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Pa�łac�Rhe�in�ba�be�nów� (na�zy�wa�ny� rów�nież�Za�mecz�kiem)�po�ło�żo�ny�w Mi�chał�ko�wi�cach,�dziel�ni�cy�Sie�mia�no�wic
Ślą�skich�przy uli�cy�Oświę�cim�skiej 1.

Na po�cząt�ku� dwór� był�wła�sno�ścią� ro�du�Mie�ro�szew�skich.�W 1741� r.� ostat�ni� przed�sta�wi�ciel� ro�du�Mie�ro�szew�skich
–�Jan�Krzysz�tof�wy�dał�swo�ją�cór�kę�za nie�miec�kie�go�pod�po�rucz�ni�ka�z ro�du�Schwel�lengröbel.�Mi�chał�ko�wi�ce�prze�szły�pod wła�-
da�nie�ro�du�Schwel�lengröbel,�a na�stęp�nie�Rhe�in�ba�be�nów.�Po pierw�szej�po�ło�wie XIX w.�Mi�chał�ko�wic�ki�„Za�me�czek”�zo�stał
prze�bu�do�wa�ny.� Ród� Rhe�in�ba�be�nów� zmie�nił� styl� ar�chi�tek�to�nicz�ny� pa�ła�cu� na neo�go�tyc�ki.� W 1892� ro�ku� pa�łac� na�był
Hu�go� zu�Ho�hen�lo�he�-Öhrin�gen.� Po II woj�nie� świa�to�wej� wła�ści�cie�lem� „Za�mecz�ku”� sta�ła� się� ko�pal�nia� „Mi�chał”,� któ�ra
prze�kształ�ci�ła�go�w Za�kła�do�wy�Dom�Kul�tu�ry.�Na�stęp�nie�pa�łac�pod�le�gał�ko�pal�ni�„Sie�mia�no�wi�ce”.

Od stycz�nia 2016� ro�ku XIX�-wiecz�ny�pa�łac� stał� się� od�dzia�łem�Sie�mia�no�wic�kie�go�Cen�trum�Kul�tu�ry.�W bu�dyn�ku
mie�ści�się�sa�la�lu�strza�na�na 130�osób,�oran�że�ria�oraz�kil�ka�mniej�szych�po�miesz�czeń,�w któ�rych�znaj�du�ją�się�pra�cow�nie�ar�ty�-
stycz�ne.�Głów�nym�za�da�niem�pla�ców�ki�jest�or�ga�ni�zo�wa�nie�i po�pu�la�ry�zo�wa�nie�za�jęć�dla�dzie�ci,�mło�dzie�ży�oraz�do�ro�słych�w sek�-
cjach� ar�ty�stycz�nych,� edu�ka�cyj�nych� i spor�to�wych� we� wszyst�kich� obiek�tach� SCK.� Po�nad�to� od�by�wa�ją� się� tu�taj� kon�cer�ty,
kon�fe�ren�cje�oraz�im�pre�zy�oko�licz�no�ścio�we.�W sa�lach�są�or�ga�ni�zo�wa�ne�licz�ne�im�pre�zy�o cha�rak�te�rze�kul�tu�ral�nym.

Sie�mia�no�wic�ki�Za�me�czek�zwią�za�ny�jest�z hi�sto�rią�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.�To�wła�śnie� tu� je�sie�nią 1997�ro�ku
na�stą�pi�ło� spo�tka�nie,� na któ�rym� po�wsta�ła� ini�cja�ty�wa� stwo�rze�nia� na Ślą�sku� or�ga�ni�za�cji� zrze�sza�ją�cych� bu�dow�lań�ców.
Póź�niej�w Za�mecz�ku�kil�ka�krot�nie�or�ga�ni�zo�wa�no�ob�cho�dy�Dnia�Bu�dow�la�nych�oraz�im�pre�zy�in�te�gra�cyj�ne�Izby.

Zdję�cia:�Woj�ciech�Ma�teu�siak
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Sza�now�ni�Pań�stwo!

Wy�da�nie�spe�cjal�ne�„Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�obej�mu�je�wy�da�rze�nia,�któ�re�mia�ły�miej�-
sce�na prze�ło�mie�ro�ku.
Na�le�ża�ły�do nich
–�„Ślą�ski�Dzień�Bu�dow�la�nych 2017”�i kon�fe�ren�cja�„IX Ślą�skie�go�Fo�rum”�w Ka�to�wi�cach
–�Uro�czy�sta�Ga�la�w Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�w Ka�to�wi�cach�
–�Se�mi�na�rium�w Ustro�niu,�na któ�rym�pod�ję�to�de�cy�zje�o kon�fe�ren�cji�„X Ślą�skie�go�Fo�rum�In�-

we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”�w za�kre�sie�te�ma�ty�ki�wio�dą�cej�oraz�miej�scu�
–�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�oraz�wy�bo�ry�i zmia�ny�władz�Izby
–�Zmia�ny�w or�ga�ni�za�cjach�sta�no�wią�cych�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go
–�Zmia�ny�w Rzą�dzie�RP�w za�kre�sie�mi�ni�strów�od�po�wia�da�ją�cych�za bu�dow�nic�two�oraz�zmia�-

ny�kon�cep�cji�pro�gra�mu�„Miesz�ka�nie�+”.
Wy�da�rze�nia�te�na�stę�po�wa�ły�dy�na�micz�nie�i po�trze�ba�cza�su�na po�now�ne�skon�so�li�do�wa�nie�
Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.�Jed�no�cze�śnie�chcę�Pań�stwa�po�-

in�for�mo�wać,�że�po�wie�rze�nie�mi�obo�wiąz�ku�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�jest�dla�mnie
za�szczy�tem.�
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�po�wo�ła�ło�Ho�no�ro�we�go�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�–�Pa�na�Ta�-

de�usza�Wnu�ka�wraz�z kon�wen�tem�se�nio�rów,�ja�ko�cia�ła�do�rad�cze�go�i opi�nio�twór�cze�go�dla�Ra�dy�Izby.

Ja�kie�ce�le�sta�wia�my�przed so�bą:
– pro�pa�go�wa�nie�ce�lów�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i po�ro�zu�mie�nia�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�-

skie�go�w śro�do�wi�sku�go�spo�dar�czym;
–�pod�nie�sie�nie�ran�gi�wy�daw�nic�twa�–�„Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�do cy�klicz�ne�go�pe�rio�-

dy�ka�o cha�rak�te�rze�na�uko�wym,�prak�tycz�nym,�obej�mu�ją�cym�peł�ne�spek�trum�za�gad�nień�od ar�chi�-
tek�tu�ry,�kon�struk�cji,�in�sta�la�cji�po tech�no�lo�gie�bu�do�wa�nia�oraz�no�wo�cze�sne�ma�te�ria�ły�bu�dow�la�ne,
praw�ne�aspek�ty�jak�ko�deks�urba�ni�stycz�no�-bu�dow�la�ny�usta�wy�o spół�dziel�czo�ści,�RO�DO,�usta�wy
o jaw�no�ści�ży�cia�pu�blicz�ne�go,�ko�deks�cy�wil�ny,�ko�deks�po�stę�po�wa�nia�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go.�Mam�na�-
dzie�ję,�że�cza�so�pi�smo�sta�nie�się�zna�czą�cą�po�zy�cją�dla�na�szych�od�bior�ców�i człon�ków�–�or�ga�ni�-
za�cji�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,�ak�tyw�nie�włą�cza�jąc�się�w or�ga�ni�za�cje�Tar�gów�Bu�dow�nic�-
twa�i współ�pra�cę�przy or�ga�ni�za�cji�Mię�dzy�na�ro�do�wej�Kon�fe�ren�cji�w Gli�wi�cach�w 2019�ro�ku;
–�or�ga�ni�zo�wa�nie�se�mi�na�riów�in�te�gra�cyj�nych;
–�or�ga�ni�zo�wa�nie�szko�leń,�wy�kła�dów�spe�cja�li�stycz�nych;
–�or�ga�ni�zo�wa�nie�Dnia�Bu�dow�nic�twa,�Ga�li�Bu�dow�nic�twa;
–�or�ga�ni�zo�wa�nie�spo�tkań�biz�ne�so�wych;
–�pro�mo�cja�człon�ków�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.

Zmia�ny,�któ�re�na�stę�pu�ją�w bły�ska�wicz�nym�tem�pie�w Pol�sce�ge�ne�ru�ją�rze�szę�pro�ble�mów�jak:
–�do�sto�so�wa�nie�się�do pra�wo�daw�stwa;
–�szko�le�nie�w za�kre�sie�pra�wa;
–�ry�nek�pra�cy;
–�zmia�ny�w szkol�nic�twie;
da�ją�nam�per�spek�ty�wę�do dzia�ła�nia.

Koń�cząc�sło�wo�wstęp�ne,�chcę�po�dzię�ko�wać�za za�ufa�nie,�któ�rym�zo�sta�łem�ob�da�rzo�ny,�jed�no�-
cze�śnie�na rę�ce�Ho�no�ro�we�go�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Pa�na�Ta�de�usza�Wnu�ka�skła�-
dam�go�rą�ce�po�dzię�ko�wa�nia�w imie�niu�wła�snym�oraz�Ra�dy�ŚIB�za pro�wa�dze�nie�na�szej�Izby�i pro�-
pa�go�wa�nie�ide�ałów�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�wPol�sce.�Mam�głę�bo�ką�na�dzie�ję�na do�brą�współ�pra�cę,
ra�dy�i opi�nie�Sza�now�ne�go�Pa�na�Ho�no�ro�we�go�Pre�zy�den�ta�bę�dą�dla�nas�waż�ne�i cen�ne.

Ma�riusz�Czy�szek

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

W NU ME RZE:
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W dniach 14 – 15 mar ca br. w ho te lu „Ja skół ka” w Ustro niu
od by ło się co rocz ne – XI ŚLĄ SKIE SE MI NA RIUM BU DOW -
LA NE – dla kadr kie row ni czych i współ pra cow ni ków or ga ni za -
cji człon kow skich na szej Izby. Se mi na rium zgro ma dzi ło kil ku -
dzie się ciu przed sta wi cie li spół dziel ni miesz ka nio wych, firm
bu dow la nych i in sty tu cji zwią za nych z sek to rem bu dow la nym.
Se mi na rium zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez: Ślą ską Izbę Bu dow -
nic twa, Ślą ską Okrę go wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa,
Od dział Ka to wic ki Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków
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.

Pod czas dwu dnio we go spo tka nia m.in. za pre zen to wa no pro -
jekt „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 Bu dow nic twa Ślą skie go
w 2018 ro ku w X -le cie dzia łal no ści Fo rum.

Mo de ra to ro mai kon fe ren cji by li: Ma�riusz�Czy�szek – Wi ce -
pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa i dr hab. inż. arch. Klau�-
diusz�Fross – Dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą -
skiej.

Pod czas spo tka nia przed sta wio no „Pro jekt Or ga ni za cji”
i „Za ło że nia Pro gra mo we” kon fe ren cji „X Ślą skie go Fo rum In -
we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” któ re mia ło od być się
6 czerw ca 2018 r. na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach.

Pod czas warsz ta tów – „Pro jekt usta wy o jaw no ści ży cia pu -
blicz ne go”, „Ak tu al na pro ble ma ty ka praw na do ty czą ca spół dziel -
ni miesz ka nio wych” o spra wach waż nych dla spół dziel ni
miesz ka nio wych mó wił Piotr�Po�lis Pre zes Za rzą du Ty skiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej Oskard.

„No wa rze czy wi stość po dat ko wa – klu czo we zmia ny” – me -
cha nizm po dzie lo nej płat no ści (split pay ment) w po dat ku
VAT, do świad cze nia z funk cjo no wa nia od wrot ne go ob cią że nia
w VAT na usłu gi bu dow la ne, bie żą ca prak ty ka or ga nów po dat -
ko wych i pla ny le gi sla cyj ne Mi ni ster stwa Fi nan sów omó wi li
Adam�Hel�l�wig, Grze�gorz�Ke�ler – z kan ce la rii Pa czu ski Tau -
dul Do rad cy Po dat ko wi Spół ka Part ner ska Od dział w Ka to wi -
cach.

W pierw szym dniu kon fe ren cji uczest ni cy mo gli za po znać się
rów nież z pre zen ta cja mi: Do cie ple nie na do cie ple nie – mó wił
o nich Ma�riusz�Kop�czyń�ski – Za stęp ca Dy rek to ra Sprze da -
ży Bo lix S.A. Re no wa cja ist nie ją cych ocie pleń, usu wa nie po -
ra żeń mi kro bio lo gicz nych z fa sad Qu ick -Mix – pre zen ta cje przed -
sta wił Grze�gorz�Le�chow�ski – Pro duct Ma na ger Qu ick Mix
sp. z o.o., Miał rów nież miej sce pre zen ta cja dzia łal no ści fir my 3W
Dys try bu cja Bu dow la na S.A.

Tra dy cyj nie pierw szy dzień kon fe ren cji za koń czy ła wspól -
na ko la cja.

W dru gim dniu Anet�ta�Ra�nosz – Nad in spek tor Pra cy Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach przed sta wi ła in for ma -
cje – okre so wa oce na wy pad ków przy pra cy w bu dow nic twie
na pod sta wie da nych Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Na to miast
Ce�za�ry�Py�tlarz – star szy in spek tor pra cy – głów ny spe cja li sta
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach mó wił o le gal no -
ści za trud nie nia cu dzo ziem ców w bu dow nic twie.

Re asump cja ob rad uczest ni ków Se mi na rium. Przy ję cie
koń co we go „Pro gra mu” wspól nych przed się wzięć uczest ni ków
Fo rum oraz Pla nu i har mo no gra mu dal sze go or ga ni zo wa -
nia – „X Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho -
mo ści”. za koń czy ło kon fe ren cję. 

Tekst i zdję cia:
DA�NIEL�BIE�NEK

XI ŚląSkIE SEmINarIum BudOWlaNE W uSTrONIu

Waż�ne�spra�wy�bu�dow�nic�twa

Mo�de�ra�to�ra�mi�kon�fe�ren�cji�by�li:�Ma�riusz�Czy�szek�–�Wi�ce�pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby
Bu�dow�nic�twa�i dr�hab.�inż.�arch.�Klau�diusz�Fross�–�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Ar�chi�-
tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.

Na po�cząt�ku�kon�fe�ren�cji�współ�pra�cu�ją�cy�z Izbą�Nad�in�spek�tor�Pra�cy�An�drzej
Her�ko�uho�no�ro�wa�ny�zo�stał�Me�da�lem�wraz�Dy�plo�mem 20�le�cia�Ślą�skiej�Izby
Bu�dow�nic�twa.
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XI ŚląSkIE SEmINarIum BudOWlaNE W uSTrONIu

Z oka�zji X le�cia�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�był�tort�i oraz�szam�pan. Piotr�Po�lis�Pre�zes�Za�rzą�du�Ty�skiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�Oskard�mó�wił
o ak�tu�al�nych�pro�ble�mach�praw�nych�do�ty�czą�cych�spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych.

Ce�za�ry�Py�tlarz� –�Star�szy� in�spek�tor� pra�cy�–�Głów�ny� spe�cja�li�sta�Okrę�go�wy
In�spek�to�rat�Pra�cy�w Ka�to�wi�cach�mó�wił�o le�gal�ność�za�trud�nie�nia�cu�dzo�ziem�-
ców�w bu�dow�nic�twie.

Anet�ta�Ra�nosz�–�Nad�in�spek�tor�Pra�cy�Okrę�go�wy�In�spek�to�rat�Pra�cy�w Ka�to�wi�-
cach�przed�sta�wi�ła�in�for�ma�cje�–�Okre�so�wa�oce�na wy�pad�ków�przy pra�cy�w bu�-
dow�nic�twie.

Pierw�szy�dzień�kon�fe�ren�cji�za�koń�czy�ła�wspól�na ko�la�cja.Adam�Hel�l�wig,�Grze�gorz�Ke�ler�z Pa�czu�ski�Tau�dul�Do�rad�cy�Po�dat�ko�wi�Spół�ka
Part�ner�ska�Od�dział�w Ka�to�wi�cach�mó�wi�li�o no�wej�rze�czy�wi�sto�ści�po�dat�ko�wej.



6 Forum Budownictwa Śląskiego (52) 2018

ŚląSka IZBa BudOWNICTWa

Nowe�władze�Izby
26 mar ca 2018 ro ku w sie dzi bie ka to wic kiej Spół dziel ni miesz ka nio wej w ka to wi cach od by ło się
Wal ne Zgro ma dze nie Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. Pod czas spo tka nia do ko na no wy bo ru władz Izby
na ko lej ną ka den cję 2018 – 2021. Pre zy den tem Izby wy bra no ma riu sza Czysz ka. do tych cza so we mu
Pre zy den to wi Ta de uszo wi Wnu ko wi nada ny zo stał Ty tuł Ho no ro we go Pre zy den ta Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa.

Otwar cia Wal ne go Zgro ma dze nia do -
ko nał Pre zy dent Izby – Ta de usz Wnuk wi -
ta jąc de le ga tów re pre zen tu ją cych przed -
się bior stwa człon kow skie Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa oraz do tych cza so wych
człon ków Izby.

Pre zy dent Wnuk przed sta wił spra woz -
da nie z dzia łal no ści Izby w la tach
2016 – 2017 oraz po dzię ko wał ka drze kie -
row ni czej jed no stek zgru po wa nych i dzia -
ła ją cych w ra mach Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa za oso bi ste za an ga żo wa nie we
wspól nie or ga ni zo wa ne przed się wzię -
cia. Pre zy dent pod kre ślił istot ne zna cze -
nie re gu lar nych po sie dzeń po szcze gól -
nych or ga nów sta tu to wych Izby:
Pre zy dium, Ra dy Izby i Ko mi sji Re wi zyj -
nej, na któ rych to spo tka niach oma wia no
osią gnie cia i wy ty czo no no we, am bit ne ce -
le dzia ła nia, dzię ki cze mu moż li we by ło
peł ne wdro że nie zo bra zo wa nych przed -
się wzięć.

Po przed sta wie niu spra woz da nia z dzia -
łal no ści Izby Ur szu la Ma lok – Prze wod -
ni czą ca Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta wi ła
spra woz da nia z dzia łal no ści fi nan so wej
Izby w la tach 2016 – 2017.

Oba po wyż sze spra woz da nia pod da ne
zo sta ły gło so wa niu.

Zgod nie z uchwa łą nr 3/KU/2018 przy -
ję to:

• Spra woz da nie z dzia łal no ści Izby
za la ta 2016 – 2017,

• Spra woz da nie z dzia łal ność Ra dy Izby
za la ta 2016 – 2017,

• Spra woz da nie z dzia łal no ści Pre zy -
dium Izby za la ta 2016 – 2017,

• Spra woz da nie z dzia łal no ści fi nan so -
wej za la ta 2016 – 2017,

• Spra woz da nie z dzia łal no ści Ko mi sji
Re wi zyj nej za la ta 2016 – 2017

oraz za ak cep to wa no po dział wy ni ku fi -
nan so we go za rok 2017, prze zna cza jąc
go na zwięk sze nie przy cho dów w 2018 ro -
ku uchwa łą nr 4/KU/2018.

Ko lej ną uchwa łą Wal ne go Zgro ma -
dze nia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa (uchwa -
ła  nr 5/KU/2018) udzie lo no jed no gło śnie

ab so lu to rium or ga nom sta tu to wym Izby
za la ta 2016 – 2017.

Po przy ję ciu po wyż szych uchwał,
zgod nie z art. 20 pkt. 1 c) oraz d) Sta -
tu tu Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, przy stą -
pio no do wy bo ru władz Izby na ko lej ną
ka den cję 2018 – 2021. Na pod sta wie re -
ko men da cji usta ją ce go Pre zy den ta Izby

oraz Ra dy Izby z dnia 14 lu te go 2018r.,
zgło szo no kan dy da tu rę na Pre zy den ta
Izby Ma riu sza Czysz ka – Wi ce pre zy den -
ta Izby, Dy rek to ra ML -BUD PBPH s.c.
Ma riusz i Le szek Czy szek w Gli wi cach,
człon ka -za ło ży cie la Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa, któ ra zo sta ła pod ję ta jed no -
gło śnie.
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Po wy bo rze Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa w oso bie Pa na Ma riu sza Czysz -
ka – Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia przed -
sta wił pro jekt uchwa ły nr 7/KU/2018,
zgod nie z re ko men da cją Ra dy Izby
z dnia 14 lu te go 2018r., o nada niu Pa nu
Ta de uszo wi Wnu ko wi Ty tu łu Ho no ro we go
Pre zy den ta Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
za szcze gól ne za słu gi dla roz wo ju Izby.
Uchwa ła ta zo sta ła pod ję ta przez akla ma -

cję. Na stęp nie mia ły miej sce po dzię ko wa -
nia zło żo ne przez re pre zen ta cję Zgro -
ma dze nia dla Pa na Ta de usza Wnu ka
za efek tyw ne, dzie się cio let nie kie ro wa nie
Izbą.

Na stęp nie Prze wod ni czą cy Zgro ma dze -
nia przed sta wił pro jekt uchwa ły
nr 8/KU/2018, do ty czą cy po wo ła nia Ra -
dy Ślą skiej Izby Bu dow nic twa na la -
ta 2018 – 2021, któ ry po wy ra że niu zgo -

dy przez re ko men do wa nych kan dy da tów,
przy ję ty zo stał w gło so wa niu jaw nym
jed no gło śnie

W ko lej nym punk cie Ma riusz Czy szek
o przed sta wił pro gra mu dzia ła nia Izby
na rok 2018 i dal sze la ta. Wal ne Zgro ma -
dze nie przy ję ło jed no gło śnie przed sta wio -
ny „Pro gram dzia łal no ści sta tu to wej Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa na rok 2018
i kie run ko wo na rok 2019”.

Władze Śląskiej Izby Budownictwa

Ma�riusz� Czy�szek� jest ab�sol�wen�tem
Wy�dzia�łu� Bu�dow�nic�twa� Po�li�tech�ni�ki� Ślą�-
skiej.� Dok�to�rant� Wy�dzia�łu� Bu�dow�nic�twa
i Wy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry. 30� lat�pra�cy�na�-
uko�wo�dy�dak�tycz�nej�na Po�li�tech�ni�ce�Ślą�-
skiej.�Pro�mo�tor�ok. 50�prac�dy�plo�mo�wych
ma�gi�ster�skich� i in�ży�nier�skich.� Opie�kun
na�uko�wy� prak�tyk� stu�denc�kich.� Opie�kun
prak�tyk�za�wo�do�wych�mło�dych�in�ży�nie�rów
i ar�chi�tek�tów.�Au�tor�i współ�au�tor�kil�ku�na�-
stu�ar�ty�ku�łów�i pu�bli�ka�cji�na�uko�wych.

Kon�sul�tant�na�uko�wy�i kie�row�nik�pra�cow�-
ni�pro�jek�to�wej�Mia�sto�pro�jekt�So�sno�wiec,
Pro�gor,�Ener�go�po�miar�–�Elek�try�ka.�W la�-
tach 2000-2008� czło�nek� ko�mi�sji� apro�bat
tech�nicz�nych�ITB�w War�sza�wie.�Od 20�lat
wła�ści�ciel� i dy�rek�tor ML�-BUD� PBPH� s.c.
Ma�riusz� i Le�szek� Czy�szek� w Gli�wi�cach.
Au�tor�ok. 800�spe�cja�li�stycz�nych�eks�per�tyz
bu�dow�la�nych.�Au�tor�i współ�au�tor�ok. 1200
pro�jek�tów� bu�dow�la�nych� po�cząw�szy
od pro�jek�tów�do�mów�jed�no�ro�dzin�nych�po�-
przez�bu�dyn�ki�miesz�kal�ne�wie�lo�ro�dzin�ne,
biu�row�ce,� pa�wi�lo�ny� han�dlo�we,� szpi�ta�le,
za�kła�dy� pro�duk�cyj�ne� oraz� re�wi�ta�li�za�cje.
Od 1996� ro�ku�przy�go�to�wy�wa�nie� i pro�wa�-
dze�nie� in�we�sty�cji� kon�tra�hen�tów� pol�skich,
eu�ro�pej�skich� i ame�ry�kań�skich.� Za�ło�ży�ciel
Ślą�skiej� Izby� Bu�dow�nic�twa.� Wie�lo�let�ni
czło�nek� jej�Ko�mi�sji�Re�wi�zyj�nej.�Wie�lo�let�ni
ju�ror�Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gów�Bu�dow�-
nic�twa�w Ka�to�wi�cach.�Pro�wa�dzi�szko�le�nia
dla�ka�dry�kie�row�ni�czej�z za�kre�su�Dy�rek�tyw
bu�dow�la�nych,� Pra�wa� Bu�dow�la�ne�go� oraz
spe�cja�li�stycz�nych� kur�sów� „Sła�be�miej�sca
w bu�dyn�kach”.

■■ Członkowie�Prezydium�Rady�Izby
Franciszek Buszka
Krzysztof Kasperczyk – Wiceprezydent
Józef Kuklok-Opolski
Ireneusz Maszczyk – Wiceprezydent

Andrzej Nowak
Krystyna Piasecka
Piotr Polis – Wiceprezydent
Mariusz Rybka –Wiceprezydent

■■ Członkowie�Rady�Izby
Franciszek Buszka
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross
Grzegorz Gowarzewski
Józef Kuklok-Opolski
Krzysztof Kasperczyk
Joanna Koch-Kubas
Mariusz Koprek
Ireneusz Maszczyk
dr hab. inż. Maciej Major, prof. nadzw.
Marek Noculak
Andrzej Nowak
Krystyna Piasecka
Piotr Polis
Mariusz Rybka
Ryszard Szpura
Antoni Szwed
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
Tadeusz Wnuk
Karol Woźniczka

■■ Komisja�Rewizyjna
Urszula Malok – Przewodnicząca
Komisji
Andrzej Madej
Janusz Romik
Ilona Wilczek

Pre�zy�dent�Ma�riusz�Czy�szek�
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–�Gra�tu�lu�ję�wy�bo�ru�na prze�wod�ni�czą�ce�-
go.�Jak�czu�je�Pa�na w no�wej�ro�li?

