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Centrum Czystych Technologii W´glowych w Zabrzu to przedsi´wzi´cie 
wpisane na list´ projektów kluczowych, podj´te przez Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach (GIG) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki W´gla 
w Zabrzu (IChPW). CCTW fi nansowane jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka - lata 2007-2013, a cz´Êç Êrodków na 
budow´ Centrum pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W maju 2010 r. PROCHEM S.A. podpisał umow´ na 
pełnienie funkcji In˝yniera Kontraktu wg FIDIC na budowie tego Centrum. 
Planowany termin zakoƒczenia umowy - wrzesieƒ 2013 r.

Centrum Czystych Technologii W´glowych (CCTW)

•  stanowisko testowe do prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych nad 
konwersjà paliw w reaktorze z tlenkowà 
p´tlà chemicznà,

•  stanowisko testowe do prowadzenia 

prac badawczych i rozwojowych nad 
spalaniem paliw w turbinie gazowej,

•  stanowisko testowe do prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych nad 
ocenà paliw stałych i urzàdzeƒ grzew-
czych małej mocy dla ogrzewnictwa in-
dywidualnego i komunalnego,

•  stanowisko testowe do prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych nad 
odgazowaniem paliw stałych w zło˝u 
stacjonarnym,

•  instalacja doÊwiadczalna do prowadze-
nia prac badawczych i rozwojowych nad 
zgazowaniem i oxy-spalaniem ciÊnie-

Projekt badawczy
Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie 
i wyposa˝enie nowoczesnych stanowisk
testowych i instalacji badawczych oraz 
stworzenie tzw. Centrum Symulacji Proce-
sowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji 
Procesów, które przyczynià si´ do rozwija-
nia i opracowania nowych procesów oraz  
technologii z obszaru energo-chemicznego 
przetwórstwa w´gla. Jest to najwi´kszy 
projekt inwestycyjny w infrastruktur´ ba-
dawczà na Âlàsku.
Projekt zakłada adaptacj´ istniejàcych na 
terenie CCTW obiektów oraz budow´ no-
wych, mieszczàcych instalacje technolo-
giczne (urzàdzenia i aparaty), zaplecze tech-
niczne, laboratoria technologiczne i pomie-
szczenia administracyjno-socjalne. Obiekty, 
b´dàce przedmiotem inwestycji to w wi´k-
szoÊci instalacje, na których b´dà prze-
prowadzane badania naukowe lub b´dzie 
przeprowadzana certyfi kacja urzàdzeƒ. Uni-
kalna infrastruktura badawcza Centrum 
(instalacje demonstracyjne) pozwoli na wy-
konywanie testów technologicznych oraz 
kreowanie rozwoju „czystych technologii 
w´glowych”.
DziałalnoÊç IChPW zmierza ostatecznie 
w kierunku wdro˝enia nowych technologii 
w skali przemysłowej, co spowoduje zna-
czny wzrost konkurencyjnoÊci w´gla w sto-
sunku do stanu aktualnego. Zamierzenie 
to zostanie osiàgni´te dzi´ki opracowaniu 
(najpierw na skal´ laboratoryjnà) nisko-
emisyjnych i przyjaznych dla Êrodowiska 
kompleksowych układów wykorzystania 
w´gla, ukierunkowanych na otrzymanie 
wysokowartoÊciowych produktów przy rów-
noczesnym znaczàcym wzroÊcie spraw-
noÊci energetycznej. 

Zakres inwestycji
Instalacje i stanowiska testowe jakie pow-
stanà w zakresie CCTW:
•  stanowisko testowe do prowadzenia

prac badawczych i rozwojowych nad 
usuwaniem dwutlenku w´gla w reak-
torze absorpcyjnym,

niowym paliw stałych w cyrkulujàcym 
zło˝u fl uidalnym wraz z instalacjà do oczy-
szczania i schładzania gazu proceso-
wego,

•  instalacja suszarki uderzeniowo-wiro-
wej,

•  stanowisko testowe do prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych nad 
procesem spalania obj´toÊciowego w ko-
morze o wzburzonej turbulencji,

•  w´zeł mielenia, przesiewania i przy-
gotowania mieszanki w´glowej.

Planowany termin uruchomienia instalacji 
doÊwiadczalnych: II kwartał 2012.
PROCHEM pełni na budowie funkcj´ In˝y-
niera Kontraktu wg FIDIC, a jako podwyko-
nawca PROCHEMU w realizacji uczestniczy 
spółka Pro-Inhut sp. z o.o. W skład ekipy 
realizujàcej usług´ na budowie wchodzà: 
inspektorzy - Eugeniusz Dmitruk, Włady-
sław Zelek i Tomasz Podczaszy; pracow-
nicy biura budowy - kierownik Władysław 
Lis oraz Monika Reroƒ. Zespołem kieruje 
pełnomocnik PROCHEMU Andrzej Sewe-
ryn, a przebieg realizacji usługi nadzorujà 
Anna Zieliƒska oraz Jarosław Walas.

tekst: Andrzej Seweryn
wizualizacja: Biuro projektów Mexem



tekst i foto: Maciej Grzybowski
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30 tys. ton rocznie. Jak poinformował na 
uroczystym otwarciu prezes PCC Exol Grze-
gorz Si´bab - „..Instalacj´ zaprojektowano 
w taki sposób, by umo˝liwiç w przyszłoÊci 
jej dalszà rozbudow´. Ostateczna decyzja 
w tej sprawie i termin realizacji zale˝eç 
b´dzie od wyników produkcyjnych wyt-
wórni, a tak˝e od sytuacji bran˝y i otocze-
nia makroekonomicznego. Chcemy dalej si´ 
rozwijaç, dalej inwestowaç i nale˝y t´ 
fabryk´ traktowaç jako poczàtek czegoÊ 
naprawd´ du˝ego, co chcielibyÊmy kon-
tynuowaç w tym miejscu”- za co trzymamy 
kciuki liczàc na dalszà współprac´.
Grupa projektantów, która aktywnie zaan-
ga˝owana była w temat  to :
•  Jan Jarz´biƒski - technolog, Senior Pro-

jektant, uczestniczył w projekcie od naj-
wczeÊniejszej fazy, a wspierał go zespół 
pod kierownictwem Agnieszki Gendek, 

•  Danka Sapieszko z zespołem - oruro-
wanie,

•  Joasia Ziółkowska z zespołem - aparaty 
i urzàdzenia w bran˝y mechanicznej,

•  Michał Pachelski z zespołem młodych 
in˝ynierów - konstrukcja,

•  Jola Wilczyƒska z Jarkiem Wójcikiem 
- drogi i makroniwelacja,

Proces projektowania, z przerwà wyni-
kajàcà z decyzji PCC, trwał od 2007 r. 
W przeciàgu dwóch lat wybudowano in-
stalacj´ etoksylacji za około 62 mln zł, 
o zdolnoÊci produkcyjnej na poziomie 

•  Ryszard Knych z zespołem - instalacje 
i sieci elektryczne,

•  Ania Niedzielska - instalacje i sieci 
wod-kan,

•  Piotr Bocian - instalacje i sieci telekomu-
nikacyjne,

• Wojtek Lewandowski - instalacje PiA,
•  Kazio Stefaniak z zespołem - instalacje 

HVAC.
Projekt zagospodarowania terenu wraz 
z architekturà rozpoczàł Janusz Wacławek, 
a dalsze etapy opracowywała grupa archi-
tektów pod okiem Mirki Narkiewicz. Nad 
całoÊcià tematu od strony projektowej 
czuwał i koordynował wszelkie działania 
poszczególnych bran˝, uczestniczàc równie˝ 
aktywnie w odbiorach - kierownik projektu 
Maciej Grzybowski (na zdj´ciu poni˝ej).

