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SpółdzielniaMieszkaniowa„Lokator”w DąbrowieGórniczejistniejeod 52lat.ZasobySpółdzielniobecniewynosząponad 17.000mieszkańoraz
kilkasetlokaliużytkowychi garaży.
Spółdzielnia od kilku lat realizuje program
termomodernizacji Uchwalony przez Zebranie
Przedstawicieli SM „Lokator” podczas którego
w latach 2006-2009ocieplono 34budynki.Programtenna lata 2010-2017zakładadocieplenie
do 2017r. 120budynkówmieszkalnych.Aktualniew ramachtegoprogramuw latach 2010-2011
wykonano, bądź są w trakcie realizacji kolejne
24 budynki m.in. budynek w centrum miasta
przy ul. Kościuszki 19 tzw. „Superjednostka”.
Na dzieńdzisiejszyocieplonychzostało 96budynków.Podczaspracdociepleniowychwykonywanych jest również szereg prac towarzyszących
mającychna celupoprawęwarunkówtechnicznychjaki estetycznych.Wielez tychbudynków
ocieplonychbyłopłytamiacekolowymii obecnie
prace polegają na ich demontażu i wykonaniu
dociepleniaw technologiilekko-mokrej.
Wykonanietakdużegozakresupracmożliwejest
poprzezfinansowanienakładówczęściowoześrodków pochodzących z funduszu remontowego
a częściowoz kredytówz premiątermomodernizacyjnąz BankuGospodarstwaKrajowego,bądź
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiskai GospodarkiWodnej.Po spełnieniu
warunkówzawartychw audycieistniejemożliwość
uzyskania premii termomodernizacyjnej bądź
częściowegoumorzeniapożyczki.
Jakwyglądajązasobyspółdzielczena terenie
DąbrowyGórniczejkażdybędącw naszymmieściemożeocenić.
Ponieważnadaltrwająpracenad kolejnąnowelizacjąustawyo spółdzielniachmieszkaniowych
trudno jest dziś powiedzieć, czy realizacja tego
wieloletniegoplanubędziemożliwa.
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NASZYM ZDANIEM

Barieryi ograniczeniaw prowadzeniudziałalnościinwestycyjnej i budowlanej, stanowić będą wiodącą tematykę konferencji–„III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w dniu 28 września 2011 r. w Sali Sejmu Śląskiego
UrzęduMarszałkowskiegow Katowicach.Zdaniemorganizatorów
tejkonferencji,nieodzownei koniecznestajesięprzełamaniejuż
kilkuletniejstagnacjii oczekiwaniana systemowei przełomowe
zmiany prawne, regulujące proces inwestycyjno-budowlane.
Obecnie,najważniejsząichwadąi obciążeniemjestprzewlekłość
i nieprzewidywalnośćproceduradministracyjnych,wydłużających
proces decyzyjny do rozpoczęcia inwestycji od 2 do 3 lat,
a w przypadkulicznychodwołańi sporówkompetencyjnych–nawetdo 5-ciu.W tejkategorii,BankŚwiatowyklasyfikujenaszkraj
na jednymz ostatnichmiejscna świecie.W kwietniubr.,TrybunałKonstytucyjnyoddaliłprzyjętą 2latatemuprzezSejm–nowelizację„PrawaBudowlanego”autorstwaKomisji„PrzyjaznePaństwo”. Przypomnieć należy, że poprzedzoną także wielce
krytycznymiocenamiwieluprofesjonalnychorganizacjipozarządowychbudownictwa,architekturyi urbanistyki.Z koleiRządwstrzymałdalszeprocedowanienowelizacjiustawyo planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.Powstaławięcobecniesprzyjająca
sytuacja,bysporządzićaktualnąidentyfikacjębarierprawno-instytucjonalnychw sektorzebudownictwai na tejpodstawieprzystąpićdo metodycznegoopracowaniaod podstaw,gruntowniezreform ow an eg o praw a inw es tyc yjn eg o. Komp leks ow eg o
i spójnego–z koordynacjąwzajemnąrozwiązańprawnychprzynajmniejkilkuustaw,w pierwszejkolejnościprawabudowlanego
oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, także
ochronyśrodowiska,energetyki,geodezjii kartografii.W korelacjiz finansowaniembudownictwai prawemzamówieńpublicznych.
Byćmożezintegrowanychjako„KodeksBudowlany”.Opracowanietego,niewątpliwiezłożonegoprojektulegislacyjnegopowinnostanowićjednoz ważniejszychzadańParlamentui Rządunowejkadencji.CelemkonferencjiŚląskiego Forum będziewięc
wypracowanie,przezkrajowei regionalneorganizacjepozarządowebudownictwa,rekomendacjinowychrozwiązańprawnych
do tegoprojektuustawowego.Rekomendacjekonferencji,zostanątakżeprzedstawionew trakcieEuropejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 6-7 października br.
w Katowicach. Wzrostinwestycjii sprawnyprocesichrealizacji
będziedecydowało utrzymaniuwysokiegowzrostugospodarczegokraju.Z tymwłaśnieprzesłaniem,zapraszamydo udziałuw Konferencji połączonej z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych – 2011.
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Kluczem
do sukcesu
jest
współpraca
Fot. Grzegorz Rogiński CIR

Rozmowa z Cezarym GrabarCzykiem,
Ministrem Infrastruktury

– Jak Pan ocenia infrastrukturę kole jo wą na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go w kon tek ście ła two ści
przemieszczania się wewnątrz aglomeracji?
–Na Śląskumamydo czynieniaz infrastrukturąbardzorozbudowaną,alejej
stan techniczny jest niezadowalający.
Dotyczytozwłaszczapołączeńaglomeracyjnych,takichjakKatowice-Gliwice
czyBytom–TarnowskieGóry.Problememjestrównieżsiećstacjii przystanków nie zawsze dobrze dostosowana
do obecnychpotrzeb,tzn.brakobsługi
dużychosiedlimieszkaniowych.Drugi
problem to słabe zintegrowanie stacji
i przystankówkolejowychz innymiśrodkami transportu miejskiego. Dlatego
na Śląskuszczególnąuwagęzwracamy
na rewitalizację i modernizację infrastrukturykolejowej,m.in.licznychwęzłówprzesiadkowych.
Wartojestrównieżpowiedzieć,jakdużona koleijestrobionew skalicałego
kraju. W ciąg u ostatn ich trzech lat

do użytkuoddano 1400 kmzmodernizowanych torów, obecnie modernizowanych jest natomiast ponad 1600 km.
Od 2007 roku w sumie podpisaliśmy
umowyna modernizacjęponad 2500 km
torówna liniachkolejowych.Modernizujemyteż 70dworcówkolejowychw całejPolsce.
– na początku kwietnia w Pradze
podpisany został List Intencyjny dotyczący połączenia Polski i Czech liniami dużych prędkości.
–Listintencyjnypotwierdzawspólne
dążeniePolskii Czechdo połączenianaszych państw kolejami o najwyższym
standardzie. List dotyczy wspólnych
połączeńmiędzyKatowicamia Ostrawą
orazWrocławiemi Pragą.Ustalono,że
wspólnagruparoboczabędzierekomendowałamożliwyprzebiegtychtras.Połączeniazostanązgłoszonedo Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.
Sieć TEN-T obejmuje te połączenia
drogowe,kolejowe,morskie,lotniczeczy
śródlądowew krajachUE,któresłużą
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obyw at elom całej Unii, zwięks zając
efektywnośćwspólnegorynku.Pamiętamy,żeUniadążydo zapewnieniainteroperacyjnościnarodowychsiecitransportowychi do rozwojuintermodalności
w transporcie.
– Jakie są perspektywy powiązania
transportu kolejowego z lotnictwem?
–Transportlotniczyi kolejowypowinnyw najszerszymożliwydladobrapasażerówzesobąwspółpracować,a nie
konkurować.Najlepsząformątejwspółpracyjestzapewnieniepołączeńkolejowychdo portówlotniczych.Obecnie
funkcjonujejużpołączeniedo krakowskichBalic,zaawansowanajestrównież
bud ow a łączn ic y do wars zaws kieg o
Okęcia.Na różnychetapachpracznajdujesiębudowapołączeńkolejowych
do portówlotniczychw Gdańsku(zarówno z centrum Gdańska, jak i Gdyni
Pom ors ką Koleją Met rop olit aln ą).
W Szczecinierealizowanyjestprojekt
połączenialiniąkolejowąportulotniczegow Goleniowie.Zaawansowanyjest
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równieżprojektpołączeniakolejowego
do lotniskaw Świdniku.Sątoinwestycjeprzeznaczonedo realizacjijeszcze
w tejperspektywiefinansowejUE,czyli
do 2015r.
Mówiąco lotniskachmuszęprzypomnieć,żew 8portachleżącychw sieciTEN-T,czyliw Warszawie,Gdańsku,
Wrocławiu,Poznaniu,Katowicach,Krakowie,Rzeszowiei Szczecinie,realizowanesąinwestycjepolegającena rozbud ow ie inf ras trukt ur y, fin ans ow an e
w ramachProgramuOperacyjnegoInfrastrukturai Środowisko.Ichwartość
to 4 726mlnzł,z tegośrodkiprzeznaczone przez Unię Europejską wynoszą 1 274mlnzł.Praceteobejmująnp.
rozbudowę terminali, dróg startowych
i kołowania, czy budowę płyt postojowych,comazwiększyćprzepustowość
portów.
– Jakie są cele i priorytety europejskiej polityki transportowej w odniesieniu do infrastruktury?
–KomisjaEuropejskazwracauwagę
na zrównoważony rozwój transportu.
Stądtakdużarolatransportukolejowegojakonajbardziejekologicznego.KE
koncentrujesięna projektach 2-3-letnich,abyjaknajszybciejbyływidoczne
efektytychdziałańprzynoszącekorzyścimieszkańcom.Ważnejestrównież
zapewnieniekomplementarnościinwestyc ji, czyli inw es tow an ie zar ówn o
w modernizacjętorówna liniachkolejowych,dworców,terminalido ruchutowarowego,jaki w tabor.Istotnejest,aby
tegorodzajudziałaniabyłyuzupełnianeo inwestycje„miękkie”,tzn.zapewniające szybką informację dla pasażeróworazśrodkiinformatycznepozwalającesprawniesprzedawaćusługikolejowe.Do 2015rokumająbyćtakże
uruchomione 2 korytarze transportu
towarowegoprzebiegająceprzezPolskę,nad czympodjętojużpracewspólnie z ins tyt uc jam i zag ran iczn ym i
z państw,przezktóreprzebiegaćbędą
korytarze.
Dodatkowo,podstawowecelei priorytetypolitykitransportowejUniizostałyokreślonew tzw.BiałejKsiędze,która ma char akt er dług oo kres ow y
i obejmujeokresdo 2050r.Polskapopierazarysowanew Księdzecele,które zak ład ają stwor zen ie do 2030 r.
ogólnounijnejsieciTEN-T,a takżeredukcjęliczbywypadkówdrogowych.
– Panie Ministrze, jak Pan ocenia
projekty komunikacyjne realizowane
w ra mach przy go to wań do eu ro 2012? Czy tzw. odblokowanie systemu prawnego przyspieszyło budowę autostrad?
–Tak,zmianyw prawieśrodowiskowym, prawie zamówień publicznych
oraz w tzn. spec us taw ie drog ow ej,