– Do no wej funk cji przy go to wy wa łem się
tak na praw dę przez wie le lat. Dzia łam w Izbie
od jej po wsta nia. To dłu gi czas. Umoż li wił mi
on do głęb ne po zna nie me cha ni zmów jej
dzia ła nia. Po zwo lił też zbu do wać so lid ne pod -
sta wy do te go, aby nie za rzą dzać i zmie niać
w je dy nym słusz nym kie run ku, ale tak aby
funk cjo no wa ła z co raz to więk szą ko rzy ścią
dla na szych człon ków.
–�Czym�zaj�mo�wał się�Pan�w Izbie�przez

te 16�lat?
– Od po cząt ku ist nie nia ŚlO IIB by łem

człon kiem Ra dy, a w III i IV ka den cji człon -
kiem Pre zy dium Ra dy i rzecz ni kiem pra so -
wym Izby, od po wia da łem też za po li ty kę me -
dial ną ja ko ko or dy na tor wspo mnia ne go już
In for ma to ra ŚlO IIB, ka len da rium i stro ny in -
ter ne to wej ŚlO IIB. By łem rów nież prze wod -
ni czą cym Ko mi sji Eko no micz nej, człon kiem
Ko mi sji Po mo cy Fi nan so wej i człon kiem
Ko mi sji Do sko na le nia Za wo do we go. Zaj -
mo wa łem się tak że ubez pie cze nia mi,
a w ostat nim ro ku przy go to wa niem pod staw
do roz po czę cia szko leń z BIM. Pra co wa łem
rów nież nad tym, aby na sza dzia łal ność nie
by ła fi nan so wa na wy łą cze nie ze skła dek
człon ków. W przy pad ku In for ma to ra by ło to
po szu ki wa nie re kla mo daw ców, na to miast
przy or ga ni za cji fe sty nu – firm spon so ru ją cych
to wy da rze nie.
–�Dzia�łał Pan w sa�mo�rzą�dzie�za�wo�do�-

wym� in�ży�nie�rów� bu�dow�nic�twa� rów�nież
na szcze�blu�kra�jo�wym.

– Od trze ciej ka den cji je stem de le ga tem
na Zjaz dy Kra jo we PIIB, a w IV i V ka den cji
zo sta łem wy bra ny na człon ka Kra jo wej Ra -
dy PIIB. W ubie głym ro ku wła dze PIIB ob da -
rzy ły mnie du żym za ufa niem po wie rza jąc pro -
wa dze nie bar dzo waż nej dla na sze go
śro do wi ska kon fe ren cji pn. „Ety ka i od po wie -
dzial ność za wo do wa in ży nie rów bu dow nic -
twa – fun da men tem za ufa nia pu blicz ne go”;

by łem rów nież człon kiem Ze spo łu Or ga ni za -
cyj ne go i Ko mi sji Wnio sko wej tej kon fe ren cji.
–� Któ�re� z do�tych�cza�so�wych� dzia�łań

przy�da�dzą�się�naj�bar�dziej�w spra�wo�wa�niu
funk�cji�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�dy�ŚlO�IIB?

– Nie tyl ko w pra cy, ale i w ży ciu pry wat nym
sta ram się czer pać z wszyst kich do świad czeń
wnio ski na przy szłość. Iden tycz nie jest z mo -
ją dzia łal no ścią w Izbie. Szcze gól nie ostat nie
czte ry la ta pra cy oraz dzia łal ność na fo rum kra -
jo wym dla PIIB po zwo li ły mi po znać na szą or -
ga ni za cję od pod szew ki, co zresz tą za wa ży -
ło na mo jej de cy zji o kan dy do wa niu na funk cję
prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO IIB. 

Bę dąc w Pre zy dium i re da gu jąc In for ma -
tor mia łem stycz ność ze wszyst ki mi naj waż -
niej szy mi wy da rze nia mi w Izbie, z sze re giem
pro ble mów któ re się po ja wia ły, z pra cą or ga -
nów i z pra cą biu ra. Kon tak to wa łem się rów -
nież z wie lo ma in sty tu cja mi i oso ba mi zwią -
za ny mi z bu dow nic twem i go spo dar ką
w na szym wo je wódz twie, m.in. z przed sta -
wi cie la mi Ślą skiej Okrę go wej Izby Ar chi tek -
tów i in nych Sa mo rzą dów Za wo dów Za ufa -
nia Pu blicz ne go, Ślą skiej Izby Bu dow nic twa,
re pre zen tan ta mi sa mo rzą dów te ry to rial nych
na Ślą sku. Z ko lei dzia ła jąc w Kra jo wej Ra -
dzie PIIB mia łem kon tak ty z przed sta wi cie -
la mi wszyst kich okrę go wych izb in ży nie rów
bu dow nic twa. Mo gę więc z peł ną od po wie -
dzial no ścią po wie dzieć, że znam do sko na -
le nie tyl ko pro ble my nur tu ją ce nasz sa mo -
rząd za wo do wy, ale rów nież pro ble my tzw.
oto cze nia bu dow nic twa, co jest bar dzo przy -
dat ne w pra cy na tym sta no wi sku. 
–�Co�w ta�kim�ra�zie�pla�nu�je Pan zmie�nić

lub�roz�wi�nąć�wŚlO�IIB,�ja�kie�są�prio�ry�te�ty?
– Przede wszyst kim chcę bar dziej otwo rzyć

Izbę na człon ków. Nie jest to ła twe za da nie,
bo du ża ich część uwa ża, że Izba jest złem
ko niecz nym, nic im nie da je, mu szą tyl ko pła -
cić skład ki. Trze ba zmie nić ta kie po strze ga -
nie sa mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu -
dow nic twa przez sze re go wych człon ków.

Sta ra li śmy się to ro bić w In for ma to rze
ŚlO IIB, za miesz cza jąc ta be le z ko rzy ścia mi
ja kie wy ni ka ją z przy na leż no ści do Izby. Ale
to za ma ło, pla nu ję wię cej, m.in.: or ga ni zo -
wa nie szko leń w po bli żu miej sca za miesz ka -
nia człon ków, bez płat ną po moc praw ną
i tech nicz ną w roz wią zy wa niu pro ble mów za -
wo do wych, za ła twie nie ulg przy za ku pie
róż nych pro duk tów i usług, do stęp do wie lu
spe cja li stycz nych ar ty ku łów tech nicz nych
two rzo nych przez fa chow ców z ca łej Pol ski,
moż li wość ko le żeń skich spo tkań z oso ba mi
z bran ży i nie tyl ko.
–�W ja�ki�spo�sób�to�zor�ga�ni�zo�wać?
– Chcę wyjść z Izbą „w te ren”. Za czę li śmy

już w mi nio nej ka den cji pro wa dzić szko le nia
do ty czą ce pro ce dur pra wa bu dow la ne go
w sta ro stwach. Bra li w nich udział oprócz na -
szych człon ków rów nież przed sta wi cie le
po wia to wych in spek to ra tów nad zo ru bu dow -
la ne go i po wia to wej ad mi ni stra cji ar chi tek to -
nicz no -bu dow la nej. Chciał bym do trzeć ze
szko le nia mi, a mo że ra czej ze spo tka nia mi
dys ku syj ny mi na szych człon ków z przed sta -
wi cie la mi AAB i PINB do jak naj więk szej ilo -
ści po wia tów. Zro bi my to na ba zie do świad -
czeń uzy ska nych pod czas or ga ni zo wa nych
przez ko le gów do tej po ry szko le niach „Po -
dziel my się wie dzą” i „Spo tka nie z eks per tem”.
Chcę przy bli żyć szko le nia do miej sca za miesz -
ka nia człon ków izby – za miast je chać do miast
w któ rych jest pla ców ka ŚlO IIB, bę dą mo gli
uczest ni czyć w szko le niu w swo im po wie cie. 

Po za tym mu szę przy po mnieć, że ma my
już w Izbie do radz two praw ne. W każ dej pla -
ców ce te re no wej oraz w Ryb ni ku i w biu rze
ŚlO IIB w Ka to wi cach peł nią dy żu ry rad cy
praw ni, słu żąc po mo cą we wszyst kich spra -
wach. Pla nu ję stwo rzyć jesz cze sys tem po -
mo cy tech nicz nej, aby każ dy czło nek ŚlO IIB
mógł zwró cić się z proś bą o po moc w roz wią -
za niu je go pro ble mu tech nicz ne go. Są w Izbie
wy bit ni fa chow cy, rze czo znaw cy w każ dej
dzie dzi nie – bę dę chciał ich wie dzę wy ko rzy -

Otwo�rzyć�Izbę�na człon�ków

Wy wiad
z prze wod ni czą cym

ra dy ŚlO IIB
rO ma NEm kar WOW SkIm

ŚląSka OkrĘGOWa IZBa INŻYNIErÓW BudOWNICTWa
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stać w ce lu roz wią zy wa nia pro ble mów tech -
nicz nych na szych człon ków. 

Po nad to, na le ży re ak ty wo wać Fo rum Mło -
dych przy Izbie. Z mło dy mi oso ba mi wy bra -
ny mi do Ra dy lub do in nych or ga nów sta tu -
to wych ŚlO IIB za sta no wi my się wspól nie jak
zak ty wi zo wać mło dych człon ków. Or ga ni zu -
je my każ de go ro ku Re gio nal ne Dni In ży nie -
ra Bu dow nic twa, w któ rych oprócz na szych
człon ków bio rą udział przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych, uczel ni wyż szych, firm bu -
dow la nych. Bę dzie my sta rać się, aby w spo -
tka niach tych w więk szej ilo ści uczest ni czy li
na si mło dzi człon ko wie.
–�Ko�lej�nym�prio�ry�te�tem�do�sko�na�le�nie

za�wo�do�we�człon�ków?�
– Zde cy do wa nie. Na pew no zwięk sze nie

i roz bu do wa nie sys te mu szko leń jest mo im ko -
lej nym ce lem, ale w spo sób przy ja zny dla
człon ków. Każ dy z nas wie, że mu si sys te ma -
tycz nie się szko lić. Jest to wa ru nek ko niecz -
ny dla funk cjo no wa nia na ryn ku. Jed nak
sys tem szko leń mu si być róż no rod ny, od po -
wia da ją cy każ de mu. Za tem oprócz pro po no -
wa nych dzi siaj szko leń sta cjo nar nych,
po win ni śmy roz pro pa go wać szko le nia e -le ar -
nin go we. Są one do stęp ne już w sze ro kiej ga -
mie i moż na z nich ko rzy stać w do wol nym cza -
sie i miej scu. 

Chcę tu rów nież wspo mnieć o bar dzo waż -
nej kwe stii, a mia no wi cie BIM. Nie uciek nie -
my od nie go i nie po win ni śmy się go bać,
szcze gól nie star si na si człon ko wie. Pla nu ję
zor ga ni zo wać wspól nie z Po li tech ni ką Ślą ską
szko le nie BIM, pro wa dzo ne są roz mo wy
na ten te mat, szu ka my środ ków unij nych
na je go re ali za cję. Jed nak że BIM to te mat
na od ręb ną roz mo wę.
–�Co�jesz�cze�za�słu�gu�je�na szcze�gól�ną

uwa�gę?
– Ety ka, to też bar dzo waż ny i ob szer ny te -

mat wy ma ga ją cy spe cjal ne go po trak to wa nia.
Jak już wcze śniej wspo mnia łem, pro wa dzi -
łem kon fe ren cję do ty czą cą tej pro ble ma ty ki
i mam świa do mość, jak sze ro kie i wie lo aspek -
to we jest to za gad nie nie. Cze ka nas du żo pra -
cy, aby spo łe czeń stwo po strze ga ło le piej nas
i nasz za wód. Chciał bym je den dzień lub pa -
nel w trak cie ob cho dów Dnia In ży nie ra Bu -
dow nic twa po świę cić wła śnie ety ce, na wzór
war szaw skiej kon fe ren cji. 
–�A co�ze�współ�pra�cą�ŚlO�IIB�z in�ny�mi

pod�mio�ta�mi?
– Oczy wi ście bar dzo waż na jest współ pra -

ca ŚlO IIB z sze re giem pod mio tów zwią za -
nych z bu dow nic twem lub z sa mo rzą da mi
za wo do wy mi. Bę dzie my za tem na dal uczest -
ni czyć w pra cach Fo rum Sa mo rzą dów
Za wo dów Za ufa nia Pu blicz ne go oraz Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go. Chcę rów nież
w więk szym stop niu współ pra co wać z uczel -
nia mi tech nicz ny mi w kie run ku zop ty ma li zo -
wa nia kształ ce nia mło dej ka dry in ży nier skiej
oraz ze sto wa rzy sze nia mi na uko wo -tech nicz -
ny mi, z któ ry mi okre śli my za sa dy współ pra -
cy, zwłasz cza w za kre sie or ga ni za cji szko -
leń dla człon ków ŚlO IIB. 
–�To�rze�czy�wi�ście�am�bit�ne�pla�ny�–�nie

da�się�te�go�zro�bić�„w po�je�dyn�kę”.
– Dla te go li czę na współ pra cę wszyst kich

człon ków Ra dy, w szcze gól no ści mo ich za -

stęp ców, któ rzy oprócz opie ki nad pod le ga -
ją cy mi im pla ców ka mi te re no wy mi ma ją
przy dzie lo ne kon kret ne za da nia. Na pierw -
szym po sie dze niu no wo wy bra nej Ra dy po -
pro si łem człon ków o wska za nie, w ja kim ze -
spo le chcie li by pra co wać. Pod czas ko lej ne go
za pro po nu ję ko mi sje i ze spo ły Ra dy wy zna -
czo ne do re ali za cji po szcze gól nych za dań
o któ rych mó wi łem. Chęt nie sko rzy stam
rów nież z do świad czeń i wie dzy ko le gów, któ -
rym nie uda ło się do stać się do pra cy w or -
ga nach sta tu to wych ŚlO IIB, je śli tyl ko wy ra -
żą na to ocho tę, oraz z do świad czeń
po przed nich władz na szej izby.
–�Jest�Pan�zna�ny ja�ko�oso�ba�zaj�mu�ją�-

ca się�re�da�go�wa�niem�In�for�ma�to�ra�ŚlO�IIB
oraz�ja�ko�prze�wod�ni�czą�cy ju�ry�kon�kur�su
„Fo�to�gra�fu�je�my�bu�dow�nic�two”.�

– Rze czy wi ście bar dzo lu bi łem pra cę
nad In for ma to rem. Cie szy mnie, że biu le tyn
był do brze po strze ga ny na wet na fo rum
kra jo wym i mam na dzie ję, że to się nie zmie -
ni. Kon kurs fo to gra ficz ny, któ re go by łem po -
my sło daw cą, prze rósł mo je ocze ki wa nia.

Co raz wię cej osób nad sy ła swo je pra ce, któ -
re są na bar dzo wy so kim po zio mie ar ty stycz -
nym, przez co ju ry ma co ro ku pro blem z wy -
bo rem tych naj lep szych. Ale to tyl ko frag ment
mo ich dzia łań. 
–�Przez�la�ta�od�po�wia�dał Pan�w struk�tu�-

rach�Izby�za ko�mu�ni�ka�cję.�Czy�na tym�po�-
lu�coś�jesz�cze�trze�ba zmie�nić?

– Ma my In for ma tor, stro nę in ter ne to wą, ale
bę dę chciał rów nież ko mu ni ko wać się z człon -
ka mi po przez me dia spo łecz no ścio we. To ka -
nał, któ re go nie moż na po mi nąć. Jest nie oce -
nio nym spo so bem do dzie le nia się
in for ma cja mi w cza sie rze czy wi stym. Nie bę -
dzie to jed nak kla sycz ny fan pa ge, ale za -
mknię ta gru pa, któ rej człon ków bę dzie we -
ry fi ko wał ad mi ni stra tor, funk cjo nu ją ca we dług
okre ślo ne go re gu la mi nu. W ten spo sób unik -
nie my sy tu acji, w któ rych nie bę dzie my mie li
kon tro li nad tre ścia mi tam za miesz cza ny mi
czy zbęd ny mi ko men ta rza mi od osób spo -
za gru py. 
–�Two�rzy�li�śmy�ra�zem�in�for�ma�tor,�stąd

wiem,�że�nie�wszyst�kie�po�my�sły�uda�ło�się
zre�ali�zo�wać.

– Rze czy wi ście. My ślę o roz sze rze niu za -
kre su In for ma to ra ŚlO IIB o wkład ki tech nicz -
ne. Mie li śmy już w na szym In for ma to rze kil -
ku stro ni co we do dat ki, na to miast ko le dzy
z in nych izb za miesz cza ją w swo ich biu le ty -
nach wkład ki na wet kil ku dzie się cio stro ni co -
we. Są one przy dat nym kom pen dium wie dzy.
Pla nu ję z no wo wy bra ny mi wła dza mi izb stwo -
rze nie ba zy wkła dek tech nicz nych do stęp nych
dla na szych człon ków na stro nie in ter ne to wej.
W biu le ty nach izbo wych za miesz cza li by śmy
je dy nie krót ką in for ma cję – re kla mę tych że
wkła dek. Jest już przy go to wa nych kil ka na ście
wkła dek, na pi sa nych przez fa chow ców róż -
nych branż z ca łej Pol ski. 
–�Aczy�na�dal�kon�ty�nu�owa�ne�bę�dą in�ne

dzia�ła�nia�in�te�gra�cyj�ne?
– Oczy wi ście. Jak to mó wią An gli cy „last,

but not le ast”, chcia łem jesz cze na za koń cze -
nie roz mo wy wspo mnieć o or ga ni zo wa nych
przez na szą izbę od lat re gio nal nych dniach
in ży nie ra bu dow nic twa, za wo dach spor to -
wych w róż nych dys cy pli nach oraz o fe sty -
nie, któ ry w tym ro ku od był się po raz trze -
ci. Z ro ku na rok wzra sta licz ba człon ków
bio rą cych w udział w tych im pre zach, co bar -
dzo cie szy, bo dzię ki nim po zna je my się i in -
te gru je my. Bę dę sta rał się jesz cze bar dziej
je roz pro pa go wać i za chę cić jak naj więk szą
ilość na szych człon ków do bra nia w nich
udzia łu.
–�Nie�tyl�ko�pra�cą�czło�wiek�ży�je.�Ja�ki�jest

no�wy prze�wod�ni�czą�cy�na co�dzień?
– Jak wie lu z na szych człon ków je stem mę -

żem, oj cem i dziad kiem. Ro dzi na to dla mnie
zde cy do wa ny prio ry tet, któ ry sku tecz nie
chro ni przed pra co ho li zmem, do któ re go
mam spo re skłon no ści. Pry wat nie pa sjo nu -
ję się po dró ża mi i rej sa mi jach ta mi ża glo wy -
mi, je stem wiel kim fa nem pol skie go spor tu.
Ki bi cu ję pił ka rzom, skocz kom i lek ko atle tom. 
–�Za�tem�ży�czę�suk�ce�sów�w re�ali�za�cji�ce�-

lów�i dzię�ku�ję�za roz�mo�wę.

Roz ma wia ła:
Ma�ria�Świer�czyń�skaWy�stą�pie�nie�pod�czas XVII Zjaz�du�ŚlO�IIB

Otwar�cie�fe�sty�nu�ŚlO�IIB
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WSPOmNIENIE

3 wrze śnia 2018 ro ku zmarł w wie ku 97 lat
ma gi ster in ży nier bu dow nic twa lą do we go – ab -
sol went Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach Win -
cen ty Dra pa ła.

Win cen ty Dra pa ła uro dził się 21 lu te go 1921
ro ku w Pruch ni ku na Pod kar pa ciu. W cza sie
woj ny był żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej.

Pra cę za wo do wą roz po czął 6 ma ja 1946 ro -
ku w Cen tral nym Za rzą dzie Prze my słu Wę glo -
we go – póź niej szym Mi ni ster stwie Gór nic -
twa – na sta no wi sku Re fe ren ta De par ta men tu
In we sty cji. Był to czas przy go to wa nia po woj -
nie wi zji, pro jek tów i roz wią zań roz bu do wy
prze my słu wę glo we go na po trze by kra jo wej
go spo dar ki. W tym cza sie roz po czy na ją się in -
we sty cje zwią za ne z wy do by ciem wę gla i je -
go trans por tem.

W 1949 ro ku po utwo rze niu Biu ra Bu dow -
la ne go Prze my słu Wę glo we go w Świę to chło -
wi cach obej mu je sta no wi sko In spek to ra Bu do -
wy Ma gi stra li Pół noc nej, spra wu jąc nad zór
nad ro bo ta mi in ży nie ryj ny mi.

Po utwo rze niu w 1950 ro ku Przed się bior stwa
Ro bót In ży nie ryj nych Prze my słu Wę glo we go
po wie rzo no mu sta no wi sko Kie row ni ka Bu do -
wy Ma gi stra li Pół noc nej na od cin ku Dą brów -
ka Ma ła do Cho rzo wa, a od 1952 ro ku ob jął sta -
no wi sko Kie row ni ka Gru py Ro bót w Brze zi nach
Ślą skich.

PRINŻ PW w Ka to wi cach by ło głów nym wy -
ko naw cą ro bót in ży nie ryj nych na uno wo cze -
śnia nych i no wych ko pal niach. Głów nym
za da niem te go przed się bior stwa by ło przy go -
to wa nie te re nów pod no we ko pal nie, bu do wa
sta cji i cią gów ko mu ni ka cyj nych zwią za nych
z gór nic twem, go spo dar ką wod ną i bar dzo
istot ne dzia ła nia zwią za ne z ca łym ukła dem
do staw pia sku. Bar dzo waż ne dla te re nów
eks plo ata cyj nych wę gla by ło wy peł nia nie
pu stek do star cza nym pia skiem. Dzię ki te mu
sys te mo wi za bez pie cza ło się te re ny przed za -
pa da niem. PRINŻ wdra żał rów nież naj now -
sze roz wią za nia ro bót mo sto wych. 

Trze ba by ło wiel kiej wie dzy, zdol no ści or ga -
ni za cyj nych i mę skie go upo ru, by wy ko rzy stać
po okre sie wo jen nym, ura to wa ny i pie czo ło wi -
cie od re mon to wa ny sprzęt: ko par ki o na pę dzie
pa ro wym i elek trycz nym i in ne na rzę dzia oraz
prze no śne przę sła wą sko to ro we i zwy kłe wa -
go ni ki na zy wa ne „ko le ba mi” i przy udzia le kil -
ku set oso bo wej za ło gi, któ rą trze ba by ło bie żą -

co szko lić, wy ko ny wać od po wie dzial ne bu dow -
le ziem ne, wia duk ty, mo sty i dro gi że la zne, któ -
re słu żą do dziś. 

W tym cza sie Win cen ty Dra pa ła wy ko rzy stu -
je wła sne oraz za czerp nię te z li te ra tu ry za gra -
nicz nej no wa tor skie roz wią za nia tech nicz ne i or -
ga ni za cyj ne. Za to byt wie lo krot nie wy róż nia ny.

Win cen ty Dra pa ła w Przed się bior stwie Ro -
bót In ży nie ryj nych w Ka to wi cach pra co wał
do 1973 ro ku. Ko lej no na sta no wi skach: Za -
stęp cy Na czel ne go In ży nie ra, Na czel ne go In -
ży nie ra, a od 1960 ro ku kie ro wał fir mą ja ko jej
dy rek tor. To czas two rze nia i do sko na le nia no -
wo cze sne go przed się bior stwa bran ży in ży nie -
ryj nej zna ne go w kra ju i za gra ni cą. W przed -
się bior stwie wpro wa dza no no we tech no lo gie
i roz wią za nia or ga ni za cyj ne w ra mach ru chu
ra cjo na li za tor skie go. Sys tem na uki i szko le nia
(wła sna szko ła) po ro zu mie nia z uczel nia mi
wyż szy mi i szko ła mi śred ni mi, za pew nia ła
pro fe sjo nal ną ka drę in ży nie ryj no -tech nicz ną
oraz wy so ko kwa li fi ko wa ną za ło gę. Ten po ten -
cjał ludz ki wy ko rzy sta no kil ka krot nie two rząc
no we przed się bior stwa w Wo dzi sła wiu Śl., Gli -
wi cach, Świę to chło wi cach i My sło wi cach.
Przed się bior stwo pod ję ło za je go kie row nic twa
li czą cą się dzia łal ność eks por to wą. 

Przed się bior stwo wy ko na ło w tym cza sie:
– Pod je go nad zo rem wy ko na no po nad 90

urzą dzeń pod sadz ko wych – (wte dy chro nio no
jesz cze po wierzch nię miast, do by wa jąc wę giel),

– set ki ki lo me trów to rów dla ko palń i Przed -
się bior stwa Ma te ria łów Pod sadz ko wych Prze -
my słu Wę glo we go. Dla kil ku na stu ko palń wy -
bu do wa no ka na li za cje, tu ne le, dro gi, sta cje
ko le jo we i zbior ni ki wód do ło wych, ogrom ne ro -
bo ty ziem ne obej mu ją ce pa rę mi lio nów m3
ukształ to wa ne go te re nu, oraz dro gi i uzbro je -
nia dla po trzeb miast.

Tak zor ga ni zo wa ny po ten cjał prze ka zał
swo je mu na stęp cy.

Mgr inż. Win cen ty Dra pa ła po dej mu jąc się
w 1974 ro ku za da nia two rze nia i kie ro wa nia no -
wą jed nost kę or ga ni za cyj ną – Kom bi na tem Bu -
dow nic twa Wę glo we go FA BUD w Sie mia no -
wi cach Ślą skich. Re sort gór nic twa i ener ge ty ki
pod jął de cy zję o po sta niu po ten cja łu dla bu do -
wa nia miesz kań dla wła snych za łóg. FA BUD
był naj więk szą or ga ni za cją bu dow nic twa
miesz ka nio we go w Pol sce. Re ali zo wał bu dow -
nic two kom plek so wo z peł nym uzbro je niem te -

re nu pod osie dla miesz ka nio we. Po sia dał trzy
fa bry ki ele men tów pre fa bry ko wa nych. Bu do -
wał miesz ka nia, a tak że ca łą in fra struk tu rę spo -
łecz ną: szko ły, przed szko la i żłob ki.

W osie dlach przez nie go zbu do wa nych
miesz ka 170 tys. miesz kań ców. FA BUD to tak -
że wiel ka dzia łal ność eks por to wa. Pro wa dził
wiel kie bu do wy w Niem czech, Ro sji i Ku wej cie. 

Mgr. Inż. Win cen ty Dra pa ła w cią gu 7 lat
pra cy w Kom bi na cie stwo rzył po ten cjał, zdol -
ność bu do wa nia miesz kań dla oko ło
10 ty się cy miesz kań ców rocz nie, przy za trud -
nie niu po nad 4 ty sią ce za ło gi. Dzia łal ność pro -
wa dzo na by ła kom plek so wo od pro jek tu
do prze ka za nia klu czy. W ten spo sób wy bu -
do wa no kil ka osie dli na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go.

