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W NU ME RZE: Sza�now�ni�Pań�stwo,

Kie�ru�ję�do Pań�stwa�sło�wa�po na�szej XXIII�Ga�li�Bu�dow�nic�twa�–�był�to
suk�ces. XXIII�Ga�la�Bu�dow�nic�twa� roz�po�czę�ła� ju�bi�le�usz 20-le�cia�ŚlO�IIB
oraz 25-le�cia�ŚIB.�Re�la�cję�z te�go�świę�ta�znaj�dzie�cie�Pań�stwo�w dal�szej
czę�ści�Fo�rum.�Mo�że�my�za�dać�so�bie�py�ta�nie,�czy�mi�ja�ją�cy�rok�był�dla�nas
uda�ny� po�mi�mo� pan�de�mii?� –� Otóż� tak.� Uda�ło� nam� się� zor�ga�ni�zo�wać
me�ry�to�rycz�ne�se�mi�na�ria�z du�żą�fre�kwen�cją�oraz�uda�ło�nam�się�ra�zem
z ŚlO�IIB� przy�go�to�wać� aneks� do po�ro�zu�mie�nia� Fo�rum� Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go�–�to�waż�ne�wy�da�rze�nie.

Mi�ja�ją�cy�rok�wpro�wa�dził�no�we�roz�wią�za�nia�w za�kre�sie�usta�wy�Pra�wo
bu�dow�la�ne,�usta�wy�o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych�oraz�w roz�po�rzą�-
dze�niach�re�gu�lu�ją�cych�bu�dow�nic�two.�Owo�ce�tych�zmian�zo�ba�czy�my�w no�-
wym�ro�ku.�Jed�no�cze�śnie�nie�moż�na�za�po�mnieć�o ra�żą�co�du�żym�wzro�ście
cen�ma�te�ria�łów�bu�dow�la�nych�i jed�no�cze�śnie�ich�bra�kach,�któ�ry�spra�wia,
że�kon�dy�cja�fi�nan�so�wa�bran�ży�bu�dow�la�nej,�głów�nie�ma�łych�i mi�kro�firm,
jest�bar�dzo�nie�sta�bil�na.�

Za�ska�ku�ją�ce�pod�nie�sie�nie�cen�me�diów�prąd,�gaz,�cen�tral�ne�ogrze�wa�-
nie,� po�dat�ki,� plus� re�kor�do�wa� in�fla�cja� zu�bo�ży� na�sze� spo�łe�czeń�stwo,
któ�re�mo�że�zde�cy�do�wa�nie�po�wstrzy�mać�się�od re�mon�tów�i no�wych�in�we�-
sty�cji�–�to�są�ko�lej�ne�za�gro�że�nia�dla�ist�nie�nia�mi�kro�firm.�Każ�dy�po�wi�nien
przy�go�to�wać�się�do zmie�nia�ją�cych�się�wa�run�ków��– in�fla�cja�po�wo�du�je�zja�-
wi�sko�nie�ko�rzyst�ne�dla�oby�wa�te�li�–�każ�da�wy�pła�ta�ma�re�al�nie�niż�szą�war�-
tość�ryn�ko�wą.�Trze�ba�o tym�pa�mię�tać�przy in�dek�so�wa�niu�kon�tra�hen�tów
co�mie�siąc,�o po�ziom�in�fla�cji.�

Przed na�mi�–�Izbą�no�wy,�ju�bi�le�uszo�wy�rok�wie�lu�wy�da�rzeń:�Tar�gi�Bu�-
dow�nic�twa,� Se�mi�na�ria,� Szko�le�nia,� Ju�bi�le�usze.� Cze�ka�my� na dal�szą,
efek�tyw�ną�współ�pra�cę.�Bądź�cie�Pań�stwo�ra�zem�z na�mi.

Ma�riusz�Czy�szek

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

SŁOWO WSTĘPNE
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Po wo ła ne w 2008 ro ku Fo rum Bu dow nic -
twa Ślą skie go jest plat for mą wspól ne go dzia -
ła nia sa mo rzą dów za wo do wych oraz go spo -
dar czych, or ga ni za cji po za rzą do wych oraz
szkół wyż szych dzia ła ją cych w sek to rze
bu dow nic twa wo je wódz twa ślą skie go. Ślą -
skie bu dow nic two, w ra mach Fo rum re pre -
zen to wa ło bli sko 40 tys. osób in dy wi du al -
nych, ja ko ka dra in ży nie ryj no -tech nicz na
sa mo rzą dów za wo do wych i sto wa rzy szeń
oraz po nad 300 or ga ni za cji go spo dar czych
oraz przed sta wi cie le uczel ni wyż szych.

Pod prze wod nic twem Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa, wspól ny mi przed się wzię cia mi
Fo rum sta ły się co rocz nie or ga ni zo wa ne re -
gio nal ne spo tka nia bran żo we oraz kon fe ren -
cje, ja ko – „Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo ści”, ob cho dy Ślą skie go
Dnia Bu dow la nych oraz wy daw nic two kwar -
tal ni ka „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Naj waż niej szym jed nak efek tem me ry to -
rycz nej kon so li da cji uczest ni ków Fo rum
by ło sfor mu ło wa nie wie lu opi nii, sta no wisk
i re ko men da cji le gi sla cyj nych ma ją cych re -
al ny wpływ na funk cjo no wa nie oraz roz wój
sek to ra nie tyl ko w woj. ślą skim ale i w ca -
łym kra ju.

Mi ja ją ce la ta, do ko nu ją ce się zmia ny le -
gi sla cyj ne, dy na micz na sy tu acja ryn ko wa
oraz nie ocze ki wa ny okres pan de mii wy kre -
ował po trze bę re or ga ni za cji Fo rum. Głów -
nym ce lem sta ły się zin ten sy fi ko wa ne
wspól ne dzia ła nia. Wy ko rzy sta nie do świad -

cze nia oraz me ry to rycz ne go po ten cja łu
Sy gna ta riu szy tak, by dzia łać efek tyw nie.
By umac niać i roz wi jać re gio nal ne bu dow -
nic two. De fi nio wać pro ble my, kre ować szan -
se, a na stęp nie szyb ko i sku tecz nie dzia łać,
z po sza no wa niem i za cho wa niem od ręb no -
ści i do bre go imie nia każ de go Sy gna ta riu -
sza Fo rum.

Z te go wła śnie po wo du, do tych cza so wi
człon ko wie Fo rum pod ję li de cy zję o zmia -
nie for mu ły dzia ła nia oraz o po sze rze niu sze -
re gów o ko lej ne or ga ni za cje oraz sto wa rzy -
sze nia za wo do we i go spo dar cze
z wie lo let nim do świad cze niem, w sze re gach
któ rych od lat dzia ła ją oso bo wo ści i au to ry -
te ty go spo dar ki, i bu dow nic twa ślą skie go.

Pod pi sa nie anek su do po ro zu mie nia
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” na stą pi -
ło 13 paź dzier ni ka 2021 r. w sie dzi bie Ślą -
skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa w Ka to wi cach. Do ku ment pod pi sa li
sy gna ta riu sze: 

Ślą ska Izba Bu dow nic twa,
Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow -

nic twa,
Po li tech ni ka Ślą ska,
Po li tech ni ka Czę sto chow ska,
Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach,
Aka de mia Tech nicz no-Hu ma ni stycz na

w Biel sku-Bia łej,
Ślą ska Okrę go wa Izba Ar chi tek tów Rze -

czy po spo li tej Pol skiej,
Pol ska Izba Eko lo gii,

Naj�waż�niej�sze�ce�le�i kie�run�ki�dzia�łal�-
no�ści�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go:

✔ uzgad nia nie i re pre zen to wa nie
wspól ne go sta no wi ska do pro jek tów le -
gi sla cyj nych do ty czą cych w szcze gól no -
ści ob sza rów: pro ce sów in we sty cyj nych,
pra wa bu dow la ne go, sys te mu pla no wa -
nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
tech nik i tech no lo gii bu dow nic twa, go spo -
dar ki miesz ka nio wej, ko mu nal nej, nie ru -
cho mo ści oraz pro gra mów ochro ny
i kształ to wa nia śro do wi ska;

✔ współ dzia ła nie z wła dza mi pań -
stwo wy mi i sa mo rzą dem te ry to rial nym
wo je wódz twa oraz po sła mi i se na to ra mi
wo je wódz twa ślą skie go w za kre sie re gio -
nal nej po li ty ki do ty czą cej in we sty cji i bu -
dow nic twa, a tak że w po zo sta łych ob sza -
rach dzia łal no ści re pre zen to wa nych przez
sy gna ta riu szy Fo rum;

✔ two rze nie wa run ków dla wpro wa dza -
nia ocze ki wa nych zmian zmie rza ją cych
do po pra wy sta nu ilo ścio we go i ja ko ścio -
we go kształ ce nia za wo do we go kadr
w za wo dach bu dow la nych, zwłasz cza
w za kre sie ści ślej sze go po wią za nia po -
trzeb ryn ku pra cy z kie run ka mi kształ ce -
nia;

✔ pod no sze nie ja ko ści na ucze nia
i wy cho wa nia oraz uno wo cze śnia nia
pro ce su kształ ce nia;

✔ pod no sze nie i pro pa go wa nia za sad
od po wie dzial no ści za wo do wej i ety ki
wśród uczest ni ków pro ce su in we sty cyj -
ne go;

✔ wspie ra nie dzia łal no ści sy gna ta riu -
szy Fo rum po przez dzia łal ność in for ma -
cyj ną do ty czą cą moż li wo ści po zy ska nia
do ta cji z fun du szy eu ro pej skich i po zo sta -
łych form wspar cia;

✔ or ga ni zo wa nie wspól nych kon fe ren -
cji, se mi na riów, szko leń i uro czy sto ści dla
sy gna ta riu szy Fo rum;

✔ pro wa dze nie pro mo cji dzia łal no ści
sy gna ta riu szy Fo rum w środ kach ma so -
we go prze ka zu i na ła mach wła snych wy -
daw nictw;

✔ współ udział w two rze niu wspól ne go
cza so pi sma „Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go”, któ re go wy daw cą jest Ślą ska
Izba Bu dow nic twa;

✔ kie ro wa nie za pro szeń do uczest nic -
twa i dzia łal no ści w Fo rum do ko lej nych
or ga ni za cji pro wa dzą cych dzia łal ność
na ryn ku in we sty cji, bu dow nic twa, nie ru -
cho mo ści wo je wódz twa ślą skie go;

✔ po dej mo wa nie wspól nych dzia łań
w za kre sie współ pra cy z za gra nicz ny mi
or ga ni za cja mi sa mo rzą do wy mi bu dow nic -
twa oraz współ dzia ła nie w or ga ni zo wa -
niu mi sji go spo dar czych w dzie dzi nie bu -
dow nic twa.

Dzia�łać
efek�tyw�niej

PODPISANIE ANEKSU DO POROZUMIENIA „FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”
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Kra jo wa Izba Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi,

Re gio nal ny Zwią zek Re wi zyj ny Spół -
dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach,

In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi,
Ślą ska Izba Pra co daw ców,
Ślą ska Unia Bu dow la na,
Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu -

dow nic twa, Od dział w Biel sku-Bia łej,
Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu -

dow nic twa, Od dział w Czę sto cho wie,
Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu -

dow nic twa, Od dział w Ka to wi cach,
Sto wa rzy sze nie Elek try ków Pol skich, Od -

dział Gli wic ki,
Sto wa rzy sze nie Elek try ków Pol skich, Od -

dział Za głę bia Wę glo we go,
Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków

Gór nic twa w Ka to wi cach.
No wa for mu ła Fo rum Bu dow nic twa Ślą -

skie go za kła da po wo ła nie ja ko or ga nu kie -
ru ją ce go Pre zy dium Fo rum, dzia ła ją ce go
w skła dzie od 3 do 5 Sy gna ta riu szy. W skład
Pre zy dium Fo rum zo sta li wy bra ni:
Ma�riusz�Czy�szek – Pre zy dent Ślą skiej

Izby Bu dow nic twa,
Ro�man�Kar�wow�ski – Prze wod ni czą cy

Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa,
Ar�ka�diusz�Bo�rek – Pre zes Za rzą du In -

sty tu tu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi,
An�drzej�Kró�lic�ki – Pre zes Za rzą du Ślą -

skiej Unii Bu dow la nej,
An�drzej�Szy�dłow�ski – Prze wod ni czą cy

Za rzą du Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa, Od dział w Ka to -
wi cach.

Co istot ne, w pra cach Pre zy dium Fo rum,
z gło sem do rad czym, bę dą mo gli brać
udział rów nież za pro sze ni eks per ci z in nych
branż.



Forum Budownictwa Śląskiego (60) 2021 7

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA



8 Forum Budownictwa Śląskiego (60) 2021

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA

XXIII Ga la Bu dow nic twa

Uho�no�ro�wa�no�le�ade�rów�

ślą�skie�go�bu�dow�nic�twa

Mariusz�Czyszek�i�Roman�Karwowski

19 paź dzier ni ka w Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie od by ła się XXIII Ga la Bu dow nic twa. Im pre za zor ga ni zo -
wa na po rocz nej prze rwie spo wo do wa nej pan de mią ko ro na wi ru sa przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa i Ślą ską
Okrę go wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa by ła oka zją do pod su mo wa nia 2 let nich do ko nań śro do wi ska bu -
dow la ne go na sze go re gio nu. Tra dy cyj nie w Ga li wzię li udział par la men ta rzy ści, wła dze sa mo rzą do we miast
i po wia tów re gio nu, wła dze sa mo rzą dów za wo do wych, uczel ni wyż szych, sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz -
nych oraz przed sta wi cie le kra jo wych i re gio nal nych or ga ni za cji po za rzą do wych bu dow nic twa. W trak cie
uro czy sto ści na stą pi ło wrę cze nie od zna czeń re sor to wych, re gio nal nych, od znak, me da li ho no ro wych, a przede
wszyst kim na gród kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”. Uho no ro wa no rów nież po raz dru gi i to za okres
2020-2021 lau re atów kon kur su „In ży nier Ro ku” zor ga ni zo wa ne go przez ŚlO IIB oraz po raz pierw szy
wrę czo no Na gro dy Sztu ka i De sign w Prze strze ni Pu blicz nej i Sta tu et ki Bench Man Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej.
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Go spo da rza mi Ga li by li wi ta ją cy ze bra -
nych Ma�riusz�Czy�szek, pre zy dent Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa i Ro�man�Kar�-
wow�ski, prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB.
W krót kim wy stą pie niu Ro man Kar wow -
ski od niósł się do zmian w pra wie bu dow -
la nym, po zy tyw nie oce nia jąc wpro wa dza -
ną cy fry za cję pro ce su bu dow la ne go,
oraz po in for mo wał, że ni niej szą ga lą
Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa roz po czy na ob cho dy 20-le cia sa -
mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu dow -
nic twa na Ślą sku. 

Ma riusz Czy szek na wią zał do pod pi sa -
ne go 13 paź dzier ni ka 2021 przez 19 sy -
gna ta riu szy w sie dzi bie ŚlO IIB anek su
do po ro zu mie nia „Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go” – sy gna ta riu sze nie ma ją wąt -
pli wo ści, że wy po wia da nie się na te ma -
ty do ty czą ce bu dow nic twa jed nym wspól -
nym gło sem ca łe go ślą skie go śro do wi ska
bu dow la ne go jest ce lo we i za pew ne sku -
tecz niej sze niż każ de go z osob na. Fo rum
ma no wą for mu łę i no wych sy gna ta riu szy,
ale nie zmien nie je den cel – wspól ne
dzia ła nia w kie run ku roz wo ju bu dow nic -
twa wo je wódz twa ślą skie go.

W piąt ko wy wie czór spo tka li się w te atrze
przed sta wi cie le władz pań stwo wych, sa -
mo rzą dów miast i po wia tów ślą skie go
re gio nu, sa mo rzą dów za wo do wych, uczel -
ni wyż szych, sto wa rzy szeń na uko wo -
-tech nicz nych oraz or ga ni za cji po za rzą do -
wych bu dow nic twa. By li wśród nich m.in.
Je�rzy�Po�la�czek – Po seł na Sejm Rzecz -
po spo li tej Pol skiej, Adam�Ba�rył�ka, dy rek -
tor De par ta men tu Ar chi tek tu ry, Bu dow nic -
twa i Geo de zji Mi ni ster stwa Roz wo ju
i Tech no lo gii, Mi�chał�Wi�del�ski, dy rek tor
Ge ne ral ny Głów ne go In spek to ra tu Nad zo -
ru Bu dow la ne go, Da�riusz�Iska�nin, rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go, Elż�-
bie�ta�Oczko�wicz, Ślą ski Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go, Bo że na
Gol�da�mer�-Ka�pa�ła, dy rek tor Wy dzia łu In -
fra struk tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go, pre zy den ci i bur mi strzo wie ślą -
skich miast z pre zy den tem So snow ca
Ar�ka�diu�szem�Chę�ciń�skim na cze le, rek -
to rzy i dzie ka ni ślą skich uczel ni, a wśród
nich prof. dr hab. inż. Ar�ka�diusz�Mę�żyk,
rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej, prze wod ni -
czą cy rad oraz człon ko wie władz okrę go -
wych izb in ży nie rów bu dow nic twa – z ca -
łej Pol ski. 

Ad re sy prze sła li or ga ni za to rom Piotr
No�wak, mi ni ster Roz wo ju i Tech no lo gii,
oraz Do�ro�ta�Ca�bań�ska, p.o. Głów ne go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

W ko lej nym punk cie Ga la Bu dow nic twa
wrę cze nie me da li i od znak ho no ro wych,
na gród i ty tu łów oso bom zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

Uro czy sto ści uświet nił zna ko mi ty mu si -
cal „Za kon ni ca w prze bra niu” w wy ko na -
niu ar ty stów Te atru Roz ryw ki w Cho rzo wie.

Adam�Baryłka

Michał�Widelski
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BAKS

BAKS Sp.�z o.o.,�ul.�Zło�ta 7,
40-102�Ka�to�wi�ce

Tel.:�+48�730�36�83�83,�501 473 437
e�-ma�il:�baks�-ka�to�wi�ce@wp.pl

www.bak�ska�to�wi �ce.p l

Baks Sp. z o.o. to ze spół do świad czo nych eks per tów. Na szą mi sją jest do star cze nie sze re gu pro fe sjo nal nych usług bu dow -
la nych. Dys po nu je my od po wied nim za ple czem tech nicz nym i sprzę tem nie zbęd nym do pra wi dło we go wy ko na nia usług.
Głów na sie dzi ba fir my znaj du je się w Ka to wi cach, jed nak dzia ła my na te re nie ca łe go Ślą ska oraz oko lic. 

Ofer tę kie ru je my do wszyst kich, któ rzy po trze bu ją pro fe sjo nal ne go wspar cia z za kre su kom plek so wych usług
bu dow la nych. Je ste śmy mię dzy in ny mi part ne rem dla szkół, spół dziel ni miesz ka nio wych i za rząd ców nie ru cho mo ści dla któ rychwy -
ko ny wa li śmy pra ce w róż no rod nym za kre sie – wszyst ko za le ży od in dy wi du al nych po trzeb i pre fe ren cji na szych klien tów. 

