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w pełne lub ażurowe. Do wyboru są prze-
słony imitujące drewno, a także przesłony
w kolorze chłodnego antracytu. Pionowe 
listwy Nylofor Nevada są lekkie, a ich mon-
taż odbywa się szybko, bez konieczności
używania dodatkowych narzędzi. 
Listwy są wykonane z odpornego i mocne-
go tworzywa sztucznego, które nie ulega

OGRODY

uszkodzeniom podczas zakładania czy zdej-
mowania, a ich dodatkową zaletą jest 
łatwość utrzymania przesłon w czystości. 
Wysokość panelu: 1030, 1230, 1530,
1730, 1930, 2030, 2430 [mm].
Przesłony pakowane są w kartony razem
z instrukcją montażu.

O Panel Zenturo® (tuzw) wyróżnia się
uniwersalnością – może być stosowany ja-
ko element ogrodzenia, do zapewnienia pry-
watności, jako podpórka dla roślin pnących
lub też jako dekoracyjny ogrodowy murek
gabionowy. Istnieje również możliwość za-
stosowania unikalnych wypełnień Zenturo®,
które pozwolą nadać ogrodzeniu osobisty,
a zarazem twórczy charakter. 
Połączenie siatek o różnej gęstości z po-
dwójnymi, ułożonymi naprzemiennie druta-
mi poziomymi zapewnia panelom atrakcyj-
ny wygląd. Panele Zenturo® są dostępne
w standardowym kolorze ogrodowej ziele-
ni oraz w modnym odcieniu metalicznego
antracytu. Inne barwy dostępne na zamó-
wienie. Można je mocować przy wykorzy-
staniu standardowych systemów słupów:
Bekaclip® (z akcesoriami Bekafor®) i Beka-
for® Click (bez akcesoriów). Do montażu nie
są wymagane specjalne narzędzia. Nie jest

Betafence
O Panele Nylofor® Nevada (tuzw) to in-
nowacyjna przesłona z tworzywa sztuczne-
go, zapewniająca poczucie intymności
i spokoju. Panele w łatwy sposób montuje
się na panelach ogrodzeniowych. Dzięki
tym przesłonom ogrodzenie może zmieniać
się w zależności od upodobań właściciela
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również konieczne posiadanie doświadcze-
nia w montażu. 
Panele są zgrzewane z drutów cynkowa-
nych, a następnie powlekane poliestrem
o wysokiej przyczepności, co zapewnia do-
skonałą jakość i długą żywotność. 
Jako wypełnienie w panelach Zenturo® mo-
gą być: Piksele (łatwe w mocowaniu kwa-
dratowe i prostokątne elementy z tworzywa
sztucznego), taśma plastikowa Flexo (ela-
styczna, z tworzywa sztucznego, do prze-
platania przez siatkę panelu w kierunku po-
ziomym lub pionowym) oraz taśma Perfo
(perforowana taśma ze stali nierdzewnej
do wsuwania pionowo w panel).

SZKOLENIA, SEMINARIA

Irwin szkoli Mrówki
W dniach 23 i 24 września 2010 r. od-
było się spotkanie szkoleniowo-handlo-
we poprowadzone przez dostawcę 
narzędzi budowlanych marki Irwin
z przedstawicielami 8 sklepów PSB-
-Mrówka. W trakcie szkolenia, zorganizo-

wanego w ośrodku Villa Natura w Do-
lsku, przedstawiono produkty należące
do najlepiej rotujących asortymentów
marki Irwin. Przedstawiciele Mrówek
uczestniczący w spotkaniu wzięli też
udział w konkursie Super Majster Mró-

wek, polegającym na wykonaniu określo-
nego zadania przy pomocy narzędzi
Irwin.

SDB PSB w firmie Sławex
W połowie października 2010 r. firma
Sławex z Tomaszowa Lubelskiego zorga-
nizowała pierwsze jesienne szkolenie
techniczne z cyklu Szkoła Dobrego Budo-

wania PSB, tym razem z zakresu stosowa-
nia materiałów termoizolacyjnych oraz
wykończeniowych w budynkach miesz-
kalnych. Szkolenie przeprowadziły firmy
Termo Organika oraz CRH Klinkier, które
zaprezentowały swoje oferty handlowe,

a następnie ich przedstawiciele w przy-
stępnej formie udzielali praktycznych
wskazówek przydatnych budowlańcom
przy realizacji trudnych inwestycji. Spo-
tkanie, w którym uczestniczyło 35 osób
z firm wykonawczych na stałe współpra-
cujących ze Sławexem, zakończyła cieka-
wa dyskusja na temat prezentowanych
produktów. 