W 1981 ro ku prze szedł na eme ry tu rę, ale nie
prze rwał pra cy. Przez wie le lat był Pre ze sem
Mię dzy za kła do wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
dla Przed się biorstw Zjed no cze nia Bu dow la no
Mon ta żo we go Prze my słu Wę glo we go, a na -
stęp nie peł nił funk cję Pre ze sa spół ki pod na -
zwą IN TECH.

Pan mgr inż. Win cen ty Dra pa ła był na uczy -
cie lem i wy cho waw cą, któ ry nie lę kał się cza -
su i zmian. W la tach, w któ rych prze ko na nia,
wy zna nie, na ro do wość lub po cho dze nie mo -
gły ne ga tyw nie wpły nąć na ka rie rę nie jed ne -
go mło de go, zdol ne go czło wie ka, po tra fił bez
trwo gi ja ko je dy ne kry te rium oce ny sto so wać:
pro fe sjo na lizm, pra co wi tość, kom pe ten cje
i od da nie za wo do wi.

Bez stra chu bro nił tych war to ści.
Był czło wie kiem z do świad cze niem cza -

sów woj ny, był zdol nym or ga ni za to rem,
czło wie kiem o nie zwy kłej pra co wi to ści, wiel -
kiej kla sy fa chow cem, miał sza cu nek i przy -
ja ciel ski sto su nek dla lu dzi – wspo mi na ją go
licz ni wy cho wan ko wie, któ rzy w cza sach
zmian ustro jo wych zna ko mi cie od na leź li się
w no wej rze czy wi sto ści po li tycz no -go spo dar -
częj w ro li wła ści cie li firm, me na ge rów lub ka -
dry kie row ni czej.

Pan mgr inż. Win cen ty Dra pa ła więk szość
swo je go ży cia, a ca łe swo je ży cie za wo do we
po świę cił Zie mi Ślą skiej i jej spo łecz no ści.

W 2009 ro ku Win cen ty Dra pa ła zo stał uho -
no ro wa ny przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa ty -
tu łem ho no ro wym wraz z me da lem OSO BO -
WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO.

Win�cen�ty
Dra�pa�ła

dŁu GO lET NI dY rEk TOr PrZEd SIĘ BIOr STWa
rO BÓT IN ŻY NIE rYJ NYCH W ka TO WI CaCH

l kOm BI Na Tu Bu dOW NIC TWa WĘ GlO WE GO Fa Bud
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19 paź dzier ni ka 2017 ob cho dzo no uro -
czy ście w Sa li Mar mu ro wej Ślą skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach
Ślą ski Dzień Bu dow la nych, po łą czo ny
z Kon fe ren cją IX Ślą skie Fo rum In we sty -
cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści. Te go -
rocz ny Ślą ski Dzień Bu dow la nych ob cho -
dzo ny był wraz z ju bi le usza mi 20-le cia
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa oraz 15-le cia
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa. Uro czy stość od by ła się w ra -
mach VII Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych
i Śred nich Przed się biorstw, zor ga ni zo wa -
ne go w dniach 18-20 paź dzier ni ka 2017
w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so -
wym w Ka to wi cach.

W lu tym 2008 ro ku po wsta ło Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go, ja ko plat for ma
wspól ne go dzia ła nia sa mo rzą dów za -
wo do wych i go spo dar czych re gio nu ślą -
skie go. Od te go ro ku pod mio ty dzia ła ją -
ce w Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go
ob cho dzą wspól nie Ślą ski Dzień Bu dow -
la nych, a od kil ku lat ta uro czy stość
wraz z kon fe ren cją pn. Ślą skie Fo rum In -
we sty cji Bu dow nic twa Nie ru cho mo ści
od by wa się w ra mach naj więk szej w tej
czę ści Eu ro py im pre zy go spo dar czej ja -
ką jest or ga ni zo wa ny przez Re gio nal ną
Izbę Go spo dar czą w Ka to wi cach EKMŚP.

Go ść mi uro czy sto ści by li m. in. pod se -
kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Bu dow nic -

twa i In fra struk tu ry To�masz�Żu�chow�ski,
wi ce wo je wo da ślą ski Ma�riusz�Trep�ka, dy -
rek tor Wy dzia łu In fra struk tu ry ŚUW Bo�-
że�na�Gol�da�mer�-Ka�pa�ła, p. o. Ślą skie go
Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go Elż�bie�ta�Oczko�wicz, prze -
wod ni czą cy Sej mi ku Ślą skie go Sta�ni�-
sław�Gmi�truk, Prze wod ni czą cy Związ ku
Za wo do we go „Bu dow la ni” Zbi�gniew�Ja�-
now�ski, prze wod ni czą cy PZITB Ry�szard
Try�ko�sko oraz re pre zen tan ci Za chod nio -
po mor skiej, Dol no ślą skiej i Opol skiej
OIIB; PIIB re pre zen to wa li wi ce pre zes
Ste�fan�Czar�niec�ki i Kra jo wy Rzecz nik
Od po wie dzial no ści Za wo do wej, ko or dy -
na tor Wal�de�mar�Szle�per.

Od zna cze nia pań stwo we, od zna ki ho no ro we i me da le
20-le cia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa dla naj lep szych

Bu�dow�nic�two�zna�czą�cy�sek�tor
w go�spo�dar�ce�Ślą�ska

ŚląSkI dZIEŃ BudOWlaNYCH – 2017
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ŚląSkI dZIEŃ BudOWlaNYCH – 2017

– Tra�dy�cyj�nie� jak� w po�przed�nich� la�-
tach,�tak�że�dzi�siaj�w ro�ku�Ju�bi�le�uszów 20-
le�cia�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i 15-le�cia
Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�-
nic�twa�bę�dą�wrę�cza�ne�od�zna�cze�nia�pań�-
stwo�we�i od�zna�ki�ho�no�ro�we�dla�pra�cow�ni�-
ków� przed�się�biorstw� człon�kow�skich
i człon�ków�na�szych�sa�mo�rzą�dów�go�spo�-
dar�czych�i za�wo�do�wych,�nada�ne�na wnio�-
sek� or�ga�nów� sta�tu�to�wych� Izb – mó wił
otwie ra jąc uro czy stość Ta�de�usz� Wnuk
– Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

i Prze wod ni czą cy Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go.

– Te�za�szczyt�ne,�ho�no�ro�we�wy�róż�nie�-
nia�w oce�nie�ich�na�da�ją�cych,�czy�li�Pre�zy�-
den�ta�RP,�Mi�ni�stra�In�fra�struk�tu�ry�i Bu�dow�-
nic�twa,�Sej�mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go
oraz�Ka�pi�tu�ły�Związ�ku�„Bu�dow�la�ni”�są�wy�-
ra�zem�naj�wyż�sze�go�uzna�nia�i sza�cun�ku,
in�dy�wi�du�al�nie�dla�każ�de�go�z Pań�stwa�dzi�-
siaj�od�zna�cza�nych�za swe�za�słu�gi,�a re�-
pre�zen�tu�ją�cych�w więk�szo�ści�pra�cow�ni�-
ków� sek�to�ra� bu�dow�nic�twa� wraz
z go�spo�dar�ką�ko�mu�nal�ną.
Sek�to�ra�bar�dzo�wa�żą�ce�go�w go�spo�dar�-

ce�na�sze�go�wo�je�wódz�twa.�To�prze�cież�bli�-
sko 52�tys.�przed�się�biorstw�o bar�dzo�zróż�-
ni�co�wa�nej� struk�tu�rze� co� do wiel�ko�ści
i spe�cja�li�za�cji,�ale�któ�re�wszyst�kie�bez�wy�-

jąt�ku�prze�szły�trud�ny�pro�ces�sto�so�wa�nia
re�guł�ryn�ko�wych,�ubie�ga�nia�się�o no�we
kon�trak�ty�bu�dow�la�ne�w try�bie�za�mó�wień
pu�blicz�nych,�zma�ga�nia�się�z sil�ną�kon�ku�-
ren�cją.
To�sek�tor�któ�ry�za�trud�nia�po�nad 102�tys.

pra�cow�ni�ków� na�sze�go� wo�je�wódz�twa.
Spo�śród�re�gio�nów�kra�ju,�bu�dow�nic�two�wo�-
je�wódz�twa�ślą�skie�go�zaj�mu�je�dru�gą�po�-
zy�cję,�po�za�ma�zo�wiec�kim,�pod wzglę�dem
wiel�ko�ści� pro�duk�cji� bu�dow�la�no�-mon�ta�-
żo�wej.� Do�daj�my,� że� w okre�sie� ostat�-
nich 10� lat� pro�duk�cja� ta�wzro�sła� o po�-
nad 65%.
Uwa�żam�że�każ�dy�z nas�tu�obec�nych,

bez�wy�jąt�ku,�nie�za�leż�nie�od peł�nio�nej�funk�-
cji� lub� zaj�mo�wa�ne�go� sta�no�wi�ska,� ma
we�wnętrz�ną� po�trze�bę� obiek�tyw�nej,� ze�-
wnętrz�nej�ak�cep�ta�cji�swo�jej�pra�cy,�swych
do�ko�nań,�a cza�sa�mi�na�wet�sen�su�dzia�ła�-
nia,�bę�dąc�pod na�po�rem�trud�nych�za�dań
i obo�wiąz�ków. I w tej�wła�śnie�in�ten�cji�pro�-
szę�Pa�na�Wo�je�wo�dę�o wrę�cze�nie�od�zna�-
czeń� pań�stwo�wych� i od�znak� ho�no�ro�-
wych,�bę�dą�cych�tak�że�ak�tem�ob�cho�dów
Ślą�skie�go� Dnia� Bu�dow�la�nych� w 2017
ro�ku.

Pod czas uro czy sto ści, w imie niu Pre -
zy den ta RP, II wi ce wo je wo da ślą ski
Ma�riusz� Trep�ka wrę czył od zna cze nia

pań stwo we – Krzy że Za słu gi oraz Me da -
le za Dłu go let nią Służ bę – naj bar dziej za -
słu żo nym człon kom obu Izb.

– To�świę�to�jest�też�dla�mnie�świę�tem
ro�dzin�nym,�bo�moi�sy�no�wie�też�są�bu�dow�-
ni�czy�mi.�Dla�te�go�z naj�więk�szą�przy�jem�-
no�ścią� ży�czę� Pań�stwu� na�stęp�nych� tak
pięk�nych�ju�bi�le�uszy,�a tak�że�du�żo�pra�cy,
dzię�ki�któ�rej�roz�wi�jać�się�bę�dzie�na�sze�wo�-
je�wódz�two�i Pol�ska.�Ży�czę�wie�lu�suk�ce�-
sów,�szcze�gól�nie�w dzia�ła�niach�na rzecz
te�go,�by�pol�skie�bu�dow�nic�two�by�ło�jak�naj�-
bar�dziej�ener�go�osz�częd�ne�– mó wił wi ce -
wo je wo da Ma riusz Trep ka, gra tu lu jąc
od zna czo nym.

Naj lep si bu dow lań cy zo sta li rów nież
uho no ro wa ni Od zna ka mi Ho no ro wy mi
Za Za słu gi dla Bu dow nic twa Mi ni stra In -
fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Od zna -
ka mi Za słu żo ny dla Bu dow nic twa.

Ślą ska Izba Bu dow nic twa oraz Ślą ska
Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa
wy róż ni ły tak że kil ka dzie siąt osób i in sty -
tu cji współ pra cu ją cych z ni mi me da la mi
wy bi ty mi z oka zji te go rocz nych ju bi le uszy.

– W imie�niu�władz�sta�tu�to�wych�Izby,�któ�-
rą�re�pre�zen�tu�ję,�ma�my za�szczyt�i przy�jem�-
ność�do�ko�na�nia�wrę�cze�nia�bar�dzo�wie�lu
za�cnym�oso�bom�Me�da�li�wraz� z Dy�plo�-
mem 20-le�cia�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,
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ja�ko�skrom�ne�go,�ale�bar�dzo�ser�decz�ne�-
go�i szcze�re�go�po�dzię�ko�wa�nie�za efek�tyw�-
ną�współ�pra�cę� i wie�lo�let�nie�wspie�ra�nie
dzia�łal�no�ści�na�sze�go�sa�mo�rzą�du�go�spo�-
dar�cze�go�bu�dow�nic�twa – mó wił pod czas
uro czy sto ści Pre zy dent Ta�de�usz�Wnuk.

– Pro�wa�dze�nie�dzia�łal�no�ści�na�szej�Izby
w okre�sie�mi�nio�ne�go 20-le�cia�nie�by�ło�by
moż�li�we� bez� ści�słe�go� współ�dzia�ła�nia
z or�ga�na�mi�Sej�mu�i Rzą�du;
–�pań�stwo�wy�mi�i sa�mo�rzą�do�wy�mi�wła�-

dza�mi�wo�je�wódz�twa;
–�sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych;
–�kie�ru�ją�cych�in�sty�tu�cja�mi�wo�je�wódz�ki�-

mi�oraz�re�pre�zen�tu�ją�cych�kra�jo�we�i re�gio�-
nal�ne�sa�mo�rzą�dy�i sto�wa�rzy�sze�nia.
To�wza�jem�ne�współ�dzia�ła�nie�obej�mo�-

wa�ło�bar�dzo�wie�le�ob�sza�rów�wa�run�ku�ją�-
cych�funk�cjo�no�wa�nie�i roz�wój�sek�to�ra�bu�-
dow�nic�twa� w go�spo�dar�ce� na�ro�do�wej.
W pierw�szej� ko�lej�no�ści� pro�ce�do�wa�nie
bar�dzo� wie�lu� pro�jek�tów� le�gi�sla�cyj�nych
Rzą�du�i Sej�mu,�obej�mu�ją�cych�zwłasz�cza:
pra�wo�bu�dow�la�ne,�pla�no�wa�nie�i za�go�spo�-
da�ro�wa�nie�prze�strzen�ne,�wy�ro�by�i ma�te�-
ria�ły�bu�dow�la�ne,�Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�-
nych�oraz�roz�wój�przed�się�bior�czo�ści.
Or�ga�ni�zo�wa�nie� tak�że� bar�dzo� wie�lu

wspól�nych�przed�się�wzięć�me�ry�to�rycz�nych
w for�mie�Eu�ro�pej�skich�Kon�gre�sów�–�Go�-

spo�dar�cze�go� oraz� Ma�łych� i Śred�nich
Przed�się�biorstw,� kon�fe�ren�cji� na�uko�wo�-
-tech�nicz�nych,�ja�ko�co�rocz�nych�Ślą�skich
Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�-

mo�ści,�warsz�ta�tów�te�ma�tycz�nych�i licz�nych
se�mi�na�riów� dys�ku�syj�nych� i szko�le�nio�-
wych.�Tak�że�pro�mo�wa�nie�po�przez�kon�kur�-
sy�kra�jo�we�i re�gio�nal�ne�wy�róż�nia�ją�cych�się
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pro�jek�tów� ar�chi�tek�to�nicz�nych� i urba�ni�-
stycz�nych,� spraw�nej� re�ali�za�cji� przed�się�-
wzięć�in�we�sty�cyj�nych,�efek�tyw�ne�go�za�rzą�-
dza�nia�przed�się�bior�stwa�mi,�za�rzą�dza�nia
nie�ru�cho�mo�ścia�mi,� kształ�ce�nia� kadr�bu�-
dow�la�nym�na po�zio�mie�śred�nim�i wyż�szym.
Ser�decz�nie�dzię�ku�je�my�więc�za tak�wie�-

lo�stron�ną�i efek�tyw�ną�współ�pra�cę�ze�Ślą�-
ską�Izbą�Bu�dow�nic�twa,�któ�rej�wy�ra�zem
bę�dzie�wrę�cze�nie�dzi�siaj�Pań�stwu�Ju�bi�le�-
uszo�wych�Me�da�li�na�sze�go�sa�mo�rzą�du�go�-
spo�dar�cze�go.

Prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB Fran�ci�-
szek�Busz�ka, na wią zu jąc do pięt na sto -
le cia ist nie nia sa mo rzą du za wo do we go
in ży nie rów bu dow nic twa, mó wił o ko -
niecz no ści usta wicz ne go do sko na le nia
za wo do we go i prze strze ga nia za sad
ety ki za wo do wej przez człon ków wy ko -
nu ją cych za wód za ufa nia pu blicz ne go.
Pod kre ślał rów nież po trze bę do war to ścio -
wa nia pra cy in ży nie ra bu dow nic twa
z uwa gi na od po wie dzial ność z ja ką je -
go pra ca się wią że. Umac nia niu ran gi na -
sze go za wo du słu ży m. in. ak tyw ność
ŚlO IIB w pra cach Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go, w szcze gól no ści udział w or -
ga ni za cji kon fe ren cji, z któ rych re ko -
men da cje kie ro wa ne do or ga nów rzą du
ma ją na ce lu po pra wę sy tu acji za wo do -
wej rów nież in ży nie rów bu dow nic twa.
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ŚLĄSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH – 2017
w Mię�dzy�na�ro�do�wym�Cen�trum�Kon�gre�so�wym�w Ka�to�wi�cach�

dnia 19�paź�dzier�ni�ka 2017�r.�o go�dzi�nie 10.00

OD�ZNA�CZE�NIA�I�OD�ZNA�KI�HO�NO�RO�WE

ZŁO�TY�KRZYŻ�ZA�SŁU�GI
Ta�de�usz�Sza�fra�niec – Star szy In spek tor Nad zo ru Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.

BRĄ�ZO�WY�KRZYŻ�ZA�SŁU�GI
Ewa�Dwor�ska – Se kre tarz Ra dy ŚlO IIB

„ME�DAL�ZA�DŁU�GO�LET�NIĄ�SŁUŻ�BĘ”
Pre�zy�den�ta�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej

Zło�ty

Hen�ryk�Ba�ra�no�wicz – Kie row nik Re jo nu GZM nr 5 Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Oskard”
Bo�że�na Bar�gie�ła�–�Kie row nik Ad mi ni stra cji Osie dla Miesz ka nio we go Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor”

Je�rzy�Bąk – Kie row ca Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Grze�gorz�Bo�ja�now�ski – Czło nek Ra dy ŚlO IIB

Adam�Chmu�ra – Czło nek Okrę go we go Są du Dys cy pli nar ne go ŚlO IIB
Jó�zef�Ga�łusz�ka – Kon ser wa tor Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Grze�gorz�Grab�ka�– Kie row nik Od dzia łu Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.

Zo�fia�Henc�ner – Kie row nik dzia łu or ga ni za cyj no -sa mo rzą do we go Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Oskard”
Mał�go�rza�ta�Ka�lus – Star szy Spe cja li sta ds. ob słu gi praw nej Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Świę to chło wi cach

Agniesz�ka�Ko�wal�czyk – Kie row nik Dzia łu Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Ja�nusz�Ko�zu�la – Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO IIB

Jan�Kuc – Spe cja li sta ds. za opa trze nia Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Świę to chło wi cach
Sta�ni�sław�Ku�le�sza – Kie row nik Za kła du Re mon to wo -Bu dow la ne go Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Oskard”

Ma�ria�Kusz – Kie row nik dzia łu roz li czeń opłat i wkła dów Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Świę to chło wi cach
An�drzej�Łu�czyń�ski�–�Kie row nik Dzia łu In we sty cji i Re mon tów Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor”

An�drzej�No�wak – Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO IIB
Sta�ni�sław�Plew�niak – Spe cja li sta Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.

Bog�dan�Po�lak – Kon ser wa tor Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Gra�ży�na Ro�kic�ka�–�Za stęp ca Pre ze sa ds. Fi nan so wych Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor”

Jan�Se�nik – Kie row nik Dzia łu, Głów ny Spe cja li sta Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.
Je�rzy�So�lak – Ogrod nik Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Ma�ria�Stry�czek – p. o. Kie row ni ka Dzia łu Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Wal�de�mar�Szle�per�–�Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO IIB

„ME�DAL�ZA�DŁU�GO�LET�NIĄ�SŁUŻ�BĘ”
Pre�zy�den�ta�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej

Srebr�ny

Te�re�sa�Hor�bo�wy�–�Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lo ka tor”
Adam�Pa�szew�ski – Elek tryk Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa
„ZA�ZA�SŁU�GI�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”

Adam�Chmu�ra�– Czło nek Okrę go we go Są du Dys cy pli nar ne go ŚlO IIB
Ta�de�usz�Glücksman�–�Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

Zbio�ro�wa�Od�zna�ka
„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”

Zło�ta

PW Ba ni mex Sp. z o.o.

Od�zna�ka
„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”

Zło�ta

Jó�zef�Brzenk – Eme ryt My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Da�nu�ta�Cio�łek�-Że�le�chow�ska – Kie row nik Dzia łu Eks plo ata cji My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Zbi�gniew�Ma�kuch – Star szy Mistrz ds. Kon ser wa cji i Re mon tów My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa



Od�zna�ka
„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”

Srebr�na

Lech�Kar�kow�ski – Mon ter In sta la cji Sa ni tar nych My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
An�drzej�Kie�lan – Ma larz -Bry ga dzi sta My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Sta�ni�sław�Ko�chań�ski – Mon ter In sta la cji Sa ni tar nych My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Adam�Pa�cha – Kie row ca -Bry ga dzi sta My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Te�re�sa�Po�łczyń�ska�–�Star szy Spe cja li sta ds. Re mon tów Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Wie�sła�wa�Przy�by�lak�-No�wak – Za stęp ca Kie row ni ka Ad mi ni stra cji Osie dla „Cen trum” Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Ro�man�Szlo�sar�czyk – Ma larz My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Ka�zi�mierz�Świ�dziń�ski – De karz My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Piotr�Ze�hme�– Ma larz My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Od�zna�ka
„ZA�SŁU�ŻO�N

Y�DLA�BU�DOW�NIC�TWA”

Brą�zo�wa

Adam�Lo�zor – Za stęp ca Kie row ni ka Ad mi ni stra cji Osie dla „Żoł nie rzy Wrze śnia” Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Od�zna�ka
„ZA�SŁU�ŻO�NY�DLA�GO�SPO�DAR�KI�KO�MU�NAL�NEJ”

Zło�ta

Bar�ba�ra�Gaz�da – Kie row nik Warsz ta tu Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.
Ewa�No�wak – Kie row nik Dzia łu Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.

Me�dal 125-le�cia�Ru�chu�Za�wo�do�we�go�Bu�dow�la�nych�w Pol�sce

Ma�rian�na Ski�rzyń�ska – Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Ilo�na Spy�cha�ła – Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa

ME�DA�LE�ŚLĄ�SKIEJ�OKRĘ�GO�WEJ�IZBY�IN�ZY�NIE�RÓW�BU�DOW�NIC�TWA
Za za�an�ga�żo�wa�nie�w dzia�ła�niach�na rzecz�sa�mo�rzą�du�za�wo�do�we�go�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa

otrzy�mu�ją

Pol�ski�Zwią�zek�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa�Za�rząd�Głów�ny�w War�sza�wie�–�Prze wod ni czą cy Ry szard Try ko sko
Po�li�tech�ni�ka�Czę�sto�chow�ska�Wy�dział�Bu�dow�nic�twa – Dzie kan dr hab. Inż. Ma ciej Ma jor

Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�Wy�dział�Bu�dow�nic�twa�– Pro dzie kan ds. ogól nych dr hab. Inż. To masz Ja śniok
Ta�de�usz�Do�no�cik – Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej

Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa
„ZA�ZA�SŁU�GI�DLA�WO�JE�WÓDZ�TWA�ŚLĄ�SKIE�GO”

Zło�ta

PW Ba ni mex Sp. z o.o. 
Ka to wic kie Wo do cią gi S.A.

My sło wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Ewa�Dwor�ska�–�Se kre tarz Ra dy ŚlO IIB

Ed�mund�Ja�nic�–�Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej ŚlO IIB
Ur�szu�la�Ma�lok – Pre zes Za rzą du PPHU „ME TAL PLAST” Tar now skie Gó ry Sp. z o.o., Prze wod ni czą ca Ko mi sji Re wi zyj nej

nie prze rwa nie od po wsta nia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Sta�ni�sław�Sto�lar�czyk�– Pre zes Za rzą du Ślą skie go Sto wa rzy sze nia De ka rzy
Piotr�Szat�kow�ski – Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej ŚlO IIB

Jan�Szot – Za ło ży ciel i Wie lo let ni Pre zes Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go w So snow cu,
Do rad ca Za rzą du Cen trum Usług Ser wi so wych Pol ska Sp. z o.o.

