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W NUMERZE: Sza now ni Pa stwo

Koniec Roku – tak szybko mija czas. Uroczysta Gala Budownictwa przyniosa
nam wiele radoci i wzrusze, a take staa si okazj do podzikowa. Korzystajc
z tej okazji na pocztku skadam podzikowania Pani Dyrektor Izby za wspania
organizacj Gali. Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym, wyrónionym
i odznaczonym gratuluj i dzikuj za cik prac na rzecz budownictwa. 

Jestemy po wyborach parlamentarnych. Wszystkim nowo wybranym posom
i senatorom gratuluj zaufania spoecznego, majc gbok nadziej na szerok
i owocn wspóprac ze lska Izb Budownictwa oraz Forum Budownictwa
lskiego. 

Chc wszystkich poinformowa, e Politechnika lska uzyskaa status
Uczelni Badawczej – to wielkie osignicie. GRATULACJE. 

W ostatnim czasie podpisalimy trójstronne „Porozumienie” pomidzy lsk
Izb Budownictwa, Spók Arsanit i Wydziaem Architektury Politechniki lskiej
w zakresie wdraania nowoczesnych technik, technologii w budownictwie. 

Przed nami nowe wyzwania: 
– wprowadzenie PPK – obowizki pracodawców i oczekiwania pracowników,
– zmiany w ustawie zamówie publicznych, 
– zasady rozliczania patnoci itd.
Krytycznie oceniam sztucznie wprowadzon minimaln pac, która nie ma

powizania z wydajnoci pracy. Z dowiadczenia yciowego wiem,
e doprowadzi to do wzrostu kosztów ycia, a tym samym zuboenia czci
spoeczestwa.

Z niepokojem pochodzimy do docierajcych do nas informacji o podwykach
energii elektrycznej. 

Rozpocz si sezon grzewczy. Walka ze smogiem prowadzona jest
w wikszoci w mediach. Bardzo trudno jest dotrze do wiadomoci spoecznej
z przekonaniem, e poprawa jakoci powietrza zaley od „szarego” obywatela,
a nie od instytucji, które wprowadzaj programy. Mamy przed sob kolejny tragiczny
okres zatru tlenkiem i dwutlenkiem wgla. Bdziemy cay czas stara si porusza
ten jake wany i brzemienny w negatywne skutki problem. 

Koczc, skadam Pastwu Podzikowania za wspóprac w mijajcym roku
i jednoczenie ycz miych, spokojnych i wesoych wit oraz Szczliwego
Nowego Roku.

Mariusz Czyszek

Prezydent lskiej Izby Budownictwa
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W Ga li wzi li udzia par la men ta rzy ci, wa -
dze sa mo rz do we miast i po wia tów re gio -
nu, wa dze sa mo rz dów za wo do wych,
uczel ni wy szych, sto wa rzy sze na uko -
wo -tech nicz nych oraz przed sta wi cie le kra -
jo wych i re gio nal nych or ga ni za cji po za rz -
do wych bu dow nic twa. Tra dy cyj nie, w trak cie
Ga li na st pi o wr cze nie od zna cze re sor -
to wych, od znak, me da li ho no ro wych oraz
na gród w kon kur sie „l skie Bu do wa nie”.
Po raz pierw szy uho no ro wa no Lau re atów
Kon kur su „In y nier Ro ku 2018”, zor ga ni zo -
wa ne go przez lO IIB. 

Ga le otwo rzy li Pre zy dent l skiej Izby Bu -
dow nic twa Ma riusz Czy szek i Prze wod ni -
cz cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y -
nie rów Bu dow nic twa Ro man Kar wow ski.
W imie niu or ga ni za to rów, licz nych wspó or -
ga ni za to rów i Ra dy Pa tro nac kiej po wi ta li
przy by ych go ci: Ma riu sza Trep k i Da riu -
sza Iska nin – rad ne go Sej mi ku Wo je wódz -
twa l skie go.

Ska da jc po dzi ko wa nia za do tych cza -
so w wspó pra c po wi ta no na uro czy sto ci
re pre zen tu j cych wa dze sa mo rz do we
wo je wódz twa: Pio tra Ku cze r – Pre zy den -
ta Mia sta Ryb nik, Mi cha a Bie d – I Za stp -
c Pre zy den ta Mia sta By tom, Ka ta rzy n
Dzió b – II Za stp c Pre zy den ta Mia sta Za -
brze, Igo ra mie ta skie go – II Za stp c
Pre zy den ta ds. Go spo dar ki Prze strzen nej
Mia sta Ty chy, Zdzi sa wa Ba na sia – Bur mi -
strza Mia sta i Gmi ny Sie wierz, An to nie go
Szla go ra – Bur mi strza Mia sta y wiec,
Bo e n Gol da mer – Ka pa  – Dy rek to ra
Wy dzia u In fra struk tu ry l skie go Urz du
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, Ro ma na
Ol szew skie go – Na czel ni ka Wy dzia u Bu -
dow nic twa Urz du Mia sta Ka to wi ce

Po wi ta no oso by re pre zen tu j ce Pol sk
i Okr go we Izby In y nie rów Bu dow nic twa:
Zbi gnie wa Kle dy skie go – Pre ze sa Pol skiej
Izby In y nie rów Bu dow nic twa, Ur szu l Kal -
lik – Prze wod ni cz c Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PIIB, Agniesz k Jo ca – Kra jo we -
go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ci Za wo do wej
PIIB – Ko or dy na to ra, Jó ze fa Klu sk – Czon -
ka Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PIIB, Ste fa na
Czar niec kie go – Ho no ro we go Prze wod ni -

cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby
In y nie rów Bu dow nic twa, Ja nu sza Szcze -
pa skie go – Prze wod ni cz ce go Ra dy Dol -
no l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow -
nic twa, Re na t Sta szak – Prze wod ni cz c
Ra dy Ku jaw sko -Po mor skiej Okr go wej Izby
In y nie rów Bu dow nic twa, Jo an n Gie ro -
b – Prze wod ni cz c Ra dy Lu bel skiej Okr -
go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa, Ew
Bo sy – Prze wod ni cz c Ra dy Lu bu skiej
Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa,
Bar ba r Ma lec – Prze wod ni cz c Ra dy
ódz kiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu -
dow nic twa, Mi ro sa wa Bo rycz ko – Prze -
wod ni cz ce go Ra dy Ma o pol skiej Okr go -
wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa, Ada ma
Rak – Prze wod ni cz ce go Ra dy Opol skiej
Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa,
Ma riu sza Do brze niec kie go – Prze wod ni -
cz ce go Ra dy War mi sko -Ma zur skiej Okr -
go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa, Ja ro -

sa wa Ku kli skie go – Za stp c Prze wod -
ni cz ce go Ra dy War mi sko -Ma zur skiej
Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa,
Da riu sza Ada mek – Prze wod ni cz ce go
Okr go we go S du Dys cy pli nar ne go wi -
to krzy skiej OIIB, Li lia n Se ra fin – Se kre -
ta rza Ra dy Pod kar pac kiej Okr go wej Izby
In y nie rów Bu dow nic twa, Gil ber ta Oku -
licz – Ko za ry na – Prze wod ni cz ce go Ko -
mi sji ds. Ety ki KR PIIB, El bie t Ja ni -
szew sk – Ku ro pa tw – Czon ka Ra dy
Ma zo wiec kiej Okr go wej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa

Dzi ku jc za kon struk tyw n wspó pra c po -
wi ta no re pre zen tu j cych ro do wi sko na uko -
we i kul tu ral ne: dr hab. in. Jo an n Bzów -
k – Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa
Po li tech ni ki l skiej, dr hab. in. arch. Klau -
diu sza Fros sa – Dzie ka na Wy dzia u Ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach,
dr hab. in., prof. nadzw. Ma cie ja Ma jo -

Laureaci konkursu „lskie Budowanie 2019”

Budowlany trud
doceniony 
18 padziernika 2019 r. w Operze lskiej w Bytomiu odbya si dwudziesta druga edycja Gali Budownictwa

Prezydent laskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek i Przewodniczcy laskiej Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa Roman Karwowski powitali goci
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ra – Dzie ka na Wy dzia u Bu dow nic twa Po li -
tech ni ki Cz sto chow skiej, dr hab. Ire n
Li po wicz, prof. UKSW – Kie row ni ka Ka te dry
Pra wa Ad mi ni stra cyj ne go i Sa mo rz du Te ry -
to rial ne go Uni wer sy te tu Kar dy na a Ste fa na
Wy szy skie go w War sza wie, u ka sza Go -
ika – Dy rek to ra Ope ry l skiej w By to miu, któ -
re mu ser decz nie po dzi ko wa no za mo li wo
po raz ko lej ny or ga ni za cji Ga li w Ope rze.

Wi ta no ser decz nie oso by re pre zen tu j ce
in sty tu cje nad zo ru: Anet t Ra nosz – Nad in -
spek tor Pra cy w Okr go wym In spek to ra cie
Pra cy w Ka to wi cach, El bie t Kwie ci -
sk – Po wia to w In spek tor Nad zo ru Bu dow -
la ne go w By to miu

Z wiel k aten cj i sza cun kiem po wi ta no
rów nie przed sta wi cie li brat nich i wiel ce
zna cz ce w re for mo wa niu go spo dar ki na ro -
do wej kra jo wych i re gio nal nych or ga ni za cji:
prof. dr hab. in. Je rze go Bar gli ka – Pre -
ze sa Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich
Od dzia Za g bia W glo we go, An to nie go
Fa li kow skie go – Pre ze sa l skiej Izby
Pra co daw ców w Gli wi cach oraz Wi ce pre ze -
sa – To ma sza Go li sa, Jac ka Kwiat kow -
skie go – Pre ze sa Za rz du Za ka du Do sko -
na le nia Za wo do we go w Ka to wi cach,
dr Ja na Sar n – Dy rek to ra Ge ne ral ne go
Fun da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. prof.
Zbi gnie wa Re li gi, Cze sa wa le zia ka – Prze -
wod ni cz ce go Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii,
Mi ni stra ro do wi ska w la tach 2003-2004, po -
sa kil ku ka den cji, Je rze go Swa to nia – Wi -
ce prze wod ni cz ce go Ra dy Pol skiej Izby
Eko lo gii, Mi ni stra ro do wi ska w la tach 2004-
2005, An drze ja Szy dow skie go – Prze wod -

Gala odbywaa si w piknych pomieszczeniach Opery lskiej w Bytomiu

ni cz ce go Za rz du pol skie go Zwiz ku In y -
nie rów i Tech ni ków w Ka to wi cach, To ma sza
Zja wio ne go – Kon su la Ho no ro we go Re pu -
bli ki So we nii, Pre ze sa Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach oraz Ta de usza
Do no ci ka – Ho no ro we go Pre ze sa

Po wi ta no przed sta wi cie li wszyst kich firm
bran y bu dow la nej wo je wódz twa l skie go.

W ko lej nym punk cie Ga li od by o si wr -
cze nie na gród i me da li.

Ca  Ga l jak zwy kle wspa nia le pro wa dzi
Piotr Kar ma ski.

Laureaci lskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa
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Pamitkowe zdjcie uhonorowanych Nagrod z Tytuem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki lskiej”

Przyjaciele lskiego Budownictwa
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W przerwie uroczystoci w kuluarach mona byo dzieli si wraeniami z Gali
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W czci artystycznej wystpi zespó Opery lskiej w Bytomiu
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Zdjcia: ZBIGNIEW DZIENYSKI

Gal podsumowywano na koczcym uroczysto bankiecie
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LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2019

RAFAKO S.A.

• za osignit pozycj lidera na rynku obiektów i instalacji dla
energetyki w okresie 70-lecia dziaalnoci.

Nagrod odebra:
Edward Kasprzak – Dyrektor Zarzdzajcy Pionem

Projektów Strategicznych Prezes Zarzdu Spóki Celowej
Realizujcej Projekt Jaworzno E003B7

Powstaa w 1949 roku i naleca obecnie do Grupy PBG Spóka jest
liderem na rynku obiektów i instalacji dla energetyki oraz umacnia swoj
pozycj w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. RAFAKO S.A.
dostarczyo koty dla niemal wszystkich krajowych elektrowni zawodowych
oraz setki jednostek dla energetyki przemysowej w Polsce.

Przez pierwsze cztery dekady istnienia firma projektowaa
i produkowaa koty dla krajowej energetyki zawodowej oraz dla
zakadów i elektrociepowni, w peni zaspokajajc krajowy popyt
na due koty energetyczne opalane wglem kamiennym i brunatnym.

RAFAKO S.A. jest jednym z najwikszych pracodawców w regionie,
zatrudniajc obecnie okoo 1700 osób. Firma wspiera inicjatywy
charytatywne, domy dziecka oraz placówki opiekuczo-wychowawcze.
Wspóorganizuje równie oraz wspófinansuje lokalne przedsiwzicia
spoeczne, kulturalne i sportowe. RAFAKO S.A. jest te sponsorem
jednej z najlepszych polskich triathlonistek Ewy Bugdo.

Nagrody wrczali:
Prezydent lskiej Izby Budownictwa – Mariusz Czyszek

Przewodniczcy Rady lOIIB – Roman Karwowski

LSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA 2019

Spódzielnia Mieszkaniowa ROW
w Wodzisawiu lskim

• za profesjonalne zarzdzanie nieruchomociami oraz
organizowanie ich kompleksowych remontów
i modernizacji w okresie 95-lecia dziaalnoci

Nagrod odebra:
Jan Grabowiecki – Prezes Zarzdu

Spódzielnia Mieszkaniowa ROW z siedzib w Wodzisawiu
lskim tym roku obchodzi Jubileusz 95-lecia. Szacowny
wiek Jubilatki, jakim moe si pochwali. Budynki w 99% s
po termomodernizacji.

