu�-
dow�la�nej.�Naj�wy�bit�niej�szym�pra�cow�ni�kom
fir�my�WAD�MAR�wrę�czo�no�Od�zna�ki�„za -
słu żo ny dla Bu dow nic twa” przy�zna�ne
przez�Ka�pi�tu�łę�„Związ�ku�Za�wo�do�we�go�Bu�-
dow�la�ni”.�Od�zna�cze�nia�wy�róż�nio�nym�wrę�-

czył�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa�–�Ta�de�usz�Wnuk�wraz�z Pre�zy�den�tem
Mia�sta�So�snow�ca�Ka�zi�mie�rzem�Gór�skim.
Ak�cen�tem�pod�su�mo�wu�ją�cym�by�ło�wy�stą�-

pie�nie�Dy�rek�to�ra�Fir�my�WAD�MAR,�Pa�na
Wła�dy�sła�wa�Dzię�cio�ł,�któ�ry�przy�bli�żył�po�-
cząt�ki�dzia�łal�no�ści�fir�my.�Do�ko�nał�pod�su�-
mo�wa�nia�ostat�nich 20�lat�ist�nie�nia�spół�ki
na go�spo�dar�czej�ma�pie�So�snow�ca�i re�gio�-
nu,�zło�żył�gra�tu�la�cje�od�zna�czo�nym�pra�cow�-
ni�kom,�a tak�że�pod�kre�ślił�nie�zwy�kłą�wa�gę
za�so�bów�ludz�kich�w dzia�łal�no�ści�fir�my.�Po�-
dzię�ko�wał�part�ne�rom�biz�ne�so�wym,�in�we�-
sto�rom,�przy�ja�cio�łom,�wspól�ni�kom,�pra�cow�-
ni�kom�za wkład�pra�cy�wło�żo�ny�w roz�wój
fir�my.�Z oka�zji 20-le�cia�dzia�łal�no�ści�fir�my
WAD�MAR� na rę�ce� Pa�nów� Dy�rek�to�-
rów�–�Wła�dy�sła�wa�Dzię�cio�ł�i Hen�ry�ka�Mu�-

Ślą ska Izba Bu dow nic twa mia ła przy jem ność uczest ni czyć w 20-le ciu fir my człon kow -
skiej, Przed się bior stwa Pro duk cyj no -Han dlo we go i Usług Róż nych WAD MAR S.J.
Uro czy stość od by ła się 18 ma ja br. w Pa ła cu Schöna w So snow cu. 

siał�zło�żo�no�sze�reg�li�stów�gra�tu�la�cyj�nych,
mię�dzy�in�ny�mi�od Dy�rek�tor�Od�dzia�łu,�Pa�-
na�Prze�my�sła�wa�Pa�lon�ka�PKO�BP S.A.
O/1�So�sno�wiec,�Za�rzą�du�„Ener�go�pol�Po�-
łu�dnie�S.A.”.�Sta�no�wi�to�z pew�no�ścią�do�-
sko�na�łe�i ide�al�ne�po�twier�dze�nie�usza�no�wa�-
nia� i po�twier�dze�nia� pro�fe�sjo�na�li�zmu
i przed�się�bior�czo�ści�fir�my�WAD�MAR.�
Pre�zy�dent�Mia�sta�So�snow�ca,�Pan�Ka�-

zi�mierz�Gór�ski�zło�żył�ser�decz�ne�ży�cze�nia
i gra�tu�la�cje�dla�ca�łej�Dy�rek�cji�oraz�wszyst�-
kich� pra�cow�ni�ków.� W trak�cie� swo�je�go
prze�mó�wie�nia� wspo�mniał� o pro�jek�tach
i przed�się�wzię�ciach�zre�ali�zo�wa�nych�przez
WAD�MAR,�oraz�wkład�ja�ki�wnio�sła�fir�ma
na rzecz�lo�kal�nej�spo�łecz�no�ści.�Pre�zy�dent
Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�Pan�Ta�de�usz
Wnuk�po�gra�tu�lo�wał�fir�mie�do�tych�cza�so�-
wych�osią�gnięć�w za�kre�sie�kom�plek�so�wej
re�ali�za�cji�wie�lu�zna�czą�cych�i uni�kal�nych
in�we�sty�cji�w za�kre�sie�bu�dow�nic�twa�ogól�-
ne�go�i in�ży�nie�ryj�ne�go.
Go�spo�da�rzem�ju�bi�le�uszu�był�wspól�nik

fir�my�WAD�MAR�–�Pan�Se�ba�stian�Suł�gut.
Spo�tka�nie�uwień�czo�ne�zo�sta�ło�uro�czy�stym
ban�kie�tem.�
Pa�no�wie�Dy�rek�to�rzy,�obaj�zgod�nie�uzna�-

li,�wspól�ne 20�lat�za nie�zwy�kle�uda�ne.�Ży�-
cząc�so�bie�ko�lej�nych�przy�naj�mniej 20�lat�tak
owoc�nej�współ�pra�cy.�Co�do pla�nów�na przy�-
szłość�za�kła�da�ny�jest�dal�szy�roz�wój�fir�my
w opar�ciu�o wdra�ża�nie�no�wych�tech�no�lo�-
gii�oraz�spo�so�bów�za�rzą�dza�nia�zwięk�sza�-
ją�cych�efek�tyw�ność�pra�cy,�nie�za�po�mi�na�-
jąc�o sta�łym�in�we�sto�wa�niu�w ka�pi�tał�ludz�ki,
roz�wój�oso�bo�wy�pra�cow�ni�ków�fir�my.

Pra cow ni cy fir my WAD MAR wy róż nie ni Zło tą Od zna ką. Od le wej – Gra ży na Tur biń ska, Ro bert Ba braj,
Ka rol Bo dan ka, Le szek Ka pu ścik, Mi ro sław Pel jak, Eu ge niusz Pi lar czyk, Zbi gniew Ser wat ka.

Od le wej – Dy rek tor fir my WAD MAR – Wła dy sław Dzię cioł, V -ce Pre zy dent So snow ca – Ry szard
Łu kaw ski, Pre zy dent So snow ca – Ka zi mierz Gór ski, Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa – Ta de usz
Wnuk, Dy rek tor Tech nicz ny fir my WAD MAR Hen ryk Mu siał, Wła ści cie le fir my ARA CO Ar ka diusz 
Je dy nak, An drzej Ce gieł ka.

PPH Wadmar Sp.J.
Gwiezdna 1,

41-218 Sosnowiec

Od le wej – Dy rek tor fir my Wad mar  – Wła dy sław
Dzię cioł wraz ze wspól ni kiem Se ba stia nem Suł gut.

ŚLĄSKA IZbA bUDOWNICTWA
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TSM Oskard w Tychach  

Te�go�rocz�na�„Bie�sia�da�Gó�ral�ska”�zor�ga�ni�-
zo�wa�na�zo�sta�ła�przy współ�pra�cy�Miej�skie�-
go�Cen�trum�Kul�tu�ry�wTy�chach.�Part�ne�ra�mi
im�pre�zy� by�ła� Spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa
„We�ro�ni�ka”� i Spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa
„Ka�ro�li�na”.�Przed ofi�cjal�nym�otwar�ciem�im�-
pre�zy,�swo�je�umie�jęt�no�ści�za�pre�zen�to�wa�ły
ze�spo�ły� ta�necz�ne� dzia�ła�ją�ce� przy Spół�-
dziel�czym�Do�mu�Kul�tu�ry�„Tę�cza”�–�ze�spół
lu�do�wy�podkie�run�kiem�Jo�an�ny�Sa�je�wicz,�ze�-
spół� dzie�cię�cy� „Pro�my�czek”� pod kie�run�-
kiem�An�ny�Kiel�ty�ki,�ze�spół�dzie�cię�cy�„Tę�cza”
oraz�ze�spół�ta�necz�ny�„Orion�ki”.�Go�ścin�nie
wy�stą�pił�ze�spół�„STEP”�z Mło�dzie�żo�we�go
Do�mu�Kul�tu�ry�nr. 1�wTy�chach,�pre�zen�tu�jąc
po�kaz�tań�ca�ro�syj�skie�go.�Uwień�cze�niem�czę�-

ści�ar�ty�stycz�nych�był�wy�stęp�mło�dzie�ży�ze
Stu�dia�Ak�tor�skie�go�„Mi�gre�ska”�pod kie�run�-
kiem� Zbi�gnie�wa� Skor�ka� dzia�ła�ją�ce�go
przy SDK�Tę�cza.�
Uro�czy�ste�go�otwar�cia�„Bie�sia�dy�Gó�ral�skiej”

do�ko�na�li�pre�zes�za�rzą�du�TSM�OSKARD,
An drzej Ko żusz nik,�z ra�mie�nia�sa�mo�rzą�-
du�mia�sta�Ty�chy�za�stęp�ca�pre�zy�den�ta�ds.�go�-
spo�dar�ki�prze�strzen�nej�Mi chał Gra ma ty ka,
pre�zes�SM�„We�ro�ni�ka”, Jan Sier pek,�pre�-
zes�SM�„Ka�ro�li�na”,�Hen ry ka Czacz kow ska.
Bie�sia�dę�Gó�ral�ską�od�wie�dził�rów�nież�po�seł
na sejm�RP�Jan rzy meł ka.�
Ty�ska�„Bie�sia�da�Gó�ral�ska”�zgro�ma�dzi�ła

po�nad 10� ty�się�cy� ty�szan,� któ�rzy� mo�gli
spę�dzić�nie�dziel�ne�po�po�łu�dnie�ko�rzy�sta�jąc

z licz�nie� przy�go�to�wa�nych� bez�płat�nych
atrak�cji�ta�kich�jak:�urzą�dze�nia�re�kre�acyj�ne
(dmu�chań�ce),�po�ka�zy�mo�de�li�zdal�nie�ste�-
ro�wa�nych,�ma�lo�wa�nie� twa�rzy� dla� dzie�ci,
moż�li�wość�prze�jaz�du�ko�szem�stra�żac�kim,
kon�kur�sy� dla� dzie�ci� z udzia�łem� Stra�ży
Miej�skiej,�po�kaz�ra�tow�nic�twa�me�dycz�ne�go,
szczu�dla�rze,�gi�gan�tycz�ne�bań�ki�my�dla�ne.
Przed�smak� mu�zycz�nych� emo�cji� dał