Po przez re ali za cje sze re gu kon tro li bu dyn ków za pew nia my bez pie czeń stwo ty siąc om lu dzi – miesz kań com osie dli,
stu den tom uczel ni, uczniom w szko łach, pra cow ni kom w biu row cach i ha lach pro duk cyj nych oraz urzę dach, wier nym
w ko ścio łach, zwie dza ją cym w mu ze ach, dzie ciom na pla cach za baw, go ściom w ho te lach, cho rym i le ka rzom w szpi ta lach.
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Baks Sp.�z o.o.
z sie�dzi�bą�w Ka�to�wi�cach

• za kom�plek�so�we�i pro�fe�sjo�nal�ne�spra�wo�-
wa�nie�nad�zo�rów�i prze�glą�dów�obiek�tów
bu�dow�la�nych�oraz�dy�na�micz�ny�roz�wój
przed�się�bior�stwa.

Na�gro�dę�od�ebra�ła:
Kry�sty�na�Sze�ja –�Pre�zes�Za�rzą�du

Baks sp. z o.o. to ze spół do świad czo -
nych eks per tów. Na szą mi sją jest do star -
cze nie sze re gu pro fe sjo nal nych usług
bu dow la nych. Głów na sie dzi ba fir my
znaj du je się w Ka to wi cach, jed nak dzia -
ła my na te re nie ca łe go Ślą ska oraz oko -
lic. Ofer tę kie ru je my do wszyst kich, któ -
rzy po trze bu ją pro fe sjo nal ne go wspar cia
z za kre su kom plek so wych usług bu dow -
la nych. Po przez re ali za cje sze re gu kon -
tro li bu dyn ków za pew nia my bez pie czeń -
stwo ty siąc om lu dzi – miesz kań com
osie dli, stu den tom uczel ni, uczniom
w szko łach, pra cow ni kom w biu row cach
i ha lach pro duk cyj nych oraz urzę dach,
wier nym w ko ścio łach, zwie dza ją cym
w mu ze ach, dzie ciom na pla cach za baw,
go ściom w ho te lach, cho rym i le ka rzom
w szpi ta lach.

Ce�lem�kon�kur�su�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie”�jest�pro�mo�cja�dzia�łal�no�ści�in�we�sty�cyj�nej�i go�spo�dar�czej
oraz�moż�li�wo�ści�eks�por�to�wych�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�Na�gra�dza�ne�są�oso�by�i fir�my,�któ�rych�za�-
wo�do�we�suk�ce�sy,�wy�ni�ki�go�spo�dar�cze,�przed�się�bior�czość�i ta�lent�są�wzo�rem�do na�śla�do�wa�nia.

Na�gro�dy�wrę�cza�li:

Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�–�Ma�riusz�Czy�szek

Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�ŚlO�IIB�–�Ro�man�Kar�wow�ski

LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” – 2021



Fir�ma�zo�sta�ła�za�ło�żo�na 21�paź�dzier�ni�ka 1991�r.�przez�jej�wła�ści�-

cie�la�Krzysz�to�fa�Ko�lon�ko�ja�ko�biu�ro�pro�jek�to�we�pod na�zwą�PRO�-

JEK�TO�WA�NIE,�EKS�PER�TY�ZY�WY�KO�NA�NIE�„EL�KOL”�z sie�dzi�bą�w Gli�-

wi�cach�przy ul.�Gen.�Le�ona�Ber�bec�kie�go 2/8�(od 1994�r.).�W za�kres

dzia�łal�no�ści�wcho�dzi�wy�ko�ny�wa�nie�do�ku�men�ta�cji�pro�jek�to�wej�w za�-

kre�sie� in�sta�la�cji� elek�trycz�nych,� te�le�tech�nicz�nych,� sa�ni�tar�nych

(wo�dy,�ka�na�li�za�cji,�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia,�cie�płej�wo�dy�użyt�ko�-

wej,�wen�ty�la�cji�i kli�ma�ty�za�cji)�oraz�sie�ci�ze�wnętrz�nych�ener�ge�tycz�-

nych,�te�le�tech�nicz�nych,�wod�nych,�ka�na�li�za�cyj�nych,�ciepl�nych�jak

i obiek�tów�ta�kich�jak�sta�cje�trans�for�ma�to�ro�we,�sta�cje�wy�mien�ni�-

ków�cie�pła.�Biu�ro�wy�ko�nu�je�rów�nież�eks�per�ty�zy�i opi�nie�w za�kre�-

sie�od�dzia�ły�wa�nia�pól�elek�trycz�nych�na śro�do�wi�sko.

Współ�pra�cu�je�zwie�lo�ma�zna�ny�mi�ar�chi�tek�ta�mi�wy�ko�nu�jąc�pro�jek�-

ty�wszyst�kich�in�sta�la�cji�we�wnętrz�nych�i sie�ci�ze�wnętrz�nych.�Wy�ko�-

ny�wa�nie�pro�jek�tów�in�sta�la�cji�w jed�nym�biu�rze�po�zwa�la�nawła�ści�wą

ko�or�dy�na�cję�po�mię�dzy�bran�ża�mi�–�to�bar�dzo�ce�nią�so�bie�ar�chi�tek�-

ci,�zwal�nia�ich�to�z po�trze�by�uzgod�nień�po�mię�dzy�projektantami.

Biu�ro�wy�ko�na�ło�też�sze�reg�pro�jek�tów�na obiek�tach�za�byt�ko�wych

ta�kich�jak�za�byt�ko�wa�sie�dzi�ba�Sta�ro�stwa�w Ol�ku�szu,�Pa�łac�w Ba�-

ra�no�wi�cach�(k.�Żor),�Bi�blio�te�ka�Szersz�ni�ka�w Cie�szy�nie�a ostat�nio

re�mont�Ra�dio�sta�cji�Gli�wic�kiej�(oświe�tle�nie�prze�szko�do�we�i ochro�-

na od�gro�mo�wa).

We�spół�z ar�chi�tek�ta�mi�za swo�je�pro�jek�ty�uzy�ski�wa�ło�na�gro�dy�i wy�-

róż�nie�nia�np.�na�gro�da�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�za naj�-

lep�szą�prze�strzeń�pu�blicz�ną�„Ada�pta�cja�sto�łów�ki�aka�de�mic�kiej�przy

ul.�Pszczyń�skiej 85�w Gli�wi�cach�na Cen�trum�Kul�tu�ry�Stu�denc�kiej

„MRO�WI�SKO”�czy�też�wy�róż�nie�nie�za roz�bu�do�wę�wraz�ze�zmia�ną

spo�so�bu�użyt�ko�wa�nia�bu�dyn�ku�by�łej�WKU�na po�trze�by�Wy�dzia�łu

Or�ga�ni�za�cji� i Za�rzą�dza�nia� Po�li�tech�ni�ki� Ślą�skiej� w Za�brzu� przy

ul.�Ro�ose�vel�ta.

ul.�Ber�bec�kie�go 2/8
44-100�Gli�wi�ce
tel. 32-230-97-71
e�-ma�il:�el�kol@wp.pl

www.el�kol.gli�wi�ce.pl

• Pro jek to wa nie • Eks per ty zy

• Wy ko na nie

Centrum�Nauki�Kopernik�Warszawa

Po�li�tech�ni�ka� Ślą�ska� Cen�trum� Edu�ka�cyj�no�-Kon�gre�so�we,
Gli�wi�ce,�ul.�Ko�nar�skie�go.�Wej�ście�do CEK

Sztol�nia�Kró�lo�wa�Lu�iza,�Za�brze,�ul.�Miar�ki 2�

Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�Cen�trum�Edu�ka�cyj�no�-Kon�gre�so�we,
Gli�wi�ce,�ul.�Ko�nar�skie�go.�Au�la�A

Technopark�Gliwice
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EL�KOL
z sie�dzi�bą�w Gli�wi�cach

• z oka�zji� Ju�bi�le�uszu 30-le�cia� pro�wa�-
dze�nia�dzia�łal�no�ści�pro�jek�to�wej�na te�-
re�nie�re�gio�nu�i kra�ju.

Na�gro�dę�od�ebrał:
Krzysz�tof�Ko�lon�ko –�Wła�ści�ciel

Fir ma Pro jek to wa nie Eks per ty zy Wy -
ko na nie „EL KOL” Krzysz tof Ko lon ko zo -
sta ła za ło żo na 21 paź dzier ni ka 1991 r.
w Gli wi cach, po cząt ko wo ja ko wy ko -
naw cza i pro jek to wa, ak tu al nie tyl ko
pro jek to wa. Moż na wy róż nić pro jek ty
Cen trum Na uki Ko per nik, osie dle ośmiu
bu dyn ków na Ur sy no wie, Fort So kol nic -
kie go w War sza wie, Osie dla Sław ka
i Kasz ta ny, Wy dział Za rzą dza nia Kry zy -
so we go UM Ka to wi ce, Osie dle sied miu
bu dyn ków Wań ko wi cza w Kra ko wie,
Tech no park w By to miu i Gli wi cach, DHL
w Za brzu i Ło dzi, Lot ni sko Rze szów.

Gram�-Box�sp.�z o.o.
z sie�dzi�bą�w Pszczy�nie

• za wy�so�ce�wy�mier�ny�roz�wój�pro�duk�cyj�-
ny�sys�te�mów�do mon�ta�żu�pa�ne�li�fo�to�-
wol�ta�icz�nych.

Na�gro�dę�odebrał:
Ry�szard�Wró�bel –�Pre�zes�Za�rzą�du

Sys tem ba la sto wy GRAM -BOX do mon -
ta żu pa ne li fo to wol ta icz nych. Sys tem
GRAM -BOX jest opa ten to wa nym roz -
wią za niem ba la stu wy ko na ne go w po sta -
ci zbior ni ka z two rzy wa sztucz ne go i prze -
zna czo ny jest do wy ko ny wa nia in sta la cji
fo to wol ta icz nych na da chach oraz na grun -
cie. Sys tem jest prze zna czo ny przede
wszyst kim do in sta la cji na da chach pła -
skich o na chy le niu do 10st. Je go er go no -
micz ny kształt i brak ostrych kra wę dzi
umoż li wia mon taż na ty po wych po kry ciach
da chów pła skich, a w szcze gól no ści de -
dy ko wa ny jest do da chów po kry tych
mem bra ną z two rzyw sztucz nych, któ re są
wraż li we na uszko dze nia me cha nicz ne po -
cho dzą ce od na ci sku i ostrych kra wę dzi
wy stę pu ją cych w in nych do tych cza so -
wych roz wią za niach.
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Pro�of�-Tech Sp.�z o.o.
z sie�dzi�bą�w Gli�wi�cach

• za wy�so�ce�wy�mier�ny�roz�wój�pro�duk�-
cyj�ny�sys�te�mów�do uszczel�nia�nia�i re�-
no�wa�cji�oraz�osią�gnię�tą�po�zy�cję�ryn�-
ko�wą�w sek�to�rze�bu�dow�nic�twa�re�gio�nu
i kra�ju.

Na�gro�dę�od�ebrał:
Adam�Ko�ryc�ki –�Pre�zes�Za�rzą�du

Fir ma Pro of -Tech Sp. z o.o. jest pro du -
cen tem sys te mu do wy ko ny wa nia po wło -
ko wych po kryć da cho wych na no szo -
nych w po sta ci płyn nej HY DRO NY LON®.
Fir ma ofe ru je rów nież kom plek so we
wspar cie tech nicz ne dla Wy ko naw ców
oraz sprzęt do apli ka cji swo ich pro duk -
tów w kon ku ren cyj nych ce nach. Fir ma
Pro of -Tech po wsta ła w 2010 i w cią gu za -
le d wie kil ku lat zdo by li śmy zna czą cą
po zy cję na pol skim i za gra nicz nym ryn -
ku, a na sze port fo lio z każ dym ro kiem
wzra sta o ty sią ce me trów kwa dra to wych
wy ko na nej po wło ki. Na szym Klien tom
ofe ru je my kom plek so we wspar cie tech -
nicz ne oraz ob słu gę na naj wyż szym po -
zio mie.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa
„Mie�cho�wi�ce”�w By�to�miu

• za pro�fe�sjo�nal�ne�za�rzą�dza�nie�nie�ru�cho�mo�-
ścia�mi,�or�ga�ni�zo�wa�nie�ich�kom�plek�so�wych
re�mon�tów�i mo�der�ni�za�cji�wraz�z ak�tyw�nym
po�zy�ski�wa�niem�środ�ków�fi�nan�so�wych.

Na�gro�dę�ode�bra�li:
An�na Nie�wia�dom�ska

–�Za�stęp�ca�Pre�ze�sa�Za�rzą�du
Ma�rek�Wró�bel

–�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Nad�zor�czej

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho wi ce”
swo ją dzia łal ność pro wa dzi od 1991 r.

Pod ko niec 2020 r. zrze sza ła po nad
6,0 tys. człon ków, a w jej za so bach znaj du -
je się 5,3 tys. lo ka li miesz kal nych, 103 lo -
ka le użyt ko we oraz 819 ga ra ży.

Od 2004 r. Spół dziel nia pro wa dzi pro -
gram ter mo mo der ni za cji za so bów, gdzie
pra ce w tym za kre sie ukoń czo no w 85%
za so bów po pra wia jąc przy tym wi ze ru nek
i es te ty kę oto cze nia wo kół tych bu dyn ków.
Za so by Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Mie -
cho wi ce” na prze strze ni 30 lat sta ły się ba -
zą do roz wo ju sie ci pla có wek oświa to wych,
służ by zdro wia, a tak że dzia łal no ści o cha -
rak te rze han dlo wo -usłu go wym i re kre -
acyj nym.



Forum Budownictwa Śląskiego (60) 2021 17

LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” – 2021

STO�sp.�z o.o.
z sie�dzi�bą�w War�sza�wie

• za no�wo�cze�sną�pro�duk�cję�ma�te�ria�łów
i sys�te�mów�ocie�pleń�oraz�osią�gnię�tą�po�-
zy�cję�fi�nan�so�wą�i ryn�ko�wą�w sek�to�rze
bu�dow�nic�twa�kra�ju.

Na�gro�dę�od�ebrał:
Ra�fał�Sa�ko�wicz –�Dy�rek�tor�Han�dlo�wy

Fir ma Sto to od 60 lat świa to wy li der
w kre owa niu prze strze ni ży cio wej.

Od 25 lat wy zna cza stan dar dy tech no -
lo gicz ne tak że na pol skim ryn ku.

Dzię ki współ pra cy z naj lep szy mi wy ko -
naw ca mi do cie pli ła po nad 400 mln m2

ele wa cji.
Sta le roz wi ja pro fe sjo nal ne i eko lo gicz -

ne roz wią za nia, dzię ki cze mu emi sja
dwu tlen ku wę gla re gu lar nie zo sta je ogra -
ni czo na. Fir ma Sto zmie nia ob li cze Ślą -
ska po pra wia jąc kom fort ży cia miesz kań -
ców. Mi sją fir my jest „Bu do wać
Świa do mie” dla te go speł nia naj wyż sze
wy ma ga nia do ty czą ce ja ko ści, ochro ny
śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju,
bę dąc przy tym bli sko swo ich part ne rów.



Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho wi ce” swo ją dzia łal ność pro wa dzi
od 1991 r. 

Pod ko niec 2020 r. zrze sza ła po nad 6,0 tys. człon ków, a w jej za so bach
znaj du je się 5,3 tys. lo ka li miesz kal nych, 103 lo ka le użyt ko we oraz 819
ga ra ży.

Zgod nie ze Sta tu tem Spół dziel nia pro wa dzi dzia łal ność w za kre sie:
– ob słu gi nie ru cho mo ści na wła sny ra chu nek;
– wy naj mu nie ru cho mo ści na wła sny ra chu nek;
– ob słu gi nie ru cho mo ści na zle ce nie; 
– dzia łal no ści zwią za nej z kul tu rą, re kre acją i spor tem.
Od 2004 r. Spół dziel nia pro wa dzi pro gram ter mo mo der ni za cji za so -

bów, gdzie pra ce w tym za kre sie ukoń czo no w 85% za so bów po pra wia -
jąc przy tym wi ze ru nek i es te ty kę oto cze nia wo kół tych bu dyn ków.

Spół dziel nia pro wa dzi dzia łal ność kul tu ral no -oświa to wą po przez
współ pra cę z Mło dzie żo wym Do mem Kul tu ry nr 2 w By to miu – Kar biu
oraz dzia łal ność go spo dar czą po przez wy na jem lo ka li użyt ko wych
i dzier ża wy te re nu, co istot nie wpły wa na osie dlo wą in fra struk tu rę han -
dlo wo -usłu go wą.

Na dzień dzi siej szy Spół dziel nia po przez wy kwa li fi ko wa ny ze spół pra -
cow ni ków, za rzą dza pię cio ma Wspól no ta mi Miesz ka nio wy mi. Po sia da -
jąc do świad cze nie w tej dzie dzi nie, Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho -
wi ce” ofe ru je swo je usłu gi zwią za ne z za rzą dza niem Wspól no ta mi
Miesz ka nio wy mi i za chę ca do na wią za nia współ pra cy.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho wi ce” jest zrze szo na w or ga ni za -
cjach bran żo wych i spo łecz no-go spo dar czych tj. Re gio nal nej Izbie
Go spo dar czej w Ka to wi cach, Ślą skiej Izbie Bu dow nic twa w Ka to wi cach,
Kra jo wej Izbie Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi w Ka to wi cach oraz w Re -
gio nal nym Związ ku Re wi zyj nym w Ka to wi cach. 

Za so by Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Mie cho wi ce” na prze strze ni lat sta -
ły się ba zą do roz wo ju sie ci pla có wek oświa to wych, służ by zdro wia, a tak -
że dzia łal no ści o cha rak te rze han dlo wo -usłu go wym i re kre acyj nym, co
spra wia, iż za miesz ki wa nie w jej za so bach jest atrak cyj ne dla lu dzi z róż -
nych grup za wo do wych, wie ko wych i spo łecz nych.

Na prze strze ni 30 lat Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Mie cho wi ce”
otrzy ma ła ty tu ły i wy róż nie nia:

– „Wiel ka Na gro da Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow nic twa” – 2010 r.;
– Od zna cze nie „Za Za słu gi dla Spół dziel czo ści” – 2012 r.;
– Ty tuł „Eu ro Sym bol 2012 Pol skiej Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej” – 2012 r.;
– Ty tuł „Do bra Spół dziel nia 2013” – 2013 r.;
– Ty tuł „Ja kość Ro ku 2013” w ka te go rii „Usłu ga” – 2013 r.;
– Ty tuł „Ga ze la Biz ne su 2014” – 2015 r.;
– Od zna ka Ho no ro wa „Za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go” – 2015 r.;
– Ty tuł „Od po wie dzial ny Pra co daw ca. Li der HR 2015”;
– „Am ba sa dor No wo cze snych Tech no lo gii” – 2019 r.
– „In we sty cja ro ku 2019” – przy zna na w 2020 r.;
– „Li der Za rzą dza nia 2020” – przy zna na w 2021 r.

SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA
„MIE�CHO�WI�CE”

BY�TOM,�UL.�FE�LIŃ�SKIE�GO 19

tel. 32/396-72-01,�FAX. 32/396-72-22
se�kre�ta�riat@smmie�cho�wi�ce.by�tom.pl

www.smmie�cho�wi�ce.by�tom.pl
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„AUTORyTET − BUDOWNICTWA
I GOSpODARKI ŚLĄSKIEj” 

Laureaci�tej�nagrody�wyróżniają�się�indywidualizmem,�kreatywnością,�kompetencjami�i�profesjonalizmem�–�cechy�te�budują
powszechny�szacunek�i�autorytet.