Instalacja po rozruchu, w którym uczestni-
czyliÊmy razem z naszymi kolegami z Pionu 
Realizacji („WiadomoÊci z PROCHEMU” 
marzec 2011), osiàgn´ła wydajnoÊç 110% 
pracujàc do tej pory bez jakichkolwiek awarii 
- co wystawia nam najlepsze Êwiadectwo.
Najwi´kszym uznaniem i satysfakcjà by-
ły dla mnie słowa Pana Prezesa Grze-
gorza Si´baba na uroczystoÊci otwarcia 
- „Kawał dobrej roboty odwaliliÊcie” i kiedy 
dyr. Pierzgalski z dumà oprowadzajàc goÊci, 
mógł bez skr´powania pokazywaç wszyst-
kie obiekty starannie przemyÊlane, zapro-
jektowane i wykonane. 

Dzi´kuj´ wszystkim zaanga˝owanym w ten 
temat za „kawał dobrej roboty”. 

W dniu 19.05.2011 r. w Płocku odbyła si´ uroczystoÊç przeci´cia wst´gi 
w Wytwórni Etoksylatów Spółki PCC Exol S.A. z grupy PCC Rokita 
w Płocku z udziałem włodarzy miasta Płock, przedstawicieli Inwestora, 
fi rm bioràcych udział w realizacji,  przedstawicieli PKN Orlen oraz naszej 
fi rmy. PROCHEM, b´dàc autorem wszystkich faz projektowania i obsługi 
in˝ynierskiej, przy pełnym zaanga˝owaniu w pozytywne załatwienie wszel-
kich spraw wynikajàcych z uzgodnieƒ formalno-prawnych w urz´dach, jak 
i w trakcie realizacji, doprowadził do fi nalnego odbioru inwestycji i przeka-
zania jej do eksploatacji.
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14 czerwca br. PROCHEM S.A. uzyskał presti˝owe wyró˝nienie „Certyfi kat 
WiarygodnoÊci Biznesowej za rok 2010”, przyznane przez polski oddział 
fi rmy Dun & Bradstreet – jednej z najwi´kszych wywiadowni gospodar-
czych na Êwiecie.

 tekst: Magdalena Czekaj

Certyfi kat WiarygodnoÊci Biznesowej

Certyfi kat daje gwarancj´, ̋ e jego właÊciciel 
jest wiarygodnym kontrahentem, z którym 
warto nawiàzywaç kontakty handlowe. 
Wyró˝nienie honorowane jest na całym 
Êwiecie i przyczynia si´ do zwi´kszenia 
atrakcyjnoÊci rynkowej fi rmy. 

Do grona wyró˝nionych nale˝à fi rmy, które 
posiadajà bardzo dobrà kondycj´ i płynnoÊç 
fi nansowà, systematycznie realizujà swo-
je zobowiàzania i których dane fi nansowe 
dajà gwarancj´ wysokiego poziomu rento-
wnoÊci. 

WYDARZENIAW Y D A R Z E N I A wiadomoÊci
z PROCHEMU

W 2010 r. PROCHEM rozpoczàł współprac´ z włoskà fi rmà Saipem polega-
jàcà na wsparciu in˝ynierskim przy opracowywaniu projektów budowlanych 
terminala LNG w ÂwinoujÊciu („WiadomoÊci z PROCHEMU” Nr 80 z marca 
2011 r.). Z czasem współpraca ta rozszerzyła si´ na kolejne obiekty, zakresy 
i bran˝e, a poniewa˝ w perspektywie mamy nadziej´ na dalszà współprac´ 
chcielibyÊmy przedstawiç, co ju˝ zostało zrobione i co jeszcze przed nami.

Współpraca z Saipem przy projektowaniu 
Terminala LNG

stopniem szczegółowoÊci. 
W naszym biurze na pewien czas zawitała 
Laura Luxardo - architekt, która została 
oddelegowana z fi rmy Techint z Mediolanu, 
jako przedstawiciel GRI, w celu koordyno-
wania projektu i pomocy przy współpra-
cy z pozostałymi centrami projektowymi, 

a tak˝e zatwierdzania naszych projektów.  
Negocjowany jest równie˝ kontrakt na 
wykonanie projektów wykonawczych esta-
kady rurociàgowej w korytarzu technicznym 
oraz estakady w cz´Êci morskiej terminala. 

Min´ło 6 miesi´cy od momentu rozpocz´cia 
projektów wykonawczych budynków termi-
nala LNG w ÂwinoujÊciu. Prace projektowe 
rozpocz´te zostały w naszym biurze przez 
zespoły projektowe w nast´pujàcych bran-
˝ach: architektura, konstrukcja, instalacje 
HVAC, wod-kan, elektryczne i telekomu-
nikacyjne. Zakres projektowania dotyczy 
12 budynków terminala LNG. Równolegle 
do opracowywanych projektów wykonaw-
czych została wykonana zmiana do projektu 
budowlanego na podstawie zało˝eƒ pro-
jektowych GRI. 
Podstawà do rozpocz´cia projektów wyko-
nawczych był list intencyjny z dnia 9.02. br. 
pomi´dzy PROCHEMEM i Generalnym Re-
alizatorem Inwestycji (konsorcjum fi rm 
Saipem, Techint, PBG). Obecnie fi nalizo-
wana jest umowa dla w/w zakresu z Hyd-
robudowà, która jest podwykonawcà GRI 
w realizacji tych obiektów.
Projekty sà wykonywane w oparciu o proce-
dury opracowane przez GRI. Dokumentacja 
jest przekazywana w systemie EIM zarzà-
dzania dokumentacjà elektronicznà. Nasi 
koledzy Marek Grzebieliszewski i Tomasz 
Brzyski zostali przeszkoleni w Mediolanie 
do obsługi systemu EIM. 
Szczegółowe procedury sprawdzania doku-
mentacji przez przedstawicieli GRI, nadzór 
inwestorski (fi rm´ ATKINS) oraz przedsta-
wicieli inwestora, sprawiajà, ˝e wykony-
wanie dokumentacji jest pracochłonne 
a dokumentacja wykonywana jest z du˝ym 