świet�ny�wy�stęp�ze�spó�łu�„Easy”,�któ�ry�kul�-
to�wy�mi� co�ve�ra�mi� roz�go�nił� desz�czo�we
chmu�ry�zgro�ma�dzo�ne�nad Ty�cha�mi.�Na�-
stęp�nie�na sce�nie�wy�stą�pi�ła�gó�ral�ska�gru�-
pa�fol�ko�wa�„Pie�czar�ki”,�któ�ra�wpro�wa�dzi�ła
pu�blicz�ność�moc�ny�mi�ryt�ma�mi�w kli�mat�gó�-
ral�skiej�mu�zy�ki.�
Jed�ną�z atrak�cji�wie�czo�ru�był�kon�kurs�do�-

ty�czą�cy�TSM�OSKARD�i mia�sta�Ty�chy�zor�-
ga�ni�zo�wa�ny�dla�pu�blicz�no�ści.�Zwy�cię�ska
szóst�ka�w na�gro�dę�otrzy�ma�ła�po�dwój�ne�za�-
pro�sze�nia�do Ho�te�lu�Pi�ra�mi�da.�Po kon�kur�-
sie�zgro�ma�dzo�na�pu�blicz�ność�ocze�ki�wa�ła
już�tyl�ko�gwiaz�dy�wie�czo�ru�–�ze�spo�łu�Go -
lec uOr kie stra.��Bra�cia�Pa�weł�i Łu�kasz�Go�-
lec�swo�ją�ener�ge�ty�zu�ją�cą�mu�zy�ką�po�rwa�li
ty�ską�pu�blicz�ność.�Przez�pra�wie 2�go�dzi�-
ny�fa�ni�ba�wi�li�się�przy gó�ral�skich�ryt�mach.
Kon�cert� ze�spo�łu� Go�lec� uOr�kie�stra� był
z pew�no�ścią� nie�zwy�kłym� wy�da�rze�niem
mu�zycz�nym�i kul�tu�ral�nym�wmie�ście.�Ży�czy
ty�sza�nom�wię�cej�ta�kich�im�prez!!!

Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
OSKArD

ul.�Hen�ry�ka�Dą�brow�skie�go 39
43-100�Ty�chy
tel. 32 32-32-114

oskard@oskard.ty�chy.pl

Pokazy modeli zdalnie sterowanych, przejazd koszem strażackim, pokaz ra-
townictwa medycznego, szczudlarze, gigantyczne bańki mydlane, występy
zespołów wokalno-tanecznych, a  na deser zespół Golec uOrkiestra.
Wszystkich tych atrakcji można było doświadczyć w niedziele 19 czerwca
br. na „Biesiadzie Góralskiej” zorganizowanej przez Tyską Spółdzielnię Miesz-
kaniową (TSM) OSKARD.  

Występ zespołu Golec uOrkiestra

Uroczyste otwarcie „Biesiady Góralskiej”. Od lewej: Adam Giza, prowadzący imprezę,  Jan Sierpek , pre-
zes SM WERONIKA, Henryka Czaczkowska, prezes SM KAROLINA, Andrzej Kożusznik, prezes  TSM
OSKARD,  Dr Michał Gramatyka zastępca prezydenta Miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej.

Słynne „dmuchańce” okazały się hitem dla najmłodszych
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War bud SA na�le�ży�do gro�na naj�więk�szych�spół�ek�bu�dow�la�nych�wPol�sce.�Dys�-
po�nu�je�po�ten�cja�łem�ka�dro�wym,�tech�nicz�nym�oraz�fi�nan�so�wym�po�zwa�la�ją�cym
zre�ali�zo�wać�na�wet�naj�trud�niej�sze�za�da�nia�in�we�sty�cyj�ne.�Ofe�ru�je�pe�łen�za�kres
usług�bu�dow�la�nych.�Fir�ma�jest�obec�na na ryn�ku�od bli�sko 20�lat.�Dzia ła na te -
re nie ca łe go kra ju za po śred nic twem re gio nów: Cen trum (War�sza�wa,�Łódź),
Po łu dnie (Kra�ków,�Wro�cław,�Ka�to�wi�ce),�Pół noc (Trój�mia�sto,�To�ruń),�Wschód
(Lu�blin,�Rze�szów,�Bia�ły�stok)�oraz�za chód (Po�znań,�Szcze�cin).�Struk�tu�rę�fir�my
do�peł�nia�ją:�Dy�rek�cja�Bu�dow�nic�twa�Ener�ge�ty�ki,�Dy�rek�cja�Bu�dow�nic�twa�Hy�dro�-
tech�nicz�ne�go,�Dy�rek�cja�Bu�dow�nic�twa�Spe�cja�li�stycz�ne�go,�Dy�rek�cja�Bu�dow�nic�-
twa�Eko�lo�gicz�ne�go�i Dy�rek�cja�Bu�dow�nic�twa�In�ży�nier�skie�go�od�po�wie�dzial�ne�za po�-
szcze�gól�ne�sek�to�ry�ryn�ku�bu�dow�la�ne�go.
War�bud�re�ali�zu�je�bu�dyn�ki�miesz�kal�ne,�biu�ro�we,�ho�te�le,�szko�ły,�cen�tra�han�-

dlo�we,�obiek�ty�spor�to�we�i hy�dro�tech�nicz�ne,�dro�gi,�mo�sty,�wia�duk�ty,�lot�ni�ska,�elek�-
trow�nie,�zbior�ni�ki�re�ten�cyj�ne,�przej�ścia�gra�nicz�ne,�sta�cje�me�tra,�par�kin�gi�oraz
spe�cja�li�stycz�ne�bu�dow�le�woj�sko�we.
Spół�ka�od�da�ła�do użyt�ku�po�nad 300�obiek�tów.�Przy kła do we re ali za cje to:

Cen�trum�Na�uki�Ko�per�nik,�Oczysz�czal�nia�Ście�ków�Czaj�ka�na war�szaw�skiej�Bia�-
ło�łę�ce,�Ga�le�ria�Mo�ko�tów�w War�sza�wie,�roz�bu�do�wa�elek�trow�ni�Ła�gi�sza�w Bę�-
dzi�nie,�bu�do�wa�blo�ku�ener�ge�tycz�ne�go�w Opo�lu,�Sąd�Re�jo�no�wy�w Rze�szo�wie,
Ga�le�ria�Ka�zi�mierz�w Kra�ko�wie,�cen�tra�han�dlo�we�Pla�za Po�znań�i So�sno�wiec,
fa�bry�ka�dla�Gil�let�te�Po�land�w Ło�dzi,�sta�cje�me�tra�Ra�tusz�i Ma�ry�mont,�Most�Świę�-
to�krzy�ski�w War�sza�wie,�Tra�sa�Kwiat�kow�skie�go�w Trój�mie�ście,�Wę�zeł�Mar�sa
wWar�sza�wie,�roz�bu�do�wa�lot�nisk�w Ło�dzi,�Gdań�sku�i Kra�ko�wie,�roz�bu�do�wa�Szpi�-
ta�la�Re�jo�no�we�go�w Za�brzu,�Cen�tra�la�ZUS�wWar�sza�wie,�Mu�zeum�Sztu�ki�Współ�-
cze�snej�w Kra�ko�wie,�Zin�te�gro�wa�ne�Cen�trum�Stu�denc�kie�przy Po�li�tech�ni�ce�Wro�-
cław�skiej,�biu�ro�wiec�No�we�Gar�ba�ry�w Po�zna�niu,�ho�tel�Sys�tem�w Ka�to�wi�cach.
W ra�mach�roz�bu�do�wy�elek trow ni Ła gi sza w Bę dzi nie,�War�bud�pro�wa�dził

ro�bo�ty�bu�dow�la�ne�w czę�ści�tur�bi�no�wej�blo�ku�ener�ge�tycz�ne�go.�Bu�do�wa�blo�ku
o mo�cy 460�MW�na pa�ra�me�try�nad�kry�tycz�ne,�skła�da�ła�się�z re�ali�za�cji�bu�dyn�-
ków�ma�szy�now�ni,�pom�pow�ni,�na�staw�ni�blo�ko�wej,�wy�ko�na�nia�od�wod�nie�nia�wy�-
ko�pów,�stud�ni�wier�co�nych,�ru�ro�cią�gu�zrzu�to�we�go�z sys�te�mem�od�wod�nie�nia,�zbior�-
ni�ków�ze�wnętrz�nych�oraz�prac�to�wa�rzy�szą�cych.�
Za re�ali�za�cję� cen�trum� han�dlo�we�go� So sno wiec Pla za War�bud� otrzy�-

