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Sza now ni Pa) stwo
Prze ka zu je my Pa) stwu po dwój ny nu mer na sze go cza so pi sma. Za na mi wie -

le wy da rze), któ re wp&y n* &y na pod j* cie de cy zji o po dwój nym eg zem pla rzu.
No wy rok roz po cz* li $my przy go to wa nia mi do:

XVI !l% skie go Se mi na rium Bu dow la ne go w Ustro niu w mar cu br. o te ma -
ty ce m.in. prze gl% dów okre so wych bu dyn ków, zmian w pra wie czy po zy ski -
wa nia al ter na tyw nych (ró de& ener gii, ob cho dów 20-le cia !l% skiej Izby In #y -
nie rów Bu dow nic twa, wy bo rów do !O IIB, Wal ne go Zgro ma dze nia !l% skiej Izby
Bu dow nic twa.

Za cznij my po ko lei:
– XVI !l% skie Se mi na rium Bu dow la ne w Ustro niu wraz z po sie dze niem

Pre zy dium Fo rum Bu dow nic twa !l% skie go cie szy &o si* ogrom nym za in te re -
so wa niem. Jak za wsze atu ta mi se mi na rium by &y cie ka we pre zen ta cje, pre lek -
cje, wy k&a dy od zmian w pra wie bu dow la nym, prze pi sach o spó& dziel czo $ci
oraz naj bar dziej „na cza sie”, do ty cz% ce al ter na tyw nych (ró de& cie p&a i fo to -
wol ta iki. Te ma ty ka ta b* dzie roz wi ja na i pre zen to wa na na kon fe ren cji i ko lej -
nych se mi na riach. 

– W mar cu w sa li kon cer to wej NO SPR od by &a si* uro czy sta Ga la 20-le cia
!O IIB – wiel kie wy da rze nie w na szym re gio nie i w Pol sce, pod czas któ re go
na sza Izba zo sta &a wy ró# nio na Me da lem 20-le cia !lO IIB.

– W kwiet niu od by& si* XXI Zjazd spra woz daw czo -wy bor czy !O IIB, gdzie na ko lej n% ka den cj* na prze wod ni cz% ce go
!lO IIB zo sta& wy bra ny Pan Ro man Kar wow ski – ser decz ne gra tu la cje i #y cze nia dal szej tak owoc nej wspó& pra cy. Jed no -
cze $nie wszyst kim, któ rzy zo sta li po wo &a ni do pe& nie nia funk cji w !lO IIB, ser decz nie gra tu lu je my, #y cz%c efek tyw nej i sa -
tys fak cjo nu j% cej pra cy.

– W dniu 11 ma ja 2022 od by &o si* Wal ne Zgro ma dze nie !l% skiej Izby Bu dow nic twa. Wy bra no po now nie mo j% oso b* na funk -
cj* Pre zy den ta !IB, za co wszyst kim sk&a dam ser decz nie po dzi* ko wa nia, szcze gól nie za ob da rze nie mnie po raz ko lej ny
za ufa niem. Jed no cze $nie gra tu lu j* wszyst kim, któ rzy zo sta li wy bra ni do w&adz sta tu to wych na szej Izby. 

Na pierw szym po sie dze niu no wej Ra dy !IB po wo &a ne zo sta &y Ko mi sje Pro gra mo we, któ rych ce lem b* dzie zwi*k sze -
nie na szej ak tyw no $ci, gdy# po trze by na szych cz&on ków dla dal sze go bez piecz ne go roz wo ju i wspó& pra cy s% ogrom ne.
In for mu j* tak #e Pa) stwa, #e roz po cz* &y si* pra ce or ga ni za cyj ne dla po wo &a nia S% du Ar bi tra #o we go przy na szej Izbie. 

W cza so pi $mie znaj dzie cie Pa) stwo re la cje z na szych dzia &a). Pro sz* zwró ci- uwa g* na na sz% no w% na gro d* „Am ba -
sa dor No wo cze snych Tech no lo gii” – wspa nia &a sta tu et ka au tor stwa pro fe so ra Klau diu sza Fros sa. Na gro da ta b* dzie nada -
wa na w kil ku ka te go riach:

In no wa cyj ny pro dukt
In no wa cyj ny pro du cent
In no wa cyj ny pro jek tant, uczel nia itd.
In no wa cyj ny wy ko naw ca
In no wa cyj ny in we stor wdra #a j% cy no wo cze sne tech no lo gie 
In no wa tor dba j% cy o eko lo gi* i ochro n* $ro do wi ska. 
W ma ju by &o co raz mniej za cho ro wa) na Co vid 19 i po wo li wra ca my do nor mal no $ci.
Do pa d&a nas jed nak in fla cja, któ ra jak wcze $niej pi sa &em, by &a ocze ki wa na i prze wi dy wa na przez nas two rz% cych miej -

sca pra cy i p&a c% cych po dat ki.
Ca &y splot ró# nych czyn ni ków pro wa dzi do in fla cji i zu bo #e nia spo &e cze) stwa. Nie wol no za po mnie-, #e na prze &o mie

ro ku ka# dy z nas oso bi $cie czy ja ko fir ma zo sta& do tkni* ty wzro stem kosz tów ener gii, ga zu, pa li wa. Te zja wi ska prze nio -
s% si* bez po $red nio na wszyst kie ce ny od przy s&o wio wej mar chew ki po de we lo per skie miesz ka nia, sa mo chód, ubra nie,
ce ment, stal itp. Nie bez zna cze nia dla na sze go spo &e cze) stwa jest roz po cz* cie przez Ro sj* woj ny na Ukra inie. Agre sja
ta spo wo do wa &a nie spo ty ka n% od cza sów II woj ny $wia to wej mi gra cj* lud no $ci ukra i) skiej w wi*k szo $ci ma tek z dzie- -
mi. Spo &e cze) stwo na sze w nie spo ty ka ny spo sób wy ka zu je ogrom n% em pa ti* i ch*- po mo cy przy by wa j% cej do nas lud -
no $ci. To wiel ki eg za min na sze go spo &e cze) stwa. .y je my z na dzie j% na zwy ci* stwo Ukra iny w wal ce z oku pan tem i #ycz -
my im, aby Ukra ina by &a wol na. Mam g&* bo k% na dzie j*, #e na sze fir my bu dow la ne za an ga #u j% si* w od bu do w* wol nej Ukra iny. 

Ko) cz%c pro sz* $le dzi- na sze pro po zy cje wspó& pra cy, szko le) i in nych dzia &a), or ga ni za cji se mi na riów, kon fe ren cji, a tak -
#e og&o szo nych kon kur sów na na szej no wej stro nie in ter ne to wej. 

Ma riusz Czy szek

Pre zy dent !l% skiej Izby Bu dow nic twa
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Har mo nij nie
roz wi ja! mia sto

Roz mo wa
z Prezydentem
Sosnowca
ARKADIUSZEM
CH#CI$SKIM

– Na po cz%t ku krót kie pod su mo wa nie
czym So sno wiec mo #e si* po chwa li-
w dzie dzi nie bu dow nic twa, co do ko na li -
$cie ju# w ostat nich la tach?

– Za brzmi to ma &o skrom nie, ale ostat -
nie la ta to w So snow cu praw dzi wy bo om
in we sty cyj ny. Nie któ rzy miesz ka) cy su ge -
ru j% nam #e by $my tro ch* zwol ni li, bo sa -
mi nie na d% #a j% za zmia na mi. W ci% gu
ostat nich 6 lat na in we sty cje dro go we, in -
fra struk tu ral ne czy re kre acyj ne prze zna -
czy li $my kil ka set mi lio nów z&o tych. To re -
kord w hi sto rii So snow ca, ni gdy wcze $niej
nie in we sto wa li $my na ta k% ska l*.

– Pod czas ostat niej Ga li Bu dow nic twa
otrzy ma& Pan na gro d* !l% skiej Izby Bu -
dow nic twa: „Au to ry tet – Bu dow nic twa
i Go spo dar ki !l% skiej, tra dy cyj nie wr* cza -
n% za in dy wi du alizm, kre atyw no$c, kom -
pe ten cje i pro fe sjo na lizm. Jest to zna cz% -
ce wy ró# nie nie $ro do wi ska bu do wal ne go.
Ja kie dzia &a nia spo wo do wa &y, #e uho no -
ro wa no Pa na t% na gro d%?

– Naj le piej o to za py ta- sza now ne gro -
no, któ re nas oce nia &o. W So snow cu sta -
ra my si* roz wi ja- mia sto na wie lu p&asz -
czy znach. Z jed nej stro ny in we stu je my
w dro gi, z dru giej w in fra struk tu r* dla ro -
we rzy stów. Bu du je my no w% ha l* spor to -
w%, sta dion i lo do wi sko, a jed no cze $nie
trwa bu do wa no we go Eg zo ta rium. Roz -
wi ja my szko &y i nie za po mi na my o so sno -
wiec kich par kach. Sta ra my si* za cho wa-
rów no wa g*. 

– Ja kie s% obec nie naj wa# niej sze in we -
sty cje dla mia sta i je go miesz ka) ców.
Co no we go w naj bli# szym cza sie za mie -
rza si* wy bu do wa- w mie $cie ?

– Po raz pierw szy od 50 lat w So snow -
cu trwa bu do wa no wych miesz ka), mam
tu taj na my $li miesz ka nia bu do wa ne
przez mia sto, a nie przez pry wat nych in -
we sto rów. Bli sko 100 lo ka li bu du je my
przy ul. Trau gut ta, a nie mal 300 przy ul.
Naf to wej. W 2022 ro ku do u#yt ku od da -
ny zo sta nie Za g&* biow ski Park Spor to wy,

naj praw do po dob niej je dy ny w Eu ro pie
obiek tu, w sk&ad któ re go wcho dz% sta dion,
ha la i lo do wi sko, a wszyst ko to po &o #o ne
w bez po $red nim s% siedz twie. Je stem pe -
wien, #e jed n% z wi zy tó wek na sze go mia -
sta sta nie si* rów nie# no we Eg zo ta rium,
któ re go bu do wa w&a $nie trwa. Je go do -
pe& nie niem b* dzie Park Bio ró# no rod no -
$ci, któ re go bu do w* uko) czy li $my rok te -
mu, przy któ rym znaj du je si* Eg zo ta rium.

– Ja kie s% g&ów ne prio ry te ty w roz wo -
ju mia sta i ja kie wi dzi Pan naj wi*k sze za -
gro #e nia i ba rie ry w osia gni* ciu wy zna -
czo nych ce lów?

– Har mo nij nie roz wi ja- mia sto, nie za -
po mi na j%c o pod sta wo wych po trze bach
miesz ka) ców, dla któ rych rów nie wa# ny
jest re mont osie dlo we go chod ni ka, jak
i war ta dzie si%t ki mi lio nów z&o tych in we -
sty cja. Co do za gro #e) to wszy scy – nie
tyl ko sa mo rz% dy – bo ry ka my si* z dy na -
micz nie zmie nia j% cym si* ryn kiem, a w za -
sa dzie ce na mi. Wy ko naw com ci*# ko w tej
chwi li po pra wie osza co wa- swo je ofer ty,
bo ce ny na przy k&ad sta li czy sty ro pia nu
po tra fi% pod sko czy- o 100% w za le d wie
kil ka ty go dni. W tej chwi li ry nek jest wy -
j%t ko wo nie prze wi dy wal ny i to bar dzo
moc no od bi ja si* na pla no wa nych in we -
sty cjach. Na sze wy ce ny in we sty cji sprzed
kil ku mie si* cy nie ma ja wie le wspól ne go
z obec n% sy tu acj% na ryn ku do staw.
Do te go trze ba rów nie# do pi sa- cz* sto
nie doj rza &e de cy zje ze stro ny rz% du, któ -
re tak #e do dat ko wo wp&y wa j% na obec -
n% sy tu acj*.

– Ja k% ro l* od gry wa w So snow cu po -
moc Unii Eu ro pej skiej, ja kie $rod ki mia sto
ju# otrzy ma &o z UE i na co je prze zna czy -
&o i na co jesz cze li czy cie?

– Prze wrot nie od po wiem, #e nie ma gór -
ne go li mi tu wspar cia. Do So snow ca tra -
fi &o ju# po nad mi liard z&o tych ze $rod ków
eu ro pej skich. Szcze gól nie w ostat nich
la tach uda &o nam si* po zy ska- kil ka set mi -
lio nów z&o tych. Klu czo we jest tu taj po sia -

Region
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da nie do ku men ta cji, co znacz nie u&a twia
po zy ska nie $rod ków. Cza sem mu si my
t&u ma czy- rad nym i miesz ka) com, #e
prze zna cza my pie ni% dze na do ku men ta -
cj*, cho- jesz cze nie ma my za bez pie czo -
nych fun du szy na re ali za cj* za da nia. Re -
ali za cja tak wie lu in we sty cji bez po zy ska nia
$rod ków ze wn*trz nych by &a by nie mo# li -
wa. !rod ki eu ro pej skie s% klu czo we dla
ka# de go sa mo rz% du. Ma my na dzie j*, #e
uda nam si* uzy ska- wspar cie na kon ty -
nu acje prze bu do wy DK94 w So snow cu
oraz na do fi nan so wa nie dla bu do wy no -
we go w* z&a „Kli mon tów” z dro g% eks pre -
so w% S1.

– Fir my bu dow la ne wi dz% dla sie bie
szan s* w in we sty cjach ko mu nal nych.
Czy ta kie mo# li wo $ci stwa rza i stwa rza-
b* dzie w przy sz&o $ci So sno wiec? Czym
mia sto sta ra si* przy ci% gn%- in we sto rów?

– Sa mo rz%d to jest pew ny p&at nik. Je -
ste $my otwar ci na wspó& pra c* i ta kich
mo# li wo $ci w So snow cu jest na praw d* du -
#o. Trze ba pa mi* ta-, #e nie tyl ko mia sto
bez po $red nio pro wa dzi in we sty cje. W na -
szym przy pad ku jest jesz cze Miej ski Za -
k&ad Za so bów Lo ka lo wych, któ ry na du -
#% ska l* pro wa dzi mo der ni za cj* na szych
bu dyn ków miesz kal nych, od po wia da te#
za bu do w* no we miesz ka nia.

Je $li cho dzi o in we sto rów to te# mo #e -
my mó wi- o suk ce sach. Jed n% z pierw -

Park Bioró!norodno"ci

Egzotarium

3 Maja
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szych mo ich de cy zji, gdy zo sta &em pre -
zy den tem So snow ca by &a zmia na w re la -
cjach z in we sto ra mi. Ka# da fir ma, któ ra
zde cy du je si* na in we sty cje w So snow cu
mo #e li czy- na in dy wi du al n% opie k* na -
sze go pra cow ni ka. Dba my o to, aby in we -
stor mia& wspar cie pod czas zdo by wa nia
wszyst kich po trzeb nych po zwo le). Ta kie
po dej $cie spra wi &o, #e w ostat nich la tach
zna le( li $my na byw ców w&a $ci wie
na wszyst kie miej skie te re ny in we sty cyj -
ne. Te raz So sno wiec ko ja rzy si* ja ko mia -
sto wspie ra j% ce przed si* bior ców.

– Pa trz%c w przy sz&o$- jak wi dzi Pan ro -
l* So snow ca w na szej aglo me ra cji? Ja kie
to b* dzie mia sto za kil ka lat?

– Wkrót ce cze ka nas po cz% tek nie zwy -
kle wa# nej in we sty cji do ty cz% cej bu do wy
ko lei aglo me ra cyj nej. W&a $nie ko lej ma sta -
no wi- kr* go s&up ko mu ni ka cyj ny po mi* -
dzy So snow cem, sze rzej ca &ym Za g&* biem,
a Ka to wi ca mi i !l% skiem. Li cz* na to, #e
z ro ku na rok co raz wi*k sza licz ba miesz -
ka) ców zde cy du je si* na ko mu ni ka cj* pu -
blicz n%, a tym sa mym b* dzie my mia stem
z uspo ko jo nym ru chem sa mo cho do wym.
Zmie nia my So sno wiec na mia sto w któ -
rym do brze si* miesz ka, w któ rym mo# -
na sp* dza- wol ny czas. Miesz ka) cy co raz
bar dziej ce ni% so bie mo# li wo$- ak tyw ne -
go sp* dza nia cza su z ro dzi n% i nie mu si

by- to ko niecz nie wy jazd na Ju r*. Zwy czaj -
nie – po in ten syw nym dniu pra cy miesz -
ka) cy chc% ca &% ro dzi n% sp* dzi- wspól -
nie tro ch* cza su bli sko do mu, bez
ko niecz no $ci kil ku dzie si* cio mi nu to wych
po dró #y. To mia sto za pew nia j% ce opie k*
#&ob ko w% oraz w przed szko lach. Prze bu -
do wa na uli ca Ma &a chow skie go b* dzie
po cz%t kiem zmian w cen trum na sze go
mia sta i im pul sem w kie run ku po wsta nia
ko lej nych miejsc do sp* dza nia wol ne go
cza su. Oczy wi $cie nie za brak nie miej sca
na im pre zy spor to we i kul tu ral ne m.in.:
w Za g&* biow skim Par ku Spor to wym.

– Na ko niec py ta nie, któ re nie spo sób
te raz nie za da-. Zna ny jest Pan z za an ga -
#o wa nia na rzecz po mo cy po trze bu j% cym.
Or kie stra !wi% tecz nej Po mo cy Jur ka
Owsia ka w So snow cu za wsze znaj do wa -
&a naj lep szy kli mat do swych wspa nia &ych
dzia &a). Te raz sta je my wszy scy
przed ogrom nym wy zwa niem po mo cy dla
na szych go $ci, a by- mo #e wkrót ce
wspó& o by wa te li z Ukra iny. Jak So sno -
wiec – mia sto o jed nych z naj wi*k szych
w Pol sce tra dy cjach wie lo kul tu ro wo -
$ci – po ma ga i b* dzie po ma ga- uchod( -
com, szu ka j% cym wspar cie, opie ki, ale tak -
#e szan sy na nor mal ne #y cie i roz wój
w na szym kra ju?

– Miesz ka) cy So snow ca z po mo c% ru -
szy li od pierw sze go dnia woj ny. Jed na
z na szych zbió rek za ko) czy &a si* blo ka -
d% uli cy – po pro stu ty le osób przy je cha -
&o, aby od da- to wszyst ko, co naj po trzeb -
niej sze. Przy j* li $my kil ka na $cie ci* #a ró wek
da rów. Jed nak zbiór ki trwa j% ca &y czas. Ta -
kie fir my jak Ikea Ka to wi ce, Pep si Co,
Ama zon, DHL, Ca sto ra ma, Pi%t ni ca czy
Jysk – ka# de go ty go dnia prze ka zu j% do -
s&ow nie ti ry da rów. Uchod( ców trak tu je -
my jak go $ci. Sta ra my si*, aby mie li jak naj -
lep sze wa run ki. Wie lu z nich przy je cha &o
tu taj z jed nym ple ca kiem, jed n% tor b%. Zo -
sta wi li ro dzi ny. Opo wia da j% nam o tym, jak
ra kie ty la ta &y nad ich g&o wa mi. Nie któ rzy,
w&a $nie w So snow cu, do wie dzie li si*, #e
ich bli scy zgi n* li bro ni%c swo jej oj czy zny.
Ich opo wie $ci zo sta n% ze mn% na za wsze...
Na sze jed nost ki kul tu ry zor ga ni zo wa &y za -
j* cia z na uki j* zy ka pol skie go, za j* cia in -
te gra cyj ne, dzie cia ki mo g% ogl% da- baj -
ki po ukra i) sku – to wszyst ko po to, aby
cho- na chwi l* za po mnie li o wo jen nej trau -
mie. Do dat ko wo ofe ru je my po moc psy -
cho lo gicz n% (wspó& pra cu je my ze sto wa -
rzy sze niem, któ re w za kre sie te ra pii traum
jest szko lo ne przez izra el skich spe cja li -
stów), po $red nic two pra cy, bo wie my, #e
wie lu z uchod( ców chce w So snow cu zo -
sta-. Je ste $my na to otwar ci, a pry wat nie
je stem dum ny, #e da je my im schro nie nie.
Prze ka zy wa li $my tak #e da ry do miast na -
szych part ne rów w Ukra inie. Ti ry uda &y si*
do Der ga cze, Rów ne, Sam bo ra i Dro ho -
by cza. Na sze Przed si* bior stwo Ko mu ni -
ka cji Miej skiej w So snow cu prze ka za &o
do Lwo wa dwa au to bu sy. Ro bi my, co mo -
#e my, aby wes prze- Ukra in*. To po pro -
stu od ruch ser ca.

– Dzi* ku j* za roz mo w*.

Roz ma wia": DA NIEL BIE NEK 

AR KA DIUSZ CH& CI) SKI uro dzi& si* 5 czerw ca 1971 ro ku w So snow cu. Ab sol went Wy# szej Szko &y Hu ma ni tas w So -
snow cu na kie run ku ad mi ni stra cja pu blicz na. W la tach 1992-2011 pro wa dzi& w&a sn% dzia &al no$- go spo dar cz%. Od -
po wia da& m.in.: za kon tro l* ja ko $ci pro duk tów sta lo wych. W 2006 ro ku ob j%& man dat rad ne go Ra dy Miej skiej w So -
snow cu. W grud niu 2010 ro ku zo sta& wy bra ny na Prze wod ni cz% ce go Ra dy Miej skiej. W pa( dzier ni ku 2011 ro ku po wo &a ny
na sta no wi sko I Za st*p cy Pre zy den ta So snow ca. Od po wia da& m.in.: za in fra struk tu r* i go spo dar k* ko mu nal n%. Od czerw -
ca 2013 ro ku by& cz&on kiem za rz% du wo je wódz twa $l% skie go. Ja ko wi ce mar sza& ka za rz% dza& m.in.: Wy dzia &em Roz -
wo ju Re gio nal ne go, Go spo dar ki, Pro mo cji i Wspó& pra cy Mi* dzy na ro do wej oraz Tu ry sty ki i Spor tu. Po nad to od po -
wia da& za mo der ni za cj* Sta dio nu !l% skie go.
W li sto pa dzie 2014 ro ku w II tu rze wy bo rów pre zy denc kich w So snow cu po ko na& urz* du j% ce go pre zy den ta Ka zi -
mie rza Gór skie go uzy sku j%c 63,16 proc. g&o sów. W su mie g&o so wa &o na nie go 29284 miesz ka) ców So snow ca.
Czte ry la ta pó( niej z po wo dze niem ubie ga& si* o re elek cj*.
W pa( dzier ni ku 2018 ro ku w I tu rze wy bo rów pre zy denc kich po now nie zo sta& wy bra ny na ko lej n% ka den cj*.

Uzy ska& 66,72 proc. g&o sów. W su mie g&o so wa &o na nie go 55 618 miesz ka) ców So snow ca.
Re pre zen tu je So sno wiec w Zwi%z ku Miast Pol skich, !l% skim Zwi%z ku Gmin i Po wia tów a tak #e Gór no $l% sko -Za g&* biow skiej Me tro po lii.
Cz&o nek Za rz% du Sto wa rzy sze nia Tak! Sa mo rz% dy dla Pol ski.
Pry wat nie m%#, oj ciec trój ki dzie ci. Pa sjo nat spor tu.

ZPS

ZPS
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11 ma ja 2022 ro ku w Ka to wic kiej Spó& -
dziel ni Miesz ka nio wej od by &o si* Wal ne
Zgro ma dze nie !l% skiej Izby Bu dow nic twa.
Pod czas spo tka nia pod su mo wa no dzia -
&a nia Izby w mi nio nym okre sie i do ko na -
no wy bo ru w&adz Izby na ko lej n% ka den -
cj* oraz na kre $lo ne pla ny dzia &a nia
na naj bli# sz% przy sz&o$-. 

Na sa mym po cz%t ku spo tka nia po wi ta -
no, wr* cza j%c spe cjal ne cer ty fi ka ty, czte -
ry fir my, któ re sta &y si* no wy mi cz&on ka -
mi !l% skiej Izby Bu dow nic twa. 

Otwar cia Wal ne go Zgro ma dze nia do -
ko na& Pre zy dent Izby Ma riusz Czy szek, któ -
ry przed sta wi& spra woz da nie z dzia &al no -

$ci !l% skiej Izby Bu dow nic twa oraz Pre -
zy dium i Ra dy za lata 2020-2021.

Mi mo nie naj &a twiej szych oko licz no $ci
zwi% za nych z sy tu acj% epi de mio lo gicz n%
miniony rok by& wy pe& nio ny cie ka wy mi, s&u -
#% cy mi $ro do wi sko bu dow la ne mu im pre -
za mi 17 – 18 czerw ca 2021 r. w Ustroniu od -
by &o si* XIV !L" SKIE SE MI NA RIUM
BU DOW LA NE, pod czas któ re go na kre $lo -
no pro jekt „Pro gra mu” – wspól nych przed -
si* wzi*- me ry to rycz nych i or ga ni za cyj nych
uczest ni ków „Fo rum” w 2022 ro ku. Ma riusz
Ryb ka – Wi ce pre zy dent !l% skiej Izby Bu -
dow nic twa za pre zen to wa& bar dzo cie ka -
wy pro jekt „Rze tel ny wy ko naw ca”. Idea

pro jek tu po wsta &a w 2021 ro ku z ini cja ty -
wy oraz pod pa tro na tem !l% skiej Izby
Bu dow nic twa. Ce lem pro jek tu jest uwia -
ry god nie nie wi ze run ku pod mio tów go spo -
dar czych, któ rych us&u gi cha rak te ry zu j% si*
wy so k% ja ko $ci%, in no wa cyj no $ci% oraz
ter mi no wo $ci% wy ko ny wa nych prac. 

11-12 wrze $nia w Gli wi cach od by &y si* ju#
po raz 16 Tar gi Bu dow nic twa EXPO BUD.
Gli wic kie tar gi to im pre za te ma tycz -
na po $wi* co na sze ro ko po j* tej bran #y bu -
dow la nej, w któ rej uczest ni czy li wy staw -
cy, eks per ci oraz mi &o $ni cy urz% dza nia
i de ko ro wa nia do mu. Dwu dnio we wy da -
rze nie w Are nie Gli wi ce cie szy &o si* spo -

Wal ne Zgro ma dze nie 

Pod su mo wa nie
dzia "al no #ci, 
pla ny na przy sz"o#!