Attic „buduje” bezpiecznie 
i energooszczędnie
Małopolskie Centrum Edukacji Budowla-
nej (MCEB) utworzone przez firmę Attic
z Krakowa już niejednokrotnie gościło
na łamach Głosu PSB. Tym razem może
się pochwalić cennymi inicjatywami orga-
nizacji I seminarium z cyklu „Budownic-
two energooszczędne” oraz rozpoczę-
ciem akcji „Buduję bezpiecznie”.
# W drugiej połowie września 2010 r.
firma Attic rozpoczęła akcję „Buduję bez-
piecznie”. Działania podjęto z myślą
o klientach – wykonawcach budowla-
nych. Główny cel akcji to uświadomienie
właścicielom firm budowlanych i remon-
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towych oraz pracownikom takich firm jak
ważne jest zachowanie podstawowych
i wcale nie tak bardzo skomplikowanych
zasad, aby codzienna praca nie stanowi-
ła zagrożenia dla zdrowia własnego
i współpracowników. Codzienne zakupy
w Centrum Budowlanym Attic stały się
okazją do zdobywania bezpiecznych ak-
cesoriów, w tym przypadku środków
ochrony indywidualnej (m.in. linek bez-
pieczeństwa, amortyzatorów, specjali-
stycznych rękawic czy okularów ochron-
nych). Na terenie Centrum Budowlanego
stworzona została również strefa „Pra-
cownik bezpieczny na budowie” – w któ-
rej zebrane akcesoria prezentowane były
na manekinie, a opisy innych znalazły się
na plakacie edukacyjnym. 
Do akcji firmy Attic przyłączyli się produ-
cenci: Fakro, Isover, Krono, Xella, Termo
Organika, Grupa Silikaty. Zwieńczeniem
akcji było szkolenie z zasad udzielania
pierwszej pomocy, które odbyło się
w MCEB 4 listopada 2010 r.
# 19 października 2010 r. w MCEB od-
było się pierwsze seminarium z cyklu 
Budownictwo energooszczędne: prawo,
praktyka a rzeczywistość. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli
branży budowlanej, wśród nich dewelo-
perzy, architekci oraz generalni wyko-
nawcy. I seminarium odbyło się pod
hasłem: Energooszczędność budynków

w nowych wymaganiach Unii Europej-
skiej. Doświadczenia polskich projektan-
tów i deweloperów. 
Aspekty prawne i ich przełożenie na rze-
czywistość polskiego rynku budowlanego
przedstawił dr Aleksander Panek z Naro-
dowej Agencji Poszanowania Energii.
W swojej prezentacji poruszył m.in. tema-
ty podstawowych wymogów dotyczących
obiektów budowlanych, obowiązującego
systemu oceny energetycznej oraz krajo-
wych planów mających na celu zwiększe-
nie liczby budynków o niemal zerowym
zużyciu energii.
W imieniu deweloperów głos zabrał 
Marek Straszak, Dyrektor Projektu w fir-
mie Dom Development. 
Partnerzy seminarium, firmy: Isover, Fakro
oraz Silka Ytong zaprezentowali rozwią-
zania technologiczne oraz produktowe. 
Kolejne seminarium nt. budownictwa
energooszczędnego MCEB planuje na
I kwartał 2011 r.

SDB PSB w Mrówce Bemexu
Niemal 50 uczestników przyciągnęły za-
jęcia zorganizowane 8 listopada 2010 r.
w ramach Szkoły Dobrego Budowania
PSB przez firmę Bemex z Zambrowa.
Szkolenia prowadzili przedstawiciele
firm: Irwin oraz Baumit. Dużym zainte-
resowaniem wykonawców budowla-
nych cieszyła się możliwość, jaką dała im
firma Irwin, przetestowania osprzętu
i narzędzi ręcznych marki Irwin. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali też mate-
riały oraz gadżety Irwin (koszulki, noże
z niepękającym, bezpiecznym ostrzem
bi-metalicznym, długopisy i markery
techniczne). Dodatkowo w części szko-