mał III na�gro�dę�w kon�kur�sie�„Bu�do�wa�Ro�ku 2007”.�W obiek�cie�znaj�du�je�się�oko�-
ło 100�lo�ka�li�usłu�go�wych,�punk�ty�ga�stro�no�micz�ne,�sa�le�ki�no�we,�krę�giel�nia�i ga�-
le�ria� roz�ryw�ki.�Głów�ny� pa�saż,� na ca�łej� dłu�go�ści,� jest� do�świe�tlo�ny� świa�tłem
na�tu�ral�nym�przez�pas�świe�tli�ków�umiesz�czo�nych�w da�chu.�
Roz�bu�do�wa�i mo�der�ni�za�cja�Oczysz czal ni Ście ków „Czaj ka” w War sza wie

to�naj�więk�sze�przed�się�wzię�cie�z za�kre�su�ochro�ny�śro�do�wi�ska�w Pol�sce.�Bu�do�wa
re�ali�zo�wa�na w kon�sor�cjum,�któ�re�go�li�de�rem�jest�War�bud SA.�Pra�ce�pro�wa�dzo�ne
są�w opar�ciu�o żół�ty�FI�DIC�w for�mu�le�„za�pro�jek�tuj�i wy�bu�duj”.�Do obo�wiąz�ków�wy�-
ko�naw�cy�na�le�ży�wy�ko�na�nie�pro�jek�tów�tech�no�lo�gicz�nych,�ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�-
la�nych�i in�sta�la�cyj�nych,�re�ali�za�cja�prac�bu�dow�la�nych,�mon�ta�żo�wych�oraz�uru�cho�-
mie�nie�oczysz�czal�ni�w peł�nym�za�kre�sie�tech�no�lo�gicz�nym.�W ra�mach�tej�in�we�sty�cji
wy�bu�do�wa�no 10�no�wo�cze�snych�cią�gów�oczysz�cza�nia�ście�ków.�Ist�nie�ją�ce�urzą�-
dze�nia�za�stą�pio�no�bar�dziej�wy�daj�ny�mi,�speł�nia�ją�cy�mi�naj�wyż�sze�współ�cze�sne�stan�-
dar�dy�go�spo�da�ro�wa�nia�ście�ka�mi.�Po za�koń�cze�niu�wszyst�kich�prac,�do�ce�lo�wa�prze�-
pu�sto�wość�oczysz�czal�ni�wzro�śnie�z obec�nych240�tys.�m³/d�do po�nad435�tys.�m³/d.�

III etap Tra sy Kwiat kow skie go to�jed�na z naj�więk�szych�in�we�sty�cji�dro�go�wych
wGdy�ni.�War�bud�jest�ge�ne�ral�nym�wy�ko�naw�cą 2,5 km�od�cin�ka�łą�czą�ce�go�port�i pół�-
noc�ne�dziel�ni�ce�mia�sta�z ob�wod�ni�cą.�W ra�mach�kon�trak�tu�wy�ko�na�ne�zo�sta�ły�dwie
dwu�pa�smo�we�jezd�nie�w obu�kie�run�kach�wraz�z łącz�ni�ca�mi�wjaz�do�wy�mi�i zjaz�-
do�wy�mi,�trzy�wia�duk�ty�dro�go�we�(gdzie�dwie�kon�struk�cje�no�śne�za�mon�to�wa�no�me�-
to�dą�na�su�wa�nia�po�dłuż�ne�go).�Znacz�ny�frag�ment�tra�sy�bie�gnie�przez�ob�szar�Trój�-
miej�skie�go�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�go,�któ�ry�ce�chu�je�gę�ste�za�drze�wie�nie�i mo�re�no�we
ukształ�to�wa�nie�te�re�nu.�Spe�cy�ficz�ne�wa�run�ki�śro�do�wi�sko�wo�-prze�strzen�ne�spo�wo�-
do�wa�ły,�że�re�ali�za�cja�in�we�sty�cji�wy�ma�ga�ła�za�sto�so�wa�nia�in�no�wa�cyj�nych�roz�wią�-
zań�pro�jek�to�wych�i tech�no�lo�gicz�nych.�Za bu�do�wę III eta�pu�Tra�sy�Kwiat�kow�skie�-
go,�War�bud�otrzy�mał I na�gro�dę�i zło�tą�sta�tu�et�kę�w kon�kur�sie�„Bu�do�wa�Ro�ku 2008”.

Al.�Je�ro�zo�lim�skie 162�A,�02-342�War�sza�wa
tel. 22 56-76-000,�faks 22 56-76-001

www.war�bud.pl�
e�-ma�il:�war�bud@war�bud.pl

Prezentacje nowych firm członkowskich

Warbud
– warto budować

Rozbudowa Elektrowni Łagisza w Będzinie

Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie

III etap Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni
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Ryzyko wykonawców
przedsięwzięć
inwestycyjnych. 
Wykład dr. Piotra Tworka

Uro�czy�ste�go�otwar�cia�se�mi�na�rium�do�-
ko�nał�–�Pre�zy�dent�Ta de usz Wnuk,�któ�-
ry�na wstę�pie�przy�wi�tał�pre�le�gen�ta�–�dra
Pio tra Twor ka oraz� przy�by�łych� go�ści,
wśród�któ�rych�zna�leź�li�się�m.in.�Kry�sty�-
na Pia�sec�ka,� Pre�zes� KSM,� Wal�de�mar
Woj�ta�sik�Dy�rek�tor�ds.�tech�nicz�nych�KSM,
Ta�de�usz� Gluck�sman,� Dy�rek�tor� Wy�ko�-
naw�czy�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,
An�drzej�Gaj�da,�Dy�rek�tor�Dzia�łu�Bu�dow�-
nic�twa�Spe�cja�li�stycz�ne�go�War�bud S.A.,
Le�szek�Suł�gut,�przed�sta�wi�ciel�fir�my�Wad�-
mar�S.J.�Pre�zy�dent�Ta�de�usz�Wnuk�pod�-
kre�ślił�nie�zwy�kłą�waż�ność�uza�sad�nie�nia
wy�bo�ru�te�ma�tu�wy�kła�du.
Spo�tka�nie�po�świę�co�ne�by�ło�pro�ble�ma�-

ty�ce� ry�zy�ka� w bu�dow�nic�twie.� Wy�kład
opar�to�na wie�lo�let�nich�do�świad�cze�niach
i ba�da�niach�na�uko�wych�pro�wa�dzo�nych
przez�dr�Pio�tra�Twor�ka�w tym�za�kre�sie.�Tło
dla� wy�stą�pie�nia� sta�no�wi�ła� mo�no�gra�fia
na�uko�wa�je�go�au�tor�stwa�nt.�„Ry�zy�ka�wy�-
ko�naw�ców� przed�się�wzięć� in�we�sty�cyj�-
nych”� [Wy�daw�nic�two�Aka�de�mii� Eko�no�-
micz�nej�w Ka�to�wi�cach,�Ka�to�wi�ce 2010].
Pod�czas�wy�kła�du�pod�ję�to�pró�bę�do�kład�-
ne�go�spre�cy�zo�wa�nia�isto�ty�i okre�śle�nia�na�-
tu�ry�sa�me�go�zja�wi�ska�ry�zy�ka,�ja�kie�wy�stę�-
pu�je� w dzia�łal�no�ści� przed�się�biorstw
bu�dow�la�no�-mon�ta�żo�wych.�We�wpro�wa�-
dze�niu�dr�Piotr�Two�rek�pod�kre�ślił,�że�ry�-
zy�ko�jest�nie�od�łącz�nie�zwią�za�ne�z re�ali�-
za�cją� in�we�sty�cji� bu�dow�la�nych,
a bu�dow�nic�two�jest�po�wszech�nie�uzna�wa�-
ne�za jed�ną�z naj�bar�dziej�„ry�zy�kow�nych”
sek�cji� go�spo�dar�ki.� Pre�le�gent� do�ko�nał
ana�li�zy�wpły�wu�ry�zy�ka�na eko�no�micz�ną
sy�tu�ację�uczest�ni�ków�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�-
no�-bu�dow�la�ne�go,� ze� szcze�gól�nym
uwzględ�nie�niem�wy�ko�naw�ców�przed�się�-
wzięć�in�we�sty�cyj�nych.�We�dług�dr�Pio�tra
Twor�ka�iden�ty�fi�ka�cja�ry�zy�ka�oraz�opra�co�-
wa�nie�pro�ce�dur�(stan�dar�dów)�za�rzą�dza�-
nia�ry�zy�kiem�(w od�nie�sie�niu�do dzia�łal�no�-
ści�przed�się�biorstw�bu�dow�la�nych)�mo�że
przy�czy�nić�się�do nie�za�wod�ne�go�prze�bie�-
gu�re�ali�za�cji�in�we�sty�cji,�tj.�bez�zbęd�nych
do�dat�ko�wych�strat�i nie�po�wo�dzeń.�

De fi nio wa nie ry zy ka 

ry zy ko ozna cza za gro że nie, stra tę lub
szko dę w dzia łal no ści przed się bior stwa

r = P × K 
gdzie:
r – ry zy ko 
P – moż li wość (praw do po do bień stwo)

wy stą pie nia zda rze nia (szko dy,
stra ty) 

K – kon se kwen cje po ja wie nia się zda -
rze nia (szko dy, stra ty)