wprowadzonew 2008r.przezkoalicję
PO–PSL,byłyfundamentemprzyspieszeniabudowydrógw Polce.Pozwoliłynamna podpisanieumówna budowę 1900 kmnowychdróg.W budowie
i przeb ud ow ie jest obecn ie ponad 1400 kmdróg,w tym 730 kmautostrad.
Prowadzimynajwiększyprogrambudowy dróg w Polsce, zarówno krajowych, jak i sam or ząd ow ych. Tylk o
w 2010r.zmodernizowanolubwybudowanoponad 2,8tys.kmdróggminnych
i powiatowychw całejPolsce.Łącznie
w latach 2009-2010wybudowano,wyremontowano lub przebudowano ponad 5,6tys.kmdróglokalnych.
Pamiętajmy,żeEuro 2012jestkatalizatorem, dzięki któremu realizujemy
strategicznedlakrajuinwestycje.Będą
onekorzystniewpływałyna naszągospodarkęjeszczeprzezwielelatpo zakończeniumistrzostw.
– Jak na chwilę obecną wygląda sytuacja odcinka A1 Stryków – Pyrzowi ce oraz od cin ka A1 Świer kla ny – Gorzyczki?
– Realizacja odcinka autostradyA1
od Strykowado Pyrzowicbyłapierwotniezaplanowanaw systemiekoncesyjnym.Niestety,zewzględuna kryzysfinans ow y konc es jon ar ius zow i –
konsorcjum Autostrada Południe SA
nieudałosięzapewnićfinansowaniainwestycji.W związkuz tymzdecydowaliśmy,żeodcinekStryków–Tuszynzostan ie wyb ud ow an y w syst em ie
tradycyjnym,tj.inwestorembędzieGeneralnaDyrekcjaDrógKrajowychi Autostrad.OdcinekTuszyn–Pyrzowicenatomiast jest planowany do realizacji
w systemiePartnerstwaPubliczno-Prywatnego.
W przypadkuodcinkaStryków–Tuszyn, GDDKiA rozstrzygnęła przetarg
na realizacjęw systemie„Projektuji Buduj”.Oddanieodcinkajestplanowane
na przełom II i III kwartału 2013r.Jeśli
chodzio odcinekTuszyn–Pyrzowice,
to w lutym 2011 r. GDDKiA podpisała
umow ę na wyk on an ie dok um ent ac ji
projektowej.Aktualnieprowadzonesą
prace,któremająpozwolićna uruchomienie przetargu na wybór partnera
prywatnego,któryzbudujei będzieeksploatowałtenodcinekautostrady–zgodniez zapisamiProgramuBudowyDróg
Krajowychna lata 2011-2015.
Aut os trad a A1 pom ięd zy Soś nic ą
a Gorzyczkami będzie miała 48 km
i zostałapodzielonana trzyodcinki.Dwa
z nich–od Sośnicydo Bełkui od Bełku do Świerklan zostały już oddane
do ruchu.Trzeciz odcinków,pomiędzy
Świerklanamio Gorzyczkami,o długości 18 km,jestw budowiei mabyćoddanydo użytkuw kwietniuprzyszłegoro-

ku. W nowej umowie wprowadzono
istotnedlastronypublicznejzapisy,m.
in.włączenieokresuzimowegodo czasurealizacji,wprowadzeniegodzinpracyod 6do 22,rozszerzeniekatalogukar
umownych,czyteżwprowadzeniecodziennychraportównadzoruprzekazywanychdo GDDKiA.Realizacjaodcinka przeb ieg a praw id łow o, zgodn ie
z pozwoleniem na budowę i zapisami
kontraktu.
– Powstaje coraz więcej dróg. Kto
będzie płacił za ich utrzymanie?
Bud ując now e drog i należ y brać
pod uwagęmożliwośćichpóźniejszego
utrzymania. Nawet bogate kraje zachodniejEuropyborykająsięz problemem niew ys tarc zając ych środk ów
na utrzymaniesiecidróg.Dlategopolskirządstarasięzbilansowaćwydatki
przeznaczonez jednejstronyna utrzyman ie i rem ont y istn iejąc ych dróg,
a z drugiejna budowęnowychtras.
Koniecznośćpobieraniaopłatza przejazdsamochodówciężarowychpo drogachzostałanałożonana wszystkiekrajeczłonkowskieunijnądyrektywą,która
zakładapobieranieopłatod pojazdów
ciężarowycho masiepowyżej 3,5t.
W Polsce 1lipcana ponad 1500 km
dróg krajowych zarządzanych przez
GDDKiA zacznie obowiązywać ElektronicznySystemPoboruOpłat.Będzie
ondotyczyłsamochodówpowyżej 3,5t.
orazautobusów,niezależnieod ichdopuszczalnejmasy.Decydująceznaczeniedlaobjęciapojazdówopłatąelektronicznąmiałamasacałkowita–jestto
uzasadnione zużyciem infrastruktury
drogowej,ponieważkażdypojazdo łącznejdopuszczalnejmasiecałkowitejpowyżej 3,5tpowodujeznacznezużycie
infrastrukturydrogowej.Wysokośćopłaty elektronicznej jest określana właśnie na podstawie kosztów budowy
i utrzymania infrastruktury drogowej.
Systemelektronicznegopoboruopłatbędzie spraw ied liws zy niż dot ychc zas
obowiązujący system winietowy, gdyż
oparty jest na faktycznie przejechanychkilometrachi jegowdrożenieoznacza wprowadzenie w Polsce zasady
„użytkownik płaci” oraz „zanieczyszczającypłaci”.Kierowcysamochodów
spełniającychnormyEURO V i wyższe
będąpłacićmniej,zachęcitowięcprzewoźnikówdo wymianytaboruna bardziej
ekologiczny.
– Partnerstwo Publiczno-Prywatne
(PPP) jako model finansowania infrastruktury sprawdziło się w innych krajach. W Polsce zróżnicowanie PPP
jest znikome. Co należy zrobić, aby
wykorzystać tą formę współpracy
w infrastrukturze drogowej?
–Wiemy,żePartnerstwoPubliczno-Prywatnejestrównorzędnymz trady-
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cyjn ym ins trum ent em bud ow y inf rastruktury.Przy jegoużyciuważnejest
przedewszystkimprecyzyjneokreślenie
zadańi powinnościzarównostronyrządow ej, jak i pryw atn ej. Pon ad 30%
z obecnie eksploatowanych autostrad
w Polscezostałowybudowanychw formulePPP.W oparciuo PPPbudowane
są kolejn e odc ink i o łączn ej dług ości 168 km–chodzituo dwaodcinkiautostrad:A1od NowychMarzówdo Torun ia i A2 od Now eg o Tom yś la
do Świecka.
Pamiętajmy,żeostatniesłowodotyczącetego,czydanainwestycjabędzie
rea liz ow an a w form ule PPP zależ y
od instytucjifinansowych,którezapewniająpieniądzena jejrealizację.Ostatnikryzysfinansowyuniemożliwiłrealizacjędwóchdużychprojektóww ramach
PPP–odcinkaautostradyA1Stryków-Pyr zow ic e i A2 Stryk ów- Kon ot op a.
W związku z tym autostradę z Łodzi
do Warszawy realizujemy w systemie
tradycyjnymprzezGeneralnąDyrekcją
DrógKrajowychi Autostrad.Nadaljednakobserwujemyrosnącezainteresowanie instytucji finansowych nowymi
przedsięwzięciami.ObowiązującyProgram Budowy Dróg przewiduje możliwośćrealizacjiw formulePPPodcinków
A1Tuszyn-Pyrzowicei Warszawa-Kukurykina autostradzieA2.Obecnietrwająpracenad przygotowaniempierwszegoz wymienionychodcinków.
– W jaki sposób resort infrastruktury planuje wykorzystać Polską prezydencję w Ue?
– 1 lipca Polska po raz pierwszy
w historiiobejmiePrzewodnictwow RadzieUniiEuropejskiej.Todlanaswielkie wyz wan ie, ale takż e szans a
na kształtowaniepolitykiUE.Ważnym
obszaremaktywnościresortuinfrastruktury w zakresie polityki transportowej
będą prace nad rewizją wytycznych
w spraw ie Transe ur op ejs kich Siec i
Transportowych (TEN-T). To one są
gwarancjąpełnejintegracjii spójności
Europy.Jesteśmyświadomitegofaktu,
dlategocelempolskiejPrezydencjibędzieumożliwieniestworzeniaspójnego
i zintegrowanegosystemutransportowegow całejUE.Dostrzegamyrównieżpotrzebę wzmocnienia połączeń transportowychUEz sieciamitransportowymi
państwtrzecich,zwłaszczawschodnimi
sąsiadamiUE.
Chcemyteżpracowaćna rzeczzwiększenia przepustowości portów lotniczychw Unii.Dynamiczniezmieniająca
sięsytuacjasprawia,żekoniecznejest
dostosowanieprzepisówdo aktualnych
warunkówrynkowych,jakrównieżzapewnienie większej konkurencyjności
usługzwiązanychz obsługąportówlotniczychUE.Zagadnieniamitymizajmie-

mysięw ramachtzw.PakietuLotniskowego. Szczególną uwagę Prezydencjazamierzapoświęcićrewizjidyrektywy ws. rynk u obs ług i naz iemn ej w
portachlotniczychUE.
JakoPrezydencjaPolskaplanujezainicjowanie prac nad tzw. Pakietem
w sprawieMorskiejAgendySocjalnej.
Obejmuje on takie zagadnienia, jak:
konkurencyjnośćw żegludze,warunki
pracy,kwalifikacjei szkoleniemarynarzy.PrezydencjauznajeMorskąAgendęSocjalnąza ważnyelementunijnej
politykimorskiej,zwłaszczaw jejwymiarzespołecznym.
Będziemyrównieżkontynuowaćpracenad ProgramemPolitykiWidmaRadiowego. Poprawa koordynacji zarządzaniawidmemradiowymw obrębieUE
i na jej granicach zewnętrznych ma
niezwykleistotnywpływna zmniejszenie barier rozwoju bezprzewodowych
technologiitelekomunikacyjnych.Problemat yc e tej zos tan ie poś więc on a
konferencjaministerialnana tematperspektywrozwojurynkułącznościelektronicznejw UE.
Prez yd enc ja pols ka przep row ad zi
również debatę nad rozporządzeniem
w sprawieroaminguw sieciachtelefoniikomórkowej.Kierującsięinteresami
konsumentów państw członkowskich
UE,PrezydencjaumożliwiRadziezajęciestanowiskaw sprawieewentualnegoprzedłużeniafunkcjonowaniatejregulacji.
Wspomnianezagadnieniabędątematemspotkań,któreodbędąsięw Polsce
od lipca do grudnia tego roku. Wśród
najważniejszychnależywymienićnieformalneposiedzenieministrówtransportupaństwUEw Sopocie,konferencję
„ZieloneKorytarze–działaniena rzecz
multimodalnego,zrównoważonegosystemu transportowego” w Szczecinie,
konferencję„Perspektywyrozwojurynkułącznościelektronicznejw UniiEuro-

pejskiej”w Warszawie,a takżespotkanieministrówtransportuna tematPartnerstwaWschodniegow Krakowie.
– na koniec pytanie dotyczące infrastruktury rowerowej. Mamy szanse na ścieżki rowerowe? Czy minister stwo wspie ra w tej kwe stii
samorządy?
–Ścieżkirowerowe,ichplanowanie
i budowatozadaniasamorządów.Pomimożeresortinfrastrukturyniemaoddzielnychśrodkówna tegotypuzadania,
tozawszechętniewspieratedziałania,
którepomagająwzmocnićpozycjęrowerzystówi poprawićichbezpieczeństwo
w ruchudrogowym.Ostatniadużazmianaw prawieo ruchudrogowym,wypracowywanaprzy aktywnymudzialeMinisterstwaInfrastruktury,przyniosławiele
ułatwieńrowerzystomi zbliżyłapolskie
rozwiązaniaprawnedo rozwiązańzagwarantowanychdlarowerzystóww rozwiniętychpaństwachEuropyzachodniej.
Mówię tutaj o kwestiach związanych
z ustaleniempierwszeństwarowerzysty
jadącegościeżkąrowerowąprzed pojazdemskręcającym,możliwościbezpiecznegowyprzedzaniawolnojadącychlub
stojącychw korkupojazdówi szereguinnychułatwieńdlamiłośnikówdwóchkółek,jakchoćbymożliwościprzewożenia
dzieciw przyczepkachrowerowych,co
dotychczasniebyłodozwolone.GeneralnaDyrekcjaDrógKrajowychi Autostrad w miar ę możliw oś ci wszęd zie
tam,gdzieruchrowerowystanowiistotnączęśćruchulokalnego,starasięgo
separować od ruchu samochodowego–w trakcieremontówi modernizacji
drógdojazdowychdo mniejszychmiejscowościbudowanesąścieżkirowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, które
znacząco poprawiają bezpieczeństwo
rowerzystówi pieszych.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolinaGalla

Cezary GrabarCzyk (1960 ), prawnik, poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji. Członek Zarządu
Krajowego Platformy Obywatelskiej RP. Przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego Platformy
Obywatelskiej RP. Obecnie jest posłem na Sejm VI kadencji. Od 16 listopada 2007 pełni funkcję Ministra Infrastruktury w rządzie Donalda Tuska.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W latach 1988-1996 był
asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował m.in.
jako adwokat. W latach 1999-2001 był pierwszym wicewojewodą łódzkim, a wcześniej zastępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pracował w łódzkim oddziale ZUS, Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty oraz w Urzędzie Miasta Łodzi. Działał jako
harcerz, w latach 1967-1983 był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, był m.in. zastępcą
komendanta hufca ds. programowych. W 1980 roku był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej oraz przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Był też członkiem sejmowych komisji nadzwyczajnych, a w komisji nadzwyczajnej ds.
zmian w kodyfikacjach pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W latach 2004, 2005, 2006
i 2007 był wyróżniany przez tygodnik „Polityka” w rankingu najlepszy poseł IV i V kadencji.
Żonaty, dwoje dzieci.
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EUROPARLAMENT

Wspólny rynek
odpowiedzią
na kryzys
małGorzata Handzlik,
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Właśnierozpoczyna siępolskieprzewodnictwow RadzieUniiEuropejskiej.
DlaPolskitoważnewydarzenie.Po raz
pierwszybowiem,będziemypełnićrole
unijnegogospodarza,kierującpracami
jednejz trzechunijnychinstytucji.Prezydencja daje realną szansę wpływu
na agendę pracy unijnych instytucji
i promocjęinicjatywważnychdlaPolski.
Odzwierciedlają to priorytety naszego
przewodnictwa. Pierwszym i najważniejs zym prior yt et em są działan ia
na rzeczwzmocnieniawzrostugospodarczego. To trafny wybór. Europa nadal
zmagasięz konsekwencjamikryzysu:
wolniejszym tempem wzrostu gospodarczego,problemamizadłużeniai długupublicznegoczywysokimbezrobociem.Potrzebna jestnamstrategiawalki
z tymiwyzwaniamii poszukiwanianowychźródełwzrostu.
Polska proponuje m. in. kontynuację
prac nad wzmocnieniem zarządzania
gospodarczegoorazopracowaniemproinwestycyjnegobudżetuunijnego.Wśród
odpowiedziznajdujesiętakżerynekwewnętrzny, co szczególnie mnie cieszy,
gdyż jako członek Komisji Rynku Wewnętrznegoi OchronyKonsumentaParlamentu Europejskiego jestem głęboko
przekonana,iżwzmocnieniewspólnego
rynkuwewnętrznegoprzyniesiekorzyści
wszystkimkrajomUniiEuropejskiej.
Ryn ek wew nętrzn y jest uważ an y
za ogromneosiągniecieUniiEuropejskiej.
Jegopodstawąjestswobodnyprzepływ
towarów,usług,osóbi kapitału.Jednak
wieleelementówtegorynkunieodpowiada dzisiaj na problemy obywateli czy
przedsiębiorców. Oczekiwania Komisji
RynkuWewnętrznegoi OchronyKonsu-

mentacodo przyszłościwspólnegorynkueuropejskiegosązbieżnez założeniamipolskiejprezydencji.
Plan polskiej prezydencji w ramach
wspólnegorynkueuropejskiegoopierasię
w dużejmierzena „Akciena rzeczjednolitegorynku”(SingleMarketAct),któryprezentuje wizję reform wspólnego rynku.
Na czymgłówniezależypolskiejprezydencji?Szczególnynaciskzostaniepołożonyna rozwójusługelektronicznych.
Uważamtoza trafnywybór.Corazwięcejkonsumentówkupujew sieci.Według
danych Komisji Europejskiej w 2010
r. 40%konsumentóww UniiEuropejskiej
kupiłotowaryczyusługion-line.W porównaniuz rokiem 2006,kiedyodsetekten
wynosił 26%,widaćjakbardzodynamicznyjesttosektor.Niemniejjednakwielu
konsumentówniepodejmujedecyzjio zakupachw sieci,a zwłaszczao zakupach
w innychkrajachczłonkowskich.Także
wieluprzedsiębiorcówniechcesprzedawaćswoichtowarówczyusługdo innych
państwczłonkowskich.Barierna rynku
handluelektronicznegojestwielem.in.
odmiennereżimyprawneczybrakwiedzy
z zakresuochronykonsumentów.Szacujesię,żeokoło 60%transakcjiniedochodzido skutkuz powodubarierprawnych.
Polskaprezydencjachcepodjąćsięambitnegozadaniapracnad wspólnymreżimemprawnymdlatransakcjizawieranychon-line.Systemtenfunkcjonowałby
w całejUniiEuropejskieji byłbyjednakowydlawszystkichkrajów,dająckonsumentom i przedsiębiorcom jasność, co
do zas ad, jak ie będ ą stos ow an e
przy transakcjachon-line.
Takżekwestiepatentuznajdąsięw centrum europejskiej agendy za sprawą

m.in. finiszu negocjacji nad patentem
unijnym.Ostatecznerozwiązaniazostanąwypracowaneprawdopodobnieprzez
polskąprezydencję.Jeślitakbędzie,to
bezwątpieniabędzietojedenz największymsukcesównaszegoprzewodnictwa
w Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa
potrzebująskutecznejochronyprawnej
swoichwynalazków.Obecnysystemjest
zbyt drogi. W porównaniu ze Stanami
ZjednoczonymiczyJaponiąjestonprawie 10-krotnie droższy! Tracą na tym
przedewszystkimprzedsiębiorstwao wysokimpotencjaleinnowacyjnym.
Pols ka prez yd enc ja będ zie takż e
wspieraćpracęnad poprawąsytuacjimałychi średnichprzedsiębiorstw.Chcemy
przedewszystkimwspieraćinicjatywyKomisjiEuropejskiejm.in.w zakresieułatwiania dostępu do rynków kapitałowych, a takż e wspier ając MŚP
na rynkachkrajówtrzecich.W czasiepolskiejprezydencjiprzygotujęw mojejKomisjiparlamentarnejraportnt.DyrektywyUsługowej,któraniedziałajeszczetak
jakbyśmytegochcieli,a którajestistotnymelementemupraszczaniaśrodowiskaregulacyjnegodlaMŚPi ułatwiania
podejmowaniatransgranicznejdziałalnościusługowej.
Przypieczętowanieminicjatywna rzecz
wspólnego rynku będzie Forum Rynku
Wewnętrznego, którego inicjatorem był
ParlamentEuropejski.Polsceprzypadnie
organizacjapierwszejedycjiForum.Będzietodoskonałaokazjado pogłębionej
debatynt.wspólnegorynku,przybliżenia
obywatelomi przedsiębiorcomzagadnień
związanychzewspólnymrynkiemoraz
zaprezentowaniePolskijakozwolennika
i liderawspólnegorynku.
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Inwestycje drogowe
Rozmowa z Januszem PieCHoCińskim,
Wiceprzewodniczącym
Sejmowej Komisji Infrastruktury
– Polska jest obecnie jednym wielkim
placem budowy. Jakie są szanse i bariery utrzymania rozwoju infrastruktury drogowej?
–Taktoprawda,aleniejesttodalejtyle
ilesobiezaplanowaliśmyjeszczew połowie
pierwszejdekadybieżącegowieku.Do tego
mówimyo staniena drogachkrajowych,którestanowią 5%wszystkichdrógw Polsce
i przenosząnietylkoponad 50%pracyprzewozowejaletakżekonsumująpołowęśrodkówpublicznych(budżetowe,samorządowe
plusśrodkiunijne)wydawanychna budowę
i utrzymaniedróg.W ostatnichlatachzrobiliśmydużypostępw usprawnieniuprocesów
inwestycyjnych.Od połowylat 2000dokonaliśmyczęstow formiespecustawogromnych
zmianprawa,do tegodoszłowdrożenienowoczesnychrozwiązańw zakresieochrony
środowiskai konsultacjispołecznych.Z jednejstronymamywięcniekwestionowanypostęp–skróciliśmyokresprzygotowaniainwestycjiśrednioz 4-7latdo okresu 2-4lata
a czasbudowydo 2sezonówbudowlanych.
– Mimo tego coraz częściej dochodzą
słuchy o topniejących funduszach na infrastrukturę..
–Zgadzasię.Ostatniodocierającąbardzoniepokojąceinformacjedo opiniispołecznejz administracjidrogowej,żekluczowejestzagrożeniekurczeniasięśrodków
na budowęinfrastruktury.Słyszymyna bieżącoo zdejmowaniuwykonawcówz placubudowy,konfliktachna liniiinwestor–wykonawca, relacjach pomiędzy firmami
w ramachkonsorcjów,potwierdzonaraportamiNIK-u i wynikamikontrolijakośćzrealizowanychzadań,konfliktachspołecznych
wokółlokalizacjidróg,ciągnącesięw nieskończonośćoczekiwaniaśrodowiskekologicznych,zwiększanianakładówna zabezpieczenia. Przypominam, że w 2009
rokudecyzjąrząduzewzględuna kryzys
europejskizdjętoz wydatkówbudżetowych
prawie 10mldzłotychnajtańszegoi najłatwiejszegodlarealizacjiinwestycjipieniądzabudżetowego,a w tomiejsceuruchomiono proces legislacyjny zmieniający
funkcjonowanieKrajowegoFunduszuDrogowego(KFD).W efekcietejdecyzjidopierow ostatnimkwartalepojawiłysięśrodki
na drogiz wyemitowanychobligacji.Konsekwencjąbyłoopóźnieniepracprzygotowawczych, spowolnienie wykupu gruntów, zmniejszenie nakładów na odnowy
i modernizacje.

– Kryzys europejski przyspieszył uruchomienie środków unijnych?
Kryzyseuropejskii w konsekwencjipoważnenapięciatakżew budżeciePaństwa
spowodowałyżeza zgodąKomisjiEuropejskiejnastąpiłoprzyspieszeniewydatkowania środków unijnych na drogi krajowe
(wzrostudziałówśrodkówunijnychz planowanychśrednio 50%kosztówkwalifikowanychdo maksymalnejwysokości 85%).
Pozwoliłotoutrzymaćwysokądynamikęinwestycjiinfrastrukturalnychw 2009r.i 2010
r.,aletrzebamiećświadomość,żeuzyskiwanywtedywkładkrajowydo środkówunijnychpochodziłz emisjiobligacjii zaciągania kredytów. W konsekwencji KFD nie
posiadajużtakichzdolnościw zaciąganiu
na tencelkolejnychzobowiązańi nawet
możliwościichobsługifinansowej.
– Jak zatem wyglądają plany związane z inwestycjami drogowymi w nadchodzących latach?
–Planowanewydatkina drogiw ramach
korygowanychniestetyw dółProgramów
Drogownictwa,niepodsiadająjużtakich
zdolnościjakwcześniej.W 2011r.planujesięwydaćna inwestycjena drogachkrajowych 34mldzłotych,w kolejnymrokujuż
tylko 24a w 2013na razieMinisterstwoFinansówsygnalizujękwotę 7-8mldzłotych.
W ostatniejinformacjiMinisterstwaInfrastrukturyczytamyzaś,żew skorygowanymniestetyw dółProgramieDrogowym planujemy w latach 2014-2020
tylko 600kilometrówautostradi drógekspresowych.Cotooznaczagdybynieudało się znaleźć dodatkowych środków
na budowęi modernizacjędróg:
Po pierwszeto,żedo 2012rokuniezostaniezbudowanykręgosłupdrogowyna-

szegosystemutransportowegoi nietylko
na korytarzacheuropejskichdostosowanie
drógdo nośności 115kiloniutonówna oś.
Po drugiewieleobszarówkrajuniepoprawiznaczącodostępnościkomunikacyjnejco
nietylkoutrudniżyciemiejscowejludności
i funkcjonowanie przedsiębiorstw ale też
znaczniepogorszyatrakcyjnośćtejprzestrzeni na nowe inwestycje. Na koniec
oznacza spowolnienie inwestycyjne dla
rynkuprojektowaniai wykonawstwa,które
osiągnęłopo latachfinansowejposuchypoczątkulat 2000odpowiednipoziompotencjału.Proszęsięwięcniedziwićpolskiejdeterminacji w utrzymaniu na wysokim
poziomiezasilaniabudżetowegoz Unijnej
PerspektywyFinansowej 2014-2020środkóww programachspójności,aleteżi konfliktomz kolejnymiMinistramiFinansówjuż
w samymkraju,kiedyw ramachstabilizacjisytuacjibudżetowejPaństwakierownictwoResortuFinansównieakceptujeutrzymania wysokiego udziału wydatków
budżetowychnietylkona inwestycjew szerokopojętejinfrastrukturzealetakżew powrociedo odnówi modernizacjina poziomie 1500-1900kilometrówdrógkrajowych
rocznie.
Mówimytuo procesachinwestycyjnych
na drogachkrajowycha przecieżjeszcze
trudniejszajestsytuacjana drogachsamorządowychna którychnawetw latachpowiększenia nakładów ze środków unijnychi samorządowychw dalszymciągu
jakośćsiecisiępogarszaa ruchszczególniepojazdówciężkichrośniekilkaprocent
rocznie.Aleo tymnastępnymrazem.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolinaGalla

Janusz PieChoCiński – (1960) Ukończył studia z zakresu handlu wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Następnie był pracownikiem w SGPiS/SGH w Katedrze Historii Gospodarczej. Członek PSL od 1990 r. (we władzach wojewódzkich i krajowych). Do końca 2002
roku był prezesem, a obecnie Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego PSL i wiceprezesem NKW. Poseł na Sejm z okręgu podwarszawskiego I, II, IV i obecnie VI kadencji. W latach 2001 – 2005 zajmował funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Od 2007 roku jest jej wiceprzewodniczącym.
Pasjonat grzybobrania. W kręgu jego zainteresowań znajduję się piłka nożna (członek reprezentacji Sejmu RP, napastnik), ekologia, polityka i historia.
Janusz Piechociński, jest autorem licznych publikacji z zakresu polityki inwestycyjnej, historii gospodarczej PRL, transformacji ustrojowej i gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej, polityki
transportowej, inwestycji ekologicznych, budownictwa i telekomunikacji, problematyki budżetowej, integracji europejskiej, rozległa publicystyka społeczno-gospodarcza. Jest autorem raportów
społecznych: Raport o stanie rynku kolejowego, Raport o sytuacji transportu drogowego.
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SEKTOR bUDOWNICTWA

Potrzeba
współpracy
Rozmowa ze ZbIgNIEWEM JANOWSKIM,
Przewodniczącym Związku Zawodowego
„budowlani”,
Prezesem Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego
– zbliża się tradycyjne święto ludzi
branży budowlanej i jak co roku wraca temat współdziałania organizacji
sektora budowlanego. Coś się zmieniło przez miniony rok?
–Tak,na pewnow sprawie„DniaBudowlanych”. Ale dostrzegam wyraźnie
większą wolę współpracy najważniejszychorganizacjinaszegosektoraw innych, kluczowych dla nas sprawach.
„DzieńBudowlanych”jestpewnymsymbolemtakiegowspółdziałaniai bardzodobrze,żew końcudochodzimydo spełnieniapostulatujednego,wspólnegoświęta
środowiskabudowlanego.
– Kiedy branża budowlana będzie
wspólnie świętować?
–Absolutna większośćdużychorganizacjinaszegośrodowiskazdecydowała
o organizacji wspólnych, centralnych
uroczystości„DniaBudowlanych”w Warszawie 4październikabr.Listawspółorganizatorówjestwciążotwarta.Związek
Zawodowy„Budowlani”jakokoordynator
tychuroczystościmanadziejęna to,że
będzienasjeszczewięcej.Bardzosięcieszę,żew tymgroniespotykamysięrównieżzeŚląskąIzbąBudownictwa,organizacją z którą współpracujemy coraz
prężniej. I bardzocenimytęwspółpracę,
borolaŚląskiejIzbyBudownictwajako
środowiskaopiniotwórczegow tymsektorzejestznaczna,nietylkow wymiarze
regionalnym. „Dzień Budowlanych” to
specyficzna uroczystość. Każda z naszychorganizacjiprzygotowujejednocześnie własne spotkania. Ale to jedno
wspólnew Warszawietopewnegorodzajumanifestacjawspólnotyinteresówi wyjątkowejwięziłączącejludzinaszejbranży.KomitetowiHonorowemuobchodów
przewodniczyMinisterInfrastruktury,CezaryGrabarczyk.
– złośliwi mówią, że „Dzień Budowlanych” to jedyny moment, kiedy budowlani mówią tym samym językiem…
–Nasześrodowiskojestbardzozróżnicowane.Tensektortocałykompleks

branżi przemysłówwspółpracującychze
sobą.Tojednocześniewielkailośćfirm
operującychna rynku,w większościmałychi średnich.Tosetkitysięcyludzizatrudnionychw tychfirmachlubwykonujących pracę na własny rachunek. To
przedsiębiorstwapolskie,oddziaływielkich sieciowych przedsiębiorstw międzynarodowychi corazliczniejszezagraniczn e firm y rea liz ując e kont rakt y
na naszym rynku. A trzeba pamiętać
o tym,żejesttojedenz największych
obecnierynkówinwestycyjnychEuropy.
W szerokorozumianympolskimbudownictwiemamywielewspólnychinteresów,
alemamyteżswojebranżowe,specyficzne potrzeby. Nie jest jednak tak, że
w budownictwiespotykamysięi rozmawiamytylkoprzy okazji„DniaBudowlanych”.Tośrodowiskojestświadomepotrzebywspólnegodziałania,tymbardziej,
że raczej nie jesteśmy rozpieszczani
przezwładze.
– Czy istnieje jakaś trwała, wspólna platforma dialogu w sektorze?
–Tak.MamyZespółTrójstronnyds.Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
działający przy Ministrze Infrastruktury.
Jeszczewiosnązeszłegorokuwydawało nam się, że to będzie bardzo dobra
i wpływowaplatformaoddziaływaniaśrodowiska,skupiającawszystkichpartnerów
społecznych.Alepo odejściudo KancelariiPrezydentaministraOlgierdaDziekońskiegoprzezponad rokrządniepotrafił
znaleźćosobyodpowiedzialnejw Polsce
za budownictwo.Na szczęścieod niedawna funkcjętęobjąłMinisterJanuszŻbik
i Zespółznówpodejmujedziałalność.Jakowspółprzewodniczącytegogremium
mamnadzieję,żetobędziekontynuacja
pracya niestartod zera.Jestna toszansa–ministerJanuszŻbikbardzopoważniepotraktowałpraceZespołu.
– W zespole reprezentowane są
związki pracodawców i związki zawodowe. A co z innymi organizacjami budownictwa?

–W pracachZespołumogąuczestniczyćnietylkopartnerzyspołeczni.Zapraszamydo współpracytakżeorganizacje
samorządowe,w tymszczególnieIzby.
Mamw związkuz tymnadzieję,żegłos
środowiskabudowlanegobędzie„pełny”
i w wielukluczowychsprawachwreszcieskuteczny.Tojestw naszymwspólnym interesie. Bo nie jesteśmy raczej
rozpieszczaniprzezadministracjęrządową,którapodejmując(bądźczęstonie
podejmując)wieledecyzjiistotnychdla
naszegosektorawyraźniekorzystaładotychczas z rozdrobnienia a czasem
wręczrozbiciareprezentacjiśrodowiska
budowlanego.
– Jak kształtują się te wspólne interesy?
– Przede wszystkim ustabilizowanie
sytuacji prawnej budownictwa. To jest
sektorszczególniewrażliwyna wahania
koniunkturalne. I takzapewnebędziezawsze. Dziś mamy dobra koniunkturę
inwestycyjną,alejużwkrótcemożemy
miećkolejny„dołek”.Ciąglezmieniane
prawobudowlanei brakczytelnychregulacjidotyczącychzagospodarowania
przestrzennegona pewnonamniepomaga.Tomieścisięw ramachszeroko
pojętejpolitykibudowlanej,którejnaszym
zdaniempo prostuniemaaniw sferze
kształtowaniaprawa,aniw sferzepreferencjii priorytetówfinansowych.Tosamodotyczypolitykimieszkaniowej.Nie
znamorganizacjinaszegosektora,która twierdziłaby, że rządowe założenia
rozwojumieszkalnictwasądobrąpodstawądo dyskusji,czychoćbyjakimkolwiek
zalążkiemprogramu.A mieszkalnictwo
toogromnypotencjalnyrynekinwestycyjnyi jednocześnieogromnyproblem
społeczny.Jestz całapewnościąjeszczejedenobszar,w którymśrodowisko
budowlane,praktyczniejakocałość,żądagłębokichzmian.Tozamówieniapubliczne. Jedyne kryterium ceny od lat
tworzy szeroką strefę patologii rynku,
niszczy uczciwą konkurencję i same
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firmybudowlane.Niezależnieod poglądóww zasadziewszyscyuważamy,że
ten stan rzeczy należy zmienić. Cena w przetargach musi być kryterium
podstawowym.Niemożebyćjednakkryteriumjedynym,botoniszczyjakość,zasadykonkurencji,samefirmyi rynekpracyw budownictwie.Obecnypatologiczny
stan rzec zy wspier a wzrost czarn ej
i szarejstrefy.A administracjarządowa
zapatrzona w „niskieceny”zdajesięnie
dostrzegaćpowagisytuacji...
– Czy ta wspólnota interesów przełoży się na wspólne działania różnych
organizacji sektora budowlanego i skuteczny nacisk na zmianę prawa?
– Myślę, że stać nas na więcej niż
wspólny„DzieńBudowlanych”.Sytuacja
dojrzałado tegoa czasjestsprzyjający.
Zbliżająsięwyboryi politycyróżnychugru-

powaństająsięjakbybardziejwrażliwi
na realne problemy różnych grup. My
w budownictwieteżstanowimytakągrupęinteresu.Byłobybłędem,gdybyśmytegoczasuniewykorzystali.Bokluczowe
decyzjepodejmująpolitycya nieurzęd-

nicyzobligowanidotąddo stosowaniakryterium najniższej ceny przyzwyczajeni
od latdo funkcjonowaniaw pewnymbałaganieprawnym.A namw budownictwie
bardzotoprzeszkadza.
– Dziękuję za rozmowę.

zbiGniew Tadeusz Janowski (1955), działacz związkowy, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej, specjalizując się w przetwarzaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. Działał wówczas w Socjalistycznym
Związku Studentów Polskich. Od 1979 r. pracował w Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.
W latach 80. zajął się działalnością związkową. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu współprzewodnicząc obradom podzespołu do spraw polityki mieszkaniowej. Od 1991 r. nieprzerwanie
kieruje Związkiem Zawodowym „Budowlani”, organizacją związaną z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i zrzeszoną w OPZZ. Zbigniew Janowski pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Z ramienia SLD od 1991 r. do 2005 r. Zbigniew Janowski pełnił funkcję posła na Sejm I, II, III i IV kadencji. W czasie ostatniej z nich stał na czele Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
Laureat Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa - Autorytet Budownictwa w Polsce.

Szanowni Państwo
Z przyjemnościąinformujemy,żez dniem 15 lipca 2011 r. zostałotwartykolejny
KOnKUrS nAGrÓD I WyrÓŻnIeń Śląskiej Izby Budownictwa

„ŚLĄSKIe BUDOWAnIe”
o nadanie

I. ŚLĄSKIeJ WIeLKIeJ nAGrODy BUDOWnICTWA
dlaprzedsiębiorstw,instytucjii samorządówza ichszczególneosiągnięcia,
innowacyjnośći nowatorstwow prowadzonejdziałalnościw poszczególnychkategoriachKonkursu.

