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W NU ME RZE: Sza�now�ni�Pań�stwo

Za na mi okres wa ka cyj ny, jed nak chcę przy po mnieć, że nie był to dla nas okres
wy po czyn ku. W czerw cu mia ły miej sce bar dzo waż ne wy da rze nia. Po pierw sze
od by ła się w Wyż szej Szko le Tech nicz nej w Ka to wi cach dru ga część kon fe ren cji
na uko wo -tech nicz nej „XI Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
ści” na te mat roz wo ju no wo cze sne go bu dow nic twa pre fa bry ko wa ne go w Pol sce
(re la cje z kon fe ren cji za miesz cza my w na szej ga ze cie). Na wnio sek człon ków
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go zo sta ło rów nież zor ga ni zo wa ne spo tka nie
z Pre ze sem WFO ŚiGW w Ka to wi cach, a je go te ma tem był brak i opóź nie nia
w fi nan so wa niu za dań zwią za nych z ogól nie po ję tą ter mo mo der ni za cją bu dyn ków.
Prze dłu ża ją cy się ta ki stan pro wa dzi do za to rów płat ni czych, nie wy pła cal no ści
in we sto rów i wy ko naw ców. Roz mo wy ma ją być kon ty nu owa ne.

Pro wa dzi li śmy in ten syw ne pra ce nad or ga ni za cją Ga li Bu dow nic twa oraz udzia -
łu w Eu ro pej skim Kon gre sie Ma łych i Śred nich Przed się biorstw w Ka to wi cach
w dniu 18 paź dzier ni ka 2019 r.

Wy bo ry do Sej mu i Se na tu RP to czas na krót kie pod su mo wa nie re ali za cji ocze -
ki wa nego przez spo łe czeń stwo pro gra mu „Miesz ka nie +”. Mi mo za an ga żo wa nia
du żych środ ków nie uda ło się prze ko nać do bu do wy in we sto rów i firm bu dow -
la nych. W efek cie od da no ok. 900 miesz kań na 100 000 pla no wych. Ry zy ko in -
we sty cyj ne wy ni ka ją ce z ro sną cych kosz tów wy ko naw stwa oraz ma te ria łów bu -
dow la nych sta ły się ba rie rą sto ją cą na prze szko dzie re ali za cji te go pro gra mu.
Jed no cze śnie na stą pił wzrost bu do wy bu dyn ków de we lo per skich, miesz kal nych
i biu ro wych oraz in dy wi du al nych do mów jed no ro dzin nych, co po ka zu je, że tyl -
ko wa run ki wol ne go ryn ku i do stę pu do kre dy tów hi po tecz nych, in we sty cyj nych
mo że roz wi nąć ten sek tor. 

Rząd pra co wał nad zmia na mi w Pra wie bu dow la nym, usta wie o za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym, usta wie o za mó wie niach pu blicz nych – nie ste ty ocze -
ki wa nych zmian nie uda ło się wpro wa dzić.

Po tych kry tycz nych uwa gach chcę po dzię ko wać wszyst kim uczest ni kom
Tar gów Bu dow nic twa, któ re od by ły się we wrze śniu w Biel sku Bia łej oraz
w Gli wi cach – to wiel ki wy si łek or ga ni za cyj ny.

Pi sząc ten tekst je ste śmy w przed dzień roz po czę cia ro ku aka de mic kie go po wpro -
wa dze niu no wych re gu la cji dla or ga ni za cji struk tu ry uczel ni i roz wo ju na uki. W okre -
sie wrze śnia i paź dzier ni ka roz po czę ło się świę to wa nie Dni Bu dow nic twa oraz
Dni In ży nie ra Bu dow nic twa, dla te go skła dam Pań stwu ser decz ne ży cze nia opty -
mi zmu i na dziei dla re ali za cji pla nów oso bi stych oraz roz wo ju firm bu dow la nych.

Ma�riusz�Czy�szek

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
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– Pa�nie�Po�śle�Pa�na�do�świad�cze�nia�za�-
wo�do�we,� dzia�łal�ność� sa�mo�rzą�do�wa�
i spo�tka�nia�z przed�sta�wi�cie�la�mi�śro�do�wi�-
ska�po�zwo�li�ły�Pa�nu�po�znać�pro�ble�my�bu�-
dow�lań�ców.�Nie�bez�przy�czy�ny�na�sze�śro�-
do�wi�sko� po�sta�no�wi�ło� wy�róż�nić� Pa�na
ty�tu�łem�„Przy�ja�ciel�Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�-
twa”.� �Pro�szę�po�wie�dzieć� jak�po�strze�ga
Pan�głów�ne�po�stu�la�ty�te�go�śro�do�wi�ska,�ja�-
kie�na�dzie�je�wią�żą�one�z dzia�łal�no�ścią�Sej�-
mu�i jak�par�la�ment�pró�bu�je�je�roz�wią�zać?

– Ja ko sa mo rzą do wiec od wie lu lat in te re -
so wa łem się te ma tem bu dow nic twa i bu do -
wą in fra struk tu ry dro go wej, dla te go wszyst -
kie mo je dzia ła nia sku pia łem wte dy
na te ma tach ogól nie po ję te go bu dow nic twa.
Peł niąc funk cję wi ce sta ro sty pod le gał mi m.
in. Wy dział Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa Sta -
ro stwa Po wia to we go w Mysz ko wie. Swo je do -
świad cze nie z sa mo rzą du wy ko rzy sta łem
w du żym stop niu bę dąc Wi ce wo je wo dą Ślą -
skim, gdzie w mo im pio nie znaj do wał się Wy -
dział In fra struk tu ry ja ko dru ga in stan cja w pro -
ce sie po zwo leń bu dow la nych. Wy dział
wy da wał po zwo le nia na bu do wę do mów lub
in nych obiek tów in ży nie ryj nych. 

Mo je kon tak ty z przed sta wi cie la mi Ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa by -
ły bar dzo czę ste, a po ru sza ne te ma ty spo -
ty ka ły się z za in te re so wa niem Wy dzia łów Ar -
chi tek tu ry i Bu dow nic twa w Sta ro stwach
Po wia to wych, jak rów nież w Urzę dach
Miast i Gmin. Cy klicz ne kon fe ren cje z udzia -
łem Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa i Wy dzia łów Ad mi ni stra cji Ar chi -

tek to nicz no -Bu dow la nej po wia tów – do -
pro wa dzi ły do te go, że w wo je wódz twie ślą -
skim przy ję te zo sta ły jed no li te kry te ria w za -
kre sie wy da wa nia po zwo leń i po stę po wa nia
z new ral gicz ny mi przy pad ka mi. Szko le nia
i kon fe ren cje or ga ni zo wa ne by ły wspól nie
ze Ślą ską Okrę go wą Izbą In ży nie rów Bu -
dow nic twa, Ślą skim Urzę dem Wo je wódz kim
i z Wo je wódz kim In spek to ra tem Nad zo ru Bu -
dow la ne go.

Po stu la ty śro do wi ska bu dow la ne go są do -
brze po strze ga ne w Sej mie, a roz mo wy 
z Izba mi In ży nie rów Bu dow nic twa i Izba mi Ar -
chi tek tów pro wa dzą do wy pra co wa nia kom -
pro mi so wych roz wią zań usta wo wych, któ re
ma ją sprzy jać roz wo jo wi bu dow nic twa w Pol -
sce. Rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści pla nu je
upro ścić pro ce du ry w kwe stii wy da wa nia
po zwo leń, aby miesz kań cy mo gli szyb ciej roz -
po cząć swo je za mie rze nia bu dow la ne.

Or ga ni zo wa ne są rów nież spo tka nia
z przed sta wi cie la mi Izb w Mi ni ster stwach,
gdzie pro wa dzo ne są dys ku sje na te mat ko -
rzyst nych roz wią zań dla oby wa te li, któ re
ma ją na ce lu zmniej szyć ilość biu ro kra cji. Oso -
bi ście mam na dzie ję, że w na stęp nej ka den -
cji Par la men tu ta kie roz wią za nia znaj dą się
pod je go ob ra da mi, bo nam wszyst kim za le -
ży na tym, aby Pol ska się roz wi ja ła. 
–�Jest�Pan�po�słem�od ro�ku,�choć�to�krót�-

ki�czas�jak�Pan�oce�nia�swo�ją�ak�tyw�ność
w Par�la�men�cie,�co�uda�ło�się�Pa�nu�osią�-
gnąć?

– Peł niąc funk cję Wi ce wo je wo dy Ślą skie -
go jak wcze śniej wspo mnia łem spra wo wa łem

pie czę nad Wy dzia łem In fra struk tu ry, dla te go
po otrzy ma niu man da tu po sel skie go zo sta łem
w Sej mie przy pi sa ny do Ko mi sji In fra struk tu -
ry, któ ra pro ce du je usta wy zwią za ne ze spra -
wa mi bu dow nic twa i ogól nie po ję tej in fra struk -
tu ry czy to dro go wej czy mo sto wej. Dzię ki
zdo by te mu do świad cze niu mam wie le no wych
po my słów, któ ry mi czę sto dzie lę się na fo rum
ko mi sji i bez po śred nio w Mi ni ster stwach,
któ re w swo im za kre sie ma ją nad zór nad In -
spek cją Bu dow la ną jak rów nież Wy dzia ła mi
Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa. 

Rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści ak tyw nie
prze ka zu je środ ki sa mo rzą dom – re ali zu jąc
swój pro gram wy bor czy, a tę re ali za cję roz -
po czął w pierw szym dniu po wy bo rach 
i bę dzie re ali zo wał do dnia ostat nie go. Te dzia -
ła nia są przez miesz kań ców do strze ga ne. To
efekt do brej współ pra cy na li nii sa mo rząd -rząd
w wo je wódz twie ślą skim, któ ra nie za wsze tak
świet nie się ukła da ła. A i ja z przy jem no ścią
wspie ra łem tę do brą współ pra cę. Od by łem
wie le roz mów w Mi ni ster stwie Zdro wia i Na -
ro do wym Fun du szu Zdro wia. Osta tecz nie
uda ło się po zy skać środ ki na re ak ty wa cję
w mysz kow skim szpi ta lu od dzia łu kar dio lo gicz -
ne go, otrzy ma li śmy rów nież pie nią dze na ka -
ret kę. Trze ba pod kre ślić, że Rząd Pra wa
i Spra wie dli wo ści zwięk szył pu lę środ ków dla
szpi ta li, któ re przez ostat nie la ta by ły nie do -
fi nan so wa ne.

We wrze śniu br. w po wie cie mysz kow skim,
któ ry jest mi szcze gól nie bli ski – wy je cha ły au -
to bu sy, uspraw nia ją ce ko mu ni ka cję mię dzy
ma ły mi miej sco wo ścia mi. To efekt wdro że nia

Zależy nam na tym,
aby Polska się rozwijała

Roz mo wa z posłem na Sejm RP
MARIUSZEM TREPKĄ

SEJM
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SEJM

przez Rząd tzw. Fun du szu Au to bu so we go.
Aby te mo gły spraw nie prze miesz czać się po -
trzeb ne są jesz cze do bre dro gi. Z Fun du szu
Dróg Sa mo rzą do wych do ca łe go wo je wódz -
twa ślą skie go tra fi ło po nad 300 mln zł. 

Za bie ga łem rów nież o pod pi sa nie po ro zu -
mie nia po mię dzy PKP PLK a Za rzą dem
Wo je wódz twa Ślą skie go w spra wie bu do wy
wia duk tu w Mysz ko wie -No wej Wsi. Dzię ki tej
in we sty cji nie tyl ko skró ci się czas prze jaz du,
po pra wi bez pie czeń stwo po dró żu ją cych wła -
śnie dro gą wo je wódz ką nu mer 789, z Ża rek
do Ko zie głów, ale przede wszyst kim po -
wsta nie al ter na ty wa dla skie ro wa nia ru chu in -
ną dro gą. Mó wiąc jed nak o po pra wie sta nu
na wierzch ni nie moż na za po mnieć o pro me -
sach na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych,
z któ rych sko rzy sta ły na sze sa mo rzą dy.
–�Jak�wPa�na�dzia�łal�no�ści�wSej�mie�przy�-

da�ją�się�do�świad�cze�nie�dzia�ła�cza�sa�mo�rzą�-
do�we�go,�któ�rym�był�Pan�przez�la�ta,�a tak�-
że�peł�nio�na�bar�dzo�waż�na�i od�po�wie�dzial�na
funk�cja�wi�ce�wo�je�wo�dy�ślą�skie�go?

– Zdo by ta wie dza pod czas pra cy w sa mo -
rzą dzie jest nie oce nio na i bar dzo przy dat -
na – za rów no pod czas peł nie nia funk cji Wi -
ce sta ro sty w Po wie cie Mysz kow skim, jak 
i Wi ce wo je wo dy Ślą skie go, kie dy kon ty nu owa -
łem do bre prak ty ki w za kre sie szko leń z Wy -
dzia ła mi Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa, Po wia -
to wych In spek to rów Nad zo ru Bu dow la ne go,
Wo je wódz kie go In spek to ra tu Nad zo ru Bu dow -
la ne go. Te spo tka nia przy nio sły wie le ko rzyst -
nych roz wią zań w pro ce sie bu dow la nym,
a przede wszyst kim wal czy li śmy, aby kry te -
ria by ły jed na ko we dla wszyst kich. Mo gę po -
wie dzieć ogól nie, że pod czas pra cy w Sej mie
zmie rza my do te go, aby te wszyst kie pro ce -
du ry by ły uprasz cza ne i przy ja zne dla oby wa -
te li i dla śro do wi ska bu dow ni cze go. 
–�Jest�Pan�bar�dzo�za�an�ga�żo�wa�ny�wwal�-

kę�o czy�ste�po�wie�trze�w Pol�sce,�w swo�ich
wy�stą�pie�niach�sej�mo�wych�da�wał�Pan�wie�-
lo�krot�nie�do�wód�Pa�na�tro�ski�o tę�spra�wę.
Pro�szę�po�wie�dzieć�jak�Pan�oce�nia�do�tych�-
cza�so�we�dzia�ła�nia�rzą�du�i władz�lo�kal�nych
w roz�wią�zy�wa�nie�te�go�tak�na�brzmia�łe�go
pro�ble�mu?

– Rzą do wy Pro gram Czy ste Po wie trze jest
dla mnie bar dzo waż nym te ma tem. By łem

je go ko or dy na to rem pod czas spo tkań in for -
ma cyj nych w po wie cie mysz kow skim. Miesz -
kań cy chęt nie i licz nie przy by wa li na ubie gło -
rocz ne, je sien ne spo tka nia, pod czas któ rych
za sy py wa li mnie oraz pro wa dzą ce go mnó -
stwem py tań. Do grud nia ze szłe go ro ku Wo -
je wódz kie Fun du sze Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej przy ję ły po nad 16 ty się -
cy wnio sków. Naj więk sze za in te re so wa nie pro -
gra mem jest w wo je wódz twie ślą skim, gdzie
zło żo no po nad 2 ty sią ce do ku men tów oraz
na Ma zow szu. W stycz niu te go ro ku wzią łem
udział w Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko -
wej Bądź Zdrów w Pa niów kach, gdzie przed -
sta wi łem pre zen ta cję pt.: „Czy ste po wie trze,
a zdro wie czło wie ka”. Mó wi łem o tym, że rząd
stwo rzył pro gram Czy ste po wie trze dba jąc
o zdro wie obec ne go oraz przy szłych po ko leń.
Pro gram sku pia się na wy mia nie sta rych pie -
ców i ko tłów na pa li wo sta łe oraz ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ków jed no ro dzin nych by
efek tyw nie za rzą dzać ener gią. Dzia ła nia te nie
tyl ko po mo gą chro nić śro do wi sko, ale do dat -
ko wo zwięk szą do mo wy bu dżet, dzię ki
oszczęd no ściom fi nan so wym. Rząd prze zna -
czył 103 mld zł do wy ko rzy sta nia do 2029 ro -
ku na wy mia nę/za kup i mon taż źró deł cie pła
oraz ter mo mo der ni za cję. Pro gram Czy ste Po -
wie trze to mą dry wy bór na rzecz ochro ny zdro -
wia, kli ma tu i śro do wi ska.

Do dat ko wo na te re nie gmi ny Nie go wa uda -
ło się do pro wa dzić do te go, że zo sta nie wy bu -
do wa na nit ka ga zu, co też bę dzie skut ko wa -
ło w przy szło ści mniej szy mi za nie czysz cze nia mi
z ni skiej emi sji do mów jed no ro dzin nych. 

W Sej mie in ter we nio wa łem, aby zo sta ły uru -
cho mio ne punk ty kon sul ta cyj ne na te re nie ma -
łych gmin, w któ rych po ten cjal ni wnio sko -
daw cy mo gli by otrzy mać od sto sow nych
osób – po moc w wy peł nia niu wnio sków o do -
fi nan so wa nie w ra mach Pro gra mu Prio ry te to -
we go „Czy ste Po wie trze” oraz mo gli by uzy skać
od po wie dzi na nur tu ją ce ich py ta nia bądź wąt -
pli wo ści.
–�Du�żo�mó�wi�się�te�raz�o bu�do�wie�dróg

szyb�kie�go�ru�chu�i au�to�strad�wPol�sce.�Pan
w swo�ich�wy�po�wie�dział� zwra�cał� uwa�gę
rów�nież�na pro�blem�dróg�lo�kal�nych�czy�li
in�fra�struk�tu�rę�na po�zio�mie�ma�łych�miast
i wsi.�Jak�Pan�oce�nia�ten�jak�że�waż�ny�pro�-

gram�po�pra�wy�ko�mu�ni�ka�cji�lo�kal�nej�do�ty�-
ka�ją�cy�mi�lio�nów�lu�dzi�w kra�ju?

– Na si po przed ni cy mie li in ną kon cep cję roz -
wo ju kra ju. Uwa ża li, że roz bu do wu jąc 
i dba jąc o du że aglo me ra cje miej skie do pie -
ro w dru giej ko lej no ści moż na bę dzie my śleć
o tych mniej szych miej sco wo ściach. Fi lo zo fia
Pra wa i Spra wie dli wo ści zmie ni ła się i nasz pro -
gram mó wi ja sno, że my śli my o zrów no wa żo -
nym roz wo ju kra ju – nie za po mi na jąc o ma -
łych miej sco wo ściach, dla te go po wstał
Fun dusz Dróg Sa mo rzą do wych, któ ry w 80%
tra fia do sa mo rzą dów gmin nych mniej szych
niż: War sza wa, Ka to wi ce, Wro cław, Szcze cin,
Gdańsk. To po zwo li miesz kań com na po ru sza -
nie się po dro gach o wy so kim stan dar dzie.
–�Jak�Pan�oce�nia�ak�tyw�ność�ślą�skich�po�-

słów,�czy�jest�to�lob�by,�któ�re�bez�wzglę�du
na przy�na�leż�ność�par�tyj�ną�swo�ją�ak�tyw�no�-
ścią�do�brze�słu�ży�re�gio�no�wi,�wspie�ra�je�go
roz�wój?�

– My ślę, że ślą scy po sło wie bez wzglę du
na swo ją przy na leż ność par tyj ną za bie ga ją
o to, aby do brze słu żyć re gio no wi. Wal czą
o środ ki pie nięż ne na no we in we sty cje sprzy -
ja ją ce roz wo jo wi ca łe go wo je wódz twa ślą skie -
go. Pod czas spra wo wa nia man da tu po sel skie -
go pa mię tam wie le sy tu acji, w któ rych ślą scy
po sło wie nie za leż nie od swo je go ugru po wa -
nia wspie ra li róż ne ini cja ty wy ma ją ce na ce -
lu do bro re gio nu. 
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wiał:
DA�NIEL�BIE�NEK

Ma riusz Trep ka. Po�seł�na Sejm�Rze�czy�po�spo�-
li�tej�Pol�skiej VIII ka�den�cji,�Pra�cu�je�w Ko�mi�sjach:
In�fra�struk�tu�ry�oraz�Sa�mo�rzą�du�Te�ry�to�rial�ne�go
i Po�li�ty�ki�Re�gio�nal�nej.�Pod�czas�peł�nie�nia�funk�-
cji�Wi�ce�wo�je�wo�dy�Ślą�skie�go�od�po�wia�dał�za:�In�-
fra�struk�tu�rę,� Nad�zór� nad Sys�te�mem� Opie�ki
Zdro�wot�nej,�Spra�wy�Oby�wa�tel�skie�i Cu�dzo�ziem�-
ców,�Wo�je�wódz�ki�Ze�spół�ds.�Orze�ka�nia�o Nie�-
peł�no�spraw�no�ści�oraz�Wo�je�wódz�ką�In�spek�cję
Geo�de�zyj�ną� i Kar�to�gra�ficz�ną.�Sa�mo�rzą�do�wiec
z wie�lo�let�nim�sta�żem�i du�żym�do�świad�cze�niem.
Od 2002�do 2016�ro�ku�za�siadł�w Ra�dzie�Po�wia�-
tu�w Mysz�ko�wie.�W ka�den�cji 2010-2014�peł�-
nił�funk�cję�Człon�ka�Za�rzą�du�Po�wia�tu�w Mysz�-
ko�wie,�a tak�że�Wi�ce�sta�ro�sty�Mysz�kow�skie�go.
Po�cho�dzi�z po�wia�tu�mysz�kow�skie�go,�naj�mniej�-
sze�go�z po�wia�tów�okrę�gu�czę�sto�chow�skie�go.
Jest� człon�kiem� Pra�wa� i Spra�wie�dli�wo�ści
od 2005�ro�ku.
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–�Na po�cząt�ku�krót�kie�pod�su�mo�wa�nie:
czym�Ży�wiec�mo�że�się�po�chwa�lić�w dzie�-
dzi�nie�bu�dow�nic�twa,�ja�kie�są�suk�ce�sy,�co
do�ko�na�li�ście� w ostat�nich� la�tach� w tej
dzie�dzi�nie?�

– Ży wiec przez ostat nie la ta bar dzo się
zmie nił. Dzie je się tak za spra wą miesz kań -
ców, ogrom ne mu za an ga żo wa niu środ ków
unij nych a tak że cięż kiej pra cy mo ich współ -
pra cow ni ków. Ca ły czas dąży my do te go,
aby w na szym mie ście ży ło się co raz le piej
i aby mia sto za spa ka ja ło wszyst kie po -
trze by swo ich miesz kań ców. Cią gle po zo -
sta je spo ro rze czy do zro bie nia jed nak nie
zo sta je my w ty le, pręż nie dzia ła jąc dla na -
szej ży wiec kiej spo łecz no ści. Tyl ko w ostat -
nich la tach po wstał no wo cze sny am fi te atr,
któ ry zo stał roz bu do wa ny oraz za da szo ny,
a te re ny wo kół upo rząd ko wa ne. Am fi te atr
otrzy mał wy róż nie nie w kon kur sie Naj lep sza
Prze strzeń Pu blicz na Wo je wódz twa Ślą skie -
go 2015. Ko lej na in we sty cja to grun tow na
mo der ni za cja Ryn ku w Żyw cu, któ ry zo stał
za mknię ty dla ru chu sa mo cho do we go, da -
jąc miej sce pie szym, tu ry stom oraz let nim

ogród kom. Koń cem 2015 ro ku do użyt ku zo -
stał od da ny no wy most na rze ce So le, któ -
ry łą czy cen trum mia sta z dziel ni cą Za bło -
cie. Po wsta ło tak że no we Przed szko le
w Żyw cu przy ul. Tet ma je ra. No wo cze sny,
świet nie wy po sa żo ny obiekt z du żym pla cem
za baw oraz or li kiem za raz obok speł nia
wszyst kie nor my i jest praw dzi wą du mą nie
tyl ko dla miesz kań ców tej dziel ni cy. Bar dzo
dłu go wy cze ki wa ną in we sty cją by ła bu do -
wa ścież ki dy dak tycz no -przy rod ni czej. Dzię -
ki po zy ska nym środ kom unij nym uda ło się
to koń cem 2018 ro ku. Ścież ka po za cha rak -
te rem re kre acyj nym, ma przede wszyst kim
wa lor edu ka cyj ny. Po ło żo na jest w nie zwy -
kle pięk nym te re nie, ob da rzo nym przez
na tu rę w nie sa mo wi tą bio róż no rod ność,
o cie ka wej fau nie i flo rze. 
–�Ja�kie�obec�nie�są�naj�waż�niej�sze�in�we�-

sty�cje�dla�mia�sta�i je�go�miesz�kań�ców.�Co
no�we�go�w naj�bliż�szym�cza�sie�za�mie�rza
się�wy�bu�do�wać�w mie�ście?