Dr�Piotr�Two�rek,�pod�kre�ślił,�że�trud�no�-
ści� w tym� kon�tek�ście� wy�ni�ka�ją� przede
wszyst�kim�z fak�tu,�że�wy�ko�naw�cy�bu�dow�-
la�ni�nie�są�je�dy�ny�mi�uczest�ni�ka�mi�ryn�ku
in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�ne�go,� a co� się
z tym�wią�że,�nie�są�też�je�dy�ny�mi�pod�mio�-
ta�mi,�któ�re�po�no�szą�eko�no�micz�ne�kon�se�-
kwen�cje�ry�zy�ka.�Du�że�zna�cze�nie�oraz�sto�-
pień� zło�żo�no�ści� pro�ble�ma�ty�ki� ry�zy�ka
w bu�dow�nic�twie�jest�po�wo�dem�pod�ję�cia
pró�by�roz�po�zna�nia�tej�ma�te�rii�w spo�sób
bar�dziej�szcze�gó�ło�wy.�

ro dza je ry zy ka we dług A. Ko sec kie go
i A. Ma dy dy: 

–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z za�so�ba�mi�ludz�ki�mi�
–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z za�so�ba�mi�tech�nicz�-
ny�mi�

–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z za�so�ba�mi�in�for�ma�cji�
–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z pro�ble�ma�mi�fi�nan�so�-
wy�mi�przed�się�wzię�cia�

–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z or�ga�ni�za�cją�przed�-
się�wzię�cia�in�we�sty�cyj�ne�go

– ry�zy�ko�zwią�za�ne�z in�ge�ren�cją�sił�na�tu�ry
–�ry�zy�ko� zwią�za�ne� z in�ge�ren�cją� osób
trze�cich�

–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z ko�niecz�no�ścią�ochro�-
ny�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go�

–�ry�zy�ko�zwią�za�ne�z sy�tu�acją�po�li�tycz�ną
kra�ju�(re�gio�nu)�i zmia�na�mi�w sys�te�mie
praw�nym.
Za�rzą�dza�nie�ry�zy�kiem,�we�dług�The Con -

struc tion In du stry In sti tu te w Au stin,�współ�-
cze�śnie�sta�je�się�co�raz�waż�niej�szym�ele�-

men�tem�każ�de�go�biz�ne�su,�za�wsze�ozna�-
cza�no�wo�cze�sne�za�rzą�dza�nie�w każ�dym
przed�się�bior�stwie.�Prak�tycz�ne�za�rzą�dza�nie
ry�zy�kiem�to�ko�niecz�ność�w ce�lu�mi�ni�ma�li�-
za�cji�ry�zy�ka�i je�go�po�ten�cjal�nych�skut�ków.
We�dług�dra�Pio�tra�Twor�ka�pro�ces�za�rzą�dza�-
nia� ry�zy�kiem� w dzia�łal�no�ści� kra�jo�wych
przed�się�biorstw�bu�dow�la�no�-mon�ta�żo�wych
skła�da�się�z trzech�pod�sta�wo�wych�eta�pów:�
–�Iden ty fi ka cja ry zy ka –� roz�po�zna�nie
źró�deł� i po�szcze�gól�nych� form� ry�zy�ka

–�Ana li za ry zy ka –�za�sto�so�wa�nie�me�tod
kwan�ty�fi�ka�cji�ry�zy�ka�

–�re ak cja na ry zy ko –�do�ty�czy�ne�ga�tyw�-
nych�skut�ków�ry�zy�ka.
Na ko�niec�spo�tka�nia�pa�dło�py�ta�nie�do�-

ty�czą�ce�isto�ty�za�rzą�dza�nia�ry�zy�kiem�w bu�-
dow�la�nych�przed�się�wzię�ciach�in�we�sty�cyj�-
nych.�Dla�przy�kła�du�po�da�no�ka�ta�stro�fę
bu�dow�la�ną,�ja�ka�mia�ła�miej�sce�pod�czas
wy�sta�wy� go�łę�bi 28� stycz�nia 2006� ro�ku
w Cho�rzo�wie,�gdzie�m.in.�wsku�tek�za�nie�-
dbań�w fa�zie�po�prze�dza�ją�cej�in�we�sty�cję
oraz�póź�niej�błę�dów�po�peł�nio�nych�na eta�-
pie�eks�plo�ata�cji�ha�li�do�szło�do za�wa�le�nia
kon�struk�cji�obiek�tu,�w któ�rej�zgi�nę�ło 65
osób,�a wie�le�zo�sta�ło�ran�nych.
Bu�do�wa�to�szcze�gól�ne�miej�scem,�któ�-

re�na każ�dym�kro�ku�stwa�rza�po�ten�cjal�ne
za�gro�że�nia.�Kosz�ty�bu�do�wy,�ja�kie�mu�szą
po�nieść�in�we�sto�rzy�są�wy�so�kie.�Mo�gą�one
ulec�znacz�ne�mu�pod�wyż�sze�niu�na sku�tek
zda�rze�nia� lo�so�we�go.� Po�żar,� ulew�ny
deszcz,�czy�też�ka�ta�stro�fa�bu�dow�la�na,�to
tyl�ko�uła�mek�przy�kła�dów�szkód�po�wsta�-
łych�pod�czas�pro�wa�dze�nia�prac�bu�dow�-
la�nych.�Na�stęp�stwa�tych�zda�rzeń�po�cią�-
ga�ją� za so�bą� łań�cuch� ne�ga�tyw�nych
oko�licz�no�ści� za�rów�no� dla� in�we�sto�rów,
wy�ko�naw�ców,�a tak�że�dla�osób�trze�cich.�
Pro�ble�ma�ty�ka� za�rzą�dza�nia� ry�zy�kiem

w pro�jek�tach�in�we�sty�cyj�nych�re�ali�zo�wa�-
nych� w bu�dow�nic�twie� zro�dzi�ła� wśród
uczest�ni�ków�spo�tka�nia�cie�ka�wą�dys�ku�sję
i wy�mia�nę�po�glą�dów.

Obszerniej temat ten prezentujemy
na naszej stronie Internetowej:
www.izbabud.pl 

28 kwiet nia br., o godz. 14.00 w Sa li VIP na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Ka to wic kich, od by ło się „Klu bo we
Spo tka nie Człon kow skie”, w trak cie któ re go Pan dr Piotr Two rek (Pol skie To wa rzy stwo Eko no micz ne Od dział Ka to wi -
ce, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach) wy gło sił wy kład nt. „Ry zy ko wy ko naw ców przed się wzięć in we sty cyj nych”. 
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bEZPIECZEŃSTWO PRACY W bUDOWNICTWIE

Konkurs wiedzy o BHP
- rozstrzygnęty

Cen�trum� Kształ�ce�nia� Prak�tycz�ne�go
w By�to�mi 18�ma�ja�br.�w po raz XII zor�ga�-
ni�zo�wa�ło�kon�kurs�wie�dzy�o bez�pie�czeń�-
stwie�i hi�gie�nie�pra�cy�dla�mło�dzie�ży�szkół
po�nad�gim�na�zjal�nych,� kształ�cą�cych� się
w za�wo�dach�bu�dow�la�nych.
Kon�kurs�re�ali�zo�wa�ny�jest�z ini�-

cja�ty�wy� Ślą�skiej� Ra�dy� ds.
Bez�pie�czeń�stwa� Pra�cy� w Bu�-
dow�nic�twie,� dzia�ła�ją�cej� przy
Okrę�go�wym�In�spek�to�rze�Pra�cy,
wspól�nie�ze�Ślą�skim�Ku�ra�to�rem
Oświa�ty.� Ce�lem� kon�kur�su� jest
dzia�ła�nie�na rzecz�po�pra�wy�bez�-
pie�czeń�stwa�pra�cy�w bu�dow�nic�-
twie,�ze�szcze�gól�nym�na�ci�skiem
na kształ�to�wa�nie�kul�tu�ry�bez�pie�-
czeń�stwa�pra�cy�wśród�mło�dzie�-
ży.�Dzia�ła�nia�pre�wen�cyj�ne�zmie�-
rza�ją�ce�do po�pra�wy�wa�run�ków
pra�cy�w bu�dow�nic�twie�uzna�li�śmy
za� prio�ry�te�to�we�w pra�cy�na�sze�-
go�urzę�du.�
Kon�kur�sem�za�in�te�re�so�wa�no

(przy udzia�le�Ku�ra�to�rium�Oświa�-
ty)�dy�rek�to�rów�szkół�kształ�cą�-
cych� w za�wo�dach� bu�dow�la�-
nych� na te�re�nie� Ślą�ska.
Po prze�pro�wa�dzo�nych� eli�mi�-
na�cjach�mię�dzysz�kol�nych�do udzia�łu�w fi�-
na�le�za�kwa�li�fi�ko�wa�nych�zo�sta�ło 5�dwu�oso�-
bo�wych�ze�spo�łów.�
W dniu�uro�czy�ste�go�fi�na�łu�wśród�licz�-

ne�go�gro�na ki�bi�ców�uczest�ni�czy�ła�za�stęp�-

ca�Pre�zy�den�ta�Mia�sta�By�to�mia�–�Pa�ni
Ha�li�na Bie�da,�Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�Edu�-
ka�cji�w By�to�miu�–�Pan�Mar�cin�Po�pław�-
ski,�Okrę�go�wy� In�spek�tor�Pra�cy�–�Pa�ni
Be�ata�Ma�ry�now�ska,�przed�sta�wi�ciel�ku�ra�-

to�rium�oświa�ty�w Ka�to�wi�cach�–�Pan�Eu�-
ge�niusz�Ste�bel,�przed�sta�wi�cie�le�spon�so�-
rów� –� Pan� An�drzej� Kró�lic�ki� –� Pre�zes
Pol�skiej� Izby� Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�wej
Bu�dow�nic�twa�Od�dział�Śląsk,�Pa�ni�Elż�bie�-