Prace modernizacyjne i remontowe zostay wykonane
z wykorzystaniem dostpnych zewntrznych rodków
finansowych i w sposób istotny zmieniy zasoby spódzielni,
co w efekcie wpyno na popraw warunków zamieszkiwania
i estetyk osiedli.

Celem konkursu „lskie Budowanie” jest promocja dziaalnoci inwestycyjnej i gospodarczej oraz
moliwoci eksportowych województwa lskiego. Nagradzane s osoby i firmy, których zawodowe
sukcesy, wyniki gospodarcze, przedsibiorczo i talent s wzorem do naladowania.
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Zakad Gospodarki Mieszkaniowej
w Rybniku

• za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie zasobami
komunalnymi w miecie Rybnik.

Nagrod odebra:
Artur Gliwicki – Dyrektor Zakadu 

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku jest jednostk
budetow Miasta Rybnika, której gównym zadaniem jest
zarzdzanie budynkami mieszkalnymi oraz lokalami uytkowymi.
Jest zarzdc ponad 240 budynków i terenów przylegych
na terenie Rybnika. Priorytetowym zadaniem Zakadu jest
modernizacja energetyczna zarzdzanych przez nas budynków
oraz rozbudowa zasobu mieszkaniowego, a tym samym
poszerzenie oferty mieszkaniowej Miasta.

W celu ograniczenia niskiej emisji sukcesywnie co roku
realizowane s termomodernizacje budynków z miejskiego
zasobu. W latach 2002-2018 termomodernizacji poddano 56
budynków. Pozwolio to na zmian sposobu ogrzewania w 1 164
mieszkaniach. W najbliszych latach nastpi intensyfikacja
dziaa na rzecz walki ze smogiem bowiem w latach 2019-2027
planowane jest wykonanie termomodernizacji a 176 budynków
pooonych na terenach miasta.

Zakad zmierza do poprawy jakoci zasobu mieszkaniowego
poprzez realizacj budownictwa wspóczesnego,
energooszczdnego, z uwzgldnieniem budownictwa moduowego.

Przedsibiorstwo Wielobranowe
„PROMAG” Sp. z o.o.

• za wysoce wymierny rozwój produkcyjny i inwestycyjny
w okresie 25-lecia dziaalnoci Przedsibiorstwa.

Nagrod odebra:
Piotr Wosinek – Prezes Zarzdu 

Korzenie Zakadu sigaj roku 1975, kiedy to uruchomiono
produkcj i eksploatacj zoa dolomitu stanowicego bogactwo
naturalne tych terenów. W latach 70-tych by to najbardziej
nowoczesny zakad z elementami automatyki w sterowaniu
produkcj. Zakad „Podlena” produkowa i produkuje materiay
dla budownictwa, a w pocztkach swojej dziaalnoci gównie
na potrzeby budownictwa wielkopytowego. W sierpniu
1994 r. nastpio przejcie zakadu przez nasz firm
na zasadach dzierawy majtku. Przez minione 25 lat spóka
uczestniczy, jako dostawca materiau, w najwikszych
budowach drogowych i kubaturowych na terenie lska, takich
jak: odcinki autostrady A-4, wze Wieliczka-Szarów,
Szarów-Brzesk, Mysowice-Katowice, Chorzów-Ruda lska,
odcinki Drogowej Trasy rednicowej, obwodnice Siewierza,
Lublica, Myszkowa i Krzepie. Rok 2014 by szczególny, bowiem
w marcu ustabilizowaa si ostateczne sytuacja prawna
dotyczca wasnoci majtku, co pozwolio na wykup dotychczas
dzierawionego zakadu i kopalni, a tym samym otwarty si
nowe stabilne perspektywy dla firmy na wiele lat.
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Farby KABE Polska Sp. z o.o.

• za nowoczesn produkcj materiaów i systemów ocieple
oraz osignit pozycj finansow i rynkow w sektorze
budownictwa regionu i kraju.

Nagrod odebra:
Marek Noculak – Prezes Zarzdu

Firma FARBY KABE jest szwajcarskim producentem wysokiej
jakoci farb wewntrznych do cian i sufitów, farb elewacyjnych,
farb proszkowych oraz tynków cienkowarstwowych i klejów,
wchodzcych w skad systemów ocieple budynków.

Historia firmy w Szwajcarii siga lat 20. XX wieku, w Polsce
rozpocza swoj dziaalno w roku 1995. W cigu kolejnych
lat firma zbudowaa i ugruntowaa swoj pozycj wiodcego
producenta na polskim rynku, wspópracujc z Partnerami
dystrybucyjnymi oraz z Firmami wykonawczymi, Inwestorami,
Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE jest take
znaczcym dostawc wysokiej jakoci produktów dla rynku
konserwatorskiego. Produkty firmy znajduj zastosowanie
w wielu obiektach budowlanych, m.in. w budownictwie
mieszkaniowym, w obiektach uytecznoci publicznej, obiektach
przemysowych oraz obiektach zabytkowych. Produkcja odbywa
si na bazie wysokiej jakoci surowców w oparciu o innowacyjn,
szwajcarsk technologi i sprawdzone receptury. Szeroka
gama produktów marki Farby KABE pozwala na odpowiednie
dobranie produktu do konkretnego zastosowania i uzyskanie
trwaej ochrony przed dziaaniem niekorzystnych warunków
przy duej swobodzie w ksztatowaniu wizerunku
architektonicznego budynków. Produkty s dostpne w szerokiej
palecie faktur i barw m.in. wedug Wzornika K, FARBwerk oraz
NCS, dziki czemu mona swobodnie realizowa indywidualne
wymagania kadego projektu i Inwestora. Na licie obiektów
referencyjnych znajduje si wiele prestiowych obiektów, m.in.:
Filharmonia w Szczecinie, Pacific Office Building Warszawa,
Centrum Biurowe Neptun Gdask, Galeria Warmiska, Silver
Tower Center Wrocaw oraz zabytków, m.in.: Muzeum Paacowe
w Wilanowie, Paac Ogiskich w Siedlcach, Kamienice
w Kazimierzu Dolnym i Krakowie, Bazylika na Jasnej Górze
w Czstochowie, Paac Branickich w Biaymstoku i wiele
innych.

Szwajcarskie pochodzenie zobowizuje – pielgnowanie
tradycyjnych, szwajcarskich wartoci daje gwarancj, e
produkty Farby KABE cechuj si najwysz jakoci oraz
niezawodnoci. Misj Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie
nowoczesnych produktów dekoracyjno-ochronnych tak, aby
zawsze cieszyy si pen aprobat i zaufaniem naszych
Klientów – solidnie speniajc swoje zadanie przez dugie lata…”

Kumibex Sp. z o.o.

• za profesjonaln i wzorcow jako realizacji robót
termoizolacyjnych.

Nagrod odebra:
Micha Kuzia – Wiceprezes 

Firma Kumibex od 1990 roku zajmuje si izolacjami
nowatorsk metod natrysku piany poliuretanowej. Izoluje
dachy, poddasza, piwnice, fundamenty a take wykonujemy
prace nietypowe zlecone przez klientów. Wykonaa ju
ponad 2 000 000 m2 izolacji!

Wspóprac z ni ceni sobie spódzielnie mieszkaniowe,
inwestorzy biznesowi a take osoby prywatne.

Firma Kumibex wspiera wielokrotnego mistrza Polski
w Surfingu Dawida Kuzia.



16 Forum Budownictwa lskiego (57) 2019

3W Dystrybucja Budowlana S.A.

• za osignit pozycj finansow i rynkow w sektorze
budownictwa regionu i kraju w okresie 10-lecia dziaalnoci

Nagrod odebra:
Micha Adamiuk – Prezes Zarzdu

3W Dystrybucja Budowlana S.A. 

Jeden z najwikszych dystrybutorów chemii budowlanej
w Polsce. Posiada 37 Oddziaów w caym kraju. W cigu
zaledwie 10 lat dziaalnoci spóka staa si liderem na rynku
ocieple budynków oraz wiodcym dostawc systemów suchej
zabudowy wntrz i sufitów podwieszanych.
3W Dystrybucja Budowlana zakada operowanie gównie
na rynku B2B. Firma zaopatruje inwestycje budowlane oraz
firmy wykonawcze, a take hurtownie budowlane na terenie
caego kraju. Wyspecjalizowaa si w dystrybucji chemii
budowlanej, izolacji termicznych, systemach suchej zabudowy
wntrz, sufitach podwieszanych oraz hydroizolacjach.
Ta inteligentna specjalizacja staa si jednym z czynników
sukcesu, którego miar s roczne obroty firmy na poziomie
kilkuset milionów zotych. Dziaalno 3W DB to dzi biznes
wagi cikiej: kadego dnia firma dystrybuuje ponad 200 tirów
materiaów budowlanych i wystawia 1000 faktur.
Zarówno Zarzd, jak i cay zespó, gboko wierzy w si 3W
Team, czyli trzech kluczowych wartoci firmy – Wiedzy,
Wiarygodnoci i Wspódziaania.

Tocton Sp. z o.o. Sp. K.

• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzicia
inwestycyjnego: – „Apartamenty Zygmunta”.

Nagrod odebra:
ukasz Matusak – Prezes Zarzdu 

Budynek przy ulicy Zygmunta Starego 22 to peen
historycznych nawiza projekt. Dobr prezencj budynku
w eleganckim i klasycznym stylu zapewnia elewacja z cegy
klinkierowej barwionej w masie oraz drewniane okna.
Wyjtkow cech projektu Apartamentów Zygmunta jest
równie wykorzystanie na tarasach i loggiach elewacyjnej
deski modrzewiowej – niezwykle stylowego i trwaego
materiau. Tocton stworzy now wizytówk, która przez lata
bdzie definicj niezwykej jakoci oraz klasycznego stylu
i elegancji.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2019
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Hebda Pawe
FIRMA HANDLOWO USUGOWA „HEBDA”

• za profesjonaln realizacj przedsiwzi termomodernizacyjnych
budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej w okresie 20-lecia
dziaalnoci.

Nagrod odebra:
Pawe Hebda – waciciel firmy 

Przedsibiorstwo HEBDA z Tylmanowej funkcjonuje na rynku usug
budowlanych od 20 lat, specjalizujc si w termomodernizacjach
budynków wedug najwyszych, europejskich standardów. Oferowane
usugi charakteryzuj si kompleksowoci, rzetelnoci oraz
terminowoci wykonania. Dziki zaangaowaniu oraz determinacji
waciciela firmy – Pana Pawa Hebdy – obecnie firma daje
zatrudnienie blisko 150 wykwalifikowanym pracownikom,
korzystajcym w swojej pracy z nowoczesnych technologii
i materiaów. Prny przedsibiorca oraz grupa najlepszych
fachowców w swojej dziedzinie wspólnie stoj za kolejnymi
sukcesami firmy oraz zadowoleniem inwestorów, mogcych cieszy
si trwaym i przyjemnym dla oka efektem architektonicznym
modernizowanych nieruchomoci. W cigu ostatnich kilku lat
firma HEBDA zostaa uhonorowana m.in. takimi nagrodami jak:
budowa roku Tarnowskie góry 2010, Pracodawca
– Organizator Pracy Bezpiecznej (Nagroda PIP) czy wyrónienie
zotym medalem im. Jana Kiliskiego za zasugi dla rzemiosa
polskiego.  Podkreli przy tym trzeba, e dla waciciela – Pana Pawa
Hebdy najwaniejsz wartoci jest drugi czowiek, co przejawia si
nie tylko w dbaoci o swoich pracowników i w zadowoleniu
klientów, ale równie w pomocy osobom sabszym, uboszym,
potrzebujcym wsparcia, co  Pawe Hebda stara si realizowa
poprzez zaangaowanie w dziaalno charytatywn.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2019

Wall Invest Rafa Franz, Dariusz Brauhoff

• za efektywn dziaalno na rynku nieruchomoci wraz
z wzorcowo zrealizowanymi rewitalizacjami i modernizacjami
obiektów zabytkowych i wspóczesnych na terenie Gliwic.

Nagrod odebrali:
Rafa Franz, Dariusz Brauhoff – waciciele 

Wall Invest jest spók, która zajmuje si kupnem wszelkiego
rodzaju nieruchomoci (gruntów, poddaszy, mieszka,
kamienic), ich renowacj, sprzeda oraz wynajmem.
Do powstania w 2007 roku i rozpoczcia dziaalnoci Wall
Invest przyczyniy si zainteresowania, pasje oraz
dowiadczenia wacicieli, którzy czc profesjonalizm
i entuzjazm pragn budowa trwae relacje partnerskie ze
wszystkimi interesariuszami spóki.

Poprzez nieustanny i dynamiczny rozwój spóka Wall
Invest stale poszerza swoj ofert. Najwaniejsze projekty to:

• Mieszkaj INACZEJ • Plebaska 3 • Stalmacha 4 •
Plebaska 11 • Stary Hufiec.

Firma wiadczy pomoc i wsparcie w trakcie realizacji caego
procesu inwestycyjnego, poczwszy od wyszukania miejsca
pod dan inwestycj, przez pozyskanie danego terenu,
opracowanie koncepcji, przygotowanie projektu, pomoc
w uregulowaniu formalnoci administracyjnych na kadym
etapie, a po finalizacj danego przedsiwzicia.
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„AUTORYTET  BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ” 

Laureaci tej nagrody wyróniaj si indywidualizmem, kreatywnoci, kompetencjami i profesjonalizmem – cechy te buduj
powszechny szacunek i autorytet.