– W Żyw cu bra ku je no we go ba se nu
z praw dzi we go zda rze nia, my ślę że nie tyl -
ko ja, ale rów nież miesz kań cy z nie cier pli -

wo ścią cze ka ją na tą in we sty cję. Je ste śmy
na eta pie koń cze nia pro jek tu i w przy szłym
ro ku za mie rza my sta rać się o środ ki na bu -
do wę. Chce my tak że kon ty nu ować bu do -
wę otwar tej w ze szłym ro ku ścież ki dy dak -
tycz no -przy rod ni czej o ko lej ny od ci nek,
bo ta kie są ocze ki wa nia na szych miesz kań -
ców. Ko lej nym bar dzo cie ka wym pro jek tem
jest tzw. „SMART ŻY WIEC – (r) evo lu tion”,
któ re go ce lem jest utwo rze nie kom plek su
wy ko rzy stu ją ce go na tu ral ny po ten cjał oto -
cze nia gó ry Gro jec po przez moż li wość ca -
ło rocz nej dzia łal no ści spor to wo -re kre acyj -
nej, z ele men ta mi re ha bi li ta cji me dycz nej.
Kom pleks re kre acyj no -spor to wo -re ha bi li ta -
cyj ny da je moż li wość dzia łal no ści w ta kich
dys cy pli nach spor tu, jak: nar ciar stwo kla -
sycz ne (wy ciąg nar ciar ski), nar ciar stwo
bie go we (przy go to wa nie tra sy bie go wej
wzdłuż rzek Ko sza ra wy i So ły), łyż wiar stwo,
łucz nic two, jeź dziec two, te nis ziem ny, pił -
ka noż na (ist nie je moż li wość utwo rze nia ca -
ło rocz ne go bo iska pił kar skie go), bo ules, pły -
wa nie. Po nad to na tym te re nie mo gą
po wsta wać otwar te stre fy ak tyw no ści, stre -

Dąży my do te go,
aby w mie ście ży ło się
co raz le piej

Roz mo wa z Burmistrzem Żywca
ANTONIM SZLAGOREM

REGION
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fy stre et wor ko ut czy też ścież ki zdro wia,
a dla ce lów re kre acyj nych – nad rzecz ne pla -
że. Stwo rze nie ta kie go kom plek su pod nie -
sie w znacz nym stop niu ja kość ofer ty spor -
to wej i tu ry stycz nej mia sta. Po nad to da
szan sę na roz wój dzia łal no ści ga stro no micz -
no -usłu go wej i ho te lar skiej. Nie zwy kle istot -
nym aspek tem te go pro jek tu jest rów nież in -
te gra cja dziel nic Za bło cie i Spo rysz, gdyż

do re ali za cji pro jek tu nie zbęd ne jest wy bu -
do wa nie kład ki (mo stu) łą czą ce go obie
dziel ni ce, któ ry do dat ko wo uspraw ni ko mu -
ni ka cję pie szo -ro we ro wą mię dzy dwo ma
czę ścia mi mia sta. W bie żą cym ro ku  po ja -
wi ła się moż li wość uzy ska nia do fi nan so wa -
nia te go pro jek tu w ra mach Pro gra mu
„ROZ WÓJ LO KAL NY” fi nan so wa ne go ze
środ ków tzw. fun du szy nor we skich.

–�Ja�kie�są�głów�ne�prio�ry�te�ty�w roz�wój
mia�sta�i ja�kie�Pan�wi�dzi�naj�więk�sze�za�gro�-
że�nia� i ba�rie�ry� mo�gą�ce� prze�szka�dzać
w osią�gnię�ciu�wy�zna�czo�nych�ce�lów?

– Mia sto – w mo jej oce nie – po win no być
przede wszyst kim przy ja zne dla miesz kań -
ców, do brze zor ga ni zo wa ne, z do brą ko mu -
ni ka cją, czy ste, wol ne od za nie czysz czeń,
a tak że przy ja zne dla in we sto rów. Ro bi my

Dzię ki po zy ska nym środ kom unij nym uda -
ło się koń cem 2018 ro ku od dać do użyt -
ku ścież kę dy dak tycz no -przy rod ni czą.
Ścież ka po za cha rak te rem re kre acyj nym,
ma przede wszyst kim wa lor edu ka cyj ny.
Po ło żo na jest w nie zwy kle pięk nym te re -
nie, ob da rzo nym przez na tu rę w nie sa mo -
wi tą bio róż no rod ność, o cie ka wej fau nie
i flo rze. 

No wo cze sny am fi te atr w Żyw cu zo stał roz bu do wa ny oraz za da szo ny, a te re ny wo kół upo rząd ko wa ne. Am fi te atr otrzy mał wy róż nie nie w kon kur sie
Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz na Wo je wódz twa Ślą skie go 2015.

No we Przed szko le w Żyw cu przy ul. Tet ma je ra. No wo cze sny, świet -
nie wy po sa żo ny obiekt z du żym pla cem za baw oraz or li kiem. 

Ry nek w Żyw cu po grun tow nej mo der ni za cji. Ry nek zo stał za mknię ty dla ru chu sa mo -
cho do we go, da jąc miej sce pie szym, tu ry stom oraz let nim ogród kom. 
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wie le w tym kie run ku. Jed nak na prze szko -
dzie sto ją czę sto prze pi sy, ale nie ste ty też
men tal ność. Po dam przy kład, sieć cie płow -
ni cza by ła by o wie le więk sza gdy by nie brak
zgo dy czę ści miesz kań ców, któ rzy nie
chcą prze pu ścić li nii sie ci cie płow ni czej
przez swo je dział ki, a tym sa mym blo ku ją
in we sty cje.
–�Zbli�ża�się�zi�ma�a wraz�z nią�po�wra�ca

w ca�łym� kra�ju� pro�blem� smo�gu.� Ja�kie
dzia�ła�nia�po�dej�mo�wa�ne�są�Żyw�cu�dla�po�-
pra�wy�ja�ko�ści�po�wie�trza,�ogra�ni�cze�nia�ni�-
skiej�emi�sji?

– Ży wiec po dej mu je sze reg dzia łań
w za kre sie wal ki o czy ste po wie trze. Wie -
le miast za uwa ży ło pro blem smo gu i ko -
niecz no ści ogra ni cze nia ni skiej emi sji, do -
pie ro po dru zgo cą cym dla Pol ski ra por cie
WHO na te mat naj bar dziej za nie czysz czo -
nych szko dli wy mi py ła mi miast w Unii Eu -
ro pej skiej, tym cza sem Ży wiec wal kę z ty -
mi zja wi ska mi roz po czął już w 2007 ro ku.
Kie dy po ja wił się ra port WHO z 2016, Ży -
wiec był w nim na pierw szym miej scu. Wte -
dy jesz cze bar dziej zin ten sy fi ko wa li śmy
dzia ła nia, przez co w ra por cie WHO z ro -
ku 2018, Ży wiec spadł na czwar te miej sce
w Unii Eu ro pej skiej i na dru gie w Pol sce.
Tak na praw dę na szym ce lem jest jed nak
zna le zie nie się po za tą nie chlub ną dla na -
sze go kra ju li stą i wie rzę, że to jest moż -
li we. Oczy wi ście PO NE dzię ki, któ re mu
wy mie ni li śmy już po nad 1000 nie eko lo gicz -
nych źró deł cie pła na no wo cze sne ko -
tły V ge ne ra cji, czy też ko tły ga zo we,
na pel let oraz po wsta ło mnó stwo pa ne li so -
lar nych, to du że osią gnię cie, ale ca ły czas
za ma łe. Na sze mia sto bie rze udział w każ -
dym pro gra mie rzą do wym, wspie ra my re -
ali za cję pro gra mu „Czy ste Po wie trze”.
Wspól nie z in ny mi gmi na mi Ży wiec czy zny
na pi sa li śmy wnio sek i otrzy ma li śmy pie nią -
dze na pro gra my „Sło necz na Ży wiec czy -
zna” (war tość pro gra mu to po nad 50 mi lio -
nów zło tych), czy Smog Stop. Oczy wi ście
po za dzia ła nia mi in we sty cyj ny mi po dej mu -
je my sze reg dzia łań edu ka cyj nych, je ste -
śmy chy ba je dy nym mia stem w Pol sce, któ -
re mo ni to ru je za nie czysz cze nie po wie trza
w każ dej dziel ni cy, a miesz kań cy ma ją moż -
li wość obej rzeć wy ni ki tych po mia rów
w try bie rze czy wi stym przy po mo cy apli ka -
cji mo bil nej i stro ny in ter ne to wej. 
–�Co�w Żyw�cu�dzie�je�się�w za�kre�sie�bu�-

dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go?
– We wrze śniu 2018 r. od da li śmy

do użyt ku no wy blok miesz kal ny, dzię ki te -
mu 10 ro dzin otrzy ma ło klu cze do swo ich
czte rech ką tów. Miesz ka nia ma ją po -
wierzch nię od 30 do 70 m2. To tzw. miesz -
ka nia pod klucz z bia łym mon ta żem,
do każ de go miesz ka nia przy pi sa ne jest
miej sce po sto jo we. Blok ten zo stał wy bu -
do wa ny przez To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go w Żyw cu

Wszy scy zda je my so bie spra wę, jak
istot ną ro le w roz wo ju każ de go mia sta od -
gry wa bu dow nic two miesz ka nio we.
W związ ku z tym pla nu je my bu do wę za -
mknię te go osie dla miesz ka nio we go wraz
z za go spo da ro wa niem te re nu, obiek ta mi

ma łej ar chi tek tu ry oraz nie zbęd ną in fra -
struk tu rą tech nicz ną i ko mu ni ka cyj ną.
W ra mach tej in we sty cji po wsta nie ok. 100
miesz kań o róż nym me tra żu. 
–�Jak�w mie�ście�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�są

fun�du�sze�Unij�ne?
– Ży wiec na praw dę wie le za wdzię cza fun -

du szom z Unii Eu ro pej skiej. Dzię ki nim
du żo zmie ni ło się w sa mym mie ście, ale rów -
nież w ca łym re gio nie. Naj waż niej szy mi in -
we sty cja mi zre ali zo wa ny mi dzię ki wspar ciu
fun du szy unij nych jest  m.in.: re wi ta li za cja
Par ku Habs bur gów, ży wiec ka świa tło wo do -
wa sieć sze ro ko pa smo wa, bu do wa ha -
li  spor to wej przy Gim na zjum nr 1, bu do wa
am fi te atru Pod Groj cem, bu do wa otwar te -
go obiek tu spor to we go w ży wiec kiej dziel -
ni cy Za bło cie, re mont Ży wiec kiej Bi blio te ki
Sa mo rzą do wej, re mont ka pi tal ny klu bu
„Śrub ka” oraz  za go spo da ro wa nie brze gów
rze ki Ko sza ra wy na od cin ku od mo stu ko -
le jo we go do mo stu trze biń skie go wraz z te -
re na mi przy le gły mi wzdłuż So ły i Je zio ra Ży -
wiec kie go. Wio dą cym pro jek tem, w któ rym
uczest ni czy Mia sto Ży wiec to Pro gram
Oczysz cza nia Ście ków na Ży wiec czyź nie.

Oczy wi ście to nie wszyst kie in we sty cje
re ali zo wa ne w na szym mie ście. Część
z nich po wsta ła ze środ ków bu dże to wych
mia sta, in ne przy wspar ciu mi ni ste rial -
nym i pol skich in sty tu cji wspie ra ją cych
dzia łal ność sa mo rzą du. Jed nak pie nią -
dze po zy ska ne z Unii Eu ro pej skiej przy czy -
ni ły się w znacz nym stop niu do roz wo ju na -
sze go mia sta i do te go, jak bar dzo
wy pięk nia ło ono od mo men tu wej ścia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej. War to jed nak
pod kre ślić, że pie nią dze unij ne nie le żą
na uli cy, a ich po zy ska nie wy ma ga wie lu
sta rań i po sia da nia za so bów fi nan so wych
do wkła du wła sne go, dla te go by pie nią dze
unij ne by ły wła ści wie wy ko rzy sta ne ko -
niecz na jest współ pra ca po mię dzy sa mo -
rzą dem a in sty tu cja mi fi nan su ją cy mi. Tak
jest w przy pad ku na sze go mia sta Żyw ca.
–�Fir�my�bu�dow�la�ne�wi�dzą�dla�sie�bie

szan�sę�dla�sie�bie�w in�we�sty�cjach�ko�mu�-
nal�nych.�Czy�ta�kie�moż�li�wo�ści�stwa�rza
i stwa�rzać�bę�dzie�w przy�szło�ści�Ży�wiec?

– My ślę, że tak by ło kie dyś. Dziś bar dzo
czę sto, kie dy ogła sza my prze tar gi, nie star -
tu je żad na fir ma, i ca łą pro ce du rę trze ba uru -
cha miać od po cząt ku. Jest tak du że za po -
trze bo wa nie na fir my bu dow la ne na ryn ku
pry wat nym, że bar dzo czę sto re zy gnu ją one
w ogó le ze star tu w pro ce du rach prze tar go -
wych, któ re wy ma ga ją wie lu sta rań. Uwa żam
jed nak, że to nie jest my śle nie przy szło ścio -
we. To wła śnie sa mo rzą dy i in we sty cje ko -
mu nal ne są naj pew niej szy mi płat ni ka mi,
gdyż zo bo wią za ne są do za cho wa nia dys -
cy pli ny fi nan sów pu blicz nych, a za tem
wszyst kie wy dat ki mu szą być re ali zo wa ne
w ter mi nach po da nych na fak tu rze, a te go
ża den pry wat ny in we stor za gwa ran to wać nie
mo że.
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wiał:
DA�NIEL�BIE�NEK

REGION

An�to�ni� Szla�gor� uro�dził� się� w Żyw�cu 29� kwiet�-
nia 1950�r.�w ro�dzi�nie�od po�ko�leń�zwią�za�nej�z tym
mia�stem.�Szko�łę�Pod�sta�wo�wą�ukoń�czył�w Żyw�cu
przy ul.�Zie�lo�nej,�a na�stęp�nie�uczęsz�czał�do Tech�-
ni�kum�Łącz�no�ści�w Kra�ko�wie.�Jest�rów�nież�ab�sol�-
wen�tem�Aka�de�mii�Gór�ni�czo�Hut�ni�czej�i Wyż�szej
Szko�ły�Pe�da�go�gicz�nej�w Kra�ko�wie.�Zdo�był�wy�kształ�-
ce�nie�w dzie�dzi�nie�Elek�tro�ni�ki,�Od�lew�nic�twa�i Me�-
cha�ni�ki�uzy�sku�jąc�rów�nież�Upraw�nie�nia�Pe�da�go�-
gicz�ne.
Do�kształ�cał�się�rów�nież�na kur�sach�i stu�diach�po�-
dy�plo�mo�wych,�w tym:
–�Stu�dium�Po�dy�plo�mo�we�w Aka�de�mii�Gór�ni�czo-
Hut�ni�czej�w za�kre�sie�Eks�plo�ata�cji�Urzą�dzeń�Tech�-
nicz�nych;
–�Stu�dium�Po�dy�plo�mo�we�na Po�li�tech�ni�ce�Kra�kow�-
skiej�w za�kre�sie�Za�rzą�dza�nia�i Or�ga�ni�za�cji�w Jed�-
nost�kach�Sa�mo�rzą�do�wych�i Pod�le�głych;
–�Stu�dia�Me�na�dżer�skie�Ma�ster�of�Bu�si�ness�Ad�mi�-
ni�stra�tion.
Dzia łal ność sa mo rzą do wa
1994-1998�–�Rad�ny, Za�stęp�ca�Prze�wod�ni�czą�ce�go
Ra�dy�Mia�sta�;
1998-2002�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Mia�sta�Żyw�ca.
Od 2002�ro�ku�spra�wu�je�funk�cję�Bur�mi�strza�Żyw�-
ca.�Dzię�ki�oso�bi�ste�mu�za�an�ga�żo�wa�niu�An�to�nie�go
Szla�go�ra� mia�sto� sta�ło� się� waż�nym� ośrod�kiem
prze�my�sło�wym�w re�gio�nie.�Wśród�eks�per�tów,�Ży�-
wiec�za�li�cza�ny�jest�do kra�jo�wych�li�de�rów�w po�zy�-
ski�wa�niu�środ�ków�unij�nych.
W swo�jej�dzia�łal�no�ści�sa�mo�rzą�do�wej�sta�ra�się�za�-
wsze�przede�wszyst�kim�wi�dzieć�czło�wie�ka,�je�go
po�trze�by�i w mia�rę�swo�ich�moż�li�wo�ści�nieść�mu
po�moc�w roz�wią�zy�wa�niu�pro�ble�mów.
Dzia łal ność spo łecz na
An�to�nii�Szla�gor�an�ga�żu�je�się�w przed�się�wzię�cia�spo�-
łecz�ne�i cha�ry�ta�tyw�ne:
1.�Miej�ska�Ochot�ni�cza�Straż�Po�żar�na�w Żyw�cu.
2.�Ko�ali�cja�Ma�rek�Ziem�Gór�skich.
3.�SEP�w Biel�sku-Bia�łej.
4.�Ślą�ski�Zwią�zek�Gmin�i Po�wia�tów.
5.� To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków� Zie�mi� Ży�wiec�kiej.
6.�Zwią�zek�Mię�dzyg�min�ny�ds.�Eko�lo�gii�w Żyw�cu.
7.�Ślą�ski�Zwią�zek�Gmin�i Po�wia�tów.
8.�Sto�wa�rzy�sze�nia�zrze�sza�ją�ce�go�Sa�mo�rzą�dow�ców
oraz�Sto�wa�rzy�sze�nie�Miast�Pa�pie�skich.
9.�Kra�kow�ska�Fun�da�cja�„Pro�me�te�usz”�oraz�„Fun�-
da�cja�Po�mo�cy�Dzie�ciom”�w Żyw�cu.�Obie�or�ga�ni�-
za�cje�zaj�mu�ją�się�dzieć�mi�nie�peł�no�spraw�ny�mi.
W 2001�ro�ku�do�pro�wa�dził�do za�miesz�ka�nia�w ro�-
dzin�nym�Żyw�cu�Ar�cy�księż�nej�Ma�rii�Kry�sty�ny�Habs�-
burg.�Był�ini�cja�to�rem�przy�zna�nia�przez�Rząd�RP�eme�-
ry�tu�ry�spe�cjal�nej�dla�Ho�no�ro�wej�Oby�wa�tel�ki�Mia�sta
Żyw�ca,�co�do�ko�na�ło�się�w 2004�ro�ku. 
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17 czerw ca br. w Ka to wi cach na Wy dzia -
le Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i Sztuk Sto so -
wa nych Wyż szej Szko ły Tech nicz nej od by -
ła się zor ga ni zo wa na przez Ślą ską Izbę
Bu dow nic twa, pod pa tro na tem ho no ro wym
Wo je wo dy Ślą skie go Ja�ro�sła�wa�Wie�czor�-
ka i Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go
Ja�ku�ba� Cheł�stow�skie�go, dru ga część
XI Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści. Przy po mnij my, że cześć
pierw sza XI Fo rum od by ła się 5 kwiet nia br.
w ha li Are na w Gli wi cach, a te ma tem kon fe -
ren cji by ły no wo cze sne tech ni ki i tech no lo gie
w bu dow nic twie w ce lu ogra ni cze nia ni skiej
emi sji i wal ki ze smo giem.

My ślą prze wod nią dru giej czę ści kon fe ren -
cji był te mat: „Pre fa bry ka ty przy szło ści – si -
ła na pę do wa bu dow nic twa miesz ka nio we go
i uży tecz no ści pu blicz nej”. Kon fe ren cja, któ -
rej współ or ga ni za to ra mi by ły: Po li tech ni ka Ślą -
ska, Po li tech ni ka Czę sto chow ska, Po li tech -
ni ka War szaw ska oraz fir my Pe ka bex S.A.,
Pre fa be ko,, IN DER Pol ska Sp. z o.o., Wo od
Co re Ho use Sp. z o.o., OLIX S.A., kie ro wa -
na by ła przede wszyst kim do pla nu ją cych bu -
do wę do mu i za sta na wia ją cych się czy
war to za in we sto wać w dom pre fa bry ko wa -
ny. Cie ka we wy kła dy po świę co ne by ły pro -
duk tom sto so wa nym w naj now szych tech -
no lo giach bu do wy do mu, a spo tka nia
i in dy wi du al ne kon sul ta cje z wio dą cy mi pro -
du cen ta mi mar ko wych pro duk tów bu dow la -
nych mo gły po móc w wy bo rze naj lep szych
me tod bu do wy.

Otwie ra jąc kon fe ren cję Pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa Ma�riusz�Czy�szek po wi -
tał przy by łych na ob ra dy go ści: Je�rze�go�Po�-
lacz�ka – Po sła na Sejm RP, An�to�nie�go�Fa�-
li�kow�skie�go – Pre ze sa Ślą skiej Izby
Pra co daw ców w Gli wi cach, Ro�ma�na�Kar�-
wow�skie�go – Prze wod ni czą ce go Ra dy
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa, Jo�lan�tę�Ko�piec – Dy rek to ra Ślą skie -
go Ogro du Zoo lo gicz ne go, Pio�tra� Li�-
twę – Rek to ra Wyż szej Szko ły Tech nicz nej,
dr hab. inż. Ma�cie�ja�Ma�jo�ra prof. nadzw.
PCz – Dzie ka na Wy dzia łu Bu dow nic twa Po -

li tech ni ki Czę sto chow skiej, Li�dię� Mar�ci�-
niak – p.o. Okrę go we go In spek to ra Pra cy
w Ka to wi cach, Elż�bie�tę�Oczko�wicz – Ślą -
skie go Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo -
ru Bu dow la ne go, Grze�go�rza�Pa�sie�kę – Pre -
ze sa Za rzą du Pol skiej Izby Eko lo gii,
dr hab. inż. To�ma�sza�Po�ni�kiew�skie�go, prof.
PŚ. – Pro dzie ka na ds. Na uki i Or ga ni za cji
Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą -
skiej, Wik�to�ra�Paw�li�ka – Pre ze sa Re gio nal -
nej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi -
cach, Anat�tę�Ra�nosz – Nad ispek to ra Pra cy
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to -
wich, Je�rze�go�Swa�to�nia – Wi ce prze wod -
ni czą ce go Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii,
dr hab. prof. nadzw. Mał�go�rza�tę� Ule�-
wicz – Pro dzie ka na ds. Wy dzia łu Bu dow -
nic twa Na uki Po li tech ni ki Czę sto chow skiej,
To�ma�sza�Zja�wio�ne�go – Pre ze sa Re gio nal -
nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach.