ta�Ła�dow�ska�-Paul�(Zwią�zek�Pra�co�daw�-
ców� Bu�dow�nic�twa� w Gli�wi�cach),� Pan
Piotr�Klim�za –�Dy�rek�tor�Cen�trum�Kształ�-
ce�nia�Prak�tycz�ne�go�w By�to�miu,�przed�-
sta�wi�ciel�Pre�zy�dium�Ra�dy�OPZZ�Wo�je�-

wódz�twa� Ślą�skie�go� –� Pan
Da�riusz�Wo�roń�czuk.�
Kon�kurs�ro�ze�gra�no�w dwóch

ka�te�go�riach� –� ze�spo�ło�wej,
gdzie�szko�ła�by�ła�re�pre�zen�to�-
wa�na przez�dwóch�za�wod�ni�-
ków�oraz�w ka�te�go�rii�„pla�kat”.
Py�ta�nia,� na któ�re� od�po�wia�-
da�li� ucznio�wie� obej�mo�wa�ły
za�gad�nie�nia�zwią�za�ne�z bez�-
pie�czeń�stwem�i hi�gie�ną�pra�cy
w bu�dow�nic�twie,� pod�sta�wa�-
mi� pra�wa� pra�cy,� er�go�no�mii
jak�rów�nież�z za�kre�su�pierw�-
szej�po�mo�cy�przed�le�kar�skiej.
Prze�mi�łe� za�sko�cze�nie� i po�-
dziw�dla�pre�zen�to�wa�nej�przez
uczest�ni�ków�kon�kur�su�wie�dzy
wzbu�dzi�ła�do�gryw�ka.�Na za�da�-
ne 10�py�tań�za�wod�ni�kom�ry�-
wa�li�zu�ją�cym�o trze�cie�miej�sce
pa�dły�sa�me�po�praw�ne�od�po�-
wie�dzi.� Po�wyż�sza� sy�tu�acja
spo�wo�do�wa�ła,�iż�ju�ry�za�de�cy�-

do�wa�ło�o przy�zna�niu III miej�sca�eg�ze�-
kwo,�gdyż�uczest�ni�cy�kon�kur�su�bez�błęd�-
nie� po�ra�dzi�li� so�bie� z przy�go�to�wa�ny�mi
do�dat�ko�wy�mi�py�ta�nia�mi,�co�unie�moż�li�-
wi�ło�wy�ło�nie�nie�zwy�cięz�cy.�

Mło dzi Bu dow lań cy już po raz XII, mie li oka zję spraw dzić swo ją wie dzę z ob -
sza ru Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Jak co ro ku po ziom ich wie dzy za chwy -
cił, a sa mi ucznio wie wy pa dli wzo ro wo.

Uro czy ste za koń cze nie kon kur su. Mło dzi zwy cięz cy wraz z opie ku na mi, or ga -
ni za to ra mi oraz go ść mi

Lau re aci kon kur su z opie ku nem. Od le wej Da riusz Kli mek, Elż bie ta Kac pro -
wicz, Ka mil Ko cur

Zwy cię ski Pla kat Lau re atów, uczniów Pań stwo wych
Szkół Bu dow nic twa z By to mia

Lau re ata mi XII fi na łu kon kur su zo sta li:

I Miej sce:
Pań�stwo�we�Szko�ły�Bu�dow�nic�twa�–�Ze�spół�Szkół�z By�to�mia,

II Miej sce:
Ze�spół�Szkół�Ogól�no�kształ�cą�co�-Tech�nicz�nych�z Lu�bliń�ca,

III Miej sce:
Ze�spół�Szkół�Bu�dow�la�no�-Drzew�nych�z Żyw�ca,

Ze�spół�Szkół�Bu�dow�la�nych�i Rze�miosł�Róż�nych�z Ra�ci�bo�rza.
Lau re ata mi w kon kur sie „pla kat” zo sta li ucznio wie 

Pań stwo wych Szkół Bu dow nic twa z By to mia:
Ka�mil�Ko�cur
Da�riusz�Kli�mek

Każ dy z uczest ni ków fi na łu otrzy mał na gro dy rze czo we, któ re ufun -
do wa li:
• Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach (Ro bud Sp. z o.o.;

Kampt Sp. z o.o.; P.W.-Bud -Me tal l co Sp. z o.o.; P.B.P.U.H.-Wo lim pex),
• Śląska Izba Bu dow nic twa w Ka to wi cach,
• Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach,
• Za rząd Re gio nu Ślą sko-Dą brow skie go NSZZ So li dar ność Ka to wi ce,
• Pol ska Izba Prze my sło wo -Han dlo wa Bu dow nic twa – Od dział Śląsk,
• Cen trum Kształ ce nia Prak tycz ne go w By to miu.
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EKOLOgIA

Uniesz ko dli wić
azbest Jo lan ta Matiakowska

Azbest,�bo�o nim�mo�wa,�ja�ko�mi�ne�rał�nie�-
pal�ny�i ter�mo�izo�la�cyj�ny�kil�ka�dzie�siąt�lat�te�-
mu�za�wo�jo�wał,�bez�żad�nych�prze�szkód,�nie
tyl�ko�bu�dow�nic�two.�Do�ce�nił�go�prze�mysł
che�micz�ny,�ener�ge�ty�ka,�mo�to�ry�za�cja�i wie�-
le�in�nych�branż.�Do cza�su,�aż�oka�za�ło�się
jak�bar�dzo�jest�dla�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�-
go�i lu�dzi�nie�bez�piecz�ny.�
Naj�więk�sze�za�po�trze�bo�wa�nie�na azbest

przy�pa�dło�wPol�sce�na la�ta 60.�i 70.�ub.�wie�-
ku.�Po�wsta�ją�ce�za�kła�dy�prze�my�sło�we�uży�-
wa�ły�azbe�stu�ja�ko�kom�po�nen�tu�do pro�du�-
ko�wa�nia� wie�lu� wy�ro�bów.� Bu�dow�nic�two
miesz�ka�nio�we�nie�mo�gło�się�bez�te�go�mi�-
ne�ra�łu�obyć.�Ze�wzglę�du�na swo�je�za�le�ty
użyt�ko�we�oraz�ni�ską�ce�nę�azbest�był�po�-
wszech�nie�sto�so�wa�ny�do po�ło�wy�lat 90.�ub.
wie�ku.�Do cza�su,�aż�uzna�no�go�za je�den
z naj�pow�szech�niej�szych�czyn�ni�ków�ra�ko�-
twór�czych� i w 1997� ro�ku� wpro�wa�dzo�no
w na�szym�kra�ju�za�kaz� je�go�sto�so�wa�nia.
Spa�dek�po azbe�ście�po�zo�stał.�Wy�star�czy
przy�po�mnieć,�że�tyl�ko�dla�po�trzeb�bu�dow�-
nic�twa�w Pol�sce�do po�ło�wy�lat 90.�ub.�wie�-
ku,�wy�pro�du�ko�wa�no�oko�ło 1,5�mld�m.�kw.
płyt�z azbe�stem�oraz�bli�sko 600�tys.�ton�ta�-
kich� rur.� Do dziś� w na�szym� oto�cze�niu
azbe�stu�nie�bra�ku�je.�Prze�trwał�w trwa�łych
pły�tach�ele�wa�cyj�nych�i da�chów�kach�(w po�-
sta�ci�eter�ni�tu�czy�li�nie�pal�nej,�ela�stycz�nej�mie�-
szan�ce�azbe�stu�i ce�men�tu),�w ognio�trwa�-
łych� kon�struk�cjach� bu�dyn�ków� i ru�rach
azbe�sto�wo�-ce�men�to�wych,� w od�pa�dach,
po�roz�rzu�ca�nych�tak�że�na dzi�ko.�Wciąż�tkwi
w bu�dyn�kach�szkol�nych,�urzę�dach,�przed�-
się�bior�stwach�i wie�lu�na�szych�do�mach.�Naj�-
groź�niej�szy� jest� w tych,� nad�kru�szo�nych
przy�sło�wio�wym�„zę�bem�cza�su”.�

Tru je! 

Na�dal�więc�ata�ku�je�śro�do�wi�sko�i lu�dzi,
nie� tyl�ko�z nim�za�wo�do�wo�zwią�za�nych.
Zna�ko�mi�ta�więk�szość�wy�ro�bów�za�wie�ra�-
ją�cych�azbest�jest�bo�wiem�źró�dłem�emi�-
sji�nie�zwy�kle�groź�nych�dla�zdro�wia,�nie�-
znisz�czal�nych� włó�kiem� azbe�sto�wych.
Wchła�nia�my�go�głów�nie�przez�dro�gi�od�de�-
cho�we,�w mniej�szym�stop�niu�przez�skó�-
rę.� Bez� tru�du� azbest� prze�do�sta�je� się
do wód.�Tra�fia�do nich�ze�źró�deł�na�tu�ral�-
nych,� ście�ków� prze�my�sło�wych,� za�nie�-
czysz�czeń�po�wie�trza�czy�uży�wa�nych�tak�-