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

świętokrzyskim oraz I miejsce w katego-
rii „Najlepsza Firma” w powiecie buskim.
„Złota Setka” to lista 100 największych
świętokrzyskich przedsiębiorstw wg kry-
terium przychodów ze sprzedaży netto

Grupa PSB S.A. rozpoczęła współpracę z operatorem sieci Orange. 
Akcjonariusze PSB mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków han-
dlowych, które w postaci konkretnej oferty przedstawiają opiekuno-
wie handlowi Orange.
PTK Centertel – operator sieci Orange jest liderem na polskim 
rynku telekomunikacyjnym. Pod marką Orange sprzedawana jest 
telefonia komórkowa i stacjonarna, mobilny i stacjonarny dostęp
do Internetu, transmisja danych oraz usługi multimedialne.

eService SA autoryzuje i rozlicza transakcje, dokonywane kartami
płatniczymi. Współpracuje ze sklepami na terenie całej Polski, w któ-
rych zainstalował ponad 46 tysięcy terminali POS.
Spółka oferuje także: doładowania telefonów komórkowych, obsłu-
gę programów lojalnościowych i kart podarunkowych oraz usługę
wypłaty gotówki – „cash back”. 
eService SA istnieje od 1999 r., należy do Grupy Kapitałowej PKO
BP SA. www.eservice.pl

leniowej spotkania najbardziej aktywni
uczestnicy dyskusji (zadający i odpowia-
dający na pytania) otrzymali kolejne
przydatne w ich codziennej pracy upo-
minki (kasety wierteł, i specjalistyczne
klucze Vise-Grip). Część szkoleniową
zakończyła ożywiona dyskusja wyko-
nawców budowlanych z prowadzącymi
zajęcia. 

SDB PSB w firmie Budex
Ponad 80 osób, wśród nich wykonawcy
budowlani, deweloperzy, inwestorzy,
przedstawiciele firm kupców PSB, uczest-
niczyło w szkoleniu zorganizowanym
w pensjonacie w Rewalu w ramach
Szkoły Dobrego Budowania PSB przez 
firmę Budex z Gryfic (30–31 październi-
ka 2010 r.).
Obecni z uwagą wysłuchali prezentacji
firm: Budmat, Solbet, Atlas, Baazar,
Idealny Dach. Ożywione dyskusje na
temat poruszonych zagadnień wciągnę-
ły wielu uczestników dwudniowych 
zajęć. 

PSB w „Złotej Setce 2010” 
województwa świętokrzyskiego 
Grupa PSB S.A. w rankingu „Złota Set-
ka 2010” zajęła VI miejsce, a w podran-
kingach – III miejsce w kategorii „Naj-
większa Firma Handlowa” w woj.
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za rok ubiegły, w podziale na szereg pod-
rankingów prezentujących m.in. firmy
z największymi zyskami netto czy naj-
większym poziomem zatrudnienia, o naj-
większej rentowności oraz na rankingi
branżowe i sektorowe. 
„Złota Setka 2010” była trzecią edycją
rankingu organizowanego przez redakcję
gazety Echo Dnia, pod patronatem Mar-
szałka woj. świętokrzyskiego.
Laureatów przedstawiono na uroczystej
gali w Kielcach 6 listopada 2010 r.

Sławex nominowany do nagrody
Innowacyjny Przedsiębiorca 
Województwa Lubelskiego
Firma SŁawex z Tomaszowa Lubelskie-
go została dwukrotnie nominowana
w konkursie przedsiębiorstw wykorzy-
stujących dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego. Decyzją Kapituły
konkursowej z 19 października 2010 r.
Sławex znalazł się w gronie trzech no-
minowanych w kategorii Dynamicznie
rozwijająca się firma oraz w kategorii 
Lider funduszu RPO.