Od czu cia, któ re ma my w Ślą skiej Izbie Bu -
dow nic twa oraz sy gna ły z ze wnątrz oraz to
co ob ser wu je my na tar gach bu dow nic twa
w na szym re gio nie jed no znacz nie wska zu -
ją, że pre fa bry ka cja znaj du je swo je miej sce
w na szym oto cze niu – stwier dził Pre zy dent
Czy szek wy ja śnia jąc cel kon fe ren cji. Pre fa -
bry ka cja m.in. sta no wi szan sę uzy ska nia
miesz kań dla mło dych lu dzi, a tak że na ła -
go dze nie pro ble mu bra ku pra cow ni ków
w fir mach bu dow la nych. Trze ba przy bli żyć
te ma ty kę pre fa bry ka cji, któ ra sta no wi szan -
sę dla ta nie go i szyb kie go bu dow nic twa
do spo łe czeń stwa.

Ma�riusz�Czy�szek�– Pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa roz po czął część me ry to -
rycz ną kon fe ren cji re fe ra tem HI�STO�RIA
BU�DOW�NIC�TWA� PRE�FA�BRY�KO�WA�NE�-
GO�W POL�SCE.

Teo re tycz ną pod sta wą bu dow nic twa pre -
fa bry ko wa ne go sta no wi ły pra ce po wsta łe
na Po li tech ni ce Ślą skiej opra co wa na przez
ze spół pod kie run kiem prof. L. Ro wiń skie -
go by ły one no wa tor skie w tej te ma ty ce. 

In ten syw ny roz wój bu dow nic twa pre fa bry -
ko wa ne go w na szym kra ju w la tach 70-te
XX w. spo wo do wa ny był przede wszyst kim
po trze ba mi spo łecz ny mi. Wy ni ka ły one
z mi gra cji lud no ści spo wo do wa nej roz wo jem
prze my słu, roz bu do wą miast, w któ rych
po wsta wa ły osie dla sa te li tar ne, roz wo jem
spół dziel czo ści miesz ka nio wej.

Przy czy nił się do te go rów nież roz wój ba -
dań na uko wych i ba daw czych oraz wdro że -
nio wych oraz roz wój biur pro jek to wych
(Mia sto pro jek ty, In we st pro jek ty).

W 1987 ro ku na XXXIII Kon fe ren cji Na -
uko wej KI LiW i KNP ZITB w Kry ni cy do ko -
na no pod su mo wa nia 25 let nie go okre su sto -
so wa nia roz wią zań wiel ko pły to wych. Bar dzo
kry tycz nie wy po wia da no się o bu dow nic twie
pre fa bry ko wa nym:

– Nie do sta tecz ne efek ty – tak ilo ścio we, jak
i ja ko ścio we nie tkwią wy łącz nie w sfe rze go -
spo dar czej, w sfe rze pro gra mo wa nia i pla no -
wa nia. Tkwią tak że a mo że na wet przede

Pre fa bry ka ty przy szło ści
– si ła na pę do wa
bu dow nic twa miesz ka nio we go
i uży tecz no ści pu blicz nej

Ma riusz Czy szek
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wszyst kim w pro ce sie pro jek to wa nia, przy go -
to wa nia i re ali za cji za dań bu dow la nych.

– Ma my naj gor sze pod wzglę dem ja ko ści
bu dow nic two wiel ko pły to we w Eu ro pie”. Po -
dob nych ne ga tyw nych stwier dzeń na te mat
„uprze my sło wio ne go” bu dow nic twa wiel ko pły -
to we go moż na zna leźć bar dzo du żo. „Klę ska
ja ko ści pol skie go bu dow nic twa miesz ka nio -
we go spo wo do wa na jest wa da mi ścian ze -
wnętrz nych a nie ustro jów wiel ko pły to wych”.

Ta kry ty ka, bar dzo czę sto mo ty wo wa na
po li tycz nie, sta ła się przy czy na li kwi da cji za -
kła dów pre fa bry ka cji.

Jed nak bu dow nic two wiel ko pły to we i wiel -
ko blo ko we re ali zo wa ne w la tach 70-tych
ubie głe go wie ku sta no wi zna czą cą część
wszyst kich za so bów bu dyn ków miesz kal -
nych, w któ rych w za leż no ści od re gio nu
i mia sta miesz ka od 50% do 75% lud no ści.
Bu dow nic two to pod da ne by ło w okre sie
ostat nich 30 lat kry ty ce, któ ra do pro wa dzi -
ła do pro wa dze nia w nich re mon tów obej -
mu ją cych: usu wa nie wad tech no lo gicz -
nych, do cie ple nie do wy ma gań nor my
PN 82/B -02020 Ochro na ciepl na bu dyn ków,
li kwi da cji płyt azbe sto wo -ce men to wych
z ele wa cji bu dyn ków, ter mo mo der ni za cji
w opar ciu o au dy ty ener ge tycz ne, ze wzglę -
du na zmia nę wy ma gań nor my PN -91/B -
-02020 oraz póź niej szych roz po rzą dzeń;

Bu dow nic two pre fa bry ko wa ne przy czy ni ło
się do roz wo ju na uki i tech no lo gii be to nu – ro -
dzaj i do bór kru szyw, sta li, ce men tu oraz in -
nych do dat ków i tech no lo gii doj rze wa nia.

Czy je ste śmy przy go to wa ni tech nicz nie,
eko no micz nie i ka dro wo do pro duk cji no wo -
cze snych do mów z pre fa bry ka tów dla in dy -
wi du al ne go in we sto ra (do sto so wa nie do for -
my ar chi tek to nicz nej) oraz in we sto ra
in sty tu cjo nal ne go któ ry bę dzie re ali zo wał bu -
dow nic two dla mło dej pol skiej ro dzi ny?

O NO�WO�CZE�SNYCH� ROZ�WIĄ�ZA�-
NIACH�W PRE�FA�BRY�KA�CJI�ŻEL�BE�TO�-
WEJ�mó wił w ko lej nym re fe ra cie Fi�lip�Wo�-
zi�wodz�ki – z fir my Pe ka bex S.A.

Pe ka bex S.A. jest li de rem na ryn ku pre -
fa bry ka tów żel be to wych w Pol sce, ma 47 lat
do świad cze nia w bran ży pre fa bry ka cji, 2 000
osób pra cu ją cych w Gru pie Ka pi ta ło wej, 182
tys. m3 pre fa bry ka tów wy pro du ko wa nych
w 2018, 4 la ta na war szaw skiej Gieł dzie Pa -
pie rów War to ścio wych.

Pe ka bex S. A po sia da opty mal nie zlo ka -
li zo wa ne za kła dy pro duk cyj ne: Gdańsk
– 40 tys. m3 – struk tu ra i ścia ny, 120 tys.
m2 – pły ty stro po we, War sza wa – 45 tys.
m3 – struk tu ra i ścia ny, 200 tys. m2 – pły ty
stro po we, Po znań – 45 tys. m3 – struk tu ra
i ścia ny, 200 tys. m2 – pły ty stro po we,
Biel sko-Bia ła – 18 tys. m3 – struk tu ra i ścia -
ny, 35 tys. m2 – pły ty stro po we. Udział pre -
fa bry ka cji w ryn ku bu dow la nym to ok.
12–15% – sek tor prze my sło wy, ok.
3–5% – sek tor hal lo gi stycz nych
i ok. 0,5 – 1% – sek tor miesz ka nio wy.

Pre le gent omó wił rów nież i roz wie wał
funk cjo nu ją ce mi ty do ty czą ce bu dow nic twa
pre fa bry ko wa ne go wy ni ka ją ce głów nie
z bra ku edu ka cji m.in. do ty czą ce bra ku moż -
li wo ści przej ścia in sta la cji w ele men tach pre -
fa bry ko wa nych, zbyt du ży ich cię żar i tym
sa my wpływ na fun da men ty, bark na rzę dzi
do pro jek to wa nia, ga ba ry ty ele men tów.

Dr inż. Grze�gorz�Adam�czew�ski z Po li -
tech ni ki War szaw skiej re pre zen tu ją cy rów -
nież Sto wa rzy sze nie Pro du cen tów Be to nów,
przed sta wił re fe rat przy go to wy wa ny wspól -
nie z Pio�trem�Woy�cie�chow�skim PRE�FA�-
BRY�KA�CJA�WE�WSPÓŁ�CZE�SNYM�BU�-
DOW�NIC�TWIE.

Pre fa bry ka cja w bu dow nic twie pu blicz nym
wy stę pu je m.in. na sta dio nach (słu py, bel -
ki pod try bu no we, pły ty au dy to ryj ne, pa le,
scho dy, po de sty), par kin gach (wie lo otwo ro -
we sprę żo ne pły ty ka na ło we, pły ty TT, słu -
py, bel ki, pła twie, ścia ny żel be to we, ścia ny
war stwo we ty pu „san dwich”, ścia ny pod wa -

li no we, sto py fun da men to we, kom plet ne sys -
te my ga ra żo we, scho dy, po de sty), ko ścio -
łach (dźwi ga ry i in ne ele men ty kon struk cyj -
ne we dług in dy wi du al nych za mó wień).
W bu dow nic twie prze my sło wym: ha le fa -
brycz ne i ma ga zy no we (wie lo otwo ro we
sprę żo ne pły ty ka na ło we, pły ty TT, bel ki stro -
po we, dźwi ga ry da cho we, słu py, ścia ny
war stwo we, ścia ny żel be to we, ru ry, pod wa -
li ny, sto py kie li cho we), zbior ni ki (krę gi, ele -
men ty prze strzen ne, pły ty), kon te ne ry wie -
lo funk cyj ne (ele men ty prze strzen ne, pły ty,
ścia ny opo ro we „L” i „T”). W bu dow nic twie
in fra struk tu ral nym: dro gi i mo sty (przy czół -
ki mo sto we, bel ki ty pu „Ku jan”, bel ki „T”
i „KNG”, prze pu sty, wy spy i ba rie ry dro go -
we, ekra ny an ty ha ła so we, ścia ny opo ro we),
tu ne le (żel be to we pły ty teo we, blo ki łu pi no -
we, tu bin gi pły to we i ka se to no we). W ener -
ge ty ce (żel be to we i sprę żo ne żer dzie oraz

Fi lip Wo zi wodz ki Grze gorz Adam czew ski



XI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

słu py) i bu dow nic twie sa ni tar nym i ka na li za -
cyj nym (ru ry żel be to we lub sprę żo ne, stu -
dzien ki ka na li za cyj ne, obu do wy prze pom -
pow ni ście ków). W bu dow nic twie
miesz ka nio wym: bu dyn ki jed no ro dzin ne
(wie lo otwo ro we sprę żo ne pły ty ka na ło we,
stro py ty pu fi li gran, ga ra że), bu dyn ki wie lo -
ro dzin ne (wie lo otwo ro we sprę żo ne pły ty ka -

na ło we, stro py ty pu fi li gran, ścia ny jed no war -
stwo we i wie lo war stwo we ty pu „san dwich”,
co ko ły, bie gi i stop nie scho do we, bal ko ny
i ga le rie, szy by dźwi go we, ga ra że).

No wo cze snym na rzę dziem kształ to wa nia
obiek tów z pre fa bry ka tów jest BIM co po zwa -
la na mo de lo wa nie na eta pie pro duk cji
pre fa bry ka tów. Jest to szan sa zwięk sze nia

atrak cyj no ści ofer ty pro du cen tów i ich kon -
ku ren cyj no ści wo bec tech no lo gii mo no li tycz -
nych. Peł na kon tro la pro ce su bu do wy.
Ogra ni cze nie ko li zji bran żo wych i opóź nień.

Wy ko rzy sta nie BIM na li nii in we stor – kon -
struk tor: pro jek ty kon cep cyj ne ob ra zu ją ce
do ce lo wy efekt pro ce su in we sty cyj ne go,
przy go to wa nie przed mia rów, sza co wa nie
kosz tów, przy go to wy wa nie ofert. Na li nii ar -
chi tekt – kon struk tor: ko or dy na cja pro jek tu
w za kre sie branż i wpro wa dza nie bie żą cych
zmian.

No wo cze sny pro ces pro duk cji po sia da
przy za kła do we biu ro pro jek to we przy sto so -
wa ne do pra cy z wy ko rzy sta niem na rzę dzi
BIM, jest sa mo wy star czal ny w za kre sie
pro wa dze nia pro ce sów po moc ni czych. Zop -
ty ma li zo wa ny w za kre sie wy ko rzy sta nia
prze strze ni i za rzą dza nia ener gią. Ogra ni -
cza na kła dy pra cy fi zycz nej oraz ogra ni cza
licz bę pra cow ni ków. W przy pad ku ele men -
tów ma so wo pro du ko wa nych sto su je au to -
ma ty za cję pro duk cji. Jest ela stycz ny w za -
kre sie pro duk cji roż nych wa rian tów
ele men tów po dob nych tech no lo gicz nie.
Sto su je in no wa cyj ne me to dy przy go to wa nia
pro duk cji i ste ro wa nia. Sto su je in te li gent ne
za rzą dza nie ele men ta mi.

Roz wią za nia no wo cze snych po łą czeń
w bu dow nic twie pre fa bry ko wa nym po zwa -
la ja na nie za wod ność pra cy i trwa łość,
do kład ne od wzo ro wa nie za da ne go cha -
rak te ru pra cy kon struk cji, za cho wa nie nie -
za wod no ści w okre sie „ży cia” obiek tu.
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Pro sto ta re ali za cji wę zła ma za sad ni czy
wpływ na pra wi dło wość i na kład pra cy
na je go wy ko na nie, na koszt ma te ria ło wy,
koszt apli ka cji w kon struk cję, koszt utrzy ma -
nia w przy szło ści i es te ty kę – funk cja ar chi -
tek to nicz na, wę zły po łą czeń wi docz ne dla
użyt kow ni ka.

Ma te ria ło we in no wa cje w pre fa bry ka cji to
spo iwa „nie ce men to we”, be to ny geo po li me -
ro we, al ka licz nie ak ty wo wa ne spo iwa gli no -
wo-krze mo we, zbro je nie nie me ta licz ne – cią -
głe i roz pro szo ne, be to ny ar chi tek to nicz ne,
be to ny trans pa rent ne, sa mo ob słu go we, sa -
mo za gęsz czal ne. Do miesz ki i do dat ki do be -
to nu.

Nie kon wen cjo nal ne funk cje pre fa bry ka -
tów: pre fa bry ka ty w służ bie efek tyw ne go go -
spo da ro wa nia ener gią eks plo ata cyj ną
bu dyn ku. opty ma li za cja efek tyw no ści ener -
ge tycz nej obiek tu. Mo dy fi ka cja tra dy cyj -
nych wy ro bów np. ty pu ka na ło we pły ty
stro po we lub drą żo ne ele men ty ścien ne. Wy -
ko rzy sty wa ne zja wi sko aku mu la cja cie pła
(BI TES: Bu il ding -In te gra ted Ther mal Ener -
gy Sto ra ge). In no wa cyj ne ter mo izo la to ry: ae -
ro że le, próż nia.

Pro duk cja z wy ko rzy sta niem dru ku 3D.
Kon cep cja dru ko wa nia 3D po wsta ła w la -
tach 80. Ko mer cyj ne jej wy ko rzy sta nie mia -
ło miej sce do pie ro 20 lat póź niej.

Pre fa bry ka cja to moż li wość wy twa -
rza nie ele men tów o skom pli ko wa nym
kształ cie.

Ogra ni cze nia tech no lo gii: po trzeb ne spe -
cja li stycz ne urzą dze nia, opty ma li za cja mie -
sza nek be to no wych w za kre sie re olo gii,
ogra ni czo ne moż li wo ści „za dru ko wa nia”
mie szan ką be to no wą prze strzen ne go szkie -
le tu zbro je nia. Przy go to wa nie form z two rzyw
sztucz nych.

Mar�cin�Jad�czyk,�Ja�kub�Ba�tor z fir my
Pre fa be ko omó wi li te mat PRE�FA�BRY�KA�TY
Z DREW�NA�MO�DY�FI�KO�WA�NE�GO�–�FAK�-
TY I MI�TY.

Drew no to na tu ral ny su ro wiec dla no wo cze -
sne go bu dow nic twa ener go osz częd ne go. 

Pre fa be ko two rzy do my w 100% do sto so -
wa ne do po trzeb i spo so bu my śle nia lu dzi
ce nią cych eko lo gicz ne, er go no micz ne i no -
wo cze sne roz wią za nia. Do my, któ re za chwy -
ca ją wy so ki mi pa ra me tra mi izo la cyj ny mi
gwa ran to wa ny mi przez nie miec ką tech no -
lo gię STE ICO. Do my, któ re są bu do wa ne
z my ślą o kom for cie ich miesz kań ców.

Sys tem mar ki STE ICO, na któ rym pra cu -
je fir ma wy róż nia się pod wie lo ma wzglę da -
mi. Ma te ria ły, za rów no bu dow la ne jak i izo -
la cyj ne, to efekt naj now szych osią gnięć
na uki. Po wsta ją w opar ciu o za awan so wa -
ne tech no lo gie, ich wy trzy ma łość jest po -
twier dzo na licz ny mi te sta mi, a ich wła ści wo -
ści – nie za leż ny mi ba da nia mi głów nych
au to ry te tów w dzie dzi nie oszczęd no ści
ener gii, m.in. prof. Hau se ra. Ja kość, ja ką
obie cu je STE ICO, to kon kret ne licz by.

To tech no lo gia przy szło ści. Ukie run ko wa -
na na no wo cze sne go czło wie ka, dla któ re -
go li czą się czas, oszczęd no ści i kom fort
oraz bez pie czeń stwo je go ro dzi ny.

(PRE)� FA�BRY�KA�CJA� –� TECH�NO�LO�-
GICZ�NE�ASPEK�TY�APLI�KA�CJI�CY�FRO�-
WYCH� SYS�TE�MÓW� KSZTAŁ�TO�WA�NIA
FOR�MY to te mat re fe ra tu mgr inż. arch.
Hen�ry�ka�Ka�to�wi�cza-Ko�wa�lew�skie�go z Po -
li tech ni ki Czę sto chow skiej.

Po cząt ków te go za gad nie nia na le ży szu -
kać w XIX wie ku gdy Jo seph Pa xton zbu -
do wał w 1851 ro ku w Lon dy nie w Hy de Par -
ku Cry stal Pa la ce.

W Pol sce wy ko rzy sty wa no:
PBU – Sys tem wiel ko pły to we go bu dow nic -

twa miesz ka nio we go sto so wa ny przez Przed -
się bior stwa Bu dow nic twa Uprze my sło wio ne go.

„Do mi no” – Po dob nie jak PBU, na le ży
do naj star szych sys te mów bu dow nic twa
wiel ko pły to we go sto so wa nych w Pol sce.

„Fa dom” – Sys tem sto so wa ny przede
wszyst kim na te re nie Gór ne go Ślą ska. Za -
war te w nim roz wią za nia obej mo wa ły bu dyn -
ki 5- i 11-kon dy gna cyj ne w ukła dzie po -
przecz nym.

WUF -T – War szaw ska Uni wer sal na For -
ma – Ty po wa; sys tem opra co wa ny przez
Biu ro Pro jek tów Ty po wych i Stu diów Bu dow -
nic twa Miej skie go w War sza wie w 1967 r.

OW -T – Oszczęd no ścio wy Wiel ko pły to -
wy – Ty po wy; sys tem zo stał opra co wa ny
w 1962 r. przez Biu ro Pro jek tów Ty po wych
i Stu diów Bu dow nic twa Miej skie go w War -
sza wie WWP – Wro cław ska Wiel ka Pły ta;
sys tem w ra mach któ re go re ali zo wa no bu -
dyn ki w ukła dzie kon struk cyj nym po przecz -
nym o róż nej ilo ści kon dy gna cji od 2 do 12
kon dy gna cji.

„Szcze ciń ski” – Zo stał opar ty na im por to -
wa nych z ZSRR li niach tech no lo gicz nych.

Mar cin Jad czyk Hen ry k Ka to wi cz-Ko wa lew ski
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Sto so wa ne w nim roz wią za nia zo sta ły do -
sto so wa ne do pol skich wa run ków przez Biu -
ro Pro jek to wo -Ba daw cze Bu dow nic twa
Ogól ne go „Mia sto pro jekt” Szcze cin i Biu ra
Pro jek tów Ty po wych i Stu diów Bu dow nic twa
Miej skie go w War sza wie.

W -70 i je go od mia na opra co wa na
w 1973 r., Wk -70, zo sta ły opar te na roz wią -
za niach sto so wa nych w NRD. Pierw sze pra -
ce nad roz wią za nia mi za sto so wa ny mi w sys -
te mie W -70 zo sta ły pod ję te przez Za kład
Pro jek to wa nia Zjed no cze nia Bu dow nic twa
War sza wie i In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
w la tach 1967-1970. 

Obec nie ty po wy pro ces skom pu te ry zo wa -
ne go wy twa rza nia przed mio tu skła da się
z faz pro jek to wa nia wspo ma ga ne go kom -
pu te ro wo (CAD), prze twa rza nia pro jek tu
na plan ste ro wa nia ma szyn (CAM) i wła ści -
we go wy ko na nia (CNC).

Pro jek to wa nie wspo ma ga ne kom pu te -
ro wo, CAD (com pu ter aided de sign) – za -
sto so wa nie sprzę tu i opro gra mo wa nia kom -
pu te ro we go w pro jek to wa niu tech nicz nym.
Me to do lo gia CAD znaj du je za sto so wa nie
mię dzy in ny mi w geo lo gii, in ży nie rii me cha -
nicz nej, elek trycz nej, bu dow la nej. Kom pu -
te ro we wspo ma ga nie wy twa rza nia, CAM
(Com pu ter Aided Ma nu fac tu ring) – sys tem
kom pu te ro wy, któ ry ma za za da nie in te gra -
cję fa zy pro jek to wa nia i wy twa rza nia.