8 Forum Budownictwa !l"skiego (61/62) 2022

!l"ska Izba Budownictwa

rym za in te re so wa niem. Tar gi mia &y od $wie -
#y- wi zj* bu dow nic twa tra dy cyj ne go,
po ka za-, #e seg ment bu dow la ny nie stoi
w miej scu, a roz wi ja si*.

!l% ska Izba Bu dow nic twa, któ ra by &a
wspó& or ga ni za to rem im pre zy, tra dy cyj nie
za pre zen to wa &a si* na tar gach po przez
swo je sto isko i uho no ro wa &a swy mi na gro -
da mi wy staw ców.

Po rocz nej prze rwie, 24 i 25 wrze $nia
Tar gi Bu dow nic twa i Tar gi Tech nik Grzew -
czych po wró ci &y do Ha li pod D* bow cem
w Biel sku -Bia &ej w bar dzo do brej kon dy -
cji. Po mi mo wcze $niej szych obaw i za strze -
#e) – oka za &y si* du #ym suk ce sem. Tar gi
zo sta &y ob j* te Ho no ro wy mi Pa tro na ta mi
przez: Mi ni ster stwo Roz wo ju i Tech no lo -
gii, Mi ni ster stwo Kli ma tu i !ro do wi ska, Mar -
sza& ka Wo je wódz twa !l% skie go, Po s&a

do PE, Pre mie ra Je rze go Buz ka i Pre zy -
den ta Mia sta Biel ska -Bia &ej. Pa tro nen Tar -
gów by &a rów nie# na sza Izba.

13 pa( dzier ni ka 2021 r. W Ka to wi cach
pod pi sa no aneks do po ro zu mie nia
„FO RUM BU DOW NIC TWA !L" SKIE GO”.

Po wo &a ne w 2008 ro ku FO RUM BU -
DOW NIC TWA !L" SKIE GO jest plat for m%
wspól ne go dzia &a nia sa mo rz% dów za wo -
do wych oraz go spo dar czych, or ga ni za cji
po za rz% do wych oraz szkó& wy# szych dzia -
&a j% cych w sek to rze bu dow nic twa wo je -
wódz twa $l% skie go. 

Mi ja j% ce la ta, do ko nu j% ce si* zmia ny le -
gi sla cyj ne, dy na micz na sy tu acja ryn ko wa
oraz nie ocze ki wa ny okres pan de mii wy -
kre owa& po trze b* re or ga ni za cji Fo rum.
G&ów nym ce lem sta &y si* zin ten sy fi ko wa -
ne wspól ne dzia &a nia. Wy ko rzy sta nie do -

$wiad cze nia oraz me ry to rycz ne go po ten -
cja &u Sy gna ta riu szy tak, by dzia &a- efek -
tyw nie. By umac nia- i roz wi ja- re gio nal -
ne bu dow nic two. De fi nio wa- pro ble my,
kre owa- szan se, a na st*p nie szyb ko i sku -
tecz nie dzia &a-, z po sza no wa niem i za cho -
wa niem od r*b no $ci i do bre go imie nia ka# -
de go Sy gna ta riu sza Fo rum.

Z te go w&a $nie po wo du, do tych cza so wi
cz&on ko wie Fo rum pod j* li de cy zj* o zmia -
nie for mu &y dzia &a nia oraz o po sze rze niu
sze re gów o ko lej ne or ga ni za cje oraz sto wa -
rzy sze nia za wo do we i go spo dar cze z wie -
lo let nim do $wiad cze niem, w sze re gach któ -
rych od lat dzia &a j% oso bo wo $ci i au to ry te ty
go spo dar ki, i bu dow nic twa $l% skie go.

21 – 22 pa( dzier ni ka 2021 r. tra dy cyj nie
w Ustro niu od by &o si* XV !L" SKIE SE MI -
NA RIUM BU DOW LA NE.

Pod czas spo tka nia Pre zy dent Ma riusz
Czy szek omó wi& pod pi sa nie anek su do po -
ro zu mie nia „Fo rum Bu dow nic twa !l% skie -
go”, któ re na st% pi &o 13 pa( dzier ni ka 2021
r. w sie dzi bie !l% skiej Okr* go wej Izby In #y -
nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach. Se mi -
na rium cie szy &o si* re kor do w% fre kwen cj%.

19 pa( dzier ni ka w Te atrze Roz ryw ki
w Cho rzo wie od by &a si* XXIII GA LA BU -
DOW NIC TWA. Im pre za zor ga ni zo wa -
na po rocz nej prze rwie spo wo do wa nej
pan de mi% ko ro na wi ru sa przez !l% sk%
Izb* Bu dow nic twa i !l% sk% Okr* go w% Izb*
In #y nie rów Bu dow nic twa by &a oka zj%
do pod su mo wa nia 2-let nich do ko na)
$ro do wi ska bu dow la ne go na sze go re -
gio nu. Tra dy cyj nie w Ga li wzi* li udzia& par -
la men ta rzy $ci, w&a dze sa mo rz% do we
miast i po wia tów re gio nu, w&a dze sa mo -
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rz% dów za wo do wych, uczel ni wy# szych,
sto wa rzy sze) na uko wo -tech nicz nych oraz
przed sta wi cie le kra jo wych i re gio nal nych
or ga ni za cji po za rz% do wych bu dow nic twa.
W trak cie uro czy sto $ci na st% pi &o wr* cze -
nie od zna cze) re sor to wych, re gio nal nych,
od znak, me da li ho no ro wych, a przede
wszyst kim na gród kon kur su „!l% skie Bu do -
wa nie”. Uho no ro wa no rów nie# po raz dru -
gi i to za okres 2020-2021 lau re atów kon -
kur su „In #y nier Ro ku” zor ga ni zo wa ne go
przez !lO IIB, oraz po raz pierw szy wr* czo -
no Na gro dy Sztu ka i De sign w Prze strze -
ni Pu blicz nej i Sta tu et ki Bench Man.

Za ko) cze nie i pod su mo wa nie ro ku od -
by &o si* tra dy cyj nie pod czas spo tka nia
$wi% tecz ne go, któ re mia &o miej sce 16
grud nia 2021 r. w Zbro s&a wi cach.

Po przed sta wie niu spra woz da nia z dzia -
&al no $ci Izby Ur szu la Ma lok – Prze wod ni -
cz% ca Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta wi &a
spra woz da nie z dzia &al no $ci fi nan so wej
Izby za lata 2020-2021

Oba spra woz da nia pod da ne zo sta &y g&o -
so wa niu.

Wal ne Zgro ma dze nie !l% skiej Izby Bu dow -
nic twa w g&o so wa niu jaw nym przy j* &o:

– Spra woz da nie z dzia &al no $ci Izby
za la ta 2020-2021

– Spra woz da nie z dzia &al no $ci Ra dy Izby
za la ta 2020-2021

– Spra woz da nie z dzia &al no $ci Pre zy -
dium Izby za la ta 2020-2021

– Spra woz da nie z dzia &al no $ci fi nan so -
wej Izby za la ta 2020-2021

– Spra woz da nie z dzia &al no $ci Ko mi sji
Re wi zyj nej za la ta 2020-2021.

Na st*p nie Wal ne Zgro ma dze nie !l% -
skiej Izby Bu dow nic twa w g&o so wa niu
jaw nym, zgod nie z art. 20 pkt. 1c Sta tu -
tu oraz na pod sta wie uchwa &y re ko -
men du j% cej Ra dy Izby z dnia 24 mar -
ca 2022r., do ko na &o wy bo ru Pre zy den ta
!l% skiej Izby Bu dow nic twa w oso bie
Pa na Ma riu sza Czysz ka. By &a to je dy -
na kan dy da tu ra, zg&o szo na do ob j* cia
funk cji Pre zy den ta Izby.

Wal ne Zgro ma dze nie w g&o so wa niu
jaw nym po wo &a &o Ra d* Izby i Ko mi sj* Re -
wi zyj n%, a tak #e przy j* &o w po czet cz&on -
ków ja ko cz&on ka ho no ro we go !l% sk%
Okr* go w% Izb* In #y nie rów Bu dow nic twa
oraz przy j* &o w po czet cz&on ków !l% skiej
Izby Bu dow nic twa ja ko cz&on ków ho no -
ro wych: Ur szu l* Ma lok, An drze ja Ma de ja
i Pio tra Wo sin ka.

Na st*p nie Pre zy dent Izby Ma riusz Czy -
szek przed sta wi& Pro jekt – Pro gra mu
dzia &al no $ci sta tu to wej !l% skiej Izby Bu -
dow nic twa na rok 2022.

Bo ga ty pro gram przed si* wzi*- or ga ni -
za cyj nych Izby to od by te ju# w dniach 3 – 4
mar ca i cie sz% ce si* ogrom nym za in te re -
so wa niem i fre kwen cj% XVI !l% skie Se mi -
na rium Bu dow la ne w Ustro niu.

We wrze $niu br. planowana jest do
zorganizowania kon fe ren cja me ry to rycz -
na – „!l% skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic -
twa, Nie ru cho mo $ci”.



Pu blicz ne otwar cie kon kur su „!l% skie
Bu do wa nie – 2022” b* dzie mia &o miej sce
w jesz cze w 2 kwar ta le br.

X edy cja kon kur su „!l% skie Bu do wa -
nie – 2022” – z pu blicz nym otwar ciem b* -
dzie mia &a miej sce w dru gim kwar ta le br.

Ob cho dy „!l% skie go Dnia Bu dow la -
nych – 2022” – prze wi dzia no we wrze -
$niu br. 

Rów nie# we wrze $niu w Ustro niu od b* -
dzie si* XVII !l% skie Se mi na rium Bu dow -
la ne.

Na to miast w dniu 25 li sto pa da br. w Te -
atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie od b* dzie
si* XXIV Ga la Bu dow nic twa.

Spo tka nie $wi% tecz ne pod su mu je rok
w grud niu br. 

W$ród za da) Izby zna la z&o si* wy da wa -
nie w no wej for mu le cza so pi sma „Fo rum
Bu dow nic twa !l% skie go”, ak ty wi za cja
dzia &al no $ci szko le nio wej, wspó& pra ca ze
szko &a mi bu dow la ny mi w za kre sie szko -
le nia kadr dla bu dow nic twa, kon sul to wa -
nie pro jek tów le gi sla cyj nych, wspó& pra ca
z part ner ski mi izba mi go spo dar czy mi
i za wo do wy mi oraz in sty tu cja mi wo je -
wódz ki mi, po zy ski wa nie no wych firm
cz&on kow skich, uzy ski wa nie od zna cze)
pa) stwo wych i od znak ho no ro wych.

Wal ne Zgro ma dze nie !l% skiej Izby Bu dow -
nic twa w g&o so wa niu jaw nym przy j* &o: 

„Pro gram dzia &al no $ci sta tu to wej !l% skiej
Izby Bu dow nic twa na rok 2022” oraz „Pre -
li mi narz fi nan so wy” !l% skiej Izby Bu dow -
nic twa na rok 2022.

Pod czas spo tka nia za pre zen to wa no
no we: lo go Izby, roz wi% za nia gra ficz ne cza -
so pi sma FO RUM BU DOW NIC TWA !L" -
SKIE GO, lo go Kon kur su „!l% skie Bu do wa -
nie”, a tak #e sta tu et k* na gro dy
„AM BA SA DOR NO WO CZE SNYCH TECH -
NO LO GII”.

!l"ska Izba Budownictwa
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WR$ CZE NIE CER TY FI KA TÓW 
NO WYM FIR MOM CZ%ON KOW SKIM

EXI GEO Sp. z o.o. w Ka to wi cach Ham ster Pol ska Sp. z o.o. w Ryb ni ku

Ther mex -Ser wis Sp. z o.o. w Za brzu Za k&ad In #y nie rii Miej skiej Sp. z o.o. w Mi ko &o wie

W"a dze &l' skiej Izby Bu dow nic twa
Pre zy dent Ma riusz Czy szek

Cz&on ko wie Ra dy Izby
Fran ci szek Busz ka 
Ma riusz Czy szek
dr hab. in#. arch. Klau diusz Fross, prof. P!
Ra fa& Go du la
Grze gorz Go wa rzew ski
Grze gorz Gó ral
Krzysz tof Ka sper czyk
Jo an na Koch -Ku bas
dr hab. in#. Pa we& Krau se
dr hab. in#. Ma ciej Ma jor, prof. PCz
Ma rek No cu lak
An drzej No wak 

Wie s&aw Oko) ski
Kry sty na Pia sec ka
Piotr Po lis
Ma riusz Ryb ka
Jo lan ta So bek
Ry szard Szpu ra
Ka rol Wo( nicz ka
Agniesz ka Wój cik -Pod gór ska

Ko mi sja Re wi zyj na 
Se ba stian Kor czak
Bar tosz Kse)
Ja nusz Ro mik
Kry sty na Sze ja
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W dniach 3 – 4 mar ca 2022r. w ho -
te lu Ja skó& ka w Ustro niu od by &o si*
XVI !L" SKIE SE MI NA RIUM BU DOW -
LA NE – zor ga ni zo wa ne przez !l% sk%
Izb* Bu dow nic twa oraz uczest ni ków
Fo rum Bu dow nic twa !l% skie go: !l% sk%
Okr* go w% Izb* In #y nie rów Bu dow nic -
twa, Re gio nal ny Zwi% zek Re wi zyj ny
Spó& dziel czo $ci Miesz ka nio wej w Ka -
to wi cach i In sty tut Go spo dar ki Nie ru -
cho mo $ci w Ka to wi cach.

Otwar cia ob rad XVI Se mi na rium
do ko na li: Ma riusz Czy szek – Pre zy -
dent !l% skiej Izby Bu dow nic twa i Ro -
man Kar wow ski – Prze wod ni cz% cy
Ra dy !l% skiej Okr* go wej Izby In #y -
nie rów Bu dow nic twa. 

Ma riusz Czy szek na wst* pie omó wi&
pla ny Izby na rok 2022, a na st*p nie roz -
po cz* &y si* warsz ta ty: Rze tel ne prze -
gl% dy ko mi niar skie, a rze czy wi sto$-. Ma -
riusz Czy szek w swym wy st% pie niu
omó wi& spo sób u#yt ko wa nia prze wo -
dów i ka na &ów dy mo wych, spa li no wych
oraz wen ty la cyj nych, któ re po win ny by-
zgod ne z za &o #e nia mi pro jek tu tych
prze wo dów i ka na &ów, unie mo# li wia-
ogra ni cze nie lub utra t* ich dro# no $ci
i szczel no $ci, za pew nia- bez pie cze) -
stwo u#yt kow ni ków lo ka lu, za pew nia-
bez pie cze) stwo oraz ochro n* in te re -
sów u#yt kow ni ków in nych lo ka li, do któ -
rych przy le ga j% te prze wo dy i ka na &y. 

U#yt kow nik lo ka lu wy po sa #o ne go
w prze wo dy i ka na &y dy mo we lub spa -
li no we oraz wen ty la cyj ne jest obo wi% -

za ny za pew nia- ich spraw no$- tech -
nicz n% i u#yt ko w%, w przy pad ku wy -
st% pie nia ob ja wów $wiad cz% cych o za -
gro #e niu bez pie cze) stwa osób lub
mie nia za nie cha- u#yt ko wa nia in sta -
la cji ga zo wej i pod j%- sto sow ne dzia -
&a nia za rad cze oraz po in for mo wa-
w&a $ci we s&u# by i w&a $ci cie la o wy st% -
pie niu za gro #e nia.

Trze ba te# sys te ma tycz nie wy ko ny -
wa- czyn no $ci kon ser wa cyj nej, in for -
mo wa- w&a $ci cie la bu dyn ku o nie -
w&a $ci wym funk cjo no wa niu urz% dze)
spa li no wych, dy mo wych lub wen ty la -
cyj nych. 

U#yt kow nik lo ka lu ko rzy sta j% cy z prze -
wo dów i ka na &ów dy mo wych lub spa -
li no wych oraz wen ty la cyj nych mo #e po -
wie rza- na pra w* i kon ser wa cj* tych
urz% dze) wy &%cz nie oso bom po sia da -
j% cym $wia dec twa kwa li fi ka cyj ne okre -
$lo ne w od r*b nych prze pi sach. Po prze -
rób ce lub wy mia nie prze wo dy i ka na &y
dy mo we lub spa li no we oraz wen ty la cyj -
ne na le #y pod da- kon tro li.

Zgod nie z Pra wem Bu dow la nym
Art. 62.1. obiek ty bu dow la ne po win ny
by- w cza sie ich u#yt ko wa nia pod da -
wa ne przez w&a $ci cie la lub za rz%d c*
kon tro li okre so wej, co naj mniej raz

XVI &L(SKIE SEMINARIUM BUDOWLANE

O problemach energii 
i  zatrudnieniu
w budownictwie 

Mariusz Czyszek i Roman Karwowski
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w ro ku, po le ga j% cej na spraw dze niu
sta nu tech nicz ne go in sta la cji ga zo -
wych oraz prze wo dów ko mi no wych
(dy mo wych, spa li no wych i wen ty la cyj -
nych). Prze wo dy spa li no we na le #y
czy $ci- 2 ra zy w ro ku, prze wo dy
wen ty la cyj ne na le #y czy $ci- raz na rok.

Prze wo dy (ka na &y) ko mi no we w bu -
dyn ku: wen ty la cyj ne, spa li no we i dy mo -
we, pro wa dzo ne w $cia nach bu dyn ku,
w obu do wach, trwa le po &% czo nych
z kon struk cj% lub sta no wi% ce kon struk -
cje sa mo dziel ne, po win ny mie- wy -
mia ry prze kro ju, spo sób pro wa dze nia
i wy so ko$-, stwa rza j% ce po trzeb ny ci%g,
za pew nia j% cy wy ma ga n% prze pu sto -
wo$-, oraz spe& nia j% ce wy ma ga nia okre -
$lo ne w Pol skich Nor mach do ty cz% cych
wy ma ga) tech nicz nych dla prze wo -
dów ko mi no wych oraz pro jek to wa nia ko -
mi nów.

Te mat zwi% za ny z bez pie cze) stwem
i kon tro l% prze wo dów ko mi no wych kon -
ty nu owa& An drzej Wn* trzak – Pre zes Za -
rz% du Ter mo ko min Sp. z o.o. Sp K. 

O wy zwa niach sto j% cych przed spó& -
dziel nia mi miesz ka nio wy mi w aspek -
cje wzmac nia nia wiel kiej p&y ty mó wi&
Woj ciech P* kow ski – Dy rek tor Tech -
nicz ny fir my HIL TI (PO LAND).

Pod ko niec XX wie ku roz wój bu dow -
nic twa miesz ka nio we go w Pol sce
opar ty by& g&ów nie na bu dow nic twie
pre fa bry ko wa nym wiel ko p&y to wym.
Pla no wa na #y wot no$- pro jek to wa -
nych i re ali zo wa nych bu dyn ków z tych
lat (60-80-tych) by &a na oko &o 50-60
lat. Ten czas w&a $nie do bie ga ko) ca.
W zwi%z ku z tym bu dyn ki w du #ej cz* -
$ci za so bów Spó& dziel ni Miesz ka nio -

wych opar te na tym bu dow nic twie wy -
ma ga j% sta &e go i grun tow ne go mo der -
ni zo wa nia za rów no pod k% tem kon -
struk cyj nym, funk cjo nal nym, ale
rów nie# pod k%tem spro sta nia no -
wym wy ma ga niom i nor mom (np.
ciepl nym). Do brze wy ko na ne mo der -
ni za cje po zwo l%, wg wie lu eks per tów
w tej dzie dzi nie, prze d&u #y- #y wot no$-
pre fa bry ko wa nych kon struk cji bu dyn -
ków o ko lej ne 50, a mo #e na wet 100 lat.

Pa trz%c na za gad nie nie sze ro ko ro -
zu mia nej mo der ni za cji blo ków z wiel -
kiej p&y ty fir ma HIL TI mo #* za ofe ro wa-
po moc w in nych trud nych za gad nie -
niach zwi% za nych z na pra wa mi, re mon -
ta mi ta ki mi jak: mo co wa nie izo la cji
spe& nia j% cej naj wy# sze kry te ria rów -
nie# prze ciw po #a ro we, na pra w* bal -
ko nów lub ich od twa rza nie, po sze rza -

nie lub wy d&u #a nie, mo co wa nie ba lu -
strad, ba rie rek, wzmac nia nie $cian
p&yt war stwo wych kla tek scho do -
wych, za bez pie cze nia ppo#., mo co wa -
nie in sta la cji i wie le in nych.

Roz wi% za nie dla nie do bo rów ener -
gii na przy k&a dzie Spó& dziel ni Ener ge -
tycz nej „He lios” przed sta wi& Ar ka -
diusz Bo rek Pre zes Za rz% du In sty tu tu
Go spo dar ki Nie ru cho mo $cia mi, Pre zes
Za rz% du Spó& dziel ni Ener ge tycz nej
„He lios”.

Spó& dziel nia Ener ge tycz na HE LIOS,
to z za &o #e nia bez piecz na ini cja ty wa
z bar dzo du #ym po ten cja &em, ma j% -
ca na ce lu roz wój ener ge ty ki roz pro -
szo nej, z wy ko rzy sta niem m.in. in sta -
la cji od na wial nych (ró de& ener gii
(OZE), s&u #% cych pro duk cji ener gii
do za spo ka ja nia po trzeb cz&on ków
i u#yt kow ni ków Spó& dziel ni. Nie za prze -
czal n% ko rzy $ci% tej ini cja ty wy jest
stwo rze nie mo# li wo $ci uzy ska nia cz* -
$cio wej nie za le# no $ci ener ge tycz nej
od pod wy #ek cen ener gii od ze -
wn*trz nych do staw ców po przez ta) -
sz% w&a sn% ener gi*, co z ko lei b* dzie
zwi*k sza- bez pie cze) stwo ener ge -
tycz ne oraz ewen tu al nie umo# li wi
do dat ko wy przy chód dla cz&on ków
utwo rzo nej spó& dziel ni.

W zwi%z ku z no we li za cj% usta wy
o od na wial nych (ró d&ach ener gii (da -
lej: usta wa o OZE), wpro wa dzo no
do niej de fi ni cje pro su men ta zbio ro we -
go oraz pro su men ta wir tu al ne go. Wo -
bec po wy# sze go, za ist nia &a usta wo wa
mo# li wo$- i ce lo wo$- utwo rze nia
wspól ne go przed si* wzi* cia, ja kim jest
Spó& dziel nia Ener ge tycz na HE LIOS.

An drzej Wn# trzak Arkadiusz BorekWojciech P#kowski

Cezary Makles
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W my$l tej #e usta wy o OZE, spó& dziel -
nia ener ge tycz na mo #e by- dla swo -
ich cz&on ków pro su men tem zbio ro -
wym, a tak #e pro su men tem wir tu al nym
(dla spó& dziel ni miesz ka nio wych, wspól -
not miesz ka nio wych, przed si* bior -
ców, jed no stek sa mo rz% du te ry to rial -
ne go). Dla te go w&a $nie Spó& dziel nia
Ener ge tycz na HE LIOS b* dzie ini cjo wa -
&a, re ali zo wa &a oraz wspie ra &a fi nan so -
wo, tech nicz nie i lo gi stycz nie po dej mo -
wa ne przez jej cz&on ków za mie rze nia,
a tak #e pro wa dze nie in we sty cji zwi% -
za nych z pro duk cj% ener gii m.in. na da -
chach bu dyn ków swo ich cz&on ków.
Na to miast ewen tu al ne po wsta &e nad -
wy# ki ener gii u jed ne go cz&on ka b* dzie
mo g&a prze kie ro wy wa- do je go in nych
bu dyn ków lub do in ne go cz&on ka na -
le #% ce go rów nie# do SE He lios. Dla
cz&on ków za pew nio na b* dzie trans pa -
rent no$- dzia &a) Spó& dziel ni oraz ich
pod mio to we uczest nic two w przyj mo -
wa niu kie run ków i pla nów, a tak #e
uczest nic two w re ali zo wa nych przed -
si* wzi* ciach.

Istot ne de ta le przy pro jek to wa niu
i wy ko ny wa niu sys te mów ocie ple)
omó wi& Ce za ry Ma kles z fir my Ce re sit,
któ ry min. przed sta wi& hi sto ri* fir my Hen -
kel. Ce re sit to mar ka o naj d&u# szej tra -
dy cji w kle jo wej ofer cie fir my Hen kel. Jest
jed n% z naj bar dziej zna nych i naj wy #ej
oce nia nych ma rek che mii bu dow la nej
na $wie cie. Dzi$ Ce re sit po strze ga ny jest
ja ko eks pert w dzie dzi nie uk&a da nia p&y -
tek, izo la cji i uszczel nia nia ich pro fe sjo -
nal ne sys te my wy ko rzy sty wa ne s%
przez fa chow ców z bran #y bu dow la nej
w po nad 60 kra jach na $wie cie.

Cer ty fi ka cja wy ro bów bu dow la -
nych – sta lo we i alu mi nio we ele men -
ty kon struk cyj ne by &y te ma tem pre lek -
cji Do mi ni ka Bar tec kie go – Dy rek to ra
Cen trum Cer ty fi ka cji TÜV Thürin gen
Pol ska.

Mar ka „TÜV” to sy no nim so lid no $ci,
nie za wod no $ci i tro ski o bez pie cze) -
stwo. To tra dy cja, któ ra si* ga XIX wie -
ku. Sta &a tro ska o spe& nie nie wy mo gów
i re gu la cji do ty cz% cych bez pie cze) stwa
urz% dze), wy ro bów i in fra struk tu ry
prze my s&o wej, to wy zwa nie dla szyb -
ko zmie nia j% ce go si* ryn ku i prze my -
s&u 4.0. Ja ko nie za le# na jed nost ka
TÜV Thürin gen Pol ska po twier dza
zgod no$- prze strze ga nia prze pi sów
wy ni ka j% cych z norm, dy rek tyw i re gu -
la cji spe cy ficz nych dla da nej bran #y. 