Dla naszego zespołu konstrukcyjnego esta-
kada ta b´dzie powa˝nym wyzwaniem 
z uwagi na jej znaczàcà długoÊç, specyfi -
czne rozwiàzania konstrukcyjne oraz trudne 
warunki jej posadowienia. Planowany termin 
zakoƒczenia I i II etapu realizacji terminala 
LNG to 2014 r. - mamy nadziej´ na dalszà 
współprac´ z GRI przy kolejnych tema-
tach zwiàzanych z jego budowà.
Na zdj´ciu zespół kilku projektantów z po-
szczególnych bran˝ zaanga˝owanych w ten

temat (od lewej: Grzegorz Jaczewski,
Małgorzata Głowacka, Konrad Obr´bski, 
Jerzy Ganowicz, Laura Luxardo, Robert
Parzelski, Barbara Naumczyk, Piotr 
Czekan, Krzysztof Piekarniak).

tekst: Robert Parzelski
foto: Magda Czekaj



W marcu 2010 r. PROCHEM S.A. wygrał przetarg i podpisał umow´ na 
pełnienie funkcji In˝yniera Kontraktu dla projektu pn. „Uporzàdkowanie 
gospodarki Êciekowej w zlewni rzeki Baryczy”. Docelowo na terenie gmin 
Milicz, Cieszków i ˚migród wybudowana b´dzie sieç kanalizacji sanitarnej 
o długoÊci 154 km, zmodernizowane zostanie 45 km sieci ogólnospławnej 
oraz wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa 3 oczyszczalni Êcieków. 
Benefi cjentem Projektu i naszym Klientem jest Przedsi´biorstwo Gospodarki 
Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z/s w Miliczu, którego udziałowcami 
sà gminy obj´te inwestycjà. Poniewa˝ jest to zadanie długofalowe, rozło˝one 
na kilka lat, dlatego chcielibyÊmy przedstawiç, co ju˝ zostało zrobione i co 
przed nami.

tekst: Anna Zieliƒska
foto: Jarosław Walas

Uporzàdkowanie gospodarki Êciekowej 
w zlewni rzeki Baryczy
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v budow´ 57 km kanalizacji sanitarnej 
w miejscowoÊciach wokół Milicza.

Termin zakoƒczenia całej inwestycji plano-
wany jest na przełomie 2013/2014 roku.

Rola In˝yniera Kontraktu
Poza Êwiadczeniem usług obsługi inspek-
torskiej oraz tzw. pomocy technicznej, na 
In˝ynierze Kontraktu (czyli PROCHEMIE) 
spoczywa tak˝e obowiàzek wykonania 
zadaƒ promujàcych projekt. 

Do tej pory zorganizowaliÊmy inauguracyjnà 
konferencj´ prasowà w Miliczu, opubliko-
waliÊmy 3 artykuły prasowe w lokalnych 
tygodnikach oraz 4 ogłoszenia informacyjne 
dotyczàce rozpocz´cia poszczególnych kon-
traktów, opracowaliÊmy plakat tematyczny, 
wyemitowaliÊmy ulotk´ informacyjnà, dos-
tarczyliÊmy gad˝ety promocyjne. Ponadto, 
In˝ynier jest odpowiedzialny za rozliczenie 
projektu oraz za klasyfi kacj´ powstajàcych 
w wyniku realizacji inwestycji Êrodków 
trwałych.

Realizacja 
Od rozpocz´cia robót min´ło 13 miesi´cy. 
W tym czasie rozpocz´to realizacj´ 4 z pla-
nowanych 9 kontraktów. Wybudowano 
ok. 50 km sieci ze 120 km obj´tych reali-
zowanymi zadaniami. Zakoƒczenie robót 
w Radziàdzu i Borz´cinie (gm. ˚migród) oraz 
w Cieszkowie planowane jest na koniec 
2011 roku, dla zakresu Sułowa (gm. Milicz) 
w maju 2012 r., natomiast modernizacji 
sieci ogólnospławnej w mieÊcie ˚migród na 
koniec 2012 r. 

Do koƒca bie˝àcego roku planowane jest 
ogłoszenie przetargów i podpisanie umów 
z wykonawcami na pozostały zakres obej-
mujàcy:
v oczyszczalnie Êcieków w Sułowie, ˚mi-
grodzie oraz w Miliczu wraz z budowà stacji 
ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja 
osadu), wspólnej dla wszystkich obiektów;
v modernizacj´ istniejàcej sieci kanaliza-
cji ogólnospławnej w mieÊcie Milicz, pole-
gajàcà na rozdzieleniu sieci na deszczowà 
i sanitarnà;

Porzàdkowanie gospodarki Êciekowej
Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakre-
sie odprowadzania i oczyszczania Êcieków 
komunalnych b´dà w Polsce w pełni obo-
wiàzywały od 1 stycznia 2016 r. Ka˝da aglo-
meracja powy˝ej 15 tys. RLM jest zobo-
wiàzana do stworzenia systemu kanalizacji 

sanitarnej, a jeÊli nie zostanie dotrzymany 
termin 31.12.2015, wówczas Gmina b´dzie 
ponosiç z tego tytułu wysokie kary.
Najwa˝niejsze cele projektu, zarzàdzanego 
przez PROCHEM to:
a) osiàgni´cie wymagaƒ wynikajàcych 
z rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
nale˝y spełniç przy wprowadzaniu Êcieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla Êrodo-
wiska wodnego,
b) osiàgni´cie wydajnoÊci oczyszczalni 
Êcieków odpowiadajàcych ładunkowi zanie-
czyszczeƒ biodegradowalnych, generowa-
nemu przez poszczególne aglomeracje,
c) zapewnienie w 2015 r. doprowadzenia 
Êcieków komunalnych z aglomeracji do oczy-
szczalni systemem kanalizacji zbiorczej, 
przy stopniu obsługi aglomeracji na pozio-
mie 90%.
Na realizacj´ projektu Spółka PGK „Dolina 
Baryczy” otrzymała dofi nansowanie ze Êrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Funduszu 
SpójnoÊci na kwot´ ponad 89 mln PLN, 
przy czym koszt całej inwestycji wyniesie 
ok. 175 mln PLN.
Realizacja projektu umo˝liwi m.in. popra-
wienie jakoÊci Êrodowiska przyrodniczego 

dokoƒczenie na str. 6
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Instalacja oczyszczania spalin w Pionkach

tekst i foto: Tomasz Antoszczuk, 
Tadeusz Sujecki

laboratorium, przewiduje oczyszczanie tych-
˝e spalin w dwóch procesach - absorpcji 
zanieczyszczeƒ z zastosowaniem tzw. me-
tody mokrej magnezowej oraz adsorpcji na 
zło˝ach w´gla aktywnego. Jest to projekt 
doÊwiadczalny, po raz pierwszy realizo-
wany na takà skal´. Ze wzgl´du na znaczne 
wahania iloÊci spalin, zale˝ne od prowadzo-
nego procesu badawczego, zaprojektowano 
dwa ciàgi oczyszczania o ró˝nych wydajno-
Êciach, z mo˝liwoÊcià ich równoległej pracy. 
Maksymalna przepustowoÊç oczyszczalni 
wynosi 150.000 m3 /h spalin o temperaturze 
160oC.
Nowe laboratorium Instytutu zostało zlo-
kalizowane w dawnej hali przemysłowej 
na obrze˝ach miasta Pionki. Prace realiza-
cyjne zwiàzane z przebudowà i remontem 
tej hali odbywały si´ dzi´ki uzyskanemu 
przez inwestora pozwoleniu na zmian´ 
sposobu u˝ytkowania na laboratorium ba-
daƒ ogniowych.
Aktualnie roboty budowlano-monta˝owe 
zbli˝ajà si´ do koƒca, instalacja jest przy-