Ste�fan�Wój�cik – Czło nek Ra dy ŚlO IIB
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Zbi�gniew�Ja�now�ski
Prze wod ni czą cy Za rzą du Kra jo we go Związ ku Za wo do we go

„Bu dow la ni”, Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Miesz ka nio we go

Ga�brie�la�Le�nar�to�wicz
Po seł na Sejm RP

Sta�ni�sław�Gmi�truk
Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go

To�masz�Żu�chow�ski
Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry

i Bu dow nic twa 

Me�da�le�20-lecia
ŚLĄSKIEJ�IZBY�BUDOWNICTWA

dla�partnerów,�przyjaciół�i�sympatyków�Izby

mEdalE 20-lECIa ŚląSkIEJ IZBY BudOWNICTWa 
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Igor�Śmie�tań�ski
Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Ty chy

ds. Go spo dar ki Prze strzen nej 

Mał�go�rza�ta�Mań�ka�-Szu�lik
Pre zy dent Mia sta Za brze

Piotr�Uszok
Pre zes Za rzą du Si le sia No va Sp. z o.o.,

Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce w la tach 1998-2014

An�drzej�Roch�Do�bruc�ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy

Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Eu�ge�niusz�Ka�pu�śniak
Wójt Gmi ny Żar no wiec

Zbi�gniew�Pod�ra�za
Pre zy dent Mia sta Dą bro wa Gór ni cza

mEdalE 20-lECIa ŚląSkIEJ IZBY BudOWNICTWa 
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Ta�de�usz�Do�no�cik
Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach,

I Wi ce pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej

Ry�szard�Try�ko�sko
Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów

i Tech ni ków Bu dow nic twa

Wik�tor�Paw�lik
Pre zes Re gio nal nej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej

w Gli wi cach

Ma�rek�Szczę�sny
Pre zy dent Ra dy Wiel ko pol skiej Izby Bu dow nic twa

w Po zna niu

Ja�cek�Kwiat�kow�ski
Pre zes Za rzą du Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go

w Ka to wi cach

Wik�tor�Piw�kow�ski
Se kre tarz Ge ne ral ny Pol skie go Związ ku In ży nie rów

i Tech ni ków Bu dow nic twa

mEdalE 20-lECIa ŚląSkIEJ IZBY BudOWNICTWa 
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Mag�da�le�na Szew�czuk�-Szturc
Dy rek tor Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich i Cu dzo ziem ców

Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go

An�drzej�Ży�lak – Kon sul Ho no ro wy Re pu bli ki Chor wa cji,
Pre zes Izby Prze my sło wo-Han dlo wej
Ryb nic kie go Okrę gu Prze my sło we go

Gra�ży�na Ka�miń�ska
Kie row nik Re fe ra tu pla no wa nia, ob słu gi fi nan so wej i ana liz

Wy dzia łu In we sty cji Urzę du Mar szał kow skie go Woj. Ślą skie go

Sła�wo�mir�Bro�dziń�ski
Dy rek tor Kan ce la rii

Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go

Mi�chał�Czar�ski
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże tu,

Skar bu i Fi nan sów Sej mi ku Wo je wódz twa

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

mEdalE 20-lECIa ŚląSkIEJ IZBY BudOWNICTWa 
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Piotr�Spy�ra
Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go w la tach 2008-2010,

Wi ce wo je wo da Ślą ski w la tach 2011-2015

Mi�ro�sław�Se�ku�ła
Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go w la tach 2013-2014,

Pre zes Naj wyż szej Izby Kon tro li w la tach 2001-2007

An�drzej�Pi�lot
Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu

Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach

Ber�nard�Błasz�czyk
Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska

An�drzej�Go�ści�niak
Prze wod ni czą cy Sej mi ku Ślą skie go w la tach 2011-2014,

obec nie Rad ny Wo je wódz twa 5 ka den cji

dr�Zyg�munt�Łu�kasz�czyk�– Wo je wo da Ślą ski w la tach
2007-2014, Pre zes Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo we go
w la tach 2014-2016, wy kła dow ca Po li tech ni ki Ślą skiej 
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Grze�gorz�Pa�sie�ka
Pre zes Za rzą du Pol skiej Izby Eko lo gii

Anet�ta�Ra�nosz
Nad in spek tor Pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy

w Ka to wi cach

Je�rzy�Swa�toń
Mi ni ster Śro do wi ska w la tach 2004-2005,

Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii

Piotr�Hra�bia
Pre zy dent Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa

Cze�sław�Śle�ziak
Prze wod ni czą cy Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii,

Mi ni ster Śro do wi ska w la tach 2003-2004, po seł kil ku ka den cji

Jan�Spy�cha�ła
Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go

w la tach 2009-2017
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dr�hab.�inż.�Lu�cjan�Ku�rzak,�prof.�nadzw.
Kie row nik Ka te dry Me cha ni ki Tech nicz nej

Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto chow skiej

An�to�ni�Fa�li�kow�ski
Pre zes Ślą skiej Izby Pra co daw ców

w Gli wi cach

Elż�bie�ta�Ja�ni�szew�ska�-Ku�ro�pa�twa�– Czło nek Pre zy dium Ko mi te tu
Na uko wo -Tech nicz ne go Go spo dar ki Ener ge tycz nej NOT,

od 2006 do 2008 pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Bu dow nic twa

Ks.�Piotr�Brzą�ka�lik
Pro boszcz Rzym sko ka to lic kiej Pa ra fii Mat ki Bo żej
Nie usta ją cej Po mo cy w Ka to wi cach -Szo pie ni cach

prof.�zw.�dr�hab.�An�drzej�Bar�czak,�dr�hc
Aka de mii Eko no micz nej we Wro cła wiu –�Prze wod ni czą cy

Ra dy Pro gra mo wo -Kon sul ta cyj nej Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

dr�hab.�inż.�arch.�Klau�diusz�Fross
Dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej

w Gli wi cach
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dr�Jan�Sar�na
Dy rek tor Ge ne ral ny Fun da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gii

im. prof. Zbi gnie wa Re li gi

prof.�zw.�dr�hab.�Sta�ni�sła�wa�Ka�lus – Pra cow nik Na uko wy
Wyż szej Szko ły Fi nan sów i Za rzą dza nia w War sza wie,
wie lo let nia pro fe sor Ka te dry Pra wa Cy wil ne go i Pra wa 

Pry wat ne go Mię dzy na ro do we go Uni wer sy te tu Ślą skie go

Piotr�Or�now�ski
Pre zes Za rzą du, Re dak tor Na czel ny

Pol skie go Ra dia Ka to wi ce S.A.

prof.�dr�hab.�n.�med.�Sta�ni�sław�Woś

Jo�lan�ta�Ko�piec
Dy rek tor Ślą skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go

An�drzej�Szy�dłow�ski
Prze wod ni czą cy Od dzia łu Ka to wic kie go Pol skie go Związ ku

In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa
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dr�Ire�ne�usz�Jóź�wiak
Dy rek tor Aka de mic kie go In ku ba to ra Przed się bior czo ści

Po li tech ni ki Ślą skiej

Ja�ro�sław�Że�la�zow�ski
Pre zes Za rzą du Przed się bior stwa Bu dow nic twa Ogól ne go

i Usług Tech nicz nych Śląsk Sp. z o.o.

An�drzej�Ka�lus
Pre zes Za rzą du Agen cji Nie ru cho mo ści i Bu dow nic twa

„PRO MIKS” Sp. z o.o.

Mirosław�Korbel
Pre zes firmy „Korgraf” s.c.

dr�Ja�cek�Kacz�mar�czyk
Lex -Fin Fi nan se i Ob rót Go spo dar czy

– Do radz two i Usłu gi

Ar�ka�diusz�Hoł�da – Kon sul Ho no ro wy Szwe cji w Ka to wi cach,
za ło ży ciel Wyż szej Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach, TV Si le sia,

Ra dia Si le sia oraz fun da cji TVS, Pre zes Za rzą du Przed się bior stwo
Re ali za cji Bu dow nic twa HOL DI MEX Sp. z o.o.,
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19 paź dzier ni ka br. w Sa li Sej mu Ślą -
skie go od by ła się dru ga część IX Ślą skie -
go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie -
ru cho mo ści (pierw sza część kon fe ren cji
od by ła się 21-22 czerw ca 2017 r. w Cen -
trum Edu ka cyj no -Kon gre so wym Po li -
tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach i Bu dyn -
ku X Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Ślą skiej) pod czas któ re go oma wia no m.
in. pro jekt usta wy „Ko deks Urba ni stycz -
no -Bu dow la ny” Mi ni ster stwa In fra struk tu -
ry i Bu dow nic twa.

Otwie ra jąc kon fe ren cję Pre zy dent Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa Ta�de�usz�Wnuk
po dsu mo wał dzia łal ność Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa w la tach 1997-2017

– Do�bie�ga�koń�ca�opra�co�wa�nie�mo�no�-
gra�fii 20-le�cia�dzia�łal�no�ści�sta�tu�to�wej�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�wraz�ze�zbio�ro�-
wą� pre�zen�ta�cją� Lau�re�atów� Na�gród
i Ty�tu�łów�Ho�no�ro�wych�ja�kie�zo�sta�ły�w tym
okre�sie�nada�ne�przed�się�bior�stwom�sek�-
to�ra�bu�dow�nic�twa�re�gio�nu�i kra�ju�oraz�oso�-
bom� in�dy�wi�du�al�nym,� ka�drze� kie�row�ni�-
czej�za za�rzą�dza�nie�ich�dzia�łal�no�ścia�mi
oraz�za wkład�w roz�wój�przed�się�bior�czo�-
ści�i go�spo�dar�ki – mó wił Ta�de�usz�Wnuk.

– W wy�daw�nic�twie�tym�eks�po�no�wa�ne
bę�dą� te� przed�się�wzię�cia� Izby,� któ�re
w okre�sie�mi�nio�ne�go 20-le�cia�by�ły�naj�bar�-
dziej�wła�ści�we�i uży�tecz�ne�dla�przed�się�-
biorstw�człon�kow�skich,�za�leż�nie�od zmie�-
nia�ją�cych�się�uwa�run�ko�wań�pro�wa�dze�nia
dzia�łal�no�ści�bu�dow�la�nej.
Od po�cząt�ku� po�wsta�nia� Izby� i przez

pierw�szą� de�ka�dę� w la�tach 1997-2007
funk�cję�Pre�zy�den�ta�Izby�z sie�dzi�bą�w Ka�-
to�wi�cach�peł�ni�ła�ŚP�Bar�ba�ra�Bli�da.�Po�seł
kil�ku�ka�den�cji�sej�mu,�Mi�ni�ster�Go�spo�dar�-
ki� Prze�strzen�nej� i Bu�dow�nic�twa� w la�-
tach 1993-1996,�a po re�for�mie�ad�mi�ni�stra�-
cji� cen�tral�nej� tak�że� Pre�zes� Urzę�du
Miesz�kal�nic�twa.

Pierw�sze�la�ta�dzia�łal�no�ści�Izby�po�czy�-
na�jąc�od lat 1997-1998�to�był�jak�wspól�-
nie�pa�mię�ta�my�okres�kon�ty�nu�acji�prze�-
kształ�ceń�struk�tu�ral�nych�i wła�sno�ścio�wych
przed�się�biorstw�w sek�to�rze�bu�dow�nic�twa.
Na�stę�po�wał�pro�ces�koń�co�wej� li�kwi�da�cji
przed�się�biorstw� pań�stwo�wych.� W ich
miej�sce�po�wsta�wa�ły�bar�dzo�licz�ne�pry�wat�-
ne�or�ga�ni�za�cje�bu�dow�la�ne.
W tym�szcze�gól�nym�okre�sie�dla�sek�to�-

ra� bu�dow�nic�twa� dzia�łal�ność� Izby� by�ła
ukie�run�ko�wa�na na ze�wnętrz�ną�pro�mo�cję
przed�się�biorstw�człon�kow�skich�i aran�żo�-
wa�nie� wza�jem�nych� kon�tak�tów� han�dlo�-
wych.
W pierw�szej�ko�lej�no�ści�na�stę�po�wa�ło�to

po�przez�ak�tyw�ny�udział�Izby�w ma�ją�cych
wów�czas� du�że� zna�cze�nie� ryn�ko�we:

Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gach�Bu�dow�nic�-
twa� –� TARG�BUD� (or�ga�ni�zo�wa�nych
w okre�sach� wio�sen�nych)� i� Je�sien�nych
Gieł�dach� Bu�dow�la�nych.� Był to� tak�że
okres�na�wią�zy�wa�nia�przez�Izbę�współ�pra�-
cy�za�gra�nicz�nej�z sa�mo�rzą�da�mi�go�spo�dar�-
czy�mi�bu�dow�nic�twa�Nie�miec,�Li�twy,�Sło�-
wa�cji,�Au�strii�i Ukra�iny.
W la�tach 2001-2004,�po�prze�dza�ją�cych

ak�ce�sję�Pol�ski�do Unii�Eu�ro�pej�skiej�bar�-
dzo�istot�ne�zna�cze�nie�mia�ło�or�ga�ni�zo�wa�-
nie�przez�Izbę�licz�nych�se�mi�na�riów�szko�-
le�nio�wych� po�świę�co�nych� pol�skim
usta�wo�wym�re�gu�la�cjom�praw�nych�sek�to�-
ra�in�we�sty�cji�i bu�dow�nic�twa�do pra�wa�Unii
Eu�ro�pej�skiej.�Spo�tka�nia�te�naj�czę�ściej�od�-
by�wa�ły�się�w for�mie�se�mi�na�riów�szko�le�-
nio�wych�w Szczyr�ku,�bę�dą�ce�za�ra�zem�for�-
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kON FE rEN CJa II

Pro�jekt�Ko�dek�su
urba�ni�stycz�no�-
bu�dow�la�ne�go

Tadeusz�Wnuk
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mą�in�te�gra�cji�ka�dry�kie�row�ni�czej�przed�się�-
biorstw�człon�kow�skich.
Naj�bar�dziej� pre�sti�żo�wym� przed�się�-

wzię�ciem�Izby,�któ�re�dzi�siaj�po 20�la�tach
ma�wy�miar�hi�sto�rycz�ny�by�ło�or�ga�ni�zo�wa�-
nie� uro�czy�stych� Ga�li� Bu�dow�nic�twa,
w trak�cie�któ�rych�by�ły�wrę�cza�ne�usta�no�-
wio�ne�przez�Izbę�Wiel�kie�Na�gro�dy�Pre�-
zy�den�ta�Izby.�Lau�re�aci�tej�Na�gro�dy�wy�-
ła�nia�ni� by�li� w try�bie� kon�kur�su
na pod�sta�wie�zgło�szeń�przez�przed�się�-
bior�stwa�sek�to�ra�bu�dow�nic�twa�re�gio�nu.
Pierw�sza� z tych� Ga�li� od�by�ła� się� już
w 1998�ro�ku�w Ope�rze�Ślą�skiej�w By�to�-
miu.�W trak�cie�Ga�li�or�ga�ni�zo�wa�ne�by�ły
au�kcje�Je�rze�go�Du�dy�-Gra�cza i in�nych
wy�bit�nych�ma�la�rzy,�a środ�ki�po�zy�ski�wa�-
ne�w tej�for�mie�by�ły�prze�zna�cza�ne�na ce�-
le�cha�ry�ta�tyw�ne,�mo�der�ni�za�cje�bu�dyn�ku
Ope�ry�Ślą�skiej,�wspie�ra�nie�śred�nich�bu�-
dow�la�nych�szkół�za�wo�do�wych.
Dru�ga�de�ka�da�dzia�łal�no�ści�Izby�zo�sta�-

ła�roz�po�czę�ta�od uho�no�ro�wa�nia�i zło�że�-
nia�pu�blicz�nych�po�dzię�ko�wań�ŚP�Bar�ba�-
rze�Bli�dzie za wie�lo�let�nie�i tak�efek�tyw�ne
kie�ro�wa�nie� na�szym� sa�mo�rzą�dem� go�-
spo�dar�czym.�Z ini�cja�ty�wy�i na wnio�sek
władz�sta�tu�to�wych�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ka�-
pi�tu�ła�Sej�mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go
nada�ła�po�śmiert�nie�Bar�ba�rze�Bli�dzie od�-
zna�kę�ho�no�ro�wą�„Za Za�słu�gi�dla�Wo�je�-
wódz�twa�Ślą�skie�go”.�Usta�no�wio�na zo�sta�-
ła� ko�lej�na Na�gro�da� „Wiel�ka� Na�gro�da
Pre�zy�den�ta�Izby�z Lau�rem”�oraz�Ty�tu�łem
„Au�to�ry�tet�–�Bu�dow�nic�twa�i Go�spo�dar�ki
Ślą�skiej”�dla�osób�in�dy�wi�du�al�nych.�Pierw�-
sza�ta�Na�gro�da�zo�sta�ła�nada�na Bar�ba�-
rze�Bli�dzie i wrę�czo�na na rę�ce�jej�mę�-
ża�Hen�ry�ka�Bli�dy w trak�cie�uro�czy�stej
Ga�li�Bu�dow�nic�twa.
Dru�gą�de�ka�dę�dzia�łal�no�ści�Izby�w la�-

tach 2008-2017�ce�cho�wa�ły�już�od�mien�ne
uwa�run�ko�wa�nia� dzia�łal�no�ści� przed�się�-
biorstw�bu�dow�la�nych.�Więk�szość�z tych
firm�mia�ła�już�za so�bą�kil�ku�let�ni�okres�dzia�-
łal�no�ści�w go�spo�dar�ce�ryn�ko�wej.�Po�ja�wi�-
ły�się�moż�li�wo�ści�uzy�ska�nia�na ich�roz�wój
środ�ków� z fun�du�szy� Unii� Eu�ro�pej�skiej.
Pierw�sze�se�mi�na�rium�szko�le�nio�we�do�ty�-
czą�ce� wa�run�ków� uzy�ska�nia� środ�ków
przez� przed�się�bior�stwa� człon�kow�skie
z fun�du�szy� eu�ro�pej�skich� na la�ta 2007-
2013�w ra�mach�pro�gra�mów�ope�ra�cyj�nych
„In�no�wa�cyj�na go�spo�dar�ka”�i „Ka�pi�tał�ludz�-
ki”�mia�ły�miej�sce�w kwiet�niu 2008�ro�ku
w sie�dzi�bie�Ka�to�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�-
ka�nio�wej.�In�for�ma�cje�przed�ło�ży�ły:�Urząd
Mar�szał�kow�ski� Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�-
go,�Ślą�skie�Cen�trum�Przed�się�bior�czo�ści,
Wo�je�wódz�ki�Urząd�Pra�cy.�To�za�gad�nie�nie
by�ło�sta�łym�te�ma�tem�ko�lej�nych�Se�mi�na�-
rium� w na�stęp�nych� la�tach� dzia�łal�no�ści
Izby.
W na�stęp�nej�ko�lej�no�ści�zor�ga�ni�zo�wa�-

ny�zo�stał�wy�jazd�szko�le�nio�wej�ka�dry�kie�-

row�ni�czej�firm�człon�kow�skich�i uczest�ni�-
ków�Fo�rum�do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�-
go�w Bruk�se�li.�Za�po�cząt�ko�wa�na zo�sta�ła
sta�ła�współ�pra�ca� z Eu�ro�po�sła�mi�Wo�je�-
wódz�twa�Ślą�skie�go:�Je�rzym�Buz�kiem,
Ge�no�we�fą� Gra�bow�ską,� Mał�go�rza�tą
Handz�lik,�Ada�mem�Gier�kiem.
Wła�dze�sta�tu�to�we�Izby�i ko�lej�nych�sa�-

mo�rzą�dów�sta�le�opo�wia�da�ły�się�i po�dej�-
mo�wa�ły� ini�cja�ty�wy� dla� po�głę�bie�nia
współ�pra�cy� i in�te�gra�cji� śro�do�wisk� bu�-
dow�la�nych.�Pierw�szą�wspól�ną�ini�cja�ty�-
wą� by�ło� pod�pi�sa�nie� porozumienia
w dniu 6� li�sto�pa�da 2006� w spra�wie
wspól�ne�go�dzia�ła�nia�na rzecz�bu�dow�-
nic�twa,�z udzia�łem�Ślą�skiej�Okrę�go�wej
Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�Pol�skiej
Izby�Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�wej�Bu�dow�-
nic�twa� O/Śląsk,� Związ�ku� Pra�co�daw�-
ców�Bu�dow�nic�twa�w Gli�wi�cach.
Ce�lem�zwięk�sze�nia�efek�tyw�no�ści�do�-

tych�cza�so�wej�współ�pra�cy�i re�pre�zen�ta�-
tyw�no�ści� śro�do�wisk� bu�dow�la�nych� sy�-
gna�ta�riu�sze�te�go�po�ro�zu�mie�nia�pod�pi�sa�li
w dniu 4� lu�te�go� i ko�lej�nych� mie�sią�-
cach 2008�ro�ku�de�kla�ra�cję�o utwo�rze�niu
Fo�rum� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go,� ja�ko
plat�for�my�współ�dzia�ła�nia� sa�mo�rzą�dów
za�wo�do�wych�i go�spo�dar�czych�bu�dow�nic�-
twa�oraz�eko�lo�gii�i za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�-
mo�ścia�mi.� Obec�nie� re�pre�zen�tu�je 300
or�ga�ni�za�cji� go�spo�dar�czych� i 40� tys.
osób�ja�ko�ka�dra�in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�na,
udzia�łem�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�i Czę�sto�-
chow�skiej.
Naj�waż�niej�sze� za�da�nie� uczest�ni�ków

Fo�rum,�ja�kim�jest�uzgad�nia�nie�i for�mu�ło�-
wa�nie�wspól�ne�go�sta�no�wi�ska�do pro�jek�-
tów� le�gi�sla�cyj�nych�Rzą�du� i Par�la�men�tu

w ob�sza�rze�in�we�sty�cji�i bu�dow�nic�twa,�jest
przed�mio�tem�co�rocz�nych�de�bat:�Se�mi�na�-
riów�Bu�dow�la�nych�w Ustro�niu�oraz�kon�-
fe�ren�cji�na�uko�wo�-tech�nicz�nych,�ja�ko�„Ślą�-
skie� Fo�rum� In�we�sty�cji,� Bu�dow�nic�twa,
Nie�ru�cho�mo�ści”.�Od sied�miu�lat�kon�fe�ren�-
cje�te,�tak�jak�dzi�siej�sza,�są�ele�men�tem
skła�do�wym�Eu�ro�pej�skie�go�Kon�gre�su�Ma�-
łych�i Śred�nich�Przed�się�biorstw.
Se�mi�na�ria� Bu�dow�la�ne� w Ustro�niu

or�ga�ni�zo�wa�ne�są�co�rocz�nie�przez�Ślą�-
ską�Izbę�Bu�dow�nic�twa�wraz�z uczest�-
ni�ka�mi� Fo�rum�w okre�sie�wio�sen�nym,
w trak�cie�któ�rych�uzgad�nia�ny�jest�pro�-
gram�wspól�nej�dzia�łal�no�ści�na bie�żą�cy
rok�ka�len�da�rzo�wy,�te�ma�ty�ka�co�rocz�nych
kon�fe�ren�cji�na�uko�wo�-tech�nicz�nych�oraz
sta�łe�in�for�ma�cje�te�ma�tycz�ne�wo�je�wódz�-
kich�in�sty�tu�cji�nad�zo�ru�pań�stwo�we�go:
Wo�je�wódz�kie�go�In�spek�to�ra�tu�Nad�zo�ru
Bu�dow�la�ne�go,�Wo�je�wódz�kie�go�Okrę�go�-
we�go�In�spek�to�ra�tu�Pra�cy,�Urzę�du�Skar�-
bo�we�go.
Do�dat�ko�wo�w trak�cie�każ�de�go�z tych

Se�mi�na�rium�pre�zen�to�wa�ne�by�ły�ak�tu�al�ne
naj�waż�niej�sze�za�gad�nie�nia�sek�to�ra�bu�-
dow�nic�twa.
W 2010� ro�ku� by�ły� to� „Pod�sta�wo�we

pro�ble�my�utrzy�ma�nia�obiek�tów�bu�dow�la�-
nych�i „Kie�run�ki�re�for�my�bu�dow�nic�twa�spo�-
łecz�ne�go”.
W 2011�ro�ku�„Bez�pie�czeń�stwo�użyt�ko�-

wa�nia�obiek�tów�bu�do�wal�nych�na te�re�nach
gór�ni�czych”� oraz� „Sta�no�wi�sko� Fo�rum
do pro�jek�tu�za�ło�żeń�no�we�li�za�cji�usta�wy
Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych”.
W 2012�ro�ku�z udzia�łem�Wi�ce�mi�ni�stra

Ja�nu�sza�Żbi�ka oma�wia�li�śmy�no�we�li�za�cję
pra�wa�bu�dow�la�ne�go�oraz�Ślą�ską�stra�te�-

Franciszek�Buszka
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gię�ogra�ni�cza�nia�wy�pad�ków�przy pra�cy
w bu�dow�nic�twie.
W ko�lej�nym 2013�ro�ku�prof.�An�drzej

Bar�czak w ar�cy�cie�ka�wym� wy�kła�dzie
przed�sta�wił�pro�ble�my�współ�cze�snej�go�-
spo�dar�ki�świa�to�wej�w świe�tle�na�uki�eko�-
no�mii.
W 2014�ro�ku�ko�men�to�wa�li�śmy�do�ko�na�-

ną� no�we�li�za�cję� usta�wy� Pra�wo� za�mó�-
wień�pu�blicz�nych,�a tak�że�naj�czę�ściej�po�-
peł�nia�ne�przez�przed�się�bior�stwa�błę�dy
przy za�wie�ra�niu�umów�na kon�trak�ty�bu�-
dow�la�ne.�Omó�wi�li�śmy�tak�że�zna�cze�nie
pod�sta�wo�wych� pro�ble�mów� i za�ło�że�nia
dal�szej�re�no�wa�cji�bu�dow�nic�twa�wiel�ko�pły�-
to�we�go.
W 2015�bar�dzo�waż�ny�mi�by�ły�in�for�ma�-

cje� Wy�dzia�łu� Eu�ro�pej�skie�go� Roz�wo�ju
Re�gio�nal�ne�go� o ob�sza�rach� te�ma�tycz�-
nych�i in�stru�men�tach�fi�nan�so�wych�w ra�-
mach�RPO�WSL 2014-2020�i po�wią�za�ne
z tym�in�for�ma�cje�WFO�ŚIGW.
W ko�lej�nym�ro�ku 2016�omó�wi�li�śmy�te�-

mat�ochro�ny�da�nych�oso�bo�wych�w prak�-
ty�ce,� mo�der�ni�za�cję� i przy�go�to�wy�wa�ne
zmia�ny�w za�mó�wie�niach�pu�blicz�nych.
W trak�cie�ostat�nie�go�Se�mi�na�rium�w bie�-

żą�cym�ro�ku�te�ma�ty�ka�obej�mo�wa�ła�pro�jek�-
to�wa�ne�zmia�ny�w usta�wie�o spół�dziel�niach
miesz�ka�nio�wych�oraz�pro�ble�my�bran�ży
bu�dow�la�nej�zwią�za�ne�z od�wrot�nym�ob�cią�-
że�niem�po�dat�ku�VAT.
Ko�lej�nym�wspól�nym�przed�się�wzię�ciem

Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i uczest�ni�ków
Fo�rum� są� kon�fe�ren�cje� na�uko�wo�-tech�-
nicz�ne,�or�ga�ni�zo�wa�ne�przy sta�łym�udzia�-
le�kra�jo�wych�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych
bu�dow�nic�twa:
– Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa

w War�sza�wie,

– Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i tech�-
ni�ków�Bu�dow�nic�twa�w War�sza�wie,
– In�sty�tu�tu�Tech�ni�ki�Bu�dow�la�nej�wWar�-

sza�wie.