TÜV jest w&a $nie po to, aby po móc
za pew ni- sze ro ko ro zu mia ne bez pie -
cze) stwo. TÜV Thürin gen Pol ska
ja ko je dy na jed nost ka nie miec ka
TÜV w Pol sce po sia da 50% ka pi ta &u
pol skie go. Ko rzy sta z glo bal nych roz -
wi% za), dzia &a jed nak zgod nie ze
spe cy fi k% ryn ku kra jo we go. Do ka# de -
go klien ta pod chodzi in dy wi du al nie,
aby jak naj do k&ad niej po zna- je go po -
trze by w kwe stii wy mo gów bez pie -
cze) stwa. Warsz ta ty – Za &o #e nia pro -
jek tu usta wy o zmia nie usta wy
o spó& dziel niach miesz ka nio -
wych – kon se kwen cje dla dzia &al no $ci
spó& dziel ni pro wa dzi &a Jo an na Koch -
-Ku bas – Pre zes Za rz% du Re gio nal ne -
go Zwi%z ku Re wi zyj ne go Spó& dziel czo -
$ci Miesz ka nio wej w Ka to wich.

To masz Król do rad ca biz ne so wy, tre -
ner, twór ca stra te gii roz wo ju pro ce sów

pro duk cyj nych, cer ty fi ko wa ny do rad -
ca zdro wo roz s%d ko we go za rz% dza nia
pro ce sa mi wg. Teo rii Ogra ni cze) Gol -
drat ta, za &o #y ciel In sty tu tu Do sko -
na le nia Pro duk cji, eks pert ze wn*trz -
ny Fun da cji plat for my Prze my s&u
Przy sz&o $ci omó wi& pro blem: Sk%d
wzi%- lu dzi do pra cy? Czy brak pra -
cow ni ków to pro blem, któ ry mo# na
szyb ko roz wi% za-?

Alek san dra Woj cie chow ska – G&ów -
ny ana li tyk ds. ba da) i ana liz – reg. li -
der ds. Zin te gro wa ne go Sys te mu
Kwa li fi ka cji In sty tu tu Ba da) Edu ka cyj -
nych omó wi &a te mat „Kwa li fi ka cje
ryn ko we w Zin te gro wa nym Sys te mi
Kwa li fi ka cji ja ko od po wied( na po trze -
by ryn ku pra cy”.

Kom pe ten cje i kwa li fi ka cje osób
sta no wi% szcze gól ne go ro dza ju ka pi -
ta&, któ re go zna cze nie ro $nie w wa run -
kach glo bal nej kon ku ren cji. Kom pe ten -
cje i kwa li fi ka cje mu sz% by- sta le
do sko na lo ne, aby umo# li wia &y oso bom
spro sta nie wy zwa niom zmie nia j% cych
si* tech no lo gii, z&o #o no $ci pro ce sów
go spo dar czych i spo &ecz nych. Tym sa -
mym ucze nie si* w ró# nych for mach,
miej scach i przez ca &e #y cie, ma j% ce
na ce lu roz wój kom pe ten cji i kwa li fi -
ka cji, sta je si* klu czem do zrów no wa -
#o ne go wzro stu go spo dar cze go i roz -
wo ju spo &e cze) stwa oby wa tel skie go.

Zin te gro wa ny Sys tem Kwa li fi ka cji.
Usta wa okre $la: za kres kwa li fi ka cji
w&% czo nych do ZSK, Pol sk% Ra m*
Kwa li fi ka cji, stan dar dy opi sy wa nia
kwa li fi ka cji za sa dy przy pi sy wa nia po -
zio mów PRK do kwa li fi ka cji, za sa dy
w&% cza nia kwa li fi ka cji do ZSK, wy mo -

Dominik Bartecki Joanna Koch-Kubas Tomasz Król
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gi dot. pod mio tów prze pro wa dza j% -
cych wa li da cj* i cer ty fi ko wa nie, za sa -
dy za pew nia nia ja ko $ci nad wa li da cj%
i cer ty fi ko wa niem.

Wy mie nio ne w Usta wie o Zin te gro wa -
nym Sys te mie Kwa li fi ka cji kwa li fi ka cje
ryn ko we stwa rza j% prze strze) dla przed -
si* biorstw oraz pod mio tów edu ka cyj -
nych i szko le nio wych do for mu &o wa nia
no wych kwa li fi ka cji w opar ciu o zi den -

ty fi ko wa ne za kre sy wie dzy, umie j*t no -
$ci i kom pe ten cje spo &ecz ne, któ re nie
zo sta &y jesz cze uwzgl*d nio ne w for mal -
nym sys te mie edu ka cji, lecz od po wia da -
j% na po trze by przed si* biorstw.

Kwa li fi ka cja to ze staw efek tów ucze -
nia si* w za kre sie wie dzy, umie j*t no -
$ci oraz kom pe ten cji spo &ecz nych
na by tych w edu ka cji for mal nej, edu -
ka cji po za for mal nej lub po przez ucze -

nie si* nie for mal ne, zgod nych z usta -
lo ny mi dla da nej kwa li fi ka cji wy ma ga -
nia mi, któ rych osi% gni* cie zo sta &o
spraw dzo ne w wa li da cji oraz for mal -
nie po twier dzo ne przez upraw nio ny
pod miot cer ty fi ku j% cy.

Naj cz*st sze b&* dy pod czas prze -
gl% dów okre so wych bu dyn ków przed -
sta wi &a Kry sty na Sze ja – Pre zes Za rz% -
du Baks Sp. z o.o.

Krystyna SzejaAleksandra Wojciechowska Marcin Szczygie$
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Fir ma Baks po wsta &a w pa( dzier ni -
ku 2014 ro ku. Two rz% j% lu dzie z wie -
lo let nim do $wiad cze niem oraz ogrom -
n% wie dz%, któ ra ca &y czas jest
po g&* bia na, aby $wiad czy- us&u gi
bu dow la ne na naj wy# szym po zio -
mie. Kom pe ten cje Baks Sp. z o.o. s%
do ce nia ne przez klien tów.

W ofer cie fir my znaj du j% si*: nad -
zór bu dow la ny, pro jek to wa nie ter mo -
mo der ni za cji, mo der ni za cji, prze -
bu do wy, re mon tów, prze gl% dy
tech nicz ne bu dyn ków, in wen ta ry -
za cja bu dow la na, kosz to ry so wa nie
prac bu dow la nych, od bio ry miesz ka)
i do mów od de we lo pe ra, spo rz% dza -
nie pro to ko &ów od bio ru do mu lub
miesz ka nia, do radz two na ka# dym
eta pie bu do wy. kom plek so we pro wa -
dze nie bu dów.

G&ów na sie dzi ba fir my znaj du je si*
w Ka to wi cach, jed nak dzia &a na te re -
nie ca &e go !l% ska oraz oko lic. Ofer t*
kie ru je do wszyst kich, któ rzy po -
trze bu j% pro fe sjo nal ne go wspar cia
z za kre su kom plek so wych us&ug bu -
dow la nych. 

Kry sty na Sze ja w swo im wy st% pie -
niu po ru szy &a pro ble my bra ku prze gl% -
du, prze gl% du wy ko na ne go przez nie -

upraw nio ne oso by, z&% for m* pro to ko -
&u, brak wpi sów do KOB.

Mó wi &a te# o kon tro lach bez piecz -
ne go u#yt ko wa nia obiek tu, któ ra
win na by- wy ko na na ka# do ra zo wo
po wy st% pie niu oko licz no $ci wy mie -
nio nych w art. 61.2 PB – wy &a do wa -
nia at mos fe rycz ne, wstrz% sy sej -
smicz ne, sil ne wia try, in ten syw ne
opa dy at mos fe rycz ne, osu wi ska zie -

mi, zja wi ska lo do we na rze kach i mo -
rzu i zbior ni kach wod nych, po #a ry,
po wo dzie – w wy ni ku któ rych na st* -
pu je uszko dze nie lub bez po $red nie
za gro #e nie ta kim uszko dze niem, mo -
g% ce spo wo do wa- za gro #e nie #y cia
lub zdro wia lu dzi, bez pie cze) stwa
mie nia lub $ro do wi ska.

Al ter na tyw ne (ró d&a ener gii dla
po kry cia za po trze bo wa nia cz* $ci
wspól nych bu dyn ków to te mat wy -
k&a du dr in#. Mar ci na Szczy g&a Pro -
dzie ka na ds. Wspó& pra cy i Roz wo ju
Wy dzia &u Elek trycz ne go Po li tech ni -
ki !l% skiej.

Za da nia pod wy# sze nia wy na gro -
dze nia przez wy ko naw c* w obec nej
sy tu acji go spo dar czej to te mat wy k&a -
du, któ ry przed sta wi& To masz Su& kow -
ski – W&a $ci ciel Kan ce la ri Pra wa Go -
spo dar cze go i Bu dow la ne go To masz
Su& kow ski.

Dys ku sja uczest ni ków za mkn* &a
pierw szy dzie) se mi na rium.

W dru gim dniu do ko na no pod su mo -
wa nia ob rad i przy j* to pro gram przed -
si* wzi*- Fo rum i usta le nie te ma ty ki
kon fe ren cji „XII !l% skie go Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo $ci”,
któ re od b* dzie si* we wrze$niu br.

Tomasz Su$kowski

Ekipa HILITI POLAND
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Spó& dziel nia Miesz ka nio wa „Me ta lurg”
w D% bro wie Gór ni czej ob cho dzi swo -
je 40-le cie. W uro czy sto $ci, któ ra od by -
&a si* w d% brow skim Mu zeum Miej skim
„Szty gar ka” 20 ma ja br. nie za bra k&o by -
&ych i ak tu al nych pra cow ni ków, dzia &a czy
sa mo rz% du spó& dziel cze go i za pro szo nych
go $ci. Wzi* li w nim udzia& m.in. Mar cin
Ba zy lak, pre zy dent D% bro wy Gór ni czej,
Ma riusz Czy szek, pre zy dent !l% skiej Izby
Bu dow nic twa, przed sta wi cie le spó& dziel -
ni miesz ka nio wych z re gio nu. Spo tka nie
by &o oka zj% do wspo mnie) i roz mów
o wy zwa niach spó& dziel czo $ci w ko lej nych
la tach. Ze bra ni otrzy ma li ju bi le uszo w% pu -

bli ka cj* pt. „Spó& dziel nia Miesz ka nio wa Me -
ta lurg w D% bro wie Gór ni czej 1981-2021”.

Wró- my do po cz%t ków

Spó& dziel nia Miesz ka nio wa „Me ta lurg”
po wsta je, po nie wa# bra ku je miesz ka) dla
pra cow ni ków Hu ty „Ka to wi ce”, Za k&a dów
Kok sow ni czych „Przy ja()” i in nych firm. Po -
za tym po trzeb na jest in sty tu cja, któ ra za -
rz% dza &a by ju# ist nie j% cy mi osie dla mi
miesz ka) za k&a do wych. Re je stra cja SM
„Me ta lurg” ma miej sce 12 grud nia 1981 r. 

– To czas two rze nia pod staw spó! dziel -
ni, któ ra zo sta !a po wo !a na do re ali za cji pro -

gra mu miesz ka nio we go re ali zo wa ne go
na rzecz KM Hu ta „Ka to wi ce” – wspo mi -
na Je rzy Ko za kie wicz, któ ry pe& ni& funk cj*
pre ze sa spó& dziel ni w la tach 1982 – 1987,
a w cza sie uro czy sto $ci ob cho dów 40-le -
cia spó& dziel ni otrzy ma& ty tu& pre ze sa
ho no ro we go SM „Me ta lurg”. 

– "rod ki fi nan so we na roz po cz# cie na szej
dzia !al no $ci sta no wi !a po %ycz ka za ci& -
gni# ta w kom bi na cie, do uzy ska nia któ rej
w du %ym stop niu przy czy ni! si# $p. Ry szard
Ry za, ów cze sny dy rek tor pra cy kom bi na -
tu – t&u ma czy Je rzy Ko za kie wicz. – Za l& %ek
za !o gi spó! dziel ni sta no wi !y pa nie m.in. Ja -
ni na Dzien niak, An na Maj chro wicz, Ma ria

„Me ta lurg” z wiel k' hi sto ri'

40 lat mi n) "o...

Ob cho dy 40-le cia SM „Me ta lurg” od by $y si# w Mu zeum Miej skim „Szty gar ka” w D% bro wie Gór ni czej. Ze bra ni wy ko na li pa mi%t ko w% fo to gra fi#
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Bed narz i Ma ria Ka pi ca. W tym cza sie pra -
ca w no wo po wsta !ej spó! dziel ni wy ma ga -
!a szcze gól ne go za an ga %o wa nia, ener gii, ini -
cja ty wy i przed si# bior czo $ci, któ r& na si
pra cow ni cy si# wy ka zy wa li.

Jed na z wi*k szych w re gio nie

W la tach 80. spó& dziel nia ad mi ni stru -
je lo ka la mi o po wierzch ni bli sko 300 tys.
m kw., wiel ki mi osie dla mi w D% bro wie
Gór ni czej – Go &o no gu (m.in. „Man hat tan”;
os. przy ul. Ka sprza ka, obec ne osie dla
przy al. Pi& sud skie go i Ciesz kow skie -
go), osie dla mi w So snow cu (np. osie dla -
mi w Za gó rzu i „!ro du la”) oraz w Ka to -
wi cach. Jest jed n% z wi*k szych spó& dziel ni
w re gio nie. Miesz ka nia s% od da ne „w po -
wier nic two” spó& dziel ni przede wszyst kim
przez Hu t* „Ka to wi ce”. Spó& dziel nia opie -
ku je si* tak #e sie cia mi cie p&ow ni czy mi, in -
sta la cja mi wo dy i ka na li za cji, pr% du w osie -
dlach. Pra cu je tu bli sko 500 osób.
Naj bar dziej do skwie ra j% awa rie sie ci. Jak
wspo mi na j% ów cze $ni pra cow ni cy cza sa -
mi awa rii jest po kil ka na $cie w ci% gu do -
by, bra ku je ma te ria &ów bu dow la nych.
Go spo dar ka PRL -u moc no da je si* miesz -
ka niów ce we zna ki, ale lu dzie si* nie
pod da j%. 

– Mó wio no wte dy, %e mo %e jest ci#% ko,
ale by !a do bra at mos fe ra. Lu dzie ina czej
ze so b& wspó! ist nie li, na fo rum za wo do -
wym i to wa rzy skim. W spó! dziel ni by! na -
praw d# faj ny ze spó! lu dzi, my $my wie dzie -
li, co chce my zro bi' – pod kre $la An drzej
Smol nic ki, od 1 kwiet nia 1988 ro ku,
do wrze $nia 1994 r. wi ce pre zes ds. za so -
bów po wier ni czych Hu ty „Ka to wi ce”
w SM „Me ta lurg”. – Pra cow ni cy, al bo mie li
miesz ka nie w za so bach re ali zo wa nych
przez spó! dziel ni#, al bo w za so bach po -
wier ni czych. Wszyst ko kr# ci !o si# wo kó!
ich %y cio wych pro ble mów, dla te go po tra -
fi li si# an ga %o wa'. Np. osie dle „przy Gwie( -
dzie”, (wcze $niej przy ul. Wy bic kie go
i Ce dle ra, dzi$ Ciesz kow skie go w D& bro -
wie Gór ni czej) awa ria sie ci. Ru ra bie g!a
na g!# bo ko $ci kil ku me trów, mu sia !a tam
wje cha' ko par ka. Te go nie da !o si# zro bi'
w ci& gu jed ne go dnia, pra c# za czy na !o si#
ra no, a ko) czy !o wie czo rem na st#p ne go.
Wia do mo by !o, %e ci lu dzie s& bez wo dy
czy bez cie p!a, ale nie na rze ka li, by li wo -
bec sie bie od po wie dzial ni, wy ro zu mia li. 

– Mu si my te% pa mi# ta', %e wy st# po wa -
!y ogrom ne bra ki w ma te ria !ach bu dow -
la nych, na któ re trze ba by !o ro bi' rocz ne
za mó wie nia, a i tak do sta wa !o si# tyl ko zni -
ko m& cz#$' po trzeb nych rze czy – do da -
je An drzej Smol nic ki. – Wi& %e si# z tym
pew ne zda rze nie. Po trzeb ne by !y mio t!y,
z wi tek, tzw. „ulicz ni ce”, któ re si# bar dzo

zu %y wa !y, dla te go rocz nie po trze bo wa li -
$my ich na wet 1,5 ty si& ca. Za mó wi !em
wi#k sz& ilo$', 9 tys. sztuk. By !em pe wien,
%e ty le nie do sta n#. A tu przy je cha !o 9 tys.
mio te!, cze ka j& w wa go nie w Z&b ko wi cach.
Nie wie dzia !em, co ro bi'. Ob dzwo ni !em
in ne spó! dziel nie, b!y ska wicz nie mio t!y si#
ro ze sz!y. Le d wo zo sta wi !em dla na szych
za so bów 2 tys. sztuk...

W Ol ku szu i w D% bro wie

– Na prze !o mie lat 80. i 90. roz po czy -
na li $my du %e in we sty cje bu dow la ne, po -
wsta !y Osie dla „S!o wi ki” w Ol ku szu
i przy ul. Au gu sty ni ka w D& bro wie Gór -
ni czej. Wy ko naw c& d& brow skiej in we -

sty cji by! „Fa bud” Sie mia no wi ce, pro jekt
wy ko na! „In we st pro jekt” "l&sk. To by !o bu -
dow nic two „z wiel kiej p!y ty”, ale ta kiej po -
rz&d nej „wiel kiej p!y ty” (W70) – mó wi Mie -
czy s&aw Sud nik, pre zes SM „Me ta lurg
w la tach 1987 – 1991, wcze $niej wi ce pre -
zes spó& dziel ni ds. in we sty cyj nych. – Wró' -
my do Ol ku sza. To osie dle by !o po t#% n&
in we sty cj&, któ ra obej mo wa !a ca !y kom -
pleks bu dyn ków miesz kal nych usy tu -
owa nych wo kó! pla cu cen tral ne go z wie -
%& ze ga ro w&. Pro ble mem by !a kwe stia
w!a sno $ci te re nów, któ re na le %a !y do osób
pry wat nych. Spó! dziel nia mu sia !a je w ca -
!o $ci wy ku pi'. I tak do brze jed nak,
%e w Ol ku szu wol ne te re ny pod bu dow -
nic two w ogó le by !y. 

W ob cho dach uczest ni czy li pra cow ni cy spó$ dziel ni i przed sta wi cie le sa mo rz% du spó$ dziel cze -
go oraz za pro sze ni go "cie: Mar cin Ba zy lak, pre zy dent D% bro wy Gór ni czej, Ma riusz Czy szek,
pre zy dent &l% skiej Izby Bu dow nic twa

An drzej Ma dej, pre zes SM „Me ta lurg” otrzy ma$ ty tu$ cz$on ka ho no ro we go &l% skiej Izby Bu dow nic twa
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Na po cz%t ku XXI w.
spó$ dziel nia zre ali zo wa $a m.in.

osie dle do mów jed no ro dzin nych
przy ul. Ko tar bi' skie go. 

Osie dle Ro bot ni cze SM „Me ta lurg”
w D% bro wie -Z%b ko wi cach

Np. obok ist nie j& ce go Osie dla „S!o wi -
ki” mia !o po wsta' dru gie, ale in we sty cja
nie do sz!a do skut ku. (Po dob nie jak no -
we osie dle po mi# dzy Po go ri& III i dzi siej -
sz& „IV” w D& bro wie, któ re mia !o by' bli( -
nia cze do ol ku skie go, któ re te% nie zo sta !o
zre ali zo wa ne). 

Czar ne chmu ry nad spó& dziel ni%

Wiel kim t%p ni* ciem oka zu je si* wy po -
wie dze nie umo wy „o po wier nic twie”
przez hu t* w 1990 r. (Hu ta prze j* &a miesz -
ka nia z po wro tem, a pó( niej za cz* &a je wy -
prze da wa-, po wsta wa &y wspól no ty miesz -

ka nio we). W spó& dziel ni po zo sta je garst -
ka pra cow ni ków, któ rzy za rz% dza li no wo
po wsta j% cym osie dlem przy ul. Au gu sty -
ni ka w D% bro wie Gór ni czej -Cen trum,
osie dlem Ro bot ni czym w Z%b ko wi cach
i bu dyn ka mi przy ul. Tie riesz ko wej w Go -
&o no gu. W mi* dzy cza sie ze spó& dziel ni wy -
&% czy &a si* cz*$- pra cow ni ków, któ rzy
stwo rzy li SM „No wa” w Ol ku szu i ad mi ni -
stro wa li no wym osie dlem „S&o wi ki”.

La ta 90. i XXI wiek

Spó& dziel nia ca &y czas in we stu je, co wy -
ró# nia j% na tle in nych w re gio nie. No we

bu dow nic two po wsta je przy ul. Ko per ni -
ka, Sta rej (po nad 200 miesz ka)), Ko tar -
bi) skie go w D% bro wie (osie dle do mów
jed no ro dzin nych). Po za tym w 2005 r.
wpro wa dzo no sys tem za rz% dza nia ja ko -
$ci% ISO 9001:2000, ja ko w jed nej z pierw -
szych spó& dziel ni w wo je wódz twie. Pod -
kre $la to tak #e Zbi gniew Dur czok,
wie lo let ni pre zes Za rz% du Re gio nal ne go
Zwi%z ku Re wi zyj ne go Spó& dziel czo $ci
Miesz ka nio wej. 

– Cz!on ka mi na szej spó! dziel ni w wi#k -
szo $ci by li pra cow ni cy Hu ty „Ka to wi ce”
i Kok sow ni Przy ja(), ale rów nie% in ni, któ -
rzy ocze ki wa li na miesz ka nie, miesz ka) -

Osie dle SM „Me ta lurg” przy ul. Au gu sty ni ka w D% bro wie Gór ni czej

Zdj#cia: mat. prasowe
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cy D& bro wy i oko lic. Ka% dy z nich chc&c
miesz ka' w !ad nie za dba nym bu dyn ku
ocze ki wa! nie tyl ko prac wy ko ny wa nych
przez spó! dziel ni#, ale te% an ga %o wa! si#
sam, by tak by !o – t&u ma czy An drzej
Ma dej, pre zes SM „Me ta lurg” (zwi% za ny ze
spó& dziel ni% od 1989 r.). – W tym miej scu
wa% na jest wspó! pra ca z mia stem, któ re
w ostat nich la tach, np. w ra mach Bu d%e -
tu Par ty cy pa cyj ne go da !o mo% li wo$', %e
wszy scy miesz ka) cy bez po dzia !u, (na to
ja kie to s& za so by czy spó! dziel ni, czy gmi -
ny) mo gli po pra wia' miej sca swo je go
za miesz ka nia. 

Tak #e w osie dlach SM „Me ta lurg” po -
wsta &y pla ce za baw, par kin gi. Miesz ka) -
cy sa mi zg&o si li te#, by do$- za nie dba ny
te ren przy „Po mni ku 10. po wie szo nych”
w Osie dlu przy ul. Au gu sty ni ka w D% bro -
wie zo sta& &ad nie w ra mach Bu d#e tu Par -
ty cy pa cyj ne go przez mia sto upo rz%d -
ko wa ny. 

– "wiad czy, to o tym %e wspó! pra ca
wszyst kich miesz ka) ców D& bro wy przy -
no si efek ty, a ro l# wio d& c& dzier %y gmi -
na, któ ra ko or dy nu je wszyst kie spra wy
na od po wied nim szcze blu tak, by nie by -
!o en klaw za nie dba nych. Do brze si#
dzie je, %e od d!u% sze go cza su w!a dze
mia sta re ali zu j& pro gra my, któ re te mu s!u -
%&. Wa% ny jest te% Pro gram Re wi ta li za -
cji, któ ry w mie $cie funk cjo nu je. Spó! dziel -
nia zg!o si !a do re wi ta li za cji 6 bu dyn ków
w Osie dlu Ro bot ni czym i przy ul. Tie riesz -
ko wej. Zo bo wi& za nie wy ko na li $my – do -
da je pre zes An drzej Ma dej. – Te przy k!a -
dy $wiad cz& do bit nie, %e na sze zwi&z ki
z mia stem s& bar dzo cen ne i wa% ne. Na -
si miesz ka) cy s& d& bro wia na mi, wszyst -
kim nam za le %y, by mia sto by !o do brym
miej scem do za miesz ka nia i do wy po -
czyn ku.

No we funk cje spó& dziel ni

Spó& dziel nie miesz ka nio we nie cie -
sz% si* do br% opi ni% spo &ecz n%. SM „Me -
ta lurg” miesz ka) cy jed nak do ce ni li, dzi$
za rz% dza ona 62. nie ru cho mo $cia mi
w&a sny mi i wspól not miesz ka nio wych.
To bu dyn ki wie lo ro dzin ne, osie dle do mów
jed no ro dzin nych, lo ka le u#yt ko we, ga ra -
#e. Sta wia j%c na oszcz*d no$- ener gii
i eko lo gi*. 

„Me ta lurg” za swo j% pra c* otrzy ma& rów -
nie# wie le na gród i wy ró# nie), np. Wiel -
k% Na gro d* Pre zy den ta !l% skiej Izby Bu -
dow nic twa. Wy ró# nia no te# przed sta wi cie li
Za rz% du i Ra dy Nad zor czej. 20 ma ja br.
pod czas ob cho dów ju bi le uszu 40-le cia
SM „Me ta lurg” An drzej Ma dej, pre zes
SM „Me ta lurg” otrzy ma& ty tu& cz&on ka ho -
no ro we go !l% skiej Izby Bu dow nic twa

w Ka to wi cach. Mar cin Ba zy lak, pre zy dent
D% bro wy Gór ni czej, pod kre $la& pod czas
uro czy sto $ci, #e spó& dziel nia to lu dzie,
cz&on ko wie, pra cow ni cy, sa mo rz%d spó& -
dziel czy. Ma riusz Czy szek, pre zy dent !l% -
skiej Izby Bu dow nic twa rów nie# pod -
kre $la, jak wa# n% ro l* pe& ni% spó& dziel nie
miesz ka nio we dla spo &e cze) stwa i jak
istot ne jest pa mi* ta nie o oso bach wa# nych
dla na sze go re gio nu w kon tek $cie je go go -
spo dar ki, a zw&asz cza bu dow nic twa.