Firma Dobrze Widziana
Grupa PSB otrzymała nominację 
w konkursie pn. „Firma Dobrze Widziana”
na najlepszy wizerunek w kontekście spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Wyróżnienie
to jest wyrazem uznania i podziękowania
firmie, jej kierownictwu i pracownikom
za zaangażowanie społeczne i realizowa-
nie idei odpowiedzialności społecznej
biznesu. Wręczanie nominacji odbyło się
w Krakowie, 18 listopada br.
Konkurs organizowany jest przez Bussi-
nes Centre Club. Wybór firm nominowa-
nych odbywał się w kilku etapach. Etap
1: stworzenie przez ekspertów listy
160 firm najbardziej odpowiedzialnych
społecznie. Etap 2: badanie na pró-
bie 1000 osób proszonych o wskaza-
nie z przedstawionej listy firm naj-
bardziej odpowiedzialnych społecznie
w swoim regionie – 4 firmy o najwięk-
szej średniej liczbie wskazań w regionie
kwalifikowały się do kolejnego etapu.
Etap 3: firmy wyłonione oraz firmy 
z listy konkursowej poddawane były
ocenie Kapituły Konkursowej oraz wy-
pełniały ankietę konkursową. Etap 4: 
Kapituła Konkursu nominowała po 5 firm
w każdym regionie. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w mar-
cu 2011 r. Laureatem zostanie firma, 
która spośród Nominowanych uzyska
największą liczbę punktów. 

Mieszkańcy tej podwarszawskiej miejsco-
wości całymi rodzinami bawili się
i uczestniczyli w licznych konkurencjach
sportowych i zręcznościowych, zmagając
się o zaszczytny tytuł Sportowej Rodziny
Roku, z nagrodą telewizorem 42”.
Jak co roku festyn odwiedzili znamienici
szefowie kuchni (wśród nich Stefan Birek
i Krzysztof Szulborski znani z ekranów te-
lewizorów), którzy serwowali znakomite
potrawy i promowali zdrową żywność.
Piłkarz i trener Paweł Janas osobiście pod-
glądał i dopingował zmagania młodych 
piłkarzy. Kolorytu imprezie dodał Teatr 
Wagabunda oraz zespoły Szok Dance
i Atut. Wszystko to „w cieniu” wielkiego
balonu Grupa PSB-Mrówka. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy zmagań sporto-
wych, którzy wypełnili kupony wzięli udział
w losowaniu super nagrody – roweru 
z całym zestawem do bezpiecznej jazdy.

Piąte urodziny Mrówki Konstruktora
250 osób skosztowało ogromnego
i smacznego tortu z wizerunkiem mrówki,
upieczonego z okazji 5 rocznicy otwarcia
sklepu PSB-Mrówka, prowadzonego
przez firmę Konstruktor w Gnieźnie.
Imprezie urodzinowej, zorganizowa-
nej 15 października 2010 r. towarzyszy-
ły liczne atrakcje. Wiele emocji wzbudzi-
ły licytacje produktów od złotówki. 
Licytowano m.in.: okap kuchenny, szafki
łazienkowe, wannę, obrazy, lampy,
dywany. Rozdano też mnóstwo nagród
w konkursach – np. skręcaniu lamp
na czas, metkowaniu narożników bu-
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TARGI

PT Junior na targach LUBDOM 
w Lublinie
Trzy dni (od 24 do 26 września) trwały
Targi Budowlane LUBDOM–JESIEŃ 2010
z udziałem ponad 100 firm z Lublina oraz
regionu. Podobnie jak w poprzednich
edycjach tej popularnej imprezy w gronie
wystawców znalazła się firma PT Junior

z Lublina, która wraz z firmami: CRH, 
Cerrad, Fermacell, EkoKlinkier, quick-mix,
Cetris, ADW, Izobud, Izolbet, Klinkier
Przysucha i Leier, przygotowała jesienny
przegląd materiałów budowlanych
na swoim stoisku targowym.
Nową handlową atrakcją tegorocznych
targów były stoiska z meblami, gdzie
klienci mogli obejrzeć gotowe aranżacje
mieszkań oraz zobaczyć odpowiednio 
dobrane tkaniny i dodatki dekoracyjne
potrzebne do wystroju wnętrz.

Biegonice Składy zapraszają 
do Las Vegas
Dwa dni, 16–17 września 2010 r., trwało
doroczne spotkanie zorganizowane przez
Biegonice Składy dla najlepszych kontra-
hentów kupca PSB z Nowego Sącza. 

Bazą wypadową był ośrodek Las Vegas
w Barcicach. Tam odbyły się prezentacje
producentów – dostawców Grupy PSB,
firm: Atlas, Izohan, Wienerberger, H+H,
Bruk-Bet, Izolbet, Izobud, Sopro, Marywil.
Szczególnie rekomendowano nowości,
jakie pojawiły się w ofercie tych firm
w ciągu ostatniego roku. Wieczorem
natomiast wszyscy świetnie bawili się
na biesiadzie, zabawa trwała do białego
rana.