Pierw�sza�z tych�kon�fe�ren�cji�od�by�ła�się
w paź�dzier�ni�ku 2009�ro�ku�w Ustro�niu�Ślą�-
skim� z ukie�run�ko�wa�niem� na sys�tem
kształ�ce�nia�kadr�dla�bu�dow�nic�twa�na po�-
zio�mie�za�sad�ni�czym,�śred�nim�i wyż�szym.
W na�stęp�nych�la�tach�or�ga�ni�zo�wa�ne�by�-

ły� w Sa�li� Sej�mu� Ślą�skie�go,� Wyż�szej
Szko�le�Tech�nicz�nej�w Ka�to�wi�cach�i Po�li�-
tech�ni�ce�Ślą�skiej�z udzia�łem�władz�pań�-
stwo�wych�i sa�mo�rzą�do�wych�wo�je�wódz�twa
oraz�ka�dry�na�uko�wej�wyż�szych�uczel�ni
tech�nicz�nych�re�gio�nu�i kra�ju.
W 2010�ro�ku�przed�mio�tem�na�szych�de�-

bat�był�„Stan�pla�no�wa�nia�i za�go�spo�da�ro�-
wa�nia�prze�strzen�ne�go�kra�jo�we�go,�re�gio�-
nal�ne�go�i miej�sco�we�go�oraz�bu�dow�nic�twa
miesz�ka�nio�we�go�sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�-
nych”.
W ko�lej�nym 2011�ro�ku�„Ba�rie�ry�pro�ce�-

sów�in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�nych�i prak�ty�-
ka�sto�so�wa�nia�usta�wy�Pra�wo�za�mó�wień
pu�blicz�nych”.
W 2012�ro�ku�–�„Za�ło�że�nia�pro�jek�tu�no�-

wej�usta�wy�Pra�wo�bu�dow�la�ne�i ko�lej�nych
ustaw� pro�ce�su� in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�-
ne�go”�wraz�z re�ko�men�da�cja�mi.
Z ko�lei�w 2013�ro�ku�se�sje�te�ma�tycz�ne

kon�fe�ren�cji�obej�mo�wa�ły�„Re�ali�za�cje�in�-
we�sty�cji�bu�dow�la�nych�i ich�eks�plo�ata�cję,
pla�no�wa�nie�miej�sco�we�–�lo�ka�li�za�cję�in�-
we�sty�cji”.
Bar�dzo�istot�nym�te�ma�tem�kon�fe�ren�cji

w 2014�ro�ku�by�ło�„Do�sto�so�wa�nie�wiel�ko�-
pły�to�we�go�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�-
go�do współ�cze�snych�wy�ma�gań�i po�trzeb”,

czy�li�pró�bą�od�po�wie�dzi�„Co�da�lej�z wiel�-
ką�pły�tą?”.
Rów�nie�istot�nym�te�ma�tem�kon�fe�ren�cji

w 2015�ro�ku�by�ły� „Aspek�ty� tech�nicz�ne,
eko�no�micz�ne�do�sto�so�wa�nia�efek�tyw�no�ści
ener�ge�tycz�nej�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych
i uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej�do obo�wią�zu�ją�-
cych�norm i wy�mo�gów”,�któ�ra�by�ła�zor�ga�-
ni�zo�wa�na wspól�nie�z Na�ro�do�wym�Fun�du�-
szem�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki
Wod�nej�oraz�Wo�je�wódz�kim�Fun�du�szem.
Te�mat� ten�był� kon�ty�nu�owa�ny�w trak�cie
kon�fe�ren�cji�w 2015�ro�ku,�któ�rej�w for�mu�-
le�„Wspie�ra�nia�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�-
nej�bu�dyn�ków�w pro�gra�mach� i pla�nach
zmniej�sza�nia� emi�syj�no�ści� go�spo�dar�ki”.
Te�ma�ty�ka�dwóch�kon�fe�ren�cji�w czerw�-

cu�i paź�dzier�ni�ku 2016�ro�ku�obej�mo�wa�-
ła�„Wy�mo�gi�tech�nicz�ne�i tech�no�lo�gie�mo�-
der�ni�za�cji� ener�ge�tycz�nej� bu�dyn�ków
miesz�kal�nych�i uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej”
oraz�„Sys�te�my�grzew�cze,�wen�ty�la�cji�i kli�-
ma�ty�za�cji”.
Po�czy�na�jąc�od 2008�ro�ku�or�ga�ni�zo�wa�ne

są�przez�uczest�ni�ków�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go� wspól�ne� ob�cho�dy� Ślą�skie�go
Dnia�Bu�dow�la�nych,�po�prze�dza�ją�ce�ko�lej�ne
kon�fe�ren�cje�na�uko�wo�-tech�nicz�ne.�W trak�-
cie�tych�uro�czy�sto�ści�wrę�cza�ne�są�od�zna�-
cze�nia�pań�stwo�we�i od�zna�ki�ho�no�ro�we�dla
przed�się�biorstw�i ich�ka�dry�pra�cow�ni�czej�na�-
szych�sa�mo�rzą�dów�za�wo�do�wych�i go�spo�-
dar�czych.�By�ły�one�or�ga�ni�zo�wa�ne�w pierw�-
szych� dwóch� la�tach� w Cen�trum� Na�uki
i Edu�ka�cji�„Sym�fo�nia”�przy Aka�de�mii�Mu�-
zycz�nej�w Ka�to�wi�cach.�Ko�lej�ne�w Sa�li�Sej�-
mu� Ślą�skie�go� z udzia�łem� władz� wo�je�-
wódz�twa.� W 2016� ro�ku� z udzia�łem
Wi�ce�mi�ni�stra� In�fra�struk�tu�ry� i Bu�dow�nic�-
twa�–�To�ma�sza�Żu�chow�skie�go.
Kon�ty�nu�owa�li�śmy�or�ga�ni�za�cję�pre�sti�żo�-

wych�Ga�li�Bu�dow�nic�twa�już�ja�ko�wspól�-
ne�przed�się�wzię�cie�uczest�ni�ków�Fo�rum
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,�w trak�cie�któ�rych
wrę�cza�ne� by�ły� po�szcze�gól�ne� Na�gro�dy
i Ty�tu�ły�Ho�no�ro�we.�Ślą�ska�Wiel�ka�Na�gro�-
da�Bu�dow�nic�twa�dla�przed�się�biorstw,�sa�-
mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�i in�sty�tu�cji,�Na�-
gro�da�z Ty�tu�łem�„Au�to�ry�tet�–�Bu�dow�nic�twa
i Go�spo�dar�ki�Ślą�skiej”�dla�osób�in�dy�wi�du�-
al�nych� za szcze�gól�ny� wkład� w roz�wój
przed�się�bior�czo�ści� i go�spo�dar�ki,� Ty�tuł
Ho�no�ro�wy�wraz�z Me�da�lem�„Oso�bo�wość
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”,�Przy�ja�ciel�Ślą�-
skie�go� Bu�dow�nic�twa� dla� osób� z po�-
za sek�to�ra�bu�dow�nic�twa,�wy�bit�nych�po�sta�-
ci�kul�tu�ry�i na�uki.
Wy�bór�Lau�re�atów�tych�Na�gród�i Ty�tu�-

łów�na�stę�pu�je�po�przez�co�rocz�ną�or�ga�ni�-
za�cję�kon�kur�su�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie”.
Ko�lej�ne�Ga�le,�tak�jak�w po�przed�nich

la�tach,�od�by�wa�ły�się�z udzia�łem�Po�słów
do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go�i Sej�mu,
Człon�ków�Rzą�du,�pań�stwo�wych�i sa�mo�-
rzą�do�wych�władz�wo�je�wódz�twa,�sa�mo�-
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rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�oraz�ka�dry�na�uko�-
wej�ślą�skich�uczel�ni�tech�nicz�nych.
XI Ga�la Bu�dow�nic�twa�w 2008�od�by�ła�się

z udzia�łem� Ol�gier�da� Dzie�koń�skie�-
go –�Pod�se�kre�ta�rza�Sta�nu�wMi�ni�ster�stwie
In�fra�struk�tu�ry.
W trak�cie�na�stęp�nej�Ga�li�w 2009�ro�ku

pierw�szy�Ty�tuł�Oso�bo�wość�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go�otrzy�mał�ŚP�An�to�ni�Ro�si�koń,
któ�ry�miał�wów�czas 102�la�ta.
W XIII Ga�li�w 2010�ro�ku�uczest�ni�czył

Piotr� Sty�czeń –� Pod�se�kre�tarz� Sta�nu
wMi�ni�ster�stwie�In�fra�struk�tu�ry,�a ko�lej�ny�ty�-
tuł�Oso�bo�wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go
otrzy�mał� wy�bit�ny� ar�chi�tekt� –� mgr� inż.
arch�Ju�rand�Ja�rec�ki.
W trak�cie�ko�lej�nej�Ga�li�w 2011�mie�li�śmy

za�szczyt�uho�no�ro�wać�obec�ne�go�dzi�siaj
z na�mi�Wik�to�ra�Piw�kow�skie�go –�Prze�-
wod�ni�czą�ce�go�PZITB.
W ko�lej�nym� ro�ku 2012�mie�li�śmy� za�-

szczyt�go�ścić�Elż�bie�tę�Bień�kow�ską –�Mi�-
ni�ster� Roz�wo�ju� Re�gio�nal�ne�go,� wraz
z nada�niem�jej�Ty�tu�łu�Przy�ja�ciel�Ślą�skie�-
go�Bu�dow�nic�twa�i z udzia�łem�Wi�ce�mi�ni�-
stra�Trans�por�tu,�Bu�dow�nic�twa�i Go�spo�-
dar�ki� Mor�skiej� –� Ja�nu�sza� Żbi�ka.� Pan
Mi�ni�ster�wraz�z Mar�szał�kiem�Wo�je�wódz�-
twa�Ślą�skie�go�–�Mi�ro�sła�wem�Se�ku�łą�by�li
go�ść�mi�ho�no�ro�wy�mi�ko�lej�nej�Ga�li�Bu�dow�-
nic�twa�w Ope�rze�Ślą�skiej�w 2013�ro�ku.

W trak�cie XVII Ga�li�w 2014�ko�lej�ne�Ty�-
tu�ły� Przy�ja�ciel� Ślą�skie�go� Bu�dow�nic�twa
otrzy�ma�li� Pa�ni� Ga�brie�la� Le�nar�to�-
wicz –�Pre�zes�Za�rzą�du�Wo�je�wódz�kie�go
Fun�du�szu� Ochro�ny� Śro�do�wi�ska� i Go�-
spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach�i Adam
Zdzie�bło –�Se�kre�tarz�Sta�nu�w Mi�ni�ster�-
stwie�In�fra�struk�tu�ry�i Roz�wo�ju.
Ko�lej�na Ga�la� od�by�ła� się� tym� ra�zem

w Pa�ła�cu�Kul�tu�ry�Za�głę�bia�w Dą�bro�wie
Gór�ni�czej� wraz� z kon�cer�tem� Ze�spo�łu
Śląsk,�któ�re�go�Dy�rek�to�ra�–�Zbi�gnie�wa
Cier�nia�ka uho�no�ro�wa�li�śmy rów�nież�Ty�-
tu�łem�Przy�ja�ciel�Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�twa.
Osta�nia�na�sza�Ga�la�od�by�ła�się�w Gli�-

wi�cach,�w któ�rych�za�koń�czo�na zo�sta�ła�re�-
ali�za�cja�ostat�nie�go�eta�pu�bu�do�wy�Dro�go�-
wej� Tra�sy� Śred�ni�co�wej.� Od�ręb�ny� Ty�tuł
Ho�no�ro�wy�„Współ�twór�ca�Dro�go�wej�Tra�sy
Śred�ni�co�wej”�otrzy�ma�li:�Mał�go�rza�ta�Mań�-
ka�-Szu�lik,�Je�rzy�Po�la�czek� i Mi�ro�sław
Se�ku�ła,�Piotr�Uszok.

Pod su mo wa niem do rocz nych kon fe ren -
cji są „Sta no wi ska wraz z re ko men da cja -
mi” prze ka zy wa ne do wła ści wych mi ni -
sterstw i urzę dów, do ty czą ce m.in.
pro jek tów le gi sla cyj nych re gu lu ją cych
funk cjo no wa nie sek to ra bu dow nic twa
i uspraw nia ją cych pro ce sy in we sty cyj no -
-bu dow la ne.

Wnio ski i re ko men da cje po przed nich
kon fe ren cji prze sta wił Pre zy dent Ta�de�usz
Wnuk.

– Wa run kiem wstęp nym po prze dza ją -
cym for mu ło wa nie na na szych ko lej nych
kon fe ren cjach wnio sków i re ko men da cji
do ocze ki wa nych zmian w pro ce sach in -
we sty cyj no -bu dow la nych jest pro wa -
dze nie przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa
wspól nie z ko lej ny mi uczest ni ka mi Fo rum
sta łych ocen i ana liz zmian do ko nu ją cych
się w sek to rze bu dow nic twa kra ju i re gio -
nu. Je go wiel kość mie rzo na ska lą pro -
duk cji bu dow la no mon ta żo wej. Ukła du
pod mio to we go i pro ce sów pry wa ty za cyj -
nych. Wiel ko ści i struk tu ry za trud nie nia,
a zwłasz cza po ten cja łu ada pta cyj ne go,
ja ko czyn ni ki sty mu lu ją ce roz wój i ba rie -
ry go ogra ni cza ją ce. 

O pro gra mie Miesz ka nie Plus oraz
pro jek tach le gi sla cyj nych pro wa dzo nych
przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa mó wił pod czas kon fe ren cji wi ce -
mi ni ster in fra struk tu ry i bu dow nic twa
To�masz�Żu�chow�ski.

Wi ce mi ni ster To masz Żu chow ski otrzy -
mał pod czas spo tka nia me dal 20-le cia
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa za wspie ra nie
dzia łal no ści sa mo rzą du go spo dar cze go
bu dow nic twa oraz roz wo ju przed się bior -
czo ści.
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XX Gala BudOWNICTWa

W imie niu or ga ni za to rów, licz nych
współ or ga ni za to rów i Ra dy Pa tro nac kiej
Ta�de�usz� Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa po wi tał przy by łych go -
ści i do ko nał otwar cia Ju bi le uszo wej
XX Ga�li�Bu�dow�nic�twa.

– Te�na�sze�co�rocz�ne,�uro�czy�ste�wie�czo�-
ry�ma�ją�już�wie�lo�let�nią�tra�dy�cję�i są�speł�-
nia�niem�ce�lo�wej�in�te�gra�cji�śro�do�wisk�bu�-
dow�la�nych�re�gio�nu�i kra�ju – mó wił Ta de usz
Wnuk. – Są�tak�że�zwień�cze�niem�ca�ło�rocz�-
nej�pra�cy�sta�tu�to�wej�sta�łych�or�ga�ni�za�to�rów
Ga�li:
•�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa –�wraz

z ob�cho�da�mi�w tym�ro�ku�ju�bi�le�uszu 20-le�-
cia dzia�łal�no�ści;
•�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów

Bu�dow�nic�twa –�tak�że�z wraz�z ob�cho�da�-
mi�w tym�ro�ku�ju�bi�le�uszu 15-le�cia dzia�łal�-
no�ści
oraz�Od�dzia�łu�Ka�to�wic�kie�go�Pol�skie�go

Związ�ku� In�ży�nie�rów� i Tech�ni�ków� Bu�-
dow�nic�twa. I nie�tyl�ko.�Sta�ły�mi�współ�or�-
ga�ni�za�to�ra�mi Ga�li�są�tak�że�ko�lej�ne�sa�-
mo�rzą�dy� za�wo�do�we� i go�spo�dar�cze
bu�dow�nic�twa,�eko�lo�gii�i za�rzą�dza�nia�nie�-
ru�cho�mo�ścia�mi,� z któ�ry�mi� wspól�nie
w 2008 ro�ku� utwo�rzy�li�śmy� plat�for�mę
współ�dzia�ła�nia�ja�ko�Fo�rum�Bu�dow�nic�-
twa�Ślą�skie�go i z któ�ry�mi�or�ga�ni�zu�je�my
wspól�ne�przed�się�wzię�cia�me�ry�to�rycz�ne,
ukie�run�ko�wa�ne�na uspraw�nia�nie�pro�ce�-
sów�in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�nych.

Spo śród te go rocz nych przed się wzięć
Pre zy dent Wnuk przy po mniał o dwóch
kon fe ren cjach na uko wo -tech nicz nych ko -
lej ne go, już „IX Ślą�skie�go�Fo�rum�In�we�-
sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”.
Pierw sza z nich mia ła miej sce w czerw -
cu br. zor ga ni zo wa na wspól nie z Rek to -
rem i ka drą na uko wą Po li tech ni ki Ślą skiej.

Czas�ju�bi�le�uszo�wych
po�dzię�ko�wań
18 li sto pa da 2017 r. w aka de mii mu zycz nej im. ka ro la Szy ma now skie go w ka to wi cach od by ła się dwu dzie -
sta edy cja Ga li Bu dow nic twa. mia ła ona w tym ro ku szcze gól nie uro czy sty cha rak ter al bo wiem zbie gła się z Ju -
bi le uszem XX -le cia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, in te gru ją cej śro do wi sko zwią za ne z bran żą bu dow la ną z Wo -
je wódz twa Ślą skie go. W Ga li wzię li udział par la men ta rzy ści, wła dze sa mo rzą do we miast i po wia tów na sze go
re gio nu oraz kra jo wych i re gio nal nych or ga ni za cji po za rzą do wych bu dow nic twa. uro czy stość za szczy ci li swo -
ja obec no ścią m.in. Elż bie ta Bień kow ska – Eu ro pej ska ko mi sarz ds. ryn ku We wnętrz ne go i usług, Wi ce pre -
zes ra dy mi ni strów oraz mi ni ster In fra struk tu ry i roz wo ju w la tach 2013–2014 i To masz Żu chow ski Wi ce -
mi ni ster In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.

Ta�de�usz�Wnuk�–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
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XX Gala BudOWNICTWa

W ra mach przed się wzię cia pro gra mo -
we go „Współ cze sne i in no wa cyj ne roz wią -
za nia w bu dow nic twie po wszech nym”, jej
se sje te ma tycz ne obej mo wa ły:

– Pro gram „Miesz ka nie +” w bu dow nic -
twie;

– Aspek ty tech nicz ne bu do wa nia i re -
mon to wa nia;

– Re wi ta li za cja mia sta, osie dli i te re nów
po prze my sło wych.

Kon fe ren cja od by ła się z udzia łem To�ma�-
sza�Żu�chow�skie�go – Wi ce mi ni stra Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz
Ja�ro�sła�wa�Wie�czor�ka – Wo je wo dy Ślą -
skie go, z Pa tro na tem Ho no ro wym rów nież
Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go.

Dru ga kon fe ren cja, po prze dzo na jak
zwy kle wspól ny mi ob cho da mi „Ślą�skie�-
go�Dnia�Bu�dow�la�nych� –� 2017” mia ła
miej sce 19 paź dzier ni ka br. w Sa li Sej mu
Ślą skie go. 

Jej wio dą cym te ma tem by ła pre zen ta -
cja pro jek tów ustaw przy szłe go Ko dek su
Urba ni stycz no -Bu dow la ne go do ko na na
przez Wi ce mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa – To�ma�sza�Żu�chow�skie�go.

– Nie�prze�są�dza�jąc�ja�kie�bę�dą�osta�tecz�-
ne�re�gu�la�cje�te�go�Ko�dek�su,�pra�ce�nad nim
sta�no�wią�speł�nie�nie�na�sze�go�wie�lo�let�nie�-
go�po�stu�la�tu�o ko�niecz�no�ści�kom�plek�so�-
we�go�zre�for�mo�wa�nia�pra�wa�in�we�sty�cyj�ne�-
go� i bu�dow�la�ne�go,� cze�mu� da�wa�li�śmy
wy�raz�w licz�nych�wnio�skach�i re�ko�men�-
da�cjach�do ko�lej�nych�pro�jek�tów�le�gi�sla�cyj�-

nych�Rzą�du�i Par�la�men�tu�w tym�ob�sza�-
rze – do dał Ta de usz Wnuk.

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
dzię ku jąc za współ pra cę w tym za kre sie
po wi tał przy by łych go ści:
Elż�bie�tę�Bień�kow�ską – Eu ro pej ską Ko -

mi sarz ds. Ryn ku We wnętrz ne go i Usług,
Wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów oraz Mi ni ster
In fra struk tu ry i Roz wo ju w la -
tach 2013–2014 oraz Se na tor VIII ka den -
cji w la tach 2011–2014,
To�ma�sza� Żu�chow�skie�go� Wi ce mi ni -

ster In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.
Ga�brie�lę�Le�nar�to�wicz – po sła na Sejm

RP, a tak że po przed nio Człon ka Za rzą du
Wo je wódz twa Ślą skie go i Wi ce wo je wo dę
Ślą skie go oraz przez sze reg lat Pre zes Za -
rzą du Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach w la -
tach 2008–2014,
Je�rze�go�Po�lacz�ka – Po sła na Sejm RP,

Mi ni stra Trans por tu w la tach 2005–2007.
Po dzię ko wa nia za współ pra cę przy wie -

lo let nich już przed się wzię ciach Ta de usz
Wnuk zło żył sa mo rzą do wym i pań stwo wym
wła dzom wo je wódz twa wi ta jąc na Ga li:
Hen�ry�ka� Mer�ci�ka� – Wi ce mar szał ka

Wo je wódz twa Ślą skie go, Mi�cha�ła�Czar�-
skie�go�– Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Bu -
dże tu, Skar bu i Fi nan sów Sej mi ku Wo je -
wódz twa i Mar szał ka Wo je wódz twa
Ślą skie go w la tach 2002–2006, Zyg�-
mun�ta�Łu�kasz�czy�ka – Wo je wo dę Ślą -
skie go w la tach 2007-2014 Mi�ro�sła�wa

Se�ku�łę – Po sła po przed nich ka den cji, Pre -
ze sa NIK i Mar szał ka Wo je wódz twa w la -
tach 2013 – 2014

– Kon�fe�ren�cje�na�uko�wo�-tech�nicz�ne�ko�-
lej�nych�Ślą�skich�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�-
nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”�już�od 7�lat�or�ga�-
ni�zo�wa�ne� są� w ra�mach� pro�gra�mu
Eu�ro�pej�skie�go�Kon�gre�su�Ma�łych�i Śred�-
nich�Przed�się�biorstw – kon ty nu ował swe
wy stą pie nie Pre zy dent Wnuk. – Ini�cja�to�-
rem�i or�ga�ni�za�to�rem�te�go�Kon�gre�su�jest
Ta�de�usz�Do�no�cik –�Pre�zes�Re�gio�nal�nej
Izby�Go�spo�dar�czej�w Ka�to�wi�cach�i I Wi�-
ce�pre�zes�Kra�jo�wej�Izby�Go�spo�dar�czej,�któ�-
re�go�ser�decz�nie�wi�ta�my.
Z ko�lei�wy�so�ka�ak�tyw�ność�in�we�sty�cyj�-

na�sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�oraz�bar�dzo
sku�tecz�ne� wy�ko�rzy�sty�wa�nie� na ten� cel
środ�ków�fun�du�szy�eu�ro�pej�skich�sta�no�wią
bar�dzo�istot�ny�czyn�nik�spraw�czy�ko�lej�nych
kon�trak�tów�bu�dow�la�nych�przed�się�biorstw
na�sze�go�re�gio�nu.�To�wła�śnie�w ich�imie�-
niu� skła�dam� ser�decz�ne� po�dzię�ko�wa�nia
za do�tych�cza�so�wą� współ�pra�cę� i wi�tam
na dzi�siej�szej�Ga�li:
Pio�tra� Uszo�ka –� Pre�zy�dent� Mia�sta