– Ju bi le usz SM „Me ta lurg” przy po mi -
na nam, %e "l&sk two rzy li lu dzie zwi& za -
ni z bu dow nic twem, m.in. pre zy den ci "l& -
skiej Izby Bu dow nic twa $p. Bar ba ra
Bli da i Ta de usz Wnuk. O tych po sta ciach
trze ba przy po mi na' zw!asz cza lu dziom
m!o dym. W!a $nie lu dzie m!o dzi, by zdo -
by' miesz ka nie na pre fe ren cyj nych wa -
run kach mu sz& si# te raz zrze sza' i two -
rzy' spó! dziel nie. De we lo pe rzy nie

za pew ni& ta) sze go bu dow nic twa spo -
!ecz ne go, z któ re go zre zy gno wa !y te%
mia sta. Po zo sta je spó! dziel czo$' i spó! -
dziel nie – zwra ca& uwa g* pod czas ob cho -
dów Ma riusz Czy szek. 

Przed sta wi cie le SM „Me ta lurg” wy st% -
pi li do !l% skiej Izby Bu dow nic twa o uho -
no ro wa nie pre zy den ta Mar ci na Ba zy la ka
ty tu &em au to ry te tu go spo dar ki $l% skiej
za re ali zo wa nie w D% bro wie no we go,
kom plek so we go sys te mu ko mu ni ka cji
i wspól ne in we sty cje mia sta – PKP i „Tram -
wa jów !l% skich”.

Na za ko) cze nie ze bra ni otrzy ma li ju bi -
le uszo w% pu bli ka cj* Agniesz ki Zie li) skiej
pt. „Spó& dziel nia Miesz ka nio wa Me ta lurg
w D% bro wie Gór ni czej 1981-2021”.

Agniesz ka Zie li# ska
Zdj# cia: Da riusz No wak

Hi sto rii spó$ dziel ni „Me ta lurg” po "wi# co na jest pi#k nie wy da na mo no gra fia au tor stwa zna nej "l% -
skiej dzien ni kar ki Agniesz ki Zie li' skiej. Sta ran nie przy go to wa na pra ca za wie ra ogrom n% ilo"( in -
for ma cji na te mat spó$ dziel ni ilu stro wa nych uni ka to wy mi zdj# cia mi.
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God na uwa gi jest zor ga ni zo wa na w ho lu biu ra Izby
Ga le ria Wy dzia &u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l% skiej pre -
zen tu j% ca gra fi ki wy ko na ne przez stu den tów ar chi tek -
tu ry pod czas za j*- z przed mio tu Gra fi ka Ar ty stycz -
na pod kie run kiem Prof. Jac ka Jo ost be ren sa w Ka te drze
RA r4. Ga le ria pod pa tro na tem Dzie ka na Wy dzia &u
Prof. P! Klau diu sza Fross oraz Pre zy den ta !IB Ma riu -
sza Czy szek. Ga le ri* otwar to w sierp niu 2021.
Za pra sza my do od wie dze nia biu ra Izby, a przy oka zji
do ogl% da nia cie ka wych form gra ficz nych. 

Ga le ria Gra fi ki
w sie dzi bie Izby w Ka to wi cach
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W so bot ni wie czór 26 mar ca 2022
w Wiel kiej Sa li Kon cer to wej NO SPR
w Ka to wi cach mia &a miej sce nie co dzien -
na uro czy sto$- – w&a $nie tu taj cz&on ko -
wie sa mo rz% du za wo do we go in #y nie -
rów bu dow nic twa na !l% sku $wi* to wa li
dwu dzie sto le cie ist nie nia !l% skiej OIIB.

Wy bór sie dzi by NO SPR na ga l* by&
nie przy pad ko wy. W za my $le or ga ni za to -
rów cen tral na uro czy sto$- ob cho dów
20-le cia !lO IIB mia &a od by- si* w miej scu
mo g% cym po mie $ci- jak naj wi*k sz% licz -
b* osób, spo $ród bli sko 13-ty si*cz nej rze -
szy cz&on ków !l% skiej OIIB, in #y nie rów bu -
dow nic twa wy ko nu j% cych co dzie)
szla chet ny za wód za ufa nia pu blicz ne go.
Po nad to gmach NO SPR -u jest chlu b%
Ka to wic ja ko wy bit ne, nie kwe stio no wa ne
dzie &o sztu ki ar chi tek to nicz no -bu dow la nej. 

Te go wie czo ru wy pe& nio na po brze gi
Wiel ka Sa la Kon cer to wa zgro ma dzi &a,
oprócz cz&on ków !l% skiej OIIB uczest ni -
cz% cych w uro czy sto $ci wraz z oso ba mi
to wa rzy sz% cy mi, licz nych zna mie ni tych go -
$ci. Przy by &ych po wi ta& pro wa dz% cy ga -
l* Krzysz tof Re spon dek, zna ny ak tor,
pio sen karz i ar ty sta ka ba re to wy ze !l% ska.
W$ród go $ci, któ rych li st* wy $wie tla no
rów no cze $nie na ekra nie, by li m.in. po s&o -
wie na Sejm RP: Je rzy Po la czek i Ma riusz
Trep ka, Adam Ba ry& ka – Dy rek tor De par -
ta men tu Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i Geo -
de zji Mi ni ster stwa Roz wo ju i Tech no lo gii,
Grze gorz Po lak – z -ca Dy rek to ra De par -
ta men tu Us&ug Cy fro wych G&ów ne go
Urz* du Nad zo ru Bu dow la ne go, Mag da le -
na Szew czuk -Szturc – Dy rek tor Wy dzia -
&u Spraw Oby wa tel skich i Cu dzo ziem ców
!l% skie go Urz* du Wo je wódz kie go (!UW),
Bo #e na Gol da mer -Ka pa &a – Dy rek tor Wy -
dzia &u In fra struk tu ry !UW, El# bie ta Oczko -
wicz – !l% ski Wo je wódz ki In spek tor Nad -
zo ru Bu dow la ne go, Da riusz Iska nin – rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa !l% skie go, pre -
zy den ci miast w któ rych znaj du j% si*
biu ro i pla ców ki te re no we !l% skiej
OIIB – z Pre zy den tem Mia sta Cz* sto cho -
wy Krzysz to fem Ma ty jasz czy kiem i Wi ce -
pre zy den tem Mia sta Ka to wi ce Wal de -
ma rem Bo ja ru nem na cze le. S&o wa
po wi ta nia skie ro wa& rów nie# do przed sta -

wi cie li wy# szych uczel ni tech nicz nych
wo je wódz twa $l% skie go – z Rek to rem
Po li tech ni ki !l% skiej Ar ka diu szem M* #y -
kiem i Pro rek to rem Po li tech ni ki Cz* sto -
chow skiej Je rzym Wi s&oc kim na cze le,
do przed sta wi cie li w&adz Kra jo wej Izby In -
#y nie rów Bu dow nic twa i okr* go wych izb
in #y nie rów bu dow nic twa – z Pre ze sem Kra -
jo wej Ra dy PIIB Zbi gnie wem Kle dy) skim
na cze le, przed sta wi cie li $ro do wisk i or ga -
ni za cji go spo dar czych wo je wódz twa $l% -
skie go, do gro na re pre zen tan tów !l% -
skie go Fo rum Sa mo rz% dów Za wo dów
Za ufa nia Pu blicz ne go, prze wod ni cz% cych
i pre ze sów Od dzia &ów Sto wa rzy sze) Na -
uko wo -Tech nicz nych, spon so rów ob cho -
dów Ju bi le uszu 20-le cia !lO IIB oraz cz&on -
ków !l% skiej OIIB i wszyst kich, któ rzy
wraz z ni mi $wi* to wa li ju bi le usz !lO IIB.

Wy $wie tlo ny kil ku na sto mi nu to wy film
o !l% skiej OIIB, z wy po wie dzia mi za rów -
no osób two rz% cych Izb* lub dzia &a j% cych
w jej or ga nach sta tu to wych jak i „sze re -
go wych” cz&on ków sa mo rz% du za wo do -
we go in #y nie rów bu dow nic twa, wska zy -
wa& jak wa# ne jest ist nie nie Izby sku pia j% cej
oso by wy ko nu j% ce sa mo dziel ne funk cje
tech nicz ne w bu dow nic twie oraz wspo -
ma ga j% cej je w co dzien nej pra cy. Dla cze -
go tak uro czy $cie $wi* tu je my ju bi le -

usz 20-le cia Izby? Bo mo c% usta wy
z 15 grud nia 2000 ro ku po wsta &a mo# li -
wo$- utwo rze nia sa mo rz% du za wo do -
we go in #y nie rów bu dow nic twa. Ten za pi -
sa ny w Kon sty tu cji RP przy wi lej ma j% tyl ko
za wo dy za ufa nia pu blicz ne go – za wo dy
ma j% ce szcze gól ne zna cze nie dla in te re -
su pu blicz ne go i oby wa te li. Bo od co dzien -
nej, su mien nej pra cy pro jek tan tów, kie row -
ni ków bu dów i in spek to rów nad zo ru
zrze szo nych w okr* go wych izbach in #y -
nie rów bu dow nic twa za le #y nie za wod no$-
i bez pie cze) stwo obiek tów bu dow la -
nych, za któ re po no sz% oso bi st% od po wie -
dzial no$-. To przez za ufa nie do wie dzy
i kom pe ten cji bu dow ni czych mo# na czu-
si* bez piecz nie w bu dyn kach, obiek tach
prze my s&o wych i u#y tecz no $ci pu blicz nej,
w któ rych miesz ka my, pra cu je my lub
któ re od wie dza my, na wia duk tach i mo -
stach dróg, ja kie co dzie) prze mie rza my.

Na sce n* zo sta& po pro szo ny go spo darz
uro czy sto $ci Ro man Kar wow ski, prze -
wod ni cz% cy Ra dy !lO IIB. Po dzi* ko wa& ze -
bra nym za licz ne przy by cie i na wi% za&
do dra ma tycz nej sy tu acji za wschod ni%
gra ni c%. „Za czy na j%c po nad pó& to ra ro ku
te mu or ga ni za cj* ob cho dów ju bi le uszu
20-le cia !lO IIB g&ów n% na sz% tro sk% by -
&o, czy Co vid znów nas nie za sko czy. Nikt
nie po my $la&, #e mo g% zda rzy- si* jesz -
cze wi*k sze tra ge die ni# te zwi% za ne
z pan de mi%. Te raz za pew ne ka# dy z nas
bar dziej do ce nia zwy k&e co dzien ne rze -
czy i spo koj ne spo tka nia, nie za po mi na -
j%c jed no cze $nie o pro ble mach uchod( -
ców i po ma ga j%c im na ró# ne spo so by”
po wie dzia& R. Kar wow ski. Zwra ca j%c si*
do licz nie zgro ma dzo nych po dzi* ko wa&
za udzia& w ga li zna mie ni tym go -
$ciom – nie ste ty kil ka osób ze wzgl* du
na obo wi%z ki zwi% za ne z sy tu acj% w kra -
ju nie mo g&o sko rzy sta- z za pro sze -
nia – oraz licz nie przy by &ym in #y nie rom
bu dow nic twa, „bo to prze cie# na sze
wspól ne $wi* to, a na sza Izba, to na sza
wspól na hi sto ria, to 20 lat bu do wa nia wie -
dzy i za ufa nia – ha s&o to przy $wie ca ob -
cho dom na sze go ju bi le uszu. !l% ska Okr* -
go wa Izba In #y nie rów Bu dow nic twa to
pra wie trzy na sto ty si*cz na rze sza osób, po -

Ga la 20-le cia

Wie dza i za ufa nie

R. Karwowski, przewodnicz%cy Rady &OIIB
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&% czo nych wy ko ny wa niem od po wie dzial -
ne go za wo du i pa sj% bu do wa nia. Na sza
pra ca to mno go$- za da), mno go$- do -
$wiad cze) i nie ustan nie po dej mo wa nych
de cy zji, któ re na co dzie) ma j% wp&yw
na #y cie mi lio nów lu dzi. Wno si my re al ny
wk&ad w co dzien ne #y cie ca &e go spo &e -
cze) stwa, bo wiem je ste $my twór ca mi
ty si* cy obiek tów bu dow la nych, i to nie tyl -
ko na te re nie wo je wódz twa $l% skie go”, po -
wie dzia& R. Kar wow ski. Na za ko) cze nie
swo je go wy st% pie nia prze ka za& po dzi* ko -
wa nia wszyst kim oso bom za an ga #o wa -
nym w dzia &al no$- na sze go sa mo rz% du za -
wo do we go, za rów no cz&on kom jak
i pra cow ni kom, a tak #e przed sta wi cie lom
in sty tu cji, or ga ni za cji i pod mio tów wspó& -
pra cu j% cych z na sz% Izb% – dzi* ki nim !l% -
ska OIIB ma sil n% po zy cj*, wy cho dz% c% po -
za ra my wo je wódz twa. .y czy& wszyst kim
cz&on kom spo ko ju i po ko ju, do bre go pra -
wa oraz by co dzien na pra ca przy no si &a sa -
tys fak cj* i spo &ecz ny sza cu nek.

Po wy st% pie niu prze wod ni cz% ce go Ra -
dy !lO IIB na ekra nie po ja wi &y si* fil my
z gra tu la cja mi przed sta wi cie li rz% du: Pio -
tra U$ci) skie go – Se kre ta rza Sta nu w Mi -
ni ster stwie Roz wo ju i Tech no lo gii oraz Do -
ro ty Ca ba) skiej – p.o. G&ów ne go In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go.

Pro wa dz% cy ga l* K. Re spon dek zwró -
ci& te# uwa g* na bar dzo licz ne li sty gra -
tu la cyj ne kie ro wa ne do !l% skiej OIIB
na r* ce prze wod ni cz% ce go Ra dy !lO IIB,
po czym og&o si& wa# n% cz*$- uro czy sto -
$ci, ja k% jest ce re mo nia wr* cze nia od zna -
cze) pa) stwo wych. 

Na wst* pie po in for mo wa& o przy zna niu
Zbi gnie wo wi Dzier #e wi czo wi Krzy #a Ka -
wa ler skie go Or de ru Od ro dze nia Pol ski
za wy bit ne za s&u gi dla roz wo ju bu dow nic -
twa, za osi% gni* cia w pra cy na uko wo -ba -
daw czej i wdro #e nio wej oraz w dzia &al no -
$ci na rzecz sa mo rz% du za wo do we go
in #y nie rów bu dow nic twa – Or der zo sta nie
wr* czo ny w ter mi nie pó( niej szym w Pa -
&a cu Pre zy denc kim przez Pre zy den ta RP.

Od zna cze nia pa) stwo we – nada ne
z oka zji Ju bi le uszu 20-le cia !l% skiej Okr* -
go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa
w Ka to wi cach przez Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej – za za s&u gi w dzia -
&al no $ci na rzecz roz wo ju bu dow nic twa to:
Z&o te, Srebr ne i Br% zo we Krzy #e Za s&u gi.

Z&o tym Krzy #em Za s&u gi zo sta li uho no -
ro wa ni: Je rzy Dzier #e wicz, Ro man Kar -
wow ski i Ja nusz Ko zu la, Srebr nym Krzy -
#em – Krzysz tof Cie si) ski i Je rzy Skot ny,
Br% zo wym Krzy #em – Da nu ta Bo chy) ska -
-Pod loch, Ur szu la Kal lik, Jó zef Klu ska
i Ma ria !wier czy) ska.

Ko lej ne od zna cze nia to Z&o ty i Srebr ny
Me dal za D&u go let ni% S&u# b* przy zna ne

za wzo ro we, wy j%t ko wo su mien ne wy ko -
ny wa nie obo wi%z ków wy ni ka j% cych z pra -
cy za wo do wej. Me da lem Z&o tym zo sta &a
wy ró# nio na Kry sty na Tro jan, a Srebr -
nym – El# bie ta Go dziesz ka.

Od zna cze nia pa) stwo we wr* cza &a
Mag da le na Szew czuk -Szturc z !UW,
a w imie niu od zna czo nych po dzi* ko wa -
&a Da nu ta Bo chy) ska -Pod loch. 

Na st*p nie zo sta& za pro szo ny na sce n*
pre zes Kra jo wej Ra dy PIIB pro fe sor Zbi -
gniew Kle dy) ski. W krót kim wy st% pie niu,
na wi% zu j% cym do nie pew no $ci i nie po ko -
jów w ostat nim cza sie, przy to czy& tre$-
sta rej praw dy, #e nie zb*d nym wa run -
kiem zwy ci* stwa spra wie dli wo $ci, praw -
dy i do bra jest trwa nie #y cia – i te mu #y -
ciu s&u #y nasz za wód. .y czy& te# po ko ju,
spo ko ju, opty mi zmu i za do wo le nia z wy -
ko ny wa nej pra cy. 

Ro man Kar wow ski przy st% pi& w to wa -
rzy stwie pre ze sa KR PIIB do wr* cza nia
Sta tu etek z oka zji 20 le cia !lO IIB, sta no -
wi% cych ak tu al nie naj wa# niej sze wy ró# nie -
nie w !lO IIB. 

Sta tu et ki zo sta &y przy zna ne przez Ka pi -
tu &* oso bom, któ re przed dwu dzie stu la -
ty ak tyw nie uczest ni czy &y w two rze niu sa -
mo rz% du za wo do we go in #y nie rów
bu dow nic twa na !l% sku, a tak #e oso bom,
któ re w ci% gu 20 lat ist nie nia te go sa mo -
rz% du wnio s&y naj wi*k szy wk&ad w funk cjo -
no wa nie !l% skiej OIIB. Au to rem sta tu et ki jest
$l% ski rze( biarz Bo gu mi& Bu rzy) ski, a jest
ona de dy ko wa na i sy gno wa na in dy wi dul -
nie dla ka# de go z wy ró# nio nych.

Sta tu et ki z oka zji 20-le cia !lO IIB otrzy -
ma li: Fran ci szek Busz ka, Krzysz tof Cie si) -
ski, Ste fan Czar niec ki, Je rzy Dzier #e wicz,
Zbi gniew Dzier #e wicz, Ja nusz Ko zu la,
Jó zef Klu ska, An drzej No wak, Wal de mar
Szle per i Bar ba ra Twar dosz -Mich niew ska;
w imie niu zmar &e go w ubie g&ym ro ku Ste -
fa na Wój ci ka sta tu et k* ode bra &a cór ka
Aga ta Man te rys.

Sta tu et ki z oka zji 20-le cia !lO IIB Ka pi -
tu &a przy zna &a rów nie#:

– ad mi ni stra cji pu blicz nej – Wy dzia &o -
wi In fra struk tu ry !l% skie go Urz* du Wo je -
wódz kie go w Ka to wi cach i !l% skie mu
Wo je wódz kie mu In spek to ra to wi Nad zo -
ru Bu dow la ne go w Ka to wi cach za bu do -
wa nie po zy tyw nych, me ry to rycz nych
i twór czych re la cji po mi* dzy ad mi ni stra -
cj% pu blicz n% a $l% skim sa mo rz% dem
za wo do wym in #y nie rów bu dow nic twa.
Jed no cze $nie jest po dzi* ko wa niem za do -
tych cza so w% wspó& pra c* i re ali za cj* wie -
lu wspól nych przed si* wzi*- do brze s&u -
#% cych $l% skie mu bu dow nic twu – sta tu et ki
otrzy ma &y Bo #e na Gol da mer -Ka pa &a
i El# bie ta Oczko wicz;

– wy# szym uczel niom wo je wódz twa
$l% skie go – Po li tech ni ce !l% skiej i Po li tech -
ni ce Cz* sto chow skiej za two rze nie sys te -
mo wych wa run ków kszta& ce nia pro fe -
sjo nal nych kadr tech nicz nych dla
bu dow nic twa re gio nu i ca &e go kra ju oraz
za bu do wa nie po zy tyw nych i me ry to rycz -
nych re la cji po mi* dzy Po li tech ni k% !l% sk%
i Po li tech ni k% Cz* sto chow sk% a sa mo rz% -
dem za wo do wym in #y nie rów bu dow nic -
twa wo je wódz twa $l% skie go – sta tu et ki
otrzy ma li Rek tor Po li tech ni ki !l% skiej,
prof. Ar ka diusz M* #yk i Pro rek tor ds.
na uki Po li tech ni ki Cz* sto chow skiej, prof.
Je rzy Wy s&oc ki;

– !l% skiej Izbie Bu dow nic twa – ja ko
wy raz uzna nia za bu do wa nie po zy tyw nych,
me ry to rycz nych i twór czych re la cji po mi* -
dzy !l% sk% Izb% Bu dow nic twa a $l% skim
sa mo rz% dem za wo do wym in #y nie rów bu -
dow nic twa. Jed no cze $nie jest po dzi* ko -
wa niem za do tych cza so w% wspó& pra c* i re -
ali za cj* wie lu wspól nych przed si* wzi*-
do brze s&u #% cych bu dow nic twu; sta tu et -
k* otrzy ma& Ma riusz Czy szek – Pre zy dent
!l% skiej Izby Bu dow nic twa.

W imie niu wy ró# nio nych po dzi* ko wa nia
z&o #y& prof. dr hab. in#. Ar ka diusz M* #yk.

!l"ska Okr#gowa Izba In%ynierów Budownictwa
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Na za ko) cze nie cz* $ci ofi cjal nej K. Re -
spon dek po dzi* ko wa& w imie niu or ga ni za -
to rów pa tro nom ho no ro wym – Wo je wo -
dzie !l% skie mu, Mar sza& ko wi Wo je wódz twa
!l% skie go, Pre zy den to wi Mia sta Ka to wi ce,
pa tro nom me dial nym – Te le wi zji Ka to wi -
ce, Ra diu Ka to wi ce, „In #y nie ro wi Bu dow -
nic twa” oraz wszyst kim spon so rom – s% ni -
mi g&ów nie fir my wspó& pra cu j% ce ze
!lO IIB, w któ rych pra cu je w ca &ej Pol sce
wie lu cz&on ków na sze go sa mo rz% du za wo -
do we go; g&ów nym – pla ty no wym spon so -
rem ob cho dów 20–le cia !lO IIB jest Bu di -
mex SA, któ re go krót ka pre zen ta cja
zo sta &a wy $wie tlo na na ekra nie.

Na st*p nie za pro si& uczest ni ków ga li na pó& -
go dzin n% prze rw* z ju bi le uszo wym to a stem,
a po prze rwie na wspa nia &y kon cert. 

Gwiaz d% wie czo ru by &a KAY AH ze swo -
im mu zycz nym ze spo &em, zna na wo ka list -
ka, pro du cent ka mu zycz na i au tor ka tek -
stów. Na gra dza ny go r% cy mi okla ska mi
dy na micz ny wy st*p i za pro sze nia do wspól -
ne go $pie wa nia prze bo jów z jej re per tu aru
po do ba& si* za rów no m&od szej jak i star -
szej ge ne ra cji wi dzów. Mi mo, #e kon cert mia&
z za &o #e nia cha rak ter roz ryw ko wy, by &o
w nim miej sce rów nie# na re flek sje ar tyst -
ki zwi% za ne z dra ma tycz n% sy tu acj%
na Ukra inie, pod kre $le nie so li dar no $ci Po -
la ków z Ukra i) ca mi, apel o wza jem ny sza -
cu nek lu dzi do sie bie i oczy wi $cie wy ra #e -
nie uzna nia dla na sze go za wo du. Dwa
utwo ry wy ko na& w du ecie z wo ka list k% jej
go$- – An drzej Pia secz ny, rów nie# en tu zja -
stycz nie przy j* ty przez pu blicz no$-. Wie -
czor ny kon cert sta no wi& zna ko mi te pod su -
mo wa nie uro czy sto $ci.

Ma ria $wier czy# ska

Cz$onkowie &lOIIB uhonorowani odznaczeniami pa'stwowymi

Cz$onkowie &lOIIB wyró!nieni statuetkami 20-lecia &lOIIB

Statuetki dla podmiotów wspó$pracuj%cych z &lOIIB
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W trak cie XXIII Ga li Bu dow nic twa mia -
&a swo j% pre mie r* Na gro da Art & De sign
in Pu blic Spa ce i Sta tu et ka Bench Man.
To szcze gól ne wy ró# nie nie ma wspie ra-
i pro mo wa- sztu k* oraz de sign w prze -
strze ni pu blicz nej Re gio nu !l% ska. Sta -
tu et k% na gra dza ne s% in te re su j% ce re ali -
za cje ma &ej ar chi tek tu ry oraz oso by,
fir my, in sty tu cje pro mu j% ce de sign. Sta -
tu et k* otrzy ma j% tak #e ko lej ne re ali za -
cje na k&a dek Bench Man. Ge ne z% na gro -
dy jest pro gram ba daw czy Art & De sign
in Pu blic Spa ce re ali zo wa ny pod kie run -
kiem prof. Klau diu sza Fross, Dzie ka na
Wy dzia &u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l% -
skiej. In spi ra cj% dla sta tu et ki jest zre ali -
zo wa na w kam pu sie Po li tech ni ki !l% skiej

w 2020 ro ku na k&ad ka Bench Man (au -
tor prof. K. Fross). W tym sa mym ro ku
Bench Man otrzy ma& G&ów n% Na gro d*
Expo Gli wi ce. Do tej po ry zre ali zo wa -
no 9 na k&a dek Bench Man w Gli wi cach
i Mi ko &o wie. Ka# dy Bench Man ma przy -
pi sa ny ko lej ny nr re ali za cji oraz ró# ni si*
swo im wy ra zem. Po my s&o daw c% wy ró# -
nie nia oraz au to rem sta tu et ki jest prof.
P! Klau diusz Fross. Na gro d* re ko -
men du je !l% ska Izba Bu dow nic twa
i Wy dzia& Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
!l% skiej./ Dnia 19 li sto pa da 2021
w Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie pod -
czas Ga li po raz pierw szy uho no ro wa -
no sta tu et ka mi: Za mek Cie szyn – za pro -
pa go wa nie do bre go de si gnu, fir m*

Ful co Sys tem sp. z o.o. – za po szu ki wa -
nie cha rak te ry stycz ne go de si gnu w se -
riach pro duk cyj nych ma &ej ar chi tek tu -
ry, Za k&ad In #y nie rii Miej skiej sp. z o.o.
w Mi ko &o wie – za re ali za cj* 5 &a wek z na -
k&ad k% Bench Man. Ko lej ne dwie sta tu -
et ki wr* czo no dnia 6 mar ca 2022 pod -
czas Gli wic kich Tar gów Bu dow nic twa
w Ha li Are na. Otrzy ma li je: MA XIM -ART
Pra cow nia Sztu ka tor ska z Mi ko &o -
wa – za naj wy# szy po ziom re no wa cji, re -
kon struk cji i kon ser wa cji obiek tów za -
byt ko wych w prze strze niach pu blicz nych
oraz ar chi tekt Lech Wró blew ski WL -
-PRO JEKT za pol ski de sign wzor co wych
bu dyn ków jed no ro dzin nych pa syw -
nych i ener go osz cz*d nych.