Dopełnieniem integracyjnej imprezy 
była wycieczka w dolinę Popradu – od-
wiedziny uzdrowisk Piwnicznej i Muszy-
ny z cerkwią św. Dymitra we wsi Złockie
oraz Krynicy z Pijalnią Główną i Starego
Sącza ze słynnym Klasztorem Klarysek.

„Czat 2010” z Interior Centrum
Jak co roku firma Interior Centrum z Ma-
rek zorganizowała festyn rodzinny, tym
razem jako „Czat 2010”. Imprezę, która
odbyła się 26 września na stadionie MTS
Marcovia, wsparło Mareckie Stowarzy-
szenie Gospodarcze i Burmistrz Marek.
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cześnie animatorem pacynek przedsta-
wiających znane postaci telewizyjne –
kilkakrotnie pojawiał się na sali rozśmie-
szając skutecznie publiczność. Spotkanie
z dobrą muzyką taneczną trwało do
białego rana.

I miejsce – Modom Podhale 
II miejsce – Lafarge Gips 
III miejsce – Zilmex
W turnieju nie tylko zwycięstwa są waż-
ne. Co roku ogromna rzesza pracowni-
ków składów PSB przyjeżdża, żeby 
spróbować swoich sił w piłce nożnej, 
ale również po to, aby spotkać się i tro-
chę zintegrować... Temu służy także 
sobotnie wieczorne spotkanie, z atrakcją
artystyczną, tym razem występem war-
szawskiej grupy tanecznej – były 
pląsy w tańcach latynoamerykańskich
„la Vanilia“. 
Cała impreza mogła odbyć się dzięki
pomocy sponsorów. W tym roku byli
nimi: Fakro, H+H, Hörmann, Isover,
Farby Kabe, Kreisel, Lafarge, Rockwool,
Selena, Soudal, Termo Organika, Ursa.
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„Rajdowa Mrówka” w Bieszczadach
Na 5 miejscu w klasie A-2000 uplasowa-
ła się Rajdowa Mrówka, prowadzona
przez Grzegorza Musza z firmy Erem
z Przemyśla w 36 Międzynarodowym
Bieszczadzkim Wyścigu Górskim. Dwu-
dniowy wyścig odbył się 25–26 wrze-
śnia 2010 r. w malowniczej miejsco-
wości Załuż k/Sanoka i był ostatnią elimi-
nacją Mistrzostw Polski i Słowacji.

V Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Grupy PSB – Region Południe 
Weekend 20-21 listopada 2010 r. wielu
akcjonariuszom PSB z regionu południo-
wej Polski upłynął pod znakiem sportu.
W Brennej odbył się piąty, jubileuszowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej. W tym roku
w rywalizacji wzięła udział rekordowa

ilość drużyn – 16, a razem z ich kibicami
do Brennej przyjechało ponad 200 osób.
Do walki stanęły drużyny: Alex Ruda
Śląska, Art.-Bud Cieszyn, Attic Kraków,
Buster Mikołów, Cras Olkusz, Dombud
Szczekociny, Gabryś-Sikora Kęty, Jawpol
Zawiercie, Lafarge Gips fabryka, Modom
Podhale Szaflary, PSB Centrala – drużyna,
Sagapol Gliwice, Seven II Kłobuck, Sufigs
Tarnów, Tamir Pszczyna, Zilmex Kraków.
Po dwudniowej zaciętej, ale fair play
rywalizacji tegorocznymi zwycięzcami
zostały drużyny:

z zastosowaniem ich materiałów. Dla wy-
konawców kupujących tego dnia przygo-
towano specjalne promocje cenowe. 
Imprezę wsparły firmy: Franspol, Farby
Kabe, Selena, Izohan, H+H, Kreisel, 
Megaron, Knauf Insulation, Betafence,
Profil i Soudal.