Podstawowà działalnoÊcià Instytutu Tech-
niki Budowlanej jest prowadzenie badaƒ 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz 
polskiego budownictwa. Dla realizacji tego 
celu Instytut posiada Zespół Laborato-
riów Badawczych, w których prowadzone 
sà specjalistyczne badania materiałów 
i wyrobów budowlanych. Jednym z takich 
laboratoriów jest Zakład Badaƒ Ogniowych, 
którego działalnoÊç, polegajàca na spala-
niu elementów budowlanych, dotychczas 
wykonywana była na terenie nale˝àcym do 
Instytutu, w Warszawie przy ul. Ksawerów  
(w Êrodku miasta). Proces spalania prowa-
dzony był w piecach bez odpowiednich 
urzàdzeƒ oczyszczajàcych, a tym samym 
ucià˝liwy dla okolicznych mieszkaƒców. 
Majàc na uwadze popraw´ warunków eko-
logicznych prowadzonej działalnoÊci, Insty-
tut podjàł decyzj´ o zmianie lokalizacji 
i warunków spalania badanych materia-
łów. Projekt technologii oczyszczania spalin 
powstałych w wyniku przeprowadzanych 
przez ITB badaƒ ogniowych w nowym 

gotowywana do rozruchu mechanicznego. 
Rozruch technologiczny przewidywany jest 
na przełomie paêdziernika i listopada br. 
Koszt naszego zakresu prac to ponad
10 mln zł.
Ze strony PROCHEMU piecz´ nad budowà 
sprawuje jej kierownik, Tadeusz Sujecki, 
a funkcj´ In˝yniera Projektu oraz nadzór 
nad Biurem Budowy pełni Tomasz An-
toszczuk – odpowiedzialny za całokształt 
realizacji tematu.

W sierpniu 2009 r., w wyniku wygranego przetargu, PROCHEM podpisał 
umow´ z Instytutem Techniki Budowlanej na zaprojektowanie technologii 
i wybudowanie oczyszczalni spalin na potrzeby Zakładu Badaƒ Ognio-
wych ITB w Pionkach. Projekt technologii oczyszczania spalin opracował 
PROCHEM przy udziale konsultanta z Wydziału In˝ynierii Chemicznej 
Politechniki Warszawskiej dr. Tomasza Wàsowskiego, na podstawie kon-
cepcji przekazanej przez Inwestora.



tekst: Teresa Wygryzowska
wizualizacja: Daniel Gnap

Projekt wie˝y kontroli lotów na lotnisku 
w Poznaniu   
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oraz wysokoÊci 36 m. Budowa wie˝y za-
koƒczy trwajàcy obecnie program rozbu-
dowy i modernizacji infrastruktury lotniska 
Ławica. Przypomnijmy, ˝e to nie pierwszy 
projekt PROCHEMU dla lotnictwa cywil-
nego. ZaprojektowaliÊmy Centrum Kontroli 

W wyniku wygranego przetargu, 9 czer-
wca br. PROCHEM S.A. podpisał z Polskà 
Agencjà ˚eglugi Powietrznej umow´ na 
opracowanie projektu nowej wie˝y kontroli 
lotów wraz z oÊrodkiem radiokomunikacyj-
nym na poznaƒskim lotnisku Ławica. Czas 
realizacji zlecenia wynosi 10 miesi´cy, a ce-
na dokumentacji to ok. 600 tys. zł. 
W ramach tego przedsi´wzi´cia do 2015 r.
powstanie obiekt o powierzchni ok. 1300 m2 

Ruchu Lotniczego na lotnisku w Warszawie, 
jak równie˝ wykonaliÊmy projekt moder-
nizacji OÊrodka Radiolokacyjnego na tym 
lotnisku. Na zdj´ciach poni˝ej koncepcja 
architektoniczna wie˝y kontroli lotów 
w Poznaniu.

dokoƒczenie ze str. 4

Uporzàdkowanie gospodarki Êciekowej 
w zlewni rzeki Baryczy   

lokalnego systemu kanalizacyjnego, która 
dotàd dawała si´ mieszkaƒcom we znaki. 
Ponad 9 tys. nowo podłàczonych miesz-
kaƒców gmin Milicz, Cieszków i ˚migród 
b´dzie mogło korzystaç z wybudowanej sie-
ci kanalizacyjnej poprzez wpi´cie instalacji 

w przepi´knej Dolinie Baryczy, poprzez 
eliminacj´ nieszczelnych szamb, z których 
Êcieki przedostajà si´ bezpoÊrednio do ziemi 
i zanieczyszczajà wody powierzchniowe 
oraz podziemne. W wyniku prac moderniza-
cyjnych zmniejszona zostanie awaryjnoÊç 

z posesji do kolektora zbiorczego. Zniknie 
zatem problem nieprzyjemnych zapachów, 
zamarzania szamb w okresie zimowym oraz 
zmniejszà si´ koszty wywozu nieczystoÊci 
płynnych. Natomiast dla osób, które planujà 
budow´ domu na terenie obj´tym inwe-
stycjà, nie b´dzie koniecznoÊci ponoszenia 
wysokich kosztów zakupu i monta˝u szam-
ba lub przydomowej oczyszczalni Êcieków.
Kontrakt w „Dolinie Baryczy” jest trudny, 
skomplikowany logistycznie ze wzgl´du na 
uwarunkowania geografi czne, a tak˝e dlate-
go, ˝e poruszamy si´ na terenie rezerwatów 
przyrody, gdzie wyst´pujà obszary bagienne 
i jeziora.  W ostatnim półroczu niestety doÊç 
cz´sto nie sprzyjały nam warunki pogodowe, 
mieliÊmy do czynienia z zalaniami i podto-
pieniami, w wyniku których powstawały 
i nawarstwiały si´ opóênienia w stosunku 
do zaplanowanego harmonogramu. Wyko-
nawcy starajà si´ je nadrobiç, a In˝ynier ma 
pełne r´ce roboty. Pracujemy pełnà parà, 
przecie˝ to jeszcze nawet nie półmetek…
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Informacje Zarzàdu

spółki, co stanowi 4,9% udziału w kapitale 
zakładowym spółki. Akcje te uprawniajà 
do wykonywania 190.886 głosów z akcji 
na WZA PROCHEM S.A., co stanowi 4,9% 
udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