Ka�to�wi�ce�w la�tach 1998–2014�wraz�z Pa�-
nem�Ro�ma�nem�Ol�szew�skim –�Na�czel�ni�-
kiem�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�re�pre�zen�tu�-
ją�cym�obec�ne�kie�row�nic�two�te�go�mia�sta,
Krzysz�to�fa�Le�wan�dow�skie�go –�I Za�stęp�-
ca�Pre�zy�den�ta�Mia�sta�Za�brze,�Krzysz�to�-
fa�Ha�ła�du�sa –�Wi�ce�pre�zy�den�ta�Mia�sta
So�sno�wiec,�Zbi�gnie�wa�Sza�le�niec�–�Bur�-
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mi�strza� Cze�la�dzi,� Zdzi�sła�wa� Ba�na�-
sia –�Bur�mi�strza�Mia�sta�i Gmi�ny�Sie�wierz.
wraz� z przy�po�mnie�niem,� że� to� wła�śnie
na te�re�nie�te�go�mia�sta�znaj�du�je�się�je�den
z naj�star�szych�w Pol�sce�za�byt�ków�bu�dow�-
nic�twa,�ko�ściół�PW�św.�Ja�na�Chrzci�cie�la,
w któ�rym 6�lip�ca 1233�ro�ku�miał�miej�sce
sy�nod�bi�sku�pów�pol�skich.�Dla�do�peł�nie�nia
tej�in�for�ma�cji�hi�sto�rycz�nej�do�dam,�że�ko�-
lej�nym�war�tym�do�ce�nie�nia�za�byt�kiem�bu�-
dow�la�nym�tak�że�z I po�ło�wy XI wie�ku�jest
ro�tun�da�św.�Mi�ko�ła�ja�w Cie�szy�nie.
Wy�łącz�nie�z wiel�ką�aten�cją�i sza�cun�kiem

wi�ta�my�brat�nie�i wiel�ce�zna�czą�ce�w re�for�-
mo�wa�niu�go�spo�dar�ki�na�ro�do�wej�kra�jo�we
i re�gio�nal�ne� or�ga�ni�za�cje� po�za�rzą�do�we,
a wśród� nich:� An�drze�ja� Do�bruc�kie�-
go�–�Pre�ze�sa�Ra�dy�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�-
rów� Bu�dow�nic�twa� oraz� Ste�fa�na� Czar�-
niec�kie�go –�Wi�ce�pre�ze�sa�Kra�jo�wej�Ra�dy
Pol�skiej� Izby� In�ży�nie�rów� Bu�dow�nic�twa
oraz�Wal�de�ma�ra�Szle�pe�ra –�Kra�jo�we�go
Rzecz�ni�ka� Od�po�wie�dzial�no�ści� Za�wo�do�-
wej�–�Ko�or�dy�na�to�ra�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�-
rów� Bu�dow�nic�twa,� Ry�szar�da� Try�ko�-
sko –� Prze�wod�ni�czą�ce�go� Pol�skie�go
Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�-
twa,�Ja�nu�sza�Ko�mur�kie�wi�cza –�Pre�ze�sa
Związ�ku�Pol�skie�Okna�i Drzwi,�Elż�bie�tę
Ja�ni�szew�ską�-Ku�ro�pa�twę –� Człon�ka
Pre�zy�dium�Ko�mi�te�tu�Na�uko�wo�-Tech�nicz�-
ne�go� Go�spo�dar�ki� Ener�ge�tycz�nej� NOT,
od 2006�do 2008�Pod�se�kre�tarz�Sta�nu�wMi�-
ni�ster�stwie�Bu�dow�nic�twa,�Pio�tra�Hra�bie�-
go�–�Pre�zy�den�ta�Ga�li�cyj�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�oraz�z na�sze�go�re�gio�nu:�An�drze�ja
Ży�la�ka –�Kon�su�la�Ho�no�ro�we�go�Re�pu�bli�-
ki� Chor�wa�cji,� Pre�ze�sa� Izby� Prze�my�sło�-
wo� –� Han�dlo�wej� Ryb�nic�kie�go� Okrę�gu
Prze�my�sło�we�go,�dr�Ja�na�Sar�nę�–�Dy�rek�-
to�ra�Ge�ne�ral�ne�go�Fun�da�cji�Roz�wo�ju�Kar�-
dio�chi�rur�gii� im.� prof.� Zbi�gnie�wa� Re�li�gi,
An�to�nie�go� Fa�li�kow�skie�go –� Pre�ze�sa
Ślą�skiej�Izby�Pra�co�daw�ców�w Gli�wi�cach,
Jac�ka�Kwiat�kow�skie�go –�Pre�ze�sa�Za�rzą�-
du�Za�kła�du�Do�sko�na�le�nia�Za�wo�do�we�go
w Ka�to�wi�cach,�An�drze�ja�Szy�dłow�skie�-
go –�Prze�wod�ni�czą�ce�go�Od�dzia�łu�Ka�to�wic�-
kie�go�Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�-
ni�ków� Bu�dow�nic�twa,� Grze�go�rza
Pa�sie�kę –�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Pol�skiej�Izby
Eko�lo�gii,�Ste�fa�na�Dzien�nia�ka –�Pre�ze�sa
Za�rzą�du� Hut�ni�czej� Izby� Prze�my�sło�wo�-
-Han�dlo�wej
Wio�dą�cy�mi,�part�ner�ski�mi�uczest�ni�ka�mi

dzia�łal�no�ści�me�ry�to�rycz�nej�sa�mo�rzą�dów�za�-
wo�do�wych�i go�spo�dar�czych�bu�dow�nic�twa
i go�spo�dar�ki�re�gio�nu�po�zo�sta�ją�nie�zmien�-
nie�wyż�sze�uczel�nie�tech�nicz�ne�i eko�no�-
micz�ne�na�sze�go�re�gio�nu.�Ser�decz�nie�dzię�-
ku�jąc�za kon�struk�tyw�na�współ�pra�cę�mam
za�szczyt�i przy�jem�ność�po�wi�tać�na dzi�siej�-
szej�Ga�li:�prof.�zw.�dr�hab.�Ge�no�we�fę�Gra�-
bow�ską –�Se�na�tor�RP V ka�den�cji,�Po�seł
do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go VI ka�den�cji,

dłu�go�let�nie�go�pra�cow�ni�ka�na�uko�we�go�Uni�-
wer�sy�te�tu� Ślą�skie�go,� prof.� nadzw.� dr
Zdzi�sła�wę� Dac�ko�-Pi�kie�wicz� –� Rek�tor
Wyż�szej�Szko�ły�Biz�ne�su�w Dą�bro�wie�Gór�-
ni�czej,�prof.�zw.�dr�hab.�An�drze�ja�Bar�cza�-
ka,�dr�hc�Aka�de�mii�Eko�no�micz�nej�we�Wro�-
cła�wiu� –� Człon�ka� Ra�dy� Sta�ty�sty�ki
przy Pre�ze�sie�Ra�dy�Mi�ni�strów,�Prze�wod�ni�-
czą�cy�Ra�dy�Pro�gra�mo�wo�-Kon�sul�ta�cyj�nej
Ślą�skiej� Izby�Bu�dow�nic�twa,�prof.�zw.�dr
hab.�Ja�na�Ma�lic�kie�go –�po�lo�ni�stę�i hi�sto�-
ry�ka�li�te�ra�tu�ry�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go�oraz
wie�lo�let�nie�go�Dy�rek�to�ra�Bi�blio�te�ki�Ślą�skiej,

dr� hab.� inż.� arch.� Klau�diu�sza� Fros�-
sa –�Dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�-
li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w Gli�wi�cach
Pierw�sza�i sze�reg�ko�lej�nych�Ga�li�z do�-

tych�cza�so�wych�dwu�dzie�stu,�or�ga�ni�zo�wa�-
ne� by�ły� w Ope�rze� Ślą�skiej� w By�to�miu,
a przez�sze�reg�lat�po�łą�czo�ne�z au�kcja�mi
cha�ry�ta�tyw�ny�mi.� Nie�przy�pad�ko�wo� więc
na�sza�dzi�siej�sza�Ga�la�zo�sta�nie�zwień�czo�-
na�ju�bi�le�uszo�wym�kon�cer�tem�ze�spo�łu�tej
ope�ry,�za co�dzię�ku�je�i wi�tam�–�Łu�ka�sza
Go�ika –�Dy�rek�to�ra�tej�in�sty�tu�cji�wy�so�kiej
kul�tu�ry�na�sze�go�re�gio�nu.
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W trak�cie�dzi�siej�szej�Ga�li�tra�dy�cyj�nie�jak
we�wszyst�kich�po�przed�nich�na�stą�pi�wrę�-
cze�nie� Na�gród� i Ty�tu�łów� Lau�re�atom
VII edy�cji�Kon�kur�su�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie�–
2017”.
Przy�po�mnę,�że�pierw�szym�prze�sła�niem

te�go�kon�kur�su�jest�do�ku�men�to�wa�nie�wy�-
so�kiej�ak�tyw�no�ści�in�we�sty�cyj�nej�i go�spo�-
dar�czej�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go�po�przez:
–� pu�blicz�ną� pre�zen�ta�cję wa�żą�cych

dla�re�gio�nu�oraz�spraw�nie,�ter�mi�no�wo�i pro�-
fe�sjo�nal�nie�zre�ali�zo�wa�nych�przed�się�wzięć
in�we�sty�cyj�nych

–�wy�róż�nia�nie�in�we�sto�rów�tych�przed�-
się�wzięć�or�ga�ni�za�cji�wy�ko�naw�czych�i pro�-
duk�cji�ma�te�ria�łów�bu�dow�la�nych�oraz�pod�-
mio�tów� efek�tyw�nie� za�rzą�dza�ją�cych
nie�ru�cho�mo�ścia�mi� Ślą�ską� Wiel�ką� Na�-
gro�dą�Bu�dow�nic�twa.
Na�gro�da�ta�jest�przy�zna�wa�na�przed�się�bior�-

stwom�wo�je�wódz�twa�i kra�ju,�sa�mo�rzą�dom
te�ry�to�rial�nym�oraz�in�sty�tu�cjom�w kil�ku�na�stu
ka�te�go�riach,� pro�ce�sów� in�we�sty�cyj�no�-bu�-
dow�la�nych.�Ja�ko�ka�pi�tu�ła�kon�kur�su�uwa�-
ża�my� nie�zmien�nie,� że� istot�ny� wpływ
na spraw�ność�pro�ce�sów�in�we�sty�cyj�nych

i bu�dow�la�nych�ma�in�dy�wi�du�al�ny�pro�fe�sjo�-
na�lizm�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej,�kre�atyw�-
ność�i przed�się�bior�czość.
Ko�lej�nym�wiec�prze�sła�niem�kon�kur�su

jest�do�ce�nia�nie�pu�blicz�ne�osób�o tych�wła�-
śnie� wa�lo�rach,� któ�rych� wspól�nym� wy�-
kład�ni�kiem�jest�„kom�pe�ten�cja”,�po�przez
nada�wa�nie�Na�gro�dy�In�dy�wi�du�al�nej�z Ty�-
tu�łem:�„Au�to�ry�tet�- Bu�dow�nic�twa�i Go�-
spo�dar�ki�Ślą�skiej”.
Naj�wyż�szą�no�bi�li�ta�cją�są�Ty�tu�ły�Ho�no�-

ro�we� wraz� z Me�da�lem� „Oso�bo�wość
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�przy�zna�wa�ne
wy�bit�nym�po�sta�ciom�two�rzą�cym�hi�sto�rię
go�spo�dar�czą�re�gio�nu�i kra�ju.
Ko�le�gial�nie�przez�wszyst�kich�uczest�-

ni�ków� Fo�rum� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go
nada�wa�na�jest�od�ręb�na�Na�gro�da�z Gra�-
fi�ką�Przy�ja�ciel�Ślą�skie�go�Bu�dow�nic�twa
tak�że�dla�wy�bit�nych�po�sta�ci,�ale�na�uki,
kul�tu�ry�i in�nych�dzie�dzin�nie�zwią�za�nych
wprost�z „bu�dow�nic�twem”,�ale�two�rzą�cym
wa�run�ki�dla�je�go�roz�wo�ju.
Sek�to�ra� wa�żą�ce�go� dla� go�spo�dar�ki

wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go,�w któ�rym�dzia�-
łal�ność�pro�wa�dzi�bli�sko 52�tys. przed�-
się�biorstw�za�trud�nia�ją�cych�po�nad 102
tys. pra�cow�ni�ków� i spo�śród� re�gio�nu
kra�ju� zaj�mu�ją�cym� dru�gą po�zy�cję
pod wzglę�dem� pro�duk�cji� bu�dow�la�no�-
-mon�ta�żo�wej.

W ko lej nym punk cie Ga li od by ło się wrę -
cze nie na gród i me da li.

Uro czy stość uświet nił i za koń czył wspa -
nia ły wy stęp ar ty stów Ope ry Ślą skiej
w By to miu.
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FA�KRO SP.��Z O.O.�W NO�WYM�SĄ�CZU

• za efek�tyw�ny,�wy�so�ce�wy�mier�ny�i wzor�co�wy�roz�wój�Spół�ki�Fa�-
kro,�osią�gnię�tą�bar�dzo�zna�czą�cą�po�zy�cję�na ryn�ku�kra�jo�wym
i za�gra�nicz�nym�oraz�za ak�tyw�ne�wspie�ra�nie�dzia�łal�no�ści�spo�-
łecz�nej�i cha�ry�ta�tyw�nej

Na�gro�dę�ode�brał:
Ja�nusz�Ko�mur�kie�wicz�– czło�nek�Za�rzą�du

Fir ma FA KRO po wsta ła w 1991 ro ku ja ko spół ka pry wat na,
opar ta w stu pro cen tach na pol skim ka pi ta le. W cią gu 25 lat
z ma łe go, ro dzin ne go za kła du roz wi nę ła się w mię dzy na ro do -
wą kor po ra cję, któ ra dziś zaj mu je po zy cję wi ce li de ra na świa -
to wym ryn ku okien da cho wych.

Jej współ za ło ży cie lem i obec nym pre ze sem jest Ry szard Flo -
rek – po my sło daw ca i głów ny re ali za tor uru cho mie nia pro duk -
cji okien da cho wych w Pol sce. Dzi siaj FA KRO jest jed ną z naj -
bar dziej in no wa cyj nych i naj pręż niej roz wi ja ją cych się firm
w Pol sce.

W skład Gru py Fa kro, za trud nia ją cej po nad 3300 osób, wcho -
dzi 12 spół ek pro duk cyj nych oraz 16 dys try bu cyj nych, zlo ka -
li zo wa nych w Eu ro pie, Azji i Ame ry ce. Pro duk ty fir my FA KRO
moż na zna leźć w po nad 50. kra jach na ca łym świe cie – wszę -
dzie tam gdzie ist nie je za po trze bo wa nie na te go ro dza ju pro -
duk ty. Sprze daż na eks port sta no wi 70% ogól nej sprze da ży.

Ce�lem�Kon�kur�su�Ślą�skie�Bu�do�wa�nie�jest�pro�mo�cja�atrak�cyj�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�my�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�sta�no�wią�przy�kład�do na�śla�do�wa�nia.

Na�gro�dy�wrę�cza�li:
To�masz�Żu�chow�ski�–�Wi�ce�mi�ni�ster�In�fra�struk�tu�ry�i Bu�dow�nic�twa,

An�drzej�Do�bruc�ki –�Pre�zes�Ra�dy�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,
Ta�de�usz�Wnuk –�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�prze�wod�ni�czą�cy�Ka�pi�tu�ły�Kon�kur�su
i Fran�ci�szek�Busz�ka –�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�Inż.�Bu�dow�nic�twa.

laurEaCI kONkurSu „ŚląSkIE BudOWaNIE” – 2017
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NDI S.A.�W SO�PO�CIE

•�za wy�so�ce�pro�fe�sjo�nal�ne�or�ga�ni�zo�wa�nie�re�ali�za�cji�klu�czo�-
wych�przed�się�wzięć�in�we�sty�cyj�nych�bu�dow�nic�twa�ku�ba�tu�-
ro�we�go�i in�fra�struk�tu�ral�ne�go�na te�re�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�-
skie�go�i kra�ju

Na�gro�dę�ode�brał:
Woj�ciech�Pał�czyń�ski –�Dy�rek�tor�Oddz.�Po�łu�dnie

Gru pę NDI two rzą spół ki spe cja li zu ją ce się w or ga ni za cji
i re ali za cji pro jek tów in we sty cyj nych w ob sza rze bu dow nic -
twa, ener ge ty ki oraz hy dro tech ni ki. Pod sta wę dzia łal no ści Gru -
py sta no wi bu dow nic two: ku ba tu ro we oraz in fra struk tu ral ne.

NDI pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność na te re nie Aglo me ra cji Ślą -
skiej. W ostat nich la tach spół ki z Gru py zre ali zo wa ły m.in. pro -
jekt prze bu do wy Cen trum Ka to wic prze pro wa dzo ny w dwóch
eta pach, któ re ob ję ły m.in. mo der ni za cję to ro wi ska tram wa jo -
we go na od cin ku od Pla cu Wol no ści do Ka to wic kie go Ryn ku
oraz prze bu do wę ukła du dro go we go, pla ców pu blicz nych oraz
in fra struk tu ry tech nicz nej w stre fie Ron do -Ry nek.

NDI re ali zo wa ła tak że mo der ni za cję li nii tram wa jo wych m.in.
w Cho rzo wie, Ru dzie Ślą skiej, So snow cu czy Za brzu. Wśród
re ali za cji NDI w Ka to wi cach war to wy mie nić tak że biu ro wiec
Cho rzow ska 50 oraz sie dzi bę ING Ban ku Ślą skie go, do dziś
sta no wią ce jed ną z wi zy tó wek mia sta.

Ak tu al nie NDI w Ka to wi cach pro wa dzi pro jekt bu do wy
dwóch miej skich ba se nów oraz mo der ni za cję ko lej nej li nii tram -
wa jo wej w So snow cu.

CHO�RZOW�SKA�SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA

•�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�brał:
Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski�–�Pre�zes�Za�rzą�du

Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa jest jed ną z naj więk -
szych spół dziel ni w wo je wódz twie ślą skim i jed ną z naj star szych
w kra ju. W ro ku 2018 bę dzie ob cho dzić ju bi le usz 110-le cia, co
czy ni ChSM jed nym z pio nie rów spół dziel czo ści miesz ka nio -
wej na zie miach pol skich.

Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa wro sła w kra jo braz
Cho rzo wa i współ de cy du je o ob li czu mia sta. Za so by za rzą dza -
ne przez Spół dziel nię, jed ne go z naj więk szych za rząd ców nie -
ru cho mo ści w mie ście, prze cho dzą du że prze mia ny, są suk -
ce syw nie od na wia ne za rów no pod ką tem wy mo gów
tech nicz nych, jak i es te tycz nych. Ze szcze gól ną pie czo ło wi -
to ścią mo der ni zo wa ne są naj star sze bu dyn ki z po cząt -
ków XX w., któ re sta no wią dzie dzic two po zo sta wio ne przez
pierw sze po ko le nia cho rzow skich spół dziel ców.

ChSM or ga ni zu je wie le im prez oświa to wych, kul tu ral nych
i spor to wych dla człon ków Spół dziel ni i ich ro dzin. W ra mach
ChSM dzia ła Klub „Po ko le nie”, wy da wa ny jest tak że mie sięcz -
nik „Wia do mo ści Spół dziel cze”, któ re go tra dy cja się ga lat trzy -
dzie stych ubie głe go wie ku. Po twier dze niem do bre go za rzą dza -
nia są licz ne wy róż nie nia i na gro dy otrzy my wa ne przez
Cho rzow ską Spół dziel nię Miesz ka nio wą.
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TO�WA�RZY�STWO�UBEZ�PIE�CZEŃ�UNI�QA S.A.
Z SIE�DZI�BĄ�W ŁO�DZI

•�za wy�so�ce�wy�mier�ną�dzia�łal�ność�ubez�pie�cze�nio�wą�or�ga�ni�-
za�cji� bu�dow�la�nych,� spół�dziel�czo�ści� miesz�ka�nio�wej� oraz
wspól�not,�pro�wa�dzą�cych�dzia�łal�ność�na te�re�nie�wo�je�wódz�-
twa�ślą�skie�go

Na�gro�dę�ode�brał:
Ja�ro�sław�Ma�tu�sie�wicz�–�pre�zes�Za�rzą�du

UNI QA w Pol sce re pre zen tu ją spół ki UNI QA TU oraz
UNI QA TU na Ży cie, ofe ru ją ce ubez pie cze nia ma jąt ko we, ko -
mu ni ka cyj ne i ży cio we, za rów no dla klien tów in dy wi du al nych,
jak też in sty tu cjo nal nych. Ma jąt ko we to wa rzy stwo UNI QA by -
ło na 7. po zy cji na ryn ku ubez pie cze nio wym pod wzglę dem
wy so ko ści skład ki przy pi sa nej w 2016 r.  Jest li de rem w ubez -
pie cze niach ma jąt ku spół dziel ni i wspól not miesz ka nio wych
w Pol sce. Ubez pie cza 50 proc. spół dziel ni miesz ka nio -
wych, 40 proc. wspól not miesz ka nio wych w Pol sce oraz 500
tys. miesz kań. Pro duk ty UNI QA moż na ku pić za rów no
w ra mach sie ci wy łącz nej, skła da ją cej się ze 130 pla có wek,
jak też w mul ti agen cjach oraz u bro ke rów i de ale rów sa mo -
cho do wych.

SPÓŁ�KA�STA�DION�ŚLĄ�SKI SP.�Z O.O.
I PRE�ZES�ZA�RZĄ�DU�KRZYSZ�TOF�KLI�MOSZ

•�za peł�nie�nie�funk�cji�ge�ne�ral�ne�go�re�ali�za�to�ra�kom�plek�so�wej
mo�der�ni�za�cji�Sta�dio�nu�Ślą�skie�go

Na�gro�dę�ode�brał:
Krzysz�tof�Kli�mosz –�Pre�zes�Za�rzą�du

Sta dion Ślą ski pre zen tu je się dziś pięk nie i oka za le. Tru -
dy mo der ni za cji po ko na ne. Mu ra wa przy go to wa na dla naj -
więk szych gwiazd fut bo lu, 400 me tro wa bież nia, 55 tys. miejsc
sie dzą cych, 85 w cza sie kon cer tów. Miej sca dla VIP, miej sca
biz ne so we, miej sca dla osób nie peł no spraw nych. Wszyst ko
co sta dion mieć po wi nien na Ślą skim jest.
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PRZED�SIĘ�BIOR�STWO�WO�DO�CIĄ�GÓW
I KA�NA�LI�ZA�CJI SP.�Z O.O.

W GLI�WI�CACH

•�za efek�tyw�ną� ko�or�dy�na�cję� bu�do�wy� Ha�li� Wi�do�wi�sko�wo�-
-Spor�to�wej�GLI�WI�CE

Na�gro�dę�ode�bra�ła:
dr�Ka�ta�rzy�na Ja�chym�ska�–�czło�nek�Za�rzą�du

Pro fe sjo na lizm, do świad cze nie, sta ran ność w trak cie re -
ali za cji in we sty cji – jed nej z naj więk szych Mia sta Gli wi ce. Spół -
ka wy ka za ła się naj wyż sza ja ko ścią dzia ła nia na rzecz roz -
wo ju mia sta.

SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA�„ŚRÓD�MIE�ŚCIE”
W GLI�WI�CACH

•�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�brał:
Krzysz�tof�Grusz�czyń�ski –�prze�wod�ni�czą�cy

Ra�dy�Nad�zor�czej

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Śród mie ście” w Gli wi cach roz -
po czę ła dzia łal ność 25 lat te mu, w 1992 ro ku. Od po przed -
ni ków prze ję ła naj star sze bu dyn ki w mie ście, zgru po wa ne
w pię ciu osie dlach. Spół dziel nia dba o wy so ką ja kość ży cia
miesz kań ców, a efek ty pra cy są wi docz ne na osie dlach.

Spół dziel nia od lat pro wa dzi w swo ich za so bach pra ce re -
mon to we. Na po cząt ku jej dzia łal no ści by ły to głów nie pra -
ce in sta la cyj ne i re mon ty da chów, obec nie fi na li zo wa na jest
ter mo mo der ni za cja bu dyn ków. No we sza ty sta rych ele wa cji
nie tyl ko pod no szą kom fort za miesz ki wa nia, ale prze ista cza -
ją sza re osie dla w es te tycz ne en kla wy mia sta.

Jest to moż li we dzię ki po zy ski wa niu przez Za rząd ze wnętrz -
nych środ ków fi nan so wych na ter mo mo der ni za cję. Współ pra -
ca z WFO ŚiGW w Ka to wi cach oraz Ban kiem Go spo dar stwa
Kra jo we go zna czą co przy spie szy ła ten pro ces.

laurEaCI kONkurSu „ŚląSkIE BudOWaNIE” – 2017
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SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�NIO�WA
PAW�ŁO�WI�CE

•�za pro�fe�sjo�nal�ne�za�rzą�dza�nie�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�oraz�or�ga�-
ni�zo�wa�nie�ich�kom�plek�so�wych�re�mon�tów�i mo�der�ni�za�cji

Na�gro�dę�ode�bra�ła:
An�na Dą�brow�ska –�Pre�zes�Za�rzą�du

Spół dziel nia Miesz ka nio wa Paw ło wi ce w 2015 ro ku pod -
ję ła no wa tor ską in we sty cję za in sta lo wa nia no wo cze snych osa -
dzo nych pod zie mią po jem ni ków na od pa dy ko mu nal ne. Ko -
rzy ści to przede wszyst kim pod nie sie nie efek tyw no ści
skła do wa nia od pa dów, li kwi da cja nie przy jem nych za pa -
chów, oszczęd ność miej sca i es te ty ka oto cze nia.

Spół dziel nia pro wa dzi in we sty cje ma ją ce na ce lu ogra ni -
cze nie i uzy ska nie oszczęd no ści w zu ży ciu do star cza nych
do Spół dziel ni me diów. Dba o es te ty kę i wy gląd bu dyn ków,
pro wa dzi dzia łal ność spo łecz ną, oświa to wą i kul tu ral ną, któ -
ra bar dzo pręż nie się roz wi ja od kil ku na stu lat.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa Paw ło wi ce za no wo cze sny sys -
tem za rzą dza nia, go spo dar ność, do bre wy ni ki fi nan so we re -
mon ty bu dyn ków zo sta ły do ce nio ne prze ogól no pol ski Ruch
Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej. Jest lau re atem wie lu pre sti -
żo wych na gród i wy róż nień.

laurEaCI kONkurSu „ŚląSkIE BudOWaNIE” – 2017
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XX Gala BudOWNICTWa

„AUTORYTET�−�BUDOWNICTWA
I�GOSpODARKI�ŚLĄSKIEJ”�

Pod�czas�uro�czy�stych�Gal�przez�okres 20�lat�dzia�łal�no�ści�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�nie�zmien�nie�od lat�szu�ka�my�słów,�wy�ra�ża�ją�cych�uzna�-
nie�i sza�cu�nek�dla�osób,�któ�re�za�słu�gu�ją�na mia�no�au�to�ry�te�tów.�Do�ro�bek�za�wo�do�wy,�cha�rak�ter,�ta�lent,�twór�czy�umysł,�kon�se�kwen�cja�i zde�-
cy�do�wa�nie,�po�zwa�la�ją�ce�osią�gać�cel,�kre�atyw�ność�i kom�pe�ten�cje.�Ta�kie�oso�by�o ta�kich�ce�chach�ho�no�ru�je�my�dziś�Na�gro�dą�i Ty�tu�łem:

Na gro dy wrę cza li: To�masz�Żu�chow�ski – Wi ce mi ni ster In fra struk tu ry i Bu dow nic twa, An�drzej�Do�bruc�ki – Pre zes Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa, Ta�de�usz�Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, prze wod ni czą cy Ka pi tu ły Kon kur su i Fran�ci�szek�Busz�ka – Prze wod ni czą cy
Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby Inż. Bu dow nic twa.

za two�rze�nie� wa�run�ków� za�pew�nia�ją�cych� dal�szy� wy�mier�ny
roz�wój�spo�łecz�ny�i go�spo�dar�czy�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go,�ak�-
tyw�ne�za�rzą�dza�nie�i kie�ro�wa�nie�sto�wa�rzy�sze�nia�mi�ora�ze�fek�tyw�-
ną�współ�pra�cę�z sa�mo�rzą�da�mi�za�wo�do�wy�mi�i go�spo�dar�czy�mi
bu�dow�nic�twa�re�gio�nu.

Pre zy dent So snow ca (1994 – 2002), mar sza łek Wo je wódz twa
Ślą skie go (2002 – 2006), prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo jew. Ślą skie -
go (2008 – 20010), rad ny Sej mi ku Wo jew. Ślą skie go czte rech ka -
den cji (2002 – na dal), pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ślą ski Kla -
ster Wod ny (2009 – na dal). W okre sie pre zy den tu ry prze bu do wa ne
zo sta ło cen trum So snow ca, zbu do wa no Cen trum Pe dia trii, po wsta -
ła pod stre fa za głę biow ska KSSE. Ja ko mar sza łek ko or dy no wał bu -
do wę Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, roz po czę to roz bu do wę lot ni -
ska w Py rzo wi cach i zbu do wa na zo sta ła ob wod ni ca w Ustro niu
Po la nie. Na gro dzo ny i od zna czo ny: Krzyż Ka wa ler ski OOP, Or der
Ko man dor Le opol da II (Kró le stwo Bel gii), Me dal Ko mi sji Edu ka cji
Na ro do wej, Pla ty no wy Laur „Pro Pu bli co Bo no”. 

MICHAŁ�CZARSKI
Pre zes Za rzą du Ślą skie go Kla stra Wod ne go

NAGRODę�I�TYTUł�„AUTORYTET�−�BUDOWNICTWA�I�GOSpODARKI�ŚLĄSKIEJ�2017”�OTRZYMALI:
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RYSZARD�TRYKOSKO
Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa w War sza wie

za wy�so�ce�wy�mier�ny�oso�bi�sty�wkład�w pro�ces�re�for�mo�wa�nia�kra�-
jo�we�go�bu�dow�nic�twa,�pro�fe�sjo�nal�ne�kie�ro�wa�nie�przy�go�to�wa�niem
i re�ali�za�cją�naj�więk�szych�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nych�w Gdań�sku�oraz
efek�tyw�ne�kie�ro�wa�nie�i współ�pra�cę�z sa�mo�rzą�da�mi�za�wo�do�wy�-
mi�i go�spo�dar�czy�mi�bu�dow�nic�twa�re�gio�nu�ślą�skie�go�i kra�ju.