PIOTR KUCZERA
Prezydent Miasta Rybnik

NAGROD I TYTU „AUTORYTET  BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ 2019” OTRZYMALI:

XXII GALA BUDOWNICTWA

za kreatywno i profesjonalizm w organizowaniu finansowania i realizacji programu
rozwoju inwestycyjnego Miasta Rybnik.

Prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014,
z zawodu nauczyciel historii. Jako gospodarz miasta stawia przede wszystkim na dialog
spoeczny i zaangaowanie mieszkaców w dziaania na rzecz Rybnika. Podejmuje
intensywne zabiegi w zakresie pozyskiwania rodków zewntrznych na rozwój miasta. Dziki
jego staraniom Zarzd Województwa lskiego wybra do dofinansowania projekt Miasta
Rybnika obejmujcy I etap budowy drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika. Jako
prezydent Rybnika Piotr Kuczera skupi si m.in. na intensyfikacji dziaa na rzecz poprawy
jakoci powietrza w miecie. Doprowadzi do wprowadzenia nowoczesnego i pierwszego
tego typu w Polsce regulaminu dotacji do inwestycji ekologicznych.

Realizacja spójnej polityki rowerowej, sformuowanie jasnych zasad finansowania
klubów sportowych, denie do rewitalizacji miejsc rybnickiego dziedzictwa przeszoci
i ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, zwikszanie zainteresowania inwestorów
Rybnikiem, otwarcie na inicjatywy w oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego,
zaangaowanie miasta w rozwój gospodarki senioralnej, nawizywanie bliszej wspópracy
z uczelniami wyszymi i przedsibiorcami oraz zainteresowanie innowacjami
technologicznymi – to obszary wyznaczajce charakter jego prezydentury. Piotr Kuczera
angauje si take w dziaania ponadlokalne. Jako Przewodniczcy lskiego Zwizku Gmin
i Powiatów podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionu.

Nagrody wrczali:

Prezydent lskiej Izby Budownictwa – Mariusz Czyszek
Przewodniczcy Rady lOIIB – Roman Karwowski
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ANTONI SZLAGOR
Burmistrz Miasta ywiec
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za tworzenie warunków wysoce wymiernego rozwoju spoecznego i gospodarczego Miasta
ywiec.

Antoni Szlagor urodzi si w ywcu w 1950r. w rodzinie od pokole zwizanej z tym miastem.
Szko Podstawow ukoczy w ywcu przy ul. Zielonej, a nastpnie uczszcza do Technikum
cznoci w Krakowie. Jest równie absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej i Wyszej Szkoy
Pedagogicznej w Krakowie. Zdoby wyksztacenie w dziedzinie Elektroniki, Odlewnictwa
i Mechaniki uzyskujc równie Uprawnienia Pedagogiczne. Doksztaca si równie na kursach
i studiach podyplomowych. Dziaalno samorzdowa: 1994-1998 – Radny, Zastpca
Przewodniczcego Rady Miasta; 1998-2002 – Przewodniczcy Rady Miasta ywca.

Od 2002 roku sprawuje funkcj Burmistrza ywca. Dziki osobistemu zaangaowaniu Antoniego
Szlagora miasto stao si wanym orodkiem przemysowym w regionie. Wród ekspertów, ywiec
zaliczany jest do krajowych liderów w pozyskiwaniu rodków unijnych.

Antonii Szlagor angauje si w przedsiwzicia spoeczne i charytatywne:
1. Miejska Ochotnicza Stra Poarna w ywcu; 2. Koalicja Marek Ziem Górskich; 3. SEP

w Bielsku-Biaej; 4. lski Zwizek Gmin i Powiatów; 5. Towarzystwo Mioników Ziemi
ywieckiej; 6. Zwizek Midzygminny ds. Ekologii w ywcu; 7. lski Zwizek Gmin i Powiatów;
8. Stowarzyszenia zrzeszajcego Samorzdowców oraz Stowarzyszenie Miast Papieski;
9. Krakowska Fundacja „Prometeusz” oraz „Fundacja Pomocy Dzieciom” w ywcu. Obie organizacje
zajmuj si dziemi niepenosprawnymi. W 2001 roku doprowadzi do zamieszkania w rodzinnym
ywcu Arcyksinej Marii Krystyny Habsburg.
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za wysoce profesjonaln, wieloletni dziaalno naukow, a take za osobisty
wspóudzia w dziaalnoci lskiej Izby Budownictwa.

Mgr in. Mechanik na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Czstochowskiej.
Bezporednio po studiach rozpocz prace w Instytucie Maszyn Cieplnych w teje
Uczelni.

Po kilku latach przerwy, ponownie podj prac w Politechnice Czstochowskiej
na Wydziale Zarzdzania w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. W 2008 roku
dr hab. in. Lucjan Kurzak przeszed do pracy na Wydzia Budownictwa Politechniki
Czstochowskiej i w tym te roku zosta wybrany na prodziekana ds. nauki Wydziau
Budownictwa Politechniki Czstochowskiej kontynuujc dotychczasowe zainteresowania
naukowe i dydaktyczne.

Jako jeden z czonków zespou badawczego Instytutu Maszyn Cieplnych by wspóautorem
wielu rozwiza, które znalazy zastosowanie w Elektrowniach.

Dr hab. in. Lucjan Kurzak jest autorem okoo 100 publikacji w tym trzech monografii,
autorem i wspóautorem trzech skryptów oraz wielu opracowa, artykuów i referatów
publikowanych i prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jako Dziekan Wydziau Budownictwa by inicjatorem powoania przy Wydziale Spoecznej
Rady, zoonej z autorytetów w obszarze budownictwa, którzy sw wiedz i dowiadczeniem
wspieraj jego rozwój.

dr hab. in. LUCJAN KURZAK, prof. nadzw.
Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej w latach 2012-2016

XXII GALA BUDOWNICTWA



22 Forum Budownictwa lskiego (57) 2019

XXII GALA BUDOWNICTWA

za profesjonaln, dugoletni i wysoce efektywn dziaalno w Spódzielni oraz
za osobisty wkad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu lskiego.

52 lata zwizana z budownictwem, najpierw w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej,
Przedsibiorstwo Transportowo-Sprztowe Budownictwa „Transbud Katowice-Brynów”
Kierownik w dziale Inwestycji i Remontów. Od 1983 r. zatrudniona w Katowickiej Spódzielni
Mieszkaniowej w dziaach: Przygotowanie Inwestycji, Rozwoju na stanowisku Kierownika,
przez cay czas zwizana z przygotowaniem i realizacj procesu inwestycyjno-budowlanego.
W/w przez okres pracy w Spódzielni wykazaa si wiedz i rzeteln prac, jest
pracownikiem sumiennym i uczynnym. Przez lata pracy w tutejszej Spódzielni wyksztacia
znaczn cze pracowników suby technicznej, przyczynia si do uregulowania spraw
terenowo prawnych Spódzielni i uregulowa prawnych w zakresie spraw technicznych.
Od 1985 r. peni funkcj Penomocnika Zarzdu realizujc program i zadania Zarzdu.

BARBARA WOJTYNEK
Penomocnik Zarzdu, Kierownik Dziau Rozwoju Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
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za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie dziaalnoci kierowanej Spódzielni
oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu lskiego.

Marian Odczyk peni funkcj zastpcy Prezesa ds. Technicznych w Siemianowickiej
Spódzielni Mieszkaniowej od ponad 11 lat. Jest inynierem budowlanym, ukoczy studia
na Wydziale Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach. Z budownictwem zwizany
jest od 55 lat, poczwszy od rozpoczcia nauki w Szkole Rzemios Budowlanych, a póniej
Technikum Budowlanym w Bytomiu. Prac zawodow rozpocz w 1975 r. w KBW Fabud
w Siemianowicach lskich. W caej karierze przeszed wszystkie etapy procesu
inwestycyjnego od wykonastwa, jako kierownik robót i budowy, poprzez penienie funkcji
inspektora nadzoru oraz uczestnictwo w przygotowaniu inwestycji i projektowaniu.

MARIAN ODCZYK
Zastpca Prezesa ds. Technicznych Siemianowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
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PIOTR WOSINEK
Prezes Zarzdu Przedsibiorstwa Wielobranowego „PROMAG” Sp. z o.o.
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za sprawn restrukturyzacj oraz tworzenie warunków organizacyjnych i kapitaowych
zapewniajcych dynamiczny rozwój techniczny, technologiczny i produkcyjny
zarzdzanej Spóki.

Prezes Zarzdu, Dyrektor Spóki Piotr Wosinek prac rozpocz we wrzeniu 1967r.
i nieprzerwanie pracowa na rónych stanowiskach kierowniczych. Jest inicjatorem
przeksztacenia zakadu górniczego, którego przyszo bya negatywnie okrelona
w spóce prawa handlowego. Zmiany organizacyjne, które przeprowadzi zaowocoway
utworzeniem przedsibiorstwa, które z powodzeniem spenio wszystkie wymogi Prawa
geologicznego i górniczego zapewniajc funkcjonowanie kopalni.

25 lat pracy Pana Piotra Wosinka w Przedsibiorstwie Wielobranowym Promag Sp. z o.o.
to 25 lat w firmie kontynuujcej po Przedsibiorstwie Pastwowym zaoenia górnicze.

Jest to czas w którym Pan Wosinek sprawowa i nadal sprawuje najwysz funkcj
w Spóce. Znajomo brany górniczej oraz zdobywane dowiadczenie pozwolio mu utrzyma
miejsca pracy ponad 60-ciu pracowników. Jednym z najwaniejszych osigni, w którym
gówn rol odegra Pan Prezes by zakup sprywatyzowanego majtku, bez którego firma
niemiaa podstaw do dalszego istnienia. Obecnie trwaj zainicjowane przez Prezesa prace
nad zmian koncesji w której zostan uwzgldnione udokumentowane – powikszone zasoby
bilansowe dolomitu. Takie dziaania Pana Prezesa tworz szans na dugoletni
perspektyw na funkcjonowanie kopalni a co za tym idzie miejsca pracy na wiele lat.
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JANUSZ KOZULA
Zastpca przewodniczcego Rady lOIIB w latach 2002-2010, 2014-2018, Czonek Rady lOIIB

w latach 2010-2014, Czonek Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lOIIB w kadencji 2018-2022
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za wybitne zaangaowanie w stworzenie i wdroenie funkcjonowania lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa oraz Placówki Terenowej w Bielsku-Biaej, propagowanie
idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inynierów budownictwa;
za wieloletni dziaalno stowarzyszeniow i spoeczn na rzecz samorzdu
zawodowego inynierów budownictwa regionu lskiego.

Jest absolwentem Wydziau Budownictwa Ogólnego i Przemysowego Politechniki
lskiej w Gliwicach w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej. Posiada uprawnienia
budowlane w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej, mostów, linii i wzów kolejowych oraz
obiektów zabytkowych. Posiada tytu Rzeczoznawcy budowlanego. Swój ponad 60-letni sta
pracy rozpocz na stanowisku Kierownika Obiektu w Przedsibiorstwie Robót Kolejowych
nr 5 w Katowicach, z którym zwizany zawodowo by przez 20 lat. W tym czasie ukoczy
studia podyplomowe z zakresu budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych. Podczas
nastpnych 15-lat pracy na stanowiskach menederskich dla Real-Budu Kraków oraz
Przedsibiorstwa Budownictwa Rolniczego Frank-Bud koordynowa i nadzorowa budowy
midzy innymi: Dworca PKP, Huty Katowice oraz Fabryki Samochodów Maolitraowych
w Tychach.

Od pocztku swojej pracy zawodowej zaangaowany take w dziaalno
stowarzyszeniow i spoeczn na rzecz samorzdów zawodowych wspierajcych
inynierów budownictwa regionu lskiego. Z Bielskim Oddziaem Polskiego Zwizku
Inynierów i Techników Budownictwa zwizany jest od roku 1983, gdzie przez 20 lat peni
funkcj Przewodniczcego Oddziau. W latach 1998-2019 czonek Komitetu Organizacyjnego
Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, a w latach 2003, 2007, 2011, 2015 i 2019 – jego
Przewodniczcy. Przez 23 lata by Przewodniczcym Komitetu Organizacyjnego Konferencji
„Ekologia a Budownictwo”. Organizator ponad 350 szkole seminaryjnych.

Pan Janusz Kozula by Zastpc Przewodniczcego Komitetu Zaoycielskiego lskiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa. Wspólnie z Wadzami Stowarzyszenia Elektryków
Polskich by take jednym z zaoycieli Delegatury lOIIB w Bielsku – Biaej. W latach
2002-2010 oraz 2014-2018 peni funkcj Zastpcy Przewodniczcego Rady lOIIB. Od 2010
roku do chwili obecnej powoywany przez przewodniczcego Okrgowej Komisji
Kwalifikacyjnej lOIIB na funkcj egzaminatora podczas egzaminów pastwowych
na uprawnienia budowlane.

Doskonay inicjator i organizator imprez integrujcych czonków Izby Inynierów
Budownictwa. Za swoj dziaalno i osignicia oznaczony midzy innymi Zot Odznak
Honorow „Za Zasugi dla Województwa lskiego”, Odznak Honorow „Za Zasugi dla
Budownictwa”, Srebrnym Krzyem Zasugi, Zot Honorow Odznak PZITB z diamentem
oraz Zotym Medalem za Dugoletni Sub.
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RUDOLF MOKROSZ
Zastpca przewodniczcego Rady lOIIB w latach 2002-2006 oraz 2006-2010,

Czonek Rady lOIIB w latach 2010-2014
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za wspótworzenie i wdroenie funkcjonowania lskiej Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa oraz Placówki Terenowej w Gliwicach, za zaangaowanie w problematyk
podnoszenia kwalifikacji zawodowych czonków samorzdu zawodowego inynierów
budownictwa oraz wieloletnie doradztwo techniczne czonkom Izby.