ARKADIUSZ�CHĘCIŃSKI
Prezydent Miasta Sosnowiec

NAGRODę I TyTUł „AUTORyTET − BUDOWNICTWA I GOSpODARKI ŚLĄSKIEj 2020” OTRzymALI:

XXIII GALA BUDOWNICTWA

za kre�atyw�ność�i pro�fe�sjo�na�lizm�w przy�go�to�wa�niu,�za�pew�nie�niu�fi�nan�so�wa�nia
i re�ali�za�cji�sze�ro�kie�go�pro�gra�mu�roz�wo�ju�in�we�sty�cyj�ne�go�Mia�sta�So�sno�wiec.

Ar�ka�diusz�Chę�ciń�ski� uro�dził� się�w So�snow�cu 5� czerw�ca 1971� ro�ku.�Ab�sol�went
Wyż�szej� Szko�ły� Hu�ma�ni�tas� w So�snow�cu� na kie�run�ku� ad�mi�ni�stra�cja� pu�blicz�na.
W 2006�ro�ku�zo�stał�rad�nym�z ra�mie�nia�Plat�for�my�Oby�wa�tel�skiej.�Za�nim�tra�fił�do po�-
li�ty�ki�pro�wa�dził�fir�mę�zaj�mu�ją�cą�się�m.in.�kon�tro�lą�ja�ko�ści�pro�duk�tów�sta�lo�wych.�W grud�-
niu 2010�zo�stał�prze�wod�ni�czą�cym�Ra�dy�Miej�skiej.�Funk�cję�tę�spra�wo�wał�do paź�dzier�-
ni�ka 2011�ro�ku,�kie�dy�to�zo�stał�pierw�szym�za�stęp�cą�pre�zy�den�ta�So�snow�ca.
W czerw�cu 2013�zo�stał�Człon�kiem�Za�rzą�du�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go. 30�li�sto�pa�-

da 2014�ro�ku�w II tu�rze�wy�bo�rów�pre�zy�denc�kich�w So�snow�cu�po�ko�nał�urzę�du�ją�ce�go
pre�zy�den�ta�Ka�zi�mie�rza�Gór�skie�go�uzy�sku�jąc 63,16�proc.�gło�sów.�W su�mie�gło�so�wa�-
ło�na nie�go 29284�miesz�kań�ców�So�snow�ca.�Re�pre�zen�to�wał�So�sno�wiec�w Związ�ku
Miast�Pol�skich,�a tak�że�Gór�no�ślą�sko�-Za�głę�biow�skiej�Me�tro�po�lii.
21�paź�dzier�ni�ka 2018�ro�ku�w I tu�rze�wy�bo�rów�pre�zy�denc�kich�zo�stał�wy�bra�ny�na

ko�lej�ną�ka�den�cję.�Uzy�skał 66,72�proc.�gło�sów.�W su�mie�gło�so�wa�ło�na nie�go 55 618
miesz�kań�ców.�Mąż�i oj�ciec�trój�ki�dzie�ci.

Na�gro�dy�wrę�cza�li:

Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�–�Ma�riusz�Czy�szek
Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�ŚlO�IIB�–�Ro�man�Kar�wow�ski
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prof.�dr�hab.�inż.�ARKADIUSZ�MĘŻYK
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

za two�rze�nie�sys�te�mo�wych�wa�run�ków�kształ�ce�nia�pro�fe�sjo�nal�nych�kadr�tech�-
nicz�nych� dla� bu�dow�nic�twa� kra�ju� i re�gio�nu� oraz� oso�bi�sty� wy�mier�ny� wkład
w roz�wój�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�i śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�go.

Prof.� dr� hab.� inż.�Ar�ka�diusz�Mę�żyk,� Rek�tor� Po�li�tech�ni�ki� Ślą�skiej� od 2016� ro�ku,
Prze�wod�ni�czą�cy�Kon�fe�ren�cji�Rek�to�rów�Aka�de�mic�kich�Szkół�Pol�skich�(KRASP)�oraz
Re�gio�nal�nej�Kon�fe�ren�cji�Rek�to�rów�Uczel�ni�Aka�de�mic�kich�(RKRUA).�Za je�go�ka�den�-
cji�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�ja�ko�jed�na�z dzie�się�ciu�szkół�wyż�szych�uzy�ska�ła�sta�tut�Uczel�-
ni�Ba�daw�czej.�W 2007�ro�ku�Pre�zy�dent�Rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej�na�dał�mu�ty�tuł�pro�-
fe�so�ra�w dzie�dzi�nie�na�uk�tech�nicz�nych.�Do�ctor�ho�no�ris�cau�sa�Uni�ver�si�ta�tea�Teh�nică
„Ghe�or�ghe�Asa�chi”�din�Iași.�
Za�an�ga�żo�wa�ny�re�for�ma�tor�uczel�ni,�wpro�wa�dził�wie�le�pro�gra�mów�pro�ja�ko�ścio�wych.

Otrzy�mał�licz�ne�na�gro�dy�i wy�róż�nie�nia,�m.in.:�ty�tuł�Dia�men�to�we�go�In�ży�nie�ra�„Prze�glą�-
du�Tech�nicz�ne�go” 2020.�Na�gro�dzo�ny�pla�ty�no�wym�me�da�lem�za „Mo�du�ło�wy�sys�tem�po�-
mia�ro�wy”�pod�czas�Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gów�Wy�na�laz�ków�i In�no�wa�cji�IN�TARG.�Od�-
zna�czo�ny�Zło�tym�Me�da�lem�Mi�ni�stra�Obro�ny�Na�ro�do�wej�za za�słu�gi�dla�obron�no�ści�kra�ju.
W swo�jej�dzia�łal�no�ści�kła�dzie�na�cisk�na roz�wój�współ�pra�cy�świa�ta�na�uki�z prze�my�słem.

Stąd�m.in.�je�go�za�an�ga�żo�wa�nie�w po�wo�ła�nie�Ślą�skie�go�Cen�trum�Kom�pe�ten�cji�Prze�my�-
słu 4.0�oraz�utwo�rze�nie�Pol�sko�-Nie�miec�kie�go�Cen�trum�Hy�bry�do�wych�Kon�struk�cji�Lek�kich.�
Naj�now�szym� suk�ce�sem� Pro�fe�so�ra� Mę�ży�ka� jest� otwar�cie� EH�TIC� Eu�ro�pej�skie�go

Cen�trum�In�no�wa�cyj�nych�Tech�no�lo�gii�dla�Zdro�wia�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�we�współ�pra�-
cy�z Phi�lip�sem�i Mia�stem�Za�brze.�War�tość�in�we�sty�cji�wy�no�si 110�mln.�
Jest� żo�na�ty,� ma� cór�kę� i sy�na.�W wol�nych� chwi�lach� bie�ga,� lu�bi� też� zwie�dza�nie

i gór�skie�wę�drów�ki.

XXIII GALA BUDOWNICTWA
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za two�rze�nie�sys�te�mo�wych�wa�run�ków�kształ�ce�nia�pro�fe�sjo�nal�nych�kadr�tech�-
nicz�nych�dla�bu�dow�nic�twa�kra�ju� i re�gio�nu�oraz� za bu�do�wa�nie�po�zy�tyw�nych
i me�ry�to�rycz�nych�re�la�cji�po�mię�dzy�uczel�nią�–�Po�li�tech�ni�ką�Czę�sto�chow�ską,�a sa�-
mo�rzą�dem�za�wo�do�wym�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa.

Pra�cę�na uczel�ni�roz�po�czął�w 1994�ro�ku.�Z chwi�lą�uzy�ska�nia�stop�nia�dok�to�ra�ha�-
bi�li�to�wa�ne�go�w 2016�ro�ku,�ob�jął�sta�no�wi�sko�Kie�row�ni�ka�Ka�te�dry�Kon�struk�cji�Me�ta�lo�-
wych�i Ma�te�ria�łów�Bu�dow�la�nych�i zo�stał�pro�fe�so�rem�uczel�ni.�W tym�sa�mym�ro�ku�zo�-
stał�wy�bra�ny�na Dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�na ka�den�cję 2016-2020.�Funk�cję
tę�peł�ni�na�dal,�kon�ty�nu�ując�swo�ją�pra�cę�w II ka�den�cji.�Wy�pro�mo�wał�po�nad 150�dy�plo�-
man�tów,�jest�au�to�rem�lub�współ�au�to�rem�po�nad 200�pu�bli�ka�cji�na�uko�wych,�au�to�rem
lub�współ�au�to�rem�oko�ło 20�pa�ten�tów,�zgło�szeń�pa�ten�to�wych�i wzo�rów�użyt�ko�wych.
Był�człon�kiem�po�nad 30�ko�mi�te�tów�na�uko�wych�kon�fe�ren�cji�mię�dzy�na�ro�do�wych�i kra�-
jo�wych.�Jest�po�my�sło�daw�cą�i współ�twór�cą�Kie�run�ku�Bu�dow�nic�two�z Wy�ko�rzy�sta�niem
Tech�no�lo�gii�BIM,�stu�diów�pierw�sze�go�i dru�gie�go�stop�nia,�re�ali�zo�wa�nych�na Wy�dzia�-
le�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej.�Bar�dzo�chęt�nie�współ�pra�cu�je�z mło�dzie�-
żą�i jest�od 2017r.�opie�ku�nem�Ko�ła�Na�uko�we�go�BIM,�któ�re�dzia�ła�na kie�ro�wa�nym�przez
nie�go�Wy�dzia�le.
W�2012�roku�otrzymał�Medal�brązowy�za�długoletnią�służbę,�w�2016�roku�medal

40-lecia�Wydziału�Budownictwa�Politechniki�Częstochowskiej�za�zasługi�w�rozwój
Wydziału�Budownictwa,�a�w�2019�roku�został�odznaczony�Medalem�Komisji�Edukacji
Narodowej.�

dr�hab.�inż. MACIEJ�MAJOR,�prof.�PCz.
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
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prof.�zw.�dr�hab.�inż.�arch.�ADAM�LISIK
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

za wy�so�ce�pro�fe�sjo�nal�ną,�wie�lo�let�nią�dzia�łal�ność�na�uko�wą,�a tak�że�za oso�-
bi�sty�wy�mier�ny�wkład�w roz�wój�ar�chi�tek�tu�ry�sa�kral�nej�kra�ju.

Pro�fe�sor,�ar�chi�tekt�Adam�Li�sik,�wy�bit�ny�twór�ca�ślą�skiej�ar�chi�tek�tu�ry�sa�kral�-
nej.�Au�tor�kil�ku�dzie�się�ciu�obiek�tów�sa�kral�nych,�w cza�sach�kie�dy�by�ły�one
wy�ra�zem� wol�no�ści� pro�jek�to�wej.� Od po�cząt�ku� zwią�za�ny� z Wy�dzia�łem
Ar�chi�tek�tu�ry� Po�li�tech�ni�ki� Ślą�skiej.� Twór�ca� Ślą�skiej� Szko�ły� Ar�chi�tek�tu�ry
Ener�go�osz�częd�nej.� Ce�nio�ny� dy�dak�tyk,� Pro�dzie�kan,� Kie�row�nik� Za�kła�du
i Ka�te�dry,�pro�mo�tor�me�ry�to�rycz�ny�wie�lu�dok�to�rów�i pro�fe�so�rów.�Swo�ją�twór�-
czo�ścią�in�spi�ru�je�ko�lej�ne�po�ko�le�nia�ar�chi�tek�tów.

XXIII GALA BUDOWNICTWA
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za two�rze�nie�sys�te�mo�wych�wa�run�ków�kształ�ce�nia�kadr�tech�nicz�nych�dla�bu�dow�-
nic�twa�oraz�oso�bi�sty�wkład�w roz�wój�Aka�de�mii� Tech�nicz�no�-Hu�ma�ni�stycz�nej
w Biel�sku�-Bia�łej.

Prof.�Ja�nusz�Ju�ra�szek�zor�ga�ni�zo�wał�od pod�staw�kie�ru�nek�bu�dow�nic�two�na Aka�de�-
mii�Tech�nicz�no�-Hu�ma�ni�stycz�nej�w Biel�sku�-Bia�łej.�Uru�cho�mił�na kie�run�ku�bu�dow�nic�-
two�stu�dia�in�ży�nier�skie,�ma�gi�ster�skie�oraz�je�dy�ną�w kra�ju�spe�cjal�ność�kon�struk�cje�alu�-
mi�nio�wo�-szkla�ne.� Bu�dow�nic�two� zor�ga�ni�zo�wa�ne� przez� prof.� Ja�nu�sza� Ju�rasz�ka
ob�cho�dzi�w tym�ro�ku�ju�bi�le�usz X�-le�cia.�Peł�nił�funk�cje�Dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�In�ży�nie�rii
Ma�te�ria�łów,�Bu�dow�nic�twa�i Śro�do�wi�ska�przez�dwie�ka�den�cje.�W la�tach�2009-2013�był
dy�rek�to�rem�Cen�trum�In�no�wa�cji�i Trans�fe�ru�Tech�no�lo�gii�ATH,�zre�ali�zo�wał�z suk�ce�sem
15�projek�tów�kra�jo�wych,�eu�ro�pej�skich,�głów�nie�B+R;�otrzy�mał�na�gro�dę�Ho�ra�ce�go
Pops’a w USA� za naj�lep�szą� pu�bli�ka�cje� w za�kre�sie� lin� sta�lo�wych� na świe�cie.
Spe�cja�li�zu�je�się�m.in.�w wy�trzy�ma�ło�ści�ma�te�ria�łów,�me�cha�ni�ce�bu�dow�li,�in�no�wa�cjach
w bu�dow�nic�twie,�ba�da�niach�nie�nisz�czą�cych,�eko�lo�gicz�nym�bu�dow�nic�twie.�Wdro�żył
in�no�wa�cyj�ną�me�to�dę�mo�ni�to�ro�wa�nia�obiek�tów�bu�dow�la�nych�opar�tą�na świa�tło�wo�-
dach�z siat�ka�mi�Brag�ga�FBG.�Umoż�li�wia�ona�jed�no�cze�sny�po�miar�tem�pe�ra�tu�ry�i od�-
kształ�ce�nia�wy�stę�pu�ją�ce�go�w prze�grach,�stro�pach,�nad�pro�żach,�ścia�nach�obiek�tów
bu�dow�la�nych.�

dr�hab.�inż. JANUSZ�JURASZEK,�prof.�ATH
Kierownik Katedry Budownictwa Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
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ELŻBIETA�KWIECIŃSKA
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu

za pro�fe�sjo�nal�ne�kie�ro�wa�nie�i za�rzą�dza�nie�dzia�łal�no�ścią�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go
w By�to�miu�oraz�ak�tyw�ną�współ�pra�cę�ze�śro�do�wi�skiem�bu�dow�la�nym�re�gio�nu.

Pa�ni�Elż�bie�ta�Kwie�ciń�ska�jest�twór�czy�nią funk�cjo�nu�ją�cej�od stycz�nia 1999�r.�jed�nost�-
ki�or�ga�nu�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�na te�re�nie�po�wia�tu�by�tom�skie�go.�Przez�pół�ro�ku�sa�-
ma�pro�wa�dzi�ła�or�gan�ad�mi�ni�stra�cji�rzą�do�wej�two�rząc�wszyst�kie�pro�ce�du�ry�or�ga�ni�za�-
cyj�ne�od pod�staw,�pro�wa�dząc�rów�nież�sa�mo�dziel�nie�księ�go�wość,�pod nad�zo�rem�służb
Urzę�du�Miej�skie�go�w By�to�miu.�Do�pie�ro�suk�ce�syw�nie�od lip�ca 1999r.�za�czę�to�za�trud�-
niać�pra�cow�ni�ków,�któ�rych�uczy�ła�pra�cy�w ad�mi�ni�stra�cji�rzą�do�wej.
Pro�wa�dząc�od 22�lat�jed�nost�kę�tak�waż�ną�dla�mia�sta�i trud�ną�do przy�ję�cia�przez�spo�-

łe�czeń�stwo�sta�ra�ła�się�w spo�sób�hu�ma�ni�tar�ny�i ze�zro�zu�mie�niem�pod�cho�dzić�do każ�-
dej�spra�wy,�trak�tu�jąc�każ�dą�in�dy�wi�du�al�nie,�sto�su�jąc�za�sa�dę�po�ucza�nia�stron,�przed ich
uka�ra�niem.�Czu�wa�jąc�na stra�ży�prze�strze�ga�nia�prze�pi�sów�Pra�wa�bu�dow�la�ne�go�w spo�-
sób�rze�tel�ny�i z do�zą�du�żej�cier�pli�wo�ści�wy�ja�śnia�ła�wy�ka�za�ne�nie�pra�wi�dło�wo�ści,�wska�-
zu�jąc�spo�sób�roz�wią�za�nia�pro�ble�mu�zgod�ny�z pra�wem.
Dzia�ła�jąc�w tak�trud�nym�ob�sza�rze�i te�re�nie�da�je�so�bie�zna�ko�mi�cie�ra�dę�z pro�ble�ma�-

mi�ka�ta�strof�bu�dow�la�nych�jak�współ�dzia�ła�nia�mię�dzy�ludz�kie�go.�Jej�po�sta�wa�w cza�-
sie�ak�cji�z 2011r.�do�ty�czą�cej�wy�łą�cze�nia�z użyt�ko�wa�nia�z kon�se�kwent�ną�roz�biór�ką
czę�ści�za�bu�do�wy�w By�to�miu�–�Karb,�znisz�czo�nej�wpły�wem�eks�plo�ata�cji�gór�ni�czej,
by�ła�do�ce�nio�na�przez�służ�by�or�ga�nu�wyż�szej�in�stan�cji,�gdyż�nie�do�pro�wa�dzi�ła�do ka�-
ta�stro�fy�bu�dow�la�nej,�wy�prze�dza�jąc�dzia�ła�niem�za�gro�że�nia.
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JOANNA�KOCH-KUBAS
Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

za wy�so�ce� pro�fe�sjo�nal�ne� kie�ro�wa�nie� dzia�łal�no�ścią� Re�gio�nal�ne�go� Związ�ku
Re�wi�zyj�ne�go� Spół�dziel�czo�ści� Miesz�ka�nio�wej� w Ka�to�wi�cach� oraz� ak�tyw�ną
współ�pra�cę�ze�śro�do�wi�skiem�bu�dow�la�nym�i go�spo�dar�czym�re�gio�nu.