Je den z ele men tów zin te gro wa ne go
wspo ma ga nia wy twa rza nia (Com pu ter In te -
gra ted Ma nu fac tu ring, CIM). Com pu te ri -

zed Nu me ri cal Con trol, CNC (pol. kom pu -
te ro we ste ro wa nie urzą dzeń nu me rycz -
nych) – układ ste ro wa nia nu me rycz ne go,
wy po sa żo ny w kom pu ter, któ ry moż na do -
wol nie in te rak tyw nie za pro gra mo wać. Koszt
pra cy fre zar ki CNC wy twa rza ją cej 1000
zróż ni co wa nych for mal nie przed mio tów jest
ta ki sam jak pod czas wy twa rza nia jed na ko -
wych ele men tów.

PRO�FE�SJO�NAL�NE�ROZ�WIĄ�ZA�NIA�AU�-
TO�MA�TY�KI� PRZE�KAŹ�NI�KO�WEJ� DLA
OBIEK�TÓW�KU�BA�TU�RO�WYCH�to te mat
wy stą pie nia Da�wi�da�Ko�cu�ra – FIN DER Pol -
ska Sp. z o.o.

Fin der to wio dą cy w Eu ro pie pro du cent
prze kaź ni ków. Swo je za kła dy pro duk cyj ne
po sia da w czte rech lo ka li za cjach: Al me se
(Wło chy), San front (Wło chy), S. Je an de
Mau rien ne (Fran cja) oraz Wa len cja (Hisz -
pa nia).

Za ło ży cie lem fir my jest in ży nier Pie ro
Gor da ni no w 1954 ro ku. Ha słem fir my jest
„Switch to the fu tu re”- Prze łącz się na przy -
szłość. Jest to fir ma o glo bal nym za się gu,
sieć sprze da ży i dys try bu cji roz wi nię ta jest
do 6 od dzia łów sprze da żo wych na te re nie
Włoch oraz 22 fi lii roz sia nych po ca łym glo -
bie. Pro duk ty na ry nek Pol ski tra fi ły na po -
cząt ku lat 90. Prze ło mem był rok 2016 w któ -
rym po wsta ła za leż na spół ka Fin der Pol ska
z sie dzi bą w Po zna niu.

Fir ma sze ro ko się roz wi ja i in we stu je
w przy szłość uzu peł nia jąc ga mę swo je go
asor ty men tu. Prócz prze kaź ni ków ofe ru je
roz wią za nia prze my słu elek trycz ne go do za -
sto so wań do mo wych jak i ko mer cyj nych po -
przez prze kaź ni ki, urzą dze nia prze ciw prze -
pię cio we, ter mo sta ty pa ne lo we, za si la cze
i licz ni ki ener gii. Ga ma asor ty men tu obej mu -
je po nad 12 ty się cy pro duk tów.

Da wi da Ko cu ra
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Dr inż. An�drzej�Mo�krosz, eme ry to wa ny
doc. w Pol. Śl. – Wyż sza Szko ła Tech nicz -
na przed sta wił HI�STO�RYCZ�NY� ŚLĄ�SKI
DO�RO�BEK�W TECH�NO�LO�GII I OR�GA�NI�-
ZA�CJI�PRE�FA�BRY�KA�CJI�BE�TO�NO�WEJ
(Ca ły re fe rat opu bli ko wa ny zo stał FO RUM
BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO nr 2/2019).

Wo bec ogro mu po trzeb bu dow la nych
w 1952 ro ku na Wy dzia le In ży nie ryj no -Bu -
dow la nym Po li tech ni ki Ślą skiej kre owa no
Ka te drę Or ga ni za cji i Me cha ni za cji Bu do wy
(trze cią ta ką ka te drę w pol skim szkol nic twie
wyż szym tech nicz nym). Z dniem 1.09.1954
ro ku kie row nic two Ka te dry ob jął mgr inż. Le -
on Ro wiń ski,. Za po cząt ko wał On zor ga ni zo -
wa ną dzia łal ność dy dak tycz ną i na uko wo -
-ba daw czą zwią za ną z sze ro ko ro zu mia ną
tech no lo gią bu dow nic twa.

Od po cząt ku za czę to w dy dak ty ce re ali -
zo wać przed mio ty: Tech no lo gia pro ce sów
i ro bót bu dow la nych, Or ga ni za cja bu do wy,
Za rzą dza nie w Bu dow nic twie, Eko no mi ka
bu dow nic twa i przed mio ty po krew ne. Od ro -
ku aka de mic kie go 1967 wpro wa dzo no
przed mio ty: Tech no lo gia pre fa bry ka cji oraz
Pro jek to wa nie za kła dów pre fa bry ka cji.

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

W po cząt ko wym okre sie ist nie nia Ka te -
dry, pra ce na uko wo -ba daw cze mia ły cha -

rak ter teo re tycz ny (z uwa gi na szczu -
płość środ ków i nie do sta tek ba zy la bo ra -
to ryj nej na Wy dzia le), by ły wy ko ny wa ne
w pew nych za kre sach w za kła dach pro duk -
cyj nych bu dow nic twa lub bez po śred nio
na bu do wach.

W nur cie na uko wym prof. L. Ro wiń ski roz -
wi jał teo rię: bu dow nic twa uprze my sło wio ne -
go, pra cy rów no mier nej w bu dow nic twie oraz

me cha ni za cji kom plek so wej. Sto sun ko wo
szyb ko – bo już 1956 ro ku – opra co wał „Ma -
te ria ły po moc ni cze do pro jek to wa nia pt.;
Tech no lo gia bu dow nic twa uprze my sło wio -
ne go”, wy da ny przez Biu ro Pro jek tów Urzą -
dzeń Prze my słu Hut ni cze go.

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

Uzu peł nie niem do tej tech no lo gii są opra -
co wa ne przecz prof. L. Ro wiń skie go za sa -
dy ści słe go ob li cza nia wy daj no ści eks plo ata -
cyj nej ma szyn bu dow la nych wraz ze
współ czyn ni ka mi sta ty stycz nie usta lo ny -
mi, nie zbęd ny mi do tych ob li czeń. Dla ro bót
ziem nych prof. L. Ro wiń ski opra co wał ta bli -
ce nie zbęd ne do usta leń ich wy daj no ści. Na -
to miast dla żu ra wi two rzo no sta ty stycz ne uję -
cie śred nich wiel ko ści cy kli cząst ko wych dla
róż nych ich za dań trans por to wych i mon ta -
żo wych.

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

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

Pra ce nad tech no lo gią PRAS -BET do ty -
czy ły opra co wa nia od pod staw teo re tycz -
nych sys te mu tech no lo gii pro duk cji ele -
men tów wiel ko wy mia ro wych me to dą
pra so wa nia oraz ory gi nal ny sys tem kon -
struk cyj no -mon ta żo wy opar ty na łą cze niu
pre fa bry ka tów przy uży ciu złącz klam ro wych,
ogra ni cza ją cych pro ce sy „mo kre”. W ra mach
ba dań tech no lo gicz nych prze ba da no w ska li
la bo ra to ryj nej, pół tech nicz nej i tech nicz nej
pod sta wo we pro ce sy pro duk cji me to dą pra -
so wa nia wiel ko wy mia ro wych ele men tów.
Za ory gi nal ne roz wią za nia tech no lo gicz ne
i urzą dze nia uzy ska no łącz nie uzy ska no
8 pa ten tów, w tym 4 za gra nicz ne.

Pra ce na uko wo -ba daw cze, zwią za ne
z pod sta wa mi sys te mu sta ły się te ma ta mi,
rów nież na gro dzo nej przez Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, pra cy dok tor skiej
Krzysz to fa Fli gie ra w 1972 r. 

Od 1954 ro ku w ra mach sze re gu re or ga ni -
za cji Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą -

skiej kie row ni ka mi Ka te dry by li: prof. Le onRo -
wiń ski do 1988 r., prof. Jan Mi koś do 1998 r.
prof. Ja nusz Szwa bow ski do 2009 r.,
a obec nie jest prof. Ja cek Go ła szew ski.

Szcze gól ny na cisk w pro ble ma ty ce na uko -
wej był i jest skie ro wa no na ma te ria ły miej -
sco we – od pa do we, po prze my sło we, któ rych
na Ślą sku jest bar dzo du żo i ich prze twa rza -
nie i za go spo da ro wa nie jest po trzeb ne.
W ska li ma so wej na zy wa my to dziś dzia ła -
niem pro eko lo gicz nym.

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

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

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

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

Na le ży wska zać, że ab sol wen ci Po li -
tech ni ki Ślą skiej, za wsze znaj do wa li za trud -
nie nie w przed się bior stwach, szyb ko zdo by -
wa li ko lej ne szcze ble awan su za wo do we go
oraz przy czy nia li się do za sto so wań i roz -
wi ja nia pro ble ma ty ki.

WO�OD� PACK’I –� PRZY�SZŁOŚĆ� DO�-
MÓW�SZKIE�LE�TO�WYCH�to te mat wy stą -
pie nia dr inż. Ja�nu�sza�Bro�la�i Ra�do�sław
Bań�kow�skie�go – Wo od Co re Ho use
Sp. z o.o.

Na fa li za in te re so wa nia no wo cze snym,
eko lo gicz nym bu dow nic twem – Po la cy co -
raz chęt niej i świa do miej wy bie ra ją bu do wę
w tech no lo gii szkie le to wej. Po szu ku ją sys -
te mu przede wszyst kim do sto so wa ne go
do na sze go kli ma tu, bez piecz nej kon struk -
cji i wy so kiej ja ko ści ma te ria łów. Spół ka Wo -
od Co re Ho use z Ja worz na jest pro du cen -
tem in no wa cyj ne go sys te mu bu do wy
obiek tów mo du ło wych w tech no lo gii drew -
nia nej.

Swo ją dzia łal ność fir ma roz po czę ła
w 2017 ro ku, opra co wu jąc in no wa cyj ną
tech no lo gię bu do wy do mów mo du ło wych.
Po nie waż wie dza jest jed nym z fi la rów fir -
my, chcia no do kład nie zba dać stwo rzo ny
mo duł kon struk cyj ny. Fir ma zło ży ła wnio sek
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i po zy ska li śmy do fi nan so wa nie z Unii Eu ro -
pej skiej na „Opra co wa nie in no wa cyj nej
tech no lo gii sys te mu pre fa bry ka cji drew nia -
nych i drew no po chod nych ele men tów mo -
du ło wych oraz in no wa cyj ne go sys te mu bu -
do wy obiek tów mo du ło wych”.

Wo od Co re Ho use jest jed ną z nie licz nych
firm, któ ra prze pro wa dza ba da nia wy trzy ma -
ło ścio we w ska li rze czy wi stej. Współ pra cu -

je z Po li tech ni ką Ślą ską ba da jąc pa ra me try
swe go sys te mu na każ dym je go eta -
pie – od po je dyn cze go ele men tu po wy trzy -
ma łość ca łej kon struk cji. Fir ma chce za pew -
nić o bez pie czeń stwie swe go sys te mu
mo du ło we go i udo wod nić, iż ta tech no lo gia
speł nia wszyst kie nor my wy trzy ma ło ści
kon struk cji, rów nież te wy ma ga ne w bu dow -
nic twie wie lo ro dzin nym oraz bu dyn kach
uży tecz no ści pu blicz nej.

Wraz z koń cem 2017 ro ku, zło żo no wnio -
sek pa ten to wy dla opra co wa ne go w fir mie
mo du łu kon struk cyj ne go do bu do wy ścian
bu dyn ków mo du ło wych, wy ko na ne go z ma -
te ria łów drew nia nych.

Wo od Co re Ho use re ali zu je pro jekt pn.:
„Opra co wa nie in no wa cyj nej tech no lo gii sys -
te mu pre fa bry ka cji drew nia nych i drew no -
po dob nych ele men tów mo du ło wych oraz in -
no wa cyj ne go sys te mu bu do wy obiek tów
mo du ło wych”. Pro jekt współ fi nan so wa ny
przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go,
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In te li -
gent ny Roz wój 2014-2020,

Ja ko jed na z nie licz nych firm prze pro wa -
dzi ba da nia wy trzy ma ło ścio we w ska li rze -
czy wi stej. Ba da ne są pa ra me try sys te mu
na każ dym je go eta pie – od po je dyn cze -
go mo du łu po wy trzy ma łość ca łej kon struk -
cji. Kon struk cja szkie le to wa do pa so wa na jest
do pol skich wa run ków at mos fe rycz nych
i wy ko ny wa na jest w tech no lo gii cięż kiej
(obec nie naj od por niej sza, od po nad 100 lat

sto so wa na w Niem czech i wie lu in nych kra -
jach). Bu dy nek w 80% skła da się z ocie ple -
nia, co prze kła da się na wy so ką izo la cyj ność
ter micz ną i ni skie kosz ty eks plo ata cji. 

Sto so wa ne są ma te ria ły cer ty fi ko wa -
ne – drew no KVH i BSH.  Cer ty fi ko wa ne
wzmoc nie nia kon struk cji fir my Simp -
son Strong -Tie (ele men ty łą czo ne w jed nej li -
nii – od por ność bu dyn ku na hu ra ga no wy

Janusz Brol Radosław Bańkowski
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wiatr).  Dzię ki za sto so wa niu na tu ral nych
su row ców ogra ni cza my emi sję CO2 do at -
mos fe ry.

Pro jek ty do mów w tech no lo gii szkie le to -
wej to co raz po pu lar niej szy trend ar chi tek -
to nicz ny. Fir ma ofe ru je wspar cie dla ar chi -
tek tów i kon struk to rów go to wy, kom plet ny
sys tem bu dyn ku szkie le to we go. Bu dyn ki
w tech no lo gii szkie le to wej moż na ła two
za pro jek to wać, wy ce nić i wy bu do wać.

Dr hab. inż. Le�szek�Szoj�da, prof. Po li tech -
ni ka Ślą ska omó wił te mat BU�DOW�NIC�TWO
PRE�FA�BRY�KO�WA�NE� NA� TE�RE�NACH
GÓR�NI�CZYCH� PO�PRZE�MY�SŁO�WYCH.

Pre le gent omó wił de for ma cje pod ło ża
wy wo ła ne pod ziem ną eks plo ata cją ko pa lin,
de for ma cje cią głe i de for ma cje nie cią głe. Te -
re ny po gór ni cze. Obiek ty pre fa bry ko wa ne,
a de for ma cje pod ło ża. Kształ to wa nie obiek -
tów pod da nych wpły wom de for ma cji pod ło -

ża. Obiek ty sztyw ne. Obiek ty od kształ cal ne.
Ist nie ją ce roz wią za nia kon struk cyj ne.

Z ko niecz no ści na te re ny in we sty cyj ne
prze zna cza ne są ob sza ry ob ję te eks plo ata cją
gór ni czą. W Pol sce na ska lę prze my sło wą eks -
plo ato wa ny jest wę giel ka mien ny GZW oraz
ru da mie dzi LGOM. Eks plo ata cja wę gla ka -
mien ne go spa da lecz de for ma cje pod ło ża wy -
stę pu ją rów nież ze znacz nym opóź nie niem.
Od po wie dzial ność za uszko dze nia w obiek -
tach i te re nie po no si przed się bior ca gór ni czy.

Za te ren po gór ni czy na le ży uznać te ren
prze kształ co ny wpły wa mi dzia łal no ści gór -
ni czej, sta no wią cy prze strzeń w ca ło ści
lub czę ści zli kwi do wa ne go za kła du gór ni cze -
go po wy ga śnię ciu je go kon ce sji, po mniej -
szo ny o wpły wy gór ni cze ko palń są sied nich.

Za gro że nia mo gą ce wy stą pić w te re nie
po gór ni czym: ujaw nia nie się opóź nio nych
de for ma cji cią głych przy po wierzch nio wej
war stwy gó ro two ru, moż li wo ści wy stą pie nia
de for ma cji nie cią głych ty pu po wierzch nio -
we go wsku tek ak ty wi za cji płyt ko za le ga ją -
cych po gór ni czych pu stek w gó ro two rze,
moż li wo ści wstą pie nia za le wisk i pod to pień,
za gro że nia ga zo we.

In for ma cje do ty czą ce te re nów wy łą czo -
nych z eks plo ata cji moż na uzy skać w Ar chi -
wum Do ku men ta cji Mier ni czo -Geo lo gicz -
nej znaj du ją cym się przy Wyż szym Urzę dzie
Gór ni czym w Ka to wi cach – ad@wug.gov.pl.

Za bez pie cze nie bu dyn ków od kształ cal -
nych prze ciw ko nie cią głym de for ma cjom
pod ło ża jest bar dzo trud ne. Moż li wość po -
sa do wie nia obiek tu na ta kich te re nach jest
do pusz czal na tyl ko wów czas, gdy in ten syw -
ność de for ma cji nie cią głych jest naj wy żej
śred nia. Dla te re nów o pro gno zo wa nych de -
for ma cjach po wierzch nio wych na le ży roz wa -
żyć moż li wość „pod wie sze nia” ele men tów za -
gro żo nych wy stą pie niem tych de for ma cji.

De for mu ją ce się pod ło że wy wo łu je zmia -
ny sił we wnętrz nych w kon struk cji obiek tów
znaj du ją cych się w tym ob sza rze.

De for ma cje cią głe są naj częst szym efek -
tem pod ziem nej eks plo ata cji na po wierzch -
nię te re nu. De for ma cje nie cią głe wy stę pu -
ją rza dziej, ale ich wpływ jest znacz nie
więk szy na bu dy nek.

O wy bo rze po zio mu za bez pie czeń kon -
struk cji na wpły wy de for ma cji de cy du je wiel -
kość pro gno zo wa nych de for ma cji pod ło ża.

W ce lu za pew nie nia bez piecz nej pra cy
kon struk cji na le ży wy kon tu ro wać sztyw ną
bry łę obiek tu w przy pad ku obiek tów miesz -
kal nych oraz z kon tro lo wa ną od kształ cal no -
ścią w przy pad ku obiek tów o znacz nych wy -
mia rach po wierzch nio wych.

Sztyw ność prze strzen ną brył bu dyn ków
na le ży za pew nić przez od po wied nie wy kon -
stru owa nie złącz płyt ścien nych i stro po wych.

Za le ce nia do kon stru owa nia obiek tów
pre fa bry ko wa nych zo sta ły opra co wa ne dla
ist nie ją cych ów cze śnie sys te mów pre fa -
bry ka cji. W świe tle wy stę pu ją cych de for ma -
cji pod ło ża za le ce nia te są na dal ak tu al ne.

BO�LIX�SWM 20�–�WZMAC�NIA�NIE�ŻEL�-
BE�TO�WYCH� PRE�FA�BRY�KO�WA�NYCH
ŚCIAN�WAR�STWO�WYCH omó wił mgr inż.
Bła�żej�SIU�DAK.

Leszek Szojda Błażej Siudak
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Do cze go słu ży BO LIX SWM 20?
Łącz ni ki wkle ja ne BO LIX SWM 20 słu żą

do wzmac nia nia pre fa bry ko wa nych, be to no -
wych i żel be to wych ścian war stwo wych
w bu dyn kach wiel ko pły to wych po przez
do mo co wa nie warstw fak tu ro wych
do warstw no śnych po szcze gól nych ele men -
tów ścian trój war stwo wych.

Ele men ty skła do we BO LIX SWM 20.
Tu le je z siat ki me ta lo wej: śred ni -

ca 26 mm, dłu gość 1000 mm (do cię cie szli -
fier ką ką to wą na krót sze od cin ki) mo gą być
wy ko na ne ze sta li zwy kłej wę glo wej, ocyn -
ko wa nej lub sta li nie rdzew nej (roz wią za -
nie opcjo nal ne). Vi ny lo estro wa dwu skład -
ni ko wa za pra wa ży wicz na BO LIX X -PRO
lub epok sy do wa dwu skład ni ko wa za pra wa
ży wicz na o na zwie han dlo wej BO LIX PU -
RE -PRO:

BO LIX X -PRO otwór w pod ło żu wy ko nu -
je się wier tar ką uda ro wą z wier tłem o ostrzu
z wę gli ków spie ka nych. 

BO LIX PU RE -PRO otwór w pod ło żu wy -
ko nu je się wiert ni cą z wier tłem ko ro no -
wym o ostrzu dia men to wym lub wier tar ką
uda ro wą z wier tłem o ostrzu z wę gli ków spie -
ka nych.

Na za koń cze nie kon fe ren cji od był się pa -
nel dys ku syj ny pro wa dzo ny przez dr inż.
Grze�go�rza�Adam�czew�skie�go, Ma�riu�sza
Czysz�ka, dr hab. inż. arch., prof. dr hab. inż.
Ja�na�Ślu�sar�ka, pod czas któ re go uczest ni -
cy spo tka nia mo gli uzy skać szcze gó ło we
wia do mo ści na te mat po ru sza nych pod czas
ob rad za gad nień.

(db)

Zdjęcia:
ZBIGNIEW�DZIENYŃSKI
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

23 lip ca br. de le ga cja Ślą skiej Izby Bu dow nic twa od wie dzi ła In sty tut Tech ni ki I Ba dań Bu dow la nych Pra ga p.p. (Tech nický a zkušební
ústav sta vební Pra ha, s.p) od dział w Ostra wie. Ma riusz Czy szek Pre zy dent Izby i Piotr Po lis Czło nek Pre zy dium Izby za po zna li się z dzia -
łal no ścią in sty tu tu, zwie dzi li od dział opro wa dza ni m.in. przez inż. Vojtěcha Šebe ka Dy rek to ra Od dzia łu Ostra wa i za po zna li się z nie -
któ ry mi ba da nia mi pro wa dzo ny mi w In sty tu cie. 

Pod czas spo tka nia omó wio no dal szą współ pra cę po mię dzy cze skim In sty tu tem i Ślą ską Izba Bu dow nic twa m. in. z za in te re so wa niem
cze skich ko le gów spo tka ła się pro po zy cja pu bli ko wa nie w na szym cza so pi śmie FO RUM BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO fa cho wych ar -
ty ku łów oraz in for ma cji o dzia łal no ści In sty tu tu. To mi łe i owoc ne spo tka nie za koń czył obiad w re stau ra cji La Vi da. 

Wi zy ta w Ostra wie
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To już czwar ty fe styn dla człon ków ŚlO IIB i ich ro dzin ob ję ty ho -
no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta Mia sta Ka to wic i Pre ze sa Kra jo -
wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. 