Pan Rudolf Mokrosz od 60-ciu lat uczestniczy w yciu zawodowym, które od pocztku zwiza
z bran budowlan w specjalnoci konstrukcji budowlanych. Absolwent Politechniki lskiej
w Gliwicach. Uzyska stopie doktora nauk technicznych w Gównym Instytucie Górnictwa
w Katowicach. Jest autorem dwóch opatentowanych wynalazków, wspóautorem normy
PN-B-02014 „Obcienia budowli. Obcienia gruntem” oraz autorem okoo stu publikacji
naukowo-technicznych. Wybitny konstruktor i specjalista z zakresu budownictwa na terenach
górniczych. Autor i wspóautor trzech ksiek: „Wprowadzenie do mechaniki budowli liniowych
zagbionych w gruncie na terenach górniczych”, „Ochrona obiektów budowlanych na terenach
górniczych” oraz „Podstawy statyki sieci ciepowniczych z rur preizolowanych”. Wykadowca,
prelegent, organizator oraz czonek Rad Programowych konferencji, kongresów, seminariów
zwizanych z problematyk technicznych aspektów realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych
na terenach górniczych oraz z bezpieczestwem i ochron istniejcych i projektowanych obiektów
budowlanych na tych terenach. Wieloletni wykadowca specjalistycznych szkole
naukowo-technicznych organizowanych przez katowicki i gliwicki oddzia PZITB oraz Polskie
Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych w Katowicach. Ze lsk Okrgow Izb zwizany
od pocztku jej istnienia. Czonek Zespou Organizacyjnego, który wspiera dziaania Komitetu
Organizacyjnego w celu powoania Izby, bdcej samorzdem zawodowym dziaajcym
na rzecz interesów lskich inynierów budownictwa. Za swoje osignicia i wybitne zasugi
odznaczony midzy innymi Zot Odznak Honorow „Za Zasugi dla Województwa lskiego”,
Zotym Krzyem Zasugi oraz Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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MACIEJ MAZGAJ
Wspówaciciel Multiko Architektura Okien

XXII GALA BUDOWNICTWA

za wprowadzanie innowacyjnych rozwiza z zakresu techniki okiennej oraz
wieloletni dziaalno na rzecz prawidowego montau stolarki okiennej i drzwiowej.

Wspówaciciel firmy „MULTIKO ARCHITEKTURA OKIEN” oraz firmy „EXCLUSAL”,
Audytor – firma Rekomendowana przez portal Oknotest.pl, Ambasador kampanii „DOBRY
MONTA” organizowanej przez Zwizek Polskie Okna i Drzwi, Partner SARP. Z sektorem
stolarki okiennej i drzwiowej zwizany od ponad 15 lat, w okresie tym wspópracowa z takimi
markami jak Aluprof, Cortizo, Sokóka Okna i Drzwi, Vetrex, Adams, RK Exclusive Doors,
Pozbud. W brany znany jest jako osoba, dla której nie ma rzeczy niemoliwych
do zrealizowania, za co w szczególny sposób ceniony jest w rodowisku architektonicznym.
Wspópracownicy mow o nim pasjonat, wizjoner.
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Nagroda i Tytu 
„PRZYJACIEL 

LSKIEGO BUDOWNICTWA”

„Przyjaciel Budownictwa lskiego” – tytu ten przyznawany jest za przychylno i wspieranie inicjatyw rodowiska
budowlanych, wyraa podzikowanie i wdziczno. Wyróniane s osoby, dla których problemy brany s wane,
które w miar moliwoci staraj si pomóc merytorycznie i organizacyjnie.

XXII GALA BUDOWNICTWA

MARIUSZ TREPKA
POSE NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pose na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracuje
w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorzdu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas penienia
funkcji Wicewojewody lskiego odpowiada za:
Infrastruktur, Nadzór nad Systemem Opieki Zdrowotnej,
Sprawy Obywatelskie i Cudzoziemców, Wojewódzki
Zespó ds. Orzekania o Niepenosprawnoci oraz
Wojewódzk Inspekcj Geodezyjn i Kartograficzn.
Samorzdowiec z wieloletnim staem i duym
dowiadczeniem. Od 2002 do 2016 roku zasiad w Radzie
Powiatu w Myszkowie. W kadencji 2010-2014
peni funkcj Czonka Zarzdu Powiatu w Myszkowie,
a take Wicestarosty Myszkowskiego. Pochodzi z powiatu
myszkowskiego, najmniejszego z powiatów okrgu
czstochowskiego.

Nagrody wrczali:
Prezydent lskiej Izby Budownictwa – Mariusz Czyszek oraz Przewodniczcy Rady lOIIB – Roman Karwowski
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Nagroda i Tytu 
„PRZYJACIEL 

LSKIEGO BUDOWNICTWA”

TOMASZ SUKOWSKI
WSPÓLNIK ZARZDZAJCY KANCELARII PRAWA GOSPODARCZEGO
GRAVIS LEGAL GROUP WIDERA, SUKOWSKI SP. J.

W swojej pracy zajmuje si m.in. tworzeniem umów
i doradztwem kontraktowym, poniewa lubi dziaa
na rzecz: tworzenia bezpiecznych umów kontraktowych,
zarówno dla wykonawców, jak i zamawiajcych,
doradztwa w celu bezpiecznego prowadzenia
przedsibiorstwa poprzez wiadome dziaanie
na odpowiednio przygotowanych umowach, doradztwa
jak dziaa wiadomie zgodnie z treci podpisanej
umowy oraz i jak radzi sobie z zapisami niekorzystnymi
lub czsto bezskutecznymi – tam gdzie nie da si zmieni
lub negocjowa treci umowy (zamówienia publiczne),
obrony przedsibiorców przed karami umownymi

Na co dzie wspiera przedsibiorców w bezpiecznym
prowadzeniu biznesu. A w brany budowlanej pomaga
w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno
dla wykonawców, jak i zamawiajcych.
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Nagroda i Tytu 
„PRZYJACIEL 

LSKIEGO BUDOWNICTWA”

PIOTR KARMASKI
DYREKTOR KREATYWNY POLSKIEGO RADIA KATOWICE S.A. 

Redaktor Karmaski otrzyma wyrónienie
za wieloletni, wysoce merytoryczn wspóprac ze
lsk Izb Budownictwa i kolejnymi uczestnikami
Forum Budownictwa lskiego. Znakomity dziennikarz
radiowy, od samego pocztku prowadzcy gal lskiej
Izby Budownictwa.
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JERZY WINIEWSKI
ZAOYCIEL I GÓWNY AKCJONARIUSZ GRUPY PBG,

PREZES ZARZDU PBG S.A. ORAZ RAFAKO S.A.

Nagroda zostaa przyznana za caociowy dorobek i zasugi dla budownictwa jeszcze za ycia Pana Prezesa.
Nagrod odebra Jacek Balcer Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik Prasowy, Grupy Kapitaowej PBG

Jerzy Winiewski – polski przedsibiorca, gówny akcjonariusz
i zaoyciel Grupy PBG. Prezes Zarzdu PBG oraz Rafako,
najwikszej polskiej grupy budownictwa energetycznego. 

Jerzy Winiewski swoj pierwsz firm, PBG, zaoy 25 lat temu,
by po latach przeksztaci garaowe przedsibiorstwo w giedow
spók, która zdobywaa nagrody i bya ulubiecem inwestorów.
By wizjonerem. Jako pierwszy zastosowa w Polsce metod
remontów i usuwania awarii na czynnych gazocigach. Przez
kolejne lata PBG zdobywaa coraz wiksze kontrakty w sektorze
gazowym budujc m.in. bezobsugow kopalni gazu w Kocianie.
Rozszerzajc portfolio o sektor ropy naftowej PBG wybudowaa
najnowoczeniejsz w naszej czci Europy kopalni ropy i gazu
Lubiatów – Midzychód – Grotów. Bya liderem Konsorcjum
budujcego Terminal LNG w winoujciu.

Realizujc strategi budowy wyspecjalizowanej inynierskiej
grupy budownictwa energetycznego Jerzy Winiewski dokona
akwizycji RAFAKO S.A. – najwikszego w Europie producenta
kotów dla energetyki oraz urzdze dla ochrony rodowiska.
Potg RAFAKO budowa w przekonaniu, e bezpieczestwo

energetyczne Polski wymaga bymy mieli polskich wykonawców
strategicznych obiektów. Z RAFAKO uczyni nowoczesn firm,
która z podwykonawcy zagranicznych koncernów staa si
Gównym Wykonawc. Dzi RAFAKO jest równorzdnym
partnerem wiatowych gigantów, który sam podzleca prace
na realizowanych budowach najwikszym graczom na rynku.
Jedn z najwikszych budów RAFAKO, jest budowa nowego bloku
w Jaworznie. 

By patriot i filantropem, ale pomaga innym w skrytoci i bez
rozgosu. Mao kto wiedzia, e pomaga polskim kocioom
na wschodzie czy finansowa ochronk dla dzieci. 

Przez lata pracy Jerzy Winiewski zyska uznanie i sympati
wiata biznesu i ekonomii. Doceniany i wyróniany prestiowymi
nagrodami – midzy innymi Srebrnym i Zotym Krzyem Zasugi,
odznaczeniem Zasuony dla Górnictwa RP, medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Filantropa Roku 2018, uznany za najlepszego
przedsibiorc XX-lecia kapitalizmu w Polsce, najlepszego
menedera, który zmienia polski przemys.

Roman Karwowski

LAUDACJA

Tytu Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOBUDOWNICTWA LSKIEGO

XXII GALA BUDOWNICTWA
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AGNIESZKA WASILEWSKA-SEMAIL
WICEPREZES ZARZDU RAFAKO S.A.

Agnieszka Wasilewska-Semail absolwentka Wydziau Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów
podyplomowych w zakresie midzynarodowego prawa
podatkowego i gospodarczego na Wydziale Prawa Katolieke
Universiteit Leuven w Belgii, gdzie uzyskaa tytu Master of Laws.

Karier zawodow rozpocza w 1996 roku w Belgii w Bank
Brussels Lambert (obecnie ING Bank Belgium).

W kolejnych latach zajmowaa wysokie stanowiska kierownicze
w obszarach bankowoci korporacyjnej, transakcyjnej, instytucji
finansowych w Bank Brussels Lambert, Kredyt Banku, ING Banku
lskim i Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup), PKO Banku
Polskim. W tym czasie penia take funkcj czonka rady
nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Penia take funkcje czonka rad nadzorczych spóek PKO
Faktoring, PKO Leasing oraz eService.

Od wrzenia 2014 zwizana jest z RAFAKO S.A. wiodcej
firmy na polskim i midzynarodowym rynku budownictwa
energetycznego najpierw w roli Prezesa Zarzdu,
a od padziernika 2018 jako Wiceprezes Zarzdu odpowiedzialny

za obszar Energetyki. Dodatkowo peni funkcje czonka Rady
Nadzorczej w spókach Grupy Kapitaowej RAFAKO: E003B7
Sp. z o.o., E001RK Sp. z o.o., RAFAKO Engineering Sp. z o.o.,
ENERGOTECHNIKA ENGINEERING Sp. z o.o. oraz piastuje
funkcj Czonka Zarzdu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony
rodowiska.

Mariusz Czyszek

LAUDACJA

Tytu Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOBUDOWNICTWA LSKIEGO
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Odznak Honorow za Zasugi dla Województwa lskiego
jako wyraz uznania za dziaalno na terenie województwa lskiego,

za realizacj zada, którymi przyczynili si do gospodarczego,
kulturalnego i spoecznego rozwoju województwa

Odznaka Honorowa
za Zasugi dla Województwa lskiego

Odznak wrczyli wrczyli:

Dariusz Iskanin – Radny Sejmiku Województwa,
czonek Komisji – „Kapituy Odznaki Honorowej za Zasugi dla Województwa lskiego”

Mariusz Czyszek – Prezydent lskiej Izby Budownictwa
Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lOIIB

Zota

Henryk Anders – Czonek Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa 2018-2022,
czonek Rady lOIIB w latach 2010-2014

Stanisaw Krusz – Prezes Zarzdu Katowickich Wodocigów S.A.