Ze�spół�dziel�czo�ścią�miesz�ka�nio�wą�jest�zwią�za�na�od 20�lat�ja�ko�Pre�zes�Za�rzą�du�Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Mie�cho�wi�ce”�w By�to�miu.�Od sze�re�gu�lat�dzia�ła�na rzecz�śro�-
do�wi�ska�za�wo�do�we�go�i spo�łecz�ne�go�sku�tecz�nie�pro�pa�gu�jąc�mię�dzy�spół�dziel�czą�współ�-
pra�cę.
Od 2016�ro�ku�Pa�ni�Jo�an�na�Koch�-Ku�bas�jest�człon�kiem�Zgro�ma�dze�nia�Ogól�ne�go

Kra�jo�wej�Ra�dy�Spół�dziel�czej,�a od 2018�ro�ku�jest�Peł�no�moc�ni�kiem�Re�gio�nal�nym�dla
wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go�Kra�jo�wej�Ra�dy�Spół�dziel�czej.�Od 2017� ro�ku�peł�ni� funk�cję
Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Re�gio�nal�ne�go�Związ�ku�Re�wi�zyj�ne�go�Spół�dziel�czo�ści�Miesz�ka�nio�-
wej�w Ka�to�wi�cach.�W swo�jej�pra�cy�za�wo�do�wej�i spo�łecz�nej�dba�o po�zy�tyw�ny�wi�ze�ru�-
nek�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej,�dzia�ła�na rzecz�in�te�gra�cji�śro�do�wi�ska�spół�dziel�-
cze�go�w re�gio�nie�oraz�branż�zwią�za�nych�ze�spół�dziel�czo�ścią�miesz�ka�nio�wą.�Ak�tyw�nie
wspie�ra�wie�le�ini�cja�tyw�pro�pa�gu�ją�cych�otwar�tą�współ�pra�cę�z oto�cze�niem�spo�łecz�nym
i go�spo�dar�czym�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej.

XXIII GALA BUDOWNICTWA
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EWA�CZYŻ
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w Gliwicach

za two�rze�nie�wa�run�ków�or�ga�ni�za�cyj�nych�i ka�pi�ta�ło�wych�za�pew�nia�ją�cych
dy�na�micz�ny�roz�wój�za�rzą�dza�nej�Spół�ki�oraz�efek�tyw�ne�współ�dzia�ła�nie
z sa�mo�rzą�da�mi�bu�dow�la�ny�mi�i go�spo�dar�czy�mi�re�gio�nu.

Pa�ni�mgr� inż.�Ewa�Czyż�ca�łe�swo�je 39�let�nie�ży�cie�za�wo�do�we�zwią�za�ła
ze� spół�dziel�czo�ścią� miesz�ka�nio�wą.� Pra�co�wa�ła� w Gli�wic�kiej� Spół�dziel�ni
Miesz�ka�nio�wej,�na�stęp�nie�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Za�chod�nia”�w Gli�wi�-
cach,� w któ�rej� przez 15� lat� by�ła� v�-ce� Pre�ze�sem� a od 2006� r.� Pre�ze�sem
Za�rzą�du.�Pro�fe�sjo�nal�nie�za�rzą�dza�za�so�ba�mi�spół�dziel�ni�prze�pro�wa�dza�jąc�re�-
mon�ty� i mo�der�ni�za�cje� nie�ru�cho�mo�ści� z wy�ko�rzy�sta�niem� no�wo�cze�snych
tech�no�lo�gii.�Po�zy�sku�je�na ten�cel�środ�ki�fi�nan�so�we�z Wo�je�wódz�kie�go�Fun�du�-
szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach.�Kie�ro�wa�na�przez
nią�Spół�dziel�nia�by�ła�wie�lo�krot�nie�na�gra�dza�na�za bar�dzo�do�bre�wy�ni�ki.
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MAREK�KOPEL
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

za pro�fe�sjo�nal�ne�i wy�so�ce�efek�tyw�ne�za�rzą�dza�nie�dzia�łal�no�ścią�kie�ro�-
wa�nej�Spół�dziel�ni�oraz�za oso�bi�sty�wkład�w roz�wój�bu�dow�nic�twa�i go�-
spo�dar�ki�re�gio�nu�ślą�skie�go.

•��Ab�sol�went�Wy�dzia�łu�Or�ga�ni�za�cji�Pro�duk�cji�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
w Gli�wi�cach,

•��Pre�zy�dent�Mia�sta�Cho�rzów�w la�tach 1991-2010,

•��Rad�ny�Mia�sta�Cho�rzo�wa�w la�tach 2010-2018,

•��Za�stęp�ca�Prze�wod�ni�czą�ce�go�KZK�GOP�w la�tach 2011-2018,

•��Dy�rek�tor�Za�rzą�du�Trans�por�tu�Me�tro�po�li�tal�ne�go 2018,

•��Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Nad�zor�czej�ChSM�w la�tach 2016-2019,

•��Rad�ny�sej�mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�od 2018r.,

•��Pre�zes�Za�rzą�du�ChSM�od 2019�r.,

•��Od�zna�czo�ny�Srebr�nym�Krzy�żem�Za�słu�gi.
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MARIUSZ�RYBKA
Właściciel MRConstruction sp. z o.o. w Gliwicach

za two�rze�nie�wa�run�ków�or�ga�ni�za�cyj�nych�i ka�pi�ta�ło�wych�za�pew�nia�ją�cych
dy�na�micz�ny�roz�wój�za�rzą�dza�nej�Spół�ki�oraz�efek�tyw�ne�współ�dzia�ła�nie
z sa�mo�rzą�da�mi�bu�dow�la�ny�mi�i go�spo�dar�czy�mi�re�gio�nu.

I Wi�ce�pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�wła�ści�ciel�MR�Con�struc�tion
Spół�ka�z ogra�ni�czo�ną�od�po�wie�dzial�no�ścią,�za zna�mie�ni�tą�ini�cja�ty�wę�oraz�wdro�-
że�nie�prak�tycz�ne�go�kształ�ce�nia�mło�dzie�ży�przy�czy�nia�jąc�się�do współ�pra�cy
po�mię�dzy� jed�nost�ka�mi� na�uko�wy�mi,� dy�dak�tycz�ny�mi� oraz� przed�się�bior�ca�mi
w wo�je�wódz�twie�ślą�skim,�za wy�bit�ną�ini�cja�ty�wę�po�le�ga�ją�cą�na zin�te�gro�wa�niu
oraz� na�wią�za�niu� współ�pra�cy� po�mię�dzy� pod�mio�ta�mi� ryn�ku� bu�dow�la�ne�go
w szcze�gól�no�ści�lo�kal�ny�mi�przed�się�bior�ca�mi�oraz�Spół�dziel�nia�mi�Miesz�ka�nio�-
wy�mi�oraz�za nie�za�wod�ną�ja�kość�usług�świad�czo�nych�na ryn�ku�bu�dow�la�nym
już�od nie�mal 25�lat.
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KRZYSZTOF�CIESIŃSKI
Prze wod ni czą cy Okrę go we go Są du Dys cy pli nar ne go Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

w la tach 2002-2010 oraz w obec nej ka den cji 2018-2022,
Ko or dy na tor – Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

za współ�two�rze�nie�i wdro�że�nie�funk�cjo�no�wa�nia�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�-
nie�rów�Bu�dow�nic�twa�oraz�za bu�do�wa�nie�po�zy�tyw�nej�i pro�fe�sjo�nal�nej�dzia�łal�no�-
ści�sa�mo�rzą�do�wej,�jej�po�pu�la�ry�za�cję�wśród�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa�oraz�wie�-
lo�let�ni�oso�bi�sty�wkład�w pro�ble�ma�ty�kę�od�po�wie�dzial�no�ści�za�wo�do�wej�człon�ków
sa�mo�rzą�du�za�wo�do�we�go�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa,�a tak�że�dzia�łal�ność�spo�łecz�-
ną�na je�go�rzecz�w ca�łym�re�gio�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.

Pan�Krzysz�tof�Cie�siń�ski�swo�ją�ka�rie�rę�za�wo�do�wą�zwią�zał�głów�nie�z nad�zo�rem�in�-
we�stor�skim�nad bu�do�wa�mi�ukła�dów�ko�mu�ni�ka�cyj�nych�i li�nii�tram�wa�jo�wych�Ślą�ska�i Za�-
głę�bia.�Pro�wa�dził�nad�zór�in�we�stor�ski�nad bu�do�wą�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej�na te�-
re�nie�Ka�to�wic,�Cho�rzo�wa�oraz�Świę�to�chło�wic.�Wy�bit�ny�spe�cja�li�sta�w dzie�dzi�nie�in�sta�la�cji
elek�trycz�nych,�kształ�cą�cy�przy�szłe�ka�dry�in�ży�nier�skie�pod�czas�szko�leń,�se�mi�na�riów
i spo�tkań�bran�żo�wych�or�ga�ni�zo�wa�nych�mię�dzy�in�ny�mi�przez�Ślą�ską�Okrę�go�wą�Izbę
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�a tak�że�kur�sów�przy�go�to�waw�czych�do eg�za�mi�nów�na upraw�-
nie�nia�bu�dow�la�ne.�Z dzia�łal�no�ścią�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa
zwią�za�ny�pod po�cząt�ku� jej� ist�nie�nia.�Obec�nie,� ja�ko�Prze�wod�ni�czą�cy�Okrę�go�we�go
Są�du�Dys�cy�pli�nar�ne�go�od�po�wie�dzial�ny�jest�za kie�ro�wa�nie�oraz�nad�zór�nad pra�cą�są�-
du,�za�pew�nia�jąc�naj�wyż�szą�ja�kość�prac�skła�dów�orze�ka�ją�cych�oraz�spraw�ny�prze�bieg
po�stę�po�wań.�Wier�ny�za�sa�dom�ety�ki�i od�po�wie�dzial�no�ści�za�wo�do�wej�in�ży�nie�rów�bu�-
dow�nic�twa,�pro�pa�ga�tor�tych�za�sad�wśród�współ�pra�cow�ni�ków�oraz�człon�ków�Izby.
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Śp. STEFAN�WÓJCIK
Prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu w Ka to wi cach Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Wod nych

i Me lio ra cyj nych w la tach 1984-1996, Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
w la tach 2002-2010, czło nek Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w la tach 2010-2018

za ogrom�ne�za�an�ga�żo�wa�nie�w two�rze�nie�i wdro�że�nie�funk�cjo�no�wa�nia�sa�mo�rzą�du�za�wo�-
do�we�go�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa�–�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,
bu�do�wa�nie�sil�nych�i sta�bil�nych�fi�la�rów�jej�ist�nie�nia�po�przez�dzia�łal�ność�sta�tu�to�wą�w Ra�-
dzie�Izby�oraz�rze�tel�ne�i ak�tyw�ne�pro�pa�go�wa�nie�idei�pod�no�sze�nia�kwa�li�fi�ka�cji�za�wo�do�-
wych�człon�ków�te�goż�sa�mo�rzą�du,�za�rów�no�na szcze�blu�wo�je�wódz�kim,�jak�i kra�jo�wym.

Pan Ste fan Wój cik nie ste ty nie mógł ode brać na gród, zmarł w ubie głym ro ku, ro ku w któ -
rym z po wo du Co vid -19 Ga la nie od by ła się.

Na gro dę ode bra ła cór ka – Aga ta Man te rys

Pan�Ste�fan�Wój�cik�przez�po�nad 40�lat�zwią�za�ny�był�z pra�cą�za�wo�do�wą�w za�kre�sie�przy�go�-
to�wa�nia,�bu�do�wy�i utrzy�ma�nia�obiek�tów�in�fra�struk�tu�ry�wsi�oraz�bu�dow�nic�twa�w wo�je�wódz�twie
ślą�skim�oraz�na sta�no�wi�skach�zwią�za�nych�z pro�gra�mo�wa�niem�in�we�sty�cji,�bu�do�wą�i utrzy�ma�-
niem�obiek�tów.�Zaj�mo�wał�się�klu�czo�wy�mi�za�gad�nie�nia�mi�do�ty�czą�cy�mi�go�spo�dar�ki�wod�nej�i ochro�-
ny�śro�do�wi�ska�w ca�łym�wo�je�wódz�twie.�Zwią�za�ny�tak�że�z Wo�je�wódz�kim�Za�kła�dem�Usług�Wod�-
nych�w Ka�to�wi�cach�gdzie�pia�sto�wał�sta�no�wi�sko�dy�rek�to�ra,�utwo�rzył�ba�zy�sprzę�to�we�i wdro�żył
pro�gra�my�or�ga�ni�za�cyj�ne�po�zwa�la�ją�ce�na za�pew�nie�nie�cią�gło�ści�do�sta�wy�wo�dy�dla�miesz�kań�-
ców�te�re�nów�wiej�skich�oraz�szyb�kie�go�usu�wa�nia�skut�ków�awa�rii.�Przy�czy�nił�się�tak�że�do roz�-
bu�do�wy�sie�ci�wo�do�cią�go�wej�w wie�lu�gmi�nach�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�Ak�tyw�nie�uczest�ni�czył
w two�rze�niu�sa�mo�rzą�du�za�wo�do�we�go�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa.�Pod�czas�peł�nie�nia�swo�ich�funk�-
cji�w Pol�skiej�Izbie�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�i w Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izbie�In�ży�nie�rów�Bu�dow�-
nic�twa�zaj�mo�wał�się�za�gad�nie�nia�mi�zwią�za�ny�mi�z do�sko�na�le�niem�za�wo�do�wym�in�ży�nie�rów.�Czyn�-
nie�brał�tak�że�udział�w pra�cach�państw�Gru�py�Wy�szeh�radz�kiej,�gdzie�był�człon�kiem�ze�spo�łu
two�rzą�ce�go�tzw.�Słow�nik�be�to�no�wy.
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ROMAN�OLSZEWSKI
NACZELNIK WYDZIAŁU BUDOWNICTWA URZęDU MIASTA KATOWICE

W LATACH 2005 – 2020

Mam za szczyt przed sta wić syl wet kę in ży nie ra Ro ma na Ol szew -
skie go, uho no ro wa ne go przez ka pi tu łę wy róż nie niem „Oso bo wość
Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Ab sol went Po li tech ni ki Ślą skiej.
Po ukoń cze niu tech ni kum bu dow la ne go w Byd gosz czy i od by -

ciu obo wiąz ko we go na ka zu pra cy przy bu do wie lot ni ska w Pi le,
w 1958 ro ku przy je chał na Śląsk.

Po zna li śmy się pod czas stu diów ma gi ster skich na Po li tech ni -
ce Ślą skiej. Był wy róż nia ją cym się stu den tem, za li czał wszyst kie
se me stry ze śred nią ocen 5 – bar dzo do bry.

Opo wia dał, iż po cząt ko wo miesz kał w fa mi lo ku, w dziel ni cy Za -
łę że w Ka to wi cach. Zi mą spał ubra ny i w pi lot ce na gło wie, a ra -
no wo da w mi sce do my cia by ła za mar z nię ta. Ujął mnie tym wy -
zna niem do resz ty, bo zna łem to do świad cze nie, tyl ko z in ne go
fa mi lo ka.

Z Urzę dem Miej skim Mia sta Ka to wi ce zwią za ny przez 63 la ta.
Roz po czął pra cę w Wy dzia le Bu dow nic twa. Przez 20 lat był kie -
row ni kiem ze spo łu usług pro jek to wych dla miast: Ka to wi ce,
Cho rzów i Sie mia no wi ce. Ko lej nym eta pem by ła funk cja za stęp -

cy Na czel ni ka Wy dzia łu Bu dow nic twa. W 2004 ro ku zo stał Na -
czel ni kiem Wy dzia łu Bu dow nic twa (za trud nia ją cym 70 osób) i peł -
nił tą funk cję do przej ścia na eme ry tu rę w 2020 ro ku.

Przez po nad pół wie ku w Ka to wi cach nie by ło żad ne go pro ce -
su in we sty cyj ne go, w któ rym in ży nier Ro man Ol szew ski nie po -
dej mo wał by od po wie dzial nych de cy zji, waż nych dla roz wo ju Mia -
sta. Je go wie dza tech nicz na, zna jo mość pra wa, ogrom ne
do świad cze nie pra cy w ad mi ni stra cji, w po łą cze niu z ce cha mi oso -
bo wy mi, w tym sza cu nek dla lu dzi – po zwa la ły na pro fe sjo nal ne
i życz li we pro wa dze nie po stę po wań. Lu dzie to do ce nia li. Pa su -
je do nie go żar to bli we po wie dze nie, iż „Spra wy bez na dziej ne za -
ła twia od rę ki, a trud ne za ty dzień”.

Za wsze znaj du je czas dla sa mo rzą du za wo do we go in ży nie rów
bu dow nic twa. Urząd Mia sta Ka to wi ce w dal szym cią gu ko rzy sta
z je go wie dzy.

Dzię ku ję Ka pi tu le – bo na szym za da niem jest wy do by cie z cie -
nia ta kich po sta ci i po ka za nie ich śro do wi sku.

Lau da cję wy gło sił Fran�ci�szek Busz�ka

LAU�DA�CJA

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO
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Dr KAZIMIERZ�KONIECZNY
KIEROWNIK ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Przy padł mi w udzia le za szczyt i oso bi sta przy jem ność przed sta -
wie nia Pań stwu ce nio ne go w śro do wi sku in ży nie ra bu dow la ne go Pa -
na dok to ra in ży nie ra Ka zi mie rza Ko niecz ne go. Jest ab sol wen tem Wy -
dzia łu Bu dow nic twa Prze my sło we go i Ogól ne go Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach. W 1970 ro ku ukoń czył po nad to stu dium po dy plo mo we
na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej. W ro ku 1982
uzy skał sto pień dok to ra na uk tech nicz nych na Wy dzia le Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki Wro cław skiej. Dr inż. Ka zi mierz Ko niecz ny od wie -
lu lat po sia da spe cja li za cję za wo do wą w za kre sie prac ba daw czo -wdro -
że nio wych do ty czą cych kon struk cji w bu dow nic twie prze my sło wym.

Od 1967 do 1989 ro ku był za trud nio ny na sta no wi skach tech no lo -
ga be to nu, kon struk to ra i głów ne go spe cja li sty w Ośrod ku Ba daw czo -
-Roz wo jo wym Bu dow nic twa Prze my sło we go Śląsk w Ka to wi cach. Był
or ga ni za to rem utwo rze nia Od dzia łu In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w Ka -
to wi cach, w któ rym od 1990 ro ku do chwi li obec nej peł ni funk cją Kie -
row ni ka Od dzia łu. W ra mach swo jej pra cy w ITB utwo rzył je dy ne w na -
szym kra ju La bo ra to rium Ba dań Łącz ni ków, któ re re ali zu je wie le prac
dla zna nych pro du cen tów kra jo wych, eu ro pej skich i azja tyc kich. Przez
sze reg ka den cji był człon kiem Ra dy Na uko wej In sty tu tu Tech ni ki Bu -
dow la nej w War sza wie.

Od 2006 r pra cu je ja ko ad iunkt Wyż szej Szko ły Tech nicz nej
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i Sztuk Sto so wa nych.

Od 1972 ro ku po sia da upraw nie nia bu dow la ne w spe cjal no ści kon -
struk cyj no -in ży nier skiej do spo rzą dza nia pro jek tów bu dow la nych
w kon struk cjach wszel kich obiek tów bu dow la nych, pro jek tów i urzą -
dzeń sa ni tar nych oraz pro jek tów bu dow la nych i ar chi tek to nicz nych.

Od wie lu lat jest ce nio nym rze czo znaw cą bu dow la nym Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, a tak że rze czo znaw -
cą bu dow la nym z li sty Wo je wo dy Ślą skie go. Po nad to w la -
tach 1975 – 1985 peł nił funk cję rze czo znaw cy bu dow la ne go Okrę go -
wej i Od wo ław czej Ko mi sji ds. Szkód Gór ni czych w Ka to wi cach.