Cie szą cy się du żą po pu lar no ścią fe styn za go ścił na sta łe w ka -
len da rzu im prez in te gru ją cych śro do wi sko Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. W tym ro ku od by wał się pod ha słem
„Żyj my zdro wo” i zgro ma dził 15 czerw ca w Par ku Gi szo wiec kim oko -
ło 900 osób. Ze bra nych po wi tał prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB
Ro�man�Kar�wow�ski. Oprócz człon ków ŚlO IIB wraz z ro dzi na mi
uczest ni ka mi im pre zy by li m.in.: dy rek tor Wy dzia łu In fra struk tu ry Ślą -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go Bo�że�na�Gol�da�mer�-Ka�pa�ła, wi ce -
pre zy dent Ka to wic Wal�de�mar�Bo�ja�run, pro rek tor Po li tech ni ki Ślą -
skiej prof. dr hab. Bo�gu�sław� Ła�zarz, pre zy dent Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa Ma�riusz�Czy�szek. Przy by li rów nież re pre zen tan ci okrę -
go wych izb in ży nie rów bu dow nic twa z róż nych czę ści Pol ski (Ku -
jaw sko -Po mor skiej, Lu bel skiej, Łódz kiej, Ma ło pol skiej, Opol skiej, Pod -
kar pac kiej i War miń sko -Ma zur skiej OIIB) oraz Izby In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa w Ostra wie.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li licz ne atrak cje za rów no dla do ro słych
jak i dzie ci. By ły to: kon kurs wie dzy o sa mo rzą dzie za wo do wym in -
ży nie rów bu dow nic twa „Mi lio ne rzy”, prze cią ga nie li ny, szta fe ta piw -
na, bieg w spodniach, kon kurs dla ro dzi ców z dzieć mi na kon struk -
to ra lot ni cze go, tur niej par w bry dżu spor to wym, za wo dy te ni sa
sto ło we go, tur niej dar ta i za wo dy w strze la niu na strzel ni cy pneu ma -
tycz nej. Moż na by ło w to wa rzy stwie prze wod ni ka zwie dzać Ni ki szo -

wiec, a w Gi szow cu Izbę Ślą ską, sko rzy stać z po rad die te tycz nych
kon sul tan tów fir my „Na tur ho use”, tre ne rów „Stre fy Fit ness” lub od -
być szko le nie z ra tow nic twa me dycz ne go. Dla dzie ci zor ga ni zo wa -
no spe cjal ną stre fę za baw, po li cjan ci przy go to wa li mia stecz ko ru chu
dro go we go, a straż po żar na pre zen to wa ła wóz bo jo wy. 

Pod czas fe sty nu uho no ro wa no lau re atów kon kur su ŚlO IIB „No -
wo cze sny In ży nier”, któ re go fi nał na stą pił w mar cu 2019. Rów nież
zwy cięz cy kon kur sów i kon ku ren cji fe sty no wych by li wy róż nia ni na -
gro da mi in dy wi du al ny mi, na to miast dru ży ny re pre zen tu ją ce po szcze -
gól ne ob wo dy ŚlO IIB wal czy ły o Pu char prze chod ni dla swo jej pla -
ców ki. W punk ta cji ogól nej, uwzględ nia ją cej wszyst kie kon kur sy
i tur nie je, zwy cię ży ła dru ży na z Biel ska -Bia łej. Zdo by wa jąc pierw -
sze miej sce po raz trze ci wy wal czy ła dla Pla ców ki Te re no wej w Biel -
sku -Bia łej Pu char na wła sność.

Im pre za roz po czę ła się kon cer tem or kie stry dę tej Ze spo łu Szkół Bu -
dow la nych w By to miu, w kil ku „od sło nach” wy stą pił Ze spół Pie śni i Tań -
ca „Si le sia nie” z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, a „gwiaz dą wie czo ru”,
wień czą cą swym wy stę pem za ba wę, był Ze spół Mu zycz ny „Fre le”. 

Uczest ni cy fe sty nu ba wi li się do sko na le przy do brej mu zy ce,
smacz nym je dze niu i sło necz nej po go dzie.

MA�RIA�ŚWIER�CZYŃ�SKA

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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14 i 15 wrze śnia br. w ma łej ha li Are ny
w Gli wi cach od by ła się 15 edy cja tar gów
Expo bud. 

Wrze śnio we tar gi by ły oka zją, by za zna -
jo mić się z ofer tą li czą cych się firm oraz naj -
now szy mi roz wią za nia mi sto so wa ny mi
obec nie w bu dow nic twie i aran ża cji wnętrz
czy ogro dów. Dwu dnio wa im pre za by ła też
oka zją do na wią za nia kon tak tów i wzię cia
udzia łu w warsz ta tach. Wy da rze nie sku pio -
ne by ły wo kół czte rech pa ne li: Expo�bud
z ofer tą ogól no bu dow la ną, Si�le�sia�De�sign
z ofer tą wy po sa że nia wnętrz, Ogro�do�ma�-
nią pre zen tu ją cą wy po sa że nie ogro du oraz
Stre�fą�In�sta�la�cji, na któ rej by ło moż na do -
wie dzieć się wszyst kie go na te mat zie lo nej
ener gii.

Je sień to czas de cy zji o bu do wie, o za -
ku pie dział ki, wy bo rze pro jek tu, czy re -
mon cie, dla te go też war to by ło sko rzy stać
z udzia łu we wrze śnio wej edy cji tar gów – czy
to ja ko wy staw ca, czy od wie dza ją cy.

W trak cie tar gów Expo bud swo ją ofer tę
za pre zen to wa ły bran że z za kre su bu dow -
nic twa, ogrze wa nia, aran ża cji wnętrz, wy po -
sa że nia ogro dów. Uzu peł nie niem te go rocz -
ne go pro gra mu był Kier masz Ro ślin.

– Te go rocz ne tar gi ofe ro wa ły wie le atrak -
cji edu ka cyj no -po znaw czych – warsz ta ty
i spo tka nia oraz moż li wość za po zna nia się
z ofer tą i za się gnię cia po ra dy. Mó wi li śmy
pod czas nich jak bu do wać re la cje z ar chi -
tek tem i wy ko naw cą, jak ku pić do brą nie ru -
cho mość, po ka za li śmy na wet jak wy ko nać
ob raz z mchu. Tar gi by ły peł ne cie ka wych
roz wią zań tech no lo gicz nych i nie spo dzia -
nek – po wie dzia ła Wio�let�ta�Ochman, wła -
ści ciel ka Agen cji In for ma cyj no -Re kla mo -
wej „Pro mo cja”, or ga ni za tor Tar gów
Expo bud.

Tar gi jak zwy kle cie szy ły się du żym po wo -
dze niem, od wie dzi ło je ok. 5 tys. miesz kań -
ców Gli wic i oko lic. Już od po ran nych go dzin
tar go wych Sto wa rzy sze nie Spe cja li stów
Ro bót Wy koń cze nio wych słu ży ło po ra da mi
tech nicz ny mi mi strza i rze czo znaw cy. Zo ba -
czy li śmy prak tycz ne po ra dy wła ści we go
wy ko rzy sta nia ma te ria łów bu dow la nych
i wy koń cze nia wnętrz. Ko lej nym punk tem
tar gów by ły warsz ta ty pro jek to we DE SIGN
THIN KING. Fir ma UM BREL LA MAR KE -
TING GRO UP przy go to wa ła dla za in te re so -
wa nych warsz ta ty ze szko leń do ty czą cych

bu do wa nia re la cji z ar chi tek tem, wy ko naw -
cą i dys try bu to rem. 

Or ga ni za to rzy tar gów za pra sza li tak że
do Ogro do ma nii – na ze wnątrz ha li od by wał
się kier masz ro ślin ozdob nych. W ofer cie:
by li ny, krze wy, drze wa i kwia ty ozdob ne. Dla

za in te re so wa nych przy go to wa no warsz ta -
ty z WHI SPERS OF FLO WERS, czy li two -
rze nie la sów w sło ju.

Pod czas je sien nych tar gów za pre zen to -
wa ły się fir my ofe ru ją ce ta kie no wo ści jak:
urzą dze nie z pod ci śnie nio wym chwy ta kiem

TARGI BUDOWNICTWA

Wrze śnio we EXPO GLI WI CE

Bu dow nic two,
Wnę trza, Ogro dy 
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pły tek i wi bra cją czy li ide al ne urzą dze nie
wspo ma ga ją ce ukła da nie pły tek ce ra -
micz nych; więź ba od naj lep szych pro du -
cen tów; do my pre fa bry ko wa ne w tech no -
lo gii STE ICO (fir ma PRE FA BE KO).
Do dat ko wo pro duk ty dla zdro wia czy li
ma te ra ce od Fir my SFE RA DO – kom fort
i ele gan cja w jed nym.

Ślą ska Izba Bu dow nic twa jak zwy kle mia -
ła na tar gach swo je sta no wi sko, w któ rym za -
pre zen to wa ła swą ofer tę fir ma SIM LAB.
SIM�LAB�zaj�mu�je�się�ska�no�wa�niem�obiek�-

tów�i bu�do�wa�niem�ich�fo�to�re�ali�stycz�nych
mo�de�li 3D.�Tech�no�lo�gia�ta�spraw�dza�się�za�-
rów�no�przy do�ku�men�to�wa�niu�i opi�sy�wa�niu
pla�ców�bu�do�wy�jak�i go�to�wych�obiek�tów
oraz�ele�men�tów�ich�wy�po�sa�że�nia.�Mo�że�być
wy�ko�rzy�sty�wa�na ko�mer�cyj�nie�ale�jest�skie�-
ro�wa�na rów�nież�do klien�tów�in�dy�wi�du�al�-
nych,�któ�rzy�mo�gą�po�łą�czyć�ją�z sys�te�ma�-
mi�„in�te�li�gent�nych�do�mów”.

Na sza Izba przy zna ła rów nież swo je wy -
róż nie nia wy staw com. Na gro dy do sta ła
od nas fir my:

■ PRE�FA�BE�KO�
Pre�fa�be�ko� to� mar�ka,� któ�ra� na�le�ży

do gru�py�SOR�-DREWS.A.�Już�od ćwierć�-
wie�cza�wy�zna�cza�stan�dar�dy�w two�rze�niu
pro�duk�tów�z drew�na,�me�ta�li� i two�rzyw
sztucz�nych.� Swo�ją� tech�no�lo�gię� fir�ma
opar�ła�na sys�te�mie�bu�dow�la�nym�STE�ICO,
któ�ry�od wie�lu�już�lat�cie�szy�się�nie�słab�-
ną�cym� za�ufa�niem� wśród� in�we�sto�rów,
in�ży�nie�rów�i klien�tów�na ca�łym�świe�cie.

Pre�fa�be�ko�po�wsta�ło�w 2018�ro�ku.�fir�ma
jest� in�te�gral�ną� czę�ścią� gru�py� SOR�-
-DREWS.A.,�któ�ra�po�sia�da�po�naddwu�dzie�-
sto�let�nie�do�świad�cze�nie�w pra�cy�z drew�-
nem� oraz� ka�drę 250� spe�cja�li�stów.� To
ogól�no�pol�skie�przed�się�bior�stwo�z sie�dzi�-
bą�wŚwię�to�chło�wi�cach�dzia�ła�nie�prze�rwa�-
nie�od 1992�ro�ku.�Obec�nie�pro�du�ku�je�wie�-
le� za�awan�so�wa�nych� tech�no�lo�gicz�nie
pro�duk�tów�zme�ta�li,�two�rzy�wa�sztucz�ne�go,
drew�na ima�te�ria�łów�drew�no�po�chod�nych.
Pre�fa�be�ko�za�trud�nia�spe�cja�li�stów,�któ�-

rzy�uczest�ni�czy�li�w bu�do�wie�se�tek�do�-

mów�pre�fa�bry�ko�wa�nych�w Pol�sce,�Niem�-
czech,�Au�strii,�Fran�cji�czy�kra�jach�skan�-
dy�naw�skich.�
Od mo�men�tu�star�tu�two�rzy�do�my�i lo�-

ka�le�użyt�ko�we�dla�klien�tów�w Pol�sce�czy
Wiel�kiej�Bry�ta�nii.�

■ BIO�WER
Bio�wer�jest�au�to�ry�zo�wa�nym,�dys�try�bu�-

to�rem�na te�re�nie�wo�je�wództw:�ślą�skie�go,
opol�skie�go,� dol�no�ślą�skie�go� i ma�ło�pol�-
skie�go� fir�my�King�span� oraz� EKO�-BIO.
Ce�lem�fir�my�jest�do�star�cza�nie�naj�lep�-

szych�roz�wią�zań�dla�lu�dzi� i śro�do�wi�ska
słu�żą�cych�do oczysz�cza�nia�ście�ków�przy�-
do�mo�wych,�ście�ków�z bu�dyn�ków�więk�-
szych�tzn.�ho�te�li,�re�stau�ra�cji,�pen�sjo�na�tów,
bu�dyn�ków�wie�lo�ro�dzin�nych,�szkół,�przed�-
szko�li,�do�mów�opie�ki�itp�obiek�tów.
W ofer�cie� znaj�du�ją� się� bio�lo�gicz�ne

oczysz�czal�nie,� wy�pro�du�ko�wa�ne� we�dług
ame�ry�kań�skiej,� an�giel�skiej� i szwedz�kiej
tech�no�lo�gii.�Atu�tem�tych�oczysz�czal�ni�jest
re�we�la�cyj�na pro�sto�ta,�ich�isto�tą�są�bez�za�-
pa�cho�we,�tle�no�we�pro�ce�sy�oczysz�cza�nia.
Fir�ma�pa�trzy�przy�szło�ścio�wo.�Z te�go

po�wo�du�pro�po�nu�je�roz�wią�za�nia�zgod�ne
z pra�wem,� przy�ja�zne� dla� śro�do�wi�ska,
a tak�że�w dłuż�szej�per�spek�ty�wie�cza�su
oszczęd�ne�dla�port�fe�li�Klien�tów.
Bio�lo�gicz�ne�oczysz�czal�nie,�a tak�że�te

bio�lo�gicz�no�che�micz�ne,�któ�re�ofe�ru�je,
gwa�ran�tu�ją�czy�ste�eko�-su�mie�nie,�a jed�-
no�cze�śnie�opty�ma�li�zu�ją�kosz�ty�po�zby�-
wa�nia�się�ście�ków.�Z oczysz�czal�ni�ko�rzy�-
sta�ją�użyt�kow�ni�cy�w ca�łej�Pol�sce�–�są�to
in�we�sto�rzy� in�dy�wi�du�al�ni,� fir�my,� gmi�ny
oraz�de�ve�lo�pe�rzy�bu�du�ją�cy�np.�ca�łe�osie�-
dla� do�mów� jed�no�ro�dzin�nych.� Bez�po�-
śred�ni�mi�klien�ta�mi�są�wła�ści�cie�le�ho�te�li
do�mów�wy�po�czyn�ko�wych�i pen�sjo�na�tów.

Jak pod kre ślił w swo im wy stą pie niu pod -
czas tar gów Ma�riusz�Czy�szek Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa na sza Izba ob -
ję ła pa tro nat nad przy szło rocz ny mi Gli -
wic ki mi Tar ga mi Bu dow nic twa. Pro mo cja
tar gów bu dow la nych to lo gicz na kon ty nu -
acja wszyst kich dzia łań pro wa dzo nych
przez ŚIB. 20-let nia dzia łal ność Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa jest ukie run ko wa na na współ -
pra cę ko ope ra cyj ną firm człon kow skich, ich
pu blicz ną pro mo cje, świad cze nie im po mo -
cy do rad czej i szko le nio wej wraz z re pre -
zen to wa niem i ochro ną ich in te re sów wo -
bec or ga nów wła dzy pań stwo wej
i sa mo rzą do wej oraz in nych uczest ni ków
ob ro tu go spo dar cze go. Jest to or ga ni za cja
sa mo rzą du go spo dar cze go, któ ra po wsta -
ła w grud niu 1997 r. z na zwą Izba Bu dow -
nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach, zrze sza -
ją cą pod mio ty go spo dar cze pro wa dzą ce
dzia łal ność na te re nie Rzecz po spo li tej Pol -
ski, we wszyst kich dzie dzi nach in we sty cji
i bu dow nic twa, sek to ra spół dziel czo ści
miesz ka nio wej, za rzą dza nia nie ru cho mo -
ścia mi oraz go spo dar ki ko mu nal nej.

Zdjęcia:
JUSTYNA�ŻURKIEWICZ
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W dniach 27 – 29 wrze śnia 2019 r. od by -
ły się 56 Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic -
twa „Je sień 2019” Biel sko -Bia ła. „Je -
sień 2019” to naj więk sza im pre za tar go wa
w po łu dnio wej Pol sce. Tar gi Bu dow nic twa
w Biel sku -Bia łej to cy klicz ne wy da rze nie or -
ga ni zo wa ne od 27 lat na pol sko -cze sko -sło -
wac kim po gra ni czu. Od by wa ją się co ro ku
w dwóch edy cjach: wio sen nej i je sien nej. Te -
go rocz na, wrze śnio wa edy cja by ła po łą czo -
na z Tar ga mi Tech nik Grzew czych
i Oszczęd no ści Ener gii „In stal Sys tem 2019”.
In te gra cja tar gów umoż li wi ła sze ro ki prze -
gląd ofert firm z bran ży bu dow la nej, wy koń -
cze nio wej i grzew czej. Wy da rze nie mo gło
za in te re so wać wszyst kich szu ka ją cych
ener go osz częd nych i eko lo gicz nych roz wią -
zań – od firm wy ko naw czych, przez dys try -
bu to rów ma te ria łów bu dow la nych, po przed -
sta wi cie li sa mo rzą dów te ry to rial nych
i spół dziel ni miesz ka nio wych.

W ra mach tar gów pre zen to wa ne by ły
in no wa cyj ne ma te ria ły i roz wią za nia bu dow -
la ne, a tak że naj now sze, spraw dzo ne tech -
ni ki oszczęd no ści ener gii. W tar gach wzię -
ło udział oko ło 250 firm pol skich
i za gra nicz nych.

Te ma ty ka tar gów obej mo wał za rów no efek -
tyw ne urzą dze nia grzew cze i no wo cze sne tech -
no lo gie za bez pie cza ją ce kom fort ciepl ny, jak
i sys te my po zy ski wa nia ener gii od na wial nych
ze słoń ca, wia tru, zie mi i wo dy na po trze by
miesz kal nic twa. Tar gi In stal Sys tem 2019 – ofe -
ro wa ły prze gląd no wo ści i pre mier ryn ko wych
oraz tren dów w roz wo ju bran ży.

Wie le się dzia ło pod czas Tar gów – se mi -
na ria, bo ga ta ofer ta firm, kon kurs dla wy -
staw ców, du że za in te re so wa nie zwie dza ją -
cych – stwo rzy ły świet ną at mos fe rę tar go wą.

Na tar gach moż na by ło się za po znać z in -
no wa cyj ny mi ma te ria ła mi i roz wią za nia mi
bu dow la ny mi. Po znać co no we go w bran -
ży tech ni ki grzew czej i in sta la cyj nej

Pre zen ta cje i po ra dy po ma ga ły do wie dzieć
się jak ta nio wy bu do wać dom o nie mal ze -
ro wym zu ży ciu ener gii, czy fo to wol ta ika
i pom py cie pła to nie unik nio na przy szłość czy
mo da i jak ją osią gnąć efek tyw no ści ener ge -
tycz ne. Pod czas tar gów czyn ne by ły:

Stre fa po ka zów i fa cho wych po rad do ty -
czą cych wy po sa że nia wnętrz – pro wa dzo -

na przez Sto wa rzy sze nie Spe cja li stów Ro -
bót Wy koń cze nio wych

Stre fa Oszczęd no ści Ener gii, gdzie pre -
zen to wa no ofer ty firm, tech no lo gie, roz wią -
za nia i po ra dy zwią za ne z tym za gad nie -
niem.

Punk ty do rad cze kon sul ta cyj ne, gdzie eks -
per ci udzie la li in for ma cji na te mat kon kret -
nych pro ble mów tech nicz nych oraz przed -
sta wi li moż li wo ści do fi nan so wa nia in we sty cji
ener go osz częd nych.

Wy da rze niem to wa rzy szą cym tar gom
by ła kon fe ren cja na te mat: – „Bu dy nek
Nie za leż ny, Plus Ener ge tycz ny”. Jak ob ni -
żyć kosz ty ener gii? Kon fe ren cja, z udzia łem
zna nych au to ry te tów i prak ty ków, star ła
się przy bli żyć jej uczest ni kom naj now sze
sys te my opty ma li za cji ener ge tycz nej bu dyn -
ków i od po wie dzieć na py ta nie jak efek tyw -
nie ko rzy stać z fo to wol ta iki.

Szko le nie dla in sty tu cji i firm ob cią żo nych
nad mier ny mi kosz ta mi za ku pu ener gii.

By ło to szko le nie dla przed się bior ców, ka -
dry za rzą dza ją cej i wyż szej ka dry tech nicz -
nej, na któ rym w prak tycz nych przy kła -
dach przy bli ża no naj now sze, spraw dzo ne
tech ni ki i roz wią za nia zgod ne z ak tu al nym
pra wo daw stwem, a tak że spo so by po zy ski -
wa nia środ ków na wspar cie in we sty cji
w efek tyw ność ener ge tycz ną.

Z ko lei se mi na rium „Dom cie pły i przy ja -
zny” skie ro wa ne by ło głów nie do bu du ją cych

lub pla nu ją cych bu do wę do mu, do in we sto -
rów pu blicz nych i pry wat nych. Uczest ni cy
po zna wa li naj now sze roz wią za nia w za kre -
sie tech no lo gii two rze nia bu dyn ku ener go -
osz częd ne go i wy po sa ża nia go w efek tyw -
ne sys te my grzew cze, spraw dzo ne
in for ma cje do ty czą ce moż li wo ści skró ce nia
i uspraw nie nia pro ce su bu do wy

Bu do wa lub re mont do mu, miesz ka -
nia – to czas, kie dy my śli my nad tym jak ma
wy glą dać miej sce, w któ rym spę dza my po -
nad po ło wę na sze go ży cia. Waż ne jest to,
ja kie za sto su je my ma te ria ły do bu do wy, jak
urzą dzi my wnę trza, gdyż te wszyst kie czyn -
ni ki bę dą mia ły wpływ na to, czy nasz dom
bę dzie przy ja zny i funk cjo nal ny. Przy cho dzi
tak że ta ki czas, gdy na le ży zde cy do wać jak
wy ko nać in sta la cje grzew cze i za pew nia ją -
ce kom fort za miesz ka nia w na szym do mu.
Po ja wia się py ta nie, czy chce my za sto so -
wać star sze, kla sycz ne roz wią za nia, a mo -
że my śli my o in sta la cjach no wo cze snych
i ocze ku je my cze goś wię cej? W sy tu acji la -
wi no wo ro sną cych cen ener gii – war to po -
dej mo wać prze my śla ne de cy zje i za sto so -
wać naj now sze roz wią za nia, gwa ran tu ją ce
mi ni mal ne ra chun ki za ener gię.

Ta ką wie dzę moż na by ło po zy skać, a tak -
że po znać sku tecz ne, spraw dzo ne roz wią -
za nia prze ka zy wa ne przez eks per tów i prak -
ty ków – uczest ni cząc w se mi na rium „Dom
cie pły i przy ja zny”.