Rze czo znaw ca bu dow la ny. Pa sjo nat bu dow nic twa. W śro do wi sku
go spo dar czym Po mo rza po strze ga ny ja ko je den z naj lep szych me -
ne dże rów. Po sia da wy jąt ko wą umie jęt ność zbu do wa nia so lid nych
i zwar tych ze spo łów pra cow ni czych zo rien to wa nych na re ali za cję okre -
ślo ne go ce lu. Ma za so bą bo ga tą ka rie rę za wo do wą, któ rą wień czą
z suk ce sem zre ali zo wa ne in we sty cje. Za an ga żo wa ny spo łecz ne w or -
ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach bran żo wych bu dow nic twa. Czło nek
Ko mi te tu In ży nie rii Lą do wej i Wod nej Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Ko -
mi te tu In ży nie rii Pro duk cji, Sek cji Za rzą dza nia Pro jek ta mi i Wie dzą
Pro duk cyj ną PAN. Od czerw ca 2012 r. Prze wod ni czą cy Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, wy bra ny prze wod ni -
czą cym. Czło nek za ło ży ciel Po mor skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa. Czło nek „Ame ri can So cie ty of Ci vil En gi ne ers”. Czło -
nek Kon wen tu Po li tech ni ki Gdań skiej oraz Kon wen tu Wy dzia łu Bu -
dow nic twa Lą do we go i Wod ne go Po li tech ni ki Wro cław skiej. W la -
tach 2012-2015 czło nek Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go
przy Mi ni strze In fra struk tu ry i Bu dow nic twa. Współ za ło ży ciel i czło -
nek sa mo rzą do wych or ga ni za cji go spo dar czych i biz ne so wych na te -
re nie woj. po mor skie go.

XX Gala BudOWNICTWa
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JANUSZ�KOMURKIEWICZ
Pre zes Za rzą du Związ ku Pol skie Okna i Drzwi

za wie�lo�let�nie,�efek�tyw�ne�kie�ro�wa�nie�sa�mo�rzą�dem�go�spo�dar�-
czym�oraz�wy�so�ce�wy�mier�ny�oso�bi�sty�wkład�w roz�wój�kra�jo�-
we�go�bu�dow�nic�twa.

Ab sol went Po li tech ni ki Kra kow skiej oraz Wyż szej Szko ły Biz ne -
su w No wym Są czu. Po stu diach pra co wał ja ko in ży nier w fir mie
PO LGRAPH w No wym Są czu, a od 1994 r. za trud nio ny jest w fir -
mie FA KRO. Za czy nał ja ko kie row nik dzia łu Pro mo cji i Re kla my
a w 2008 r. zo stał Dy rek to rem Mar ke tin gu Pol ska. Obec nie jest człon -
kiem Za rzą du ds. mar ke tin gu FA KRO sp. z o.o.

Od 2001 r. re pre zen to wał fir mę FA KRO w Sto wa rzy sze niu Pro -
du cen tów Sto lar ki Bu dow la nej. W 2005 r. po prze kształ ce niu Sto -
wa rzy sze nia w Zwią zek Pro du cen tów, Do staw ców i Dys try bu to -
rów Pol skie Okna i Drzwi wy bra ny zo stał na człon ka Ra dy
Pro gra mo wej Związ ku, po tem – na człon ka Za rzą du Związ ku
PO iD. Od 2008 r. peł ni funk cję Pre ze sa Za rzą du Związ ku Pol skie
Okna i Drzwi.

Dzię ki wspól nym sta ra niom fir my FA KRO oraz Związ ku Pol skie
Okna i Drzwi pod kie row nic twem Pre ze sa Ja nu sza Ko mur kie wi cza,
bran ża sto lar ki bu dow la nej uzna na zo sta ła za pol ską spe cjal ność
eks por to wą i ob ję ta zo sta ła spe cjal nym pro gra mem Mi ni ster stwa
Go spo dar ki – Bran żo wym Pro gra mem Pro mo cji.

XX Gala BudOWNICTWa
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MAŁGORZATA�WINIAREK-GAJEWSKA
Wi ce pre zes, Dy rek tor Za rzą dza ją cy NDI S.A.

za pro�fe�sjo�nal�ne�i wy�so�ce�efek�tyw�ne�za�rzą�dza�nie�kie�ro�wa�nym
przed�się�bior�stwem�oraz�za oso�bi�sty�wkład�w roz�wój�bu�dow�-
nic�twa�i go�spo�dar�ki�re�gio�nu�ślą�skie�go�i kra�ju

Mał go rza ta Wi nia rek -Ga jew ska roz po czę ła pra cę w NDI ja ko in -
ży nier bu do wy przy re ali za cji sta cji ozo no wa nia wo dy w Stra szy -
nie. W krót kim cza sie sta ła się od po wie dzial na za ca łą dzia łal ność
de we lo per ską w fir mie. Od 2011 ro ku zaj mu je sta no wi sko Wi ce pre -
ze sa – Dy rek to ra Za rzą dza ją ce go NDI SA i od po wia da za ope ra -
cyj ne funk cjo no wa nie Spół ki oraz ca łej Gru py NDI.

Gru pę NDI two rzą dziś spół ki spe cja li zu ją ce się w ob sza rach bu -
dow nic twa, ener ge ty ki oraz hy dro tech ni ki.

NDI ma w do rob ku sze reg zna czą cych in we sty cji w Pol sce, w tym
m.in.: bu do wę pół noc ne go od cin ka Au to stra dy A1 z Gdań ska do To -
ru nia, re wi ta li za cję Cen trum So po tu.

XX Gala BudOWNICTWa
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ZDZISŁAW�BANAŚ
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Sie wierz

za kre�atyw�ność�i pro�fe�sjo�na�lizm�w or�ga�ni�zo�wa�niu�fi�nan�so�wa�-
nia� i re�ali�za�cji� pro�gra�mu� roz�wo�ju� in�we�sty�cyj�ne�go� Mia�sta
i Gmi�ny�Sie�wierz.

Zdzi sław Ba naś – po li to log, sa mo rzą do wiec. Od ro ku 2006 spra -
wu je urząd Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Sie wierz. Jest m.in. współ -
twór cą Fun da cji Za mek Sie wier ski im. Księ stwa Sie wier skie go. Z je -
go ini cja ty wy w Gmi nie Sie wierz zre ali zo wa no sze reg in we sty cji,
za dań i pro gra mów wpły wa ją cych w zna czą cym stop niu na roz wój
go spo dar czy i spo łecz ny re gio nu. M.in. w za kre sie in fra struk tu ry dro -
go wej, bu do wy obiek tów spor to wo -re kre acyj nych, roz bu do wy,
mo der ni za cji i do po sa że nia pla có wek oświa to wych, po pra wy bez -
pie czeń stwa, ochro ny śro do wi ska. Wzmoc nie nie po ten cja łu go spo -
dar cze go Sie wie rza, ale tak że wspie ra nie wszel kich ini cja tyw lo -
kal nych, dba łość o roz wój kul tu ry, edu ka cji i spor tu, przy czy nia się
do po strze ga nia mia sta i gmi ny ja ko miej sca atrak cyj ne go dla in -
we sto rów oraz no wych miesz kań ców.
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WALDEMAR�SZLEPER
Kra jo wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej – Ko or dy na tor,

Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

za tro�skę�o za�cho�wa�nie�wy�so�kie�go�po�zio�mu�za�wo�do�we�go�in�ży�nie�rów
bu�dow�nic�twa�oraz�kil�ku�na�sto�let�ni�wkład�or�ga�ni�za�cyj�ny�w dzia�łal�ność�Ślą�-
skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�w szcze�gól�no�ści�na po�-
lu�za�cie�śnia�nia�współ�pra�cy�ze�sto�wa�rzy�sze�nia�mi�in�ży�nier�ski�mi�i śro�do�-
wi�ska�mi�aka�de�mic�ki�mi,�za efek�tyw�ne�ko�or�dy�no�wa�nie�prac�przy od�bu�do�wie
bu�dyn�ków�pod�czas�nie�sie�nia�po�mo�cy�w usu�nię�ciu�szkód�po�wsta�łych
w wy�ni�ku�klęsk�ży�wio�ło�wych.

Kra jo wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej – Ko or dy na tor Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w War sza wie (2010-na dal), Z -ca Prze wod ni -
czą ce go Ra dy ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi -
cach (2002-na dal), Ho no ro wy Prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu PZITB w Czę -
sto cho wie (2012-na dal, Skarb nik Za rzą du Głów ne go PZITB w War sza wie
(2012-na dal), dzia łacz Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych
NOT w War sza wie oraz Czę sto cho wie, rze czo znaw ca bu dow la ny (1994 – na -
dal), sę dzia Kon kur su „Bu do wa Ro ku”. Wie lo let ni, nie zwy kle ak tyw ny dzia -
łacz sa mo rzą do wy i spo łecz ny. Przed się bior ca, z suk ce sa mi pro wa dzą cy fir -
mę bu dow la ną. Ko or dy no wał i brał czyn ny udział w pra cach przy od bu do wie
bu dyn ków pod czas nie sie nia po mo cy przy usu nię ciu szkód po wsta łych w wy -
ni ku trąb po wietrz nych 2007-2008, po wo dzi 2013. bu do wę Ho te li She ra ton,
czy re ali za cję kom plek sów biu ro wo -usłu go wych dla zna czą cych in sty tu cji ban -
ko wych i ubez pie cze nio wych. W za kre sie pro jek tów in fra struk tu ral nych NDI
re ali zu je in we sty cje dro go we, ko le jo we i tram wa jo we. W 2016 ro ku NDI z po -
wo dze niem za koń czy ła re ali za cję zna czą ce go pro jek tu hy dro tech nicz ne go – bu -
do wę ter mi na la kon te ne ro we go DCT 2 w Por cie Pół noc nym w Gdań sku.
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ROMAN�KARWOWSKI
Czło nek Pre zy dium Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

za two�rze�nie�po�zy�tyw�ne�go�kli�ma�tu�dzia�łal�no�ści�sa�mo�rzą�do�wej
i jej�po�pu�la�ry�za�cję�za�rów�no�wśród�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa,
jak�i na ze�wnątrz�oraz�za wkład�me�ry�to�rycz�ny�w po�głę�bia�nie
dys�ku�sji�o przy�szło�ści�za�wo�dów�za�ufa�nia�pu�blicz�ne�go,�w tym
na po�lu�ety�ki�za�wo�do�wej.

Jest ab sol wen tem Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki
War szaw skiej. Po sia da wie lo let nie do świad cze nie w za kre sie pro -
jek to wa nia w róż nych bran żach. Od 1990 ro ku zaj mu je kie row ni -
cze sta no wi ska, a od 2003 ro ku jest pre ze sem za rzą du firm zaj mu -
ją cych się kom plek so wym wy ko ny wa niem usług kon sul tin go wych
i pro jek to wych zwią za nych głów nie z go spo dar ką wod no -ście ko -
wą. Był człon kiem Ra dy Izby Pro jek to wa nia Bu dow la ne go, na le -
ży do Sto wa rzy sze nia In ży nie rów, Do rad ców i Rze czo znaw ców
SI DIR.
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XX Gala BudOWNICTWa

za pro�fe�sjo�nal�ne�i wy�so�ce�efek�tyw�ne�współ�za�rzą�dza�nie�kie�ro�-
wa�nym�przed�się�bior�stwem�oraz�za oso�bi�sty�wkład�w roz�wój
bu�dow�nic�twa�i go�spo�dar�ki�re�gio�nu�ślą�skie�go.

Piotr Dyt ko – Współ wła ści ciel, Wi ce pre zes AIB spół ka z ogra ni -
czo ną od po wie dzial no ścią. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Che micz -
ne go Po li tech ni ki Ślą skiej na kie run ku Tech no lo gia Two rzyw
Sztucz nych. Je go ca ła ka rie ra za wo do wa zwią za na jest z pro duk -
cją ma te ria łów dla prze my słu bu dow la ne go. Pan Piotr Dyt ko
zwią za ny jest moc no z lek ko atle ty ką, bę dąc swe go cza su sa me -
mu ak tyw nym spor tow cem, a obec nie wspie ra jąc lo kal ne klu by spor -
to we. Za pra cę za wo do wą i spo łecz ną wy róż nio ny wie lo ma na gro -
da mi i od zna cze nia mi m.in. Zło tym Krzy żem.

PIOTR�DYTKO
Współ wła ści ciel, Wi ce pre zes AIB Sp. z o.o. Sp. K. w Knu ro wie
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IWONA�LUKOWICZ-FOJT
Wi ce pre zes Za rzą du Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp. z o.o. w Gli wi cach

za roz�wój�in�we�sty�cyj�ny�przed�się�bior�stwa�oraz�pro�fe�sjo�nal�ne
za�rzą�dza�nie�go�spo�dar�ką�wod�no�-ście�ko�wą,

za wy�so�ce�pro�fe�sjo�nal�ną�re�ali�za�cję�bu�do�wy�Ha�li�wi�do�wi�sko�-
wo-spor�to�wej�Gli�wi�ce,�za�an�ga�żo�wa�nie�i oso�bi�sty�wkład�w pro�-
wa�dze�niu�naj�więk�szej�in�we�sty�cji�Mia�sta�Gli�wi�ce.

Dzię ki efek tyw ne mu za rzą dza niu spół ką Pa ni Pre zes w spo sób
znacz ny przy czy ni ła się do suk ce su bu do wy jed ne go z naj więk szych
te go ty pu obiek tów w kra ju. Do świad cze nie i wie dza Pa ni Pre zes
by ły wiel kim wspar ciem pod czas re ali za cji Ha li.

XX Gala BudOWNICTWa



56 Forum Budownictwa Śląskiego (52) 2018

za pro�fe�sjo�nal�ne�i wy�so�ce�efek�tyw�ne�za�rzą�dza�nie�dzia�łal�no�ścią
Ślą�skie�go�Ogro�du�Zoo�lo�gicz�ne�go�oraz�za wie�lo�let�nią�współ�-
pra�cę�z sa�mo�rzą�da�mi�go�spo�dar�czy�mi�re�gio�nu.

Z bu dow nic twem zwią za na od 1996 r.
1996 – 30.04.2007 r. Wi ce pre zes Za rzą du – Gór no ślą ska Agen -

cja Bu dow nic twa GAB S.A. w Ka to wi cach od ma ja 2000 do lu te -
go 2003 r. Pre zes Za rzą du – Dy rek tor Ge ne ral ny Re gio nal nej Agen -
cji In we sty cji Ko mu nal nych S.A. w Ty chach.

W 2003 – 2007 r. – Dy rek tor Ge ne ral ny a na stęp nie Dy rek tor ds.
stra te gii i Mar ke tin gu w Cen trum Pro jek tów Re gio nal nych – In we -
stor S.A. w Ka to wi cach pro wa dzą cej dzia łal ność zwią za ną z re ali -
za cją in we sty cji bu do wy osie dli do mów jed no ro dzin nych, za rzą dza -
nia nie ru cho mo ścia mi, po śred nic twem w sprze da ży nie ru cho mo ści,
przy go to wa niem in we sty cji oraz pro gra mów in we sty cyj nych.

Od grud nia 2007 ro ku Dy rek tor Ślą skie go Ogro du Zoo lo gicz ne -
go w któ rym pod da no mo der ni za cji i bu do wie kil ka na ście no wych
obiek tów dla zwie rząt i zwie dza ją cych na su mę po nad 30 mln zł
w tym współ fi nan so wa nych ze środ ków eu ro pej skich.

Rad na kil ku ka den cji w Ra dzie Mia sta Sie mia no wi ce Ślą skie oraz
w la tach 2002 – 2006.

Rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go.

JOLANTA�KOPIEC
Dy rek tor Ślą skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go
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WOJCIECH�SĄDEL
Za stęp ca Pre ze sa ds. Tech nicz no -Eks plo ata cyj nych Ty skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej OSKARD

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.

Woj ciech Są del jest in ży nie rem bu dow nic twa, po sia da 25-let ni
staż pra cy za wo do wej w tym 15 lat do świad cze nia w za rzą dza niu
nie ru cho mo ścia mi.

In we sty cje prze my sło we z za kre su ochro ny śro do wi ska oraz bu -
dow li tech nicz nych dla te le ko mu ni ka cji, to przy kła dy pro jek tów zre -
ali zo wa nych przez Woj cie cha Są de la na po cząt ku swo jej dro gi za -
wo do wej.

Wzo ro we pro wa dze nie go spo dar ki re mon to wej i tech nicz ne go
utrzy ma nia nie ru cho mo ści, bie żą ce re ali zo wa nie pro gra mu ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych i han dlo wych,
re ali za cja pro gra mu po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn -
ków – to dzia ła nia zre ali zo wa ne w ostat nich la tach w Ty skiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „OSKARD”, któ re w ogrom nym stop niu przy -
czy ni ły się do osią gnię cia przez Pa na Woj cie cha Są de la uzna nia
w śro do wi sku spół dziel czym.
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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.

Sta ni sław To masz Ko la nus. Ab sol went Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach i Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni wer -
sy te tu War szaw skie go. Am bi cje za wo do we re ali zo wał kie ru jąc bu -
do wą sze re gu osie dli wie lo ro dzin nych w Gli wi cach.

Wie lo let nie do świad cze nie w pra cy w bu dow nic twie z suk ce sem
wy ko rzy stu je kie ru jąc Spół dziel nią Miesz ka nio wą „Śród mie ście”
w Gli wi cach.

Przez ca łe ży cie za wo do we zwią za ny z bu dow nic twem, od lat
dzie li się z in ny mi swo ją wie dzą, pod trzy mu jąc w ten spo sób naj -
lep sze tra dy cje sztu ki bu dow la nej.

STANISŁAW�KOLANUS
Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Śród mie ście” w Gli wi cach
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ANETTA�RANOSZ
Nad in spek tor Pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach

za wy�so�ce�efek�tyw�ną�dzia�łal�ność�w Ze�spo�le�Nad�zo�ru�Spe�cja�-
li�stycz�ne�go�ds.�Bu�dow�nic�twa�Pań�stwo�wej�In�spek�cji�Pra�cy,�a tak�-
że�za wie�lo�let�nią�współ�pra�cę�z sa�mo�rzą�da�mi�za�wo�do�wy�mi�i go�-
spo�dar�czym�bu�dow�nic�twa�re�gio�nu.

Ab sol went ka Po li tech ni ki Kra kow skiej z ty tu łem in ży nie ra bu dow -
nic twa wod ne go. Po uzy ska niu upraw nień bu dow la nych do spra -
wo wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie w spe -
cjal no ści kon struk cyj no -bu dow la nej przy stą pi ła do człon ko stwa
w Ślą skiej Okrę go wej Izbie In ży nie rów Bu dow nic twa. Od 1998 ro -
ku pra cu je w Pań stwo wej In spek cji Pra cy w Ka to wi cach, gdzie
po ukoń cze niu stu dium dla pod in spek to rów pra cy w Ośrod ku Szko -
le nia PIP we Wro cła wiu zdo by ła upraw nie nia pań stwo we go in spek -
to ra pra cy. Z dniem 01.01.2007 r. otrzy ma ła mia no wa nie na nad -
in spek to ra pra cy. Swo ją pra cę za wo do wą ukie run ko wa ła
na pro wa dze nie kon tro li i nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, w szcze -
gól no ści w bran ży bu dow la nej, gdzie rów nież w sku tek po dej mo -
wa nych licz nych dzia łań o cha rak te rze pro mo cyj no -pre wen cyj nym
dą ży do kształ to wa nia kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy za rów no wśród
pra cow ni ków jak rów nież uczniów kształ cą cych się w za wo dach bu -
dow la nych.
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za pro�fe�sjo�nal�ne�i wy�so�ce�efek�tyw�ne�za�rzą�dza�nie�oraz�roz�wój
kie�ro�wa�ne�go�przed�się�bior�stwa�oraz�dwu�dzie�sto�let�nią�dzia�łal�-
ność�spo�łecz�ną�w Ślą�skiej�Izbie�Bu�dow�nic�twa.

Ur szu la Ma lok – jed na z człon ków za ło ży cie li Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa. Pa ni Ma lok od po cząt ku dzia łal no ści Izby peł ni spo łecz -
ną funk cję Prze wod ni czą cej Ko mi sji Re wi zyj nej.

Bar dzo ak tyw na za wo do wo. Pod kie row nic twem Pa ni U. Ma lok
prze pro wa dzo na zo sta ła kom pu te ry za cja za kła du, jak rów nież na -
stą pi ło utwo rze nie sie ci dys try bu cyj nej na te re nie ca łe go kra ju.
Ur szu la Ma lok swo im za an ga żo wa niem w spra wy za wo do we, du -
żą wie dzą fa cho wą oraz ja ko ko bie ta spo łecz nik cie szy się du żym
pre sti żem i au to ry te tem wśród za ło gi za kła du pra cy. Pa ni Ur szu la
Ma lok jest m.in. współ twór cą wzo rów użyt ko wych, któ re ma ją ak -
tu al ne za sto so wa nie.

Z ini cja ty wy Pa ni U. Ma lok pro wa dzo na jest rów nież dzia łal ność
cha ry ta tyw na i wspie ra ją ca. Z du żym za an ga żo wa niem p. Ur szu -
la Ma lok pod cho dzi do pro ble mów osób nie peł no spraw nych, cho -
rych i po krzyw dzo nych przez los. Oprócz spo tkań z oso ba mi kie -
ru ją cy mi n/w in sty tu cja mi, na któ rych do ra dza im w dzia ła niach
mar ke tin go wych i or ga ni za cyj nych, wspie ra je tak że fi nan so wo.

URSZULA�MALOK
Pre zes Za rzą du „ME TAL PLAST” Tar now skie Gó ry Sp. z o.o.
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dr JACEK�KACZMARCZYK
LEX -FIN Fi nan se i Ob rót Go spo dar czy – Do radz two i Usłu gi

za pro�fe�sjo�na�lizm�w za�kre�sie�pro�wa�dzo�ne�go�do�radz�twa�w za�-
kre�sie�za�mó�wień�pu�blicz�nych�oraz�ak�tyw�ną�wie�lo�let�nią�współ�-
pra�cę�ze�Ślą�ską�Izbą�Bu�dow�nic�twa.

Eks pert w za kre sie za mó wień pu blicz nych. Te ma ty ką „za mó wie -
nio wą” zaj mu je się po nad 25 lat, za nim jesz cze pod ję to pra ce
nad usta wo wą re gu la cją za mó wień pu blicz nych.

Od 1999 r. pro wa dzi wła sną dzia łal ność go spo dar czą (usłu gi do -
rad cze na rzecz Za ma wia ją cych i Wy ko naw ców, peł no moc nik stron
w po stę po wa niach przed KIO i są da mi, dzia łal ność szko le nio wa).

Z go spo dar ką Ślą ska zwią za ny od bli sko 20 lat. Po cząt ko wo z sek -
to rem fi nan so wym, pra cu jąc w ban ku GBG S.A. ja ko dy rek tor de -
par ta men tu ds. jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Na stęp nie, w ra -
mach pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej, do ra dzał jed nost kom
sa mo rzą do wym, a tak że wie lu ślą skim przed się bior com.

Jest au to rem po nad 110 ar ty ku łów z za kre su pra wa, teo rii i prak -
ty ki za mó wień pu blicz nych, pu bli ko wa nych głów nie w mie sięcz ni -
ku „Za mó wie nia Pu blicz ne – Do rad ca”, a tak że w kwar tal ni kach „Bu -
duj z Gło wą” oraz „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Czło nek Ra dy Pro gra mo wej mie sięcz ni ka „Za mó wie nia Pu -
blicz ne – Do rad ca” oraz Ra dy Pro gra mo wo -Kon sul ta cyj nej Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach.
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Zakład Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o.
w Bytomiu
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Za kład Bu dyn ków Miej skich w By to -
miu jest jed nym z naj więk szych
w kra ju za rząd ców wspól not

miesz ka nio wych. Obec nie za rzą dza
pra wie 1000 wspól not, w tym nie tyl -
ko z na sze go mia sta, ale np. z są sied -
nich Tar now skich Gór. – Dzia�ła�my

bar�dzo�do�brze,�a świad�czą�o tym�na�-

sze�wy�ni�ki�fi�nan�so�we.�Spół�ka�przy�no�-

si�zysk,�nie�ma�też�żad�nych�zo�bo�wią�-

zań� fi�nan�so�wych.� To� efekt� nie� tyl�ko

do�bre�go�za�rzą�dza�nia,�ale�tak�że�dzia�-

łań�na�praw�czych�prze�pro�wa�dzo�nych

w po�przed�nich� la�tach� –� stwier dza
Pre zes ZBM Ar tur Ko mor. Suk ce sy te
po twier dza ją też na gro dy przy zna -
wa ne Spół ce.

W ostat nich pię ciu la tach ZBM
w imie niu wspól not miesz ka nio wych
zre ali zo wał in we sty cje re mon to we
na kwo tę po nad 120 mln zł. War to
w tym miej scu wspo mnieć o mo der ni -
za cji bu dyn ków przy ul. Mic kie wi -
cza 12 i ul. We be ra 4, za któ re w la -
tach 2015-2016 otrzy mał od po wied nio
trze cie i pierw sze miej sce w kon kur sie
na in we sty cję ro ku or ga ni zo wa nym
przez Kra jo wą Izbę Go spo dar ki Nie ru -
cho mo ścia mi.

ZBM do pro wa dził do pod pi sa nia
z Urzę dem Mar szał kow skim umo wy
na re ali za cję pro jek tu pod na zwą „Za�-
stą�pie�nie�ma�te�ria�łów�azbe�sto�wych�ma�-

te�ria�ła�mi� nie�szko�dli�wy�mi� w wie�lo�ro�-

dzin�nych� bu�dyn�kach� miesz�kal�nych

w By�to�miu�oraz�uniesz�ko�dli�wie�nie�wy�-

ro�bów�azbe�sto�wych”. Wnio sek w po -
stę po wa niu kon kur so wym dla Dzia ła -
nia 5.2 Go spo dar ka od pa da mi,
pod dzia ła nia 5.2.1 Go spo dar ka od pa -
da mi ZIT Sub re gio nu Cen tral ne go
w sierp niu 2016 ro ku Spół ka przy go to -
wa ła w imie niu sied miu wspól not
miesz ka nio wych w któ rych wy stę pu je
azbest. Zgod nie z za ło żo nym har mo -
no gra mem w bu dyn kach dwóch wspól -
not miesz ka nio wych pra ce zo sta ną
zre ali zo wa ne w br. na to miast za koń cze -
nie ca łej in we sty cji prze wi dzia ne jest
na ko niec 2018 ro ku. Łącz na war tość
pro jek tu wy no si po nad 2,1 mln zł a do -
fi nan so wa nie jest w wy so ko ści 85%.
W efek cie we wspól no tach za rzą dza -
nych przez ZBM nie bę dzie już bu dyn -
ków za wie ra ją cych wy ro by azbe sto we.