że� w go�spo�dar�ce� wod�no�-ście�ko�wej� rur
azbe�sto�wo�-ce�men�to�wych.� Je�śli� włók�-
na azbe�sto�we�prze�do�sta�ną�się�do wo�dy
pit�nej�czy�żyw�no�ści,�sprzy�ja�ją�za�cho�ro�wal�-
no�ści�na cho�ro�by�no�wo�two�ro�we.�
Naj�bar�dziej�nie�bez�piecz�ne�dla�zdro�wia

lu�dzi�jest�prze�do�sta�wa�nie�się�py�łu�azbe�-
sto�we�go�przez�układ�od�de�cho�wy.�Do�ty�czy
to�w szcze�gól�no�ści�osób�za�wo�do�wo�na�-
ra�żo�nych�na kon�tak�ty�z py�łem�azbe�sto�-
wym.� Na przy�kład� pod�czas� po�bie�ra�nia
pró�bek�do ba�dań�wy�ro�bów�azbe�sto�wych,
ich� de�mon�ta�żu,� pa�ko�wa�nia,� za�ła�dun�ku
i roz�ła�dun�ku�i sa�me�go�uniesz�ko�dli�wia�nia
bez� od�po�wied�nich� za�bez�pie�czeń.� Je�śli
ma�leń�kie�włók�na azbe�sto�we�wraz�z py�łem
prze�nik�ną�do ukła�du�od�de�cho�we�go�czło�-
wie�ka,�mo�gą�wy�wo�łać�py�li�cę�azbe�sto�wą,
mię�dzy�błon�nia�ka,� a tak�że� no�wo�two�ry
płuc�i oskrze�li.�
To�po�wo�dy,�dla�któ�rych�od kil�ku�na�stu�lat

w Pol�sce�obo�wią�zu�je�cał�ko�wi�ty�za�kaz�ja�-
kiej�kol�wiek�pro�duk�cji�z udzia�łem�azbe�stu!
Od 1998�ro�ku�obo�wią�zu�ją�rów�nież�ry�go�ry�-
stycz�ne�prze�pi�sy�do�ty�czą�ce�ob�cho�dze�nia
się� z od�pa�da�mi� azbe�sto�wy�mi.� Je�dy�ną
me�to�dą� ich� uniesz�ko�dli�wia�nia� jest� np.
w bu�dow�nic�twie,�bez�piecz�ny�ich�de�mon�-
taż,�zgod�ny�z za�sa�da�mi�BHP�oraz�do�star�-
cze�nie�azbe�sto�wych�od�pa�dów�na spe�cjal�-
nie� przy�go�to�wa�ne� skła�do�wi�ska.� Jest� to
ogrom�ne�przed�się�wzię�cie,�któ�rym�zaj�mo�-
wać�się�po�win�ny�wy�łącz�nie�spe�cja�li�stycz�-
ne�fir�my.�Tyl�ko�prze�szko�le�ni�pra�cow�ni�cy�po�-
tra�fią�pod�czas�azbe�sto�wych�ope�ra�cji�uni�kać
za�gro�że�nia.�Nie�ste�ty�usu�wa�niem�azbe�stu
z na�szej�prze�strze�ni�do ży�cia�wciąż�pa�ra�-
ją�się�eki�py�przy�pad�ko�we.�Tym�cza�sem�ta
trud�na i nie�bez�piecz�na ope�ra�cja,�prze�wi�-
dzia�na jest�na dłu�żej.�

Cza su co raz mniej...

Rząd�pol�ski�za�pla�no�wał�ją�w 2002�ro�ku
na ca�łe 30�lat,�przyj�mu�jąc�„Pro�gram�usu�-
wa�nia�azbe�stu�i wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych
azbest,�sto�so�wa�nych�na te�ry�to�rium�Pol�ski”.
Sza�co�wa�no� wów�czas,� że� w gra�ni�cach
na�sze�go�kra�ju�znaj�du�je�się�po�nad 15,5�mln
to�te�go�mi�ne�ra�łu�pod róż�ny�mi�po�sta�cia�mi.
Sie�dem�lat�póź�niej,�po przy�ję�ciu�rzą�do�-

wej�uchwa�ły�w spra�wie�re�ali�za�cji�„Pro�gra�-
mu�oczysz�cza�nia�kra�ju�z azbe�stu�na la�-
ta 2009-2032”,� któ�ry� jest� kon�ty�nu�acją
„Pro�gra�mu...�z 2002�ro�ku,�oka�za�ło�się,�że
uda�ło� się� uniesz�ko�dli�wić� za�le�d�wie 1
mln 250�tys.�ton�azbe�stu.�Czy�li�nie�wie�le,
śred�nio�wy�cho�dzi�to 156�tys.�ton�rocz�nie.
Nie�trud�no�po�li�czyć�–� jak�dłu�go�w ta�kim
tem�pie�mu�sie�li�by�śmy�z na�szej�prze�strze�-
ni� usu�wać� ten� ra�ko�twór�czy� mi�ne�rał?
Zwłasz�cza,� że� od�pa�dów� azbe�sto�wych
mo�że�być�znacz�nie�wię�cej,�niż�po�da�ją�sta�-
ty�sty�ki�i sza�cun�ki.�In�wen�ta�ry�za�cja�wciąż�jest
nie�peł�na.�
Na zle�ce�nie�Mi�ni�ster�stwa�Go�spo�dar�ki

mo�ni�to�ru�ją�ce�go�za�da�nia�rzą�do�we�go�„Pro�-
gra�mu� Oczysz�cza�nia� kra�ju� z azbe�stu
na la�ta 2009-2032”,�roz�bu�do�wy�wa�na jest
i mo�der�ni�zo�wa�na,�funk�cjo�nu�ją�ca�od 2004
ro�ku�ba�za wy�ro�bów�i od�pa�dów�za�wie�ra�ją�-
cych�azbest.�Gro�ma�dze�nie�i prze�twa�rza�-
nie�in�for�ma�cji�na ich�te�mat�na�bie�ra�tem�pa.
Za�war�tość�ba�zy� zmie�nia� się,�wzbo�ga�ca
i słu�ży�swo�im�użyt�kow�ni�kom,�za�in�te�re�so�-
wa�nym�bez�piecz�nym�wy�co�fy�wa�niem�wy�-
ro�bów�azbe�sto�wych�z użyt�ko�wa�nia,�ale...
By�upo�rać�się�z pro�ble�mem,�od�pa�dy�azbe�-
sto�we,�w każ�dej�z pol�skich�gmin,�mu�szą
być�do�kład�nie�roz�po�zna�ne.

na Ślą sku

Dla�te�go�wśród�głów�nych�za�dań�„Pro�gra�-
mu� usu�wa�nia� azbe�stu� z te�re�nu� wo�je�-
wódz�twa�ślą�skie�go�do ro�ku 2032”,�przy�ję�-
te�go� w kwiet�niu� br.� przez� Za�rząd
Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,� na pierw�szym
miej�scu,�wśród�głów�nych�za�dań,�za�pi�sa�-
no�prze�pro�wa�dze�nie�in�wen�ta�ry�za�cji�azbe�-
stu�i wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych�ten�mi�ne�rał.
Cho�ciaż�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim�azbe�sto�-
wy� pro�blem� jest� le�piej� zdia�gno�zo�wa�ny
niż�w in�nych�re�gio�nach�i spo�ro�w tej�kwe�-
stii�się�dzie�je.�
Na ma�łej� po�wierzch�ni� wo�je�wódz�twa

azbe�stu�na�gro�ma�dzo�no�(jak�moż�na zo�rien�-
to�wać� się� z sza�cun�ków� na pod�sta�wie
wie�lo�ści�za�kła�dów�prze�my�sło�wych�oraz�gę�-
sto�ści�za�bu�do�wy)�naj�wię�cej�w kra�ju,�po�rów�-

Nie zwy kle wy trzy ma ły i wy jąt ko wo od por ny. Na uszko dze nia me cha nicz -
ne, na wy so ką tem pe ra tu rę, na wet na agre syw ne śro do wi sko che micz ne.
Po zna li się już na nim sta ro żyt ni Rzy mia nie. Współ cze sny świat od krył go
na swój po wszech ny uży tek w pierw szych dzie się cio le ciach XX wie ku.

Wi zja lo kal na na te re nach po „Izo la cji”. Od le wej 
G. Le nar to wicz - Prezes Zarządu WFOŚ
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ny�wal�nie�z du�ży�mi�wo�je�wódz�twa�mi�jak�ma�-
zo�wiec�kie�czy�wiel�ko�pol�skie.�
Do nie�daw�na naj�więk�sze�skła�do�wi�sko

od�pa�dów�azbe�sto�wych,�li�czo�nych�w kil�ku
ty�sią�cach�ton,�mie�ści�ło�się�w po�bli�żu�sie�-
dzib�ludz�kich,�na te�re�nach�po Przed�się�bior�-
stwie�Ma�te�ria�łów�Izo�la�cji�Bu�dow�la�nej�„Izo�-
la�cja”� w Ogro�dzień�cu� (u wrót� Ju�ry
Kra�kow�sko�-Czę�sto�chow�skiej)�oraz�w in�-
nych�po�bli�skich�miej�scach,�gdzie�skła�do�-
wa�no�je�tak�że�„na dzi�ko”.
Za�kład,� któ�re�go� upa�dłość� ogło�szo�no

w 1998�ro�ku,�był�jed�nym�z naj�więk�szych
pro�du�cen�tów�płyt�azbe�sto�wych�w Eu�ro�pie.
Wy�two�rzo�no�tam�po�nad 3�mln�ton�wy�ro�bów
azbe�sto�wych,� uży�wa�jąc� do ich� pro�duk�-
cji 350�tys.�ton�tok�sycz�ne�go�mi�ne�ra�łu.�Ilość
po�zo�sta�wio�nych�od�pa�dów,�w tym�skła�do�-
wa�nych�na dzi�ko,�m.in.�w ob�rę�bie�daw�ne�-
go�wy�ro�bi�ska�gór�ni�cze�go�„Wiek”,�trud�no�by�-
ło�do�kład�nie�po�li�czyć.
Przez�kil�ka�na�ście�lat�trwa�ły�dys�ku�sje,�kto