Energooszczędne
budowanie

Międzynarodowe Targi Budownictwa Jesień 2019
i Targi Instal-System 2019 w Bielsku-Białej



24 Forum Budownictwa Śląskiego (56) 2019

Pod czas tar gów Ślą ska Izba Bu dow nic -
twa, któ ra mia ła wła sne sto isko na gro dzi ła
swo ja na gro da wy staw ców

Na gro dy na tar gach w Biel sku otrzy ma li:

■ EKO�-TERM�KUĆ�MIERZ�FHU
–�Ja�sie�ni�ca
Pod�sta�wo�wym�ce�lem�fir�my�dzia�łal�no�-

ści�jest�pre�zen�to�wa�nie�i ofe�ro�wa�nie�na�-
szym� klien�tom� jak� naj�lep�szych,� tech�-
nicz�nych�moż�li�wo�ści�spa�la�nia�wszel�kie�go
ro�dza�ju�drew�na,�a tak�że�do�bór�urzą�dzeń
o pa�ra�me�trach�opty�mal�nych�do ich�po�-
trzeb,�umoż�li�wia�ją�cych�mak�sy�mal�ne�wy�-
ko�rzy�sta�nie� uzy�ska�nej� ener�gii.� Dzię�ki
moż�li�wo�ścią� i bo�ga�te�mu� do�świad�cze�-
niu�fir�ma�ob�słu�gu�je�klien�ta�„od A do Z”,
za�czy�na�jąc� od po�my�słu� tech�nicz�ne�go
i do�sta�wy�urzą�dzeń,�po�przez�pro�jek�to�wa�-
nie�pie�ców�i ko�min�ków�z uwzględ�nie�niem
stro�ny� es�te�tycz�nej,� aż� po osta�tecz�ne
wy�ko�na�nie�obiek�tu.�De�sign�pro�jek�tów�ce�-
chu�je�styl,�smak�oraz�dba�łość�o naj�mniej�-
sze�de�ta�le.�Ogrom�ne�moż�li�wo�ści�ja�kie�da�-
je�dzi�siej�szy�ry�nek�bran�ży�ko�min�ko�wej
po�zwa�la�two�rzyć�pro�jek�ty�pie�ców�i ko�min�-
ków�w opar�ciu�o urzą�dze�nia�da�ją�ce�użyt�-
kow�ni�kom�opty�mal�ne�oszczęd�no�ści�zwią�-
za�ne� z ogrze�wa�niem� oraz� wy�go�dę
w co�dzien�nej�eks�plo�ata�cji.
Od kil�ku�lat�w ofer�cie�fir�my�znaj�du�ją�się

rów�nież�naj�wyż�szej�ja�ko�ści�wło�skie�pie�-

ce�do piz�zy�(i nie�tyl�ko�do piz�zy)�fir�my�AL�-
FA�PIZ�ZA.�De�dy�ko�wa�ne�sa�one�szcze�gól�-
nie� pa�sjo�na�tom� kli�ma�tu� roz�ta�cza�ne�go
przez�pa�lą�ce�się�drew�no,�a tak�że�mi�ło�śni�-
kom�do�bre�go�je�dze�nia.�Pie�ce�te,�prze�zna�-
czo�ne�są�za�rów�no�do do�mu�jak�i ogro�du,
do re�stau�ra�cji,�pod za�bu�do�wę�oraz�mo�-
bil�ne.�W pie�ce�te�fir�ma�za�opa�trzy�ła�już�kil�-
ka�na�ście�re�no�mo�wa�nych�piz�ze�rii�w ca�łym
kra�ju.
EKO�-TERM�KUĆ�MIERZ�FHU� jet� rów�-

nież� ofi�cjal�nym� dys�try�bu�to�rem� mar�ki
LOG�MA�TIC� czy�li� uni�kal�ne�go� sys�te�mu
do pro�ste�go,�bez�piecz�ne�go�łu�pa�nia�drew�-
na�me�to�dą�„kli�na”.

■ RY�MAR�– Ży�wiec
Fir�ma�RY�MAR�jest�spe�cja�li�stycz�ną�fir�-

mą�dzia�ła�ją�cą�na ryn�ku�w Pol�sce�i Eu�ro�-
pie�od 1998�ro�ku,�w tym�cza�sie�za�ufa�ło
jej� wie�lu� od�bior�ców.� Wie�lo�let�nie� do�-
świad�cze�nie�w za�kre�sie�pro�jek�to�wa�nia,
mon�ta�żu�i bu�do�wy�ko�min�ków�oraz�ko�mi�-
nów�po�zwa�la�za�do�wo�lić�na�wet�naj�bar�dziej
wy�ma�ga�ją�cych�klien�tów.�Fir�ma�dys�po�nu�-
je�my�sze�ro�ką�ga�mą�wy�ro�bów�naj�wyż�szej
ja�ko�ści�re�no�mo�wa�nych�pro�du�cen�tów�
RY�MAR� jest� dys�try�bu�to�rem� wy�bra�-

nych�pro�du�cen�tów:
Krat�ki.pl� –� że�liw�ne� i sta�lo�we� pie�ce

oraz� wkła�dy� ko�in�ko�we 5� lat� gwa�ran�cji
(7�lat�gwa�ran�cji),�Do�vre�–�nor�we�skie�że�-

liw�ne� pie�ce� i wkła�dy� ko�min�ko�we,� Jo�-
tul�–�nor�we�ski�pro�du�cent�wkła�dów�ko�min�-
ko�wych� i pie�ców� wol�no� sto�ją�cych
na drew�no,�Uni�flam,�Lech�ma�–�pro�du�cent
wkła�dów� ko�min�ko�wych� z płasz�czem
wod�nym,�Par�ka�nex�–�przy�łą�cza�ko�min�ko�-
we�i ak�ce�so�ria�ko�min�ko�we,�Dar�co�–�przy�-
łą�cza�ko�min�ko�we�i ak�ce�so�ria�ko�min�ko�we,
Ry�dex�–�sys�te�my�ko�mi�no�we�ce�ra�micz�ne,
izo�lo�wa�ne,�wkła�dy�ko�mi�no�we
Fir�ma�spe�cja�li�zu�je�się�w kom�plek�so�wej

ob�słu�dze�klien�tów,�w jej�ofer�cie�zna�leść
moż�na:� ko�min�ki� tra�dy�cyj�ne,� ko�min�ki
z płasz�czem� wod�nym,� pie�ce� ka�flo�we,
pie�ce�wol�no�sto�ją�ce,�bio�ko�min�ki,�ko�min�-
ki� elek�trycz�ne,� za�bu�do�wy� ko�min�ko�we,
ko�tły C.O.,�sau�ny�i pie�ce�do saun,�cen�tral�-
ne� od�ku�rza�cze,� cen�tra�le� wen�ty�la�cyj�-
ne�–�re�ku�pe�ra�to�ry,�przy�łą�cza�i ak�ce�so�ria
ko�min�ko�we,�ko�mi�ny,�wkła�dy�ko�min�ko�we
z płasz�czem�wod�nym,�ko�la�na�pod�łą�cze�-
nio�we�do ko�min�ka,�krat�ki�ko�min�ko�we

Pod su mo wu jąc im pre zę trze ba stwier dzić,
że dla pro du cen tów, dys try bu to rów czy
firm wy ko naw czych – udział w tar gach to naj -
bar dziej efek tyw ny spo sób do tar cia z ofer -
tą do in we sto rów, oka zja do za pre zen to wa -
nia no wo ści, na wią za nia kon tak tów
biz ne so wych kra jo wych i za gra nicz nych.
Pro mo cja po przez tar gi to spraw dzo ny spo -
sób na roz wój fir my oraz po twier dze nie wia -
ry god no ści, rze tel no ści i po zy cji na ryn ku.

Dla bu du ją cych lub pla nu ją cych in we sty -
cję biz ne so wą czy dom miesz kal ny, po szu -
ku ją cych no wych roz wią zań – biel skie tar gi
by ły do sko na ła oka zja do po zna nia i po rów -
na nia wie lu ofert oraz cen, za się gnię cia opi -
nii i po rad eks per tów, po głę bie nia wie dzy
na te mat ak tu al nych, naj no wo cze śniej szych
roz wią zań bu dow la nych i grzew czych.

To by ły uda ne 3 dni tar go we. Or ga ni za -
tor im pre zy Astra Biu ro Pro mo cji i Wy staw
już te raz za pra sza na przy szło rocz ną, wio -
sen ną edy cję Tar gów: 13-15 mar ca 2020.

Zdjęcia:
JUSTYNA�ŻURKIEWICZ

TARGI BUDOWNICTWA
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W 2019 ro ku przy pa da ju bi le usz 70-le cia
ist nie nia RA FA KO S.A. Mi sją spół ki jest sta -
łe pod no sze nie po zio mu i ja ko ści ży cia spo -
łe czeń stwa po przez re ali za cję przy ja znych
śro do wi sku in we sty cji. Po czą tek lat dzie -
więć dzie sią tych mi nio ne go wie ku był dla
RA FA KO mo men tem wej ścia na eu ro pej -
ski ry nek spa lar ni od pa dów. Od te go cza -
su spół ka wzmac nia swo ją ro lę ja ko zna czą -
cy do staw ca ko tłów od zy sko wych oraz
ele men tów ci śnie nio wych dla in sta la cji ter -
micz ne go prze kształ ca nia od pa dów (TPO).
Był to rów no cze śnie czas na wią zy wa nia
bez po śred nich kon tak tów han dlo wych z fir -
ma mi pro jek tu ją cy mi oraz re ali zu ją cy mi
ta kie in sta la cje w Eu ro pie. Spół ka uczest -
ni czy ła w po nad 80 róż nych pro jek tach spa -
lar nio wych. Ko tły z RA FA KO z suk ce sem
pra cu ją w ta kich kra jach jak Niem cy, Szwe -
cja, Fran cja, Bel gia, Au stria czy też Wiel ka
Bry ta nia. 

Wej ście Pol ski do Unii Eu ro pej skiej spo -
wo do wa ło za in te re so wa nie władz wie lu
pol skich miast i gmin no wo cze sny mi me to -
da mi spa la nia od pa dów. RA FA KO po sia da -
jąc do świad cze nie w tech no lo giach spa la -
nia jest li de rem na ryn ku kom plet nych
in sta la cji ter micz ne go prze kształ ca nia od -
pa dów ko mu nal nych (IT POK) w Pol sce. 

RA FA KO bę dąc do staw cą urzą dzeń
ochro ny śro do wi ska dla ener ge ty ki po sia da
wie dzę i do świad cze nie w re ali za cji in we sty -
cji kom plek so we go oczysz cza nia spa lin.
W ostat nich dzie się cio le ciach zre ali zo wa ło
w sys te mie „pod klucz” wie le pro jek tów in -
sta la cji od siar cza nia (me to da mo kra lub pół -

su cha), oda zo to wa nia (me to da SNCR lub
SCR) oraz od py la nia spa lin (elek tro filtr
bądź filtr wor ko wy) dla ener ge ty ki za wo do -
wej i cie płow nic twa. 

Spół ka ofe ru je in we sty cje z za cho wa niem
kra jo wych i unij nych wy mo gów praw nych do -
ty czą cych pro wa dze nia pro ce su TPO oraz
norm zwią za nych z emi sją spa lin do at mos -

fe ry. War to pod kre ślić, że wy ma ga nia eko -
lo gicz ne wo bec in sta la cji spa lar nio wych są
bar dziej ry go ry stycz ne niż dla ener ge ty ki za -
wo do wej. 

Ofe ro wa ne przez RA FA KO kom po nen ty
tech no lo gicz ne in sta la cji TPO to m.in. ko tły
od zy sko we, z na tu ral ną cyr ku la cją, za si la -
ne spa li na mi o wy so kiej tem pe ra tu rze po -

ZTUO Szcze cin – bun kier od pa dów

No wo cze sne
Spa lar nie Od pa dów
ofe ro wa ne
przez RA FA KO S.A.
– fir my z 70-let nią tra dy cją
w bran ży ener ge tycz nej 
dr inż. JERZY MIROSŁAW
RAFAKO S.A., Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Główny Projektant
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cho dzą cy mi ze spa la nia pa li wa od pa do we -
go i pod ci śnie niem w ko mo rze pa le ni sko wej.
W za leż no ści od wy ma gań in sta la cji są to
ko tły o za bu do wie pio no wej lub po zio mej,
dwu, trzy lub czte ro cią go we. Go to wość eks -
plo ata cyj na ko tłów kształ tu je się na po zio -
mie 8000 go dzin/rok. 

RA FA KO z suk ce sem zre ali zo wa ło do sta -
wy ko tłów od zy sko wych dla wie lu in sta la cji
TPO na ryn kach eu ro pej skich po twier dza -
jąc swo ją ro lę li de ra w bran ży ener ge tycz -
nej. Przy kła dem mo że być pro jekt bu do wy
ko tła od zy sko we go dla in sta la cji TPOK
w Man n he im, Niem cy. Ko cioł ten był ewe -
ne men tem tech nicz nym w tej dzie dzi nie. 

Ze wzglę du na wa run ki eks plo ata cyj ne in -
sta la cji i ko niecz ność współ pra cy z po zo sta -
ły mi, ty po wo ener ge tycz ny mi ko tła mi elek -

trow ni, wy ko na ny ko cioł osią gał nie spo ty ka -
ne dla ko tłów od zy sko wych de dy ko wa nym
in sta la cjom TPOK pa ra me try pa ry prze -
grza nej, tzn. tem pe ra tu rę 500°C i ci śnie -
nie 12,0 MPa. Za pew nie nie wy ma ga nej, wy -
so kiej ja ko ści tech nicz nej wy ko na nia
in we sty cji by ło ogrom nym wy zwa niem dla
pro jek tan tów z RA FA KO. Pro ble my eks plo -
ata cyj ne, zwią za ne z ko ro zją wy so ko tem pe -
ra tu ro wą, po wo du ją że, ko tły od zy sko we
w in sta la cjach TPOK są naj czę ściej kon stru -
owa ne na znacz nie niż sze pa ra me try tem -
pe ra tu ry i ci śnie nia pa ry prze grza nej, od po -
wied nio 400°C i 4,0 MPa. Ko tły o ta kich
wła śnie pa ra me trach zo sta ły za pro jek to -
wa ne, zmon to wa ne i uru cho mio ne dla Za -
kła du Ter micz ne go Uniesz ko dli wia nia Od pa -
dów w Szcze ci nie. 

Eco�Ge�ne�ra�tor�–�udział�RA�FA�KO
w pro�jek�cie�bu�do�wy�IT�POK

W la tach 2013 – 2017 RA FA KO po myśl -
nie uczest ni czy ło w re ali za cji pro jek tu
„Bu do wa Za kła du Ter micz ne go Uniesz ko -
dli wia nia Od pa dów dla Szcze ciń skie go Ob -
sza ru Me tro po li tal ne go”, bę dąc od po wie -
dzial nym za pro jekt, do sta wę oraz mon taż
czę ści tech no lo gicz nej tj. rusz tu, ko tła
od zy sko we go, in sta la cji oczysz cza nia
spa lin oraz in sta la cji oczysz cza nia ście ków
tech no lo gicz nych wraz sys te mem ma ga -
zy no wa nia i dys try bu cji od pa dów po pro ce -
so wych dla dwóch li nii tech no lo gicz nych
o wy daj no ści spa la nia 10 Mg/h każ da
oraz roz ruch ca łej in sta la cji. Pro jekt za koń -
czył się suk ce sem, a uru cho mio ny Eco Ge -
ne ra tor, bo ta ką na zwę otrzy ma ła in sta la -
cja, od koń ca 2017 ro ku spa la od pa dy
ko mu nal ne ze Szcze ci na oraz z ob sza ru
wo je wódz twa za chod nio po mor skie go.
Spa lar nia jest w sta nie przy jąć 150 tys. Mg
od pa dów rocz nie. Za�sto�so�wa�na�w szcze�-
ciń�skiej�in�we�sty�cji�tech�no�lo�gia�RA�FA�-
KO,�umoż�li�wia�osią�gnię�cie�przez�Eco�-
Ge�ne�ra�tor� niż�sze�go� po�zio�mu� emi�sji
sub�stan�cji� szko�dli�wych� niż� wy�ma�ga
te�go�pol�skie�pra�wo�oraz�unij�ne�nor�my.

Eco Ge ne ra tor jest waż nym źró dłem
czy�stej� ener�gii dla mia sta Szcze cin.
Mak sy mal na je go moc w ko ge ne ra cji to 32
MW ener gii ciepl nej i 11 MW ener gii
elek trycz nej. W ska li ro ku ka len da rzo we -
go Eco Ge ne ra tor za pew nia ener gię elek -
trycz ną oraz cie pło ok. 30 tys. go spo -
darstw do mo wych. Dzię ki tej in we sty cji,
Szcze cin stał się mia stem zrów�no�wa�żo�-
ne�go�roz�wo�ju, a zna czą cy stru mień ge -
ne ro wa nych w tym mie ście od pa dów ko -
mu nal nych nie jest już wy wo żo ny
na lo kal ne skła do wi ska. 

RA FA KO z po wo dze niem wy ko rzy sta ło
swo ją wie dzę i kom pe ten cje uczest ni cząc
w bu do wie in we sty cji, któ ra ma istot ne
zna cze nie dla sys te mu go spo dar ki od pa da -
mi ko mu nal ny mi oraz bez po śred nio wpi su -
je się w go spo dar kę o obie gu za mknię tym.
Bo ga te do świad cze nie spół ki wy ni ka ją ce
z po nad już 25-let nie go uczest nic twa na eu -
ro pej skim ryn ku spa lar nio wym, po zwa la
twier dzić, iż ak tu al nie ter micz ne prze kształ -
ca nie od pa dów ko mu nal nych w opar ciu
o ruszt jest naj bar dziej spraw dzo ną i god -
ną po le ca nia w na szym kra ju tech no lo gią
(rys. 1).
Tech�no�lo�gia�pro�po�no�wa�na�przez�RA�-

FA�KO�ce�chu�je�się�naj�niż�szy�mi�kosz�ta�-
mi�in�we�sty�cyj�ny�mi�i eks�plo�ata�cyj�ny�mi
oraz�naj�wyż�szą�spraw�no�ścią�ener�ge�tycz�-
ną� spo�śród� po�zo�sta�łych,� al�ter�na�tyw�-
nych� tech�no�lo�gii� ter�micz�ne�go� prze�-
kształ�ca�nia� od�pa�dów� ko�mu�nal�nych.
Przy szłość ry su ją ca się przed spa lar nia mi
od pa dów ko mu nal nych w Pol sce to ko -
niecz ność bu do wy IT POK z sys te mem
rusz to wym, mak sy mal nie wy ko rzy stu ją -
cym ener gię za war tą w od pa dach oraz wy -
po sa żo nych w sys te my oczysz cza nia spa -
lin gwa ran tu ją ce mi ni ma li za cję ry zy ka
za gro że nia dla śro do wi ska. 

ZTUO Szcze cin – instalacja oczyszczania spalin

Rys. 1. Przy kład opty mal nej kon fi gu ra cji in sta la cji ter micz ne go prze kształ ca nia od pa dów ko mu nal nych.
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Śląskie Budownictwo
(Dokończenie z poprzedniego numeru)

Bardzo ciekawa jest historia powstania
katowickiego „Spodka”. Ar chi tek tów
Ma cie ja Gin tow ta i Ma cie ja Kra siń skie -

go (Biu ro Stu diów i Pro jek tów Ty po wych Bu -
dow nic twa Prze my sło we go w War sza wie),
któ rzy za pro jek to wa li „Spodek”, wy bra no
w 1959 ro ku w kon kur sie ogło szo nym przez
Sto wa rzy sze nie Ar chi tek tów Pol skich. Jed -
nym z ini cja to rów bu do wy tego obiektu był
Je rzy Zię tek. To on zde cy do wał, że ha la zna -
la zła się w ści słym cen trum mia sta i zmie -
nio no jej prze zna cze nie z obiek tu spor to we -
go na ha lę spor to wo -roz ryw ko wą. (Pro jekt
po sze rzo no o sa lę gim na stycz ną, lo do wi sko,
ho tel i pły wal nię). Bu do wa trwa ła od ro -
ku 1964 do 1971. Wy ko naw cą kon struk cji
zo stał An drzej Żó raw ski. Uro czy ste otwar -
cie mia ło miej sce 9 ma ja 1971 r. był to wów -
czas naj więk szy i naj no wo cze śniej szy obiekt
w Pol sce. (Obec nie Ha la Wi do wi sko wo -
-Spor to wa „Spodek” zaj mu je ok. 7 ha).

Współ cze śnie – ar chi tekt Krzysz tof Gor -
goń nie ma wąt pli wo ści, że „Spodek” dla Ka -
to wic, jest tym, czym wie ża Eif fla dla Pa ry -
ża, sym bo lem mia sta. Ka to wic ki ar chi tekt
Ro bert Ko niecz ny na zy wa go „ge nial na ar -
chi tek tu rą”, a hi sto ryk sztu ki dr Fi lip Bur no,
wy kła dow ca ASP w War sza wie i Uni wer sy -
te tu War szaw skie go chwa li je go „rzeź biar -
ską” bry łę. Pod kre śla się, że „Spodek” jest
dzie łem pio nier skim, ma tzw. kon struk cję
prę to wo -cię gno wą, któ ra wa ży ok. 300 ton.
(Po dob ne do ka to wic kiej bu dow le po wsta -
wa ły w USA, czy Ko rei do pie ro kil ka na ście
lat póź niej). Kon struk cja sta lo wa ko pu ły wa -
ży ok. 300 ton i po łą czo na jest z ze wnętrz nym
sta lo wym pier ście niem za po mo cą 120 lin no -
śnych w for mie prę to wo -cię gno wych kra -
tow nic, na któ rych osa dzo ne jest po kry cie da -
cho we. Kon struk cję stwo rzył prof. Wa cław
Za lew ski (1917-2016), wy kła dow ca Mas sa -
chu setts In sti tu te of Tech no lo gy. Wy bit ny
kon struk tor był twór cą tak że war szaw skie go
„Su per sa mu” (bu dy nek już nie ist nie je) i Tor -
wa ru, Mu zeum Sztu ki w Ca ra cas, czy pa wi -
lo nu we ne zu el skie go na „Expo 1992” w Se -
wil li w Hisz pa nii, (był to pierw szy bu dy nek,
któ ry by ło moż na zło żyć i prze trans por to wać).
Kon struk cję „Spodka” do sto so wa no do ewen -
tu al nych skut ków szkód gór ni czych, je go
kon struk cja jest okrą gła, w kształ cie ścię te go
stoż ka, aby mo gła wy trzy mać wstrzą sy. Do -
dat ko wym za bez pie cze niem jest bar dzo ma -
ła po wierzch nia, któ rą „Spodek”, mi mo ogrom -
nej ku ba tu ry – ok. 340 tys. m sześć. (pra wie 30
tys. m kw. po wierzch ni użyt ko wej), sty ka się
z zie mią30. 

Przez la ta „Spodek” mo der ni zo wa no i uno -
wo cze śnia no. Np. w 2009 r. po więk szo no wi -
dow nię – no wo ścią by ły sie dze nia wy su wa -
ne na pły tę bo iska oraz lo że VIP. Po ja wi ło się „Spodek” pod czas bu do wy
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rów nież no wo cze sne oświe tle nie, umoż li wia -
ją ce prze pro wa dza nie trans mi sji te le wi zyj -
nych w tech no lo gii HD oraz ogrom ny ekran
dio do wy w kształ cie wal ca31. Na ele wa cji ha li
jest ok. 30 tys. łu sek. Obec nie są alu mi nio -
we, ory gi nal ne by ły azbe sto wo -ce men to we;
gdy je ścią ga no w 2011 r. w cza sie re mon -
tu, usu nię to oko ło 100 ton azbe stu.