Dr inż. Ka zi mierz Ko niecz ny jest au to rem kil ku dzie się ciu prac na -
uko wo -ba daw czych oraz oko ło 200-tu eks per tyz i opi nii tech nicz nych.
W swo im do rob ku za wo do wym po sia da tak że po nad 100 pu bli ka cji
na uko wo -tech nicz nych pu bli ko wa nych w kra ju i za gra ni cą; jest au to -
rem i współ au to rem kil ku In struk cji, Wy tycz nych i Po rad ni ków In sty -
tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie, oraz po sia da czem 5-ciu pa -
ten tów i wzo rów użyt ko wych. Przez wie le lat ak tyw nie uczest ni czy
w dzia łal no ści Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa oraz Ślą skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.

W 1989 zo stał Lau re atem ze spo ło wej Na gro dy Mi ni stra Go spo dar -
ki Prze strzen nej i Bu dow nic twa III stop nia za opra co wa nie i uru cho -
mie nie pro duk cji łącz ni ków do kon struk cyj nych za mo co wań o du żych
no śno ściach. W 2014 ro ku ka pi tu ła kon kur su „Ślą skie bu do wa nie” przy -
zna ła mu ty tuł „Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”.

Dr inż. Ka zi mierz Ko niecz ny jest od zna czo ny m. in. srebr nym i zło -
tym Krzy żem Za słu gi, srebr ną i zło tą od zna ką Pol skie go Związ ku In -
ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, srebr ną i zło ta od zna ką Za słu -
żo ny dla Bu dow nic twa i Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la nych oraz
srebr ną i zło tą od zna ką: „Za słu żo ny w Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to -
wic kie go”.

Lau da cję wy gło sił An�drzej�Szy�dłow�ski

LAU�DA�CJA

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO

Bu�dow�nic�two,�je�go�hi�sto�ria�i tra�dy�cja�to�do�ko�na�nia�i ży�cio�ry�sy�lu�dzi,�któ�rzy�tę�bran�-
żę�two�rzy�li.�To�oni�kła�dli,�czę�sto�do�słow�nie,�przy�sło�wio�we�fun�da�men�ty.�Ty�tuł�Oso�-
bo�wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�nada�wa�ny�jest�po�sta�ciom�wy�bit�nym.�Ho�no�ru�-
je�my�ich�za wkład�we�współ�cze�sne�ob�li�cze�bran�ży,�za ich�cięż�ką,�wie�lo�let�nią�pra�cę.

XXIII GALA BUDOWNICTWA
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Od zna ka jest za szczyt nym, ho no ro wym wy róż nie niem
i mo że być nada wa na pra cow ni kom ar chi tek tu ry i bu dow nic twa

za szcze gól ne osią gnię cia w dzie dzi nie ar chi tek tu ry i bu dow nic twa
oraz in nym oso bom za za słu gi lub osią gnię cia w tej dzie dzi nie

Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa
za Za�słu�gi�dla�Bu�dow�nic�twa

Od zna kę wrę czał:

Adam�Ba�rył�ka – Dy rek tor De par ta men tu Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i Geo de zji 
w Mi ni ster stwie Roz wo ju i Tech no lo gii

Od zna kę otrzy ma li:

Kry�sty�na�Kie�res
An�na�Po�li�sie�wicz

Zbi�gniew�Dzier�że�wicz
Zbi�gniew�He�risz

Ja�ro�sław�Pa�lu�szyń�ski
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Od zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go
ja ko wy raz uzna nia za dzia łal ność na te re nie wo je wódz twa ślą skie go,

za re ali za cję za dań, któ ry mi przy czy ni li się do go spo dar cze go,
kul tu ral ne go i spo łecz ne go roz wo ju wo je wódz twa

Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa
za Za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go

Odznakę wręczali:

Rafał�Kandziora – Radny Sejmiku Województwa
Mariusz�Czyszek – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa 
Roman�Karwowski – Przewodniczący Rady ŚlOIIB

Odznakę otrzymali:

Złota

Jerzy�Skotny

Srebrna

Jadwiga�Owsiak
Andrzej�Kulawik
Jan�Spychała
Tadeusz�Sopata

XXIII GALA BUDOWNICTWA
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Medal�Śląskiej�Okręgowej�Izby
Inżynierów�Budownictwa

Me dal wrę cza ł:

Mariusz�Czyszek – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa 
Ro�man�Kar�wow�ski�– Prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB 

Me dal otrzymali:

Prof. dr hab. inż. Joanna�Bzówka – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
Dr hab. inż. Maciej�Major, prof. PCz – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

– za tworzenie systemowych warunków kształcenia profesjonalnych kadr technicznych dla budownictwa kraju
i regionu oraz budowanie pozytywnych i merytorycznych relacji pomiędzy Wydziałem Budownictwa Politechniki

Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, a samorządem zawodowym inżynierów budownictwa
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Kon�kurs�„Inżynier�Roku�2019�i�2020”
Kon kurs ma na ce lu pro mo cję osią gnięć twór ców no wo cze snych, cie ka wych tech nicz nie roz wią zań w pro jek tach bu dow la nych

oraz no wo cze snych roz wią zań tech nicz no -tech no lo gicz nych pro ce su re ali za cji bu do wy, a tak że pro mo cję do brej or ga ni za cji i ja -
ko ści ro bót. Je go ce lem jest rów nież na wią za nie i za cie śnie nie współ pra cy po mię dzy przed się bior ca mi, in we sto ra mi, wy ko naw -
ca mi i ka drą in ży nie ryj no -tech nicz ną, a człon ka mi ŚlO IIB – oso ba mi peł nią cy mi sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic -
twie: pro jek tan ta, kie row ni ka bu do wy, kie row ni ka ro bót, in spek to ra nad zo ru in we stor skie go

Sta tu et ki i dy plo my wrę cza li:
Ro�man�Kar�wow�ski – Prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB, Ma�riusz�Czy�szek – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

W tym ro ku pod czas Ga li wrę cza no sta tu et ki i dy plo my, zor ga ni zo wa ne go przez ŚlO IIB kon kur su IN ŻY NIER RO KU,
za la ta 2019 i 2020 rok. Kon kurs za 2019 rok zo stał roz strzy gnię ty, ale nie ste ty ga la się nie od by ła.

Dla te go sta tu et ki za 2019 i 2020 rok wręczone zostały wspólnie na tej Gali.

IN�ŻY�NIER�RO�KU 2019

Ka te go ria 1 – Obiek ty ku ba tu ro we i in ne in ży nier skie: 

Ty tuł – Pro jek tant Ro ku 2019 – Ze spół Pro jek tan tów:
mgr�inż.�Ar�ka�diusz�Bu�la,�mgr�inż.�Ar�ka�diusz�Pu�szek

Za wy so ce pro fe sjo nal ne i od po wie dzial ne wy ko na nie:
Pro jek tu roz bu do wy i for mo wa nia za pór skła do wi ska że la zny most do rzęd nej ko ron 180,00 m n.p m.

w za kre sie bu do wy sta cji se gre ga cji i za gęsz cza nia od pa dów wraz z ukła dem tech no lo gicz nym w Rud nej.

Ty tuł – Kie row nik bu do wy/ro bót Ro ku 2019:
mgr�inż.�Ma�rek�Rot�ke�gel�

Za wy bit nie kom pe tent ną oraz su mien ną re ali za cję: „Utwo rze nie w ra mach Szpi ta la Miej skie go w Za brzu Sp. z o.o.
Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go wraz z lą do wi skiem przy szpi tal nym przy ul. Zam ko wej 4”.

Ty tuł – In spek tor nad zo ru Ro ku 2019 – Ze spół In spek to rów Nad zo ru In we stor skie go:
bran ża kon struk cyj no -bu dow la na mgr�inż.�Mar�cin�Niec�karz

bran ża in sta la cyj na -elek trycz na inż.�Wie�sław�Niem�czyk
bran ża in sta la cyj na -sa ni ta ma mgr�inż.�Ro�man�Wil�czek

Za so lid ną współ pra cę i su mien ne peł nie nie nad zo ru in we stor skie go nad: Bu do wie bu dyn ku po mo stu sek cji ka ja kar skiej
Mło dzie żo we go Ośrod ka Spor tu Mło dzie żo we go (MOSM) dzia ła ją ce go przy MO SiR Ty chy przy ul. Par ko wej

na te re nie Ośrod ka Wy po czyn ko we go „Pa pro ca ny” (Ma ri na).
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Ka te go ria 2: Obiek ty li nio we (in fra struk tu ra):

Ty tuł – Pro jek tant Ro ku 2019 – Ze spół Pro jek tan tów:
mgr�inż.�Iwo�na�Cha�dryś,�mgr�inż.�Ewa�Her�mań�ska�-Kacz�mar�czyk

Za wzo ro we i sta ran ne wy ko na nie: Pro jek tu bu do wy sie ci ka na li za cji sa ni tar nej gra wi ta cyj nej z się ga cza mi,
ka na li za cji sa ni tar nej tłocz nej z prze pom pow nia mi ście ków w miej sco wo ści Cze pur ka, Gmi na Ja nów.

Ty tuł – Kie row nik bu do wy/ro bót Ro ku 2019:
mgr�inż.�Piotr�Gol�da

Za spe cja li stycz ne, od po wie dzial ne i or ga ni za cyj nie wzo ro we peł nie nie funk cji kie row ni ka bu do wy:
Bu do wa au to stra dy A1 od cin ka H o dłu go ści 16,7 km od wę zła Za wo dzie (bez wę zła) do wę zła Woź ni ki.

IN�ŻY�NIER�RO�KU 2020

Ka te go ria 1: Obiek ty ku ba tu ro we i in ne in ży nier skie: 

Ty tuł – Kie row nik bu do wy Ro ku 2020
mgr�inż.�Woj�ciech�Adam

Za wy so ce pro fe sjo nal ne, kom plek so we i od po wie dzial ne wy ko na nie: Bu do wy Ga le rii han dlo wej Wi ślan ka w Żo rach.

Ty tuł – In spek tor Nad zo ru Ro ku 2020 – Ze spół In spek to rów:
mgr�inż.�Ka�mil�Ka�lisz,�mgr�inż.�Bog�dan�Wy�dmań�ski,�mgr�inż.�Piotr�He�pa

Za wy bit nie kom pe tent ną, bar dzo do brą współ pra cę róż nych spe cjal no ści oraz su mien ną re ali za cję kom plek su:
Prinz Scho ena ich i Warsz ta tu Elek trycz ne go – wy ko na nie prac bu dow la nych, kon ser wa tor skich wraz z za go spo da ro wa niem

te re nu w ra mach pro jek tu „Re wi ta li za cja i udo stęp nie nie po prze my sło we go Dzie dzic twa Gór ne go Ślą ska”.

Ka te go ria: Obiek ty li nio we (in fra struk tu ra):

Ty tuł – In spek tor Nad zo ru Ro ku 2020
mgr�inż.�Ma�rze�na�Te�per

Za so lid ną współ pra cę z po zo sta ły mi bran ża mi, peł nie nie nad zo ru in we stor skie go ro bót mo sto wych
na sła bych grun tach no śnych: Es ta ka dy El, prze pro wa dza ją cą ob wod ni cę mia sta Bol ków nad do li ną do pły wu

Ro cho wic kiej Wo dy i li nią ko le jo wą PKP Mal czy ce – Mar ci szów.

Wy róż nie nie – In spek tor Nad zo ru Ro ku 2020
mgr�inż.�Aloj�zy�Sa�wic�ki

Za spe cja li stycz ne ro ze zna nie uzbro je nia te re nu w ra mach peł nie nia funk cji in spek to ra nad zo ru in we stor skie go nad bu do wą:
Wo do cią gu w Ka mie ni cy Pol skiej w ul. Ma ga zy no wej me to dą bez wy ko po wą.
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Złota�Od�zna�ka�
im.�Króla�Kazimierza�Wielkiego

nadana przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie

Od zna kę wrę cza li:

Zbi�gniew�Ja�now�ski – Prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”
To�masz�Go�lis – Wi ce pre zes Kon fe de ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści,

Prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach

Odznakę otrzymali:

Ma�riusz�Czy�szek
Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa 

Ja�cek�Bia�lik
Wi ce pre zes Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej, Pre zes Pod stre fy Gli wi ce 

Re gio nal na Izba Go spo dar cza w Ka to wi cach
na gro dę ode brał To�masz�Zja�wio�ny – Pre zes Izby
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Nagroda�Sztuka�i�Design
w�Przestrzeni�Publicznej
i�Statuetka�BenchMan

Na gro dę wrę czał:

dr�hab.�inż.�arch.�Klaudiusz�Fross,�prof.�PŚ – Dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej

Za�mek�Cie�szyn�
za pro pa go wa nie do bre go de si gnu, na gro dę ode bra ła dy rek tor Mag da le na Cho rą ży -Su chy

Za�kład�In�ży�nie�rii�Miej�skiej�sp.�z o.o.�w Mi�ko�ło�wie
za re ali za cję ła wek z na kład ką Bench Man, na gro dę ode brał Pre zes Za rzą du Mar cin Sto kło sa

Fir�ma�Ful�co�Sys�tem�sp.�z o.o.�
za po szu ki wa nie cha rak te ry stycz ne go de si gnu w se riach pro duk cyj nych ma łej ar chi tek tu ry

na gro dę ode brał Pre zes Za rzą du Łu kasz Siód mok
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Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
(KSM) w Ka to wi cach ze wzglę du na wiel -
kość za rzą dza nych za so bów miesz ka nio -
wych – 346 bu dyn ków miesz kal nych wie lo -
ro dzin nych, 3 dom ki jed no ro dzin ne, 737
ga ra ży wol no sto ją cych i 26 wol no sto ją cych
pa wi lo nów han dlo wych i ilo ści zrze szo -
nych człon ków – po nad 19 tys. – za li cza się
do naj więk szych spół dziel ni w kra ju, a na po -
łu dniu Pol ski, w tym na Ślą sku, po zo sta je
naj więk szą.

Spół dziel nia jest zna czą cym or ga ni zmem
w ży ciu mia sta Ka to wi ce, a jej bu dyn ki i osie -
dla wy peł nia ją po kaź ną część ma py Ka to -
wic – od cen trum po naj dal sze krań ce sta -
no wiąc nie mal 1/7 ogól ne go po ten cja łu
miesz ka nio we go miesz kań ców mia sta wo -
je wódz kie go i sto li cy Gór ne go Ślą ska.

Spół dziel nia sta no wi bar dzo ak tyw ny go -
spo dar czo i spo łecz nie pod miot sek to ra bu -
dow nic twa, miesz kal nic twa i in fra struk tu ry
to wa rzy szą cej, któ ry wpi sał się na trwa łe
w roz wój mia sta.

Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa, jak
i in ne spół dziel nie miesz ka nio we ja ko przed -
się bior stwo wy two rzy ły znacz nych roz mia -
rów za sób miesz ka nio wy w spo sób ści sły
i trwa ły po wią za ny z mia stem, któ re go
urba ni za cja by ła by nie moż li wa bez udzia -
łu spół dziel ni, jest part ne rem dla sa mo rzą -
du miej skie go we wspól nych dzia ła niach
na rzecz miesz kań ców i mia sta.

W 2021 r. Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa zo sta ła wy róż nio na przez Eu ro pej -
ski Ośro dek Roz wo ju Go spo dar ki na gro dą
w ka te go rii „Li der Go spo dar ki Re gio nal nej”. 

Wsku tek prze pro wa dzo nych prac mo -
der ni za cyj nych obej mu ją cych m.in. mo der -
ni za cję 100% za so bów miesz ka nio wych
Spół dziel ni od no to wa no zna czą cy spa dek
zu ży cia cie pła przez miesz kań ców – co po -
zwa la na zmniej sze nie za po trze bo wa nia
na cie pło i znacz ne ogra ni cze nie kosz tów
po no szo nych przez użyt kow ni ków miesz kań.
Szcze gól nie istot nych w do bie ro sną cych
cen ener gii ciepl nej.

Dzię ki dzia ła niom ter mo mo der ni za cyj -
nym KSM „uchro ni ła” miesz kań ców mia sta
Ka to wi ce od zna czą cych ilo ści za nie czysz -
czeń po wie trza – ob ni ża jąc zu ży cie wę gla
dla po trzeb grzew czych o po nad 40 tys. ton
rocz nie, co ozna cza, że do at mos fe ry nie
prze do sta ły się set ki ton py łu, dwu tlen ku siar -
ki i azo tu.

Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
jest no wo cze sną i przy ja zną lu dziom spół -
dziel nią sto su ją cą no wa tor skie tech no lo gie
i roz wią za nia, pro fe sjo nal nie za rzą dza ną
przez li cen cjo no wa nych za rząd ców nie ru -
cho mo ści, ofe ru ją cą swym człon kom bo ga -
tą w róż no rod ne for my dzia łal ność spo łecz -

no-kul tu ral ną i oświa to wą. Dzia łal ność ta ma
na ce lu stwo rze nie miesz kań com moż li wość
udzia łu w róż no rod nych im pre zach, róż ne -
go ro dza ju for mach re kre acyj nych, tu ry stycz -
nych, spor to wych – jed nym sło wem roz wo -
ju wła snych za in te re so wań, umie jęt no ści
i pa sji. Po nad to umac nia ona kon tak ty są -
siedz kie i in te gru je wspól no tę spół dziel czą.

Za miesz ka nie w za so bach Ka to wic kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej ozna cza nie tyl -
ko wej ście w po sia da nie „wła sne go M”, ale
rów nież gwa ran cję rze tel ne go i efek tyw ne -
go eko no micz nie za rzą dza nia nie ru cho -
mo ścia mi, moż li wość czyn ne go i bier ne go
uczest ni cze nia w ży ciu Spół dziel ni, jej dzia -

łal no ści spo łecz no-kul tu ral nej (uła twia ją cej
roz wój i re ali za cję oso bi stych pa sji i za in te -
re so wań oraz in te gra cję miesz kań ców),
wpływ na de cy zje do ty czą ce funk cjo no wa -
nia Spół dziel ni – sło wem ży cie w bez -
piecz nym, atrak cyj nym i przy ja znym śro do -
wi sku.

Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Li�der�Go�spo�dar�ki�Re�gio�nal�nej

Osiedle�Gwiazdy

Superjednostka

PROMOCjA
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Idea Pro jek tu „Rze tel ny Wy ko naw ca”
po wsta ła w 2021 ro ku z ini cja ty wy
oraz pod pa tro na tem Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa.  Ce lem pro gra mu jest uwia -
ry god nie nie wi ze run ku firm któ rych
usłu gi cha rak te ry zu ją się wy so ką ja ko -
ścią, in no wa cyj no ścią  oraz ter mi no wo -
ścią wy ko ny wa nych prac. W pro gra mie
bę dą  zrze sza ne tyl ko rze tel ne i spraw -
dzo ne fir my. Dzia łal ność Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa od po nad 20 lat ukie run -
ko wa na jest na ko ope ra cję firm człon -
kow skich. Na tu ral nym kro kiem by ło

więc stwo rze nie pro gra mu, któ ry po zwo -
li ko rzy stać in we sto rom z usług firm
gwa ran tu ją cych re ali za cję in we sty cji
na naj wyż szym po zio mie.