– Or�ga�ni�zu�je�my�spo�tka�nia�z przed�sta�-

wi�cie�la�mi� wspól�not,� in�for�mu�je�my� ich

o tym,�jak�przy�go�to�wać�pro�jekt,�wy�peł�-

nia�my�wnio�ski� i za�ła�twia�my�wszel�kie,

czę�sto�bar�dzo�skom�pli�ko�wa�ne�for�mal�-

no�ści�po�trzeb�ne�do po�zy�ska�nia�unij�nej

do�ta�cji.�Wspól�no�ty�mo�gą�li�czyć�na na�-

szą�fa�cho�wą�po�moc,�a na�szym�za�da�-

niem�jest�przed�sta�wie�nie�miesz�kań�com

ak�cep�to�wal�nych� wa�run�ków� re�ali�za�cji

pro�jek�tu�–�mó wi Pro ku rent Spół ki Ja -
cek Pa nas. W po dob ny spo sób ZBM
wspie ra wspól no ty sta ra ją ce się o przy -
łą cze nie ich bu dyn ków do sie ci Przed -
się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej i – co
za tym idzie – li kwi da cję w miesz ka -
niach pie ców wę glo wych. Ta kie przed -
się wzię cie pla no wa ne jest na Strosz -
ku. Ma my na dzie ję, że wspól no ty
otrzy ma ją zgod nie z Uchwa łą Ra dy
Miej skiej do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 80% po nie sio nych kosz tów kwa li -
fi ko wa nych in sta la cji we wnętrz nych.
Po nad to ZBM wy stę pu je w imie niu
wspól not, któ ry mi za rzą dza, pod czas
ne go cja cji ce no wych z Tau ro nem.
Dzia ła jąc ja ko klient zbio ro wy, co ro -
ku ne go cju je kil ku pro cen to wą zniż kę
na za kup ener gii wy ko rzy sty wa nej
w czę ściach wspól nych bu dyn ków.

Za swo ją dzia łal ność Spół ka by ła ho -
no ro wa na wie lo ma za szczyt ny mi wy -
róż nie nia mi, wśród któ rych na le ży wy -
mie nić Śla ską Na gro dę Ja ko ści, Ślą ską
Wiel ką Na gro dę Bu dow nic twa, a tak -
że ty tuł Li de ra Za rzą dza nia przy zna ny -
mi ko lej no przez Ka pi tu łę Re gio nal nej
Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach, Ślą -
ską Izbę Bu dow nic twa oraz Kra jo wą
Izbę Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi.

Rów nież pro eko lo gicz ne dzia ła nia
ZBM zo sta ły wy so ko oce nio ne, co
zna la zło od zwier cie dle nie w otrzy ma -
niu przy zna nych przez WFO ŚiGW
oraz Pol ską Izbę Eko lo gii na gro dach
w po sta ci Eko Kar li ka i Eko lau rów. 

ZBM uda nie wdro żył Zin te gro wa ny
Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią i Śro do -
wi skiem zgod ny z nor ma mi
ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015,
otrzy mu jąc jed no cze śnie je go Cer ty -
fi ka ty.
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RYSZARD�SZPURA
WSPół WłA ŚCI CIEL, WI CE PRE ZES AIB SP. Z O.O. SP. K. W KNU RO WIE

Jest świad kiem zmian go spo dar czych Pol ski na prze strze -
ni 50 lat, li cząc tyl ko ak tyw ność za wo do wą. Jest jed nak nie
tyl ko ich ob ser wa to rem, lecz ak tyw nym uczest ni kiem.

Pan Ry szard Szpu ra – pierw sze la ta pra cy za wo do wej spę -
dził w Za kła dach Gu mo wych Gór nic twa  – Za kład „B” w Sie -
wie rzu. War to o tym okre sie wspo mnieć, bo tam prze szedł
wszyst kie szcze ble ka rie ry za wo do wej, od mi strza pro duk cji
do Dy rek to ra za kła du. W 1990 ro ku pry wa ty zu je za kład, za -
cho wu jąc miej sca pra cy dla 200 osób. W dwa la ta póź niej za -
kła da ze wspól ni ka mi fir mę AIB w Knu ro wie, sta jąc się
w 2003 ro ku jej współ wła ści cie lem.

La ta do świad czeń po ma ga ją mu w opa no wa niu nie zbęd nej
wie dzy, słu żą cej efek tyw ne mu za rzą dza niu w wa run kach go -
spo dar ki ryn ko wej.

Pan Pre zes Ry szard Szpu ra dzia ła dy na micz nie, fa cho wo. Re -
ali zu je du że in we sty cje,, wpro wa dza no we roz wią za nia tech nicz -
ne. Do cho dy fir my ro sną. Po wsta ją no we miej sca pra cy. Pro fe -
sjo nal ne ko rzy sta nie z fun du szy eu ro pej skich przy no si efek ty.

Zdol no ści me na dżer skie, ta lent or ga ni za cyj ny Pa na Ry szar -
da Szpu ry bu dzą sza cu nek i uzna nie:

Zło ty Me dal na Mię dzy na ro do wych Tar gach Po znań skich
za wy ro by naj wyż szej ja ko ści i in no wa cyj no ści, Ty tuł Li de ra
bran ży prze twór stwa two rzyw sztucz nych w Pol sce, Wiel ka Na -
gro da Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

Pan Ry szard Szpu ra jest ce nio ny za wiel ki, spo łecz ny wkład
pra cy w pro ces in te gro wa nia śro do wi ska bu dow la ne go wo je -
wódz twa ślą skie go. Przy po mnij my jest człon kiem za ło ży cie -
lem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa i ak tyw nym jej człon kiem
do dziś. Słu ży ra dą i swo im bo ga tym do świad cze niem za wo -
do wym. Wraż li wy na pro ble my spo łecz ne ma po czu cie mi sji
nie sie nia po mo cy in nym. Spół ka AIB za an ga żo wa na jest w sze -
ro ko ro zu mia ną po moc cha ry ta tyw ną. W ostat nich la tach to
ok. 600 ty się cy zło tych prze zna czo ne na po trze by m.in. przed -
szko li, szkół, pla có wek kul tu ry.

Zna my Ry szar da Szpu rę, je go pra cę i do ko na nia, je go oso -
bo wość i si łę cha rak te ru.

Ma my więc wiel ki za szczyt uho no ro wać na sze go przy ja cie -
la Ty tu łem Ho no ro wym wraz z Me da lem „Oso bo wość Bu dow -
nic twa Ślą skie go”

Ma�riusz�Czy�szek
Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

LAU�DA�CJA

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

Ty�tuł� Ho�no�ro�wy� wraz� z Me�da�lem� „Oso�bo�wość� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go”,
wrę�cza�my�oso�bom�wy�bit�nym,�któ�re�swo�ją�wy�trwa�łą,�dłu�go�let�nią�pra�cą�two�rzą
hi�sto�rię�go�spo�dar�czą�re�gio�nu�i kra�ju.�

XX Gala BudOWNICTWa
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KRYSTYNA�PIASECKA�
PRE ZES ZA RZĄ DU KA TO WIC KIEJ SPół DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ

Kry�sty�na Pia�sec�ka – jak że wy ra zi sta, barw na oso bo wość
w na szym śro do wi sku.

Ma ogrom ne za wo do we do świad cze nie, cier pli wość i czas
dla każ dej spra wy, na wet je śli jest to drob ny pro blem miesz -
kań ca osie dla.

Za rzą dza jed ną z naj więk szych i naj pręż niej dzia ła ją cych
spół dziel ni miesz ka nio wych w kra ju, od lat wy róż nia ją cą się
po zy tyw nie w za kre sie sto so wa nych roz wią zań or ga ni za cyj -
nych i nie zli czo nych pre kur sor skich ini cja tyw.

We dług wła snej au tor skiej kon cep cji Ka to wic ka Spół dziel nia
Miesz ka nio wa jest zor ga ni zo wa na na wzór kon fe de ra cji au to no -
micz nych jed no stek or ga ni za cyj nych. Da je to miesz kań com moż -
li wość du że go wpły wu na wszel kie, waż ne dla nich de cy zje.

Pa ni Pre zes Kry sty na Pia sec ka – za wsze ak tyw na, ener -
gicz na, za wsze bli sko ludz kich spraw. Zna po trze by człon ków
spół dziel ni i po tra fi im spro stać. U pod staw jej spraw ne go i efek -
tyw ne go za rzą dza nia le ży so lid ne wyż sze wy kształ ce nie
i bo ga ta wie dza fa cho wa zdo by wa na na prze strze ni lat.

Pa ni Kry sty na Pia sec ka po sia da pierw szy sto pień spe cja -
li za cji za wo do wej eko no mi sty w dzie dzi nie fi nan sów, ma upraw -
nie nia lu stra cyj ne oraz li cen cje za rząd cy i po śred ni ka w ob -
ro cie nie ru cho mo ścia mi. Im po nu je dłu go let nim sta żem pra cy
w Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, a od 1990 ro ku jest
nie prze rwa nie jej Pre ze sem Za rzą du. Cie szy się za ufa niem
i wiel kim au to ry te tem.

Spo łecz ność ślą ska jest dla niej za wsze na pierw szym miej -
scu, ale tem pe ra ment Kry sty ny Pia sec kiej nie po zwa la jej wy -
łącz nie na dzia łal ność lo kal ną.

Jest współ za ło ży ciel ką bar dzo wie lu funk cjo nu ją cych na te -
re nie kra ju or ga ni za cji go spo dar czych i spo łecz nych, m.in. ta -
kich jak: Kor po ra cja Ubez pie cze nio wa UNI QA, Unia Spół dziel -
ców Miesz ka nio wych w War sza wie. Dzia ła w Pol skim
To wa rzy stwie Miesz ka nio wym.

La ta wy bit nej pra cy Pa ni Pre zes Kry sty ny Pia sec kiej
na rzecz swo je go śro do wi ska są źró dłem sza cun ku i za słu -
żo nych do wo dów uzna nia.

Naj lep sza Spół dziel nia Wo je wódz twa ślą skie go, Do bra
Spół dziel nia, Li der Ryn ku, Eu ro li der w dzie dzi nie za rzą dza -
nia nie ru cho mo ścia mi, Sym bol Spół dziel czo ści, Wiel ka Na gro -
da Ślą skiej Izby Bu dow nic twa – to na gro dy i wy róż nie nia przy -
zna ne Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, któ rej ser cem
jest Kry sty na Pia sec ka.

Z wiel ką przy jem no ścią w imie niu ca łej spo łecz no ści bu dow -
la nej wrę cza my dziś Pa ni Pre zes Ty tuł Ho no ro wy wraz z Me -
da lem „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”

Ta�de�usz�Wnuk
Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

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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GENOWEFA�GRABOWSKA
PROFESOR ZW. DR HAB.

Prawo międzynarodowe i prawo europejskie nie ma dla niej tajemnic. Jako senator RP przewodniczyła komisji spraw zagranicznych
i integracji europejskiej oraz reprezentowała Senat w Konwencie ds. przyszłości Unii Europejskie. Posłanka do Parlamentu
Europejskiego wybrana w woj. śląskim. Jest autorką licznych prac naukowych. Korzystamy z tej wiedzy i dziękujemy za wybitnie
merytoryczną pomoc w wielu interesujących środowisko budowlane kwestiach.

Tytuł�
„pRZYJACIEL�

ŚLĄSKIEGO�BUDOWNICTWA”

Od 2008�ro�ku�Ko�le�gium�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�przy�zna�je�Ty�tuł�„Przy�ja�ciel�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”.�Ty�tuł�ten
przy�zna�wa�ny�jest�za wspie�ra�nie�ini�cja�tyw�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�nych�oraz�ści�słą�współ�pra�cę�z Fo�rum�w je�go�licz�nych�przed�-
się�wzię�ciach,�za two�rze�nie�sprzy�ja�ją�cych�wa�run�ków�dla�ak�tyw�no�ści�in�we�sty�cyj�nej�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim.
W re�ali�za�cji�wie�lu�am�bit�nych,�trud�nych�za�dań�Fo�rum�mo�że�li�czyć�na oso�by,�dla�któ�rych�pro�ble�my�są�waż�ne,�któ�re�w miar

swo�ich�moż�li�wo�ści�sta�ra�ją�się�po�móc�me�ry�to�rycz�nie�i or�ga�ni�za�cyj�nie.�Jed�nym�sło�wem�mo�że�li�czyć�na Przy�ja�ciół.

XX Gala BudOWNICTWa
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PIOTR�SPYRA
RADNY SEJMIKU WOJ. ŚLĄSKIEGO III  I  IV KADENCJI

• członek zarządu woj. śląskiego w l. 2008 – 2010 odpowiedzialny za infrastrukturę
• wicewojewoda śląski od 2011 – 2015.
• zawsze otwarty na problemy środowiska budowlanych, zna branżę, służy radą i pomocą, za co bardzo dziękujemy.

Tytuł�
„pRZYJACIEL�

ŚLĄSKIEGO�BUDOWNICTWA”

XX Gala BudOWNICTWa
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Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „OSKARD”
dzia ła na ryn ku miesz ka nio wym od 1958 r., w 2018 r. ob cho dzić bę dzie ju bi le usz 60-le cia
ist nie nia. Jest naj więk szą spół dziel nią miesz ka nio wą w Ty chach. Spół dziel nia spra wu je
za rząd nad 216 bu dyn ka mi miesz kal ny mi, w któ rych znaj du je się po nad 14 tys. lo ka li o łącz -
nej po wierzch ni po nad 679 tys. m2. Spół dziel nia dys po nu je 782 ga ra ża mi i miej sca mi
po sto jo wy mi o po wierzch ni po nad 12 tys. m2, 427 lo ka la mi użyt ko wy mi o po wierzch ni
po nad 37 tys. m2 oraz 32 pa wi lo na mi wol no sto ją cy mi. 

Dzia łal no ścią Spół dziel ni kie ru je Za rząd w skła dzie: 

–  Piotr Po lis – Pre zes Za rzą du,
– Woj ciech Są del – Za stęp ca Pre ze sa ds. Tech nicz no-Eks plo ata cyj nych, 
– Ewa Ma tu sik – Za stęp ca Pre ze sa ds. Eko no micz no-Fi nan so wych, Głów ny Księ go wy.

W swo ich struk tu rach TSM „OSKARD” po sia da Za kład Re mon to wo -Bu dow la ny, któ ry świad czy usłu gi w za kre sie kon -
ser wa cji i re mon tów in sta la cji we wnętrz nych, ro bót zwią za nych z do cie pla niem ścian i stro po da chów, ro bót ma lar -
skich, bru kar sko -dro go wych, mu rar sko -ślu sar skich, de kar skich, trans por to wo -sprzę to wych, kon ser wa cji zie le ni. 

Pro wa dzo na od wie lu lat i cie szą ca się ogrom nym za in te re so wa niem dzia łal ność spo łecz na, oświa to wa i kul tu -
ral na spra wi ła, iż Spół dziel nia sta ła się waż nym or ga ni za to rem ży cia spo łecz no -kul tu ral ne go w mie ście. Dzia łal ność
ta skie ro wa na jest przede wszyst kim do miesz kań ców za so bów spół dziel czych. W ra mach tej że dzia łal no ści funk -
cjo nu je 5 klu bów osie dlo wych oraz Spół dziel czy Dom Kul tu ry „Tę cza” z pręż nie dzia ła ją cą mo de lar nią, sku pia ją cą
pa sjo na tów mo de lar stwa w róż nym wie ku, któ rzy oprócz zgłę bia nia tech ni ki bu do wy mo de li tra dy cyj nych, po świę -
ca ją się kon stru owa niu mo de li zdal nie ste ro wa nych. Uczest ni cy tych za jęć bio rą udział w za wo dach o ran dze mi -
strzostw Pol ski w róż nych ka te go riach. 

Spół dziel cze obiek ty kul tu ral ne są miej scem spo tkań i za baw, speł nia jąc przy tym funk cję in te gra cyj ną. Or ga ni -
zo wa ne są kon cer ty, przed sta wie nia te atral ne, pre lek cje, licz ne wy sta wy prac ar ty stycz nych, wer ni sa że, spo tka nia
oka zjo nal ne (np. Dzień Bab ci i Dziad ka, Dzień Mat ki, Dzień Dziec ka, Mi ko łaj ki). W cią gu ro ku dzia ła oko ło kil ku dzie -

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD
ul. Henryka Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy
tel. 32 32-32-114, fax 32 227-84-01
e-mail: oskard@oskard.tychy.pl 
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się ciu sek cji sta łych i kó łek za in te re so wań o zróż ni co wa nej
te ma ty ce – od tra dy cyj nych sek cji spor to wych po przez sek -
cje ukie run ko wa ne na roz wój po sia da nych umie jęt no ści (ak -
tor skie, dzien ni kar skie), Klub Se nio ra, a koń cząc na ini cja ty -
wach nie co dzien nych, choć by ta kich jak Klub Mi ło śni ków
Ka nar ków i Pta ków Eg zo tycz nych. Or ga ni zo wa ne są rów nież
licz ne au to ka ro we wy ciecz ki kra jo znaw cze, wy ciecz ki ro we -
ro we i pie sze. Spół dziel nia jest part ne rem Re gio nal nych Zła -
zów Ro dzin nych oraz Pik ni ków Osób Nie peł no spraw nych.

W prze wa ża ją cej czę ści dzia łal ność ta obej mu je sfe rę
opie kuń czo- wy cho waw czą, ukie run ko wa ną na wy peł nie nie
cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży. Od wie lu lat w okre sie zi -
mo wym i let nim or ga ni zo wa ne są ma łe for my wy po czyn ku
dla dzie ci i mło dzie ży, w któ rych bie rze udział ok. 700
uczest ni ków. 

Służ by Spół dziel ni ko rzy sta ją z no wo cze snych form ko mu -
ni ka cji z miesz kań ca mi – za po śred nic twem stro ny in ter ne -
to wej użyt kow ni cy lo ka li mo gą uzy skać do stęp do apli ka cji
e -czyn sze w za kre sie swo ich roz li czeń ze Spół dziel nią oraz
ko rzy stać z usłu gi „new slet ter’a”, umoż li wia ją cej au to ma tycz -
ne otrzy my wa nie in for ma cji zwią za nych z bie żą cą dzia łal no -
ścią Spół dziel ni. Pro fil Spół dziel ni ist nie je rów nież na por ta -
lu Fa ce bo ok, co po zwa la do cie rać do sze ro kie go
gro na in ter nau tów i in for mo wać o naj waż niej szych wy da rze -
niach z ży cia Spół dziel ni. Od 1991 r. Spół dziel nia wy da je w na -
kła dzie 15 tys. eg zem pla rzy bez płat ny mie sięcz nik spół dziel -
czy „OSKARD”.

Po twier dze niem  wy so kiej  ja ko ści  usług  ofe ro wa nych  spół dziel com  są  licz ne  na gro dy  i wy róż nie nia

– w 2016 r. i 2017 r. przy zna no Spół dziel ni: 

1)   „GA ZE LĘ BIZ NE SU” – już po raz czwar ty Spół dziel nia zna la zła się w gro nie Ga zel Biz ne su, naj bar dziej dy na micz nych

pol skich przed się biorstw;

2)   cer ty fi kat „7 ZŁO TYCH ZA SAD SPÓŁ DZIEL CZO ŚCI” w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez Gru pę Me dium, wy daw cę mie -

sięcz ni ka „Ad mi ni stra tor” – Spół dziel nia zna la zła się w gro nie 11 li de rów w Pol sce, ja ko li czą cy się pod miot go -

spo dar czy oraz waż ny or ga ni za tor ży cia spo łecz no-kul tu ral ne go na te re nie mia sta Ty chy;

3)   I miej sce w „OGÓL NO POL SKIM RAN KIN GU SPÓŁ DZIEL NI MIESZ KA NIO WYCH” w ka te go rii spół dziel nie du że bez przy -

cho du z in we sty cji – or ga ni zo wa nym przez re dak cję mie sięcz ni ka „Do my Spół dziel cze”;

4)   cer ty fi ka ty „PRZED SIĘ BIOR STWO PRZY SZŁO ŚCI” nada ne przez Fun da cję Roz wo ju Edu ka cji i Szkol nic twa Wyż sze -

go i Agen cję PRC w III i IV edy cji Ogól no pol skie go Pro gra mu Cer ty fi ka cji Firm i In nych Jed no stek Pro wa dzą cych Dzia -

łal ność Go spo dar czą;

5)   na gro dę „NIE TYL KO MIESZ KA NIE” – za udział w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez re dak cję „Do mów Spół dziel czych”.
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Czas�ju�bi�le�uszu�to�czas�po�dzię�ko�wań,

wy�ra�że�nia�wdzięcz�no�ści�za współ�pra�cę,�oka�za�ną�po�moc,

za uczest�nic�two�w ży�ciu�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�nych.

Ta�ki�sym�bo�licz�ny�wy�miar

ma�Me�dal 20-le�cia�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

oraz�Me�dal�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,

wrę�cza�ny�z oka�zji 15-le�cia�Izby.

Me�da�l�20-lecia
ŚLĄSKIEJ�IZBY�BUDOWNICTWA

otrzy�ma�li:

ELŻBIETA�BIEŃKOWSKA
EU RO PEJ SKI KO MI SARZ DS. RYN KU WE WNęTRZ NE GO I USłUG, WI CE PRE ZES RA DY MI NI STRóW

ORAZ MI NI STER IN FRA STRUK TU RY I ROZ WO JU W LATACH 2013 – 2014

Me dal 20-le cia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa oraz Me dal Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
w po dzię ko wa niu za współ pra cę, za przy chyl ność dla bran ży bu dow la nej.

„Miej�od�wa�gę�po�słu�gi�wać�się�wła�sną�mą�dro�ścią”�–�twier�dzi�Pa�ni�Ko�mi�sarz�i bez�ogró�dek�sta�wia�so�bie
i pod�wład�nym�wy�so�kie�wy�ma�ga�nia,�roz�li�cza�sa�mo�dziel�ność�w my�śle�niu,�nie�uni�ka�emo�cjo�nal�nych�wy�po�wie�dzi.
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PIOTR�USZOK
PRE ZES ZA RZĄ DU SI LE SIA NO VA SP. Z O.O. PRE ZY DENT KA TO WIC W LA TACH 1998 – 2014

Ini cja tor utwo rze nia w Ka to wi cach Stre fy Kul tu ry, prze bu do wy śród mie ścia.
Zmia ny ja kie za cho dzą w kra jo bra zie Ka to wic na prze strze ni ostat nich lat ob ra zu ją go spo dar ska wi zję Pa na Pio tra Uszo ka

oraz je go wiel ka przy chyl ność dla bran ży bu dow la nej.

MIROSŁAW�SEKUŁA
MAR SZA łEK WOJ. ŚLĄ SKIE GO W LA TACH 2013 – 2014, PRE ZES NIK W LATACH 2001 – 2007

Zna pro ble my bran ży bu dow la nej, od po wie dzial ny za wie le waż nych in we sty cji,
czę sto trud nych jak bu do wa za da sze nia Sta dio nu Ślą skie go,

czy pro jek ty Za rzą du Dróg Wo je wódz kich
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ANDRZEJ�DOBRUCKI
PRE ZES KRA JO WEJ RA DY POL SKIEJ IZBY IN ŻY NIE RóW BU DOW NIC TWA

Ho no ro wa ny Me da lem 20-le cia Ślą skiej Izby Bu dow nic twa oraz Me da lem Ślą skiej Okrę go wej Izby Inż. Bu dow nic twa

Ety�ka�to�pod�sta�wa�dzia�ła�nia�in�ży�nie�ra�bu�dow�nic�twa.�Za�wód�za�ufa�nia�pu�blicz�ne�go�wią�że�się�z okre�ślo�ny�mi�wy�ma�ga�nia�mi:
uczci�wo�ści,�rze�tel�no�ści,�pra�wo�ści�wy�ko�ny�wa�nych�prac�–�to�bar�dzo�waż�ne�–�twier�dzi�Pan�An�drzej�Do�bruc�ki

XX Gala BudOWNICTWa

JACEK�KWIATKOWSKI
PRE ZES ZA RZĄ DU ZA KłA DU DO SKO NA LE NIA ZA WO DO WE GO W KA TO WI CACH

Eks pert w za kre sie kształ ce nia za wo do we go w for mach szkol nych, po zasz kol nych oraz ryn ku pra cy.
Je go wie dza w wie lu kwe stiach po ma ga roz wią zy wać pro ble my bran ży bu dow la nej.
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Od�zna�ki
„Za�słu�żo�ny�Dla�Bu�dow�nic�twa”

„Zasłużony�dla�Gospodarki�Komunalnej”

Odznaka
„ZASŁUŻONY�DLA�BUDOWNICTWA”

złota
Barbara�Kalota – Emerytka Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jerzy�Ruch – Emeryt Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Beata�Latkowska – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Odznaka
„ZASŁUŻONY�DLA�BUDOWNICTWA”

srebrna
Tadeusz�Nowak�– Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Odznaka
„ZASŁUŻONY�DLA�GOSPODARKI�KOMUNALNEJ”

złota
Anna�Kołodziejczyk – Emerytka Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Irena�Kowalik – Emerytka Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Mariola�Musiała – Starszy Administrator Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Marcin�Wielosik�– Kierownik Działu Organizacji i Kadr Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Odznaka
„ZASŁUŻONY�DLA�GOSPODARKI�KOMUNALNEJ”

brązowa
Jarosław�Bednarczyk�– Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Leszek�Boniewski – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jolanta�Chudy�– Administrator Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Radosław�Dosiak – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Anna�Kowalska�– Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Tadeusz�Oczko – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Odznaka
„ZASŁUŻONY�DLA�GOSPODARKI�KOMUNALNEJ”

srebrna
Małgorzata�Ciach – Starszy Specjalista Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Jan�Dobrowolski – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Andrzej�Duda – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Grażyna�Kniat – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr�Pieczara – Działacz samorządowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Alina�Strzoda – Starszy Specjalista Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Joanna�Wagner – Starszy Specjalista Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Na�okładce:�Hala�Widowiskowo-Sportowa�Arena�w�Gliwicach
Fot.�UM�GLIWICE