17.08.2011 - W wyniku nabycia akcji 
PROCHEM S.A., akcje Spółki, z których 
wynika uprawnienie dla Legg Mason Zarzà-
dzanie Aktywami S.A., do wykonywania 
w imieniu Klientów/Funduszy prawa głosu, 
reprezentujà ponad 15 % ogólnej liczby 
głosów. Przed dniem 10 sierpnia 2011 r. na 

28.06.2011 - Spółka otrzymała zawiado-
mienie od Union Investment Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniej-
szeniu poni˝ej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. 
W dniu 22 czerwca 2011 r. Fundusze oraz 
klienci portfeli asset management posia-
dali 291.586 akcji spółki PROCHEM S.A., 
co stanowiło 7,49% udziału w kapitale 
zakładowym spółki oraz 7,48% głosów na 
WZA PROCHEM S.A. W wyniku zbycia 
Fundusze oraz klienci portfeli asset man-
agement posiadajà ogółem 190.886 akcji 

rachunkach Klientów/Funduszy znajdowało 
si´ 566.754 akcji Spółki, co stanowiło 
14,55% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki uprawniajàcych do 566.754 głosów 
z tych akcji, co stanowiło 14,54 % głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Stan na 
rachunkach Klientów/ Funduszy na dzieƒ 
przekazania niniejszego zawiadomienia 
- 603.682 akcji Spółki, co stanowi 15,50 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki 
uprawniajàcych do 603.682 głosów z tych 
akcji, co stanowi 15,48 % ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

16.06.2011 - ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2011 r. reprezentowane było 2.106.672 głosami. Nast´pujàcy akcjonariusze posiadali 
sił´ głosów powy˝ej 5% na tym Zgromadzeniu.

Informujemy, ˝e po ZWZ w dniu 11 czerwca 2011 r. ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. wynosi: 3.898.660.
Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w ZWZ i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

  Nazwa akcjonariusza IloÊç posiadanych akcji / głosów % głosów na ZWZ

  PROCHEM HOLDING M.GARLI¡SKI Sp.k. 962.341 45,68

  OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ ZŁOTA JESIE¡” 369.521 17,54

  TAPPAN STEVE 268.322 12,73

  LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ 192.100 9,12

  LEGG MASON AKCJI INWESTYCYJNY OTWARTY 184.540 8,76

  Razem 1.976.824 93,83

  Nazwa akcjonariusza
IloÊç posiadanych akcji 

/ głosów
% głosóww ogólnej 

liczbie g∏osów
% akcji

w kapitale spó∏ki

  PROCHEM HOLDING M.GARLI¡SKI Sp.k. 962.341 24,68 24,71

  OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ ZŁOTA JESIE¡” 369.521 9,48 9,49

  TAPPAN STEVE 268.322 6,88 6,89

  Razem 1.600.184 41,04 41,08

AktualnoÊci z Grupy Kapita∏owej

tekst: Anna Ermich

Drugi i ostatni etap konkursu zakoƒczył si´ 
w czerwcu br. Wyłoniono wówczas 17 
liderów zielonych technologii, w tym Zespół 
Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o. Ofi cjalna 
gala wr´czenia statuetek i dyplomów przez
Ministra Ârodowiska odb´dzie si´ na po-
czàtku paêdziernika br. Wyłonieni liderzy 
b´dà promowani przez Ministerstwo Âro-
dowiska na rynkach zagranicznych. Dodat-
kowo o ka˝dej z wyłonionych fi rm zostanie 
nakr´cony kilkuminutowy fi lm reklamowy. 
Obok Certyfi kat - informujàcy o przejÊciu do 
pierwszego etapu konkursu.

Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o. 
wchodzàcy w skład grupy kapitałowej 
PROCHEM S.A. został laureatem II edycji 
konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielo-
nych Technologii, organizowanego przez 
Ministerstwo Ârodowiska. Celem konkursu 
było wyłonienie najlepszych polskich tech-
nologii Êrodowiskowych. Konkurs składał 
si´ z dwóch etapów. Firmy, które weszły 
do pierwszego etapu zostały zakwalifi ko-
wane do projektu kompleksowego rozwoju, 
w ramach którego uczestniczyły w cyklu
profesjonalnych szkoleƒ biznesowych orga-
nizowanych przez GreenEvo. 

ZI PROMIS Sp. z o.o.
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AktualnoÊci z Grupy Kapita∏owej

AKTUALNOÂCIA K T U A L N O Â C I

tekst: Szymon Szymaƒczuk
foto: archiwum Prochem Serwis

Developer-City Investments na admini-
strowanie, sprzàtanie i konserwacj´ tego 
obiektu, b´dàcego swoistà wizytówkà 
Warszawy.
 
W lipcu 2011 r. została podj´ta współpraca 
z Centrum Nauki Kopernik. Jest to unikal-
ny w skali europejskiej obiekt, o którym 
1 lipca 2011 r. przewodniczàcy Komisji Euro-
pejskiej, Pan José Manuel Durão Barroso 
powiedział: „To jest ten rodzaj ducha, który 
chciałbym widzieç w całej Europie. Ducha
zaanga˝owania w nauk´, w innowacje i w ba-
dania. Ducha utrzymywania Europy na czele 
w tym obszarze, w którym w rzeczywi-

stoÊci mo˝emy zdobyç wi´kszà przewag´ 
w naszych staraniach o podniesienie konku-
rencyjnoÊci”. Podj´cie współpracy jest za-
powiedzià podpisania kolejnych kontraktów 
ju˝ w niedalekiej przyszłoÊci.
W ostatnich latach spółka podj´ła współ-

Pomimo panujàcego kryzysu na rynku ad-
ministrowania i zarzàdzania nieruchomo-
Êciami, poczàtek roku zaowocował pod-
pisaniem kolejnych kontraktów na takich 
obiektach jak:
-   apartamentowiec przy K´pie Potockiej - 

ul. Barszczewska 6 w Warszawie, 
-   apartamentowiec przy ul. Mokotowskiej 

w Warszawie,
-  budynek Wspólnoty Mieszkaniowej w Wila-

nowie. 