In we sto rzy ko rzy sta ją cy z usług firm
zrze szo nych w pro gra mie „Rze tel ny
Wy ko naw ca”  bę dą mie li do stęp do wie -
lu spraw dzo nych spe cja li stów, dzię ki
cze mu czas na wy ko na nie zle ce nia mo -
że być znacz nie krót szy, a efekt koń co -
wy speł ni za ło żo ne ocze ki wa nia.
Na dzień dzi siej szy swój pa tro nat
nad pro gra mem za po wie dzia ły ta kie in -

sty tu cje, jak: KIGN, ŚIB, RZRSM w Ka -
to wi cach, ŚO IIB  Gwa ran cją suk ce su
pro gra mu „Rze tel ny Wy ko naw ca” ma
być du że i wie lo let nie do świad cze nie
na szych part ne rów, każ do ra zo wo we -
ry fi ko wa ne na pod sta wie re gu la mi nu,
przez po wo ła ną do te go ce lu ko mi sję.
Cer ty fi kat bę dzie wy da wa ny na okres 3
lat z opcją je go prze dłu że nia, jak rów -
nież cof nię cia w przy pad ku na ru sze nia
za sad re gu la mi nu. 

Rzetelny�Wykonawca



 
Nowy polski wynalazek otrzymał nagrodę – Śląskiej Izby Budownictwa  
 

Na targach GreenPower w Poznaniu zadebiutowało nowe rewolucyjne rozwiązanie dla technik 
montażu paneli fotowoltaicznych – systemy balastowe GRAM-BOX. 

System dedykowany na dachy płaskie, a w szczególności te pokryte membraną zyskuje uznanie i 
kolejne nagrody w branży budowlanej. 

Co wyróżnia system Gram-Box? Łatwy, bardzo szybki montaż i brak betonu! 

Systemu montażu paneli PV nie mogą powodować nawet przypadkowych uszkodzeń 
mechanicznych powierzchni dachowych, ponieważ woda lub roztapiający się śnieg spowoduje 
uszkodzenie naszego dachu, narażając nas na koszty. W istniejących rozwiązaniach systemów 
balastowych dla instalacji PV niedogodnością jest konieczność umieszczania odważników betonowych 
na powierzchniach dachowych, gdzie zasadniczą rolę odgrywają dwa negatywne czynniki: duża masa 
transportowanych elementów i ostre krawędzie, które mogą uszkodzić i doprowadzić do zniszczenia 
powierzchni dachu 
 

System montażu GRAM-BOX jest rewolucyjnym rozwiązaniem dla przedstawionych wyżej 
problemów. GRAM-BOX to opatentowane rozwiązanie zbiornika balastowego wykonanego z 
tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie 
czynników zewnętrznych i napełnianego wodą z sieci po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych. W 
odróżnieniu od dotychczasowych znanych rozwiązań, GRAM-BOX charakteryzuje niewielka masa 
(niespełna 4 kg), co umożliwia jego łatwe transportowanie przy równoczesnym zachowaniu trwałości, 
wytrzymałości mechanicznej i zapewnieniu stabilności konstrukcji po napełnieniu wodą przy 
równoczesnym braku ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić w sposób mechaniczny powierzchnię 
dachu.

 
GRAM-BOX to obecnie najszybszy system montażowy na rynku z możliwością płynnej regulacji 

dociążania balastem konstrukcji. Wstępnie zbiornik balastowy jest zalany koncentratem 
niezamarzającym. Dla ustalenia odpowiedniej masy balastu dostosowanej do wykonywanej konstrukcji 
konieczne jest dolanie tylko wody sieciowej przy wykorzystaniu węża ogrodowego, dlatego transport 
masy balastowej odbywa się całkowicie bez użycia jakiejkolwiek siły zewnętrznej. Nie potrzeba 
dźwigów ani wyciągarek, bo balast o masie od kilku do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu ton (w 
zależności od wielkości instalacji PV) przenosi za monterów wąż ogrodowy podłączony do kranu z 
wodą. 

 
GRAM-BOX posiada niezbędne certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące takie jak Zakłady 

Badań i Atestacji „ZETOM” oraz TÜV NORD Polska. 
System GRAM-BOX zyskał uznanie ekspertów budownictwa uzyskując nagrodę na 58 

MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BUDOWNICTWA I STREFY DOBRYCH WNĘTRZ 
"JESIEŃ 2021”. Na XXIII Gali Budownictwa – 2021 system GRAM-BOX w X edycja Konkursu 
„Śląskie Budowanie” – 2021 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości otrzymał 
ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĘ BUDOWNICTWA. 

 
Autor: dr inż. Marcin Szczygieł 
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W dniach 17 – 18 czerw ca 2021r.
w Ustro niu od by ło się XIV ŚLĄ SKIE SE -
MI NA RIUM BU DOW LA NE. Or ga ni za to ra -
mi tej tra dy cyj nie od by wa ją cej się kon fe -
ren cji by li uczest ni cy Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go: Ślą ska Izba Bu dow nic twa,
Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa oraz Re gio nal ny Zwią zek Re wi zyj -
ny Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka -
to wi cach.

Otwie ra jąc ob ra dy Ma�riusz� Czy�-
szek�– Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa i Ro�man�Kar�wow�ski�– Prze wod ni -
czą cy Rady Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów za pre zen to wa li pro jek tu „Pro -
gra mu” – wspól nych przed się wzięć me -
ry to rycz nych i or ga ni za cyj nych uczest ni -
ków „Fo rum” w 2021 i 2022 ro ku.

Ko lej nym punk tem pro gra mu był wy kład
„Pro jek to wa nie uni wer sal ne”, któ ry przed -
sta wił dr hab. inż. arch. Klau�diusz�Fross,
prof. PŚ – Dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry Po li tech ni ki Ślą skiej. Pro jek to wa nie uni -
wer sal ne to no we po dej ście do pro jek to -
wa nia obiek tów, oto cze nia, pro duk tów
i usług w ta ki spo sób aby mo gły być użyt -
ko wa ne przez wszyst kich lu dzi rów nież
tych, któ rzy ma ją róż ne po trze by wy ni ka -
ją ce np. ze sta nu zdro wia, cią ży, wzro stu,
oty ło ści i in nych po nad stan dar do wych po -
trzeb.
Ma�riusz�Ryb�ka – Wi ce pre zy dent Ślą -

skiej Izby Bu dow nic twa za pre zen to wał
bar dzo cie ka wy pro jekt „Rze tel ny wy ko -
naw ca 2021”. Idea pro jek tu po wsta ła
w 2021 ro ku z ini cja ty wy oraz pod pa -

tro na tem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. Ce -
lem pro jek tu jest uwia ry god nie nie wi ze -
run ku pod mio tów go spo dar czych, któ -
rych usłu gi cha rak te ry zu ją się wy so ką
ja ko ścią, in no wa cyj no ścią oraz ter mi no -
wo ścią wy ko ny wa nych prac. Głów ne za -
ło że nie pro gra mu opie ra się na zrze sza -
niu wy łącz nie rze tel nych i spraw dzo nych
wy ko naw ców. Dzia łal ność Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa od po nad 20 lat ukie run -
ko wa na jest na ko ope ra cję firm człon -
kow skich. W kon se kwen cji, na tu ral nym
kro kiem sta ło się opra co wa nie pro gra -
mu, umoż li wia ją ce go kom plek so we ko -
rzy sta nie z usług wie lu wy spe cja li zo wa -
nych wy ko naw ców, gwa ran tu ją cych
re ali za cję in we sty cji na naj wyż szym
po zio mie.

XIV ŚLĄ SKIE SE MI NA RIUM BU DOW LA NE

O bu�dow�nic�twie
w Ustro�niu

Mariusz�Czyszek�i�Roman�Karwowski

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
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Nie kwe stio no wal ną ko rzy ścią dla In we -
sto rów ko rzy sta ją cych z usług pod mio tów
zrze szo nych w pro gra mie „Rze tel ny Wy ko -
naw ca”, sta no wić bę dzie do stęp do wie lu
spraw dzo nych spe cja li stów, co w efek cie
prze ło ży się na za osz czę dze nie spo rej ilo -
ści cza su prze zna czo ne go na re ali za cję in -
we sty cji, a jed no cze śnie za gwa ran tu je
koń co wy suk ces ca łe go przed się wzię cia.

Pa tro nat nad pro gra mem za po wie -
dzia ły ta kie in sty tu cje, jak: Kra jo wa Izba
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, Ślą ska
Izba Bu dow nic twa, Re gio nal ny Zwią zek
Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi -
cach, Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa. Gwa ran cja suk ce su pro jek -
tu „Rze tel ny Wy ko naw ca”, opie rać bę dzie
na du żym i wie lo let nim do świad cze niu
part ne rów, każ do ra zo wo we ry fi ko wa nych
na pod sta wie re gu la mi nu przez po wo ła -
ną do te go ce lu ko mi sję. Zwień cze niem
po zy tyw ne go za koń cze nia pro ce du ry we -
ry fi ka cji bę dzie cer ty fi kat, przy zna wa ny
na okres 3 lat z moż li wo ścią je go prze dłu -
że nia, jak rów nież cof nię cia w przy pad -
ku na ru sze nia za sad re gu la mi nu.

Tak jak co ro ku o wy bra nych za gad nie -
niach bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic -
twie mó wi ła Anet�ta�Ra�noszNad in spek tor
Pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy
w Ka to wi cach, któ ra tra dy cyj nie już przed -
sta wi ła smut ny bi lans wy pad ków oraz
pro gra my pre wen cyj ne w bu dow nic twie.

Bar dzo in te re su ją cy te mat po świe co ny
wy ma ga niom bez pie czeń stwa pra cy pod -
czas usu wa nia wy ro bów za wie ra ją cych
azbest z obiek tów bu dow la nych omó wił
Ma�rek�Du�dek – p.o. Z -cy Okrę go we go In -
spek to ra Pra cy.

O istot nych de ta lach przy pro jek to wa -
niu i wy ko ny wa niu sys te mów ocie pleń mó -
wił To masz Ze mbrow ski z fir my Ce re sit.
Jo�an�na�Koch�-Ku�bas – Pre zes Za rzą du

Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół -
dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach
mó wi ła o pro jek cie usta wy o zmia nie usta -
wy o spół dziel niach miesz ka nio wych, usta -
wy Pra wo spół dziel cze oraz usta wy o wła -
sno ści lo ka li z dnia 22 kwiet nia 2021 r.

Prze glą dy okre so we bu dyn ków
po zmia nach Pra wa bu dow la ne go w 2020
ro ku – za le ce nia, wy ma ga nia i pro ble my
to te mat za pre zen to wa ny przez To�ma�sza
Ra�dzi�ew�skie�go�– Z -ca Prze wod ni czą ce -
go Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa.

Ko la cja in te gra cyj na uczest ni ków se mi na -
rium za koń czy ła pierw szy dzień spo tka nia.

W dru gim dniu ob rad Ja�nusz� Bud�-
niok – Czło nek Pol skie go Ko mi te tu
Ochro ny Od gro mo wej mó wił o pro ble -
mach zwią za nych z in sta la cją od gro mo -
wą i in sta la cją elek trycz ną. Na za koń cze -
nie do ko na no re asump cji ob rad i przy ję to
„Pro gram” wspól nych przed się wzięć
uczest ni ków Fo rum oraz pla nu dal sze go
or ga ni zo wa nia – „Ślą skie go Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”.

Wręczenie�certyfikatów�nowym�firmom�członkowskim

prof.�Klau�diusz�Fross

Mariusz�Rybka

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
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Joanna�Koch-Kubas Tomasz�Radziewski Janusz�Budniok

Anetta�Ranosz Marek�Dudek Tomasz�Zembrowski
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W dniach 21 – 22 paź dzier ni ka 2021 r.
w ho te lu Ja skół ka w Ustro niu od by ło się
dru gie już w tym ro ku ŚLĄ SKIE SE MI NA -
RIUM BU DOW LA NE – zor ga ni zo wa ne
przez uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go: Ślą ską Izbę Bu dow nic twa,
Ślą ską Okrę go wą Izbę In ży nie rów Bu dow -
nic twa i Re gio nal ny Zwią zek Re wi zyj ny
Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi -
cach.

Otwar cia ob rad XV Se mi na rium do ko -
na li: Ro�man�Kar�wow�ski�– Prze wod ni czą -
cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa i Ma�riusz� Czy�szek
– Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.
Ma riusz Czy szek na wstę pie omó wił
pod pi sa nie anek su do po ro zu mie nia „Fo -
rum Bu dow nic twa Ślą skie go”, któ re na stą -
pi ło 13 paź dzier ni ka 2021 r. w sie dzi bie
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa w Ka to wi cach.

Mi ja ją ce la ta, do ko nu ją ce się zmia ny
le gi sla cyj ne, dy na micz na sy tu acja ryn -
ko wa oraz nie ocze ki wa ny okres pan de -
mii wy kre ował po trze bę re or ga ni za cji
Fo rum. Głów nym ce lem sta ły się zin ten -
sy fi ko wa ne wspól ne dzia ła nia. Wy ko rzy -
sta nie do świad cze nia oraz me ry to rycz -
ne go po ten cja łu Sy gna ta riu szy tak, by
dzia łać efek tyw nie. By umac niać i roz -
wi jać re gio nal ne bu dow nic two. De fi -
nio wać pro ble my, kre ować szan se,
a na stęp nie szyb ko i sku tecz nie dzia łać,
z po sza no wa niem i za cho wa niem od -
ręb no ści i do bre go imie nia każ de go Sy -
gna ta riu sza Fo rum.

Z te go wła śnie po wo du, do tych cza so -
wi człon ko wie Fo rum pod ję li de cy zję
o zmia nie for mu ły dzia ła nia oraz o po sze -
rze niu sze re gów o ko lej ne or ga ni za cje
oraz sto wa rzy sze nia za wo do we i go -
spo dar cze z wie lo let nim do świad cze -
niem, w sze re gach któ rych od lat dzia ła -
ją oso bo wo ści i au to ry te ty go spo dar ki,
i bu dow nic twa ślą skie go.

O pro ble mach spół dziel czo ści miesz ka -
nio wej mó wił To�masz�Jór�decz�ka�–�szef
ra dy nad zor czej Związ ku Re wi zyj ne go
Spół dziel ni Miesz ka nio wych RP.

Ma�riusz�Ryb�ka – Wi ce pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa po in for mo wał uczest ni -
ków se mi na rium o kon ty nu acji prac nad pro -
jek tem „Rze tel ny wy ko naw ca 2021”.

Pra wo bu dow la ne po zmia nach w 2021
ro ku to te mat pre zen ta cji, któ rą przed sta -
wił Jan�Spy�cha�ła – Biu ro In ży nier skie
JS Con struct, Wo je wódz ki In spek tor Nad -
zo ru Bu dow la ne go w la tach 2009-2017.

Naj waż niej sze zmia ny, któ re wpro wa -
dza zno we li zo wa na usta wa PB:

1. Krót szy czas ocze ki wa nia na po zwo -
le nie na bu do wę (opra co wa nie PB).

2. No wy po dział pro jek tu bu dow la ne go.
3. Zwol nie nie z obo wiąz ku uzy ska nia

po zwo le nia na bu do wę i zgło sze nia ko -
lej nych ro bót bu dow la nych (np. pacz ko -
ma ty – roz sze rze nie art. 29 PB).

4. Zmia ny w za kre sie istot nych od stą -
pień od po zwo le nia na bu do wę – art. 36a
ust. 5 PB.

5. Ła twiej sze prze nie sie nie po zwo le nia
na bu do wę na no we go in we sto ra.

6. Prost sza le ga li za cja sa mo wo li bu -
dow la nej użyt ko wa nej co naj mniej 20 lat.

7. Brak moż li wo ści stwier dze nie nie waż -
no ści po zwo le nia na bu do wę i użyt ko wa -
nie po 5 la tach.

8. Zmia na za sad le ga li za cji sa mo wo li
bu dow la nej – art. 48 PB.

9. Zmia ny w ka rach za sa mo wol ne
przy stą pie nie do użyt ko wa nia obiek tu
bu dow la ne go.

Zmie nio na usta wa wpro wa dza po dział
pro jek tu bu dow la ne go na trzy czę ści:
pro jekt za go spo da ro wa nia te re nu, pro jekt
ar chi tek to nicz no -bu dow la ny oraz pro jekt
tech nicz ny. Dwie z nich, tj. pro jekt ar chi -
tek to nicz no -bu dow la ny oraz pro jekt za go -
spo da ro wa nia te re nu bę dą skła da ne tak
jak do tej po ry do or ga nu ad mi ni stra cji ar -
chi tek to nicz no -bu dow la nej wraz z wnio -

XV ŚLĄ SKIE SE MI NA RIUM BU DOW LA NE

Nowe�prawo
w�budownictwie

Mariusz�Czyszek
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skiem o po zwo le nie na bu do wę i za twier -
dza ne w dro dze de cy zji. Pro jekt tech nicz -
ny nie bę dzie przed kła da ny w or ga nie ad -
mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej
i nie bę dzie za twier dza ny żad ną de cy zją
ad mi ni stra cyj ną. Pro jekt ten po ja wi się do -
pie ro na eta pie roz po czy na nia bu do wy
a in we stor w mo men cie zło że nia do or -
ga nu nad zo ru bu do wal ne go za wia do -
mie nia o roz po czę ciu bu do wy bę dzie
zo bo wią za ny do zło że nia do dat ko wo
oświad cze nia pro jek tan ta o spo rzą dze niu
pro jek tu tech nicz ne go. Do dat ko wo
do prze pi sów pra wa bu dow la ne go wpro -
wa dzo no obo wią zek do łą cze nia do opra -
co wań pro jek to wych ko pii de cy zji o nada -
niu upraw nień bu dow la nych.

Z uchwa lo nych prze pi sów wy ni ka, że
od mien nie niż by ło to w obo wią zu ją cym
do 18.09.2020 r. sta nie praw nym in we stor -
nie bę dzie do łą czał oświad cze nia kie row -
ni ka bu do wy oraz in spek to ra nad zo ru in -
we stor skie go o przy ję ciu obo wiąz ku
kie ro wa nia bu do wą oraz spo rzą dze niu
pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia,
a je dy nie in for ma cję wska zu ją cą imio na
i na zwi ska tych osób wraz z ko pią za -
świad czeń o przy na leż no ści do izby oraz
ko pią de cy zji o nada niu upraw nień bu dow -
la nych. Oświad cze nie o pod ję ciu obo wiąz -
ku kie row nik bu do wy oraz in spek tor nad -
zo ru in we stor skie go bę dzie zo bo wią za ny
za mie ścić do pie ro w dzien ni ku bu do wy.
Zmia na ta nie do ty czy in we sty cji re ali zo -
wa nych w opar ciu opo zwo le nie na bu do -
wę wy da ne do 18.09.2020 r. W sto sun -
ku do tych in we sty cji obo wią zu ją prze pi sy
do tych cza so we.

Od mien nie rów nież niż w obo wią zu ją -
cym do 18.09.2020 r. sta nie praw nym
w przy pad ku sa mo wo li bu dow la nej or gan
nad zo ru bu dow la ne go bę dzie w każ dym
przy pad ku zo bli go wa ny do wy da nia po -
sta no wie nia o wstrzy ma niu bu do wy.
W po sta no wie niu tym or gan ten po in for -
mu je in we sto ra o moż li wo ści zło że nia
w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia po -
sta no wie nia wnio sku o le ga li za cję oraz ko -
niecz no ści wnie sie nia opła ty le ga li za cyj -
nej. Po sta no wie nie to bę dzie wy da wa ne
rów nież ob li ga to ryj nie w przy pad ku za koń -
czo nych bu dów wznie sio nych w wa run -
kach sa mo wo li bu dow la nej. Nie zło że nie
wnio sku w ter mi nie 30 dni od do rę cze nia
po sta no wie nia o wstrzy ma niu bu do wy lub
wy co fa nie ta kie go wnio sku bę dzie ob li go -
wa ło or gan nad zo ru bu dow la ne go do wy -
da nia de cy zji o roz biór ce obiek tu bu dow -
la ne go lub je go czę ści. Tym sa mym
po stę po wa nie le ga li za cyj nie w ak tu al -
nym sta nie praw nym moż li we jest je dy -
nie na wnio sek stro ny.