II. „AUTOryTeT – BUDOWnICTWA I GOSPODArKI ŚLĄSKIeJ”
jakoNagrodai Tytuł
–dlaosóbindywidualnychzajmującychstanowiskakierowniczew przedsiębiorstwie,instytucji,samorządzie
–za tworzeniewarunkówichefektywnejdziałalnościorazza wkładw rozwójwojewództwaśląskiego.
Kapitułę Konkursu stanowiąreprezentującyWojewodęŚląskiegoi MarszałkaWojewództwaŚląskiego,
RektorówPolitechnikiŚląskiejorazPolitechnikiCzęstochowskiej,
samorządyzawodowei gospodarczebudownictwa,któreutworzyły„Forum Budownictwa Śląskiego”
orazeksperciw poszczególnychkategoriachkonkursu.
PublicznapromocjaLaureatów,poprzezwręczenietychNagródw postacistatuetki
projektuZygmuntaBrachmańskiegowrazz Dyplomem,odbędziesiępodczaskolejnej,uroczystej
XIV GALI BUDOWnICTWA
w dniu 19 listopada 2011 r. w Teatrze rozrywki w Chorzowie,
„Deklaracje zgłoszeniowe”, zamieszczone na stronie internetowej www.izbabud.pl,
prosimy o złożenie do Biura Śląskiej Izby Budownictwa
w terminie do 30 sierpnia 2011 r. pod adresem: 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B.
W przypadkupytań,prosimyo osobistykontakt
z Panią ewą Bieroń – z-cą Dyrektora Biura Izby,tel.(32) 258-90-00,email:sekretariat@izbabud.pl
Szanowni Państwo,
W imieniuwłasnymi PrezydiumIzby,
proponujęi zapraszamo przystąpienie
do KOnKUrSU – „ŚLĄSKIe BUDOWAnIe”
Z poważaniem

TadeuszWnuk
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Przewodniczący Kapituły Konkursu
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I Europejski Kongres
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
6 i 7 października 2011 roku w Katowicach, odbędzie się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MPŚ) – jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu dwóch dni odbędzie się 11 paneli dyskusyjnych,
w których udział weźmie 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach, która jest głównym organizatorem Kongresu, spodziewa się blisko 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Imprezie towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes
Expo. Kongres zainauguruje wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

TADEUSZ DONOCIK,
Prezes Regionalnej
Izby gospodarczej
w Katowicach

I EuropejskiKongresMałychi Średnich
Przedsiębiorstwmana celuzdiagnozowanieobecnegostanusektoraMŚPw Polsce
orazwytyczenienowychkierunkówjegorozwoju.Innowacje,klastryczynowetechnologie,ponadtowspółpracanaukiz biznesem
i samorządem terytorialnym to obecnie
jedne z najważniejszych wyzwań, jakie
stojąprzed małymii średnimiprzedsiębiorstwami.
Przedsięwzięcieadresowanejestprzede
wszystkimdo przedstawicielisektoraMŚP,
samorządówterytorialnychorazinstytucjinaukowo-badawczych.Europejskicharakter
Kongresu podkreślą zagraniczni goście
m.in.z Hiszpanii,Francji,Niemiec,Wielkiej
Brytanii,Węgier,Czech,Słowacji,Austrii,
Chorwacji, Słowenii, Rosji, oraz sześciu
państwPartnerstwaWschodniego.Zaprezentują oni doświadczenia europejskie
w obszarze wspierania rozwoju MŚP
w oparciuo sposobyzdobywaniawiedzy
na tematdziałalnościgospodarczeji przedsiębiorczości,proceduryorazkosztyzwiązanez założeniemfirmya takżemożliwościreprezentowaniainteresówMŚPwobec
władzypublicznej.Udziałw Kongresiejest
bezpłatny.
– Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce a tym samym liczący się
pracodawca, zatrudniający ponad 60 proc.
pracowników przedsiębiorstw i generujący
blisko połowę polskiego PKB –mówiTade-

i rozwiązańdlapolskiegosektoraMŚP,które następnie zostaną opracowane przez
ekspertówi przekazanew formierekomendacjiwładzomRzeczypospolitejPolskiej.
JakzapowiadaTadeusz Donocik,Kongresbędziepróbąunifikacjipodejściaprawodawstwakrajóweuropejskich,w tymtakże Polski, wobec małych i średnich firm,
czegoniktw tejczęściświatadotychczas
nierobił.
Kongresowi towarzyszyć będą Targi
usługi produktówdlaMŚPBiznesExpo,
w ramachktórychinstytucjebędąmogłyzaprezentowaćswojąofertęmałymi średnim
firmom.Organizatorzyzarezerwowalimiejscedlablisko 200wystawców,którychekspozycje będzie można odwiedzać przez
dwadni.
HonorowyPatronatnad Kongresemobjął Prezydent rP Bronisław Komorowski,
którypotwierdziłswójudziałw inauguracji.
Kongresodbywasiętakżepod Patronatem
PolskiejPrezydencjiw RadzieUniiEuropejskiej. Radzie Programowej Kongresu
przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu europejskiego.
Partnerami merytorycznymi są Polska
AgencjaRozwojuPrzedsiębiorczości,KrajowaIzbaGospodarczaorazZwiązekRzemiosłaPolskiego.Współgospodarzamiwydarzenia – Wojewoda Śląski, Marszałek
WojewództwaŚląskiegoi PrezydentMiastaKatowice.

usz Donocik,PrezesRegionalnejIzbyGospodarczejw Katowicach.–Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki jak i dobrobytu społecznego jest kluczowe
i zasługuje na podkreślenie. To właśnie ta
idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanego sektorowi MŚP –podkreśla.
GłównymitematamiKongresubędązagadnieniazwiązanez analiząobecnegostanuMŚPw Polscei w państwachUniiEuropejskiej, z uwzględnieniem przede
wszystkimbarieri zagrożeń,z jakimispotykająsięprzedsiębiorcy.Sesjepanelowe
traktowaćbędąrównieżna tematroliotoczeniabiznesui samorząduterytorialnego
w tworzeniuwarunkówi instrumentówdla
rozwojuorazwzmocnieniapotencjałutego
sektora, internacjonalizacji polskich firm
orazwspółpracynaukii biznesudlarozwojuinnowacyjnejgospodarki.Niezabraknie
równieżtakważnychtematówjak:rodzinnaprzedsiębiorczość,etykaw biznesieczy
społecznaodpowiedzialnośćbiznesu.
Spotkaniapaneloweorazdyskusjeodbywaćsiębędąw kilkulokalizacjachw stolicyGórnegoŚląska:w katowickimCentrum
Kulturyim.K.Bochenek,w budynkuŚląskiegoUrzęduWojewódzkiegoorazw Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego,a takżew gmachuBibliotekiŚląskiej.
OrganizatorzyKongresubędągromadzić
wnioskiorazkonkluzjedotyczącepomysłów

Dodatkoweinformacje:www.kongresmsp.eu
Agnieszka Kotela AsystentPrezesa,
ZastępcaKierownikads.KomunikacjiSpołecznej
RegionalnaIzbaGospodarczaw Katowicach
tel. 32 781 49 97;kom. 724-612-321
e-mail:akotela@rig.katowice.pl

Dagmara Gębczyk
PRManager,PRIMEPublicRelations
tel.326080016;
kom.516069837
e-mail:d.gebczyk@primepr.pl

HONOROWYPATRONATPREZYDENTARZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJBrOnISŁAWA KOMOrOWSKIeGO
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III Śląskie Forum
Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości
28 września 2011 roku odbędzie się III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości połączone z obchodami Śląskiego dnia Budowlanych. Tradycyjnie już konferencja odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego, Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach.
III ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomościtojednoz najważniejszychspotkańmerytorycznychsektoraszerokopojętejbranżybudowlanej
w regionie,totakżenajważniejszewspólneprzedsięwzięcieForumBudownictwa
Śląskiego.Wiodącymtematemubiegłorocznej konferencji były projekty nowychrozwiązańrealizacjiproblematyka
budownictwamieszkaniowegoprzezsamorządy terytorialne, stan planowania
i zagospodarowaniaprzestrzennegokrajowego,regionalnego,miejscowego.Dokonanoocenypraktykistosowaniaustawy„Prawozamówieńpublicznych”przez
zamawiającego, wykonawcę a także
ekspertów.
Tegoroczne III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, nieruchomości obejmowaćbędzie„Zwiększeniewykorzystania atrakcyjności inwestycyjnej regionu
śląskiego poprzez ograniczanie barier
i utrudnieńw prowadzeniudziałalnościinwestycyjnej,budowlaneji zarządzanianieruchomościami.
Uroczystegootwarciakonferencjidokona prof. dr hab. h. c. Andrzej S.
Barczak – Rektor Śląskiej Wyższej
SzkołyZarządzaniaim.Gen.J.Ziętka
w Katowicach,którywprowadziuczestnikóww problematykę„Znaczeniainwestycjii ichefektywnejrealizacjidlawzrostugospodarczegokraju”.
Tematem przewodnim Sesji I będą
„Barieryprocesówinwestycyjno-budowlanychna podstawiepraktykistosowania
ustawy„Prawobudowlane”orazUstawy
o planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym”. Wśród uczestników sesji
będziemymogliwysłuchaćm.in.Andrzeja Dobruckiego – Prezesa Krajowej
RadyPolskiejIzbyInżynierów,Wiktora
Piwkowskiego – Przewodniczącego
Rady Polskiego Związku Inżynierów
i TechnikówBudownictwa,Ksawerego
Krassowskiego –PrezesaIzbyProjektowania Budowlanego, dr Grzegorza

A. Buczka –WiceprezesaTowarzystwa
UrbanistówPolskich.
Sesja II wprowadziuczestnikówskomplikowane i nierzadko zawiłe struktury
„PraktykistosowaniaustawyPrawoZamówieńPublicznych”.W tymblokutematycznymudziałwezmąm.in.prof. Andrzej Borowicz z Katedry Inwestycji
i Nieruchomościz UniwersytetuŁódzkiego, dr Jacek Kaczmarczyk – ekspert
PZP,LEX-FinKraków,Stefania CzajaKręcioch –EkspertPZP,DrogowaTrasaŚrednicowa S.A.,Katowice, dr Jarosław ro kic ki – Kier own ik Biur a
ZamówieńPublicznychi OpiniiPrawnych
z UrzęduMiastaDąbrowaGórnicza,Anna Piechota-Szczepańska – Arbiter
UZP,Dyrektor„Dan-Pol”Sp.J.Tychy.
Ostatnia sesja poświęcona będzie
„Oceniesystemukształceniakadrdlabudownictwa na poziomie średnim i wyższym.Prelegenci,którzydokonająanaliz y obecn ej syt ua cji szkoln ict wa
zawodowegotom.in.prof. dr hab. iż. Jerzy Sekowski –DziekanWydziałuBu-