Dzień Budowlańca z CrazBudem
Tradycją krakowskiej firmy CrazBud jest
świętowanie razem z klientami swojego
własnego Dnia Budowlańca. W tym ro-
ku, 22 października goszczono w pięknej
karczmie „Skansen Smaków” w Kryspino-
wie 150 osób, wśród nich byli klienci
z dalekiego Wschodu, którzy są wyko-
nawcami krakowskich inwestycji. Atrakcją
wieczoru był Konrad Kony Czarkowski
– człowiek, który zaistniał w programie
„Mam talent” i jest twórcą, a równo-

dowlanych, grze w kręgle z ustawionych
silikonów, pakowaniu prezentów czy
w zawodach Super Majster dla prawdzi-
wych majsterkowiczów (piłowanie, wkrę-
canie i wiercenie). 
Na stoiskach firmowych można było 
zapoznać się z nowinkami technologicz-
nymi. Activ Jet prezentował żarówki na
pilota, Topex nowe narzędzia. Były też
punkty informacyjne: Seleny, Deante,
Izohan.
Całość zakończył wieczorny pokaz sztucz-
nych ogni.

Dzień Budowlańca w Fimalu
Jak uczcić Dzień Budowlańca? Firma
Fimal ze Słupska 27 września 2010 r.
od samego rana gościła swoich klientów
wykonawców budowlanych śniadaniem,
kawa i słodkościami. Następnie odbywa-
ły się pokazy producentów, związane

PARTNERZY PSB – WYDARZENIA

Dostawcy PSB 
pomagają powodzianom

Darowizna od Alpolu

154 tony produkowanych przez siebie
wyrobów chemii budowlanej przekazała
firma Alpol powodzianom z Sandomierza.

Gold Drop oferuje środki czystości

10 ton środków czystości przekazała 
firma Gold Drop powodzianom z Mało-
polski. W obliczu szczególnej tragedii, 
jaką było osunięcie się zboczy górskich
we wsi Kłodne zarząd Gold Drop 
przekazał dodatkowo poszkodowanym
10 tys. zł oraz 4 tony środków czystości. 

Knauf Insulation pomaga w odbudowie

Firma Knauf Insulation postanowiła wes-
przeć powodzian poprzez przekazywanie
co miesiąc 1% przychodu ze sprzedaży
produktów Ekorolki i Ekopłyty. Od sierp-
nia firma przekazała niemal 80 tys. zł
na usuwanie szkód po powodzi. Akcja
potrwa do końca grudnia.

Akademia Murowania Silka Ytong
Niemal 30 szkół, a w nich 800 uczniów
i nauczycieli, objęła swoim programem
pn. Akademia Murowania Silka Ytong 
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firma Xella Polska. Program, zainicjowa-
ny rok temu, oferuje szkołom zasadni-
czym i technikom o profilu budowlanym
materiały edukacyjne, m.in. poradniki
murowania z Silki i Ytong’a, filmy instruk-
tażowe, kalkulatory w wersji elektronicz-
nej do przeliczania potrzebnego na budo-
wę materiału oraz tablice dydaktyczne.
Ważnym elementem programu są zajęcia
praktyczne. Instruktorzy Xelli prowadzą
szkolenia oraz pokazy murowania. Dzię-
ki tym zajęciom młodzież może zobaczyć
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ROCZNICE

Wśród wziętych do niewoli jest strzelec Józef Zuzel. Ukrywał się
z kilkoma innymi żołnierzami w lesie, ale wydali ich Niemcom 
okoliczni mieszkańcy, Polacy. Przykra sprawa – komentuje w książ-
ce Marian Berbesz.
W stalagu IV A Zuzel przebywa do 20 marca 1943 r. Wraca 
do Lublińca, ale w październiku 1943 r. zostaje powołany do
Wehrmachtu. Ranny na froncie wschodnim nad rzeką Kubań 
trafia do szpitala w Warszawie. Ucieka i latem 1944 r. znajduje się
znów w Lublińcu. Złapany przez gestapo trafia do obozu koncen-
tracyjnego Oświęcim–Brzezinka, z którego wraca do Lublińca do-
piero w maju 1945 r. I znowu musi się ukrywać – sąsiad doniósł
UB, że walczył w szeregach niemieckiego wojska. W ukryciu prze-
bywa do amnestii w 1947 r. 35 lat później Józef Zuzel z rąk Hen-
ryka Jabłońskiego, Przewodniczącego Rady Państwa otrzymuje 
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 Ojczyzna”.
To medal nadawany kombatantom – opowiada Marian Berbesz.
Nie było z tego tytułu żadnych dodatkowych świadczeń emerytal-
nych, ale dziadek bardzo sobie ten medal cenił, najbardziej z tego
powodu, że orzeł znajdujący się na medalu był w koronie, co w tym
czasie było ewenementem.
Józef Zuzel zmarł 19 grudnia 1983 r. Nawet tak pobieżnie zaryso-
wany fragment jego życiorysu pokazuje jak pokrętne było życie 
Ślązaków w okresie II wojny światowej. A dzisiaj niektórzy polity-
cy próbują takie sprawy wykorzystywać… Z zapisanej w książce
refleksji Mariana Berbesza przebija żal.
Karty historycznego opracowania „Obowiązek swój spełnili do koń-
ca” kryją więcej splątanych losów żołnierzy 74 Górnośląskiego 
Pułku Piechoty. Marian Berbesz, na co dzień handlowiec w Saga-
polu, w wolnych chwilach pasjonat historii, gromadzi informacje
do archiwum 74 GPP już od 12 lat. Dotarł w tym okresie do kilku-
dziesięciu osób – żołnierzy służących w pułku oraz córek, synów
i wnuków oficerów, podoficerów, strzelców. 
W 2003 r. powstało Stowarzyszenie Zwyczajne „Rodzina Wojsko-
wa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty” z Lublińca. Założyciele 
Stowarzyszenia – córki i synowie żołnierzy 74 GPP powołali je 
celem kultywowania pamięci o bohaterach walk o polski Śląsk 
i niepodległą Polskę.