Uchwa lo na zmia na pra wa bu dow la ne -
go wpro wa dza no wy ro dzaj po stę po wa -
nia le ga li za cyj ne go w sto sun ku do sa mo -
wo li bu dow la nej, dla któ rych od
za koń cze nia bu do wy upły nę ło przy naj -
mniej 20 lat. W ta kiej sy tu acjior gan na dzo -

To�masz�Jór�decz�ka

Mariusz�Rybka

Jan�Spychała
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ru bu dow la ne go na żą da nie stro ny lub
z urzę du pro wa dzić bę dzie tak zwa ne
uprosz czo ne po stę po wa nie le ga li za cyj ne.
Po stę po wa nie to za sad ni czo róż ni się
od zwy kłe go po stę po wa nia le ga li za cyj ne -
go wsz cze gól no ści w za kre sie bra ku wy -
ma ga nej opła ty le ga li za cyj nej. Po nad to
bę dzie ono moż li we rów nież, je dy nie
na żą da nie wła ści cie la lub za rząd cy ta kie -
go obiek tu, w sto sun ku do sa mo wo li bu dow -
la nych po wsta łych do 1 stycz nia 1995 r.,
w sto sun ku do któ rych bez ta kie go żą da -
nia w dal szym cią gu or ga ny nad zo ru bu -
dow la ne go z urzę du (czy li bez wnio sku
stro ny) bę dą pro wa dzi ły po stę po wa nia
opar te o prze pi sy pra wa bu dow la ne go
z ro ku 1974 r.

Zno we li zo wa nych prze pi sów pra wa
bu dow la ne go nie moż na sto so wać
do spraw już wsz czę tych, nie za koń czo -
nych do dnia 18.09.2020 r. Do tych
spraw ma ją za sto so wa nie prze pi sy

do tych cza so we. Po nad to w ter mi nie
12 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy tj. do dnia 19.09.2021 r. by ło moż li -
we do łą cze nie do wnio sku o wy da nie de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę pro jek tu
bu dow la ne go spo rzą dzo ne go we dług
ak tu al nie obo wią zu ją cych prze pi sów, tj.
bez pro jek tu tech nicz ne go. Nie moż li we
bę dzie rów nież zło że nie wnio sku o wsz -
czę cie uprosz czo ne go po stę po wa nia le -
ga li za cyj ne gow sto sun ku do obiek tów
bu dow la nych, dla któ rych wy da no
przed dniem wej ścia w ży cie usta wy de -
cy zję o na ka zie roz biór ki. W sto sun ku
do obiek tów nie le gal nie użyt kow nych
(bez po zwo le nia na użyt ko wa nie lub za -
wia do mie nia o za koń cze niu bu do wy),
dla któ rych or gan nad zo ru bu dow la ne -
go wy mie rzył już ka rę za nie le gal ne
przy stą pie nie do użyt ko wa nia, ka ra ta
nie bę dzie mo gła być na kła da na wie lo -
krot nie.

Z roz wią za nia mi Smart Osie dle za po znał
ze bra nych Piotr�Maj�chro�wicz – Pre zes Za -
rzą du fir my EL F24. W fir my ofer cie znaj du -
ją się sys te my bez pie czeń stwa: ka me ry, do -
mo fo ny i wi de odo mo fo ny, kon tro la do stę pu,
alar my i sys te my prze ciw po ża ro we, a tak -
że oświe tle nie ener go osz częd ne, szla ba -
ny i sys te my par kin go we, drzwi oraz za bu -
do wa.
Ja�nusz�Bud�niok – Czło nek Pol skie go

Ko mi te tu Ochro ny Od gro mo wej, fir ma
Bud niok Tech ni ka, w swym wy stą pie niu
mó wił o pod sta wo wych pro ble mach prze -
glą dów okre so wych in sta la cji od gro mo wej
i in sta la cji elek trycz nej.

Punk tem wyj ścia do sto so wa nia urzą -
dze nia pio ru no chron ne go jest za pis
w ar ty ku le 5 usta wy Pra wo bu dow la ne:
„Obiekt bu dow la ny ja ko ca łość oraz
je go po szcze gól ne czę ści, wraz ze
zwią za ny mi z nim urzą dze nia mi bu -
dow la ny mi na le ży, bio rąc pod uwa gę
prze wi dy wa ny okres użyt ko wa nia, pro -
jek to wać i bu do wać w spo sób okre ślo -
ny w prze pi sach, w tym tech nicz no -bu -
dow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi
wie dzy tech nicz nej, za pew nia jąc (…)”
bez pie czeń stwo po ża ro we oraz bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź niej szy mi
zmia na mi).

Pod sta wo wym zbio rem prze pi sów
w ochro nie od gro mo wej jest wie lo ar ku szo -
wa nor ma PN -EN 62305. De cy du je
o ogól nych za sa dach pro jek to wa nia in sta -
la cji, okre śle nia oce ny ry zy ka wy wo ły wa -
ne go przez do ziem ne wy ła do wa nia pio -
ru no we oraz do bo ru od po wied nich
środ ków ochro ny.

Ko lej nym waż nym zbio rem prze pi sów
jest wie lo ar ku szo wa nor ma PN -EN 62561.
Okre śla wy ma ga nia sta wia ne kom po -
nen tom uży tym do wy ko na nia in sta la cji
od gro mo wej.

Pod sta wo wy mi pro ble ma mi zwią za -
ny mi z tym te ma tem jest sła ba ja kość do -
ku men ta cji pro jek to wej. Brak re gu lar -
nych oglę dzin i nie zbęd nej kon ser wa cji
ele men tów! Na pra wy do raź ne, ni skiej
ja ko ści. Brak za bez pie cze nia złącz
przed ko ro zją. Brak za bez pie cze nia od -
cin ków prze wo dów za złą czem przed ko -
ro zją. Sto so wa nie pro duk tów ni skiej ja ko -
ści. Mon to wa nie ele men tów wy po sa że nia
da chu po wy ko na niu in sta la cji od gro -
mo wej. Pro wa dze nie prze wo dów za si la -
ją cych po wy żej ele men tów in sta la cji od -
gro mo wej. Brak za bez pie cze nia cen tral
wen ty la cyj nych, an ten RTV.

Mo co wa nie prze wo dów za si la ją cych in -
nych in sta la cji do prze wo dów in sta la cji od -
gro mo wej. Brak za cho wa nia od stę pów se -
pa ra cyj nych. Sto so wa nie ele men tów
o ni skiej ja ko ści i/lub nie do sto so wa nych

Piotr�Maj�chro�wicz

Ja�nusz�Bud�niok
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do wa run ków grun to wych! (nor ma PN -
-EN 62305-3, Sto so wa nie tech no lo gii
„po zwa la ją cej” na po peł nie nie błę dów.
Brak re mon tów/mo der ni za cji in sta la cji.

Brak za bez pie cze nia ta blic roz dziel -
czych miesz ka nio wych od po wied ni mi
ogra nicz ni ka mi prze pięć. Brak mo der ni -
za cji (in sta la cje alu mi nio we, brak bol ca
ochron ne go w gniazd ku itp).

Pod su mo wu jąc:
Mon taż/mo der ni za cję urzą dze nia pio -

ru no chron ne go na le ży roz pa try wać w kon -
tek ście LCC.

Ist nie ją ma te ria ły i tech no lo gie za pew -
nia ją ce ta ką trwa łość urzą dze nia pio ru no -
chron ne go.

Bu do wa nie świa do mo ści ko niecz no ści
re gu lar nych prze glą dów i kon ser wa cji
in sta la cji elek trycz nej (w tym LPS) w spo -
łe czeń stwie jest pod sta wą.

Zna jo mość wy bra nych wy tycz nych za -
war tych w nor mie „od gro mo wej” PN -
-EN 62305 (wie lo ar ku szo wej) jest nie -
zbęd na dla każ de go wła ści cie la i za rząd cy
bu dyn ku.

Re gu lar ne oglę dzi ny oraz pro wa dze nie
nie zbęd nej kon ser wa cji urzą dze nia pio -
ru no chron ne go po zwo li re la tyw nie ma łym
kosz tem „prze dłu żyć” trwa łość urzą dze -
nia pio ru no chron ne go.

Na pra wy i wzmoc nie nia ele men tów
kon struk cyj nych miesz kań po po ża rze
miesz ka nia to te mat bar dzo in te re su ją cej
pre zen ta cji prof.�dr�hab.�inż.�Ja�na Ślu�-
sar�ka – Kie row nik Ka te dry Bu dow nic twa
Ogól ne go i Fi zy ki Bu dow li Wy dzia łu Bu -
dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej.

O pro jek to wa niu i wy ko ny wa niu sys te -
mów ocie pleń mó wił To�masz�Ze�mbrow�-
ski z fir my Ce re sit, któ ry min. przed sta -
wił hi sto rię fir my Hen kel. Ce re sit to
mar ka o naj dłuż szej tra dy cji w kle jo wej
ofer cie fir my Hen kel. Jest jed ną z naj bar -
dziej zna nych i naj wy żej oce nia nych
ma rek che mii bu dow la nej na świe cie.
Dziś Ce re sit po strze ga ny jest ja ko eks -
pert w dzie dzi nie ukła da nia pły tek, izo la -
cji i uszczel nia nia a na sze pro fe sjo nal ne
sys te my wy ko rzy sty wa ne są przez fa -
chow ców z bran ży bu dow la nej w po -
nad 60 kra jach na świe cie.

No we pro ce du ry za mó wień pu blicz -
nych. Naj waż niej sze zmia ny z per -
spek ty wy za ma wia ją ce go i wy ko naw cy
to te mat wy kła du, któ ry przed sta wił
To�masz�Suł�kow�ski�– Part ner Kan ce -
la rii Pra wa Go spo dar cze go GRA VIS
LE GAL GRO UP.

1 stycz nia 2021 r. we szło w ży cie no -
we Pra wo Za mó wień Pu blicz nych. Ak tu -
al nie obo wią zu ją ca usta wa wpro wa dza
bar dziej pre cy zyj ne za pi sy, uprasz cza
pro ce du ry prze tar gów oraz zwięk sza
ochro nę wy ko naw ców i pod wy ko naw -
ców.

No wy próg war to ścio wy dla za mó wień
pu blicz nych. Sta re p.z.p. z 2004 r. w art. 4
pkt 8 ob li go wa ło co do za sa dy do sto so -

prof.�Jan�Ślusarek

To�masz�Ze�mbrow�ski

To�masz�Suł�kow�ski
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wa nia pro ce dur za mó wie nio wych od pro -
gu 30 tys. eu ro net to. To, że kwo ta ta by -
ła wy ra żo na w eu ro, po wo do wa ło ko niecz -
ność ak tu ali za cji pro gu – w za leż no ści
od zmian kur su prze li cze nio we go eu ro
(raz na dwa la ta). Od 2021 r. próg pod -
sta wo wy sto so wa nia no we go p.z.p. jest
war to ścią sta łą, wy ra żo ną w zło tów kach
na po zio mie 130 tys. zł net to. Po zo sta łe
pro gi sto so wa nia prze pi sów p.z.p. nie ule -
gły zmia nom (w szcze gól no ści tzw. pro -
gi unij ne).

Za mó wie nia kra jo we ure gu lo wa ne od -
ręb nie niż unij ne. No wa usta wa od ręb nie
opi su je za mó wie nia po wy żej oraz po ni żej
pro gów unij nych. No wa usta wa wy raź nie
roz gra ni cza peł ną pro ce du rę dla za mó -
wień o war to ści po wy żej pro gów unij nych
(pro wa dzo nych z uwzględ nie niem unij -
nych dy rek tyw) od tej dla za mó wień
o niż szych war to ściach (po pu lar nie na zy -
wa nych kra jo wy mi).

Obo wiąz ko wa elek tro ni za cja za mó -
wień uprosz czo nych. W 2018 r. we szła
w ży cie peł na elek tro ni za cja dla po stę po -
wań unij nych (w tym obo wiąz ko we ofer -
to wa nie). Wraz z wej ściem w ży cie no wej
usta wy Pra wo Za mó wień pu blicz nych
ana lo gicz ne zmia ny wpro wa dzo no w pro -
ce du rach kra jo wych (uprosz czo nych).
Te raz rów nież we wszyst kich tych po stę -
po wa niach wsz czę tych po 1 stycz nia br.
ofer ty mu szą być ob li ga to ryj nie skła da ne
elek tro nicz nie.

Wpro wa dze nie try by pod sta wo we go.
No we p.z.p. usu nę ło prze targ nie ogra ni -
czo ny z ka ta lo gu try bów, w ja kich udzie -
la się za mó wień uprosz czo nych (po ni żej
pro gów unij nych). W za mian usta wa
wpro wa dza do ka ta lo gu try bów po ni żej
pro gów unij nych no wą pro ce du rę – tryb
pod sta wo wy, któ ra sta no wi naj bar dziej
zbli żo ny tryb do prze tar gu nie ogra ni czo -
ne go. Tryb pod sta wo wy sta no wi nie ja ko
„od po wied nik” wcze śniej sze go prze tar -
gu nie ogra ni czo ne go po ni żej pro gów
unij nych. No wa usta wa wpro wa dza 3 od -
ręb ne wa rian ty te go try bu. I wa riant try -
bu pod sta wo we go jest naj bar dziej zbli -
żo ny do wspo mnia ne go wcze śniej
prze tar gu nie ogra ni czo ne go.

Zmia na spo so bu ob li cza nia ter mi nu
na za da wa nie py tań do spe cy fi ka cji Istot -
na zmia na do ty czy spo so bu li cze nia ter -
mi nu na za da nie py tań do spe cy fi ka cji
wa run ków za mó wie nia, na któ re za ma -
wia ją cy ma obo wią zek udzie le nia od po -
wie dzi.

Niż sze wa dia. No we p.z.p. ogra ni cza
pra wo za ma wia ją cych do żą da nia wa diów
w po stę po wa niach uprosz czo nych (kra -
jo wych) wy łącz nie do 1,5 proc. war to ści
za mó wie nia (wcze śniej by ło to do 3
proc.). W przy pad ku po stę po wań unij nych
gra ni cą jest 3 proc. war to ści za mó wie nia
net to.

Pra wo do wnie sie nia od wo ła nia. Do -
tych cza so we prze pi sy zna czą co li mi to wa -

ły pra wo wy ko naw ców do wno sze nia
od wo łań do KIO dla za mó wień po ni żej
pro gów unij nych. No wa usta wa otwie ra
wy ko naw com pra wo do środ ków ochro -
ny praw nej bez wzglę du na war tość
przed mio tu za mó wie nia. Bez wzglę du
na war tość za mó wie nia moż li we jest
kwe stio no wa nie wszyst kich czyn no ści
za ma wia ją ce go.

Ana li za po trzeb i wy ma gań. No we
p.z.p. wpro wa dza no wy obo wią zek dla za -
ma wia ją cych: przed wsz czę ciem po stę -
po wa nia o war to ściach po wy żej pro gów
unij nych mu szą przy go to wać ana li zę po -
trzeb i wy ma gań.

W przy pad ku za mó wień na usłu gi
spo łecz ne (w szcze gól no ści: praw ne,
edu ka cyj ne, szko le nio we, pocz to we, me -

dycz ne, ochro ny osób i mie nia) dla pro -
gów po ni żej 750 tys. eu ro no we p.z.p.
przy wra ca pro ce du rę udzie la nia za mó -
wień ana lo gicz ną do za mó wień uprosz -
czo nych. Do tych cza so we prze pi sy dla te -
go pro gu war to ścio we go (a by ła to
więk szość ta kich usług) prze wi dy wa ły
szcząt ko we sto so wa nie p.z.p. Za ma -
wia ją cy two rzy li wła sne pro ce du ry i re gu -
la mi ny, któ re w do dat ku nie pod le ga ły pra -
wu do od wo ła nia do KIO.

Po wej ściu w ży cie no we go p.z.p. za -
ma wia ją cy jest zo bo wią za ny uwzględ -
nić w opi sie tak że kry te ria sto so wa ne
w ce lu oce ny rów no waż no ści. Ta zmia -
na to re ali za cja po stu la tów UZP oraz
wy ni ka ją cych z do tych cza so we go
orzecz nic twa Kra jo wej Izby Od wo ław -

Artur�Kluszczyński

Tomasz�Radziewski
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czej, w któ rych pod kre śla no, że choć
wy ko naw ca ofe ru ją cy roz wią za nia rów -
no waż ne mu si udo wod nić rów no waż -
ność, to re ali za cję te go obo wiąz ku
wa run ku je zde fi nio wa nie przez za ma -
wia ją ce go za mknię te go ka ta lo gu kry te -
riów oce ny rów no waż no ści w spe cy fi -
ka cji.

No we p.z.p. za sad ni czo utrzy mu je
w od nie sie niu do za mó wień kla sycz nych
obo wią zek sto so wa nia po za ce no wych
kry te riów oce ny ofert na po zio mie co naj -
mniej 40 proc. Wpro wa dza jed nak moż -
li wość sto sun ko wo ła twe go przej ścia
na sto so wa nie ce ny ja ko je dy ne go kry te -
rium oce ny, względ nie o war to ści po -
nad 60 proc.

No wa re gu la cja nie prze wi du je już
czyn no ści pu blicz ne go i jaw ne go otwar -
cia ofert zna ne go z do tych cza so wych
prze tar gów, a je dy nie na kła da na za ma -
wia ją ce go obo wią zek udo stęp nie nia in for -
ma cji na ten te mat na stro nie in ter ne to -
wej.

Część do tych cza so wych prze sła nek
ob li ga to ryj nych prze su nię to do ka te go -
rii prze sła nek fa kul ta tyw nych – cho dzi
o te zwią za ne z po da niem przez wy ko -
naw cę nie praw dzi wych bądź wpro wa -
dza ją cych w błąd in for ma cji od no szą cych
się do pod staw wy klu cze nia, speł nie nia
wa run ków bądź np. kry te riów oce ny

ofert. Usta wa mo dy fi ku je ka ta log pod -
staw od rzu ce nia ofert, a część do tych -
cza so wych prze sła nek wy klu cze nia wy -
ko naw ców z po stę po wa nia czy ni
pod sta wą od rzu ce nia.

Usta wa mo dy fi ku je spo sob prze ka zy -
wa nia in for ma cji o wy bo rze oraz od rzu -
ce niu ofert. No we prze pi sy wska zu ją
na obo wią zek do ko na nia jed no cze sne go
po wia do mie nia o wy bo rze ofer ty naj ko -
rzyst niej szej (z in for ma cją na te mat przy -
zna nej punk ta cji w kry te riach oce ny)
wraz z prze ka za niem in for ma cji o od rzu -
ce niu ofert. Po win no to wpły nąć na przy -
wró ce nie za sa dy kon cen tra cji środ ków
ochro ny praw nej.