W cza sach PRL -u „Spodek”, sym bo li zo -
wał no wo cze sne i funk cjo nal ne mia sto.
Dzia ła ło tu ki no, a ekran na le żał do naj więk -
szych w Pol sce, miał wy mia ry 22
na 14 me trów. W 1973 ro ku, aż 104 tys. wi -
dzów obej rza ło w ha li „W pu sty ni i w pusz -
czy”, a po nad 60 tys. – „Oj ca Chrzest ne go”.
Tu swo je pre mie ry mia ły też ko lej ne czę ści
„Gwiezd nych Wo jen” w la tach 70. i 80.
W 1972 ro ku w „Spodku” od by ła się Wiel -
ka Wy sta wa Sa mo cho dów, w trak cie któ rej
po raz pierw szy pre zen to wa ny był fiat 126p.
W cią gu sied miu dni „ma lu cha” zo ba czy -
ło 250 tys. lu dzi. W „Spodku” wy stę po wa ła
ple ja da ar ty stów m.in. Sting, Joe Coc ker, Ti -
na Tur ner, El ton John, „De ep Pur ple”, „Me -
tal li ca”, „The Cu re”, „Ge ne sis”, „Ram m ste -
in”, „Iron Ma iden”, Rob bie Wi liams, „De pe che
Mo de”. Tak że ro dzi mi ar ty ści ce nią „Spodek”.
Np. tu re ak ty wo wa ła się po prze rwie gru pa
„Per fect” i ostat ni raz za gra ła „Pak to fo ni ka”.
Od bli sko 30 lat na sce nie „Spodka” re gu -
lar nie gosz czą „Fe sti wal Ra wa Blu es”, czy
„Me tal ma nia i młod szy od nich fe sti wal
mu zy ki tech no „May day”. Ki bi ce chęt nie
uczest ni czy li w „Spodku” w wiel kich wy da -
rze niach ran gi mi strzostw świa ta m.in. w pił -
ce siat ko wej męż czyzn; w ho ke ju na lo dzie;
pił ce ręcz nej ko biet; kul tu ry sty ce; pod no sze -
niu cię ża rów; akro ba ty ce spor to wej. Roz gry -
wa no tu np. fi na ły Li gi Świa to wej w pił ce siat -
ko wej męż czyzn; mi strzo stwa Eu ro py:
w za pa sach, lek ko atle ty ce, pił ce ręcz nej
męż czyzn oraz ko szy ków ce ko biet. To wła -
śnie w „Spodku” zo stał po bi ty re kord fre -
kwen cji na wi dow ni w roz gryw kach Li gi Świa -

to wej w Siat ków ce Męż czyzn, w 2001 ro ku
na try bu nach za sia dło pra wie 50 tys. osób.
Obiekt go ści rów nież waż ne im pre zy tar go -
we, np. w 2016 r. od był się tu Eu ro pej ski
Kon gres Go spo dar czy, od kil ku lat spo ty ka -
ją się tu tak że fa ni gier pod czas „In tel
Extre me Ma sters” (w 2016 r. w im pre zie
wzię ło udział po nad 100 tys. lu dzi)32.

SZKOL�NIC�TWO�WYŻ�SZE

Wśród wyż szych szkół re gio nu na le ży wy -
mie nić m.in. Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Ka to wi cach (po wstał w 1936 r.), Po li tech -
ni kę Ślą ską w Gli wi cach (1945 r.), Ślą ski Uni -
wer sy tet Me dycz ny w Ka to wi cach (po wstał
w 1948 r., obec nie sie dzi by wy dzia łów
miesz czą się w Za brzu, Ka to wi cach, So -
snow cu i By to miu); Po li tech ni ka Czę sto -
chow ska (po wsta ła w 1948 r. kształ ci ła ka -
dry m.in. dla hu ty że la za w Czę sto cho wie),
Aka de mię Mu zycz ną w Ka to wi cach (któ rej
po cząt ki się ga ją 1929 r.) i Uni wer sy tet Ślą -
ski w Ka to wi cach (1968 r.)33

– Każ da szko ła wyż sza peł ni funk cję mia -
sto - i cen tro -twór czą. Na wet je śli w ma łym
mie ście dzia ła fi lia, od dział czy tyl ko punkt
wyż szej uczel ni sprzy ja to roz wo jo wi miej -
sco wo ści. UŚ ma swo je wy dzia ły w Ka to wi -
cach, So snow cu, Cho rzo wie, Cie szy nie
i wszyst kie mia sta na tym zy ska ły. (Nie ste -
ty zo stał zli kwi do wa ny ośro dek w Ryb ni ku).
Zwią za ni z uczel nią stu den ci, wy kła dow cy
i ab sol wen ci szko ły wyż szej two rzą eli tę in -
te lek tu al ną: są sę dzia mi, pra cu ją w Naj wyż -
szej Izbie Kon tro li, w ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, są mi ni stra mi, wi ce mi ni stra mi. Są du mą
swo jej uczel ni i spo łecz no ści lo kal nej, z któ -
rej się wy wo dzą. Stu den ci są sku pie ni bli -
sko swo jej uczel ni, ab sol wen ci tak że naj czę -
ściej szu ka ją póź niej za trud nie nia w jej
po bli żu. Wo kół uczel ni po wsta je no wa in fra -
struk tu ra, (sa le wy kła do we, pra cow nie, la -

bo ra to ria, bi blio te ki, ale też miej sca noc le -
go we, sto łów ki, pu by, klu by stu denc kie
itd.). Mia sta uni wer sy tec kie ni gdy nie za sy -
pia ją. Wpraw dzie w Ka to wi cach do my stu -
denc kie są na ra zie roz rzu co ne, zlo ka li zo -
wa ne m.in. w Li go cie, ale to się zmie nia.
Na na szych oczach ro śnie cam pus aka de -
mic ki wy zna czo ny ul. Paw ła, Wod ną, al. Kor -
fan te go się ga ją cy aż po ul. Bo gu cic ką
i Murc kow ską – tłu ma czy prof. dr hab.
Cze sław Mar tysz, dzie kan Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji UŚ, by ły pro rek tor uczel ni.

Pierw szy przy ul. Ban ko wej 11 B już
na prze ło mie XX i XXI w. po wstał no wy
gmach Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
w Ka to wi cach (pro jekt „Sta bil Ka to wi ce”) oraz
bi blio te ka (CI NI BA – Cen trum In for ma cji i Bi -
blio te ka Aka de mic ka), wspól na dla stu den -
tów UŚ i Uni wer sy te tu Eko no micz ne go.
Po tem roz bu do wa no też sie dzi bę UE. To no -
wo cze sne i cie ka we ar chi tek to nicz nie obiek -
ty. Obec nie pla nu je się prze nie sie nie tu Wy -
dzia łów Ra dia i Te le wi zji, Bio lo gii,
Fi lo lo gicz ne go. Każ dy z wy dzia łów ma
mieć wła sny bu dy nek z sa la mi wy kła do wy -
mi. (No we obiek ty wpi szą się w już obec ne
tu Mię dzy na ro do we Cen trum Kon gre so -
we, Mu zeum Ślą skie, czy NO SPR, two rząc
w spo sób na tu ral ny Cen trum Kul tu ry i Na -
uki). Zo sta ną tu też prze nie sio ne do my stu -
denc kie.

– Uni wer sy tet Ślą ski, jest jed ną z naj więk -
szych uczel ni wyż szych w Pol sce. Po cząt -
ko wo ślą ska uczel nia by ła fi lią Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie. Ja ko pierw szy
po wstał Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji już
w 1966 r., (50-le cie wy dzia łu ob cho dzo no
w ub. ro ku, 50-le cie ca łej uczel ni bę dzie świę -
to wa ne za rok). Co istot ne wy dział jest
w ści słej czo łów ce Pol ski (zaj mu je od 5 do 7
miej sca), choć by pod wzglę dem licz by osób,
któ re zo sta ją rad ca mi praw ny mi, ad wo ka ta -
mi, czy no ta riu sza mi, co w spo sób obiek tyw -
ny po twier dza po ziom na ucza nia – do da je
prof. dr hab. Cze sław Mar tysz.

W uczel ni obec nie stu diu je po nad 25 tys.
osób na 77 kie run kach. Licz ba stu den tów uni -
wer sy te tu wzra sta, co raz wię cej osób chce
stu dio wać pra wo i na uki hu ma ni stycz ne
(i w try bie sta cjo nar nym i nie sta cjo nar nym).
Ma le je na to miast licz ba osób, któ re chcą stu -
dio wać na uki ści słe i przy rod ni cze.

ŚLĄ�SKA�SZKO�ŁA�AR�CHI�TEK�TU�RY,�
JEJ�TWÓR�CY�I DZIE�ŁA

Z ba dań an kie to wych prze pro wa dzo nych
na prze ło mie 2009 i 2010 ro ku wy ni ka, że pra -
wie po ło wa pre ze sów naj więk szych pol -
skich spół ek mo że po chwa lić się dy plo mem
uczel ni tech nicz nej. (Prze ba da no 500 firm).
Przy czym, aż co trze ci „szef” ukoń czył Po -
li tech ni kę War szaw ską, Ślą ską lub kra kow -
ską AGH. Waż ne dla roz wo ju po li tech ni ki
od sa me go po cząt ku by ło wchło nię cie kadr
Po li tech ni ki Lwow skiej, dzię ki te mu od ra zu
uru cho mio no w la tach 40. 4 wy dzia ły.
Po II woj nie świa to wej pro fe so ro wie -ar chi tek -
ci Ta de usz Teo do ro wicz -To do row ski, Zyg munt
Ma jer ski oraz Wło dzi mierz Buć współ two rzy li

Po li tech ni ka Czę sto chow ska
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Od dział Ar chi tek tu ry w ra mach Wy dzia łu
In ży nie ryj no -Bu dow la ne go utwo rzo ne go
w 1945 ro ku. (W 1949 r. po wstał waż ny Wy -
dział Gór ni czy współ pra cu ją cy z Aka de mią
Gór ni czo -Hut ni czą w Kra ko wie).

La ta 1948-1956 to okres ar chi tek tu ry
so cre ali stycz nej. Po zo sta ło po nim sto sun -
ko wo nie wie le obiek tów. Na le żą tu pierw sze
ty skie osie dle A, osie dle w Py sko wi cach, naj -
star sza część ka to wic kiej Ko szut ki. Po -
wsta ło w tym cza sie też kil ka re pre zen ta cyj -
nych obiek tów jak gmach Wo je wódz kiej
Ra dy Związ ków Za wo do wych pro jek tu Hen -
ry ka Busz ki, Alek san dra Fran ty, Je rze go Got -
t frie da przy ul. Ja giel loń skiej; Pa łac Mło dzie -
ży Ju lia na Du cho wi cza i Zyg mun ta
Ma jer skie go w Ka to wi cach; Wy dział Gór ni -
czy Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, tych
sa mych au to rów; Pa łac Kul tu ry Za głę bia Zbi -
gnie wa Rze pec kie go w Dą bro wie Gór ni czej.
(...) Obiek ty te od zna cza ją się do brym po -
zio mem rze mio sła bu dow la ne go, uży ciem
tra dy cyj nych, do brej ja ko ści ma te ria łów,
a osie dla ZOR z te go okre su utrzy ma ne są
w ludz kiej ska li, roz pla no wa ne we dług tra -
dy cyj nych, hi sto rycz nych za sad urba ni sty -
ki – tłu ma czy An drzej Grzy bow ski34.

W tym okre sie pro jek ty two rzy ły wiel kie biu -
ra pro jek to we (np. „Mia sto pro jek ty”, „In we -
st pro jek ty”) za trud nia ją ce po kil ku set pra cow -
ni ków. W re gio nie po wsta ją trzy głów ne
ośrod ki ar chi tek to nicz ne, ka to wic ki, gli wic -
ki i ty ski. Ar chi tek ci wy kształ ce ni w Kra ko -
wie, War sza wie, czy Wro cła wiu, a z cza sem
tak że tu na Ślą sku two rzą pro jek ty osie dli
miesz ka nio wych, szkół ty siąc le cia”, no -
wych fa bryk35. W 1971 r. po wo ła no na Po -
li tech ni ce Ślą skiej In sty tut Ar chi tek tu ry, co
do pro wa dzi ło do zmia ny na zwy na Wy dział
Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry. Dzie ka nem te -
go wy dzia łu zo stał prof. arch. Zyg munt
Ma jer ski. Z wy dzia łem zwią za li się wy bit ni
prak ty cy, ar chi tek ci pra cu ją cy w śro do wi sku
gór no ślą skim: An drzej Czy żew ski, Ma rek
Dzie koń ski, Ma rian Dzie woń ski, Hen ryk
Busz ko, Alek san der Fran ta i Ju rand Ja rec -
ki. Two rzą cy w sty lu mo der ni zmu Hen ryk
Busz ko (1924-2015), Alek san der Fran ta
(ur. 1925 r.), Ma rian Dzie woń ski (1918-1979
r.) i Ta de usz Szew czyk (1921-1985 r.) są
m.in. au to ra mi osie dla Ty siąc le cia Pań -
stwa Pol skie go w Ka to wi cach, (1958-1979).
H. Busz ko i T. Szew czyk stwo rzy li też osie -
dle Gwiaz dy/Gwiaz dow ce Osie dle Pa de rew -
skie go w Ka to wi cach, (1967-1979). A cie ka -
we gma chy Okrę go wej Ra dy Związ ków
Za wo do wych w Ka to wi cach, Te atru Zie mi
Ryb nic kiej, czy tor łyż wiar ski „Tor kat” w Ka -
to wi cach to dzie ła H. Busz ki, A. Fran ty i Je -
rze go Got t frie da (gru pa pro jek to wa „Zie lo -
ne ko nie”). Ur. w 1922 we Lwo wie J.
Got t fried stwo rzył też m.in. ha lę „Ka pe lusz”
w „Par ku Ślą skim” w Cho rzo wie oraz nie ist -
nie ją cy już wie żo wiec Dy rek cji Okrę go wej
Ko lei Pań stwo wych w Ka to wi cach. Mie czy -
sław Król za pro jek to wał ka to wic ką „Su per -
jed nost kę”, dla bli sko 1000 przy szłych
miesz kań ców (pierw szy te go ty pu obiekt
w Pol sce). Na uwa gę za słu gi wa ły stwo rzo -
ne w tym cza sie też licz ne cie ka we obiek -
ty sa kral ne. 

Ju rand Ja rec ki (ur. w 1931 r.) zwią za ny
z ka to wic kim „Mia sto pro jek tem” stwo rzył
wraz z Mie czy sła wem Kró lem – Dom Han -
dlo wy „Ze nit” (1958-1962), i sa mo dziel nie
SDH „Skar bek” – pierw sze te go ty pu obiek -
ty w Pol sce (wzo ro wa ne na sa mo ob słu go -
wych skle pach we Fran cji i ide ach Le Cor -
bu sie ra), ki no „Ko smos”, wie lo ro dzin ny blok
„Ha pe ro wiec”, zwa ny „Ży le tą”. Był współ au -
to rem alei Kor fan te go w Ka to wi cach. J. Ja -
rec ki za pro jek to wał też w 1989 r. Bi blio te -
kę Ślą ską (wraz z Mar kiem Gier lot ką,
Sta ni sła wem Kwa śnie wi czem), kon struk cja:
Grze gorz Kom raus, Hen ryk Go ik36.

Ko lej ne gru py stu den tów i ab sol wen tów
po li tech ni ki sta wia ją so bie za cel kon ty nu owa -
nie tra dy cji tzw. „Ślą skiej Szko ły Ar chi tek tu -
ry”, któ ra czer pie z bu dow nic twa prze my sło -
we go funk cjo nal ne go i po zba wio ne go
wszel kich nie po trzeb nych ozdób i de ko ra cji
i ze śmia łych roz wią zań mo der ni zmu je go
ele ganc kiej pro sto ty. Dzię ki nim Ka to wi ce są
na zy wa ne „sto li cą pol skiej ar chi tek tu ry”.
(W gro nie na uczy cie li aka de mic kich po li tech -
ni ki, któ rzy wpły nę li na ko lej ne po ko le nia war -
to wy mie nić Hen ry ka Zu bla i An drze ja Du -
dę au to rów m.in. cie ka we go bu dyn ku ZUS
w Za brzu). Ich wy cho wan ko wie to: Ro bert
Ko niecz ny, Prze mo Łu ka sik (pro jek ty: m.in.
w 2003 r. „Bol ko -Loft” w daw nej lam piar ni ko -
pal ni „Orzeł Bia ły” w By to miu, a utwo rzo -
na przez nie go wraz z Łu ka szem Za ga łą

„Me du sa Gro up” za pro jek to wa ła np. lo fty
w daw nym spi chle rzu w Gli wi cach); Mar cin
Joj ko i Bar tek Na wroc ki (np. układ jed no ro -
dzin nych do mów w Ryb ni ku czę ścio wo
scho wa nych pod zie mią); Pa weł Ku czia, Mał -
go rza ta Pi lin kie wicz i To masz Stud nia rek („Ar -
chi stu dio”)37. Ro bert Ko niecz ny (KWK Pro -
mes) był ośmio krot nie no mi no wa ny
do Eu ro pej skiej Na gro dy Fun da cji „Mie sa van
den Ro he” (naj lep sza prze strzeń miej ska),
jest rów nież lau re atem wie lu in nych na gród.
R. Ko niecz ne go i T. Ko nio ra uję to w pre sti -
żo wym ran kin gu „Eu ro pe 40 un der 40”
(czter dzie stu naj lep szych ar chi tek tów
przed 40). Sa me pro jek ty Ro ber ta Ko niecz -
ne go tak że by ły i są wie lo krot nie na gra dza -
ne i wy róż nia ne (m.in. „Ho use of the
Year 2006”). Naj bar dziej zna ne re ali za cje biu -
ra KWK Pro mes to: dom OUTrial ny, dom
Aatrial ny, dom bez piecz ny, dom au to ro dzin -
ny, mul ti VIL LA, Ar ka Ko niecz ne go (wy ko na -
ny z be to nu, dom ro dzin ny ar ty sty w Bren -
nej) czy Mu zeum Na ro do we „Prze ło my”
w Szcze ci nie. To masz Ko nior (ur. 1968 r.) jest
au to rem m.in. ob sy pa nych na gro da mi: Ty -
skie go Mu zeum Pi wo war stwa i Mu zeum Re -
gio nal ne „Bro wa rium”, (re ali za cja 2004 r.),
Cen trum Na uki i Edu ka cji Mu zycz nej „Sym -
fo nia”, (Ka to wi ce, re ali za cja 2007 r.) i no wej
sie dzi by Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej
Pol skie go Ra dia, (Ka to wi ce, re ali za cja 2014)
oraz pro jek tu prze bu do wy stre fy śród miej skiej

Po li tech ni ka Śla ska, Wy dział Bu dow nic twa 
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w Ka to wi cach. Stwo rzył też np. ze spo ły
miesz ka nio we w Do li nie Trzech Sta wów
i „Wil le Par ko wa” w Ka to wi cach. Mał go rza -
ta Pi lin kie wicz i To masz Stud nia rek („Ar chi -
stu dio”) na co dzień łą czą mo der nizm z ar -
chi tek tu rą zie lo ną stwo rzy li m.in. do my
sie dli sko we w Ma ło pol sce, za pro jek to wa li
osie dle miesz ka nio we w Sie mia no wi cach
Ślą skich i... mo nu men tal ny gmach Są du
Okrę go we go w Ka to wi cach, na wią zu ją cy
do idei żel be to wych kon struk cji ka to wic kie -
go bu dow nic twa mię dzy woj nia38.

W Ka to wi cach, sto li cy woj., o ich no wo -
cze snym kra jo bra zie prze są dza ją też gma -
chy m.in. ban ków, wie żow ca „Al tus” (naj wyż -
szy bu dy nek w mie ście, ma 125 m
wy so ko ści) i in nych ho te li oraz obiek tów uży -
tecz no ści pu blicz nej, czy Mię dzy na ro do we
Cen trum Kon gre so we. Po ło żo ny w śród mie -
ściu głów ny dwo rzec (prze bu do wa ny
w XXI w.) jest jed nym z naj więk szych i naj -
waż niej szych te go ty pu obiek tów w Pol sce.
Sza cu je się, że rocz nie mo że ko rzy stać
z nie go ok. 10 mln pa sa że rów.

1.11.�IN�FRA�STRUK�TU�RA�RE�GIO�NU

Jak wska zu je dr A. Dziu ba, w 1989 r. w wo -
je wódz twie ka to wic kim znaj do wa ło się 65 ko -
palń wę gla ka mien ne go, 13 elek trow ni i 19
hut że la za. Dzia ła ło tu po nad to 255 przed -
się biorstw bu dow la nych, 82 rol ni cze i pra -
wie 35 tys. nie wiel kich za kła dów rze mieśl -
ni czych. W pa rze z prze my słem szła
naj bar dziej roz bu do wa na w Pol sce in fra struk -
tu ra trans por to wa. Gę stość dróg i szla ków
ko le jo wych by ła śred nio dwa ra zy więk sza
niż w in nych re gio nach Pol ski. Na te re nie wo -
je wódz twa, w Tar now skich Gó rach, znaj du -
je się je den z naj więk szych wę złów ko le jo -
wych w Eu ro pie. Układ trans por tu dro go we go
wo je wódz twa jest zo rien to wa ny głów nie
w kie run kach wschód -za chód (po przez au -
to stra dę A4, ko ry tarz E40) oraz pół noc -po -
łu dnie po przez dro gi kra jo we DK86 (E75),
DK81, S1 (E75), S96, a tak że do ce lo wo au -
to stra dę A1. Tra sy pro wa dzą w stro nę gra -
ni cy pol sko -ukra iń skiej, do Nie miec, a na po -
łu dnie do Pra gi, Bra ty sła wy i Wied nia.
Do naj więk szych in we sty cji dro go wych wo -
je wódz twa pierw szej i dru giej de ka dy XXI w.
za li cza się po wsta nie: au to stra dy A4 iA1, dro -
gi eks pre so wej S1 i S69, ob wod nic za chod -
niej w Biel sku -Bia łej i w Ja worz nie oraz Dro -
go wej Tra sy Śred ni co wej39. 

DTŚ -ka ma 31,3 km, prze bie ga przez Ka -
to wi ce, Cho rzów, Świę to chło wi ce, Ru dę
Ślą ską, Za brze i Gli wi ce, łą cząc mia sta ko -
nur ba cji ślą skiej i znacz nie skra ca jąc miesz -
kań com czas do jaz du. Znaj du je się tu aż 26
wę złów (w od róż nie niu od au to stra dy A4,
gdzie na po rów ny wal nym od cin ku jest ich tyl -
ko 6), dwa tu ne le pod ziem ne po ok. 600 m
dłu go ści każ dy, w Ka to wi cach i Gli wi cach.
Na ca łej dłu go ści jest bez ko li zyj na, w zna -
ko mi tej więk szo ści są tu po 3 pa sy ru chu.
Jej po my sło daw cą był Ta de usz Wnuk (ur.
w 1945 r.), któ ry w la tach 1979–1985 peł -
nił funk cję I wi ce wo je wo dy ka to wic kie go,
a w la tach 1985-1990 wo je wo dy ka to wic kie -
go. Eko no mi sta i spe cja li sta w za kre sie in -

Osie dle Ty siąc le cia w Ka to wi cach (zdję cie po czą tek lat 70.)

