
 
Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc – adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i 

Materiałów Budowlanych w Instytucie Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach technicznych z zakresu 

projektowania budowlanego. Od 2004 r. także wykładowca i egzaminator na VIA 

University College w Horsens (w programie Erazmus teaching mobility)  oraz visiting 

profesor na L.N.Gumilov Eurasian National University w Astanie (od 2012 r.). Od 2000 r. 

wdraża nowe, autorskie metody kształcenia architektów krajobrazu w Polsce poprzez 

program nauczania przedmiotu Budownictwo i przedmiotu fakultatywnego „Wodne 

obiekty rekreacyjne w krajobrazie. Parki wodne” na kierunku Architektura Krajobrazu. 

Jest autorem lub współautorem ponad 50 projektów architektonicznych i obiektów 

architektury krajobrazu, w tym kilku nagrodzonych w krajowych i międzynarodowych 

konkursach architektonicznych. Ważniejsze realizacje to: Park za Maskalisem w Busku 

Zdroju, Kompleks rekreacyjno-sportowy Żabka II w Łaziskach Górnych i Plac Uniwersału 

Połanieckiego w Połańcu. 

 
 
 
 Mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc - główny projektant, konsultant i weryfikator, 

współwłaściciel biura projektowego Team Architekci w Busko-Zdroju. Współautor 

kilkudziesięciu projektów obiektów użyteczności publicznej, w tym kilkunastu dużych 

obiektów basenowych. Specjalizuje się w obiektach uzdrowiskowych, wellness i SPA. 

Współautor (wraz z Wojciechem Kurzeją) krytych pływalni sportowo-rekreacyjnych w 

Jaśle, Horyńcu Zdroju, Jarosławiu, Tarnowie i Mielcu oraz hoteli z funkcją SPA i wellness 

w Szczyrku, Kudowie Zdroju, Solcu Zdroju, Kielcach i Busku Zdroju. Ostatnie ważniejsze 

realizacje to: Club Hotel Odyssey Spa & Wellness w Kielcach, Studio Sante – Akademia 

Zdrowia w Warszawie oraz Hotel Bristol SPA & Wellness w Busku Zdroju. 
  
 
 

Mgr inż. Władysław Sobiech - założyciel i właściciel firmy TRANSCOM Sp. z o.o. 

specjalizującej się w projektowaniu i realizacji systemów uzdatniania wody. 

Na doświadczenie zawodowe składa się ok. 100 projektów instalacji technologicznych 

dla basenów, kąpielisk, fontann, ogrodów zoologicznych ora ponad 120 wykonanych 

instalacji uzdatniania wody. Najnowsze realizacje projektowe: Centrum Sportów 

Wodnych Politechniki Łódzkiej w Łodzi oraz Centrum Sportów Wodnych w Elblągu, 



kąpieliska otwarte w Lubinie i Knurowie, Pływalnia Olimpijska w Oświęcimiu oraz 

felidarium w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Aktualnie realizowane przedsięwzięcia to: 

instalacje specjalistyczne dla Oceanarium we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym 

(między innymi wody słone: Morze Czerwone i Basen Rekinów, oraz wody słodkie w tym 

Basen Hipopotamów oraz poprawa efektywności energetycznej instalacji 

technologicznych i wentylacyjnych w Krytej Pływali AGH w Krakowie.  

 