Usta wa wpro wa dza ka ta log nie do zwo -
lo nych po sta no wień umow nych ‒ do tej
ka te go rii za li cza się m.in. za ka zy usta la -
nia co do za sa dy od po wie dzial no ści wy -
ko naw cy za opóź nie nie, moż li wo ści ogra -
ni cze nia za kre su za mó wie nia przez
za ma wia ją ce go bez wska za nia mi ni mal -
nej war to ści lub wiel ko ści świad cze nia
stron.

No wa usta wa ogra ni cza co do za sa dy
do 5 proc. ce ny próg wy so ko ści za bez -
pie cze nia, ja kie go mo że żą dać za ma wia -
ją cy. Wy jąt ko wo usta wa da je moż li wość
za sto so wa nia po zio mu 10 proc. za bez -
pie cze nia, ale wy łącz nie wte dy, gdy jest
to uza sad nio ne przed mio tem za mó wie -

nia lub wy stą pie niem opi sa ne go w do ku -
men ta cji ry zy ka zwią za ne go z re ali za cją
za mó wie nia.

Po 1 stycz nia uczest ni kom kon sor -
cjum trud niej jest sko rzy stać z do -
świad cze nia part ne ra star tu ją ce go
wspól nie w prze tar gu. Za mó wie nie pu -
blicz ne wy ma ga ją ce okre ślo nych re fe -
ren cji bę dzie mógł zre ali zo wać tyl ko ten
przed się bior ca, któ ry te do świad cze nie
fak tycz nie na był.

O wyż szej ja ko ści ży cia na na szych
osie dlach dzię ki Smart Bal co nom mó wił
Ar�tur�Klusz�czyń�ski�z fir my HAZ Kon -
struk cje z Gli wic. HAZ Kon struk cje sp.
z o.o. świad czy sze ro ką ga mę usług
prze my sło wych. Po sia da do świad czo ny
ze spół pra cow ni ków. Dys po nu je par kiem
ma szy no wym wy po sa żo nym w nie zbęd -
ny sprzęt do wy ko na nia wszyst kich po -
trzeb nych prac do bu do wy kon struk cji sta -
lo wych. Ofe ru je fa cho wą po moc i peł ne
do radz two tech nicz ne oraz szyb ką i kom -
pe tent ną ob słu gę na każ dym eta pie za -
mó wie nia.

Na za koń cze nie ob rad To�masz� Ra�-
dziew�ski – Z -ca Prze wod ni czą ce go
Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa kon ty nu ował te mat z po -
przed nie go se mi na rium po świę co ny za -
le ce niom, wy ma ga niom i pro ble mom
prze glą dów okre so wych bu dyn ków.

Roman�Karwowski
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11-12 wrze śnia br w Gli wi cach od by ły się
już po raz 16 Tar gi Bu dow nic twa EXPO -
BUD. Gli wic kie tar gi to im pre za te ma tycz -
na po świę co na sze ro ko po ję tej bran ży bu -
dow la nej, w któ rej uczest ni czą wy staw cy,
eks per ci oraz mi ło śni cy urzą dza nia i de ko -
ro wa nia do mu. Dwu dnio we wy da rze nie
w Are nie Gli wi ce cie szy ło się spo rym za -
in te re so wa niem – z pro fe sjo nal nych po rad
i ofer ty kil ku dzie się ciu wy staw ców sko rzy -
sta ło kil ku set od wie dza ją cych. Tar gi mia -
ły od świe żyć wi zję bu dow nic twa tra dy cyj -
ne go, po ka zać że seg ment bu dow la ny nie
stoi w miej scu a roz wi ja się.

W do bie kon ku ren cji i cią głe go pę du bran -
ży w Gli wi cach za pre zen to wa no m.in. in -
te li gent ny bu dy nek, no wo cze sne okna
kla sy pre mium, pła skie da chy, ścia ny wod -
ne i no wo cze sne me ble. Pod ję to te mat
ogrze wa nia na mia rę XXI wie ku, po ka zu -
jąc zauto ma ty zo wa ne sys te my grzew cze.

Pod czas dwu dnio we go wy da rze nia od -
by ły się pa ne le bu dow la ne, in sta la cyj ne
i wy po sa że nia wnętrz oraz kier masz ro ślin
ozdob nych. Moż na by ło zna leźć eko lo gicz -

ne roz wią za nia do do mu i ogro du, pom py
cie pła, sys te my fo to wol ta icz ne, od na wial -
ne źró dła ener gii oraz sko rzy stać z kon sul -
ta cji i po znać no wo ści z bran ży bu dow la -
nej i ogrod ni czej.

Za pre zen to wa ły się też fir my bran ży de -
we lo per skiej, in sta la cyj nej, ogrod ni czej
oraz ka mien nej i ce ra micz nej. Mi ło śni cy kla -
sycz ne go i no wo cze sne go wy koń cze nia te -
re nów wo kół do mu mie li z ko lei oka zję za -
po znać się z ofer tą wy staw ców
pre zen tu ją cych ka mień na tu ral ny i ta ra sy
kom po zy to we.

Na sto isku Urzę du Miej skie go w Gli wi -
cach moż na by ło za po znać się z pro gra -
ma mi do fi nan so wa nia zmia ny ogrze wa nia,
któ re prze ka zy wa li pra cow ni cy Wy dzia łu
Śro do wi ska. Zgod nie z tra dy cją od był się
też kon kurs na naj lep szych wy staw ców
i naj lep sze pro duk ty.

Ślą ska Izba Bu dow nic twa, któ ra jest
współ or ga ni za to rem im pre zy, tra dy cyj nie
za pre zen to wa ła się na tar gach po przez
swo je sto isko i uho no ro wa ła swy mi na gro -
da mi fir my:

BKMe�ble

BKMe�ble�z Kęt�to�fir�ma�pro�du�ku�ją�ca
me�ble�z li�te�go�drew�na�Me�ble�two�rzyz
pa�sją,�dba�jąc�o każ�dy�szcze�gół�wy�ko�-
na�nia.� Więk�szość� ob�rób�ki� drew�na
wy�ko�ny�wa�na�jest�ręcz�nie�dla�te�go�też
każ�dy�me�bel�wy�cho�dzą�cy�z fa�bry�ki�jest
nie�po�wta�rzal�ny.� W ofer�cie� po�sia�da
me�ble�do sa�lo�nu,�sy�pial�ni,�ja�dal�ni,�biu�-
ra�oraz�przed�po�ko�ju.�Do wy�ro�bu�me�-
bli� wy�ko�rzy�stu�je� dąb,� brzo�zę� oraz
świerk.

Le�roy�Mer�lin�Pol�ska

Hi�sto�ria�Le�roy�Mer�lin�to�za�po�cząt�ko�-
wa�na�we�Fran�cji,�bli�sko 100-let�nia�tra�-
dy�cja�han�dlu�ma�te�ria�ła�mi�do bu�do�wy
i re�mon�tu�do�mów�i miesz�kań,�któ�ra
ewo�lu�uje�wraz�ze�zmie�nia�ją�cy�mi�się
ocze�ki�wa�nia�mi� klien�tów.� W Pol�sce
swój�po�czą�tek�ma�w 1994� r.,� kie�dy
z my�ślą�o roz�wi�ja�niu�sie�ci�mar�ke�tów
bu�dow�la�nych�Le�roy�Mer�lin�otwar�te�zo�-
sta�ło�biu�ro�or�ga�ni�za�cji.�Dwa�la�ta�póź�-
niej�w Pia�secz�nie�podWar�sza�wą�sta�-
nął� pierw�szy� sklep� bu�dow�la�ny,
od któ�re�go�roz�po�czął�się�roz�wój�sie�-
ci�Le�roy�Mer�lin�w Pol�sce.
Le�roy�Mer�lin�wcho�dzi�w skład�przed�-
się�bior�stwa�ADEO,�któ�re�w Eu�ro�pie
jest� li�de�rem� sprze�da�ży� pro�duk�tów
i roz�wią�zań�słu�żą�cych�po�lep�sza�niu�wa�-
run�ków�miesz�ka�nio�wych.�W 13�kra�jach
na świe�cie,�po�nad 130 000�pra�cow�ni�-
ków� dzia�ła� w ser�cu� spo�łecz�no�ści
obej�mu�ją�cej 26�nie�za�leż�nych�po�wią�-
za�nych�przed�się�biorstw,�któ�re�ob�słu�-
gu�ją� po�nad 500� mi�lio�nów� klien�tów
rocz�nie.

Tar gi zor ga ni zo wa ła Agen cja In for ma cyj -
no -Re kla mo wa „Pro mo cja” we współ pra -
cy z Are ną Gli wi ce. Współ go spo da rzem
wy da rze nia by ło Mia sto Gli wi ce.

16. Tar gi Bu dow nic twa, Wnętrz, Ogro dów EXPO BUD

No�wa�wi�zja�bu�dow�nic�twa
tra�dy�cyj�ne�go
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Po rocz nej prze rwie, 24 i 25 wrze śnia br,. Tar gi Bu dow nic twa i Tar gi Tech -
nik Grzew czych po wró ci ły do Ha li pod Dę bow cem w Biel sku -Bia łej w bar -
dzo do brej kon dy cji. Po mi mo wcze śniej szych obaw i za strze żeń  – oka za -
ły się du żym suk ce sem. Tar gi zo sta ły ob ję te Ho no ro wy mi Pa tro na ta mi przez:
Mi ni ster stwo Roz wo ju i Tech no lo gii, Mi ni ster stwo Kli ma tu i Śro do wi ska, Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go, Po sła do PE, Pre mie ra Je rze go Buz ka i Pre -
zy den ta Mia sta Biel ska -Bia łej

Bo ga ta, wy jąt ko wo atrak cyj na ofer ta po nad 130 wy staw ców, in no wa cje
i naj now sze tren dy, se mi na ria, pre zen ta cje i po ka zy – wszyst ko to za chę -
ci ło za in te re so wa nych bu do wą, mo der ni za cją bądź za sto so wa niem ener -
go osz częd nych roz wią zań grzew czych – do od wie dze nia tar gów. Ha la tar -
go wa wy peł ni ła się pu blicz no ścią, naj bar dziej ob le ga ne by ły sto iska
z fo to wol ta iką i naj now szy mi roz wią za nia mi dla oszczęd no ści ener gii. Du -
żym za in te re so wa niem cie szy ły się eks po zy cje z no wo cze sny mi tech ni -
ka mi szyb kie go bu do wa nia do mów pre fa bry ko wa nych i go to wych, a tak -
że sto iska nie za leż nych do rad ców, gdzie moż na by ło uzy skać wie dzę
tech nicz ną, a tak że in for ma cje o ak tu al nych do ta cjach.

Na tar gach pre zen to wa no in no wa cyj ne ma te ria ły i tech no lo gie bu dow -
la ne, spraw dzo ne roz wią za nia dla uspraw nie nia pro ce su bu do wy oraz
oszczęd no ści ener gii, sys te my fo to wol ta icz ne i grzew cze, pom py cie pła,
atrak cyj ne pro po zy cje aran ża cji wnętrz, po ra dy eks per tów.

Po łą cze nie dwóch te ma tów spra wi ło, że do stęp na na tar gach ofer ta dla
in we sto rów by ła kom plet na: od no wo cze śnie wy bu do wa nej bry ły ze wnętrz -
nej, po przez do brze do pa so wa ne wnę trze, aż po efek tyw ne, eko lo gicz ne
i ni sko kosz to we sys te my grzew cze.

Dla bu du ją cych lub pla nu ją cych in we sty cję biz ne so wą czy dom miesz -
kal ny tar gi by ły do sko na łą 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.

Tar gom to wa rzy szy ły wy da rze nia pod no szą ce wie dzę in we sto rów m.in.:
Se mi na rium tar go we – Dom cie pły i przy ja zny – dla bu du ją cych bądź za mie rza ją cych wy bu do wać dom z udzia łem eks per tów i prak -

ty ków.
Pa nel Bu duj No wo cze śnie – pre zen ta cje in no wa cyj nych pro duk tów bu dow la nych, in sta la cyj nych i grzew czych, wy stą pie nia wy staw -

ców.
W opi nii wie lu wy staw ców, któ rzy na tar gach zna czą co po sze rzy li gro no kon tra hen tów, ale też zwie dza ją cych i go ści tar gów by ło

to uda ne spo tka nie bran żo we. Wy staw cy nie kry li za do wo le nia, wie lu z nich de kla ro wa ło swój udział w tar gach wio sen nych, któ re
od bę dą się w dniach 11 – 13 mar ca 2022 ro ku.

Pod czas im pre zy wrę czo no wy róż nie nia dla naj lep szych firm.

58. Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa je sień 2021

23. Tar gi Tech nik Grzew czych i Oszczęd no ści Ener gii In stal Sys tem 2021

Uda�ne�spo�tka�nie�bran�żo�we

Na gro dy głów ne tar gów:

Je rzy Bu zek, Pre mier RP 1997 – 2001, Prze wod ni czą cy PE 2009 – 20212,
Po seł do PE od 2014 ro ku, swo ją na gro dę przy znał fir mie
Eco�ven�te�am�sp.�z o.o.�Pra�na�Gro�up�z Ra�szy�na
Pu char Pre zy den ta Mia sta Biel ska -Bia łej – Ja ro sła wa Kli ma szew skie go zo stał przy zna ny fir mie
Maj�ste�rek�s.c.�Ja�nusz�Bo�boń,�Mar�cin�Ka�nik�z Żyw�ca

Ślą ska Izba Bu dow nic twa bę dą ca pa tro ne mi tar gów – przy zna ła dwie na gro dy w for mie sta tu etek:
Fir mie: GRAM�-BOX�sp.�z o.o.�z Pszczy�ny
Za wnio sek sys tem GRAM -BOX do mon ta żu pa ne li fo to wol ta icz nych oraz
Fir mie: Ja�mat�s.c.�–�Biel�sko�-Bia�ła
Za wnio sek: Pro jekt in sta la cji hy bry do wej dla bu dyn ku miesz kal ne go

Or ga ni za to rem Tar gów by ła Astra Biu ro Pro mo cji i Wy staw
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Mgr inż. An to ni Fa li kow ski pra co wał w bu -
dow nic twie od po nad 50 lat. Pra cę swo ją
roz po czął w Kom bi na cie Bu dow la nym w Gli -
wi cach na sta no wi sku kie row ni ka pro duk cji,
a póź niej ja ko dy rek tor tech nicz ny. W la tach
1982 – 1995 peł nił w Kom bi na cie funk -
cję I Za stęp cy Dy rek to ra Na czel ne go i Na -
czel ne go In ży nie ra. Na stęp nie w la tach
w la tach 1995 – 2010 był dy rek to rem
Przed się bior stwa Bu dow nic twa Ogól ne go
i Usług MAL. Fir ma ta pro wa dzi ła dzia łal ność
bu dow la ną na te re nie Pol ski, Czech i Sło -
wa cji. Od 2010r do 2014 r był Pre ze sem Za -
rzą du w zna czą cej fir mie BUD -ME TAL L CO
w Żer ni cy.

Oprócz za an ga żo wa nia w pra cy za wo do -
wej bar dzo ak tyw nie udzie lał się w róż nych
or ga ni za cjach zwią za nych z bu dow nic -
twem i we wszyst kich po czy na niach lo kal -
nej spo łecz no ści. Był nie oce nio nym ak ty wi -
stą i spo łecz ni kiem.

Był jed nym z za ło ży cie li sto wa rzy sze nia
Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli -
wi cach, or ga ni za cji któ ra pręż nie dzia ła już
od 25 lat, a któ ra w 2013r prze kształ ci ła się
w Ślą ską Izbę Pra co daw ców. A. Fa li kow ski
na wią zał ści słą współ pra cę z kra jo wy mi or -
ga ni za cja mi ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo -
rzą do wej, ze związ ka mi pra co daw ców i in ny -
mi or ga ni za cja mi o po dob nym cha rak te rze.
Pod je go kie row nic twem or ga ni za cja by ła jed -
nym z ini cja to rów po wo ła nia Ra dy Go spo dar -
czej przy Re gio nal nej Izbie Prze my sło wo

Han dlo wej w Gli wi cach i sy gna ta riu szem Fo -
rum Bu dow nic twa Ślą skie go. Pre zes A. Fa -
li kow ski był Wi ce pre ze zem Kon fe de ra cji Bu -
dow nic twa i Nie ru cho mo ści i Re gio nal nej Izby
Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach.

An to ni Fa li kow ski pro wa dził sze ro ką
współ pra cę z Okrę go wą In spek cją Pra cy
w Ka to wi cach. Był człon kiem Ko mi sji Ochro -

ny Pra cy i Ślą skiej Ra dy ds. Bez pie czeń stwa
Pra cy w Bu dow nic twie. W ra mach pra cy
w w/w ko mi sjach pan Fa li kow ski współ or ga -
ni zo wał Tar gi Bez pie czeń stwa, Hi gie ny Pra -
cy  i Ochro ny PPOŻ, pod czas któ rych od -
by wa ły się kon fe ren cje pa ne lo we.

Pan An to ni Fa li kow ski spon so ro wał tak że
róż no rod ne przed się wzię cia lo kal nej spo łecz -
no ści mię dzy in ny mi To wa rzy stwo Bra ta Al ber -
ta i ak cje cha ry ta tyw ne. Wspie rał Ho spi cjum
w Gli wi cach i Fun da cję Na dzie ja Dzie ci.

An to ni Fa li kow ski ak tyw nie brał udział
w pra cach Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. Twór -
czo uczest ni czył w se mi na riach i kon fe ren cjach
Izby. W 2018 ro ku otrzy mał na gro dę i ty tuł AU -
TO RY TET – BU DOW NIC TWAI GO SPO DAR -
KI ŚLĄ SKIEJ za wie lo let nie, ak tyw ne kie ro wa -
nie sa mo rzą dem go spo dar czym oraz oso bi sty
wkład w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re -
gio nu ślą skie go. Na gro dę ode brał pod -
czas XXI Ga li Bu dow nic twa w By to miu. Zo stał
uho no ro wa ny rów nież Krysz ta ło wym Lau -
rem Umie jęt no ści i Kom pe ten cji, przy zna wa -
nym przez Re gio nal ną Izbę Go spo dar czą
w Ka to wi cach.

24�mar�ca 2021�r.�w Gli�wi�cach�na Cmen�-
ta�rzu�Cen�tral�nym�po�że�gna�li�śmy�wspa�nia�-
łe�go�czło�wie�ka,�o ogrom�nej�wie�dzy�i wiel�-
kim� ser�cu,� praw�dzi�we�go przy�ja�cie�la
i ko�le�gę,�oso�bę o ogrom�nym�po�czu�ciu�hu�-
mo�ru,�du�żej�wraż�li�wo�ści,�bar�dzo�za�an�ga�-
żo�wa�nej w spra�wy�bu�dow�nic�twa.

Antoni�Falikowski
1947-2021

20 mar ca 2021 r.,
w wie ku 74 lat, zmarł An to ni Fa li kow ski

Pre zes Za rzą du Ślą skiej Izby Pra co daw ców,
V -ce Pre zes Kon fe de ra cji Bu dow nic twa

i Nie ru cho mo ści w War sza wie,
czło nek Pre zy dium Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go,

V -ce Pre zes Re gio nal nej Izby
Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach,

czło nek Ra dy Spo łecz nej Wy dzia łu Or ga ni za cji
i Za rzą dza nia Po li tech ni ki Ślą skiej.

Wspa�nia�ły�czło�wiek,�o ogrom�nej
wie�dzy�i wiel�kim�ser�cu

WSPOMNIENIE