Apartamentowiec przy K´pie Potockiej 
(na zdj´ciu powy˝ej) to oddany do u˝ytku 
w I kwartale 2010 roku jeden z najnowo-
czeÊniejszych budynków mieszkalnych o pod-
wy˝szonym standardzie, jakie powstały 
w Warszawie w ostatnich latach. Dzi´ki 
bardzo dobrej współpracy zapoczàtkowanej 
w I kwartale 2011 roku podpisana została 
umowa mi´dzy Prochem Serwis a fi rmà 

prac´ równie˝ poza granicami Mazowsza. 
W 2009 r. zostaliÊmy zaproszeni do zarzà-
dzania jednym z najbardziej nowoczes-
nych budynków apartamentowo-usługo-
wych we Wrocławiu - Justin Center (na 
zdj´ciu na dole). Dobrze układajàca si´ 
kooperacja oraz utrzymanie wymaganych 
wysokich standardów Êwiadczonych usług 
doprowadziły do przedłu˝enia kontraktu na 
nast´pny okres. Dodatkowo Spółka została 
zaproszona do współpracy przy II etapie 
inwestycji, której zakoƒczenie planowane 
jest na I kwartał 2012 r. Dwuletnie doÊwiad-
czenie i obecnoÊç na rynku wrocławskich 
nieruchomoÊci pozwoliły nawiàzaç współ-

prac´ z kolejnà wspólnotà mieszkaniowà 
we Wrocławiu, mieszczàcà si´ w obr´bie 
starego miasta przy ul. Êw. Mikołaja. 

W IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r.
planowane jest podpisanie nast´pnych 
kontraktów, zarówno we Wrocławiu, jak 
i w innych rejonach województwa dolno-
Êlàskiego.
Spółka jest równie˝ w przededniu podpisa-
nia umów na kolejne etapy rozpocz´tych 
ju˝ inwestycji w obr´bie Warszawy, takich 
jak osiedle domów jednorodzinnych „Kon-
stancja” w Konstancinie Jeziornej (II cz´Êç 
V etapu) oraz nowo powstała inwestycja 
- osiedle domów jednorodzinnych „Harmo-
nium” w Konstancinie Jeziornej (I etap).

Suma powierzchni u˝ytkowej obsługiwanej 
w sierpniu 2011 r. przez Prochem Serwis 
wyniosła ok. 150 000 m2, ponad 1500 lokali 
plus 309 domów jednorodzinnych.

Prochem Serwis Sp. z o.o.
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AktualnoÊci z Grupy Kapita∏owej

a w 2005 r. uzyskał certyfi kat ISO 9001:2000 
wydany przez Polskà Izb´ Handlu Zagrani-
cznego Certyfi kacja.

W swoim dorobku przedsi´biorstwo ma 
setki projektów inwestycyjnych, a w ostat-
nich latach zrealizowało jeden z pionier-
skich tematów w standardzie projekto-
wania ekologicznego dla zakładu fi rmy 

PKI PREDOM działa na rynku usług inwe-
stycyjnych od 1961 r. W latach 70-tych 
XX wieku, w czasie boomu gierkowskiego, 
PKI PREDOM (wówczas jako Biuro Projek-
towo-Technologiczne PREDOM-PROJEKT) 
odgrywało wa˝nà rol´ dla polskiej gospo-
darki oraz społeczeƒstwa. Z desek kreÊlar-
skich ówczesnych in˝ynierów i architektów 
biura wyszły projekty m.in. takich zakła-
dów jak POLAR, ŁUCZNIK, WROZAMET, 
ELWRO, ZELMER, MERTON czy ROMET. Do 
dziÊ w wielu domach stojà jeszcze lodówki 
ze słynnym logo „PREDOM-POLAR” czy 
maszyny do szycia „PREDOM-ŁUCZNIK”.
Stopniowe zmiany sprawiły, ˝e w latach 
90-tych z paƒstwowego, du˝ego przedsi´-
biorstwa projektowego, przeistoczyło si´ 
w nowoczesnà fi rm´ in˝ynierskà, która 
wychodzi naprzeciw wymaganiom ryn-
ku współczesnych inwestycji. W 1999 r. 
na mocy Zarzàdzenia Wojewody Wroc-
ławskiego, w wyniku prywatyzacji suk-
cesorem i nast´pcà prawnym BPT PRE-
DOM-PROJEKT zostało PKI PREDOM 
Sp. z o.o. W latach 2000-2004 PKI PREDOM 
zmodernizował swojà siedzib´, inwestujàc 
w infrastruktur´ technicznà i oprogramo-
wanie do wspomagania projektowania, 

BorgWarner Turbosystems w Jasionce (na 
zdj´ciu po lewej). PKI PREDOM wykonało 
projekt oraz sprawowało nadzór nad bu-
dowà obiektu, który jako pierwszy w Polsce 
uzyskał niezwykle presti˝owy certyfi kat 
LEED SILVER for New Construction. LEED 
(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) to amerykaƒski, wielokryte-
rialny system oceny budynków, który został 
wprowadzony przez organizacj´ non-profi t 
USGBC (US Green Building Council), której 
celem jest promowanie i wyznaczanie stan-
dardów budownictwa ekologicznego. Ocenà 
obejmowane sà istniejàce i powstajàce 
budynki komercyjne, mieszkalne, otoczenie 
i wn´trza obiektów. Ocenianemu budynkowi 
przyznawane sà punkty (maksymalnie 100), 
na podstawie których okreÊla si´ jeden 
z czterech poziomów certyfi kowanych: LEED 
Certifi ed, LEED Silver, LEED Gold i LEED 
Platinium. Obecnie PKI PREDOM projektuje 
obiekty, które w przyszłoÊci b´dà ubiegaç 
si´ o uzyskanie presti˝owego certyfi katu 
LEED, m.in. nowoczesne Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe fi rmy Hamilton Sundstrand, 
które powstanie we Wrocławiu.

Od Redakcji: Z okazji jubileuszu 50-lecia 
działalnoÊci fi rmy składamy Panu Prezesowi 
oraz Wszystkim Pracownikom PKI PREDOM 
Sp. z o.o. serdeczne gratulacje i wyrazy 
uznania dla dotychczasowych osiàgni´ç 
fi rmy wraz z ˝yczeniami dalszych sukcesów 
i pomyÊlnego rozwoju.

tekst i foto: PKI PREDOMJubileusz 50-lecia PKI PREDOM Sp. z o.o.

We wrzeÊniu br. jubileusz 50-lecia swojego istnienia obchodzi wrocławskie 
Przedsi´biorstwo Konsultingowo-In˝ynieryjne PREDOM Sp. z o.o. Od poczà-
tku swojego istnienia realizuje kompleksowe przedsi´wzi´cia budowlane 
i technologiczne, projektuje obiekty przemysłowe, u˝ytecznoÊci publicznej 
i ochrony Êrodowiska zarówno w kraju, jak i za granicà. Zespół PKI PREDOM 
zasila profesjonalna kadra in˝ynierska, którà stanowià specjaliÊci wszyst-
kich bran˝ - architekci, konstruktorzy, instalatorzy, elektrycy, mechanicy, 
specjaliÊci ds. ochrony przeciwhałasowej i ochrony Êrodowiska. Od 2002 r. 
fi rma PKI PREDOM nale˝y do Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.
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 Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie  01.09.2010 - 31.08.2011

 Wykres przy za∏o˝eniu, ˝e na 01.09.2010 r. WIG i Indeks Spó∏ek Budowlanych mia∏y jednakowà wartoÊç

 Zmiany indeksu spó∏ek budowlanych oraz WIG-u  w okresie 01.09.2010 - 31.08.2011

WOLUMEN
PROCHEM
WIG 

WIG

WIG - Budownictwo

 tekst: Dyrektor fi nansowy 
Krzysztof Marczak

Indeks spółek budowlanych WIG-

Budownictwo stracił w ciàgu ostat-

niego roku ponad 47%. Natomiast 

główny indeks WIG utrzymał war-

toÊç ubiegłorocznà. Spadek ceny 

walorów PROCHEMU w tym okresie 

wyniósł 23%, co oznacza, ˝e Spółka 

wypadła lepiej na tle bran˝y, ale 

gorzej od całego rynku.