Srebrna

Urszula Kallik – Okrgowy Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej
lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2006-2022,

Przewodniczca Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2018-2022
Maria wierczyska – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2006 roku,

redaktor naczelna Informatora lOIIB,
Czonek Krajowej Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2018-2022

XXII GALA BUDOWNICTWA



36 Forum Budownictwa lskiego (57) 2019

XXII GALA BUDOWNICTWA

Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inynierów Budownictwa
przyznane zostay za szczególne osignicia w spoecznej pracy na rzecz Izby

Odznaczenia Polskiej Izby Inynierów
Budownictwa

Odznaczenia wrczyli:

Zbigniew Kledyski – Prezes Krajowej Rady PIIB
Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lOIIB

Zota

Artur Fularski – sdzia Okrgowego Sdu Dyscyplinarnego
lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2010-2018

Zbigniew Herisz – Sekretarz Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lOIIB 2018-2022,
Czonek Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej od 2006 roku

Hieronim Spiewski – Czonek Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lOIIB od 2010 roku,
Zastpca przewodniczcego Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lOIIB w latach 2014-2018

Stanisaw Tatarczyk – Czonek lOIIB, delegat na Zjazd lOIIB w latach 2010-2018

Srebrna

Tadeusz Cichocki – Czonek lOIIB, delegat na Zjazd lOIIB w latach 2010-2014,
Czonek Zarzdu Katowickiego Oddziau Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa

Andrzej Szydowski – Czonek lOIIB,
Przewodniczcy Oddziau Katowickiego Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa,

czonek Zarzdu Gównego Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa



Spóka Wall Invest powstaa w 2007 roku w Gliwicach. Firma specjalizuje si w realizacji inwestycji
obejmujcych dwa kluczowe sektory rynku nieruchomoci: komercyjny oraz mieszkaniowy.
Od ponad 10 lat z powodzeniem wiadczy usugi w zakresie organizacji i realizacji caociowego
procesu inwestycyjnego. Wall Invest jako profesjonalny partner biznesowy dokada wszelkich stara,
by przedsiwzicia spóki z powodzeniem realizoway jej nadrzdny cel, jakim jest dostarczanie
klientom wysokiej klasy obiektów mieszkalnych, biurowych czy usugowych, czcych w sobie
zarówno walory estetyczne, jak i funkcjonalne.

ul. Plebaska 3, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 238 70 78,

+48 793 303 583, +48 501 476 337
e-mail: biuro@wallinvest.pl

www.wallinvest.pl

Gliwice, Stary Hufiec, ul. J. Dugosza 2 dawniej

Gliwice, ul. Stalmach 4 dawniej Gliwice, ul. Stalmach 4

Gliwice, ul. Plebaska 3 dawniej Gliwice, ul. Plebaska 3 

Gliwice, ul. Plebaska 3 

Gliwice, Stary Hufiec, ul. J. Dugosza 2 
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Medal lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa

Medal wrczyli:

Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lOIIB oraz Zbigniew Kledyski – Prezes Krajowej Rady PIIB 

Boena Goldamer-Kapaa
Dyrektor Wydziau Infrastruktury lskiego Urzdu Wojewódzkiego

Za budowanie pozytywnych, merytorycznych i twórczych relacji
pomidzy administracj publiczn a samorzdem zawodowym inynierów budownictwa.

Pani Boena Goldamer-Kapaa, Dyrektor Wydziau Infrastruktury lskiego Urzdu Wojewódzkiego
otrzymuje Medal lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa. Jest on wyrazem uznania za budowanie

pozytywnych, merytorycznych i twórczych relacji pomidzy administracj publiczn a samorzdem zawodowym 
nynierów budownictwa. Wieloletnia wspópraca przyniosa konkretne efekty przy realizacji wielu cennych

przedsiwzi majcych duo znaczenie dla budownictwa na lsku.



Forum Budownictwa lskiego (57) 2019 39

Odznaka Honorowa 
„Zasuony dla Budownictwa”

wrczaj:

Mariusz Czyszek – Prezydent lskiej Izby Budownictwa oraz Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lOIIB 

Zota
Krzysztof Janoska – Inspektor Nadzoru Budowlanego Zabrzaskiej Spódzielni Mieszkaniowej

Srebrna
Andrzej Samuel – Inspektor Nadzoru Budowlanego Zabrzaskiej Spódzielni Mieszkaniowej

Brzowe
Anna Machura – Ksigowa Przedsibiorstwo Wielobranowe „Promag” Sp. z o.o.

Piotr Pilarczyk – Osoba Dozoru Ruchu Górniczego Przedsibiorstwo Wielobranowe „Promag” Sp. z o.o.
Lucjan Paczkowski – Kierownik Ruchu Zakadu Górniczego Przedsibiorstwo Wielobranowe „Promag” Sp. z o.o.

XXII GALA BUDOWNICTWA
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W konkursie „Buduj Bezpiecznie” co roku bierze udzia
kilka do kilkunastu budów

zgaszanych przez inwestorów lub gównych wykonawców.
Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowach,

a take promowanie wykonawców robót budowlanych,
zapewniajcych bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.

Nagrody wrczali:

Anetta Ranosz – Nadinspektor Pracy
Tomasz Golis – Przewodniczcy lskiej Rady ds. Bezpieczestwa Pracy

w Budownictwie przy Okrgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

I miejsce

Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – Jaworzno. 
Budowa bloku energetycznego o mocy 910MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie

Nagrod odbierali:
Adam Kampa – Prezes Zarzdu

Waldemar Ostrowski – Dyrektor Projektu
Zdzisaw Zabieo – Kierownik Zespou Inyniera Kontraktu

Piotr Hauton – Kierownik Budowy
Tomasz Grzesik – Specjalista-koordynator ds. BHP
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II miejsce

Skanska S.A. – Warszawa. 
Budowa Zakadu Produkcyjno-Magazynowego „JOHNSON MATTHEY AUTO – CATALYST PLANT ” w Gliwicach

Nagrod odbierali: Hubert Sójka – Menader projektu, Jacek Sota – Kierownik budowy

III miejsce 

ECHO INVESTMENT S.A. – Kielce. 
Budowa FACE2FACE BUSINESS CAMPUS w Katowicach
Nagrod odbierali: Mateusz Warcha – Kierownik Budowy,

Andrzej Czenczek – Manager ds. BHP i Ochrony rodowiska
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Konkurs „Inynier Roku 2018”
Wyrónienia wrczali:

Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lOIIB, Mariusz Czyszek – Prezydent lskiej Izby Budownictwa

„Inynier Roku – 2018 w kategorii
Projektant obiektów kubaturowych i innych inynierskich” 

mgr in. MAREK NASIEK

za wykonanie projektu budowlanego przebudowy hali Wydziau Rafinacji Ogniowej w Hucie Miedzi Legnica
na potrzeby zabudowy pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego wraz z obiektami i infrastruktur towarzyszc.

Projekt budowlany dotyczy: zabudowy pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego, komory dopalania, stacji hydraulicznej, maszyny
odlewniczej, kanaów technologicznych, przepompowni wody chodzcej z maszyny odlewniczej, transportu pneumatycznego
anod, wiey penego odparowania, pomieszczenia rozdzielni i sterowni maszyny rozlewniczej, pomieszczenia sterówki pieca,
kanau spywowego z istniejcej maszyny karuzelowej.

W dokumentacji zastosowano indywidualne, nowoczesne, innowacyjne rozwizania techniczno-technologiczne w zakresie
procesu pracy pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego, odpowiedni dla technologii infrastruktur i szczegóowe rozwizania
charakterystycznych elementów konstrukcyjnych.

Objcie caoci zagadnienia wymagao od projektanta pana Marka Nasieka duego dowiadczenia zawodowego i rozwinitej
wyobrani przestrzennej.

„Inynier Roku – 2018 w kategorii
Kierownik Budowy obiektów kubaturowych i innych inynierskich”

in. JERZY HAMMER

za udzia w realizacji Chodni kominowej wraz z wyposaeniem z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego
o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.

Chodnia kominowa suy do schadzania przemysowego wody procesowej. Jest obiektem inynierskim o nietypowej i rzadko
stosowanej konstrukcji. Gówny element konstrukcyjny – komin wywiewny chodni jest powok cienkocienn o bardzo duej rednicy
i wysokoci oraz niewielkiej gruboci. Na budow chodni zastosowano 42 000 m3 betonu i okoo 4000 t stali zbrojeniowej. Powierzchnia
dziaki budowlanej wynosi 17 000,00 m2, wysoko chodni kominowej 181,5 m, rednica wewntrzna wylotu 82,00 m, a rednica
zewntrzna u podstawy – 144,20 m. Cao prac wykonano w cigu 42 miesicy. Realizacja bya prowadzona zgodnie z najwyszymi
standardami zarzdzania projektem. Zarówno budow paszcza kominowego, w ksztacie hiperboli, jak te monta wyposaenia
prowadzono 24 h na dob, siedem dni w tygodniu.

Realizacja obiektu zostaa wyróniona nagrod I stopnia w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX) w Konkursie
Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2018”.

Dziki rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczestwa pracy w trakcie realizacji nie odnotowano wypadków
i negatywnych zjawisk. Kierownik robót pan Jerzy Hammer uczestniczc w realizacji skomplikowanego i wymagajcego obiektu,
wykaza si wysokimi umiejtnociami organizacyjnymi.
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„Inynier Roku – 2018 w kategorii
Inspektor nadzoru obiektów kubaturowych i innych inynierskich”

mgr in. PIOTR GAWOWSKI

za nadzór inwestorski nad budow hali magazynowej z budynkiem biurowo-produkcyjnym,
pompowni i infrastruktur zewntrzn dla firmy X-KOM Spóka z o.o.

Zrealizowana w Specjalnej Czstochowskiej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec” inwestycja to centrum logistyczne
i zarazem nowa siedziba jednego z najwikszych w Polsce sprzedawców sprztu komputerowego. Wkomponowany
w otaczajc zabudow kompleks charakteryzuje si prostot, a zarazem nowoczesnoci, utrzymany w loftowym stylu, m.in.
dziki odpowiedniemu wykorzystaniu elementów elbetowych, odkrytych instalacji i konstrukcji technicznych. Cz
biurowo-produkcyjna to budynek jedno- i czterokondygnacyjny o konstrukcji elbetowej pytowej, ze cianami osonowymi
murowanymi z pustaków, a cz magazynow stanowi hala jednokondygnacyjna o lekkiej stalowej konstrukcji, przeznaczona
w czci pod regay wysokiego skadowania, regay paletowe i pókowe automatycznego skadowania, regay niskie oraz miejsca
sortowania i pakowania towaru. Obie czci s rozdzielone cian oddzielenia przeciwpoarowego o odpornoci ogniowej REI 240.
Powierzchnia zabudowy wynosi 10 227,90 m2, powierzchnia uytkowa 12 684,98 m2, a kubatura budynków 111 846,55 m3.
Cao prac wykonano w cigu 32 miesicy. Realizacja obiektu zostaa wyróniona w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2018”
nagrod I stopnia w kategorii „Obiekty przemysowo-produkcyjne” (Grupa VII). Realizacja caego zamierzenia inwestycyjnego
przebiegaa sprawnie i terminowo dziki zaangaowaniu i dowiadczeniu inspektora nadzoru inwestorskiego pana Piotra
Gawowskiego, który na bieco koordynowa realizacj powanego kompleksu, dbajc o najwysz jako wykonywanych
robót i bezpieczestwo na budowie.

„Inynier Roku – 2018 w kategorii 
Kierownik budowy/robót obiektów liniowych (infrastruktury)”

otrzymyma zespó kierowników:
mgr in. DARIUSZ TOKARCZYK – kierownik budowy

in. GRZEGORZ RYCZKIEWICZ – kierownik robót mostowych
in. MARCIN BAKOWSKI – kierownik robót mostowych

za realizacj „Wza drogowego” w Poroninie na drodze krajowej DK47 klasy GP, wojewódzkiej DW961,
powiatowej DP1651 i gminnej nr 420107.

Zespó kierowników zrealizowa: • Ukad drogowy z rondem 4 wlotowym z by-pasem • Wiadukt kolejowy o dugoci 15,6 m,
wykonany w rekordowym czasie 14 dni • Wiadukt drogowy o dugoci 20,35 m, wykonany metod podstropow, stanowicy
ram elbetow • Most drogowy zespolony o dugoci 58,30 m i rozpitoci 40 m • Most drogowy ukowy o niesymetrycznej
geometrii i uku w planie o dugoci 85 m • Wykonanie pali w systemie Designed For Flysch • Odcinek drogi krajowej z rondem
i zatokami • Budow i rozbiórk mostów tymczasowych • Rozbiórk obiektów mostowych i kubaturowych • Relokacj zabytkowej
kapliczki w. Jana Nepomucena – patrona mostowców • Roboty hydrotechniczne umocnienie rzeki Dunajec • Infrastruktur drogowa
w tym sieci i instalacje • Zagospodarowanie terenu.

Zespó kierowników robót z naleyt starannoci dba o utrzymanie reimu wykonawczego w trudnych warunkach
realizacji – wymagajcej odpowiedniej logistyki i organizacji ruchu zastpczego w czasie trwania budowy – oraz wykaza due
umiejtnoci w zarzdzaniu du grup pracowników.

XXII GALA BUDOWNICTWA
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18 pa dzier ni ka 2019 r. w Sa li Sej mu l -
skie go w Ka to wi cach od by a si kon fe ren cja
„Ety ka i od po wie dzial no za wo do wa in y nie -
ra bu dow nic twa w pro ce sie in we sty cyj nym”.
Jej or ga ni za to ra mi by li: l ska Okr go wa Izba
In y nie rów Bu dow nic twa, l ski Urzd Wo -
je wódz ki w Ka to wi cach, Wo je wódz ki In spek -
tor Nad zo ru Bu dow la ne go i l ska Izba Bu -
dow nic twa. Pa tro nat nad wy da rze niem
spra wo wa a Pol ska Izba In y nie rów Bu dow -
nic twa. W ob ra dach uczest ni czy prof. dr hab.
Zbi gniew Kle dy ski, pre zes PIIB.

Uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji do ko -
na Ro man Kar wow ski, prze wod ni cz cy
l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow -
nic twa.

– Ce lem na szej kon fe ren cji jest pod kre -
le nie ran gi ety ki i od po wie dzial no ci za wo -
do wej oraz wska za nie etycz nych stan dar -
dów wy ko ny wa nia za wo du i za cho wa
in y nie rów bu dow nic twa, któ re l ska OIIB
chce pro pa go wa i eg ze kwo wa ja ko jed -
no ze swo ich pod sta wo wych i sta tu to wych
za da – pod kre li R. Kar wow ski. Za zna czy,
e ety ka w pra cy ma cha rak ter po nad cza -
so wy i uni wer sal ny. S dzi, e wy pra co wa -
ne kon fe ren cyj ne wnio ski b d wska zy wa
kie run ki ko niecz nych dzia a zmie rza j -
cych do wzro stu stan dar dów ety ki i od po wie -
dzial no ci za wo do wej wród wszyst kich
pod mio tów zwi za nych z pro ce sem in we sty -
cyj nym. Do ty czy to nie tyl ko in y nie rów bu -
dow nic twa, ale tak e in we sto rów i wy ko naw -
ców, co z ko lei przy czy ni si do po pra wy
wi ze run ku oraz wzro stu za ufa nia spo ecz -
ne go do za wo du in y nie ra bu dow nic twa.