Statuetka
BenchMan  
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Cit -Cu be Wy dzia &u Ar chi tek tu ry P! to sze -
$cien ne, a#u ro we, sta lo we ra my o wy mia -
rach 3x3x3m. Ca &o$- wy ko na no z pro fi li sta -
lo wych rur kwa dra to wych 60x60x3mm,
spa wa nych i skr* ca nych. Pod &o ga i stop -
ni ce -sie dzi ska z de ski ta ra so wej im pre gno -
wa nej na tu ral nej. Ka# dy ma in ny uk&ad
funk cjo nal ny: na prze mien ne sie dzi ska
am fi te atral ne (zlo ka li zo wa ny w stre fie wej -
$cia do Wy dzia &u Ar chi tek tu ry P!), dwu -
stron ny, sie dzi ska am fi te atral ne oraz
siat ka do le #e nia (zlo ka li zo wa ny w stre -
fie wej $cia do ha li spor to wej O$rod ka
Spor tu P!), z &aw ka mi, przy siad k%, sto -
li kiem wy so kim, ze sta wem do sie dze nia
i sto li kiem wi sz% cym, pod jaz dem dla
wóz ków, przy sto so wa ny dla osób nie pe& -
no spraw nych i se nio rów (w ci% gu pa sa -
#u Aka de mic kiej, przy bu dyn ku nr 7).
Wszyst kie Ci ty -Cu be s% nie ustan nie u#yt -
ko wa ne, wpi sa &y si* w prze strze) kam pu -
su, da j% no w% ja ko$- u#yt ko wa nia prze -

strze ni pu blicz nej, na le #% do ka te go rii me -
bli miej skich.

Ci ty -Cu be o ró# nej funk cjo nal no $ci za -
pro jek to wa no w ra mach za j*- ze stu den -
ta mi ar chi tek tu ry w for mie PBL (Pro ject
Ba se Le ar ning). Wszyst kie trzy kon struk -
cje Ci ty -Cu be zre ali zo wa no w ra mach
Pro gra mu Ba daw cze go Art. & De sign in
Pu blic Spa ce. Ze spó& au tor ski: pro wa dz% -
cy Prof. P! Klau diusz Fross, dr Iwo na Be -
nek, kon struk cja mgr in#. Ma riusz Czy szek,
mgr in#. Ro xa na Fross, kon sul ta cje pre zes
Hen ryk Ja wo rek, stu den ci ar chi tek tu ry:
Mar ta B&asz czyk, Do mi ni ka Bed narz, Han -
na Ga las, An na Kie loch, Pa tryk Pry chod -
ko, Pa try cja Soj ka, wy ko naw ca kon struk -
cji sta lo wej z wy po sa #e niem fir ma KI ZO
z Mi ko &o wa.

Pierw szy Ci ty -Cu be po sta wio ny zo -
sta& w cen tral nym punk cie spo koj ne go,
mi* dzy wy dzia &o we go dzie dzi) ca, na nie -
u#yt ko wa nym od lat traw ni ku. Przez

pierw sze 2 mie si% ce sta& si* tak po pu lar -
ny i licz nie od wie dza ny przez m&o dzie#
szkó& $red nich, #e mu sia& zo sta- prze nie -
sio ny w stre f* wej $cia s% sied nie go bu dyn -
ku na pro$ b* stra #y aka de mic kiej. Au tor
do ko) ca nie jest pe wien, czy de cy zja
o prze nie sie niu by &a s&usz na, w ko) cu Ci -
ty -Cu be spe& nia& swo j% ro l*, s&u #y& u#yt -
kow ni kom, da wa& za do wo le nie, sta& si* roz -
po zna wal nym, kul to wym miej scem
spo tka) m&o dzie #y, uak tyw ni& nie u#yt ko -
wa n% prze strze). Da& te# wie le sa tys fak -
cji pro jek tan tom. Mo# na po wie dzie-, #e
sta& si* ofia r% swo je go suk ce su. Zbyt du -
#a ilo$- u#yt kow ni ków spra wia &a pro -
ble my z utrzy ma niem po rz%d ku oraz
nad mier nym wy dep ta niem tra wy wo ko -
&o obiek tu. Nie mniej ba da nia ob ser wa cyj -
ne by &y za rów no emo cjo nu j% ce jak i nie -
zwy kle in spi ru j% ce oraz da &y spo ro
cie ka wych wnio sków i po rad na przy -
sz&o$-. Wy ni ki ba da) udo wod ni &y, jak

Ci ty -Cu be
– me ble miej skie

KLAUDIUSZ FROSS
ROXANA FROSS
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wa# na jest ro la de si gnu, jak du #e ma zna -
cze nie cie ka wa prze strze) pu blicz na, jak
je den ele ment ma &ej ar chi tek tu ry mo #e
zmie ni- od lat nie odwie dza n% prze strze)
w naj bar dziej po pu lar n% i lu bia n%. Wnio -
sek jest je den, po trze ba te go ty pu me bli
miej skich jest du #a, a mia sto Gli wi ce
wch&o n* &o by kil ka na $cie ta kich Ci ty -Cu -
be, o ró# nej kon fi gu ra cji funk cjo nal nej do -
sto so wa nej do miej sca. 

Du #e za in te re so wa nie Ci ty -Cu ba mi wy -
ka za& Pre zes Za k&a du In #y nie rii Miej skiej
w Mi ko &o wie Pan Mar cin Sto k&o sa (cz&o -
nek Ra dy Dzie ka) skiej Wy dzia &u Ar chi tek -
tu ry P!). By- mo #e ko lej ne sta n% w&a $nie
w Mi ko &o wie.

Uwa ga! Je #e li idea Ci ty -Cu be po do ba
Ci si* i chcesz po sta wi- ko lej ne go Ci ty -
-Cu be u sie bie w mie $cie lub na osie dlu,
au to rzy udo st*p ni% pro jekt ogól ny, a tak -
#e za pro po nu j% kon fi gu ra cje wy po sa #e -
nia, (kon takt: klau diusz.fross@polsl.pl).
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Mi kro -prze strze nie
pu blicz ne KLAUDIUSZ FROSS

Kam pus i osie dle stu denc kie Po li tech ni ki &l% skiej. Prze strze nie pu blicz ne, ma $a ar chi tek tu ry, de sign, zie le' urz% dzo na i na tu ral ne $% ki kwia to we



30 Forum Budownictwa !l"skiego (61/62) 2022

Wydzia$ Architektury Politechniki !l"skiej

Cza sa mi trud no jest za cho wa- wy so k%
ja ko$- lub zre wi ta li zo wa- du #y te ren re -
kre acyj ny jak park miej ski czy osie dlo wy
skwer. Wie le miejsc pu blicz nych cze ka
na od no wie nie, po pra w* ja ko $ci, do sto -
so wa nie do obec nych ocze ki wa) i wy ma -
ga). Obec nie ju# nie wy star czy po sta wie -
nie no wej &aw ki. Na wet od &aw ki wy ma ga
si* du #o wi* cej ni# sa mo sie dze nie. Jed -
nym z nie dro gich spo so bów na zmia n* wi -
ze run ku miej sca i po pra w* ja ko $ci daw -
no nie zmie nia nych te re nów re kre acyj nych
mo g% by- mi kro -prze strze nie pu blicz ne
(Fross K. 2020). Nie wiel ka zmia na, ale
o wy ra zi stym cha rak te rze, wy so kiej ja ko -
$ci, cie ka wym de si gnie spra wi, #e du #y ob -
szar zmie ni swój wi ze ru nek, #e sta nie si*
po now nie za uwa #al ny i atrak cyj ny. Mo #e
by- to np. wy mia na sta rej &aw ki na ze staw
re kre acyj ny, kil ka sie dzisk, sto lik, sto jak
na ro we ry, o$wie tle nie de ko ra cyj ne itp. Ta -
kie miej sce od ra zu jest za uwa #a ne i mo -
#e sta- si* ulu bio nym lub wr*cz kul to wym
miej scem spo tka). Ta kie pro jek to wa nie
punk to wych mi kro -stref re kre acji mo# na
na zwa- in ter wen cyj nym. 

W kam pu sie Po li tech ni ki !l% skiej znaj du -
j% si* cie ka we przy k&a dy za rów no mi kro -
-prze strze ni pu blicz nych jak i eks pe ry -
men tal ne ele men ty ma &ej ar chi tek tu ry
oraz de si gnu przy ci% ga j% ce znacz ne ilo $ci
u#yt kow ni ków. Ich ro l% jest da nie no wej ja -
ko $ci prze strze ni pu blicz nej, re wi ta li za cja
ob sza ru kam pu su, zwró ce nie uwa gi, przy -
ci% gni* cie u#yt kow ni ków. Z ba da) ob ser -

wa cyj nych wy ni ka, #e obec nie za spra w%
ele men tów ma &ej ar chi tek tu ry prze strze nie
s% ch*t nie u#yt ko wa ne i lu bia ne przez stu -
den tów, a tak #e przy ci% ga j% miesz ka) ców
mia sta na spa ce ry, za ch* ca j% do przyj $cia
i od po czyn ku, ro bie nia zdj*- i sel fie. Po $red -
nio przy czy nia j% si* do po pu la ry zo wa nia Po -
li tech ni ki w spo &e cze) stwie.

Dzie si*- mi kro -prze strze ni pu blicz -
nych Po li tech ni ki !l% skiej o ró# nej wiel ko -
$ci wy ko na ne w zre wi ta li zo wa nej stre fie
osie dla stu denc kie go (aka de mi ki) Po li tech -
ni ki !l% skiej w Gli wi cach wg kon cep cji ar -
chi tek to nicz no -urba ni stycz nej Prof. P!
Klau diu sza Fross (kon sul ta cje zie le ni Prof.
P! Krzysz tof Ro sta) ski, pro jekt bu dow -
la no -wy ko naw czy BAU REN, 2019).

Zre ali zo wa no 10 stref od naj mniej szej
z kil ko ma sie dzi ska mi do du #ych ze sta wów
wie lo funk cyj nych. Mi kro -stre fy umiesz czo -
no przy ka# dym wej $ciu do bu dyn ków
aka de mi ków, we wspól nych prze strze niach
z zie le ni% wy so k% po mi* dzy bu dyn ka mi,
oraz w miej scach gdzie kie dy$ sta &a sta -
ra, znisz czo na &aw ka. Mi kro -prze strze nie
po kry &y si* z re wi ta li za cj% ca &e go te re nu
wraz z zie le ni%, par kin ga mi, chod ni ka mi,
o$wie tle niem, a tak #e od no wie niem ele -
wa cji i re mon ta mi ka pi tal nym wn*trz
aka de mi ków. Wszyst kie ele men ty ma &ej ar -
chi tek tu ry two rz% sty lo w%, es te tycz n%
ca &o$-, ale ka# dy ma in ny uk&ad i ze staw
ele men tów. Zwró co no szcze gól n% uwa g*
na de si gner ski cha rak ter, in spi ru j% cy stu -
den tów i od wie dza j% cych. Sta ra no si*

stwo rzy- cha rak te ry stycz ne i roz po zna -
wal ne prze strze nie o no wej ja ko $ci. Eks -
pe ry men to wa no tak #e w za kre sie kom po -
zy cji, uk&a du, o$wie tle nia de ko ra cyj ne go
czy cie ka wo stek. Za sto so wa no ze sta wy
z wy bra nych ele men tów: sie dzi ska am fi -
te atral ne z de sek kom po zy to wych oraz be -
to no we pre fa bry ko wa ne, &aw ki po je dyn -
cze, kom po zy cje z po &% czo nych &a wek,
sze $cien ne sie dzi ska, a#u ro we sto li ki be -
to no we, oraz ko sze na $mie ci, tak #e sto -
ja ki na ro we ry, bry &y pod $wie tla ne do sie -
dze nia, &aw ki pod $wie tla ne od spodu, li nie
$wietl ne w po sadz ce, s&u py $wietl ne,
pod $wie tle nie drzew, zie le) de ko ra cyj n%
w for mie kil ku ga tun ków traw ozdob nych.
Ogra ni cze niem prze strze ni ka# dej mi -
kro -prze strze ni s% po sadz ki z de sek kom -
po zy to wych. To one s% wy ró# ni kiem miej -
sca z prze strze ni ogól nej. Cie ka wym
po my s&em na re wi ta li za cje zie le ni s% no -
we na sa dze nia traw ozdob nych wy &%cz -
nie wy bra nych na ro# ni ków i naj bli# sze go
oto cze nia mi kro -prze strze ni, oraz na tu ral -
ne &% ki kwia to we. Do dat ko wo uzu pe& nie -
nie ist nie j% cej zie le ni ni ski mi drzew ka mi
(ga tun ki: ja rz* bi na i ka tal py). Du #% ro l* pe& -
ni de ko ra cyj ne o$wie tle nie noc ne np.
wbu do wa ne w po sadz k* li nie $wietl ne, ilu -
mi na cje ko ron drzew ja ko pod kre $le nie
stre fy, s&up ki i bry &y $wietl ne, a tak #e barw -
ne pod $wie tla nia sie dzisk. Pa mi* taj my aby
nie prze sa dzi- z ilu mi na cj% no n%, a tak #e
za pla no wa- jej wy &% cze nie na dru g%
cz*$- no cy, aby „nie za $mie ca- $wia t&em”.

Sie dzi ska am fi te atral ne. Stre fa aka de mi ków Po li tech ni ki &l% skiej w Gli wi cach
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Kom po zy cje z $a wek. Stre fa aka de mi ków Po li tech ni ki &l% skiej w Gli wi cach
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Na wet „trój k%t ny ka wa $ek” mo! na za go spo da ro wa(

Naj mniej sze mi kro -prze strze nie w stre fie wej "cia do bu dyn ku

Prze strze nie wspól ne mi# dzy aka de mi ka mi
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Ilu mi na cje noc ne

Ze sta wy do gril lo wa nia
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Od za wsze tech no lo gie zmie nia &y $wiat
i wp&y wa &y na ja ko$- na sze go #y cia.
Obec nie do bu dow nic twa wkra cza j% no -
we tech no lo gie, któ re ra dy kal nie zmie ni%
po dej $cie do pro ce su pro gra mo wa nia,
pro jek to wa nia, nad zo ro wa nia i in spek cji
obiek tów. Do in no wa cyj nych tech no lo gii
mo# na za li czy- m. in.: ska no wa nie 3D, ka -
me ry 360, druk 3D wiel ko ga ba ry to wy,
ste ro wa nie ge stem, wir tu al n% rze czy wi -
sto$- (VR, MR, AR). Na ba zie wy mie nio -
nych tech no lo gii bu dow nic two wcho dzi
w no w% er* roz wo ju, ja kiej do t%d nie by -
&o. Tak #e do dat ko we aspek ty zwi% za ne
z po trze b% ochro ny kli ma tu i $ro do wi ska,
wy so ki mi ce na mi ener gii, ro sn% cy mi
kosz ta mi #y cia, po szu ki wa nia mi no wych
(ró de& ta niej ener gii b* d% mia &y zna cz% -
cy wp&yw na bu dow nic two i ar chi tek tu -
r* przy sz&o $ci.

Roz po zna wal ne sym bo le R, VR, AR, MR,
XR, AV ozna cza j% po szcze gól ne rze czy -
wi sto $ci. R – $wiat re al ny (ang.: Re ali ty),
VR – rze czy wi sto$- wir tu al na (ang.:
Vir tu al Re ali ty), AR – rze czy wi sto$- roz -
sze rzo na (ang.: Au gmen ted Re ali ty),
MR – mie sza na rze czy wi sto$- (ang.:
Mi xed Re ali ty), XR – po sze rzo na rze czy -
wi sto$- (Exten ded Re ali ty), AV – po sze -
rzo na wir tu al no$- (ang.: Au gmen ted
Vir tu ali ty). Tech no lo gia mie sza nej rze czy -
wi sto $ci (MR) jest dal szym roz wi ni* ciem
wir tu al nej rze czy wi sto $ci (VR). Roz sze rzo -
na rze czy wi sto$- (AR) znaj du je za sto so -
wa nie nie tyl ko w roz ryw ce czy w co dzien -
nym #y ciu. Ma tak #e zna cz% ce
za sto so wa nie w pro jek to wa niu, bu dow nic -

twie, geo de zji, ko mu ni ka cji. Oczy wi $cie
naj wi*k szy roz wój na st% pi& w grach kom -
pu te ro wych. Na to miast dzi siaj za uwa -
#o no po trze b* bar dziej prak tycz nych za -
sto so wa) w pro jek to wa niu, bu dow nic twie,
prze my $le, me dy cy nie czy edu ka cji. Li sta
za sto so wa) nie jest za mkni* ta i sta le si*
po wi*k sza.

Aby zro zu mie- $wiat wir tu al ny na le #y
go do $wiad czy-. Jed n% z cie kaw szych
tech no lo gii wir tu al nych jest mie sza na rze -
czy wi sto$- MR (ang.: Mi xed Re ali ty). Jest
to po &% cze nie obu tech nik rze czy wi sto $ci
roz sze rzo nej AR – (ang.: Au gmen ted Re -
ali ty) i rze czy wi sto $ci wir tu al nej VR (ang.:
Vir tu al Re ali ty). W mie sza nej rze czy wi sto -
$ci (MR) wi dzi my za rów no $wiat rze czy -
wi sty jak i na k&a da j% cy si* $wiat wir tu al -
ny. Mo# li we jest za rów no do da wa nie
ele men tów do $ro do wi ska nas ota cza j% -
ce go, jak i wy mie nia nie ele men tów w cza -
sie rze czy wi stym. Przy odro bi nie wy -
obra( ni mo# na, &a two so bie uzmy s&o wi-
jak wie le za sto so wa) mo #e mie- tech no -
lo gia, któ ra to umo# li wia.

W bu dow nic twie $wiat wir tu al ny mo# -
li wy jest dzi* ki po wi% za niu z mo de la mi
BIM. Za po mo c% MR mo #e my ogl% da-
obiek ty, in for ma cje trój wy mia ro we, mo# -
na te# na bie #% co do ko ny wa- po mia rów
ogl% da nych mo de li. Dzi* ki po &% cze niu
BIM i MR mo# li wa jest wi zu ali za cja zin te -
gro wa ne go mo de lu w ce lu wi zu ali za cji
wszyst kich ele men tów obiek tu, wi zu ali zo -
wa nie ca &e go pro ce su re ali za cji bu do wy,
pro wa dze nie wir tu al ne go spa ce ru po wn* -
trzach, wy chwy ty wa niu ko li zji, czy wpro -

wa dza nie ko rekt w cza sie rze czy wi stym.
Dzi* ki MR in we stor i przy sz&y u#yt kow nik
mo g% le piej po zna- i zro zu mie- pro jekt
oraz wy eli mi no wa- b&* dy. Jed nak aby móc
w pe& ni ko rzy sta- z mie sza nej rze czy wi -
sto $ci wa# ne jest od po wied nie ko or dy no -
wa nie prac pro jek to wych no we go
obiek tu w pra wi d&o wo zin te gro wa nym
wie lo bran #o wym mo de lu BIM. Isto t% jest
uzy ska nie pre cy zyj nych lo ka li za cji wszyst -
kich pro jek to wa nych ele men tów do ku -
men ta cji bran #o wych. 

Aby ko rzy sta- z mie sza nej rze czy wi sto -
$ci np. w dy dak ty ce i pro jek to wa niu ar chi -
tek to nicz no -bu dow la nym, a tak #e w in -
spek cjach bu dyn ków mu si my po sia da-
od po wied ni sprz*t do MR. Po za tym nie -
zb*d ne s% wie lo bran #o we mo de le BIM
stwo rzo ne na eta pie pro jek to wa nia i ak -
tu ali zo wa ne na bie #% co pod czas bu do wy
i u#yt ko wa nia.

Au tor ka mia &a mo# li wo$- pro wa dze nia
ba da) w&a snych z wy ko rzy sta niem ka sku
do mie sza nej rze czy wi sto $ci w ra mach Pra -
cow ni Ba da) Ja ko $cio wych i VR Ka te dry
RA r5 Wy dzia &u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
!l% skiej, oraz pra cy ma gi ster skiej pt. Na -
rz* dzia mie sza nej rze czy wi sto $ci w in spek -
cji bu dyn ku Wy dzia &u Bu dow nic twa.” pro -
mo tor: dr hab. in#. Ma rek Sa la mak, Prof. P!. 

G&ów nym ce lem ba da) by &o te sto wa -
nie go gli VR zin te gro wa nych w ka sku
Trim ble XR19 Mi cro soft Ho lo Lens 2, dla
pre zen ta cji mo de li ar chi tek to nicz nych
i kon struk cyj nych, czy ta nia ska no wa nych
mo de li 3D, prze pro wa dza nia spa ce rów wir -
tu al nych po mo de lach BIM, te sto wa nia

Mie sza na rze czy wi sto#!
w pro jek to wa niu,
re ali za cji i in spek cji
bu dow li
RO XA NA FROSS
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wie lo bran #o wych, zin te gro wa nych mo de li
BIM two rzo nych przez ró# nych pro jek tan -
tów. Naj wa# niej szym za da niem by &o prze -
pro wa dze nie in spek cji kon kret ne go bu dyn -
ku (Wy dzia &u Bu dow nic twa Po li tech ni ki
!l% skiej) z u#y ciem stwo rzo ne go mo de -
lu BIM. W trak cie ba da) pro wa dzo no tak -
#e spa ce ry wir tu al ne VR kil ku osób jed -
no cze $nie po mo de lach ar chi tek to nicz nych
i kon struk cyj nych.

Za sto so wa nie mie sza nej rze czy wi sto -
$ci (MR) na dal nie jest po wszech ne. Jest
jesz cze w sfe rze roz ryw ki, cie ka wo stek,
te stów czy pre zen ta cji dy dak tycz nych.
Przed po wszech nym za sto so wa niem
ogra ni cze niem mo #e by- za rów no wy so -
ka ce na sprz* tu (go gle lub go gle z ka -
skiem), kosz tow ne abo na men ty rocz ne
oraz wy klu cze nie tech no lo gicz ne (oba -
wa przed bra kiem wie dzy tech nicz nej
i skom pli ko wa n% ob s&u g%). Na dal fa -

za do sko na le nia tech no lo gii ni we lu je
spo re wa dy urz% dze).

Mo# na ogól nie stwier dzi-, #e ob raz
mie sza nej rze czy wi sto $ci (MR) wi dzia ny
w ka sku wy wo &u je ogrom ne wra #e nie, za -
sko cze nie z po sia da nych mo# li wo $ci
tech nicz nych, in spi ru je do dal szych ba da)
i szer sze go po zna nia tech no lo gii MR,
a tak #e prak tycz ne go wy ko rzy sta nia. Ba -
da nia po twier dzi &y du #e mo# li wo $ci za sto -
so wa nia MR w na uce, prak ty ce za wo do -
wej i dy dak ty ce. Mo# na tak #e po twier dzi-
mo# li wo $ci za sto so wa nia MR w in spek -
cjach bu dow li.

Na ba zie ob ser wa cji roz wo ju tech no lo -
gii wir tu al nych do za sto so wa) prak tycz -
nych (np. w prze my $le) mo# na wnio sko -
wa-, #e w naj bli# szej przy sz&o $ci w wie lu
dzie dzi nach (ak tyw no $ci za wo do wej i co -
dzien ne go #y cia) mie sza na rze czy wi -
sto$- zna cz% co wp&y nie na wzrost sku tecz -

no $ci czy ja ko $ci, tak #e w aspek cie eko -
no micz nym. 

Obec nie au tor ka w ze spo le z Prof. P!
Klau diu szem Fross i ar chi tek tem To ma szem
Szu li) skim kon ty nu uje ba da nia na mo de -
lach BIM na ba zie pro jek tu wy ko naw cze -
go han ga rów Aka de mic kie go O$rod ka
Kszta& ce nia Lot ni cze go Po li tech ni ki !l% skiej
na Lot ni ku w Gli wi cach re ali zo wa nych
przez fir m* Ada mietz (kie row nik bu do wy
Ja kub Li sow ski). Zbu do wa ne mo de le BIM
kon struk cji sta lo wej po zwa la j% na &o #y-
mo del wir tu al ny na rze czy wi sto$- czy li zbu -
do wa n% ha l*, a tak #e zwi zu ali zo wa- kon -
struk cj* dru gie go s% sied nie go i jesz cze nie
zre ali zo wa ne go han ga ru (obec nie w po -
cz%t ko wej fa zie re ali za cji).

Mo# na ogól nie stwier dzi-, #e tech no lo -
gia MR da je no we, do t%d nie spo ty ka ne
mo# li wo $ci, a wraz z ob ni #e niem ce ny sta -
nie si* bar dziej do st*p na i po wszech na.