Obrady Konferencji w Sali Sejmu Śląskiego
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downictwaz PolitechnikiŚląskiej,prof. dr
hab. iż. Jarosław rajczyk –DziekanWydziałuBudownictwoz PolitechnikiCzęstochowskiej, Stanisław Faber – Śląski
KuratorOświaty,Anna Hyla –Dyrektor
PanstwowychSzkółBudownictwaw Bytomiu.
Organizatorem III Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, nieruchomości jestŚląskaIzbaBudownictwa,Śląska
OkręgowaIzbaInżynierówBudownictwa.
WspółorganizatoramikonferencjisąPolskaIzbaInżynierówBudownictwa,Polski
ZwiązekInżynierówi TechnikówBudownictwa,IzbaProjektowaniaBudowlanego.
HonorowyPatronatnad konferencjąobjąłMinisterInfrastruktury,WojewodaŚląski,MarszałekWojewództwaŚląskiego,
RektorPolitechnikiŚląskiej,RektoraPolitechnikiCzęstochowskiej.
Wszelkich informacji udziela Biuro
Izby pod nr. telefonu (32) 258 90 00,
e-mail: sekretariat@izabud.pl, e-mail:
izbabud@izbabud.pl.
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Reminiscencje
sejmikowe
miCHał Czarski,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
W poniedziałek 20.06.2011r.obradował
SejmikWojewództwaŚląskiegona ostatniejprzed przerwąwakacyjnąsesji.Tematykapierwszegopunktuobradnawiązywałado letniejkanikułyi propozycjispędzania
wolnego czasu, szczególnie z dziećmi,
wśród egzotycznych i dzikich zwierząt.
Przedstawionana wstępieprzezJolantę
Kopiec,dyrektorZOOinteresującainformacja, poszerzona materiałem zdjęciowymo naszymogrodziezoologicznym,
uświadomiłazebranymjakwieletrzeba
zrobić, aby zwierzętom oprócz dobrej
karmy,zapewnićpoprawęwarunkówzarównow klatkachjaki na wybiegu.Podobniegościom,należyzagwarantowaćlepszeatrakcjew samymogrodzie,inaczej
stalebędziesięzmniejszaćliczbaodwiedzających,takjaktozresztąobserwujesię
od dłuższegoczasu.Z perspektywyfunkcjonowaniaogroduprzezostatniepięćdziesiąt lat, niewiele się zmieniło, ale
od rokuzaczynabyćinaczej.Pomieszczeniadlazwierząt,budynkipomocnicze,alejkispacerowea nawetogrodzeniadlazwierząti całegoogroduwymagająconajmniej
modernizacjia częśćz nichwręczwybudowaniaod nowa.Tempopraci ichzakres,
determinowanebędziepuląśrodkówfinansowych, jakie zapewni właściciel czyli
samorządwojewództwana tencel.Ogród
fin ansuje swoją bieżąc ą działaln ość
w 30% – wpływami z biletów. Potrzeby
szacujesięna kilkadziesiątmilionówzłotych.Pókico,zmieniającbieżącybudżet
województwa, sejmik przeznaczył dla
ogrodu zoologicznego dodatkowe 600
tys.złotychna dokończeniemodernizacji
pawilonuantylopy.
Drugimtematemsesyjnymwartymodnotowania,byłapojawiającasięcojakiś
czas,sprawareaktywowaniadziałalności
ŚląskiegoInstytutuNaukowego,tymrazemjużniejakosamodzielnajednostka,
a w strukturachBibliotekiŚląskiej.ZmianieuległdotychczasowystatutBiblioteki,gdzieposzerzonojejdziałalnośćo tematykęnaukowo-badawcząo regionie.
Na początek,zabezpieczonośrodkiw wysokości 350tyś.złotych,na sfinansowanie czterech etatów. Długa i ciekawa

jesthistoriatejplacówki.InstytutNaukowyw Katowicachpowołanyzostałprzez
RomanaLutmanaw 1934roku,działał
do wybuchuwojny,następnieprzetrwałkilkalatpo wojnie.W 1956rokuwznowił
działalnośća rokpóźniejpowołanyzostał
jakoŚląskiInstytutNaukowy.Kolejnyraz
przestałdziałaćw 1992roku.Tegotypu
placówkapotrzebnajestregionowi,zgodniemówiliradni,podczassesji.Jakdługoprzetrwatymrazem,jeśliw ogólepowstanie,zobaczymy…
W kuluarachkrążyłwśródradnychprojektapeludo PremieraDonaldaTuska,
w którympostulowanokoniecznośćrenegocjowaniapakietuklimatycznego.Wątpliwościa nawetsprzeciwcodo niektórych
zapisówpakietubudzijegorestrykcyjny
charakter w przypadku braku redukcji
energii elektrycznej i cieplnej o 20%
w stosunkudo poziomówprzewidywanych
w 2020roku,poprzezzwiększenieefektywności energetycznej. Warto przypomniećzałożeniawynikającez pakietu.Należ y zmniejs zyć emis ję gaz ów
cieplarnianych, głównie CO2 o 20%,
zwiększyćudziałenergiizeźródełodnawialnych do 20% (Polska -15%) oraz
ograniczyć zużycie energii pierwotnej
o 20%,czylipoprawićwspomnianąefektywnośćenergetyczną,wszystkodo 2020
roku. Za niewykonanie tego obowiązku
trzebabędziesłonozapłacić,wnosząctzw.
„opłatyzastępcze”,którewynosząok. 3%
rocznej sprzedaży energii. Oczywistym
jest,żeopłatytewpłynąna wyższącenę
energii elektrycznej, co obniży konkurencyjnośćnaszejgospodarkii doprowadzido wzrostucenw Polsce,gdziegłównie korzystamy z węgla. W tej sytuacji
spadekpoziomużycianaszychmieszkańców jest niemal pewny. Renegocjacje
powinnydotyczyćna pewnowydłużenia

okresuwdrożeniatychobowiązkóworaz
byćmożezakresupostanowieńpakietu
w sytuacji,gdziegospodarczypotentaci,
USAi Chiny,wytwarzający 40%CO2 nie
muszą przestrzegać tych ograniczeń,
a przecieżemisjawszystkichpaństwunijnychsięgazaledwie 14%.Choćnaturalniepopierami rozumiemkoniecznośćdbaniao środowiskonaturalnedlaprzyszłych
pokoleńod zaraz,tojednocześnieuważam,żetylkodziałaniawspólne,w szerszejskaliniżtylkorozwiązaniaunijnemogązapewnićspełnieniecelówokreślonych
w protokolez Kyoto,którezawartow Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym.
Wracającdo sesji,kuzdziwieniuprawie
wszystkich radnych, wspomniany apel
o renegocjacjepakietu,mimoprzyjęciago
wcześniej przez Zarząd Województwa
niezostałzgłoszonydo programuczerwcowejsesji,niemógłwięcteżbyćrozpatrywanyi przyjętyprzezsejmik.Trudnowytłumaczyći zrozumiećdlaczegotaksię
stało,aleproblemjestdużejwagii wierzę,
żeRządkorzystającz przewodniczenia
w Unii,podejmiedyskusjęi doprowadzi
do zmniejszeniazagrożeńjakiedzisiajsię
rysująw niekorzystnymscenariuszudla
Polskiorazinnychpaństwuzależnionych
nadalod węgla.Takpostawionasprawa
w niczymnieprzeszkadza,abyskuteczniedziałaćw kierunkuobniżeniado 2020
rokuo 20%energochłonnościnaszejgospodarkii gospodarstwdomowych.Gdybyśmyteżzwiększylipowierzchnięlasów
zagospodarowującnieużytki,ograniczonabyzostała,poprzezabsorbcjęgazów,
emisjadwutlenkuwęglado atmosfery.
A powracającdo tematykiurlopowej,życzęczytelnikom,członkomi sympatykom
naszejIzbyBudownictwadobrejpogody,
udanegowypoczynkuorazbezpiecznegopowrotuz wakacji.

MiChał Czarski (1949 r.) Ekonomista, pracę zawodową rozpoczął w Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Zagłębie” i Śląskim Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego. Długoletni pracownik administracji publicznej. Były minister pracy i polityki socjalnej w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Prezydent Sosnowca (1994-2002) Marszałek Województwa Śląskiego (2002-2006)
oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (2008-2010). Obecnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest Prezesem Śląskiego Klastra Wodnego.
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Jasne,
że Częstochowa!
Rozmowa z KRZYSZTOfEM MATYJASZCZYKIEM,
Prezydentem Częstochowy
– „Jasne, że Częstochowa” – to nowe hasło promujące miasto. Czy to
pierwszy z kroków podejmujących
działania promocyjne, które mają wykreować nowy wizerunek miasta?
–Nowehasłotojedenz elementównaszejpromocji.Niepierwszyi na pewnonie
ostatni. Chcemy zmieniać wizerunek
miasta–nietylkona zewnątrz,aletakże
wewnątrz–wśródmieszkańców.Przez
ostatnielataCzęstochowabyłapostrzeganagłówniejakomiastopielgrzymkowe.
Tymczasemmieszkatu 230tys.ludzi,i tylkoniewielkiodsetekmana codzieńzwiązekz pątniczymcharakteremmiasta.Dla
reszty,a więczdecydowanejwiększości
brakowało w Częstochowie „czegoś”,
z czymchcielibysięidentyfikować.Częstochowa z jednej strony pozostanie
oczywiście miastem pielgrzymkowym,
turystycznym,alechcemypokazać,żema
też inny charakter – przemysłowy, studencki.Tuuczysięprawie 30tys.studentówna 8wyższychuczelniacho bardzo
zróżnicowanych profilach kształcenia.
Jest wiele zakładów przemysłowych,
a mydążymydo tego,bybyłoichjeszcze
więcej.Częstochowatoośrodekgospodarczy, akademicki i kulturalny. O tym
ostatnimświadczyjużnietylkoFestiwal
MuzykiSakralnejczyJasnogórskieDożynki,aledużoimprezdlaludzimłodych,
jaknp.NocKulturalna,ReggaeDayFestival,FestiwalFrytkaOffczyRockFest.
Promocja realizowana przez województwoprzedstawiaCzęstochowęjako
ważnyelementwiększejcałości–województwa śląskiego. Daje to naszemu
miastusporopotencjalnychkorzyści,bo
identyfikuje je z obszarem uważanym
za najatrakcyjniejszyinwestycyjniew kraju.Ponadtozapewniadotarciez naszą
ofertąm.in.do największychinwestorów
i organizacji gospodarczych, zarówno
w Polsce,jaki za granicą.Naszprojekt
„Zainwestujw Częstochowie”za kwotę 1,3
mlnzłprzewidujem.in.organizacjęForum
Biznesowegow Częstochowie,wizytystudyjne w największych miastach Polski,