W kon fe ren cji uczest ni czy li m.in. Je rzy
Po la czek, po se na Sejm RP; Ro bert Mag -
dziarz II Wi ce wo je wo da l ski, Ka ro li na
Ko sow ska -Ra czek, se kre tarz Wo je wódz -
twa l skie go Urzd Mar sza kow ski Wo je -
wódz twa l skie go, Pre zy den ta Mia sta

Ka to wi ce Mar ci na Kru p re pre zen to wa
Ro man Ol szew ski, na czel nik Wy dzia u
Bu dow nic twa i Pla no wa nia Prze strzen ne go
Urz du Mia sta Ka to wi ce oraz przed sta wi cie -
le uczel ni wy szych, sa mo rz dów za wo dów
za ufa nia pu blicz ne go, l skiej Izby Bu -
dow nic twa i l skiej Izby Pra co daw ców.
Pol sk Izb In y nie rów Bu dow nic twa re pre -
zen to wa Zbi gniew Kle dy ski, pre zes Kra -
jo wej Ra dy. Licz nie uczest ni czy li tak e re -
pre zen tan ci okr go wych izb in y nie rów
bu dow nic twa.

Ro bert Mag dziarz, II Wi ce wo je wo da l -
ski pod kre li w swo jej wy po wie dzi, e cie -
szy si z te go, e kon fe ren cja od by wa si
w Sa li Sej mu l skie go w Ka to wi cach,
gdzie ka dy mo e prze ko na si jak kie dy
bu do wa li star si ko le dzy, a efek ty ich pra cy

su  od wie le lat. – Oby ety ka i od po wie -
dzial no w ka dym tkwi a do ko ca wy ko -
ny wa nia za wo du – za ko czy swo j wy po -
wied Ro bert Mag dziarz II Wi ce wo je wo da
l ski.

– Ety ka jest nie zwy kle wa na na ka dym
eta pie in we sty cji. Dla te go tak istot ne jest
kszta to wa nie wa ci wych po staw, bu dz -
cych za ufa nie spo e cze stwa do wszyst kich
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go – za ak -
cen to wa a w swo im wy st pie niu Ka ro li na Ko -
sow ska -Ra czek, se kre tarz Wo je wódz twa
l skie go Urzd Mar sza kow ski Wo je wódz -
twa l skie go

Wy kad in au gu ra cyj ny pt. „Od po wie dzial -
no za wo do wa i etycz na in y nie rów bu dow -
nic twa w wie tle pra wa ad mi ni stra cyj ne go.
No we za da nia sa mo rz du za wo do we go” wy -

LSKA OKRGOWA IZBA INYNIERÓW BUDOWNICTWA

Konferencja w Sali Sejmu lskiego w Katowicach

Etyka i odpowiedzialno
zawodowa
inyniera budownictwa
w procesie inwestycyjnym
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go si a dr hab. Ire na Li po wicz, prof. Uni wer -
sy te tu Kar dy na a Ste fa na Wy szy skie go.

Jak za uwa y a I. Li po wicz, naj wik szym
dia gno zo wa nym za gro e niem dla in y nie -
rów bu dow nic twa mo e by ogrom na pre -
sja in we sto rów na efek tyw no, wy daj no
i oszczd no ci, któ re mo g od bi si na ja -
ko ci pra cy i sta wia j in y nie rów bu dow nic -
twa przed wiel ki mi dy le ma ta mi mo ral ny mi.
Sa mo rzd za wo do wy obok eg ze kwo wa nia
stan dar dów mu si za pew nia swo im au to ry -
te tem nie zbd ne wspar cie dla in y nie rów bu -
dow nic twa w wal ce o ja ko in we sty cji
i bez pie cze stwo uyt kow ni ków, chro nic
w ten spo sób tak e in y nie rów przed od po -
wie dzial no ci kar n i cy wil n.

Wska zu jc na cze ka j ce sa mo rzd za wo -
do wy za gro e nia I. Li po wicz pod kre li a, e
nie któ re z nich nie s jesz cze po wszech nie
do strze gal ne, a do ty cz cy fry za cji i kur cze -
nia si przy szych za so bów pra cy. 

– Au to ma tycz ne wspie ra nie pro jek to wa -
nia na rz dzia mi in for ma tycz ny mi i upo -
wszech nia nie sztucz nej in te li gen cji, w za kre -
sie pro ce sów in we sty cyj nych i bu dow nic twa,
du go by o roz pa try wa ne ja ko zja wi sko wy -
cz nie po zy tyw ne. Po cie sza no si, e uni -
kal ne kom pe ten cje in y nie rów nie po zwo -
l na au to ma ty za cj ich pra cy. Dzi mo e my
po twier dzi to prze ko na nie, ale tyl ko w nad -
zwy czaj nych przy pad kach – za uwa y a I. Li -
po wicz. – Cy fry za cja po st pu je, a pra ca sta -
nie si w naj bli szej przy szo ci rzad kim
i chro nio nym do brem. Sto imy wic u pro gu
ogrom nej fa li kon flik tów, zwasz cza w wy so -
ko kwa li fi ko wa nych ro do wi skach tzw. wol -
nych za wo dów. Kon ku ro wa nie o pra c mo -
e w przy szo ci przy bra dra stycz ne for my.
Jest rze cz wa n, aby wy prze dza j co
wy pra co wa w tym za kre sie no we stan dar -
dy i pro ce du ry za po bie ga j ce bru ta li za cji
kon flik tów w ro do wi sku za wo do wym, w tej
dzie dzi nie. Ju obec nie na le y si przy go -
to wa do tej mi sji.

Pierw szy pa nel kon fe ren cji po wi co ny by
za gad nie niu: „Ocze ki wa nia do ty cz ce ety -
ki i od po wie dzial no ci za wo do wej wzgl dem

in y nie ra bu dow nic twa w po st po wa niach
ad mi ni stra cyj nych”. Je go mo de ra to rem by -
a Bo e na Gol da mer -Ka pa a, dy rek tor
Wy dzia u In fra struk tu ry l skie go Urz du
Wo je wódz kie go, któ ra przed roz po cz ciem
dys ku sji wy go si a wy kad na te mat po win -
no ci praw nych i etycz nych w re la cjach wza -
jem nych uczest ni ków pro ce su in we sty cyj -
ne go. W pa ne lu uczest ni czy li El bie ta
Oczko wicz – l ski Wo je wódz ki In spek tor
Nad zo ru Bu dow la ne go, Ma rek Nie ac -
ny – dy rek tor Od dzia u w Ka to wi cach Ge -
ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad,
Krzysz tof Bu rek – do rad ca Za rz du Ra fa -
ko S.A. oraz prof. dr hab. in. Jo an na
Bzów ka – dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa
Po li tech ni ki l skiej.

Mo de ra to rem dru gie go pa ne lu pt. „Ety -
ka i od po wie dzial no in y nie rów bu dow -
nic twa w re la cjach z po zo sta y mi uczest -
ni ka mi pro ce su in we sty cyj ne go” by a

Jo lan ta Szew czyk, rad ca praw ny wspó -
pra cu j cy z PIIB. Wy kad wpro wa dza j cy,
któ ry wy go si a przed de ba t do ty czy
etycz nych aspek tów za wo du in y nie ra bu -
dow nic twa. W pa ne lu udzia wzi li: Gil bert
Oku licz -Ko za ryn – prze wod ni cz cy Ko mi -
sji ds. Ety ki Kra jo wej Ra dy PIIB, Mar cin
Nie ra dzik – kie row nik Pra cow ni Kon struk -
cyj no -Ar chi tek to nicz nej – Bi pro met S.A.,
Hen ryk So do – dy rek tor pro jek tu bu do -
wy blo ku 910 MW elek trow ni Ja worz -
no III oraz Ma rek Ka a, in spek tor nad zo -
ru – In west -Com plex Sp. z o.o.

W dal szej cz ci ob rad o ubez pie cze niach
OC ja ko ele men tu ety ki i od po wie dzial no ci
in y nie rów bu dow nic twa mó wi a Ma ria
To ma szew ska -Pest ka z So poc kie go To wa -
rzy stwa Ubez pie cze Er go He stia S.A.

Pod su mo wa nia kon fe ren cji do ko na prof.
dr hab. in. Zbi gniew Kle dy ski – pre zes Kra -
jo wej Ra dy PIIB, któ ry za pro po no wa, aby
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spoj rze na ety k z dwóch punk tów wi dze -
nia: ja kiej ety ki ocze ku je od in y nie rów bu -
dow nic twa spo e cze stwo, a ja kiej ocze ku -
j sa mi in y nie ro wie bu dow nic twa.
Spo e cze stwo wy ma ga za cho wa przy zwo -
itych, uczci wo ci i kul tu ry oso bi stej – cech
ukszta to wa nych we wcze snym wy cho wa -
niu. Pó niej do  cza j do nich in ne, ma j -
ce wpyw na trud niej sze etycz ne wy bo ry.
Z ca  pew no ci spo e cze stwo ocze ku je
od nas pro fe sjo na li zmu, a z nim  czy si zo -
bo wi za nie do do sko na le nia za wo do we go.

Cze go na to miast ocze ku j in y nie ro wie
bu dow nic twa? Z pew no ci nie po win ni my
wia do mie wy ko rzy sty wa cu dzych b -
dów, za cho wy wa umiar w kry ty ce ko le a -
nek oraz ko le gów, uni ka nie zdro wej kon -
ku ren cji, gdy to wszyst ko nie su y
ro do wi sku i opi niom na je go te mat. Na le -
y tak e usta li gra ni ce spo le gli wo ci
przy ró nych na ci skach.

Te ma ty ka kon fe ren cji z pew no ci za -
su gu je na kon ty nu acj za rów no na szcze -
blu okr go wych izb in y nie rów bu dow nic -

twa, jak i na szcze blu kra jo wym, z my l
o pod nie sie niu etycz ne go wy ko ny wa nia za -
wo du.

– Im bar dziej b d etycz ni wszy scy
uczest ni cy pro ce su in we sty cyj ne go, tym
b dzie on prost szy – pod su mo wa Zbi -
gniew Kle dy ski, pre zes Pol skiej Izby In y -
nie rów Bu dow nic twa.

Op. na po sta wie in for ma cji
l skiej Okr go wej Izby In y nie rów

Bu dow nic twa

LSKA OKRGOWA IZBA INYNIERÓW BUDOWNICTWA
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Konkurs
„Buduj Bezpiecznie” 2019

Laureaci konkursu podczas Gali Budownictwa w Bytomiu

Od sze re gu lat Okr go wy In spek to rat Pra cy
w Ka to wi cach or ga ni zu je Kon kur su „Bu duj Bez -
piecz ne”. Ce lem kon kur su jest pod nie sie nie
sta nu bez pie cze stwa pra cy pod czas re ali za cji
ro bót bu dow la nych oraz pro mo wa nie wy ko -
naw ców ro bót za pew nia j cych bez piecz ne sta -
no wi ska pra cy w pro ce sie in we sty cyj nym. Zgod -
nie z re gu la mi nem kon kur su oce ny bu do wy
do ko nu je si na pod sta wie co naj mniej dwóch
kon tro li bu do wy bio r cej udzia w kon kur sie, prze -
pro wa dzo nych przez in spek to rów pra cy.

Roz strzy gni cia kon kur su do ko nu je ka pi tu -
a po wo a na przez Okr go we go In spek to ra Pra -
cy, w skad któ rej wcho dz mi dzy in ny mi
przed sta wi cie le l skiej Ra dy ds. Bez pie -
cze stwa Pra cy w Bu dow nic twie. Czon ko wie
Ka pi tu y, pod czas te go rocz nej edy cji kon kur -
su, wi zy to wa li bu do wy uczest ni cz ce w kon -
kur sie zbie ra jc wa sne spo strze e nia i opi nie
o da nej bu do wie.

Bu do wy oce nia no bio rc pod uwa g wa sne
wnio ski czon ków ka pi tu y jak rów nie pre zen -
ta cj bu do wy spo rz dzo n przez uczest ni ków
kon kur sów oraz in spek to rów pra cy, któ rzy
uwzgld nia li na st pu j ce kry te ria: 

– opra co wa nie i re ali za cja pla nu bez pie cze -
stwa i ochro ny zdro wia,

– za go spo da ro wa nie pla cu bu do wy,
– oce na ry zy ka za wo do we go i in for mo wa nie

o nim pra cow ni ków, a tak e po dej mo wa nie dzia -
a ma j cych na ce lu za po bie ga nie za gro e niom
wy pad ko wym na zgo szo nej bu do wie,

– ko or dy na cja i sku tecz no nad zo ru
nad prze strze ga niem za sad i prze pi sów bhp
przez wszyst kie pod mio ty dzia a j ce na bu do -
wie,

– prze strze ga nie prze pi sów i za sad bhp
na bu do wie,

– oce na sta nu wy pad ko wo ci w okre sie trwa -
nia kon kur su (gdzie wy pa dek ci ki, zbio ro wy
lub mier tel ny eli mi nu je z udzia u w kon kur sie).