Kla sycz na in spek cja bu dow li pod czas re ali za cji oraz od bio ru ko) co we go han ga ru lot ni cze go

Au tor ka
pod czas in spek cji

w ka sku MR

Pre zy dent !IB
Ma riusz Czy szek
pod czas te sto wa nia
ka sku MR
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Mo del obiek tu BIM prze zna czo ny do ba da) wi dzia ny w go glach MR

Ob raz wi dzia ny pod czas in spek cji bu dyn ku

Mie sza na rze czy wi sto$-, kon struk cyj ny mo del BIM han ga rów na &o #o ny na zre ali zo wa ny obiekt
oraz dru gie go han ga ru w miej scu ha li na mio to wej
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Czym w ogó le s% ar chi tek tu ra i bu dow -
nic two ko smicz ne? W roz wa #a niach war -
to za wsze wyj$- od de fi ni cji. „Ar chi tek tu -
ra ko smicz na to teo ria i prak ty ka
pro jek to wa nia oraz bu do wa nia od po -
wied nich do za miesz ka nia $ro do wisk,
w prze strze ni ko smicz nej” – tak g&o si ofi -
cjal nie przy j* ta w 2002 ro ku de fi ni cja, usta -
no wio na pod czas !wia to we go Kon gre su
Ko smicz ne go (World Spa ce Con gress)
w Ho uston. Cho- nie co ogól ni ko wo i mo -
#e do sy- fu tu ry stycz nie, de fi ni cja opi su -
je bar dzo traf nie za kres te go czym zaj mu -
j% si* ko smicz ni ar chi tek ci. Ar chi tek tu ra
ko smicz na pr*# nie roz wi ja si* na $wie cie
(i oczy wi $cie w ko smo sie), o czym $wiad -
cz% oraz cz* $ciej za k&a da ne biu ra i fir my
w tej spe cja li za cji. Na ten mo ment w wi*k -
szo $ci te biu ra i pro jek tan ci wspó& pra cu -
j% $ci $le z ko smicz ny mi agen cja mi ta ki mi
jak NA SA czy ESA, na to miast wraz z co -
raz wi*k szym wp&y wem sek to ra pry wat -
ne go – ry nek b* dzie po trze bo wa& co raz
wi* cej eks per tów wy kwa li fi ko wa nych
w dzie dzi nach pro jek to wa nia i bu do wa -
nia w ko smo sie. Ar chi tek tu ra ko smicz na
jest in ter dy scy pli nar na, ko smicz ny pro jek -
tant mu si mie- wie dz* z wie lu dzie -
dzin – oczy wi $cie, nie wy ko nu je wszyst -
kie go sam, jed nak mu si umie- &% czy-
skom pli ko wa ne za gad nie nia od in #y nie -
rii ko smicz nej, bu dow nic twa, fi zy ki, bio -
tech no lo gii po wia do mo $ci z psy cho lo gii
czy er go no mii. Tak wi*c w naj bli# szej przy -

sz&o $ci np. przy re ali za cji ho te li na Ksi* -
#y cu czy ho te li or bi tal nych za rów no ar chi -
tek ci jak i bu dow la) cy b* d% la ta- w ko -
smos na pro wa dze nie in we sty cji i nad zo ry
bu dow la ne.

Przy sz&e pla ny pod bo ju ko smo su
– tu ry sty ka ko smicz na

Kon ku ren cja pod mio tów pry wat nych
spra wia, #e ko smicz ne po dró #e nie s% ju#

mrzon k% ro dem z ksi% #ek scien ce -fic tion.
Pry wat ne kor po ra cje moc no sta wia j%
na roz wój za rów no w aspek cie no wo cze -
snych sys te mów ko mu ni ka cji (np. sys tem
sa te li tów star -link od Elo na Mu ska), ta nich
spo so bów wy no sze nia (ra kie ty wie lo ra -
zo we go u#yt ku), pro wa dze nia ba da)
i ini cja tyw B+R w ko smo sie oraz, co cie -
ka we, tu ry sty ki ko smicz nej. Fir ma Or bi -
tal As sem bly Corp. (OAC) za k&a da
do 2026 r. bu do w* pierw sze go or bi tal ne -
go ho te lu o na zwie Voy ager Sta tion.
Sta cja ma by- pier $cie niem o $red ni -
cy 200 me trów, a na jej po k&a dzie mo g&o -
by prze by wa- 400 osób. In nym ko mer cyj -
nym przed si* wzi* ciem na sta wio nym
na tu ry stów zaj mu je si* fir ma Spa ce Per -
spec ti ve ofe ru j% ca luk su so w% kap su -
&* – ba lon, któ ra ma si* wznie$ na wy so -
ko$- po nad 30 km n.p.m. W stro n*
tu ry sty ki ko smicz nej tak #e zwra ca j% swój
wzrok gi gan ci – fir ma mi lio ne ra Ri char da
Brand so na – Vir gin Ga lac tic czy Blue
Or gin Jef fa Bez osa udo wad nia j%, cz* sto
na w&a snej skó rze, #e lo ty sub or ni tal ne s%
mo# li we do od by cia, a przede wszyst kim
bez piecz ne dla szer szej pu blicz no $ci.
„Pew ne go dnia po dró #e ko smicz ne b* d%
tak co dzien ne, jak pro gno za po go dy” mó -
wi Jeff Bez os. Na to miast naj wi*k szy bank
$wia ta – Bank of Ame ri ca – es ty mu je, #e
war to$- sek to ra ko smicz ne go wzro $cie
trzy krot nie w ci% gu de ka dy osi% ga j%c
war to$- ryn ko w% 1,4 bi lio na do la rów.

KLAU DIUSZ FROSS
WIK TO RIA DZIA DU 'A

Ko smicz ny ar chi tekt
i kon struk tor
– za wo dy przy sz"o #ci 
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(Nie co) bli# sze pla ny ksi* #y co we
i or bi tal ne

Z pew no $ci% kie dy$ przyj dzie czas ko -
smicz nej tu ry sty ki, i by- mo #e, nie b* dzie
ona do st*p na tyl ko dla $wia ta bo ga czy.
Te raz war to przyj rze- si* nie co bli# szej per -
spek ty wie. Ame ry ka nie pra gn% po wtó rzy-
swój suk ces l% do wa nia na Ksi* #y cu ju# nie -

ba wem. Pla no wa mi sja Ar te mis za k&a da
po wrót na Ksi* #yc, co wi* cej, bu do w*
2-oso bo wej ba zy, w ce lu prze pro wa dza -
nia ba da) ksi* #y co wej po wierzch ni. No -
we #y cie ma tak #e zy ska- Mi* dzy na ro do -
wa Sta cja Ko smicz na, któ ra od po nad
20 lat nie prze rwa nie kr% #y na or bi cie
– 400 km nad na szy mi g&o wa mi. Mi sje od -
by wa j% ce si* na Sta cji ma j% na ce lu

zba da nia wy zwa) ja kie sto j% przed przy -
sz&y mi za &o go wy mi mi sja mi ko smicz ny -
mi – dzi* ki eks pe ry men tom ba da cze do -
wia du j% si* m.in. jak zmie szo na gra wi ta cja
wp&y wa na zdro wie i cia &o, ja kie wy zwa -
nia na po ty ka j% lu dzi #y j% cych w eks tre mal -
nych, wy izo lo wa nych wa run kach, jak za -
pew ni- za mkni* ty obieg za so bów, oraz jak
i co je$- i pi- w ko smo sie. 

Wi zu ali za cja ho te lu or bi tal ne go Voy ager Sta tion. Cre dits: Or bi tal As sem bly Corp

Ilu stra cja przed sta wia j% ca astro nau tów na po &u dnio wym bie gu nie Ksi* #y ca w ra mach mi sji Ar te mis. Cre dit: NA SA
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Wa run ki ko smicz ne, czy li no we
wy tycz ne do pro jek to wa nia

Dzi* ki ko smicz nym mi sjom ob ser wa -
cyj nym, wy sy &a nym son dom i &a zi kom
mo# na do wie dzie- si* wi* cej o tym ja kie wa -
run ki pa nu j% na Mar sie czy Ksi* #y cu. Na pro -
jek tan tów i in #y nie rów cze ka j% ta kie wy zwa -
nia ta kie jak nie sprzy ja j% ce wa run ki
ze wn*trz ne tj. szko dli wa dla uk&a du kost ne -
go i ner wo we go zmniej szo na gra wi ta cja,
rzad ka at mos fe ra (lub jej brak), mi kro me -
te ro ty ty, pro mie nio wa nie ko smicz ne i eks -
tre mal ne tem pe ra tu ry. Do te go do dat ko wo
do ry zyk do cho dzi czyn nik ludz ki, czy li to
jak ze spó& od naj dzie si* w tych nie bez piecz -
nych wa run kach, oraz jak zno si izo la cj* wy -
ni ka j% ce z #y cia w ma &ych kap su &ach. Bio -
r%c to wszyst ko pod uwa g*, aby
„wy bu do wa- co$” w ko smo sie, na le #y
prze war to $cio wa- ca &y pro ces pro jek to wy,
po cz%w szy od sa me go po cz%t ku. Plan by-
bar dzo sta ran ny i do k&ad nie prze my $la ny
pod ka# dym k% tem – ko smicz ne przed si* -
wzi* cia ze wzgl* du na swo j% spe cy fi k* s%
bar dzo kosz tow ne, a i wy so kie ry zy ko
spra wia, #e na le #y trzy ma- si* roz bu do wa -
nych pro ce dur bez pie cze) stwa. Jak wy bu -
do wa- ha bi tat na Mar sie, sko ro na dzie) dzi -
siej szy kosz ty wy nie sie nia 1 kg &a dun ku
z Zie mi tyl ko na ni sk% or bi t* oko &o ziem sk%
wa ha j% si* od 10 000 do 25 000 do la rów?
Kosz ty trans por tu ma te ria &ów i za so bów
na Mar sa b* d* kli ku -kil ku na sto krot nie wi*k -
szy, na to miast &a dow no$- obec nych ra kiet
wy no si ok 150 ton. Ca &y pro ces na le #y prze -
my $le- pod k% tem oszcz*d no $ci w po trzeb -
ne za so by i mo# li we jak naj wi*k sz% mo# li -
wo$- pro duk cyj n% ju# na miej scu. Sam lot
na Mar sa b* dzie trwa- od 7 – 9 mie si* cy,
pod czas któ rych za &o ga mu si tak #e w pe& -
ni funk cjo no wa-. Obec nie w naj lep szych
na uko wych o$rod kach na $wie cie we wspó& -
pra cy z NA SA trwa j% ba da nia nad mo# li wo -
$ci% w&% cze nia do bu dow nic twa ko smicz -
ne go tech no lo gii przy ro sto wej (dru ku 3D)
z wy ko rzy sta niem mar sja) skie go re go li tu.
In ni za$ za sta na wia j% si* nad sa mo roz k&a -
da j% cy mi si* lub dmu cha ny mi kon struk cja -
mi ni czym ori ga mi czy ba lon. Mi mo tych
i wie lu in nych wy zwa) ja kie sto j% przed d&u -
go okre so wy mi za &o go wy mi mi sja mi ko -
smicz ny mi, w te ma cie nie bra ku je za in te re -
so wa nych pod mio tów. 

Po co lu dzie w ko smo sie?

Na su wa si* py ta nie: po co w ogó le na ra -
#a- si* na ta kie nie przy jem no $ci? Zda nia s%
po dzie lo ne. Cz*$- osób uwa #a, #e jest to ko -
lej ny krok w roz wo ju ludz ko $ci, in ni za$ pod -
kre $la j%, #e nie je ste $my w sta nie po zna- in -
nych $ro do wisk bez obec no $ci i ba da)

na miej scu – tyl ko wte dy mo# li we jest do -
k&ad ne zba da nia pró bek i prze pro wa dze nie
eks pe ry men tów. Pierw szy mar sja) ski czy
ksi* #y co wy ha bi tat nie b* dzie ho te lem, lecz
swe go ro dza ju la bo ra to rium, umo# li wia j% -
cym za awan so wa ne ba da nia pro sto z po -
wierzch ni in nej pla ne ty, a otrzy ma ne z prze -
ba da nych pró bek wy ni ki b* d% bar dzo
szyb ko tra fia &y na Zie mi*. Obec nie ta kie ba -
da nia wy ko nu j% &a zi ki, jed nak po ziom skom -
pli ko wa nia ste ro wa nia ro bo tem zdal nie
z in nej pla ne ty, czy wy d&u #a j% cy si* czas mi -
sji trwa j% cy cza sem na wet kil ka do brych lat
za nim prób ki do tr% na Zie mi*, spra wia, #e
obec no$- lu dzi na miej scu jest w tej kwe -
stii do brym roz wi% za niem. Roz wa #a j%c
spra w* z in nej stro ny, mo# na za rzu ci-, #e
ba da nia ko smo su po win ny zo sta- od&o #o -
ne na dal szy tor, a na le #a &o by za j%- si* pro -
ble ma mi któ re ma my tu i te raz ta ki mi jak
kon se kwen cje zmian kli ma tu. Wie le roz wi% -
za) dla ko smo su zna la z&o swo je za sto so wa -
nie a Zie mi np. fo lia NRC, któ ra zo sta &a opa -
ten to wa na przez NA SA ja ko $wiet ny ma te ria&
izo la cyj ny po szy cia stat ku ko smicz ne -
go – te raz u#y wa na w ra tow nic twie ja ko koc
ter micz ny – po ma ga w ra to wa niu ludz kie -
go #y cia. In nym przy k&a dem jest lio fi li za cja
#yw no $ci opra co wa na na po trze by mi sji ko -
smicz nych – je dze nie po zba wio ne wo dy, ale
z pe& no war to $cio wym sk&a dem zna la z&o
swo je za sto so wa nie ja ko po #y wie nie dla al -
pi ni stów. Je $li ludz ko$- na uczy si* #y-
w nie bez piecz nych, eks tre mal nych wa run -
kach, zmu szo na do sza no wa nia ka# de go za -
so bu, mo #e uda si* za im ple men to wa-
cho- cz*$- roz wi% za) na rzecz sa mo wy star -
czal nych, ze ro -ener ge tycz nych bu dyn ków
i miast?

Ko smos na Zie mi

„Ana lo go we ha bi ta ty” to sy mu la cyj ne pla -
ców ki ba daw cze, któ re znaj du j% si* na ca -
&ym $wie cie. W nich od by wa j% si* sy mu la -
cje mi sji ko smicz nych, po by, na jak naj wi* cej
na uczy- si* o funk cjo no wa niu w ko smo sie
bez po trze by od by wa nia da le kich i kosz to -
wych po dró #y na in n% pla ne t*. Te ko -
smicz ne la bo ra to ria po zwa la j% na te sto wa -
nie tech no lo gii i roz wi% za) np. pro duk cji
#yw no $ci me to d% bez gle bo w% (hy dro po ni -
ka lub are opo ni ka), te sto wa niu pro ce dur
bez pie cze) stwa pod czas spa ce rów ko -
smicz nych, me to do lo gii ba da nia i po bie ra -
nia pró bek geo lo gicz nych czy ba da niu
psy cho lo gii gru py w za mkni* tym, wy izo lo -
wa nym $ro do wi sku. Sy mu la cyj ne pla ców -
ki ba daw cze znaj du j% si* na ca &ym $wie -
cie – MDRS czy li Mars De sert Re se arch
Sta tion, znaj du j% cy si* na pu sty ni w Utah
(USA), to dwu pi* tro wy cy lin drycz ny obiekt
o $red ni cy 8m, któ ry mo #e po mie $ci- 7 oso -

bo w% za &o g* na mi sje trwa j% ce 2-3 ty go dnie.
S% tak #e ha bi ta ty pod wod ne czy po lar ne.
Jed nak nie trze ba le cie- ni gdzie da le ko, by
do $wiad czy- ko smo su, po nie wa# w Pol sce
znaj du j% si* dwie sy mu la cyj ne pla ców -
ki – Ana log Astro naut Tra ining Cen ter
pod Kra ko wem oraz Lu na res Re se arch
Sta tion w Pi le. Lu na res zo sta& za &o #o ny
w 2017 r. w po woj sko wym han ga rze lot ni -
czym. Pla ców ka sk&a da si* z kil ku kon te ne -
rów, z któ rych ka# dy po sia da in n% funk -
cje – kuch ni*, la bo ra to rium, si &ow ni*,
pra cow ni*, sy pial ni* z &ó# ka mi kap su &o wy -
mi i mo du& sa ni tar ny. Jest jed nym te go ty -
pu ha bi ta tem, w któ rym spa ce ry ko smicz -
ne od by wa j% si* w pe& nej izo la cji
– bez do st* pu do $wia ta ze wn*trz ne go,
w prze strze ni han ga ru. Ce lem pla ców ki s%
ba da nia nad psy cho lo gi% gru py oraz
nad sys te mem obie gu za mkni* te go za so -
bów. W stycz niu 2021 r. od by &a si* pierw -
sza mi sja ko smicz na z udzia &em stu dent ki
Wy dzia &u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l% skiej
w ra mach uni ka to wej na ska l* Pol ski ini cja -
ty wy – Pro gra mu Ba daw cze go Ar chi tek tu -
ry Ko smicz nej, za ini cjo wa nej przez Dzie ka -
na dr hab. in#. arch. Klau diu sza Fross, prof.
P! w 2017 r. Mi sja, o któ rej mo wa to M01.
Q1.2021 PAN de mic Ana log Mis sion, z udzia -
&em na ukow ców w ca &ej Pol ski i $wia ta,
w tym z Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej.
Mgr in#. Wik to rii Dzia du &a, pod okiem prof.
Klau diu sza Fross wy ko na &a eks perc kie ba -
da nia ja ko $cio we obiek tu ko smicz ne go,
któ re pó( niej po s&u #y &y m.in. do opra co wa -
nia pro jek tu ma gi ster skie go z te ma ty ki
ana lo go wych ha bi ta tów. W ra mach Pro gra -
mu Ba daw cze go przy Wy dzia le Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki !l% skiej po wsta &o pierw sze
in ter dy scy pli nar ne ko &o ar chi tek tu ry ko -
smicz nej Spa ce De sign SPSA. Je den z pro -
jek tów stu den tów zwi% za ny jest z te sto wa -
niem er go no mii obiek tów ko smicz nych
w zmniej szo nej gra wi ta cji, dzi* ki spe cjal nie
za pro jek to wa ne mu sy mu la to ro wi, któ ry
dzia &a na za sa dzie prze ciw wa gi. Ce lem
jest opra co wa nie no wych wy tycz nych er -
go no mii zwi% za nych z ele men ta mi wy po -
sa #e nia wn*trz w gra wi ta cji ksi* #y co wej
i mar sja) skiej. Stu den ci za in te re so wa ni te -
ma ty k% zg&* bia j% wie dz* o za &o go wych mi -
sjach ko smicz nych dzi* ki wi zy tom stu dyj -
nym w Lu na res, któ re da j% mnó stwo
po my s&ów i in spi ra cji do no wych ba da) i pro -
jek tów. Obec nie na 2 ty go dnio wej mi sji „Si -
rius” znaj du je si* stu dent Wy dzia &u Ar chi -
tek tu ry Igor Gdu la, któ ry po za czyn nym
udzia &em w sy mu la cji, prze pro wa dza ba da -
nia do ty cz% ce mo# li wo $ci ada pta cji do eks -
tre mal nych i wy izo lo wa nych wa run ków.
Wy ni ki ba da) ma j% w przy sz&o $ci% ma j% po -
s&u #y- do opra co wa nia wy tycz nych pro jek -
to wych ko smicz nych sta cji. 
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Przysz$o%& budownictwa

Mgr in#. arch. Wik to ria Dzia du &a pod czas mi sji PAN DA w Lu na res. 0ró d&o: Lu na res

Stu den ci ko &a Spa ce De sign_SPSA przed ha bi ta tem Lu na res w Pi le. Fot: Spa ce De sign_SPSA

Za &o ga mi sji PAN DA przed mi sj%, 2021 w Lu na res. 0ró d&o: Lu na res



Forum Budownictwa !l"skiego (61/62) 2022 41

Przysz$o%& budownictwa

Wi zu ali za cja ana lo go we go ha bi ta tu ko smicz ne go (pro jek tu w ra mach pra cy ma gi ster skiej)
opra co wa na na pod sta wie ba da) w Lu na res. Au to rzy: Wik to ria Dzia du &a, Klau diusz Fross

Dzie kan prof. Klau diusz Fross, dok to rant ka Wik to ria Dzia du &a i stu dent ar chi tek tu ry Igor Gdu la, na Wy dzia le Ar chi tek tu ry P!
przed in au gu ra cj% mi sji Si rius, maj 2022. 0ró d&o: Spa ce De sign_SPSA
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Sk%d wie my czy bal ko ny za byt ko wej ka -
mie ni cy, któ ra ma po nad 100-lat s% bez -
piecz ne? Kto mo #e stwier dzi- fak tycz ny
stan tech nicz ny i kto we( mie od po wie -
dzial no$- za bez pie cze) stwo kon struk cji?
Jak prze pro wa dzi- re mont? W ja ki spo -
sób i ja ki mi na k&a da mi mo# na na pra wi- lub
wy mie ni- kon struk cj* p&y ty bal ko nu?
Czy s% al ter na tyw ne roz wi% za nia? Te kil -
ka uza sad nio nych py ta) i w%t pli wo $ci pew -
nie za da je so bie wie lu za rz%d ców bu dyn -
ków i u#yt kow ni ków bal ko nów ka mie nic
na szych miast. S% tak #e bu dyn ki miesz -
kal ne za rów no w tka ne sta rej jak i no we
blo ki zbu do wa ne bez bal ko nów. Szcze gól -
nie ostat ni czas wie lu ogra ni cze) czy izo -
la cji zwi% za nych z og&o sze niem pan de mii
zwe ry fi ko wa& po dej $cie do bal ko nów.
Wy ka za& jak wa# n% ro l* pe& ni%, jak s% po -
trzeb ne w co dzien nym #y ciu. Mieszk nie
z bal ko nem ma tak #e wi*k sz% war to$- ryn -
ko w% i lep sz% zby wal no$-. W zwi%z ku
z tym, czy mo# na w pro sty, ma &o in ge ren -
cyj ny spo sób do bu do wa- bal kon. Wa rian -
tów jest wie le, ale jed nym z lep szych roz -
wi% za) jest opi sa ny po ni #ej przy pa dek
sys te mo we go sta lo we go bal ko nu wi sz% -
ce go.

Ob szar in we sty cji sta no wi 4-kon dy -
gna cyj na ka mie ni ca miesz kal na. Ele wa cja
fron to wa po sia da 6 bal ko nów o p&y cie be -
to no wej, zbro jo nej ta $ma mi sta lo wy mi,
wspar tej na ob wo do wej kon struk cji sta -
lo wej dwu te owej, wku tej w $cia n* ce gla -
n% gr. ok. 52cm. Ba lu stra dy bal ko nów ist -
nie j% cych sta lo we. Ka mie ni ca w trak cie
re mon tu ele wa cji (wg pro jek tu ar chi tekt
Ma& go rza ty Jur kie wicz). Na pod sta wie oce -
ny tech nicz nej (eks per ty za mgr in#. Ma -

riusz Czy szek) wy ko na nej na bu do wie
stwier dzo no z&y stan tech nicz ny kon -
struk cji sta lo wej bal ko nów ist nie j% cych oraz
pod j* to de cy zj* o ko niecz no $ci roz biór -
ki. Bal ko ny nie tyl ko nie spe& nia &y wa run -
ków bez pie cze) stwa, ale ich re mont
okre $lo no ja ko bar dzo kosz tow ny i k&o po -
tli wy. Po ja wi &o si* nie bez pie cze) stwo
od ci* cia bal ko nów bez ich od bu do wy.

Bal ko ny w sys te mie pod wie sza nym
oka za &y si* je dy nym, mo# li wym tech -
nicz nie i uza sad nio nym eko no micz nie
roz wi% za niem re mon tu. Po przez ro ze -
bra nie ist nie j% cej kon struk cji oraz za mo -
co wa nie no wych bal ko nów w sys te mie
pod wie sza nym. Ta kie roz wi% za nie po -
zwa la unik n%- wku wa nia no wych be lek
do ele wa cji, co wi% za &o by si* z skom pli -
ko wa nym re mon tem pod &óg po miesz cze)
oraz ich wn*trz. No wy bal kon jest l#ej szy,
nie po sia da p&y ty be to no wej, na ma tak -
#e most ków ter micz nych. Go to we bal ko -
ny wy ko na ne na warsz ta cie (6 szt.) przy -
wie zio no i za mon to wa no za po mo c%
zwy# ki wprost z sa mo cho du na ele wa cj*.
Ele men ty mon ta #o we do $cia ny bu dyn -
ku nie na ru sza j% ob ra mie) ozdob nych
okien i drzwi bal ko no wych. Je dy nie bal -
ko ny Ip cz* $cio wo wcho dz% (wci na j%
si*) w gzyms nad par te rem (po dob nie jak
bal ko ny ist nie j% ce). Bez po $red ni do st*p
do dro gi pu blicz nej u&a twia wy ko na nie
prac mon ta #o wych.

In no wa cyj ny sys tem szyb kie go mon ta -
#u za de cy do wa& o prze wa dze roz wi% za -
nia nad in ny mi. Re mont za pla no wa no
na pod sta wie au tor skie go roz wi% za nia bal -

ko nów pod wie sza nych: Klau diusz Fross,
Ma riusz Czy szek, Ro xa na Fross, EU RO
PRO JEKT DR KLAU DIUSZ FROSS, 2020
(Pra wa au tor skie za strze #o ne – wzór bal -
ko nu FRO XY KMR1 – Klau diusz Fross 2021).
Kon struk cja bal ko nu zo sta &a wy ko na na
na za k&a dzie wg in dy wi du al ne go pro jek -
tu bu dow la no -wy ko naw cze go i warsz ta -
to we go. Pro jekt uzy ska& po zwo le nie
na bu do w* oraz po zy tyw na opi ni* miej -
skie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Za brzu.
W po ro zu mie niu z u#yt kow ni ka mi sko ry -
go wa no wy mia ry (s% to bal ko ny od uli cy
i stro ny pó& noc nej, miesz ka) cy po sia da -
j% tak #e wi*k sze bal ko ny od stro ny po &u -
dnio wej). Sty li sty k* do pa so wa no do ele -
wa cji oraz uzgod nio no. In no wa cyj no$-
sys te mu bal ko nu FRO XY KMR1 po le ga
na dwu stop nio wym mon ta #u. 