Ka to wi ce cen trum la ta 70.
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fra struk tu ry do sko na le ro zu miał, po trze by re -
gio nu. (W la tach 1971–1973 T. Wnuk prze -
wod ni czył miej skiej ko mi sji pla no wa nia
w So snow cu, był na stęp nie ko lej no wi ce pre -
zy den tem i pre zy den tem So snow ca, był rów -
nież se na to rem V ka den cji). Na zwa ny „oj -
cem DTŚ -ki” wska zy wał tak że już
w la tach 80. na utwo rze nie Ko lei Ru chu Re -
gio nal ne go (KRR), okre śla ną „ślą skim me -
trem” (praw dzi we nie mo gło by tu po wstać
z po wo du szkód gór ni czych, dla te go do brym
roz wią za niem mia ła być szyb ka ko lej, pro -
wa dzo na rów no le gle do li nii już ist nie ją cych).
Po mysł po wsta nie szyb kiej ko lei tak że po -
wra ca obec nie, miał by być jed nym z naj waż -
niej szych za dań przy szłej „Me tro po lii ślą -
skiej”. Ta de usz Wnuk był tak że ini cja to rem

po wsta wa nia ko lej nych osie dli miesz ka -
nio wych, któ re sku tecz nie zmie ni ły kra jo braz
miast przede wszyst kim Za głę bia Dą brow -
skie go, zwłasz cza So snow ca, Dą bro wy
Gór ni czej, Bę dzi na. (Zmarły w ubiegłym roku
Tadeusz Wnuk był też współ za ło ży cie lem
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, od 2007 do
2017 ro ku spra wował funk cję pre zy den ta
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach)40. 

W ca łej Pol sce w la tach 1970-1985 po -
wsta ło ok. 1,5 mln miesz kań „z wiel kiej pły -
ty”. W 1980 r. (szczy to wa ilość) zre ali zo wa -
no ok. 150 tys. miesz kań z „wiel kiej
pły ty” – 78,3 proc. ogó łu bu dow nic twa.
Na te re nie daw nych woj. ka to wic kie go, czę -
sto chow skie go i biel skie go w la tach 1970-85
po wierzch nia ścian zewn. bu dyn ków z „wiel -

kiej pły ty” wy nio sła ok. 13 mln m kw. (w tym
ok. 11,5 mln to wy łącz nie daw ne woj. ka to -
wic kie, czy li te ren aglo me ra cji ślą skich i za -
głę biow skich).

Ta kie bu dow nic two by ło tak że po pu lar ne
w Eu ro pie (np. w Niem czech). (Naj więk sze
pol skie bu dyn ki te go ty pu to np. gdań ski „fa -
lo wiec”, a w woj. ślą skim m.in. 11-klat ko we
bu dyn ki w Ja strzę biu -Zdro ju). Jesz cze w la -
tach 90. XX w. uwa ża no, że bu dow nic two
wiel ko pły to we trze ba bę dzie wy bu rzać, mo -
że być bo wiem nie bez piecz ne dla miesz kań -
ców. Naj now sze ba da nia prze czą te mu jed -
nak. „Wiel ka pły ta” jest trwa ła i bez piecz na.
Pro ble mem oka zu je się być wy łącz nie ko ro -
zja, ele men tów me ta lo wych. Wy ko na nie ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ków, wła ści wa wen ty -

Ka to wi ce Rod no

Ka to wi ce dom han dlo wy „Ze nit”

Ryb nik te atr i fil har mo niaKa to wi ce dwo rzec ko le jo wy la ta 70.
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la cja sku tecz nie je za bez pie czą na wie le lat.
Roz wią za nia wy ma ga pro blem bra ku par kin -
gów w osie dlach wiel ko pły to wych i zbyt cia -
snych po miesz czeń. Te ma ty ce „wiel kiej pły -
ty” po świę ci ła zresz tą wie le miej sca Ślą ska
Izba Bu dow nic twa or ga ni zu jąc kil ka ogól no -
pol skich kon fe ren cji na uko wych po świę co -
nych te mu te ma to wi41.

Przy kła da mi bu do wy no wo cze snych miast
PRL -u by ły Ty chy (tak że Ja strzę bie), któ re
do po cząt ku lat 50. mia ły sta tus gmi ny
wiej skiej. Bu do wa no we go No wych Ty -
chów, któ re speł niać mia ły ro lę mia sta -sy -
pial ni dla Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my -
sło we go ru szy ła w la tach 50. Pierw sze
wy bu do wa ne osie dle miesz ka nio we zo sta -
ło ozna czo ne li te rą „A”. Na stęp ne na zy wa -
ne by ły we dług ko lej nych li ter al fa be tu. Au -
to rem pro jek tu osie dla „A” był Ta de usz
Teo do ro wicz -To do row ski. Przez osie dle
prze cho dzą dwie osie kom po zy cyj ne:
wschód -za chód, któ rą sta no wi ul. Ar ka do -
wa oraz pół noc -po łu dnie. Krzy żu ją się one
na pla cu św. An ny, któ ry jest punk tem cen -
tral nym osie dla, znaj du ją się tu: bi blio te ka,
pocz ta, lo ka le han dlo we i usłu go we oraz bu -
dy nek daw ne go Do mu Kul tu ry „Gór nik”,
gdzie ka rie rę za czy nał Ry siek Rie del le gen -
dar ny wo ka li sta gru py „Dżem”. Osie dle mi -
mo wie lu bra ków so cre ali stycz nej re ali za cji
jest cie ka wą re ali za cją. Mia sto dba, by za -
cho wać je go kom po zy cję dla przy szłych po -
ko leń. Ge ne ral ny mi pro jek tan ta mi mia sta
No we Ty chy by li ar chi tek ci Han na Adam -
czew ska -Wej chert i Ka zi mierz Wej chert.
W la tach 70. przy łą cza no do Ty chów ko lej -
ne miej sco wo ści, któ re w cza sach de mo kra -
cji z po wro tem uzy ska ły sta tus sa mo dziel -
nych gmin np. Bie ruń, Lę dzi ny, czy Ko biór.
(Licz ba miesz kań ców wzro sła z ok. 30 tys.
w 1955 r. do pra wie 200 tys. w r. 1990, obec -
nie w Ty chach miesz ka ok. 130 tys. lu dzi).

NA PRZE�ŁO�MIE XX I XXI W.

– W la tach 70. wy daj ność go spo dar czą re -
gio nu moż na by ło zi lu stro wać efek tyw ny mi
prze licz ni ka mi, każ dy kwa dra to wy ki lo metr
tej zie mi da je pro duk cję 6-krot nie więk szą,
za pew nia pra ce 7-krot nie więk szej licz bie lu -
dzi i przy no si do chód na ro do wy 5-krot nie
więk szy niż sta ty stycz ny śred ni ki lo metr
gdzieś w Pol sce. No wy ele ment oprócz wę -
gla i sta li two rzy ły ga łę zie prze my słu: sa mo -
cho do we go, ma szy no we go i two rzyw sztucz -
nych. Za mie rze nia zma te ria li zo wa ły się
m.in. ja ko Fa bry ka Sa mo cho dów Ma ło li tra -
żo wych w Ty chach i Biel sku -Bia łej, pro du -
ku ją ca Fia ta 126p – je den z sym bo li gier kow -
skie go do bro by tu – pod kre śla prof. dr hab.
Elż bie ta Ka szu ba, hi sto ryk Uni wer sy te tu
Wro cław skie go42.

W la tach 70. roz wi jał się ca ły Gór no ślą -
ski Okręg Prze my sło wy, (obej mu ją cy jed -
nost ki prze my sło we w środ ko wo -wschod niej
czę ści obec ne go wo je wódz twa ślą skie go).
No we ośrod ki prze my słu po wsta wa ły w po -
bli żu Opo la, Czę sto cho wy, Ryb ni ka, Biel ska
i nad ka na łem Kłod nic kim. W Dą bro wie Gór -
ni czej zlo ka li zo wa no kom bi nat me ta lur gicz -

Osie dle miesz ka nio we w So snow cu (la ta 60)

Bu do wa osie dla w ROW

Osie dle miesz ka nio we w Czę sto cho wie
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ny Hu ta „Ka to wi ce” naj no wo cze śniej szy
w Pol sce (two rzy ły go m.in. dzi siej sza Hu -
ta Ban ko wa w Dą bro wie Gór ni czej, Za kła -
dy Kok sow ni cze im. Po wstań ców Ślą skich
w Zdzie szo wi cach, a od po ło wy lat 80. tak -
że no wo po wsta ła dą brow ska kok sow nia
„Przy jaźń”). Dzię ki nie mu Pol ska awan so wa -
ła w pro duk cji sta li z 10 na 8 miej sce w świe -
cie. Roz po czę cie ro bót na te re nie głów ne go
pla cu bu do wy mia ło miej sce 15 kwiet nia 1972
r., przy bu do wie hu ty pra co wa ło ok. 50 tys.
osób. W 1976 r. na stą pił pierw szy spust 30
ton su rów ki z Wiel kie go Pie ca nr 1 i roz ruch
sta low ni, a po tem wy top sta li w kon wer to rze.
W 1977 r. ro ku wy ko na no 20 mln ton spie -
ku. Po la tach roz ma chu pod ko niec lat 90.
prze ży wa ła po waż ne pro ble my go spo dar cze,
jak wie le in nych za kła dów prze my sło wych
w re gio nie. Hu ta za trud nia ła w la tach 80.
ok. 30 tys. osób, w 1997 r. ok. 20 tys.,
a w 2001 r.... ok. 6 tys. lu dzi.

– Hu ta zmie ni ła Dą bro wę Gór ni czą.
Z mia sta, w któ rym za miesz ki wa ło ok. 40 tys.
osób sta ła się mia stem po nad 100-tys.
Do dziś jest naj więk sza ob sza ro wo w woj.
ślą skim. W la tach 70. w skład Dą bro wy, włą -
czo no ob sza ry na zwa ne dziś dziel ni ca mi zie -
lo ny mi, któ re prze są dza ją o jej wy jąt ko wym
ko lo ry cie. Na czel ni kiem mia sta i prze wod -
ni czą cym Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro -
do wej w la tach 1972 – 1981 był zmar ły kil -
ka lat te mu Ro man Ku lej. Ro man Ku lej,
wspo mi nał, że kom bi nat me ta lur gicz ny bu -
do wał ca ły Śląsk i ca ła Pol ska. Co cie ka we
hu ta po cząt ko wo mie ści ła się w po wie cie bę -
dziń skim, ale na spo tka niu z oka zji Bar bór -
ki za py ta no pre mie ra Ja ro sze wi cza, jak to
bę dzie wy glą da ło, kie dy hu ta bę dzie gmin -
na? Przy znał ra cję i wkrót ce te re ny, na któ -
rych po wsta wa ła hu ta włą czo ne zo sta ły
do Dą bro wy Gór ni czej. War to przy po mnieć,
że sa ma hu ta sta no wi ła ma łe mia sto z wła -
sną ko mu ni ka cją, skle pa mi, sto łów ka mi,
punk ta mi służ by zdro wia, roz gło śnią ra dio -
wą, czy na wet... szklar nia mi – tłu ma czy Ar -
ka diusz Ry bak, dy rek tor Mu zeum Miej -
skie go „Szty gar ka” w Dą bro wie Gór ni czej,
któ re w ub. współ or ga ni zo wa ło ob cho -
dy 100-le cia praw miej skich Dą bro wy i ju -
bi le usz 40 lat hu ty.

Hu ta jest pro du cen tem szyn ko le jo wych
i tram wa jo wych dla PKP i od bior ców za gra -
nicz nych w Niem czech, In diach, Bra zy lii.
Z wy ro bów hu ty przy go to wa no nie tyl ko wie -
le obiek tów w Pol sce (tyl ko w na szym re gio -
nie ha le Opla w Gli wi cach i sta cję od siar cza -
nia Elek trow ni Ja worz no III), ale i naj dłuż szy
most na świe cie w San Fran ci sco, la kier nię
To yo ty k. Pa ry ża, „Twin To wer” w Wied niu,
ha le i ter mi nal lot ni ska Ru zyn w Pra dze43.
Od 2003 r. hu ta na le ży do kon cer nu Pol skie
Hu ty Sta li, a dziś jest chlu bą „Ar ce lor Mit tal
Po land”, któ ry obej mu je też daw ną hu tę „Flo -
rian” w Świę to chło wi cach, hu tę im. T. Sen -
dzi mi ra w Kra ko wie, daw ną wal cow nię Hra -
bia Re nard w So snow cu, Hu tę Kró lew ską
w Cho rzo wie i kok sow nię Zdzie szo wi ce. „Ar -
ce lor Mit tal Po land” jest naj więk szym pro du -
cen tem sta li w Pol sce, za trud nia ją cym po -
nad 11 tys. pra cow ni ków w sze ściu
od dzia łach w wo je wódz twach ślą skim, ma -

Fa bry ka wiel kich płyt

Gi szo wiec bu do wa osie dla „Sta szic”

Ty chy mia sto, któ re po wsta ło od pod staw 
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ło pol skim i opol skim. Dzię ki in we sty cjom, któ -
rych war tość w la tach 2004-2014 się gnę ła po -
nad 5 mld zł kon cern jest dziś jed nym z naj -
no wo cze śniej szych pro du cen tów sta li
w Eu ro pie44.

Po dob nie naj waż niej sze dla roz wo ju mia -
sta Ty chy by ło po wsta nie w 1973 r.
Fa bry ki Sa mo cho dów Ma ło li tra żo wych, któ -
ra w 1992 r. zo sta ła prze kształ co na we „Fiat
Au to Po land”, a w XXI w. w spół kę „Fiat Chry -
sler Au to mo bi les”. W la tach 70. i 80. w fa bry -
ce (jej 12 za kła dów dzia ła ło m.in. w Biel sku -
-Bia łej, Sko czo wie, So snow cu czy
Czę sto cho wie, w Biel sku ist niał po nad to
Ośro dek Ba daw czo -Roz wo jo wy) wy pro du -
ko wa no bli sko 350 tys. sa mo cho dów mar ki
Sy re na. Po za koń cze niu pro duk cji sy re ny na -
stą pi ła era Pol skie go Fia ta 126p, (oraz Pol -
skie go Fia ta 126 Bis). Zdol ność pro duk cyj -
na za kła du wzro sła do ok. 60-70 tys. sztuk
rocz nie. „Fiat Au to Po land” w 2009 r. wy pro -
du ko wał pra wie 600 tys. sztuk aut. Za kład
w Ty chach był w 2009 naj więk szą fa bry ką
Fia ta w Eu ro pie, a dru gą co do wiel ko ści
na świe cie. W na szym re gio nie po wsta wa -
ły np. uno, pun to, bra vo, bra va, pan da.
W 2016 r. ty ska fa bry ka wy twa rza ła mo de -
le Fia ta 500, Lan cii Yp si lon, Abar tha i For da
Ka. War to przy to czyć tu też pro ble ma ty kę
mia sta Gli wi ce i pro du cen ta Opla. W mar -
cu 2017 r. gru pa PSA prze ję ła, GM, któ ry był
wła ści cie lem Opla przez 90 lat. Trans ak cja
opie wa ła na ok. 2,2 mld eu ro45. 

– Umo wa sprze da ży do ty czy ła 12 za kła -
dów Opla oraz je go bry tyj skiej mar ki Vau -
xhall, za trud nia ją cych ok. 40 tys. osób.
W pol skich fa bry kach Ge ne ral Mo tors pra -
cu je ok. 4,1 tys. osób. W Gli wi cach po wsta -
ją mo de le Opel i Vau xhall Astra, w Ty chach
wy twa rza ne są sil ni ki oraz dzia ła Cen trum
Usług Wspól nych. Gli wic ki za kład wy pro du -
ko wał w ub. ro ku re kor do wą ilość po -
nad 200 tys. sa mo cho dów, w tym ro ku pla -
nu je po dob ny wy nik. Po prze ję ciu Opla
gru pa PSA sta nie się dru gim, co do wiel ko -
ści kon cer nem mo to ry za cyj nym w Eu ro pie.
W ubie głym ro ku pro du cent, ofe ru ją cy ta kie
mar ki, jak Peu ge ot, Ci tro en, DS, sprze dał 3,1
mln aut. Opel w tym sa mym cza sie osią gnął
wy nik ok. 1,2 mln sprze da nych sa mo cho -
dów. Po po łą cze niu sił wię cej od no we go
kon cer nu bę dzie sprze da wał na tym ryn ku
już tyl ko nie miec ki Volks wa gen – re la cjo nu -
je Adam Pi kul, dzien ni karz ga ze ty lo kal nej
„No wi ny Gli wic kie” i por ta lu int46.

Je śli cho dzi o wy do by cie wę gla w okre -
sie po wo jen nym otwar to tu 24 no we ko pal -
nie (naj młod sza w 1995 r. zo sta ła otwar ta
ko pal nia w „Bu dryk” w „Or non to wi cach,
naj star sza „Murc ki” kon ty nu uje wy do by cie
od po ło wy XVIII w.). Ak tu al nie w wo je -
wódz twie ślą skim wę giel wy do by wa 27 ko -
palń wę gla ka mien ne go czy li o po nad po -
ło wę mniej w po rów na niu z koń co wym
okre sem go spo dar ki so cja li stycz nej (1989),
kie dy to funk cjo no wa ło 70 ko palń. Naj -
więk szy mi ośrod ka mi gór ni czy mi od wie lu
lat są: Ka to wi ce, gdzie czyn ne są trzy ko pal -
nie: „Wu jek” „Sta szic -Murc ki” i „Wie czo rek”;
Ru da Ślą ska rów nież z trze ma ko pal nia mi:
„Biel szo wi ce”, „Po kój”, „Ha lem ba -Wi rek”

oraz Ja strzę bie -Zdrój, gdzie funk cjo nu je
jed na ko pal nia „Bo ry nia -Zo fiów ka -Ja strzę bie”
z trze ma od dzia ła mi. W wy ni ku pro ce sów re -
struk tu ry za cyj nych i li kwi da cji, w po zo sta łych
mia stach Za głę bia Gór no ślą skie go czyn -
na jest za zwy czaj jed na ko pal nia, cho ciaż
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta mo -
gą znaj do wać się po la gór ni cze kil ku ko palń
(By tom, Za brze, Pie ka ry Ślą skie). W 2011 ro -
ku wy do by to w Pol sce 76,5 mln ton, z cze -
go 66,9 mln ton, czy li 87,5 proc. po cho dzi -
ło z wo je wódz twa ślą skie go. (Na prze ło mie
lat 70. i 80. ko pal nie pro du ko wa ły ok. 200 mln
ton wę gla rocz nie). Spa dek po py tu na pol -
ski wę giel i kło po ty fi nan so we wy twór ców do -
pro wa dzi ły do istot nych zmian na ma pie go -
spo dar czej re gio nu, po łą cze nia się sek to ra
wy do byw cze go i prze twór stwa wę gla.
W 2016 r. po wsta ła Pol ska Gru pa Gór ni cza,
w jej skład wcho dzi 15 ślą skich ko palń, (pie -
nią dze na ra to wa nie ko palń wy ło ży ły fir my
z sek to ra wy twór cze go m.in. „Wę glo koks”,
PGNiG, PGE i „Ener ga”, TF „Si le sia”,
„Enea”). W PPP pra cu je ok. 43 tys. osób47.

Zmia ny struk tu ry go spo dar ki wo je wódz -
twa w tym oczy wi ście prze my słu do ko nu ją
się w XXI w. m.in. po przez no we fir my po -
wsta ją ce w Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fie
Eko no micz nej, w któ rej za in we sto wa no 50
proc. ka pi ta łu umiesz czo ne go we wszyst kich
te go ty pu stre fach w Pol sce. od 1996
do 2012 po wsta ło tu ok. 50 tys. miejsc pra -
cy. Ślą skie jest naj więk szym w kra ju pro du -
cen tem sa mo cho dów. Prze mysł mo to ry -
za cyj ny od gry wa ją cy istot ną ro lę w eks por cie
re gio nu przy cią gnął licz ne fir my współ pra -
cu ją ce z kon cer na mi Fiat i GM, są to pro du -
cen ci za rów no czę ści pla sti ko wych (zde rza -
ki, zbior ni ki pa li wa, de ski roz dziel cze, itp.,
me ta lo wych (ele men ty ka ro se rii), wy po sa -
że nia wnętrz sa mo cho dów, (po dusz ki po -
wietrz ne, fo te le), jak rów nież ele men tów pod -
wo zi i na pę du48. 

– Wśród sek cji – prze twór stwo prze my -
sło we naj wyż szą licz bą pra cu ją cych, a rów -
no cze śnie naj wyż szą war to ścią pro duk cji
sprze da nej wy róż nia ła się pro duk cja po jaz -
dów sa mo cho do wych, przy czep i na czep.
Wią że się to z fak tem lo ka li za cji w wo je wódz -
twie ślą skim świa to wych pro du cen tów sa -
mo cho dów ta kich jak „Fiat” czy „Ge ne ral Mo -
tors” oraz firm zwią za nych z prze my słem
sa mo cho do wym spo śród, któ rych na le ży wy -
mie nić „Isu zu”, „Fiat Po wer tra in Tech no lo -
gies Po land”, „TRW”, „Ma gne ti Ma rel li”,
„Hut chin son”, „Ne xte er Au to mo ti ve” i „Ten -
ne co Au to mo ti ve” – wska zu je prof. dr hab.
Ma ria Tkocz, wie lo let ni pra cow nik In sty tut
Geo gra fii Eko no micz nej UŚ w So snow cu.

We współ pra cy z prze my słem wy do byw -
czym, ener ge tycz nym i mo to ry za cyj nym
w pierw szej de ka dzie XXI w. po wstał no wo -
cze sny prze mysł elek tro ma szy no wy. Waż -
na część go spo dar ki wo je wódz twa. Sys te -
ma tycz nie zy sku je na zna cze niu prze mysł
spo żyw czy. Bran ża pi wo war ska by ła jed ną
z pierw szych, w któ rych roz po czę ła się
pry wa ty za cja. Prze ję cie przez za gra nicz nych
in we sto rów bro wa rów na Ślą sku przy czy ni -
ło się do pod nie sie nia ich po zio mu tech no -
lo gicz ne go i wzro stu pro duk cji, bli sko 30

proc. pi wa wa rzo ne go w Pol sce po cho dzi
z woj. ślą skie go. Sprzy ja ją ce wa run ki do roz -
wo ju zna la zły tu też fir my zwią za ne z prze -
my słem lot ni czym, elek tro nicz nym, (wy -
twa rza ją ce m.in. urzą dze nie nadaw cze,
te le wi zyj ne, ra dio we i te le ko mu ni ka cyj ne,
ma szy ny biu ro we, kom pu te ry. Pod wzglę dem
licz by pod mio tów ko rzy sta ją cych z bar dzo
no wo cze snych tech no lo gii re gion zaj mu je
dru gie miej sce w kra ju po wo je wódz twie ma -
zo wiec kim49.
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