Bu do wy bio r ce udzia w te go rocz nej edy -
cji kon kur su ce cho wa y si du ym za an ga o -
wa niem, jak rów nie dba o ci o bez pie cze -
stwo pra cy wszyst kich prze by wa j cych
na bu do wie, po czw szy od pra cow ni ków po -
przez oso by go cin nie od wie dza j ce bu do w.
Oce nia ne bu do wy po sia da y sys tem elek tro -
nicz ne go do st pu na te ren bu do wy za bez pie -
cza j cy przed do st pem osób nie upo wa nio -
nych. Ka dy wcho dz cy na te ren bu do wy
pod da wa ny by szko le niu wpro wa dza j ce mu,
któ re go te ma ty ka do sto so wa na by a do ce lu
wej cia na te ren bu do wy oraz wy po sa a ny
w nie zbd n odzie i obu wie ro bo cze, jak rów -
nie rod ki ochro ny in dy wi du al nej. Za pew nie -
nie bez piecz nych wa run ków pra cy, a w szcze -
gól no ci spe nie nie wszyst kich kry te riów oce ny
wy ni ka o z roz bu do wa nych sys te mów ko or dy -
na cji, jak i za an ga o wa nia ie row ni ków bu dów,
kie row ni ków ro bót oraz in we sto rów.

Bu do wy star tu j ce w kon kur sie „Bu duj Bez -
piecz nie” pro wa dzi y rów n wal k o ty tu naj -
lep szej bu do wy. Wpro wa dza ne na bu do wach

roz wi za nia na rzecz po pra wy bez pie cze stwa
pra cy by y po rów ny wal ne. Jed nak za kres ro -
bót, ilo wy ko naw ców, ro dzaj za gro e, skom -
pli ko wa ne tech no lo gie spo wo do wa y, e wy bór
zwy ciz cy by do pro sty.

Ko mi sja Kon kur so wa. do ko na a oce ny prze -
bie gu kon kur su „Bu duj Bez piecz nie” 2019 i wy -
o ni a lau re atów kon kur su, któ ry mi zo sta li:

I miej sce:
bu do wa blo ku ener ge tycz ne go
o mo cy 910MW na pa ra me try

nad kry tycz ne w Ja worz nie

II miej sce:
bu do wa Za ka du

Pro duk cyj no -Ma ga zy no we go „JOHN SON
MAT THEY AU TO – CA TA LYST PLANT

w Gli wi cach

III miej sce:
bu do wa Bu dyn ków Biu ro wo -Usu go wych

Pn.” FA CE 2 FA CE” (Etap I)
w Ka to wi cach.

Uro czy ste wr cze nie na gród od by o si
w dniu 18.10.2019 r.

na Ga li Bu dow nic twa w Ope rze l skiej
w By to miu.

Anet ta Ra nosz



 HI STO RIA

Ko rze nie na sze go Za ka du si ga j ro ku 1975, kie -
dy to uru cho mio no pro duk cj i eks plo ata cj zo a do -
lo mi tu sta no wi ce go bo gac two na tu ral ne tych te re nów.
W la tach 70-tych by to naj bar dziej no wo cze sny za -
kad z ele men ta mi au to ma ty ki w ste ro wa niu pro duk -
cj. Za kad „Pod le na” pro du ko wa i pro du ku je ma te -
ria y dla bu dow nic twa, a w po czt kach swo jej
dzia al no ci gów nie na po trze by bu dow nic twa wiel -
ko py to we go.

W sierp niu 1994 r. na st pi o prze j cie za ka du przez
na sz fir m na za sa dach dzier a wy ma jt ku. No we ma -
szy ny od wy ro bi ska po ci gi kru sz co -sor tu j ce, no -
wa or ga ni za cja pra cy po zwo li y na pyn ne do sto so wa -
nie si do po trzeb ryn ku, któ re go gów nym ani ma to rem
jest bu dow nic two dro go we. Przez mi nio ne 25 lat
uczest ni czy my, ja ko do staw ca ma te ria u, w naj wik szych
bu do wach dro go wych i ku ba tu ro wych na te re nie l -
ska. Ma my z te go po wo du ogrom n sa tys fak cj, bo s
to bu do wy su  ce roz wo jo wi ca e go na sze go re gio nu. 

Rok 2014 by szcze gól ny, bo wiem w mar cu usta -
bi li zo wa a si osta tecz ne sy tu acja praw na do ty cz ca
wa sno ci ma jt ku, co po zwo li o na wy kup do tych czas
dzier a wio ne go za ka du i ko pal ni, a tym sa mym
otwar y si no we sta bil ne per spek ty wy dla fir my
na wie le lat. 

Ostat nie dzia a nia in we sty cyj ne by y d e niem
do uzy ska nia do st pu do no wej cz ci zo a „Pod le -
na” i umo li wie nie funk cjo no wa nia fir my na ko lej ne
dzie si cio le cia. Pod j te dzia a nia in we sty cyj ne do ty -
czy y:

• za ku pu grun tów nie zbd nych do roz po cz cia wy -
do by cia,

• uzy ska nia Kon ce sji na ob sza rze no we go po la wy -
do byw cze go,

• ko lej nych mo der ni za cji Za ka du po przez sze reg
in we sty cji w za kre sie re mon tów in fra struk tu ry, za -
ku pu no wych ma szyn i urz dze np. kru szar ki,
prze no ni ka, prze sie wa cza,

• bu do wy zjaz dów z dro gi pu blicz nej i dro gi tech -
no lo gicz nej umo li wia j cej po  cze nie no we go po -
la wy do byw cze go z za ka dem prze rób czym,

• za ku pu mo bil ne go ze sta wu kru sz co -sor tu j ce -
go i ko par ki z prze zna cze niem do pra cy na no -
wym fron cie wy do byw czym.

Wie lo let nie dzia a nia in we sty cyj ne za ko czy y si
suk ce sem i w sierp niu 2019 uru cho mio na zo sta a eks -
plo ata cja w no wej cz ci zo a „Pod le na”. Tym sa -
mym otwo rzy o to no wy roz dzia w hi sto rii fir my i da -
o per spek ty wy funk cjo no wa nia Za ka du na ko lej ne la ta.
Bez po red nio prze o y si to na utrzy ma nie za trud nie -
nia na zbli o nym obec nym po zio mie i na dal szy roz -
wój zie mi sie wier skiej oraz lo kal ne go y cia spo ecz -
no -eko no micz ne go.

Dzia a nia in we sty cyj ne fir my zmie rza j do jak naj -
lep sze go za go spo da ro wa nia zo a „Pod le na”. Obec -
nie trwa j pra ce nad zmia n Kon ce sji, w któ rej zo sta -
n uwzgld nio ne udo ku men to wa ne - po wik szo ne
za so by bi lan so we do lo mi tu.

Dzi ki pod j tym dzia a niom in we sty cyj nym, od wie -
lu lat po tra fi my spro sta wy ma ga niom na szych od bior -
ców, a wie le firm jest na szy mi sta y mi part ne ra mi.
Chce my w swo im dzia a niu two rzy ta ki mo del, aby
to part ner stwo mia o szcze gól nie trwa y cha rak ter
z uwzgld nie niem in dy wi du al nych, spe cy ficz nych
uwa run ko wa. Sta ra my si by bar dzo mo bil nym,

szyb ko do pa so wu j cym si pro du cen tem do po -
trzeb na szych klien tów.

Pra ca w ko pal ni do lo mi tu jest spe cy ficz n pod wie -
lo ma wzgl da mi. Ge ne ral nie mo na stwier dzi, e jest
to co dzien ne zma ga nie si ze ska  i przy ro d. Mo -
na po wie dzie, e lu dzie, któ rzy tu pra cu j dzi ki swo -
je mu przy go to wa niu za wo do we mu, na rz dziom, or -
ga ni za cji pra cy t ska  kru sz i to w wa run kach bez
wzgl du na po go d. 

Na sza pra ca te zmie nia kra jo braz. Tam gdzie by -
a gór ka po wsta je za g bie nie. Z ca  tro sk o ro do -
wi sko, w któ rym y je my, tak pro wa dzi my na sze ro bo -
ty gór ni cze, e by kie dy za kil ka dzie sit lat te ren, któ ry
po zo sta nie po ko pal ni by ni czym nie ska o ny i nie mniej
atrak cyj ny przy rod ni czo. Czas zmie nia nie tyl ko na rz -
dzia, for my pra cy, or ga ni za cj, a przede wszyst kim ma
swój wpyw na lu dzi, któ rzy sta no wi isto t na sze go
funk cjo no wa nia. Przy go to wa nie do za wo du, wy -
kszta ce nie, kul tu ra tech nicz na, dba o o sprzt, lo -
jal no i za an ga o wa nie w spra wy fir my to zja wi ska
wi docz ne w na szej fir mie, sta no wi ce naj wik sz war -
to i nasz wspól ny do ro bek. 

Nasz ogld z ze wntrz przez na szych od bior ców po -
strze ga ny jest przede wszyst kim przez ja ko na szej
pro duk cji. Od wie lu lat po tra fi my spro sta wy ma ga -
niom na szych od bior ców, a wie le firm jest na szy mi sta -
y mi part ne ra mi. Chce my w swo im dzia a niu two rzy
ta ki mo del, aby to part ner stwo mia o szcze gól nie trwa -
y cha rak ter z uwzgld nie niem in dy wi du al nych, spe -
cy ficz nych uwa run ko wa. Sta ra my si by bar dzo mo -
bil nym, szyb ko do pa so wu j cym si pro du cen tem
do po trzeb na szych klien tów.

 ZO E

Do lo mit to ska a osa do wa w gla no wa. Ska da si
gów nie z w gla nu ma gne zu i w gla nu wap nia. Skad
che micz ny i je go wa ci wo ci spra wia j, e do lo mit
wy ko rzy sty wa ny jest w wie lu dzie dzi nach prze my su:
w hut nic twie, w prze my le che micz nym, w bu dow nic -
twie ogól nym, dro go wym i ko le jo wym, a tak e w rol -
nic twie, po nie wa w swo im ska dzie po sia da war to -
cio we pier wiast ki i mi kro ele men ty a two przy swa jal ne
przez or ga ni zmy ludz kie i zwie rz ce.

Za sto so wa nie do lo mi tu:
• w czy stej po sta ci jest wy ko rzy sty wa ny ja ko ru -

da ma gne zu,
• w po sta ci kru szyw wy ko rzy sty wa ny jest w bu -

dow nic twie ogól nym, dro go wym i ko le jo wym,
• w po sta ci gry sów do pro duk cji be to nu i as fal tu
• ja ko ma te ria de ko ra cyj ny np. w ogrod nic twie,
• ja ko pod syp ka pod kost k bru ko w,
• do pro duk cji po syp ki pa po wej i pa py,
• su ro wiec dla prze my su ce ra micz ne go i che micz -

ne go,
• ma za sto so wa nie w hut nic twie,
• do pro duk cji ma te ria ów ognio trwa ych,
• do pro duk cji na wo zów wap nio wo -ma gne zo wych

do od kwa sza nia i po pra wia nia struk tu ry gle by,

Eks plo atu je my zo e do lo mi tów de wo skich i tria -
so wych „Pod le na” zlo ka li zo wa ne 3 km na pó noc ny -
-wschód od Sie wie rza w woj. l skim. Zo e we dug
po dzia u ad mi ni stra cyj ne go kra ju le y na te re nie miej -
sco wo ci e li sa wi ce, gmi na Sie wierz w wo je wódz -
twie l skim. Po o o ne jest oko o 2 km na wschód
od dro gi szyb kie go ru chu Ka to wi ce -War sza wa
i przy dro dze lo kal nej Sie wierz -Pi czy ce. Naj bli sza sta -

cja ko le jo wa znaj du je si w Sie wie rzu, w od le go ci
oko o 4 km od zo a.

Pod wzgl dem mor fo lo gicz nym ob szar zo a „Pod -
le na” znaj du je si w ob r bie tzw. Gar bu Tar no gór skie -
go, sta no wi ce go jed nost k re gio nal n cz ci Wy y -
ny l skiej. Ob szar zo a „Pod le na” jest po o o ny
w pó noc no -wschod niej cz ci obrze e nia Gór no l -
skie go Za g bia W glo we go, w re jo nie an ty kli ny de -
wo skiej Dziew ki -Bru dzo wi ce. Struk tu r t ob ci na j
usko ki po du ne od po u dnia i pó no cy, a dwa do dat -
ko we tn j po rod ku wzdu osi, two rzc w ski rów,
wy pe nio ny mod szy mi utwo ra mi. Wspo mnia ny wy -
ej rów tek to nicz ny w ob r bie an ty kli ny Dziew ki -Bru -
dzo wi ce prze bie ga na po u dnie od zo a. Frag men ty an -
ty kli ny uka zu j si na po wierzch ni ja ko do lo mi ty
de wo skie w Bru dzo wi cach i No wej Wio sce (skrzy -
do po u dnio we an ty kli ny) oraz w pa mie Dzie wek i Pod -
le nej (skrzy do pó noc ne). W ob r bie opi sa nych
jed no stek tek to nicz nych stwier dzo no utwo ry od de wo -
nu do czwar to rz du. Ge ne ral nie ob szar zo a obej mu -
je nie wy so kie wzgó rze o a god nych zbo czach. Eks plo -
ata cj jest ob j ta cen tral na cz zo a. 