Wy bra ne pa ra me try tech nicz ne
no wych bal ko nów

Kon struk cja: sta lo wa, spa wa na i skr* ca -
na z ele men tów, w ca &o $ci wy ko na na
na warsz ta cie. Typ bal ko nu: pod wie sza -
ny do $cia ny ele wa cji bu dyn ku. Bal ko ny
w kszta& cie pro sto k% ta o wy mia rach p&y -
ty: 3,86m x 0,84m. Po wierzch nia u#yt ko -
wa ok. 3,24m2. Kon struk cja za sad ni cza sta -
lo wa z pro fi li otwar tych, za bez pie cze nie
an ty ko ro zyj ne przez pia sko wa nie i ma lo -
wa nie prosz ko we far b% cyn ko w%. Bal kon
sk&a da si* z 4 g&ów nych ele men tów: ra -
my wie sza ka z 3 pó& ka mi pod po ro wy mi,
p&y ty g&ów nej (pod &o ga z de sek kom po -
zy to wych z os&o n% dol n% i od pro wa dze -
nem wo dy), za strza &u uko $ne go pod -
wie sze nia oraz ba lu stra dy. Mo co wa nie

Nowe technologie w budownictwie

Bal ko ny
dla ka* de go 
KLAU DIUSZ FROSS
MA RIUSZ CZY SZEK
RO XA NA FROSS
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ra my wie sza ka do $cia ny ce gla nej bu dyn -
ku: ko twy wkle ja ne z in iek cj% ce men to w%
oraz do dat ko wo mo co wa nie na wy lot
przez $cia n* ze wn*trz n% pr* ta mi z bla cha -
mi i $ru ba mi.

Ba lu stra dy sta lo we pro ste, pr* to we,
o zró# ni co wa nych $red ni cach i wy mia rach,
bez ko twie nia do $cia ny, s&up ki mo co wa -
ne do czo &a p&y ty, cha rak te ry stycz ny
brak s&up ka na ro# ne go. Ko lo ry sty ka bal -
ko nu w ko lo rze: srebr ny ma to wy, ele men -
ty mon ta #o we w ko lo rze ele wa cji. Od pro -
wa dze nie wo dy desz czo wej z p&y ty
bal ko nu bez zmian wo bec sta nu ist nie j% -
ce go. Wo da opa do wa od pro wa dza na

bez po $red nio z p&y ty na te ren. Brak oryn -
no wa nia bal ko nów.

Za sto so wa ny in no wa cyj ny sys tem mon -
ta #u umo# li wi& re ali za cj* po trzeb miesz -
ka) ców. W re zul ta cie uzy ska no du #e,
funk cjo nal ne bal ko ny. Na to miast ze wzgl* -
du na za sto so wa n% kon struk cj* i ko lo ry -
sty k* ogól nie spra wia j% wra #e nie lek kich
i wpa so wu j% cych si* w ele wa cj* oraz jej
es te ty k*. S% wy ra( nie wy ró# nio ne, a jed -
no cze $nie wkom po no wu j% si* w bu dy nek.
Naj wa# niej sze jest za do wo le nie miesz ka) -
ców oraz de cy zja o no wych bal ko nach,
a nie np. o zu pe& nej re zy gna cji ze wzgl* -
du na k&o po tli wy i kosz tow ny re mont. God -

na po chwa &y jest de ter mi na cja i du #a $wia -
do mo$- miesz ka) ców ka mie ni cy,
a w szcze gól no $ci Pa na Gu sta wa Jur kie -
wi cza (przed sta wi cie la Wspól no ty), któ -
ry od po cz%t ku wal czy& o za chow nie
bal ko nów. Pro jek tan ci do ce nia j% fakt zde -
cy do wa nia si* na sta lo we bal ko ny pod wie -
sza ne, roz wi% za nie ma &o zna ne. Roz wi% -
za nie, któ re go po pu lar no$- b* dzie
w naj bli# szych la tach ro s&a, gdy# umo# -
li wia nie iwa zyj n% re ali za cj* bal ko nu w pra -
wie ka# dym przy pad ku.

Fo to gra fie po ka zu j% stan ist nie j% cy
i zre ali zo wa ny re mon tu bal ko nów ka -
mie ni cy w Za brzu przy ul. S% do wej 2.

Nowe technologie w budownictwie

Wzór au tor ski: roz wi% za) tech nicz nych bal ko nu FRO XY KMR1 ob j* ty jest pra wem au tor skiem
– Klau diusz Fross / EU RO PRO JEKT DR FROSS 2021. 
Pro jekt: EU RO PRO JEKT DR FROSS, ze spo& pro jek to wy: prof. P!, dr hab. in#. arch. Klau diusz Fross,
mgr in#. Ma riusz Czy szek, mgr in#. Ro xa na Fross, kon sul ta cje tech nicz ne: mgr in#. Ja cek Dziur ka,
ob li cze nia spraw dza j% ce: mgr in#. Grze gorz Za j%c.
Ge ne ral ny wyko naw ca ro bót: EU RO PRO JEKT DR FROSS.
Kontakt z projektantem: tel. 504 087 677, e-mail: klaudiusz.fross@wp.pl

Ka mie ni ca przy ul. S% do wej 2 w Za brzu. Stan przed re mon tem ele wa cji 
(fo to z pro jek tu M. Jur kie wicz, 2020)
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Nowe technologie w budownictwie

Ka mie ni ca przy ul. S% do wej 2 w Za brzu.
Re mont ele wa cji – no wa ko lo ry sty ka oraz ro ze bra ne bal ko ny ist nie j% ce, gru dzie) 2021

Wi zu ali za cja bal ko nu sta lo we go pod wie sza ne go FRO XY KMR1 © Klau diusz Fross, 2021
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Nowe technologie w budownictwie

Oce na sta nu tech nicz ne go ist nie j% cej kon struk cji bal ko nów pod czas prac re mon to wych
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Nowe technologie w budownictwie

Ele wa cja ka mie ni cy z no wy mi bal ko na mi, maj 2022 Za sto so wa na ko lo ry sty ka bal ko nów da je po czu cie lek ko $ci

De ta le pod wie sza nych bal ko nów sta lo wych
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Nowe technologie w budownictwie

Pro jek tan ci, za rz%d cy, kon sul tan ci i wy ko naw cy in we sty cji
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Nowe technologie w budownictwie

Porotherm 25 K P +W
- proste rozwi'zanie na trudne
przypadki na budowie

Pro fe sjo na lizm wy ko na nia naj &a twiej
oce ni- przede wszyst kim na pod sta wie
wy so kiej ja ko $ci pro wa dzo nych prac
oraz krót kie go cza su re ali za cji. U#y cie no -
wo cze sne go i spraw dzo ne go sy te mu
Po ro therm, uzu pe& nio ne go o istot ne ak -
ce so ria, jak pu stak Po ro therm 25 K
P+W da je jesz cze jed n% prze wa g* – au -
to ry tet wy ko naw cy pro fe sjo nal ne go i pre -
cy zyj ne go. 

Se kret do sko na &o $ci wy ko naw stwa bu -
dow la ne go za wsze tkwi w de ta lach. Pod -
sta w% jest oczy wi $cie umie j*t no$- po sta -
wie nia pro stej, pio no wej $cia ny tak, aby
by &a... pro sta i pio no wa. Nie mniej istot ny
oka zu je si* aspekt wi zu al ny – do brze jest,
je $li $cia na jest te# czy sta i es te tycz nie wy -
ko na na. Dla osta tecz ne go efek tu ma to
oczy wi $cie mniej sze zna cze nie – wszel kie
es te tycz ne nie do sko na &o $ci za zwy czaj
zni ka j% pod war stwa mi wy ko) cze nio wy -
mi ale dla in we sto rów jest sy no ni mem wy -
so kiej ja ko $ci wy ko naw stwa. Wp&y wa
bar dzo na re no m* wy ko naw cy i wi ze ru -
nek je go eki py w oczach klien ta. 

Cza so ch&on ne sza lo wa nie 

Po zor nie wy bu do wa nie $cian wy da je si*
pro ste. Do pó ki mó wi my o jed no li tej prze -
gro dzie mu ro wa nej, z do sko na le do pa so -
wa nych i pre cy zyj nie wy ko na nych pu sta -
ków &% cz% cych si* na pió ro i wpust, rzecz
jest jesz cze wzgl*d nie &a twa, cho- wy ma -
ga pew nej wpra wy i pre cy zji. Jed nak
$cia ny wspó& cze snych do mów rzad ko s%
tak nie skom pli ko wa ne. Z re gu &y sk&a da -
j% si* rów nie# z ele men tów #el be to wych,
nie zb*d nych ze wzgl* du na no $no$-:
s&u pów, wie) ców i trzpie ni. A to ju# zde -
cy do wa nie trud niej sze za da nie. Ka# dy
z tych ele men tów wy ma ga ca &e go sze re -
gu dzia &a): od po wied nie go do czysz cze -
nia, któ re za pew ni trwa &o$- po &% cze)
ma te ria &ów, na st*p nie zbro je nia, sza lo wa -

nia, za la nia i pie l* gna cji. I ka# de z tych
dzia &a) mo #e na str* czy- wy ko naw cy
spo rych trud no $ci i spra wi- k&o po ty, któ -
re z ko lei mo g% rzu to wa- na pó( niej szy
pro ces bu do wy. Szcze gól nie istot ne w tym
wy pad ku jest sza lo wa nie. Nie pra wi d&o wo
wy ko na ne mo #e skut ko wa- nie rów no $cia -
mi ko niecz ny mi do sku cia po st* #e niu be -
to nu – a to za da nie nie &a twe. 

Ko lej na trud no$- po le ga na tym, #e a#
do wy ko na nia ele men tów #el be to wych
na bu do wie znaj du j% si* cza sem wy so kie
i w% skie frag men ty mu ru, zu pe& nie z ni -
czym nie zwi% za ne i po ten cjal nie nie sta -
bil ne. Na wet jed nak je $li wszyst ko zo sta -

nie wy ko na ne per fek cyj nie, i tak w ko) -
co wym efek cie otrzy mu je my frag ment po -
wierzch ni $cia ny o zu pe& nie in nych w&a -
$ci wo $ciach szczep nych, co bar dzo
utrud nia tyn ko wa nie. Pa ra dok sal nie znacz -
nie wi*k szy pro blem wy st* pu je w wy pad -
ku za sto so wa nia be to nu wy so kiej kla sy
i do sko na &ych ma te ria &ów sza lun ko wych.
Uzy ska na w ta kim wy pad ku po wierzch -
nia mo #e by- tak g&ad ka, #e przed tyn ko -
wa niem wy ma ga- b* dzie do dat ko we go
zma to wie nia w ce lu zwi*k sze nia przy czep -
no $ci. Na po &% cze niu dwóch ma te ria &ów
(w tym wy pad ku pu sta ków z ce ra mi ki po -
ry zo wa nej i be to nu) po win ni $my tak #e za -
sto so wa- siat k* tyn kar sk%, któ ra za po bie -
gnie od spa ja niu si* i p* ka niu wierzch niej
war stwy wy ko) cze nio wej.

S% spo so by w sys te mie Po ro therm

Na szcz* $cie roz wo jo wi pro jek to wa nia,
to wa rzy szy rów nie# udo sko na la nie tech -
no lo gii i ma te ria &ów bu dow la nych. Z po -
je dyn czych pro duk tów sta j% si* z&o #o ny -
mi sys te ma mi, ofe ru j% cy mi pro ste
roz wi% za nia skom pli ko wa nych pro ble -
mów. Tak jest i w tym przy pad ku. W sys -
te mie Po ro therm od daw na do st*p ne s%
ce ra micz ne kszta&t ki ty pu L i U. S&u #% ja -
ko sza lu nek tra co ny przy wy ko ny wa niu
wie) ców i nad pro #y, i zna ko mi cie u&a twia -
j% wy ko ny wa nie tych ele men tów, nie za -
le# nie od za sto so wa ne go ty pu stro pu. Za -
pew nia j% jed no cze $nie jed no li t% i pro st%
po wierzch ni* $cian na ca &ej wy so ko $ci, &a -
tw% do ob rób ki i tyn ko wa nia. Po zwa la j%
tak #e utrzy ma- wy so k% es te ty k* prac, co
z ko lei bar dzo u&a twia wy ko naw cy uzy ska -
nie do sko na &e go wi ze run ku bu do wy.
W sys te mie s% kszta&t ki Po ro therm L25/30,
do sko na le na da j% ce si* do wy ko ny wa nia
wie) ców stro po wych na pod po rach skraj -
nych, Po ro therm U25/6 s&u #% ce do wy rów -
ny wa nia obu stron ne go opar cia stro pów
na $cia nach we wn*trz nych, a tak #e Po ro -

mgr in%. MI RO S&AW RZE SZUT KO
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therm U25/23.8 – $wiet ne do wy ko ny wa -
nia wie) ców pod mur &a ty czy bar dziej ob -
ci% #o nych nad pro #y, a na wet nie wiel kich
pod ci% gów. Uzu pe& nie niem sys te mu s% tu
pre fa bry ko wa ne bel ki nad pro #o we Po ro -
therm, sta no wi% ce naj prost sze mo# li we
roz wi% za nie prze kry cia nad otwo ra mi.
Do tej po ry jed nak te go ty pu udo god nie -
nia do ty czy &y je dy nie ele men tów po zio -
mych. S&u py i trzpie nie na dal mu sia &y by-
wy ko ny wa ne w spo sób tra dy cyj ny, ob ci% -
#o ny ry zy kiem wad. Obok wy mie nio -
nych wcze $niej pro ble mów doj$- mo #e bo -
wiem rów nie# ko niecz no$- przy ci na nia
przy le ga j% cych do ele men tu pu sta ków,
a to roz wi% za nie cza so ch&on ne i ge ne ru -
j% ce do dat ko we kosz ty. Stan dar do wo
sto so wa ne na bu do wach roz wi% za nie,
po le ga j% ce na po zo sta wie niu strz* pi, roz -
wi% zu je co praw da ten pro blem, po wo du -
je jed nak zwi*k szo ne zu #y cie be to nu,
a wszyst kie in ne k&o po ty zwi% za ne z wy -
ko na niem s&u pa po zo sta j%. Ko niecz no$-
mo co wa nia sza lun ków do $cia ny wi% #e si*
rów nie# z wy ko na niem w niej otwo rów. Po -
zo sta j% one oczy wi $cie w mu rze tak #e

po de mon ta #u pa ne li, spra wia j%c do dat -
ko wy k&o pot przy wy ko) cze niu. Sy tu acj*
jed nak zmie ni &o wpro wa dze nie przez fir -
m* Wie ner ber ger ko lej ne go ele men tu
sys te mu: pu sta ków Po ro therm 25 K P+W.

No we pu sta ki ka na &o we

Po wmu ro wa niu w $cia n* nie ró# ni% si*
one ni czym od pod sta wo wych ele men -
tów. Do sko na le pa su j% do sys te mu, s% ide -
al nie do sto so wa ne wy mia ra mi, ma te ria -
&em i spo so bem &% cze nia. Ró# ni ca jest
jed nak wi docz na od ra zu, gdy spoj rzy my
na ele ment z gó ry. W sto sun ku do pod -
sta wo we go pu sta ka ma on bo wiem zmo -
dy fi ko wa ny sys tem dr% #e), aby po jed -
nej stro nie two rzy& si* otwór
o wy mia rach 17 x 17 cm, sta no wi% cy do -
sko na &y sza lu nek tra co ny dla s&u pów
i trzpie ni. Pro dukt zo sta& skon stru owa ny
tak, #e przy mu ro wa niu na stan dar do w%
za k&ad k* z prze su ni* ciem o 25 cm ka na -
&y na cho dz% na sie bie ide al nie. Dzi* ki te -
mu mo# li we jest wy ko rzy sta nie pu sta ków
Po ro therm 25 K P+W za rów no w p&asz -

czy( nie $cia ny, jak i w na ro #ach bu dyn -
ku. Sza lu nek ta ki jest wbu do wy wa ny
w $cia n* na bie #% co w trak cie jej wzno -
sze nia i prze wi% za ny jak wszyst kie in ne
pu sta ki – eli mi nu je my wi*c ry zy ko zwi% -
za ne z ist nie niem na pla cu bu do wy frag -
men tów nie ze spo lo nych z ca &o $ci% kon -
struk cji. Ele men ty te do sko na le &% cz% si*
z kszta&t ka mi nad pro #o wy mi i wie) co wy -
mi two rz%c do sko na le skom po no wa ny
sys tem, dzi* ki któ re mu pra ce sza lun ko -
we zo sta n% ogra ni czo ne do nie zb*d ne -
go mi ni mum. Naj praw do po dob niej b* d%
to ju# wy &%cz nie cha rak te ry zu j% ce si*
znacz n% wy so ko $ci% pod ci% gi nad du #y -
mi otwar cia mi (war to pa mi* ta-, #e do za -
sza lo wa nia pod ci% gu o wy so ko $ci kon -
struk cyj nej do 23,8 cm $wiet nie na da j% si*
kszta&t ki Po ro therm U25/23,8). Efek tem
b* dzie do sko na le rów na i jed no li ta $cia -
na, $wiet nie przy go to wa na do ro bót
tyn kar skich przy mi ni mal nym na k&a dzie
$rod ków i cza su pra cy. Efek tem b* d% tak -
#e oszcz*d no $ci: cza su i pie ni* dzy, któ -
re wy da li by $my na ma te ria &y sza lun ko we.
Wy ko na nie s&u pa w $cia nie no $nej ogra -

ni czy si* bo wiem do wmu ro wa nia kszta& -
tek, wy ko na nia zbro je nia i za la nia go be -
to nem. 

Mo# na mie- wi* cej

To jed nak nie je dy ne za sto so wa nie
kszta& tek Po ro therm 25 K P+W. Po kon -
sul ta cji z pro jek tan tem i kon struk to rem,
pu sta ki te mo# na wy ko rzy sta- rów nie#
do wy ko na nia ka na &ów pod in sta la cje
elek trycz ne lub sa ni tar ne. Dzi* ki te mu bar -
dzo &a two jest umie $ci- w $cia nie cho cia# -
by ka ble elek trycz ne, bez ko niecz no $ci
uci%# li we go i pra co ch&on ne go bruz do wa -
nia mu ru. Do dat ko wym atu tem mo #e tu
by- fakt, #e przy ta kim roz wi% za niu nie po -
zo sta je na $cia nie od zna cza j% ca si* struk -
tu r% „bli zna”, na któ r% tak #e trze ba zwró -
ci- szcze gól n% uwa g* przy tyn ko wa niu.

Wszyst ko to prze k&a da si* na dwa ro -
dza je ko rzy $ci. Pierw szy jest oczy wi -
sty – bez po $red nie ogra ni cze nie cza su
i kosz tów wy ko na nia ele men tów #el be to -
wych przy jed no cze snym pod nie sie niu ich
ja ko $ci. To ar gu ment klu czo wy dla ka# de -
go chy ba wy ko naw cy. Dru gi ro dzaj ko rzy -
$ci p&y n% cych z za sto so wa nia kom plek so -
we go sys te mu Po ro therm jest by- mo #e
trud niej do strze gal ny, nie mniej w ko) cu
i on prze &o #y si* na ilo$- i ja ko$- otrzy my -
wa nych zle ce). Mo wa tu o bu do wa niu
mar ki w&a snej – wy ko naw cy no wo cze sne -
go, pro fe sjo nal ne go i pre cy zyj ne go. Ste -
ryl nie utrzy ma ny plac bu do wy i do sko na -
le wy gl% da j% ce (na wet w sta nie su ro wym)
mu ry, bar dzo w tym po ma ga j%. Sto so wa -
nie sys te mu Po ro therm z kszta&t ka mi
wie) co wy mi, nad pro #o wy mi i sza lun ka mi
s&u pów w po sta ci pu sta ków Po ro therm 25
K P+W z pew no $ci% u&a twi% osi% gni* cie
te go sta nu.
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Gli wic kie Tar gi Bu dow nic twa s% ju#
jed n% z naj cie kaw szych i moc no ugrun to -
wa nych im prez na !l% sku. Mi sj% Gli wic kich
Tar gów Bu dow nic twa jest in te gra cja i roz -
wój bran# bu dow la nej, wn*trz oraz bran#
in sta la cyj nych. W dniach 5 – 6 mar ca od -
by &a si* ju# 23 edy cja tar gów.

W glic kiej „Are nie” za pre zen to wa &y si*
fir my z bran# bu dow la nej, ar chi tek tu ry oraz
in sta la cyj nej. By &a sto lar ka drzwio wa
i okien na, ma te ria &y bu dow la ne, ce ra mi -
ka bu dow la na, po kry cia da cho we (ró# ne
sys te my), bra my, ogro dze nia, scho dy
(do st*p ne tech no lo gie), ofer ty in sty tu cji
fi nan so wych (ban ki, ubez pie cze nia), che -
mia bu dow la na (tyn ki, kle je), me ble, in sta -
la cje (ko t&y, sys te my c.o., c.w.u., oczysz czal -
nie, pa li wo), sys te my za bez pie cze)
(alar my, ochro na, do mo fo ny, in sta la cje),
wy po sa #e nie &a zie nek

Od wie dza j% cy i wy staw cy mie li do dys -
po zy cji po nad 4000 m2 po wierzch ni.
Pod czas trwa nia tar gów uczest ni cy mie li
oka zj* sko rzy sta- z licz nych atrak cji,
wzi%- udzia& w de ba tach i kon fe ren cji,
wspó& or ga ni zo wa nych z Mia stem Gli wi ce
oraz Po li tech ni k% !l% sk%.

Bez prze sa dy mo# na po wie dzie-, #e Gli -
wic kie Tar gi Bu dow la ne by &y im pre z%

dla ka# de go – za rów no dla fa chow ców, jak
i wy ko naw ców, klien tów in dy wi du al nych
oraz osób szu ka j% cych in spi ra cji i no wo -
$ci w bran #y.

Mo ty wem prze wod nim te go rocz nej
edy cji by &y no wo cze sne sys te my grzew -
cze, fo to wol ta ika, wy po sa #e nie wn*trz
i ma te ria &y bu dow la ne przy dat ne na ka# -

dym eta pie re ali za cji in we sty cji – od fun -
da men tów a# po dach. Ka# dy, kto bu du -
je, re mon tu je i urz% dza dom lub miesz -
ka nie móg& zna le(- na tar gach co$ dla
sie bie. Naj now sze tech no lo gie i cie ka we
roz wi% za nia za pre zen to wa &y fir my z Gli -
wic i po bli skich miast, któ rych przed sta -
wi cie le ch*t nie s&u #y li ra d% i po mo c%.

Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji, Wn)trz

Expo Gliwice 2022
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– Od 1993 ro ku je ste $my jed nym z naj -
bar dziej li cz& cych si# or ga ni za to rów lo kal -
nych tar gów bu dow la nych na te re nie
wo je wódz twa $l& skie go i ma !o pol skie go.
Dzi# ki na sze mu do $wiad cze niu i wie dzy
z za kre su bran %y wy sta wien ni czej cy -
klicz nie or ga ni zu je my Gli wic kie Tar gi Bu -
dow nic twa, któ re mi !a !y swo j& dwu dzie -
st& trze ci& edy cj#. Na sze me to dy
pro mo wa nia tar gów s& opar te o wie dz#
i do $wiad cze nie, któ ra wp!y wa na wy so -
ki po ziom Mi# dzy na ro do wych Gli wic kich
Tar gów Bu dow nic twa o czym $wiad czy
wy so ka licz ba zwie dza j& cych w mi nio nych
la tach.

W tym ro ku na bo ga t& ofer t# zwie dza -
j& cy mo gli li czy' m.in. w przy pad ku pa -
ne li fo to wol ta icz nych. Na kil ku sto iska
mo% na by !o za po zna' si# z tym sys te -
mem, mon ta %em, kosz ta mi, i co naj -
wa% niej sze, z mo% li wo $cia mi uzy ska nia
do fi nan so wa). No wo $ci& by !a tech no lo -
gia zwi& za na z na tu ral n& fil tra cj& po wie -
trza. Wy staw cy za pre zen to wa li te% m.in.
bez piecz ne dla zdro wia i przy ja zne $ro -
do wi sku far by. Na tar gach by !o mo% na
sko rzy sta' z atrak cyj nych ra ba tów i pro -
mo cji. Nie za bra k!o przed sta wi cie li firm
bu du j& cych do my – pod su mo wu je im pre -
z* Wio let ta Ochman, w&a $ci ciel ka Agen -
cji „Pro mo cja” z Wa do wic, or ga ni za tor -
ka Tar gów.

Pod czas tar gów !l% ska Izba Bu dow nic -
twa wy ró# ni &a swo imi na gro da mi: za naj -
lep sze sto isko – Wy dzia& Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki !l% skiej, a w ka te go rii naj lep szy
pro dukt – WL Pro jekt z My s&o wic. 

Zdj# cia:
Ju sty na )ur kie wicz

Klau diusz Fross
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TAR GI BU DOW LA NEW dniach 11 – 13
mar ca 2022 w Biel sku -Bia &ej od by &y
si* 59 Mi* dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic -
twa i Stre fy Do brych Wn*trz „TWÓJ
DOM 2022”. To naj wi*k sze spo tka nie
bran #y bu dow la nej w po &u dnio wej Pol sce,
obej mu j% ce za si* giem rów nie# po gra -
nicz ny re gion pol sko -cze sko -s&o wac ki.

Ce lem tar gów by &a jak za wsze pro mo -
cja in no wa cyj nej my $li bu dow la nej. Sto -
iska wy staw ców ob fi to wa &y w no wo cze -
sne tech ni ki i roz wi% za nia, któ re
uspraw nia j% in we sty cje, opty ma li zu j%
kosz ty eks plo ata cji i ogrze wa nia bu dyn -
ków miesz kal nych i pod no sz% kom fort ich
u#yt ko wa nia. Te go rocz na edy cja tar gów
zgro ma dzi &y po nad 250 wy staw ców.

Tar gi wy sz&y na prze ciw ocze ki wa niom in -
we sto rów, wy ko naw ców i ar chi tek tów, po -
szu ku j% cych na tar gach roz wi% za) wie lu pro -
ble mów tech nicz nych, $ro do wi sko wych,
eko no micz nych pro wa dzo nej in we sty cji.

59 Mi)dzynarodowe Targi Budownictwa w Bielsku-Bia"ej

Twój dom 2022
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By &o wie le sto isk pre zen tu j% cych in no -
wa cyj ne ma te ria &y i urz% dze nia, dzi* ki któ -
rym mo# na wy bu do wa- cie p&y dom,
a jed no cze $nie ob ni #y- kosz ty je go u#yt -
ko wa nia. W ra mach Stre fy Do brych
Wn*trz pre zen to wa ne by &y me ble, ar ty -
ku &y de ko ra cyj ne, no wo cze sne ak ce so ria
ku chen ne i &a zien ko we. Dla mi &o $ni ków
ogro dów przy go to wa no ar chi tek tu r*
ogro do w%, me ble ogro do we do re lak sa -
cji, cie ka we ro $li ny i ak ce so ria ogro do we

Po za Stre f% Do brych Wn*trz wy da rze -
nia mi i atrak cja mi tar go wy mi by &o:

Se mi na rium dla bu du j% cych lub pla nu -
j% cych bu do w* na te mat; „DOM CIE -
P'Y I PRZY JA ZNY”.