udziałw najbardziejprestiżowychtargach
inwestycyjnychna świeciei intensywną
kampaniępromocyjnąw mediach.
– Prężny projekt. A co jest priorytetem wzmocnienia obecnej pozycji Częstochowy w regionie? Jakie ma Pan
plany, aby zapewnić mieszkańcom
miasta prace, rozwój i perspektywy
na przyszłość?
–Krótko–inwestycje.Inwestycjei nowemiejscapracy.Priorytetemmojejprezydentury, który zyskał zdecydowane
poparcie wyborców, są inwestycje wewnętrznei zewnętrzne,współpracaz lokalnymbiznesemi poprawajakościrynkupracy.Pozyskaniedużychinwestorów
jest ważnym punktem naszej strategii.
Wielenaszychdziałańskupiasięna przygotowaniui efektywnymwypromowaniu
terenówinwestycyjnychw mieście.
Bardzodobrzeukładanamsięrównież
współpracaz PAIiIZ(PolskaAgencjaInformacji i Inwestycji Zagranicznych).
Obecnie w bazie terenów inwestycyjnychAgencjina ok. 150ofertz woj.śląskiego,ponad 30pochodziz Częstochowy. Na pods taw ie syg nałów, któr e
otrzymujemy z PAIiIZ przygotowujemy
ofertypod konkretnychinwestorów.
Jesteśmyotwarcina wszystkichinwestorów,aleoczywiściemarząnamsięinwestycjew branżachnajnowocześniejszych,
sektorachzaawansowanychtechnologii,
BPO,którezatrudniająwysokowykwalifikowanekadryz satysfakcjonującymwynagrodzeniem.Częstochowamanajwyższy
w województwie śląskim wskaźnik wykształceniamieszkańców,dlategomożemyzagwarantowaćkadrynawetdlanajbardziejwymagającychinwestorów.
Zresztą inwestycji zagranicznych jest
w Częstochowiesporo,i tow bardzoróżnychbranżach,m.in.w przemyślemotoryzacyjnym (TRW, Brembo, CF Gomma), szklarskim (Guardian, Stolzle),
wytwórczym(technicznegazyciekłeAIR
Products),elektromaszynowymi informatycznym (Process Electronic Sp. z o.o.
orazITMPolska),metalurgicznym(ISD
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Huta Częstochowa). Trwają rozmowy
z biznesmenami,którzymoglibyw naszym
mieście wybudować m.in. aquapark,
a właściwiecałecentrumwypoczynkowo-rekreacyjne;hotele.O szczegółachjeszczeza wcześniemówić.
– Dlaczego Częstochowa jest atrakcyjnym miastem dla przedsiębiorców?
Jak wyglądają inwestycje w sektorze
budowlanym?
–Częstochowajestpołożonana przecięciunajważniejszychszlakówkomunikacyjnychEuropy,w centrumprawie 10
milionowegorynkuzbytu,a jednocześnie
w pasieJuryKrakowsko-Częstochowskiej.
Maatrakcyjneterenyinwestycyjne,dobrze
wykształconąkadrą,chłonnyrynekwewnętrzny(4milionyturystówi pielgrzymów), dobrze rozwiniętą infrastrukturę
techniczną. Ponadto miasto prowadzi
politykęzdecydowanieproinwestycyjną,
któragwarantujeprzychylnośćdlawszelkichinicjatywbiznesowych.W Urzędzie
MiastadziałaCentrumObsługiInwestora, w którym kompleksowo pomagamy
przedsiębiorcom m.in. w administracyjnych formalnościach; obsługujemy inwestorówz krajui zzagranicy.
WedługagencjiYoung&Rubicamzajmujemy 4pozycjęwśródpolskichmiast
pod względemsiłymarkii pierwsze,jakomiejscenajbardziejgodnezaufania.
Częstochowajestdoskonalezlokalizowanymośrodkiemgospodarczym,którego
dodatkowymatutem,a nie–jakjeszcze
nietakdawno–podmiotem–jestklasztorjasnogórski.Klasztorzapewniamiastumiędzynarodowąrozpoznawalność,
na JasnąGórękażdegorokuprzychodzi
około 4 milionów potencjalnych konsumentów.Sanktuariumgenerujerównież
kilkatysięcymiejscpracyprzy obsłudze
ruc hu pielg rzymk ow o- tur ys tyczn eg o.
Chcę, mocniej niż poprzednicy zaakcentowaći realniezwiększyćpotencjałinwestycyjnymiasta.
Komunikujemy tereny inwestycyjne,
któregłównieznajdująsięna obrzeżach
miasta.Jakjużwspomniałem,promujemy
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terenyinwestycyjnew naszymmateriałach
reklamowych–takżew ramachdofinansowanegoprzezUnięprojektu„Goodcityforgoodbusiness”,na stronachinternetowych, międzynarodowych targach.
Staramysięteżwyjśćnaprzeciwprzedsiębiorcom. I tak, od 20 lutego sprawy
z zakresuewidencjidziałalnościgospodarczejdotyczącewpisu,jegozmianylub
zakończeniadziałalnościzałatwianesą
„od ręki”.Dotychczasśredniokresoczekiwaniana wydaniedecyzjiwynosił 7dni.
Byłtopierwszykrokw kierunkuwprowadzeniaod 1lipca 2011r.CentralnejEwidencjiDziałalnościGospodarczej.Kolejnymkrokiemdo poprawyi przyspieszenia
inwestycjiw mieściejestobniżeniedotychczas obowiązującej opłaty – o 20 procent–za udostępnianienieruchomości
GminyMiastaCzęstochowydlainwestoróww celubudowyurządzeńinfrastrukturytechnicznej.Budowanowychi wymianastarychinstalacjii sieciprzesyłowych
na nowe będzie tańsza, dzięki czemu
otwieramydrogędlainwestycjiw rozwój
gospodarkienergetyczneji budownictwa.
– Miasto planuje podpisanie porozumienia o współpracy z niemiecką firmą S.A.B. w sprawie budowy parku rekreacyjno-sportowego na Lisińcu.
Jakie korzyści przyniesie to mieszkańcom i podróżnym?
–Zgodniez zapisemlistuintencyjnego
i przedstawionymprzezS.A.B.wstępnym
projektem inwestycja w Parku Lisiniec
obejmowałaby obszar prawie 42 ha
(w tym 3 akweny wodne o łącznej powierzchniok. 10ha),a wartośćinwestycjiprzekraczałabykwotę 100mlneuro.Realizacja przedsięwzięcia oznaczałaby
stworzenie na tym terenie ogromnego
kompleksusportowo-rekreacyjnego.Znalazłybysięw nimm.in.aquapark,oceanarium, wieża nurkowa z tematycznym
zapleczemtreningowo-handlowym,kompleksyspai wellness,amfiteatrzesceną
na wodzie,dwahotele(w tymjeden 4gwiazdkowy),wyciągidlanartwodnych,
haleorazurządzeniasportowei zabawowe,a takżezespółdomkówturystycznych,
w tymtzw.nadrzewnychi nawodnych.Byłbytozatemkompleks–pod względemobszarui liczbyatrakcji–niemającysobie
równychw Polsce.Mającywszelkiedane,
byprzyciągnąćdo Częstochowydużerzeszeturystów–nietylkoz Polski.Tegotypuatrakcjamiałabyszansęzrealizować
„odwieczny”cel:zatrzymaćna nocw Częstochowieznaczniewiększąliczbęturystówi pielgrzymówodwiedzającychcorocznieklasztorna JasnejGórze.Pomysł
z wieżąnurkową,którejdo tejporyw Polscenigdziejeszczeniema,stwarzałbyteż
nadzieje na uczynienie z Częstochowy
ogólnopolskiego centrum nurkowego.
A sportten(czytezhobby)jużmadużą,
a zyskujecorazwiększąpopularność.Podsumowując–inwestycjaw ParkuLisiniec

mogłabyspowodowaćjakościowązmianęruchuturystycznegow mieściei uczynićz Częstochowymiejsceprzystankowo-nocleg ow e (a takż e doc elow e) dla
turystów,a nie,jakdotąd–głównieprzelotowe.
Dlamieszkańcówkomplekstegotypu
stanowiłbyznakomitemiejscedo rekreacjiwodnej,któregoz pewnościąciągle
brakuje.Jednocześniecałemiastokorzystałobyna wspomnianejwyżejzmianie
trendu i nasileniu ruchu turystycznego,
gdyżkompleksgenerowałbynoweinwestycjew sektorzeturystyczno-rekreacyjnymoraz(liczonenawetw tysiącach)nowemiejscapracyprzy obsłudzeturystów
i samegoParku.
– Budowa dwupoziomowego skrzyżowania al. Jana Pawła II z al. Wojska
Polskiego (DK1) to największa inwestycja komunikacyjna Częstochowy
ostatnich lat. Jak obecnie wyglądają
prace przy budowie tego skrzyżowania? Jak kształ tu ją się po zo sta łe
inwestycje infrastrukturalne w regionie?
–PrzebudowategowęzłamaogromneznaczeniedlaCzęstochowy.Modernizacja udrożni skrzyżowanie, przez
którekażdegodniaprzejeżdża 50tys.
pojazdów.W ramachinwestycjiprzebudow an y będ zie pon ad kilom etr DK-1 – zmieniona zostanie konstrukcja
nawierzchni;drogabędziemiałapo 3pasyruchuw każdąstronę,a przy zjazdach
zostanie poszerzona o czwarty pas.
Powstanąbezkolizyjnezjazdyw ul.Drogowcóworazw AlejęJanaPawła II.Podobniezmodernizowanyzostanie 800met row y odc in ek DK- 46. Od stron y
centrumw AleiJanaPawła II powstanie
jezdniaumożliwiającazawrócenieoraz
dojazdod stronyWarszawydo ul.Drogowców.W drugiejczęści(bliżejDK-1)
AlejaJanaPawła II zostaniewyniesionaponadpoziomterenuAleiWojskaPolskiegowiaduktem.Następniezostanie
rozdzielonana kolejnewiaduktyłączącesięz ul.Drogowcówi AlejąWojska
Polskiego.
Przebudowanezostanąrównieżdrogi
gminne – ul. Drogowców i ul. Srebrna.

Zjazdz AleiJanaPawła II w ul.Drogowcówzostałzaprojektowanyjakorondo,
podobniejakpołączenieul.Drogowców
i ul.Srebrnej.
Inwestycja będzie dofinansowana ze
środkówunijnych.Po podpisaniuumowy
o dofinansowanie zostanie rozpisany
przetargna wyłonieniewykonawcyw trybie„zaprojektuji zbuduj”.
W ramach inwestycji koncernu IKEA
w dzielnicyRząsawamapowstaćkompleksobiektówusługowo-handlowo-składowych(100tys.metrówkwadratowych)
a wrazz nimok. 800 mdrogiwzdłużDK-1
orazdwaronda.
Miasto podjęło szereg działań, które
mająusprawnićistniejącyukładkomunikacyjny.Trwająpracebudowlaneprzy budowiewęzładrogowegoDK-1z ul.Makuszyńskiego,mającegona celupoprawę
skomunikowaniapółnocnejczęścimiasta
z DK-1(zadaniefinansowaneześrodków
unijnych).
Opracowany został także program
przebudowyi rozbudowyulicyWarszawskiej (droga krajowa nr 91) na odcinku
od drogikrajowejnr 46do granicymiasta
(długośćok. 5,5km).Z zakresuobjętegotymprogramemna dwaodcinkiopracowanojużdokumentacjebudowlane.Są
to:łącznicaDK-91–DK-1,umożliwiającawyjazdw kierunkuWarszawyi projektowanego węzła autostradowego z ul.
Warszawskiej(DK-91)orazblisko 900metrowyfragmentDK-91od ulicyRząsawskiejdo ulicyKorzeniowskiego,którypoprawinośnośćdrogikrajowejna tym
odcinku.
Jeżelichodzio innedużemiejskieinwestycje – związana z komunikacją
i transportemzbiorowymjestbudowanowejliniitramwajowejw dzielnicachBłeszno-Wrzosowiak-Raków. Trwa też m.in.
przebudowacentralnegoplacuBiegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny
orazbudowawielofunkcyjnejhalisportowejna 7tysięcyosób,wznoszonejobok
stadionumiejskiegoArenaCzęstochowa
na Zawodziu.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolinaGalla

krzysztof Matyjaszczyk (1975), od grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Częstochowy, były poseł na Sejm RP. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, magister inżynierii budownictwa oraz
podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – Ekonomia
i Zarządzanie Menadżerskie oraz Zarządzanie Instytucjami Samorządowymi. Od 2002 do 2007
roku zasiadał w częstochowskiej Radzie Miasta, przez prawie dwa lata był jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Raków. Z samorządem
związał≥się także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.
Były przewodniczący Rady Miejskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie.
Był członkiem Klubu Poselskiego SLD, który delegował go do sejmowej komisji śledczej ds. nacisków. Oprócz tego brał udział w pracach komisji Infrastruktury. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego. Prywatnie szczęśliwy
mąż i ojciec, pasjonat żeglarstwa. Jest komandorem sekcji żeglarskiej i wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie. Od wielu lat organizuje obozy żeglarskie i startuje w regatach.
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Drogowa Trasa
Średnicowa w Zabrzu
Drugi weekend czerwca dla kierowców rozpoczął się trochę szybciej. Szczególnie dla tych, którzy jechali Drogową Trasą Średnicowa z Katowic do centrum Zabrza, a to za sprawą nowo oddanego odcinka zabrzańskiej DTŚ-ki.
10 czerwca br., kierowcy mogli przejechać się nowym odcinkiem.
Uroczyste otwarcie zabrzańskich odcinkówZ1i Z2DrogowejTrasyŚrednicowej, odbyło się 10 czerwca br.
o godz. 16.00.Jakopierwsiniespełna 5kilometrowy odcinek średnicówki przetestowalirowerzyści,a toza sprawąrodzinnych zawodów rowerowych, które
przygotowaliurzędnicyz Zabrzadlaamatorówdwóchkółek,specjalniena otwarcie
zabrzańskiegoodcinkaDTŚ.Równolegle
dlagościodbyłsięrodzinnypiknikpod haląMOSiRw Zabrzu.
Wśród licznego grona zaproszonych
gościznaleźlisięprzedstawicielewładz
samorządowych:JacekBrzezinka–Po-

sełna SejmRP,JerzyPolaczek–Poseł
na SejmRP,AdamMatusiewicz–MarszałekWojewództwaŚląskiego,BogusławŚmigielski–PrzewodniczącySejmik u Wojew ództ wa Śląs kieg o, Piotr
Spyra – Wicewojewoda Śląski, Igor
Śmietański – Dyrektor Wydziału InfrastrukturyŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego.Gronoosóbreprezentującychśrodowiskonaukowe,branżowe,wśródnich
TadeuszWnuk,PrezydentŚląskiejIzby
Budownictwa.
Uroczystegoprzecięciawstęgidokonali:JerzyPolaczek–Posełna SejmRP,BogusławŚmigielski–PrzewodniczącySej-

mikuWojewództwaŚląskiego,AdamMatusiewicz–MarszałekWojewództwaŚląskiego,MałgorzataMańka-Szulik– Prezydent
Miasta
Zabrze,
Dariusz
Blocher–PrezesBudimex S.A.
TrasaDlaruchusamochodowegoudostępnionazostałapo godz. 19.00.