Zo e „Pod le na” two rz do lo mi ty de wo skie i tria -
so we. Utwo ry de wo nu s naj star szy mi war stwa mi w ob -
r bie zo a. Za li cza ne do y we tu, s re pre zen to wa ne
przez do lo mi ty drob no lub red nio kry sta licz ne oraz przez
do lo mi ty ra fo we z am fi po ra mi, bar dzo twar de w ró -
nych od cie niach sza ro ci. Do lo mi ty de wo skie wy st -
pu j w cen tral nej cz ci zo a. Trias za le ga na de wo -
nie nie zgod nie stra ty gra ficz nie i tek to nicz nie. Gra ni ca
mi dzy tria sem i de wo nem ma cha rak ter ero zyj ny. Utwo -
ry tria so we, za li czo ne do wa pie nia musz lo we go, oka -
la j utwo ry de wo skie od stro ny pó noc nej i pó noc -
no -wschod niej w po sta ci do lo mi tów py to wych gór ne go
wa pie nia musz lo we go, na to miast od stro ny po u -
dnio wej i za chod niej w po sta ci do lo mi tów di plo po ro -
wych rod ko we go wa pie nia musz lo we go. Ko lo ry sty -
ka do lo mi tów tria so wych pre zen tu je si od ja sno -sza rej
do kre mo wej. red nia mi szo zo a wy no si 23,4 m. 

Obec nie, udo ku men to wa na po wierzch nia zo a wy -
no si 90,2 ha, a je go za so by sza co wa ne s na 97,4 mln
ton. Zo e eks plo ato wa ne jest od kryw ko wo wy ro bi -
skiem wgb nym. W chwi li obec nej wy do by cie od by -
wa si trze ma po zio ma mi przy za sto so wa niu ura bia -
nia zo a za po mo c ma te ria ów wy bu cho wych lub
z wy ko rzy sta niem mo ta hy drau licz ne go lub zry wa ka.
Prze wi du je si po g bie nie eks plo ata cji zo a przez
utwo rze nie czwar te go po zio mu. Uro bek z ko pal ni trans -
por to wa ny jest do za ka du prze rób cze go, gdzie prze -
twa rza ny jest na for m han dlo w w po sta ci kru szyw
dro go wych, bu dow nic twa ogól ne go czy pod sy pek bru -
kar skich lub gry sów do pro duk cji mie sza nek as fal to -
wych, be to nu czy po sy pek pa po wych oraz wap na na -

Kopalnia dolomitu „Podlena”
elisawice, ul. Podlena

42-470 Siewierz

tel. (+48) 32 67 41 830; 32 67 41 839
tel. (+48) 32 67 41 486; 32 67 41 457

e-mail: biuro@promagpw.pl
http: www.promagpw.pl



wo zo we go w gla no we go prze zna czo ne go do sto so -
wa nia w rol nic twie eko lo gicz nym. 

 OFER TA

W na szej ofer cie han dlo wej znaj d Pa stwo wszyst -
kie asor ty men ty kru szyw na pod bu do wy za sad ni cze
i po moc ni cze, pod syp ki bru kar skie, tu cze oraz kli -
niec dla bu dow nic twa dro go we go, ko le jo we go i ogól -
ne go oraz gry sy do pro duk cji be to nu i as fal tu, gry sy
ogro do we i de ko ra cyj ne oraz po syp ki pa po we. Pro duk -
ty na sze wy twa rza my wg obo wi zu j cych norm:

PN -EN 13242+A1:2010
PN -EN 13043:2004
PN -EN 12620+A1:2010
PN -EN 13450:2004
BN -91/6727-01
Pro du ku je my rów nie na wóz wap nio wo -ma gne zo -

wy za wie ra j cy ma gnez od mia na 05 po sia da j cy
wia dec two kwa li fi ka cji pro duk tu do sto so wa nia
w rol nic twie eko lo gicz nym wy da ne przez In sty tut Upra -
wy Na wo e nia i Gle bo znaw stwa Pa stwo wy In sty tut
Ba daw czy w Pu a wach oraz bie  cy atest wy da ny przez
Okr go w Sta cj Che micz no -Rol ni cz w Gli wi cach. 

Nasz do lo mit sto so wa ny jest tak e z po wo dze niem
w pro ce sach wy to pu w hut nic twie sta li oraz ja ko ma -
te ria na wy ro by ognio trwa e.

Gwa ran cj wy so kiej ja ko ci na szych pro duk tów jest
wdro o ny w 2004 r. Sys tem Za rz dza nia Ja ko ci ISO
wg nor my PN -EN ISO 9001:2015-10 w za kre sie: wy -
do by cia i pro duk cji kru szyw do lo mi to wych oraz wap -
na na wo zo we go za wie ra j ce go ma gnez po twier dzo ny
Cer ty fi ka tem Sys te mu Ja ko ci nr 164/4/SZJ/2016 oraz
wdro o ny w 2006r Sys tem Za ka do wej Kon tro li Pro duk -
cji po twier dzo ny Cer ty fi ka tem nr 1488-CPR -0218/Z.

red nio rocz na pro duk cja kru szyw i na wo zu wy no -
si oko o 500 tys. ton. Ja ko pro du cent wy so kiej ja ko -
ci kru szyw i wap na na wo zo we go Spó ka „PRO MAG”
jest zna na na te re nie ca e go kra ju.

 KRU SZY WA

Kru szy wa, uzy sku je my po przez prze rób k do lo mi -
tu tria so we go i de wo skie go, o bar wie od ó tej, po -
przez ó to -bru nat n do od cie ni sza ro ci. Sto so wa ne
s przede wszyst kim w bu dow nic twie ogól nym, dro -
go wym i ko le jo wym ja ko pod bu do wy za sad ni cze i po -
moc ni cze.

 GRY SY

Gry sy to kru szy wa ziar ni ste uzy ska ne w wy ni ku me -
cha nicz nej prze rób ki do lo mi tu de wo skie go bar wy sza -

rej. Sto so wa ne do pro duk cji be to nu, mie sza nek bi tu -
micz nych i po wierzch nio wych sto so wa nych w dro go -
wnic twie, a tak e ja ko pod syp ki bru kar skie, gry sy de -
ko ra cyj ne i ogro do we oraz po syp ka pa po wa.

 WAP NO NA WO ZO WE W GLA NO WE

Ofe ru je my dla po trzeb rol nic twa i ogrod nic twa
wap no na wo zo we w gla no we, za wie ra j ce ma gnez od -
mia na 05, o za war to ci CaO+MgO po wy ej 45%
w tym MgO po wy ej 15%.

W/w wap no pro du ko wa ne jest z eko lo gicz nie czy -
ste go zo a do lo mi tu de wo skie go i tria so we go „Pod -
le na”.

Nasz pro dukt po sia da wy jt ko wo ko rzyst ne wa ci -
wo ci che micz ne po twier dzo ne po zy tyw n Opi ni In -
sty tu tu Upra wy Na wo e nia i Gle bo znaw stwa w Pu -
a wach oraz wia dec two kwa li fi ka cji pro duk tu
do sto so wa nia w rol nic twie eko lo gicz nym. Na wóz
nasz umiesz czo ny jest w wy ka zie na wo zów i rod ków
po pra wia j cych wa ci wo ci gle by, za kwa li fi ko wa nych
do sto so wa nia w rol nic twie eko lo gicz nym pod nu me -
rem NE/437/2018 i jest na bie  co ba da ny przez Okr -
go w Sta cj Che micz no -Rol ni cz w Gli wi cach.

Pro du ko wa ne przez nas wap no na wo zo we spe nia
wy ma ga nia ja ko cio we za war te w Roz po rz dze niu Mi -
ni stra Go spo dar ki z dnia 8 wrze nia 2010 r., (Dz.U.
Nr 183, poz. 1229) oraz wy ma ga nia Roz po rz dze nia
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 18 czerw -
ca 2008 r., (Dz.U. Nr 119, poz. 765) od no nie do pusz -
czal nych war to ci za nie czysz cze. Ku pu jc nasz
do lo mit – ku pu jesz zdro wie.

Do lo mit to gwa ran cja:
• wy so kich plo nów
• zdro wej yw no ci

Sto su jc do lo mit:
• wzbo ga casz gle b w ma gnez i wie le mi kro ele -

men tów,
• po pra wiasz struk tu r gle by or nej i pa stwisk,
• stwa rzasz lep sze wa run ki do roz wo ju ro lin,
• od kwa szasz gle b.

 DO LO MIT HUT NI CZY

Ofe ru je my do lo mit su ro wy prze zna czo ny do sto so -
wa nia ja ko top nik w pro ce sie wiel ko pie co wym i kon -
wek to ro wym. Sto so wa ny on mo e by rów nie
do pro duk cji do lo mi tu pra o ne go po wsta j ce go w sku -
tek ob rób ki ter micz nej, prze bie ga j cej jed no lub dwu -
eta po wo. Jej efek tem jest otrzy ma nie tzw. klin kie ru do -
lo mi to we go (do lo mit spie czo ny). Sto so wa ny jest on

w hut nic twie sta li ja ko ma te ria ognio trwa y do bu do -
wy i kon ser wa cji pie ców sta low ni czych mar te now skich,
elek trycz nych i kon wek to rów. 

Wy ma ga nia ja ko cio we dla do lo mi tów sto so wa nych
w prze my le ma te ria ów ognio trwa ych okre la nor -
ma BN -86/6761-16 „Ma te ria y ognio trwa e. Do lo mit
Su ro wy”. Wy ró nia ona sze reg ga tun ków do lo mi tów
su ro wych, znaj du j cych za sto so wa nie w prze my le
ma te ria ów ognio trwa ych i w hut nic twie ja ko top nik.
Wy ma ga nia ja ko cio we dla do lo mi tu sto so wa ne go
w hut nic twie e la za okre la nor ma PN -61/H -11103
„Top ni ki wiel ko pie co we – wa pie i do lo mit”

 ZA KO CZE NIE

Na sze pro duk ty wy ko rzy sty wa ne s do bu do wy
dróg, pro duk cji as fal tu i be to nów. O wy so kiej ja ko ci
na szej pro duk cji wiad czy fakt, e zna la zy uzna nie in -
we sto rów przy bu do wie wie lu wa nych w re jo nie in -
we sty cji, ta kich jak: od cin ki au to stra dy A -4 w ze Wie -
licz ka -Sza rów, Sza rów -Brzesk, My so wi ce -Ka to wi ce,
Cho rzów -Ru da l ska, od cin ki Dro go wej Tra sy red -
ni co wej, ob wod ni ce Sie wie rza, Lu bli ca i Krze pic.
Przed si bior stwo ma wdro o ny Sys tem Za rz dza nia
Ja ko ci w opar ciu o nor m PN -EN ISO 9001:2009
oraz Za ka do w Kon tro l Pro duk cji – nu mer cer ty fi ka -
tu 1488-CPD -0218/Z. 

Przed si bior stwo Wie lo bran o we „PRO MAG”
Sp. z o.o. bie rze te udzia w wik szo ci ak cji cha ry -
ta tyw nych i spo ecz nych or ga ni zo wa nych przez Urzd
Mia sta i Gmi ny Sie wierz po twier dza jc sil n wi ze
ro do wi skiem. Od po czt ku swo je go ist nie nia wspie -
ra dzia al no oko licz nych szkó, ko cio ów, ochot ni -
czych stra y po ar nych, kó go spo dy i in nych or ga -
ni za cji. Mi dzy in ny mi opie ku je si i wspó pra cu je
z Ze spo em Szkó w Bru dzo wi cach i Ze spo em Szkó
Spe cja li stycz nych w Cze la dzi. Wspie ra l skie To wa -
rzy stwo Al zhe ime row skie z Ka to wic, Ho spi cjum On -
ko lo gicz ne Fun da cji „Pro Sa lu te” z B dzi na, Fun da cj
„Zd y z Po mo c”, Wiel k Or kie str wi tecz nej Po -
mo cy oraz Ochot ni cze Stra e Po ar ne z Dzie wek, No -
wej Wio ski, e li sa wic, B dzi na, Klu by Spor to we: „Ni -
wy” Bru dzo wi ce, „Osto ja” e li sa wi ce. 

W uzna niu za osi gni cia Przed si bior stwo Wie -
lo bran o we „PRO MAG” zo sta o od zna czo ne zo t
od zna k ho no ro w za za su gi dla wo je wódz twa l -
skie go. Jest tak e trzy krot nym lau re atem pre sti o wej
na gro dy Ga ze le Biz ne su i zdo byw c Dia men tów mie -
sicz ni ka FOR BES. 

Chlu b fir my jest wie lo po ko le nio wo
ka dry pra cow ni czej
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NOWA INWESTYCJA W GLIWICACH
Otoczenie nowej inwestycji to doskonale zaplanowana architektura oraz ziele. Dla peni bezpieczestwa zostanie
zastosowany monitoring, ekologiczne i wygodne ciepo zapewni ogrzewanie miejskie, a sprawne poruszanie si
od poziomu -2 (garae) zagwarantuje cichobiena winda.
Inwestycja to zaledwie 45 nowych mieszka o powierzchni od 44 do 121 m. Na parterze czekaj due apartamenty
z natur na wycignicie rki – mieszkania z ogrodem o powierzchni od 70 do 142 m. Zastosowana konstrukcja pozwala
na dowoln modyfikacj cian dziaowych wntrza.
Apartamenty Zygmunta tonowa jako na rynku – lokalizacja w cisym centrum miasta, oraznajlepsze materiay
i wykonanie, gwarantuj nowe mieszkania dla wymagajcych i cenicych jako inwestorów. Kameralny budynek wyrónia
geometryczna klinkierowa fasada, podwyszona izolacja akustyczna zastosowanych materiaów oraz wyjtkowo trwaa
i odporna konstrukcja. Otoczenie nowej inwestycji todoskonale zaplanowana architektura orazziele.

BIURO SPRZEDAY:
TOCTON Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Toszecka 25b, 44-100 Gliwice
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