i za co�ma�uniesz�ko�dli�wić�tę�jed�ną�z naj�groź�-
niej�szych�w re�gio�nie�bomb�eko�lo�gicz�nych
i po�sprzą�tać�te�re�ny�po azbe�ście.�W2009�ro�-
ku�Wo�je�wódz�ki�Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�-
ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�wKa�to�wi�cach�sfi�-
nan�so�wał� za 3�mln� zło�tych� opra�co�wa�nie
pro�gra�mu�sku�tecz�nej�li�kwi�da�cji�te�go�za�gro�-
że�nia.�Na�ro�do�wy�Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�-
wi�ska� i Go�spo�dar�ki�Wod�nej,� prze�zna�czył
na ten�cel�kil�ka�na�ście�mi�lio�nów�zło�tych.�Za te
pie�nią�dze�zo�sta�ną�zli�kwi�do�wa�ne�po�zo�sta�ło�-
ści�po azbe�sto�wej�fa�bry�ce,�a 6-hek�ta�ro�we
skła�do�wi�sko� nie�bez�piecz�nych� od�pa�dów
przy�kry�te�zo�sta�nie�zie�mią�i zre�kul�ty�wo�wa�ne.
Azbest�„uwię�zio�ny”�nie�jest�groź�ny,�zmie�sza�-
ny�z zie�mią�nie�ule�ga�też�wy�my�wa�niu.
Do po�ło�wy�ma�ja�br.�wy�ko�na�no�zde�cy�do�-

wa�ną� więk�szość� naj�trud�niej�szych� prac.
Uda�ło�się�ro�ze�brać 18�fa�brycz�nych�bu�dow�-
li.�Od�pa�dy�z azbe�stem�za�pa�ko�wa�no�dowy�-
raź�nie�ozna�ko�wa�nych�gru�bych�wor�ków,�któ�-
re� są� sys�te�ma�tycz�nie� wy�wo�żo�ne
do za�kła�dów�uty�li�zu�ją�cych�te�go�ty�pu�od�pa�-
dy.� W trak�cie� tych� ope�ra�cji� sto�so�wa�no
nad�zwy�czaj�ne�środ�ki�ostroż�no�ści.�Przy oka�-
zji�de�mon�ta�żu�obiek�tów�po „Izo�la�cji”�oka�-
za�ło� się,� że� tok�sycz�nych� od�pa�dów� jest
w tym�miej�scu�wię�cej�o 2�ty�sią�ce�ton�wię�-
cej� niż� wcze�śniej� sza�co�wa�no.� Wy�kry�to
tak�że�ska�że�nie�gle�by�ma�są�azbe�sto�wą�z do�-
dat�kiem�ro�py,�po�zo�sta�ło�ści�po czysz�cze�niu
urzą�dzeń�fa�brycz�nych. I te�go�azbe�sto�we�-
go�„spad�ku”�trze�ba�się�bez�piecz�nie�po�zbyć.
Oko�licz�ni�miesz�kań�cy�z ulgą�se�kun�du�-

ją�ope�ra�cji�po�zby�wa�nia�się�azbe�stu�ze�swo�-
je�go�oto�cze�nia.�Wraz�ze�znik�nię�ciem�azbe�-
stu� z Ogro�dzień�ca,� wła�dze� sta�ro�stwa
za�wier�ciań�skie�go�po�zbę�dą�się�naj�więk�sze�-
go�pro�ble�mu�w po�wie�cie.
Pod�czas�ostat�niej�wi�zji�lo�kal�nej,�prze�pro�-

wa�dzo�nej�w ma�ju�br.�na te�re�nach�po „Izo�-
la�cji”�–�Ga�brie�la�Le�nar�to�wicz,�pre�zes�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�cie�szy�-
ła�się,�że�po la�tach�urzęd�ni�czej�i or�ga�ni�za�-
cyj�nej� nie�mo�cy,� ta� jed�na z naj�więk�szych

w kra�ju�„bomb�eko�lo�gicz�nych”�bę�dzie�jesz�-
cze�w tym�ro�ku�cał�ko�wi�cie�uniesz�ko�dli�wio�-
na.� Dzię�ki� współ�pra�cy� lo�kal�nych� władz,
służb�ochro�ny�śro�do�wi�ska�re�gio�nu�i in�sty�-
tu�cji�fi�nan�su�ją�cych.�Lu�dzie�na�resz�cie�po�zbę�-
dą�się�stra�chu�o wła�sne�zdro�wie.�
Azbest�zni�ka�tak�że�z naj�bar�dziej�roz�po�-

zna�wal�nej�ślą�skiej�bu�dow�li�–�ka�to�wic�kie�go
Spodka.�Przy oka�zji�jej�re�mon�tu�i mo�der�-
ni�za�cji�usu�nię�to�do�tąd�z ele�wa�cji�Spodka
po�nad 100�ton�azbe�stu.

za da nia dla gmin

Ile�do�kład�nie�ma�my�go�w ca�łym�re�gio�-
nie�–�te�go�do�kład�nie�nikt�nie�wie!�W „Pro�gra�-
mie�usu�wa�nia�azbe�stu�z te�re�nu�wo�je�wódz�-
twa�ślą�skie�go�do 2032�r.”�po�da�je� je�dy�nie
da�ne� sza�cun�ko�we.� Prze�pro�wa�dzo�na in�-
wen�ta�ry�za�cja�wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych�azbest
na pod�sta�wie�an�kiet�po�szcze�gól�nych�gmin
re�gio�nu�wy�ka�za�ła,�że�na te�re�nie�wo�je�wódz�-
twa�wy�stę�pu�je 132 908�ton�płyt�azbe�sto�wo�-
-ce�men�to�wych.�In�nych�wy�ro�bów�an�kie�ty�nie
uwzględ�nia�ły.�Do�dat�ko�wym�źró�dłem�in�for�-
ma�cji�na ten�te�mat�jest�wspo�mnia�na już�mi�-
ni�ste�rial�na „Ba�za wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych
azbest.�We�dług�jej�da�nych�i sza�cun�ków�ilość
płyt�azbe�sto�wo�-ce�men�to�wych�u osób�fi�zycz�-
nych�wy�no�si�oko�ło�106 085�ton;�u pod�mio�-
tów�praw�nych�–�116 211�ton,�po�zo�sta�łe�wy�-
ro�by�z azbe�stem�(z uwzględ�nie�niem�tyl�ko
pod�mio�tów�praw�nych)�to 4 514�ton.
Jest�to�in�wen�ta�ry�za�cja�da�le�ko�nie�peł�na.

W przy�pad�ku�bra�ku�da�nych�w an�kie�tach
i w ba�zie� azbe�sto�wej� dla� da�nej� gmi�ny
z woj.�ślą�skie�go�–�przyj�mo�wa�no�ob�li�cze�nia
sza�cun�ko�we.�Napod�sta�wie�licz�by�miesz�kań�-
ców,�cha�rak�te�ru�gmi�ny�(miej�skiej,�wiej�skiej
czy�miej�sko�-wiej�skiej)�oraz�ich�po�wierzch�-
ni.�Na tej�pod�sta�wie�łącz�ną�ilość�wy�ro�bów
z azbe�stem�na te�re�nie�woj.�ślą�skie�go�osza�-
co�wa�no�na 287202�ton.�Ta�ilość�sta�no�wi�nie�-
peł�ne 40�proc.�sza�cun�ko�wych�ilo�ści�wy�ro�-

bów�azbe�sto�wych�wwoj.�ślą�skim,�przy�ję�tych
w „Pro�gra�mie�usu�wa�nia�azbe�stu�i wy�ro�bów
za�wie�ra�ją�cych�azbest,�sto�so�wa�nych�na te�-
ry�to�rium�Pol�ski”�z 2002�ro�ku�przez�Mi�ni�ster�-
stwo�Go�spo�dar�ki.�Do�tąd�bo�wiem�na 148
gmin�woj.�ślą�skie�go,�aż 54�z nich�nie�prze�-
pro�wa�dzi�ły�żad�nej�in�wen�ta�ry�za�cji�wy�ro�bów
za�wie�ra�ją�cych�azbest, 29�z nich�po�sia�da�pro�-
gram�ich�usu�wa�nia, 8�gmin�jest�na eta�pie
uchwa�la�nia�ta�kich�pro�gra�mów, 18�gmin�do�-
pie�ro�je�opra�co�wu�je, 101�gmin�re�ali�zu�je�„Pro�-
gram�oczysz�cza�nia�kra�ju�z azbe�stu,�a 116
wy�ka�za�ło,�że�udzie�li�ło�do�ta�cji�do usu�wa�nia
wy�ro�bów�azbe�sto�wych.
To�po�ka�zu�je,�jak�pil�nie�po�trzeb�na jest�peł�-

na wie�dza�o ilo�ści�wy�ro�bów�azbe�sto�wych,
ulo�ko�wa�nych�w na�szym�re�gio�nie,�mó�wi�Je�-
rzy�Zio�ra,�dy�rek�tor�wy�dzia�łu�ochro�ny�śro�-
do�wi�ska�Ślą�skie�go�Urzę�du�Mar�szał�kow�skie�-
go.� Jest� to� ogrom�ne� wy�zwa�nie� dla
wszyst�kich�ślą�skich�gmin�i po�wia�tów,�któ�-
re�wkrót�ce�zo�sta�ną�zo�bo�wią�za�ne�do spo�-
rzą�dze�nia�do�kład�nej�in�wen�ta�ry�za�cji�do�ty�czą�-
cej� za�rów�no� wy�ro�bów,� jak� i od�pa�dów
z azbest�na swo�im�te�re�nie.�Umoż�li�wi�to�sku�-
tecz�ne,� zgod�ne�z usta�lo�ny�mi� ter�mi�na�mi,
oczysz�cza�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go�z te�-
go�tok�sycz�ne�go�mi�ne�ra�łu.