 Wykres przy za∏o˝eniu, ˝e na 01.09.2010 r. PROCHEM i WIG mia∏y jednakowà wartoÊç
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WYNIKI FINANSOWE

I pó∏rocze 2011 r.

GIE¸DA I FINANSEG I E ¸ D A  I  F I N A N S EwiadomoÊci
z PROCHEMU

 tekst: Dyrektor fi nansowy 
Krzysztof Marczak

 I. Przychody ze sprzeda˝y  34 467 19 150 58 515 51 464          
 II.  Zysk (strata) brutto na sprzeda˝y 2 231 3 692 7 425 8 786          
III. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci operacyjnej -803 -220 -388 1 596          
IV.  Zysk (strata) brutto 1 261 541 -436 1 391          
V. Zysk (strata) netto: 1 048 331 -816 766          
 w tym przypisany Jednostce Dominujàcej -                                - -993 694          
VI. Aktywa razem 108 448 105 163 181 367 187 006          
VII.  Kapita∏ w∏asny, ogó∏em: 64 677 63 629 121 560 123 647          
 w tym kapita∏ w∏asny Jednostki Dominujàcej - - 106 124 105 626          
VIII.  Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏) 0,27 0,08 -0,25 0,18     
IX.  WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏) 16,61 16,34 27,25 27,12    

  PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA¸OWA PROCHEM S.A.    
  I pó∏rocze 2011  I pó∏rocze 2010 I pó∏rocze 2011  I pó∏rocze 2010

 Wybrane dane fi nansowe (w tys. z∏)

W okresie I półrocza br. Spółka uzyskała przychody ogółem w wysokoÊci 
38 mln zł. Przychody z podstawowej działalnoÊci tj. ze sprzeda˝y usług 
stanowià 93% całkowitych przychodów i sà one o ponad 80% wy˝sze 
od osiàgni´tych w I półroczu 2010 roku. Zysk netto PROCHEMU został 
wypracowany na operacjach fi nansowych, a głównie na sprzeda˝y 
udziałów w spółce ASI Gliwice. Przychody ogółem Grupy Kapitałowej 
PROCHEM S.A. w I półroczu 2011 roku wyniosły 60 mln zł, a rento-
wnoÊç netto była ujemna i wyniosła -1,7%.

 I Pó∏rocze 2011 r. 2010 r.

1. Wskaêniki zyskownoÊci (w %)

 stopa zysku brutto 3,7 2,8

 stopa zysku netto 3,0 1,7

2. Wskaêniki p∏ynnoÊci bie˝àcej 1,4 1,4

NA PARKIECIE
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HISTORIAH I S T O R I A wiadomoÊci
z PROCHEMU

tekst: Teresa Wygryzowska
foto: archiwum PROCHEM

Architekt Henryk Marconi - wspomnienie

współpracowali z pracownià słynnego 
architekta prof. Marka Leykama, przy pro-
jektowaniu wielu obiektów u˝ytecznoÊci 
publicznej i administracji paƒstwowej. 
Był jednym z najwybitniejszych archite-
któw-urbanistów w historii PROCHEMU. 
Otrzymał wiele nagród paƒstwowych i re-
sortowych. W 1957 r. został laureatem na-
gród Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 
i Architektury za projekt Zakładów Dzie-
wiarskich im. „17 Stycznia” na Słu˝ewcu 
w Warszawie, a tak˝e za projekt Cemen-
towni „˚eraƒ” w Warszawie, w 1964 r. 
nagrod´ paƒstwowà za projekt Zakładów 
Włókien Sztucznych „Elana” w Toruniu. 
Otrzymał wyró˝nienia w konkursach Sto-
warzyszenia Architektów Polskich, m.in. 
na projekt ambasady polskiej w Pekinie, 
Dom Handlowy w Krakowie, a tak˝e dyp-
lom na Biennale Architektury Przemysłowej 
w Sao Paulo. Za wkład pracy w realizacj´ 
wielu kluczowych inwestycji w Polsce 
otrzymał odznaczenia paƒstwowe: Krzy˝ 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
i Srebrny Krzy˝ Zasługi. W PROCHEMIE 
do koƒca swojej kariery zawodowej praco-
wał na stanowisku głównego specjalisty 
ds. zagadnieƒ architektonicznych. W 1982 r. 
przeszedł na wczeÊniejszà emerytur´, ale 
przez kilka lat jeszcze współpracował z fi rmà 
jako członek Rady Technicznej. Podobnie jak 

11 sierpnia 2011 r. rodzina, przyjaciele, 
znajomi, dawni współpracownicy, po˝eg-
nali Êp. architekta Henryka Marconiego, 
długoletniego byłego pracownika naszej 
fi rmy. Współczesny nam mgr in˝. Henryk 
Marconi to potomek słynnego XIX-wiecz-
nego architekta pochodzenia włoskiego 
Henryka Marconiego. W ciàgu prawie 200 
lat obecnoÊci w Polsce, ród Marconich 
zasłynàł dzi´ki talentowi i pracowitoÊci swo-
jego zało˝yciela, jak i talentom kolejnych 
jego pokoleƒ - wÊród nich architektów, ma-
larzy, konserwatorów zabytków i profeso-
rów sztuki, a tak˝e in˝ynierów.
Nasz Kolega Henryk Marconi urodził si´ 
w 1927 r. w Warszawie i wzorem słynnego 
przodka przyszłoÊç swojà zwiàzał z archi-
tekturà. Prac´ w PROCHEMIE (wówczas
Warszawskim Biurze Projektów Budowni-
ctwa Przemysłowego) rozpoczàł w 1949 r., 
w trakcie studiów na Wydziale Architek-
tury Politechniki Warszawskiej, które ukoƒ-
czył w 1951 roku. Jego kariera rozwijała 
si´ bardzo dynamicznie, od stanowiska 
pomocy technicznej do gł. specjalisty ds. 
architektury. W 1953 r. został kierowni-
kiem zespołu architektury i generalnym 
projektantem wielu inwestycji, znaczàcych 
dla odbudowujàcej si´ gospodarki Polski. 
Wraz z ˝onà Małgorzatà Marconi (równie˝ 
architektem, pracownikiem PROCHEMU) 

inni członkowie zacnego rodu Marconich 
posiadał równie˝ inne pasje artystyczne, 
a wÊród nich malarstwo, któremu poÊwi´cał 
swój wolny czas.