notował MMiirroossłłaaww  ZZiiaacchh

Marian Berbesz przy tablicy Pamięci Żołnierzy 74 GPP, ufundowa-
nej przez autora, na tle bunkra w Kochcickiej Górce, który bronił 1
września 1939 r. m.in. strzelec Józef Zuzel

Pasja Mariana Berbesza

„Dlaczego napisałem książkę 
o 74 Górnośląskim Pułku Piechoty”
Jednych wciągnęło żeglarstwo. Innych tenis. Ktoś hoduje gołębie.
Na łamach Głosu PSB kupcy i handlowcy pasjonaci mogą liczyć co
najmniej na życzliwą uwagę. Tym razem witamy pracownika firmy
Sagapol z Gliwic. MMaarriiaann  BBeerrbbeesszz napisał i sfinansował ze środków
prywatnych przepełnioną patriotyzmem książkę-album „Obowiązek
swój spełnili do końca”.
Książka, bogato ilustrowana zdjęciami, powstała z potrzeby serca
– wyjaśnia autor. Zacząłem zbierać do niej materiały, bo jestem
Ślązakiem, mieszkam w Lublińcu. Przypominam wspaniałą histo-
rię 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, który stacjonował w la-
tach 1922–1939 właśnie w Lublińcu. Ta historia jest mi szczegól-
nie bliska także dlatego, ponieważ żołnierzem tego pułku był 
mój dziadek, ojciec mojej matki Józef Zuzel.
Od rana 1 września 1939 r. żołnierze 74 GPP walczą z nawałą 
hitlerowską. W dzień bronią się. Nocami maszerują. Pier-
wszy etap walk kończą w rejonie Janowa i Złotego Potoku, 
na zachód od Częstochowy. Pułk zostaje okrążony. Żołnierze 
giną w ciężkim boju, inni trafiają do niewoli. Jednak wielu uda-
je się wyrwać, potem walczą na kolejnych polach wrześniowej
kampanii.

W listopadzie i grudniu 2010 r. sześciu
akcjonariuszy PSB obchodzi rocznice
swojego powstania. Dwadzieścia lat 
temu zostały założone firmy BUDMAR-
KET z Chrzanowa oraz DĘBOS z Nysy.
Piętnaście lat temu powstały firmy 
WIPROM ze Świdnika, OLMAR z Trze-
bini i PROBUD z Łomży. A dziesięcio-
lecie świętuje firma BOZ z Rzeszowa.

jak sprawnie i szybko murować w tech-
nologii Ytong i Silka, a także zadać sze-
reg pytań dotyczących wznoszenia ścian.
Ważnym punktem jest murowanie
na cienką spoinę, którego nie ma w stan-
dardowym programie zajęć szkolnych,
a które jest wymogiem energooszczędne-
go budownictwa. Po szkoleniu każdy 
nauczyciel i uczeń otrzymuje dyplom je-
go ukończenia. W ramach kontynuacji
programu w kolejnych latach Xella zapo-
wiada jego rozszerzenie.