Alarm trwa! 

Azbe�sto�wy�alarm�trwa!�Nie�tyl�ko�wmiej�-
scach,�gdzie�azbe�stu�jest�naj�wię�cej.�W po�-
zo�sta�wio�nych�na bu�dyn�kach�pły�tach�ele�wa�-
cyj�nych,� da�chów�kach� przo�du�je� po�wiat
za�wier�ciań�ski.� Kil�ka�krot�nie� mniej�szą� ich
obec�ność�no�tu�je�się�w po�wie�cie�czę�sto�-
chow�skim.�Da�lej�za nim�pla�su�je�się�po�wiat
mi�ko�łow�ski,�So�sno�wiec,�po�wiat�kło�buc�ki,�tar�-
no�gór�ski�i Ka�to�wi�ce.�W naj�mniej�szych�ilo�-
ściach� wy�ro�by� z azbe�stem� wy�stę�pu�ją
w Cho�rzo�wie,� Żo�rach,� Gli�wi�cach� oraz
w po�wie�cie�pszczyń�skim.
W wo�je�wódz�twie� ślą�skim� wie�lo�krot�nie

w ostat�nich�la�tach�(2006-2010)�by�ły�prze�-
pro�wa�dza�ne�na te�re�nie 22�po�wia�tów,�w tym
w 38�gmi�nach,�po�mia�ry�stę�że�nia�włó�kien
azbe�stu� w po�wie�trzu� at�mos�fe�rycz�nym.
Śred�nia�tych�ba�dań�mó�wi�o po�nad 60�proc.
za�re�je�stro�wa�nych�stę�że�niach�umiar�ko�wa�-
nych�oraz�po�nad 13�pro�cen�tach�stę�żeń�wy�-
so�kich.�Naj�więk�sze�prze�kro�cze�nia�włó�kien
azbe�sto�wych�w po�wie�trzu�wy�stą�pi�ły�w Ka�-
le�tach,�Cho�rzo�wie,�So�snow�cu�i Za�brzu.�
To�ko�lej�ny�po�wód,�dla�któ�re�go�in�wen�ta�-

ry�za�cja�obec�no�ści�za�rów�no�wy�ro�bów,�jak
i od�pa�dów�z azbe�stem,�mu�si�być�peł�na!

Śmie ci azbe sto we „na dzi ko”

Azbest w tor bach przed wy wóz ka z Ogro dzień ca

Kolumny�dofinansowane�przez
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach



34 Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�2�(36)�2011

Budownictwo na III Eu ro pej skim 
Kon gresie Go spo dar czym 2011

Eu�ro�pej�ski�Kon�gres�Go�spo�dar�czy,�or�ga�-
ni�zo�wa�ny�przez�Gru�pę�PTWP SA,�w cią�-
gu�za�le�d�wie�trzech�lat�stał�się�naj�waż�niej�-
szą� im�pre�zą� go�spo�dar�czą� w Eu�ro�pie
Środ�ko�wej.�Sze�fem�je�go�Ra�dy�Pro�gra�mo�-
wej�jest�prze�wod�ni�czą�cy�Par�la�men�tu�Eu�ro�-
pej�skie�go�Je�rzy�Bu�zek.�W tym�ro�ku�Kon�-
gres�od�był�się�wKa�to�wi�cach�w dniach 16-18
ma�ja.� Wzię�ło� w nim� udział 6� tys.� go�-
ści, 900�pa�ne�li�stów,�pre�mie�rzy�Pol�ski,�Wę�-
gier,�Chor�wa�cji�i Czech,�ko�mi�sa�rze�Unii�Eu�-
ro�pej�skiej,� mi�ni�stro�wie,� przed�sta�wi�cie�le
biz�ne�su�i na�uki.

III Eu ro pej ski Kon gres Go spo dar czy w Ka to wi cach zgro ma dził 6 tys. go ści
i 800 pa ne li stów, któ rzy przez trzy dni, od 16-18 ma ja, de ba to wa li o naj -
waż niej szych spra wach współ cze snej Eu ro py. 

Jerzy Werle – Dyrektor Generalny, Warbud SA.

Stół Pre zy dial ny, od le wej Pa weł An to nik, Je rzy We rle, Kon rad Ja skół ka, Ma rek Mi cha łow ski, Je rzy Gaz -
da, Prze my sław Miel cza rek.
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Ślą skie go

Te�ma�ty�ka�Kon�gre�su�obej�mo�wa�ła�kwe�-
stie�naj�bar�dziej�istot�ne�dla�roz�wo�ju�go�spo�-
dar�cze�go�i spo�łecz�ne�go�Eu�ro�py.�Wio�dą�cym
te�ma�tem�by�ła�kon�ku�ren�cyj�na�go�spo�dar�ka
Eu�ro�py�i no�wy�ład�Unii,�a tak�że�pro�ble�my
Eu�ro�py�Środ�ko�wej.�Nie�za�bra�kło�pro�ble�ma�-
ty�ki�zwią�za�nej�z Pa�kie�tem�kli�ma�tycz�nym�UE
i je�go�wpły�wem�na go�spo�dar�kę.�Roz�mo�-
wy�to�czy�ły�się�rów�nież�na te�mat�wspól�nej
po�li�ty�ki�ener�ge�tycz�nej�Unii,�o in�no�wa�cyj�no�-
ści�oraz�o za�leż�no�ściach�mię�dzy�roz�wo�jem
go�spo�dar�ki,�re�gio�nów�i miast.�
Trze�ci�dzień�Eu�ro�pej�skie�go�Kon�gre�-

su�Go�spo�dar�cze�go�ob�fi�to�wał�w licz�ne
de�ba�ty�na te�mat�in�fra�struk�tu�ry�trans�por�-
tu�oraz�bu�dow�nic�twa. 18�ma�ja�br.�w Ślą�-
skim� Urzę�dzie� Wo�je�wódz�kim� w Sa�li
Mar�mu�ro�wej� miał� miej�sce� pa�nel,� po�-
świę�co�ny�te�ma�ty�ce�bu�dow�la�nej.�W spo�-
tka�niu� uczest�ni�czył� Ta�de�usz� Gluk�-
sman� –� wi�ce�pre�zes� Ślą�skiej� Izby
Bu�dow�nic�twa.�Wśród�pa�ne�la�istów�zna�-
lazł�się�Je rzy We rle –�Dy�rek�tor�Ge�ne�-
ral�ny,�War�bud SA,�no�wo�przy�ję�tej�fir�my
człon�kow�skiej� Izby.� Za�gad�nie�nia� bu�-
dow�nic�twa 2011�zgłę�bia�li�rów�nież�Pa�weł
An�to�nik –�Pre�zes�Za�rzą�du,�Stra�bag Sp.
z o.o.;�Je�rzy�Gaz�da –�Wi�ce�pre�zes�Za�-
rzą�du,�Dy�rek�tor�Han�dlo�wy,�ABM�So�lid;
Kon�rad�Ja�skó�ła –�Pre�zes�Za�rzą�du,�Dy�-
rek�tor� Ge�ne�ral�ny,� Po�li�mex�-Mo�sto�-
stal SA;�Ma�rek�Mi�cha�łow�ski�–�Pre�zes,
Pol�ski�Zwią�zek�Pra�co�daw�ców�Bu�dow�-

nic�twa;�Prze�my�sław�Mil�cza�rek –�Pre�zes
Za�rzą�du,�IN�STAL�LU�BLIN Sp.�z o.o.
Po�ru�szo�no�sze�reg�kwe�stii�do�ty�czą�cych

in�we�sty�cji� in�fra�struk�tu�ral�nych� w kon�tek�-
ście� środ�ków� eu�ro�pej�skich,� spo�dzie�wa�-
nych�ob�sza�rów�ak�tyw�no�ści�firm�bu�dow�la�-
nych.�Je rzy We rle –�Dy�rek�tor�Ge�ne�ral�ny,
War�bud SA�przy�bli�żył�za�gad�nie�nie�do�ty�czą�-
ce�sek�to�ra�pu�blicz�ne�go�a in�we�sto�ra�pry�wat�-
ne�go.�Roz�po�czął�ży�wą�dys�ku�sję�po�świę�co�-
ną� mo�de�lom� współ�pra�cy,� re�la�cjom
biz�ne�so�wym,�wy�mia�nie�do�świad�czeń�z ob�-
sza�ru�part�ner�stwa�pu�blicz�no�-pry�wat�ne�go.
Nie�za�bra�kło�rów�nież�miej�sca�na dys�ku�-

sję� do�ty�czą�cą� no�wo�cze�snych� tech�no�lo�gii
w bu�dow�nic�twie:�ener�go�osz�częd�ność,�no�-
we�ma�te�ria�ły�i tech�ni�ki�bu�dow�la�ne,�na�rzę�dzia.�
Mo�de�ra�torem� spo�tka�nia� był� Ed�mund

Ku�becz�ka –�Dy�rek�tor�Za�rzą�dza�ją�cy�Sek�-
to�rem�Bu�dow�la�nym,�ING�Bank�Ślą�ski.

Źró�dło:�or�ga�ni�za�tor�EC�C2011