GIE¸DA I FINANSE wiadomoÊci
z PROCHEMU

Nowi pracownicy

Z ˚YCIA FIRMYZ  ˚ Y C I A  F I R M Y

Miło nam poinformowaç, ˝e w naszych 
szeregach mamy nowe kole˝anki i koleg´.
Oto oni:
mgr in˝. Olga Przygodzka - na stanowisko 
asystenta projektanta w Oddziale PROCHEM 
Projekt,
mgr in˝. Małgorzata Dzikowska - na 
stanowisko projektanta w Oddziale PRO-
CHEM Projekt,
Bartosz CieÊlak - na stanowisku pomocy 
technicznej w Oddziale Informatyka.

Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej 

i ˝yczymy du˝o sukcesów zawodowych oraz 

satysfakcji z pracy!

Henryk Marconi pod koniec lat 60-tych XX w.
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Z ˚YCIA FIRMYZ  ˚ Y C I A  F I R M YwiadomoÊci
z PROCHEMU

Klub Seniora

W sierpniu br. do Klubu Seniora PROCHEM 
dołàczyła nasza Kole˝anka Helena Ziół-
kowska (wszystkim bardziej znana z dru-
giego imienia Danuta). W PROCHEMIE 
przepracowała 38 lat. Prac´ rozpocz´ła 
w 1973 r. na stanowisku starszej ksi´gowej 
w Pracowni NP˚, a od 1975 r. w Dziale 
Finansowo-Ksi´gowym -  w ostatnim okresie  
na stanowisku specjalisty ds. fi nansowo-
ksi´gowych. Przez wiele lat była równie˝ 
ksi´gowà Kasy Zapomogowo-Po˝yczkowej 
i z tej działalnoÊci wspomagajàcej pry-
watne bud˝ety była znana wi´kszoÊci pra-
cowników. Mimo, ˝e w 2009 r. przeszła 
na wczeÊniejszà emerytur´, przez ostatnie 
2 lata mogliÊmy jeszcze spotykaç jà w fi rmie. 
Z koƒcem lipca br. zakoƒczyła t´ współprac´ 
– Witamy w Klubie Seniora!

tekst: Teresa Wygryzowska
foto: Andrzej Kopczyƒski

„Pocztówka” z wakacji
tekst: Teresa Wygryzowska

rysunek: Piotr Czekan

Lato dobiega koƒca i jak Polska długa 
i szeroka, w tym roku wi´kszoÊç urlopowi-
czów i organizatorów wypoczynku narze-
kała na pogod´. Za du˝o deszczu, za mało 
słoƒca, woda w Bałtyku za zimna, burze, 
podtopienia, no i te komary... Wszyscy 
marzyliÊmy o słonecznej i ciepłej aurze, 
a wyszło jak wyszło. Wszelkie narzekania 
meteorolodzy kwitowali stwierdzeniem, 
˝e w naszej szerokoÊci geografi cznej to 
norma. Dla potwierdzenia tego faktu obok 
przedstawiamy rysunek autorstwa nasze-
go kolegi Piotra Czekana, zamieszczony 
w gazecie „WiadomoÊci z PROCHEMU” 
z lipca 1998 roku. Jak widaç wtedy pogoda 
w lato równie˝ nas nie rozpieszczała, a tak 
zilustrował to nasz kolega. Miejmy nadziej´, 
˝e w przyszłym roku w okresie urlopo-
wym pogoda b´dzie niekoniecznie „zgodna 
z normà”.
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GIE¸DA I FINANSE wiadomoÊci
z PROCHEMU

Prochemowskie bractwo górskie w Bieszczadach

Z ˚YCIA FIRMYZ  ˚ Y C I A  F I R M Y

W tym roku w´drówki górskie upływajà 
nam pod znakiem Bieszczad. Pierwszy, 
majowy wypad to "Trzy połoniny w trzy dni 
- Êladami Łemków". W Komaƒczy odwie-
dziliÊmy rodowità Łemkini´, panià Dari´ 
Boiwk´, która prowadzi muzeum strojów 

- zbiór (łàcznie kilkaset eksponatów) pow-
stawał latami. Jego poczàtki si´gajà pew-
nie lat 50 XX wieku, kiedy jego twórczyni
powróciła z wysiedlenia. Pani Daria stwo-
rzyła przebogatà kolekcj´ strojów, hafto-
wanych ikon, rusznyków, serwet i kora-
likowej bi˝uterii łemkowskiej, dla której 
najbardziej charakterystyczne sà krywulki. 
Najstarsze przyodziewki majà ponad sto lat.
Udało nam si´ tak˝e zobaczyç retorty do 
wypalania w´gla drzewnego i popróbowaç 
swoich sił w jeêdzie na koniach huculskich 
w stadninie w Wołosatym. Niestety, pogo-
da pokrzy˝owała nam nieco plany i prze-
szliÊmy tylko Połonin´ Bukowskà i Wetliƒskà. 
Przy okazji zaliczyliÊmy burz´ pod Tarnicà, 
a to z powodu zbyt długiego popasu pod 
Krzemieniem, gdzie udało si´ nam usma˝yç 
i zjeÊç jajecznic´ ze szczypiorkiem. Z gór-
skich przysmaków raczyliÊmy si´ jeszcze 
czosnkiem niedêwiedzim. GoÊciliÊmy w „Cha-
cie Ludzi z Mgły” i najwy˝ej poło˝onej w Bie-
szczadach „Chatce Puchatka”.

W paêdzierniku tego roku czeka na nas 
Połonina Caryƒska. Planujemy tak˝e prze-
jÊcie Bukowego Berda i wejÊcie na Małà 
i Wielkà Rawk´ oraz na szczyt Kremenaros, 
gdzie zbiegajà si´ trzy granice - polska, 
ukraiƒska i s∏owacka.

tekst: Jarosław Szaturski
foto: Beata Kaliszewska

Od lewej: Beata Kaliszewska, troje sympatyków bractwa, Jaros∏aw Szaturski, Agnieszka Laskowska.
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G a l e r i a  I r y d i o n

sierpieƒ 2011

W sierpniu w Galerii Irydion mieliÊmy okazj´ obejrzeç wystaw´ malarstwa 

zatytułowanà “Mój dialog z naturà” pani Alicji Czebotar-Siemaszko.
Artystka od 1966 studiowała na Wydziale Rzeêby warszawskiej ASP oraz 

Wydziale Grafi ki w pracowni prof. Józefa Pakulskiego. 

Dyplom z wyró˝nieniem otrzymała w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza 

oraz prof. Grzegorza Kowalskiego. 

Czterokrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, laureatka wielu nagród 

i wyró˝nieƒ, brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicà 

oraz 17 indywidualnych. Zajmuje si´ malarstwem, rzeêbà i medalierstwem.

tekst i foto: archiwum artystki
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wiadomoÊci
z PROCHEMU