Po ka zy Sto wa rzy sze nia Spe cja li stów Ro -
bót Wy ko) cze nio wych, gdzie mo# na by &o
uzy ska- po ra dy spe cja li stów ro bót wy ko) -
cze nio wych, fa cho we do radz two, po ka zy
pra wi d&o wej apli ka cji fug epok sy do wych i ce -
men to wych, spo so bów de ko ro wa nia $cian
i wy ko ny wa nia sys te mów ta ra so wych.

Stre fa Elek tro mo bil no $ci. W Stre fie pre -
zen to wa ne by &y oso bo we i do staw cze sa -
mo cho dy elek trycz ne zna nych pro du cen tów.

Klub Ma &e go Bu dow la) ca – dla ro dzi -
ców z dzie- mi. Tu taj by &o mo# na po zo sta -
wi- swo je po cie chy, gdzie pod okiem fa -
cho wych in struk to rów mo g&y one roz wi n%-
m.in. umie j*t no $ci pla no wa nia dzia &a)
twór czych, uspraw ni- swo je ma nu al ne

zdol no $ci po przez warsz ta ty bu do wa nia
ma &ych dom ków.

Na tar gach jak zwy kle pre zen to wa ne by -
&y in no wa cje, de biu ty ryn ko we spraw dzo -
nych ma te ria &ów i tech nik bu dow la nych.
Po ja wi &y si* pro po zy cje roz wi% za) i urz% -
dze) dla oszcz*d no $ci ener gii. Po szu ku -
j% cy in spi ra cji do wy ko na nia nie ba nal nych
aran #a cji wn*trz mo gli sko rzy sta- z po -
rad eks per tów i prak ty ków na spe cjal nie
ozna czo nych sto iskach.

Jak zwy kle w tar gach wzi* &a udzia& !l% -
ska Izba Bu dow nic twa.

Zdj# cia:
Ju sty na )ur kie wicz
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Od da na do r%k czy tel ni ka w ro ku 2021
mo no gra fia w opra co wa niu: Ste fa na Mer -
ci ka i Ra do s&a wa Ja si) skie go: ,,Mój wrze -
sie) 1939 r., oku pa cje, la ta po wo jen ne,
wcze sny PRL”, ja ko Tom 3. Jest po zy cj%
wy daw ni cz% wspo mnie) po $wi* co n% lo -
som 33/ab sol wen tów Po li tech ni ki !l% skiej.
Au to rzy to: Edward Bau er, An na B&ach,
Mi cha& By li na, Ka zi mierz Fa bry kow ski,
Je rzy Ja no wiec, Ta de usz Krzysz to fiak,
Je rzy Ku ran da, Ed mund Ko wa lów, Ro ma -
na Ma law.-Ra fal ska, Ste fan Mer cik, Zyg -
fryd Na pie raj, Hen ryk A. No wak, For tu nat
No wa kow ski, Da nie la No wa kow.-R% pa &a,
An drzej Ole) ski, Mie czy s&aw Pa j%k, Je rzy
Pie lasz, An drzej Po ja da, Ma rek Pod lej ski,

Adam Ra dzi kow ski, Mie czy s&aw Ro ma -
now ski. Jan So ja, Je rzy Szcze pa niak,
Woj ciech Sko czy) ski, W&o dzi mierz Sta -
ro sol ski, Kor ne liusz !wi% tek, Je rzy To ma -
szek, Zdzi s&aw Tro jan, Ry szard W% sow -
ski, Sta ni s&aw Wi da je wicz, Ja nusz
Wi*c kow ski, Krzysz tof Wit kow ski oraz
Zdzi s&aw Zy zak.

Smut n% oka zj% do roz sze rze nia zbio ru
wspo mnie) by &a 80. rocz ni ca, któ ra sta -
no wi kan w* ksi%# ki. Uzy ska li $my rów nie#
ofi cjal n% zgo d* na LO GO „80 rocz ni cy wy -
bu chu II Woj ny !wia to wej”.

Za war to$- ksi%# ki po dzie lo no te ma tycz -
nie, na wi% zu j%c $ci $le do ty tu &u. Uj* to za -
rów no wspo mnie nia zwi% za ne z po cz%t -
kiem II woj ny $wia to wej i do $wiad cze nia mi
lat oku pa cji nie miec kiej i so wiec kiej, jak
rów nie# wspo mnie nia z lat po wo jen nych,
cza sów stu diów i pra cy za wo do wej. Wpi -
su j%c si* w ju bi le usz 75-le cia Uczel ni Po -
li tech ni ki !l% skiej, w tym tak #e Wy dzia &u
Bu dow nic twa, w ksi%# ce za miesz czo no
tak #e wspo mnie nia o pro fe so rach i na -
uczy cie lach aka de mic kich z wcze snych lat
funk cjo no wa nia Wy dzia &u In #y nie ryj no -Bu -
dow la ne go. Z oczy wi stych wzgl* dów fi -
na li za cj* prac nad ksi%# k% do ko na& wspó& -
au tor – prof. Ra do s&aw Ja si) ski.

Pu bli ka cja jest kon ty nu acj% dzia &al no -
$ci wy daw ni czej Sto wa rzy sze nia za po cz%t -
ko wa nej w 2006 ro ku przez nie od #a &o wa -
nej pa mi* ci, d&u go let nie go pre ze sa
na sze go od dzia &u – doc. Ste fa na Mer ci ka.

Do tej po ry wy da no:,, Aneg do ty” Tom 1
w 2006 ro ku oraz,, Wspo mnie nia
z lat 1945–1960” Tom 2 w 2009 ro ku. W ro -
ku 2018 wy da li $my ksi%# k* „W&o dzi mierz
Bu rzy) ski – .y cie i Dzie &a” '%cz nie jest to
ju# 11/po zy cj% wy daw ni cz% Sto wa rzy sze -
nia Wy cho wan ków Po li tech ni ki !l% -
skiej – Od dzia &u Bu dow nic twa..

Po li tech ni ka !l% ska po wsta &a 24 ma -
ja 1945 ro ku i rów no cze $nie nasz Wy dzia&
Bu dow nic twa. Ab sol wen ci Wy dzia &u
sta no wi% ju# licz n% kil ku dzie si* cio ty -
si*cz n% lecz roz pro szo n% ro dzi n* za rów -
no w Pol sce jak i po ca &ym $wie cie. Sto -
wa rzy sze nie Wy cho wan ków Po li tech ni ki
!l% skiej po wsta &o w1960r. a je go Od dzia&
na Wy dzia le Bu dow nic twa w czerw -
cu 1965 r.

Za da nia mi Sto wa rzy sze nia w za kre sie
je go sta tu to wej dzia &al no $ci jest mie dzy
in ny mi: in te gra cja ab sol wen tów, in for -
ma cja ab sol wen tów o #y ciu Wy dzia &u
przez co rocz nie wy da wa ny Biu le tyn, dzia -
&al no$- wy daw ni cza o cha rak te rze hi -
sto rycz no -wspo mnie nio wym (mo no gra -
fie za s&u #o nych pro fe so rów, osi% gni* cia
za wo do we ab sol wen tów, zbio ry aneg dot,
wspo mnie) i in ne). Pa tro nu je my zjaz -
dom ab sol wen tów i po ma ga my w ich or -
ga ni za cji. Sto wa rzy sze nie po wo &a &o do #y -
cia Sa l* Hi sto rii Wy dzia &u, w któ rej
gro ma dzo ne s% wszel kie pa mi%t ki zwi% -
za ne z po nad 75-cio let ni% hi sto ri% Wy dzia -
&u Bu dow nic twa:

Na sza dzia"alno#!
wy daw ni cza

PRO SI MY WSZYST KICH AB SOL WEN TÓW o #y wy kon takt z Na mi.
Jest to mo# li we bez po $red nio od wie dza j%c na sz% stro n* in ter ne to w%:
http://www.polsl.pl/Wy dzia ly/RB/Sto wa rzy sze nie Wy cho wan kow.
Wszel k% ko re spon den cj*; wspo mnie nia; pa mi%t ki, ak ces do sto wa rzy sze nia;
pro si my kie ro wa- na nasz ad res:
44-100 Gli wi ce, ul. Aka de mic ka 5, po kój 10, 
ema il: abs bud@polsl.pl 
Obec ny Pre zes: An drzej MO KROSZ,
kon takt: tel. 605 961 724,
ema il: an drzej.mo krosz@gma il.com
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Hi sto ria Wy dzia &u Bu dow nic twa
Po li tech ni ki !l% skiej – 60-le cie
Ce na: 25 + 5 z& wy sy& ka

Al bum Ka ry ka tur
Fran ci szek Mau rer, Ma rek Pod lej ski

Opra co wa& Ste fan Mer cik
Ce na:: 70 + 8 z& wy sy& ka

Aneg do ty i wspo mnie nia, t. 1 Aneg do ty
Ce na: 30 + 5 z& wy sy& ka

Ksi%# ka jest po k&o siem Zjaz du Ab sol wen tów z oka zji 60-le cia Wy dzia &u Bu dow nic twa. Na 200 stro nach
te go to mi ku za war to po nad 160 za baw nych aneg dot o pro fe so rach i pra cow ni kach Wy dzia &u Bu dow nic -
twa oraz Wy dzia &u Ar chi tek tu ry z cza sów, gdy jesz cze Wy dzia& kszta& ci& ar chi tek tów. To mik jest bo ga to
ilu stro wa ny fo to gra fia mi bo ha te rów oraz ka ry ka tu ra mi prof. Fran cisz ka Mau re ra, Mar ka Pod lej skie go, ab -
sol wen ta Wy dzia &u Bu dow nic twa oraz Syl wii Dre lich, ab sol went ki Wy dzia &u Ar chi tek tu ry. w tek $cie tak -
#e oko licz no $cio we fo to gra fie z Igrów i in nych barw nych prze ja wów #y cia stu denc kie go. Aneg do ty prze -
pla ta twór czo$- po etyc ka prof. Ta de usza Teo do ro wi cza To do row skie go oraz in nych au to rów.

Aneg do ty i wspo mnie nia, t. 2 Wspo mnie nia
Ce na: 40 + 5 z& wy sy& ka

Kon ty nu acj% se rii Zjaz do wej jest 380 stro ni co wy to mik 150 wspo mnie), któ rych au to ra mi s% pro fe so -
ro wie i ab sol wen ci. Otwie ra go wspo mnie nie prof. Ste fa na Kauf man o po cz%t kach two rze nia zr* bów Po -
li tech ni ki !l% skiej i po wo &a niu czte rech pierw szych wy dzia &ów, a w$ród nich Wy dzia &u In #y nie ryj no -Bu -
dow la ne go. w dal szych roz dzia &ach za miesz czo ne zo sta &y wspo mnie nia ab sol wen tów z lat 1945-1960
po gru po wa ne te ma tycz nie jak np. „Wspo mnie nia o na szych na uczy cie lach i wy cho waw cach”, „Niech #y -
je sport”, „Na ra mi* bro)”, „Przy go da z geo de zj%”, „Le- pie $ni le-” i in ne za baw ne wy da rze nia z cza -
sów na szych stu diów, zwi% za ne z 266 bo ha te ra mi wspo mnie). Zi lu stro wa ne zo sta &y ka ry ka tu ra mi Mar -
ka Pod lej skie go, ab sol wen ta Wy dzia &u Bu dow nic twa oraz oko licz no $cio wy mi fo to gra fia mi au to rów
i bo ha te rów wspo mnie).

Ksi* ga ab sol wen tów
Ce na: 45 + 5 z& wy sy& ka

Ksi* ga wy da na zo sta &a sump tem Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków Wy dzia &u Bu dow nic twa Po li tech ni ki
!l% skiej z oka zji Zjaz du Ab sol wen tów w 60 rocz ni c* po wsta nia Wy dzia &u. Ksi* ga opa trzo na wst* pem
ów cze sne go dzie ka na prof. dra hab. in#. Sta ni s&a wa Ma jew skie go oraz pre ze sa Sto wa rzy sze nia Wy cho -
wan ków doc. dra in#. Ste fa na Mer ci ka. Po dzie lo na jest na osiem roz dzia &ów. Roz dzia &y od 2 do 6 za wie -
ra j%: krót ki rys hi sto rycz ny Wy dzia &u, po czet je go dzie ka nów od 1945 do 2005 r. oraz syl wet ki wy bit -
nych pro fe so rów, pra cow ni ków tech nicz nych i ad mi ni stra cyj nych, a tak #e pierw szych ab sol wen tów.
w Roz dzia le 7 – g&ów nym -za miesz czo ny zo sta& wy kaz ab sol wen tów po szcze gól nych rocz ni ków stu diów
na kie run ku Bu dow nic two oraz Ar chi tek tu ra w za kre sie, w któ rym Wy dzia& mia& upraw nie nia do pro wa -
dze nia stu diów tak #e ar chi tek to nicz nych. Roz dzia& 8 to por tret w&a sny Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków
Bu dow nic twa, wy daw cy Ksi* gi.

Sta ni s&aw Brzo zow ski – In #y nier Pro fe sor Wy cho waw ca
Ce na: 40 + 5 z& wy sy& ka

Po mys& opra co wa nia bio gra fii prof. Sta ni s&aw Brzo zow skie go, kie row ni ka Ka te dry Bu do wy Mo stów i wie -
lo let nie go Prze wod ni cz% ce go Ko mi sji Eg za mi nu Dy plo mo we go po wsta& z ini cja ty wy Od dzia &u gli wic -
kie go Pol skie go Zwi%z ku In #y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. Roz dzia& 1 „Sta ni s&aw Brzo zow ski i je -
go czas” opra co wa& Jó zef G&omb. Roz dzia& 2 „Pro fe sor Sta ni s&aw Brzo zow ski Kar ty z .y cio ry su”, wraz
ze wspo mnie nia mi o pro fe so rze je go wy cho wan ków opra co wa& Ste fan Mer cik. Roz dzia& 3 „Kon kurs Prac
dy plo mo wych im. Pro fe so ra Sta ni s&a wa Brzo zow skie go” opra co wa& Ra do s&aw Ja si) ski, ów cze sny pre -
zes Od dzia &u Gli wic kie go PZiTB. Za wie ra on na zwi ska lau re atów kon kur su, ty tu &y na gro dzo nych prac
dy plo mo wych oraz na zwi ska pro mo to rów, za okres 1970-2009 r. To mik ilu stro wa ny jest do ku men ta mi
ro dzin ny mi pro fe so ra oraz do ko na nia mi na uko wy mi i dy dak tycz no -wy cho waw czy mi./

WY DAW -
NIC TWA
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Na sze !la dy na Zie mi
Ce na: 50 + 5 z& wy sy& ka

Mo no gra fia po $wi* co na osi% gni* ciom za wo do wym ab sol wen tów Wy dzia &u Bu dow nic twa Po li tech ni ki
!l% skiej. Po my $la na jest ona ja ko wy daw nic two otwar te. W mia r% na p&y wu do re dak cji no wych opra co -
wa) b* d% wy da wa ne ko lej ne to my obej mu j% ce pre zen ta cje suk ce sów za wo do wych in #y nie rów bu dow -
nic twa $l% skiej uczel ni tech nicz nej. G&ów nym mo ty wem przy $wie ca j% cym wy daw cy by &o oca le nie od za -
po mnie nia wk&a du ab sol wen tów Wy dzia &u Bu dow nic twa zwi% za ne go z bu do w% prze my s&u i miesz kal nic twa
w Pol sce a tak #e po za jej gra ni ca mi. W mo no gra fii sie dem na stu au to rów uka zu je swo je do ko na nia in -
#y nier skie, nie jed no krot nie na $wie tla j%c ich cie ka wy kon tekst spo &ecz ny i go spo dar czy. Lek tu ra ksi%# -
ki mo #e sta no wi- dla stu den tów i m&o dych adep tów sztu ki bu dow la nej uzu pe& nie nie wia do mo $ci po -
zy ski wa nych w to ku stu diów./

Ra dio na szej m&o do $ci
Ce na: 40 + 5 z& wy sy& ka

Ksi%# ka jest pra c% zbio ro w% pod re dak cja An drze ja W% so wi cza i Ste fa na Mer ci ka. Barw na opo wie$- o po -
cz%t kach ra dia stu denc kie go na Po li tech ni ce !l% skiej w la tach 1954-1964 za war ta jest w kil ku na stu wspo -
mnie niach naj bar dziej ak tyw nych ra diow ców, uj* tych w Roz dzia le II. Two rzy li oni w ra mach Ra dio w* -
z&a Do mów Stu denc kich (RDS) oraz in nych ra dio w* z&ów lo kal nych na po szcze gól nych wy dzia &ach trzon
ze spo &ów re dak cyj no spi ker skich. Pra ca tych en tu zja stów jest w&a $nie tre $ci% te go roz dzia &u. Uzu pe& -
nia j% go wspo mnie nia s&u cha czy ra dia i sym pa ty ków oraz wy wia dy, z dzi$ pro mi nent ny mi, ra diow ca mi,
ak to ra mi b%d( me ne d#e ra mi zwi% za ny mi z RDS. Kon ty nu acj% dzia &al no $ci ów cze sne go ra dia jest O$ro -
dek Ra dia Stu denc kie go ORS. Zwi% za ne z nim wspo mnie nia ra diow ców za war te zo sta &y w Roz dzia le III.
Ksi%# ka o ob j* to $ci 300 stron za wie ra licz ne do ku je my zwi% za ne z dzia &al no $ci% ra dia oraz licz ne fo to -
gra fie, ry sun ki i ka ry ka tu ry Na ostat nich stro nach mo no gra fii za war ty jest spis na zwisk 67 au to rów wspo -
mnie) oraz in deks na zwisk 224 bo ha te rów wspo mnie).

Sta ni s&aw Hüpsch .o& nierz Me na d#er Pro fe sor
Ce na: 40 + 5 z& wy sy& ka 

Mo no gra fia po $wi* co na tej po sta ci, za opa trzo na t&em hi sto rycz nym au tor stwa dr hab. Jo an ny Ja nu szew -
skiej Jur kie wicz z In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu !l% skie go w Ka to wi cach. Obej mu je 330 stron tek stu
bo ga to ilu stro wa ne go fo to gra fia mi i do ku men ta mi z epo ki i zo sta &a za war ta w pi*t na stu roz dzia &ach.
Roz dzia &y I -III po $wi* co ne zo sta &y ro dzi nie, na uce w szko le re al nej i stu diom na Wy dzia le In #y nie rii Po -
li tech ni ki Lwow skiej prze rwa nych I woj n% $wia to w%, a tak #e dzia &al no $ci w Zwi%z ku Strze lec kim i s&u# -
bie woj sko wej w I Bry ga dzie Le gio nów Pol skich, gdzie zo sta& ci*# ko ra nio ny i le czo ny w szpi ta lu m w Wied -
niu. Roz dzia& obej mu je prak ty ki za wo do we, okres walk w Obro nie Lwo wa i uzy ska niem Dy plo mu. 
Roz dzia& V trak tu je o pra cy na sta no wi sku kie row ni ka Od dzia &u Bu dow la ne go przy roz bu do wie Ra fi ne -
rii Naf ty przy bu do wie od pod staw Pa) stwo wej Fa bry ki Zwi%z ków Azo to wych w Mo $ci cach, od bu do -
wie znisz cze) po po wo dzi w ro ku 1934, przy opra co wa niu Pla nu In we sty cyj no Fi nan so we go COP, dzia -
&al no $ci po li tycz nej w Obo zie Zjed no cze nia Na ro do we go i po sel skiej w Sej mie RP V ka den cji,
prze rwa nej II woj n% $wia to w%./Roz dzia& VII to aresz to wa nie przez Niem ców, uwi* zie nie w o$wi* cim skim
obo zie kon cen tra cyj ny, gdzie prze by wa& do ko) ca woj ny. Okres po wo jen ny obej mu je pra c* w Pa) stwo -
wych Za k&a dach Syn te tycz nych w Dwo rach k/O$wi* ci mia, Cen tral nym Biu rze Stu diów i Pro jek tów Bu -
dow nic twa Prze my s&o we go i Gli wic kim sta no wi sku dy rek to ra. Rów no le gle w la tach 1949-51 ja ko kon -
trak to we go pro fe so ra nad zwy czaj ne go kie ro wa& ka te dr% Bu dow nic twa Prze my s&o we go na Wy dzia le
In #y nie ryj no -Bu dow la nym Po li tech ni ki !l% skiej.

Ad res: Sto wa rzy sze nie Wy cho wan ków Po li tech ni ki !l% skiej 
Od dzia& Bu dow nic twa

44-100 Gli wi ce, ul. Aka de mic ka 5, po kój 10
www.polsl.pl/wy dzia ly/rb/sto wa rzy sze nie wy cho wan kow

ema il:/abs bud@polsl.pl
Ak tu ali za cja stro ny in ter ne to wej:

dr in#. An drzej Mo krosz, doc. Pol. !l.
ema il:/an drzej.mo krosz@polsl.pl tel. 605 961 724



Wspomnienie

24 kwiet nia 2022 ro ku zmar& prof. dr hab.
in#. Jan !lu sa rek za s&u #o ny pe da gog,
pro mo tor i wy cho waw ca wie lu po ko le)
m&o dzie #y aka de mic kiej.

Prof. Jan !lu sa rek uko) czy& stu dia
na Wy dzia le Bu dow nic twa i Ar chi tek tu -
ry Po li tech ni ki !l% skiej w ro ku 1977.
Po uko) cze niu stu diów pra co wa& na sta -
no wi skach kie row ni czych w ró# nych
przed si* bior stwach zwi% za nych z bran #%
bu dow la n%. Z Po li tech ni k% !l% sk% zwi% za&
si* w 1993 ro ku. Sto pie) dok to ra na uk
tech nicz nych uzy ska& na Wy dzia le Bu dow -
nic twa i Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Szcze -
ci) skiej w ro ku 1996, sto pie) dok to ra ha -
bi li to wa ne go w ro ku 2002 na Wy dzia le
Bu dow nic twa Po li tech ni ki !l% skiej. W la -

tach 2004-2010 by& pro fe so rem nad -
zwy czaj nym Po li tech ni ki !l% skiej, w ro -
ku 2009 uzy ska& ty tu& pro fe so ra na uk tech -
nicz nych.

W ka den cji 2008-2012 Pro fe sor pe& ni&
funk cj* Pro rek to ra ds. Na uki i Wspó& pra -
cy z Prze my s&em, by& tak #e dzie ka nem
Wy dzia &u Bu dow nic twa w la tach 2005-
2008 i 2012-2016. By& wie lo let nim kie row -
ni kiem Za k&a du Bu dow nic twa Eko lo gicz -
ne go, Ka te dry Bu dow nic twa Ogól ne go
i Fi zy ki Bu dow li (la ta 2009-2019) oraz
od 2019 kie row ni kiem Ka te dry Pro ce sów
Bu dow la nych i Fi zy ki Bu dow li.

Ob szar za in te re so wa) ba daw czych
prof. Ja na !lu sar ka obej mo wa& w szcze -
gól no $ci za gad nie nia in #y nie rii l% do wej.
Spe cja li zo wa& si* w za gad nie niach fi zy ki

bu dow li, fi zy ki ma te ria &ów bu dow la nych,
pre fa bry ka cji be to no wej, trwa &o $ci i eks -
plo ata cji obiek tów bu dow la nych oraz
tech no lo gii be to nu.

By& au to rem dwóch mo no gra fii, dwóch
pod r*cz ni ków oraz jed nej ksi%# ki wy da -
nej za gra ni c%. By& te# wspó& au to rem
trzech ko lej nych mo no gra fii. Je go &%cz -
ny do ro bek obej mo wa& prze sz&o 200 prac
opu bli ko wa nych w kra ju i za gra ni c%. By&
pro mo to rem o$miu za ko) czo nych prze -
wo dów dok tor skich, po nad 130 prac
dy plo mo wych ma gi ster skich i in #y nier -
skich. Prof. Jan !lu sa rek by& rów nie# re -
cen zen tem pi* ciu roz praw dok tor skich,
dwóch roz praw ha bi li ta cyj nych oraz dwóch
wnio sków o nada nie ty tu &u pro fe so ra na -
uk tech nicz nych. By& rów nie# au to rem
opi nii o wnio skach o nada nie ty tu &u Dok -
to ra Ho no ris Cau sa oraz Pro fe so ra Ho no -
ro we go Po li tech ni ki !l% skiej.

Pro fe sor !lu sa rek by& od lat zwi% za ny
ze !l% sk% Izb% Bu dow nic twa, by& cz&on -
kiem Ra dy Izby nie prze rwa nie od 2009 ro -
ku.. Ak tyw nie bra& udzia& w pra cach Izby.
Twór czo uczest ni czy& w se mi na riach
i kon fe ren cjach. Pod czas XV !L" SKIE GO
SE MI NA RIUM BU DOW LA NE GO, któ re
od by &o si* w pa( dzier ni ku 2021 ro ku
w Ustro niu wy g&o si& bar dzo in te re su j% cy
wy k&ad „Na pra wy i wzmoc nie nia ele -
men tów kon struk cyj nych miesz ka) po po -
#a rze miesz ka nia”, nie ste ty by& to ostat -
ni wy k&ad pro fe so ra pod czas na szych
se mi na riów. .e gna my z #a lem te go wy -
bit ne go cz&o wie ka i przy ja cie la zwi% za ne -
go z bran #% bu dow la n%.

Uro czy sto $ci po grze bo we od by &y si*
29 kwiet nia 2022 ro ku. Prof. Jan !lu sa rek
po cho wa ny zo sta& na cmen ta rzu pa ra fial -
nym w .o rach.

Zmar" prof. dr hab. in*. Jan !lusarek

Zas"u*ony pedagog,
wychowawca wielu pokole+
m"odzie*y akademickiej

Prof. Jan &lusarek podczas wyk$adu w Ustroniu