Prawie 5 km
Nowooddanydo użytkuzabrzańskiodcinekDTŚmierzy,biegnieod granicyz RudąŚląską,wzdłużul.Wolnościna Zaborzu,
w rejonieElektrociepłowniZabrzeskręca
na południowyzachód,łączysięz zabrzańskimidrogamiwęzłemna ul.deGaulle’a.
Ścisłecentrummiastazostajecałkowicie
ominięte.Trzebaprzyznać,iżgładkai równa nawierzchnia zapewnia nieporównywalnykomforti wygodępodróży.Kierowcy
zyskalina czasieprawie 30min!Tylewy-

Uroczyste przecięcie wstęgi stoją od lewej: Dariusz Blocher – Prezes Budimex S.A., Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego, Małgorzata
Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Bogusław Śmigielski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
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– 105 394 328 PLn z rezerwysubwencji
ogólnejbudżetupaństwaorazbudżetu
miastaZabrze.
•GeneralnyWykonawca:BUDIMeX SA,
Warszawa
•Biuro Projektów: Wojewódzkie Biuro
Projektów Sp. z o.o. w zabrzu
•Zarządzający Projektem (Inwestor Zastępczy): „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A., Katowice
•Koordynator Projektu: Województwo
Śląskie.

Nowo oddany odcinek zabrzańskiej DTŚ-ki

nosiło pokonanie odcinka przez centrum
w godzinachszczytu!
Zabrzańskiodcinekjestkrótki,aledość
skomplikowanytechnicznie.Zawierasiedem
wiaduktówdrogowych,estakadęnad węzłemdeGaulle´a o długości,dwatuneledla
pieszych,połączeniaz drogamii ulicamilokalnymiorazekranyakustyczneo łącznej
długościok.orazwysokościod 2do.
DTŚw Zabrzukończysięnaglena estakadzie nad ul. de Gaulle’a. Kierowcy
musząuzbroićsięw cierpliwość.Mimo,iż
wiaduktjestprawiegotowy,zostanieoddanydo użytkunajwcześniejw 2013r.Powód:
DTŚ-ka musi być dostępna do granicy
z Gliwicami.Obecnietrwająpracekońcowenad odcinkiemRudaŚląska–węzełde
Gaulle`a,gdziebędziewyjazdz DTŚ-ki.
Zabrzańska Średnicówka umożliwia
zjazdw rejonieulicSkargi,RymeraoraztrasyRokitnica-Wirek.Kierowcy,którzychcą
dostaćsięna autostradęA4,zjechaćpowinnina deGaulle’a,kolejnojadącul.prof.Winkleraw kierunkuKończyci dalejul.Paderewskiego.

raport Drogowej Trasy Średnicowej
Opracował:Zespół„DTŚ” S.A.

DrogowaTrasaŚrednicowao planowanejdługości,któramapołączyćKatowice
z Gliwicamiobecnieprzebiegaprzezcztery miasta: Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Jest to trasy
na dominującymw aglomeracjiśląskiejkierunkuruchudrogowegowschód-zachód.
Po oddaniukontraktówZ1,Z2w Zabrzu
o długości pozostaną do wybudowania
kontraktyZ3i Z4w ZabrzuorazG1i G2
w Gliwicacho łącznejdługości.
CHArAKTerySTyKA
TeCHnICznA
PrzeKAzyWAneGO
DO eKSPLOATACJI ODCInKA z1, z2
W zABrzU
Parametry techniczne Trasy:
–klasaGP 2/3(2jezdniepo 3pasyruchu
z pasamiawaryjnymi)

–prędkośćprojektowa 70km/h
–kategoriaobciążeniaruchemKR5
–szerokośćpasaruchu 3,50 m
–szerokośćjezdnigłównej
2,50+3x3,50+0,50opaska=13,50 m
–szerokość pasa dzielącego 2,00 m
– 4,00m
–szerokośćpoboczy 2,50m–3,50 m
–pochyleniepoprzecznejezdnina odcinkuprostymjednostronne 2,5%
Na całejdługościTrasaprzebiegabezkolizyjniewzględeminnychelementówistniejącegoi projektowanegoukładukomunikacyjnego.
Wybudowany odcinek DTŚ w Zabrzu
obejmuje następujące obiekty inżynierskie:
– 7wiaduktówdrogowychw tym;estakadanad węzłemdeGaulle´a o długości
140 mb/dwarównoległewiadukty/i 1wiaduktnad toramikolejowymi,
– 2tuneledlapieszych,
– połączeniaz drogamii ulicamilokalnymi,
– ekranyakustyczneo łącznejdługościi 2–
wysokości,
– przepustyi muryoporowe,odwodnienie i oświetlenie Trasy, przebudowa
infrastrukturymiejskiejorazprzezbrojen ie siec i koliz yjn eg o uzbrojen ia
terenu.
W ramachpracprzygotowawczychwyburzono 80budynkówi wybudowano 382
mieszkaniana sąsiadującymz TrasąosiedluJodłowa.
Załącznikdo Informacjizawieraszczegółowedanetechniczneoddawanegoodcinka.
reALIzATOrzy PrzeDSIĘWzIĘCIA
•RealizacjękontraktówZ1,Z2w Zabrzu
rozpoczęto 13.10.2008r.a zakończono 09.06.2011 r. Inwestycja została
ukońc zon a zgodn ie z zaw art ą
Umową.Łącznykosztrobótbudowlano-montażowychna przedmiotowych
kontraktachwyniósł 283 437 087 PLn
net to [348 123 328 PLn brut to],
z czego:
– 242 729 000 PLn sfinansowanoz kredytuEBI

Informacje na temat
zrealizowanych odcinków z1, z2
wraz z Węzłem rymera
w ciągu
Drogowej Trasy Średnicowej
w zabrzu
zestawienie zakresów
zrealizowanych robót
1. Cześć drogowa – zestawienie ilości
robót drogowych
a.DługośćKontraktu
4 700 mb
•Wykopy
466230m3
•Nasypy
504850m3
•Warstwybitumiczne
(w-waścieralna)
190000m2
•Krawężniki
34 900 mb
•Chodnikiz kostki
betonowej
17500m2
•Humusowanie
145100m2
•Kanalizacja
odwodnieniowa
18 100 mb
•Wpustyuliczne
480kpl.
Obiekty inżynierskie:
•WiaduktZw-9nad rondemDeGaulle’a
•WiaduktZw-10nad ul. 3Maja
•WiaduktZwRnad ul.Rymera
•WiaduktZw-11nad ul.NowaRymera
•Wiadukt Zt-12 nad torami kolejowymi
do ECZabrze
•PrzejściepodziemneZpJw ciąguul.Jodłowej
•WiaduktZw-13w ciąguul.Skargi
•Przejście podziemne Zp-14 w ciągu ul.
Lompy
•WiaduktZw-17w ciąguprojektowanejtrasuRokitnica–Wirek
•Ekranyakustyczneo wys. 2–5mo łącznejdługości2 423,0mb
•Muryoporowez elementówprefabrykowanycho wysokości 2,7–9,5mo łącznejdługości 1250 mb
w tymzabudowano:
•Betonkonstrukcyjny
29 000m3
•Stalzbrojeniowa
3 100ton
Przebudowa urządzeń obcych,
kolidujących z budowaną trasą DTŚ
•Sieciwodociągowe
3 638 mb
•Siecigazowe
2 600 mb
•Sieci C.O.
2 551 mb
•Kanalizacjasanitarna
i deszczowa
1 409 mb
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•Siecielektroenergetyczne 20 355 mb
315 170 mb
•Sieciteletechniczne
•Kanalizacja
światłowodowa
21 326motw
Przebudowa infrastruktury tramwajowej
•Przebudowatorów
tramwajowych
2000 mb
•Przebudowasiecitrakcyjnej
2100 mb

Zabrzańska DTŚ, w kierunku Katowic. Zjazd na Zaborze.

Konstrukcja nawierzchni trasy
głównej DTŚ i łącznic:
•Warstwaścieralna
z mieszankiSMA
4cm
•Warstwawiążącaz betonu
asfaltowego0/16
9cm
•Podbudowazasadniczaz betonu
asfaltowego0/20
14cm
•Podbudowapomocnicza
z kruszywałamanego0/63
stabilizowanegomechanicznie 20cm
•Warstwaodsączająca
35 cm
•Warstwamrozoochronna
15cm
Razem:
97cm
nasadzenia zieleni:
•Drzewa
•Krzewy
•Pnącza
•Trawniki

Uczestnicy rodzinnego rajdu rowerowego.

ireneusz maszCzyk
– Prezes Drogowej Trasy
Średnicowej S.A.
Trasajestgotowa,miastoZabrzeuzyskałonowoczesnytraktkomunikacyjny.
Abygolepiejwykorzystać,przed nami
zadanie przygotowania pozostałego
odcinkazabrzańskiegoi zrealizowanie
całegogliwickiego. 31sierpniaubiegłegorokuuzyskaliśmy,według
nowychskorelowanychz dyrektywamiunijnymiprzepisów,decyzjęśrodowiskowąwydanąprzezRegionalnegoDyrektoraOchronyŚrodowiska.Po uzyskaniuzgodyMarszałkai przeprowadzeniu
procedurprzetargowychzawarliśmyumowyna projektowaniecałegokońcowegoodcinkaDTŚ-ki.KontraktyZ3,Z4w Zabrzupro-
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ponad600szt.
ponad2 300szt.
ponad 11 000szt.
ponad 110tys.m2

DrOGOWA TrASA ŚreDnICOWA
Spółka Akcyjna
ul.Mieszka I nr 10
40-877Katowice 22
tel.(0 32) 250-27-15;(0 32) 250-29-04;
(0 32) 250-24-93;(0 32) 250-45-32
fax(0 32) 250-12-30
e-mail:sekretariat@dts-sa.pl
www.dts-sa.pl
jektujefirmaWYGInternationalO/Katowice,kontraktyG1i G2w odrębnychpakietachprojektujefirmaMostyKatowice.
Posiadamyjużdlakontraktówzabrzańskichi G1w Gliwicach
projektybudowlane.Dlatychkontraktówzostałyzłożonewnioski
o dofinansowaniez RPOśrodkamiunijnymi,a takżeskładanesą
wnioskio realizacjęinwestycjidrogowej.Po uzyskaniuprojektów
wykonawczychi dokumentacjiprzetargowejprzystąpimydo postępowaniaprzetargowegona wybórwykonawcy,coprzewidujemy,powinnonastąpićw IV kwartalejeszczew bieżącymroku.
DlakontraktuG2,a więckońcowego,bardziejskomplikowanegotechnicznieodcinkaw Gliwicachprzewidujemyterminy
opracowańi postępowaniao półrokudłuższe.Biorącpod uwagęnietylkooptymistyczne,alei realistyczneaspektytegodziałaniaprzewidujemymożliwośćzakończeniarealizacjicałego
przedsięwzięciado końca 2014roku.Optymizmwynikam.in.
zestanuprzygotowaniaterenudo budowyi z bardzodobrej
współpracyz PrezydentamiMiast.

AUTORYTETY – bUDOWNICTWA I gOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

Nowoczesny profesjonalizm
Rozmowa
z gRZEgORZEM gOWARZEWSKIM
Prezesem Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

– Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (ChSM) to jedna z najstarszych
instytucji tego typu w kraju, która
od początku funkcjonuje nieprzerwanie. W czym tkwi sukces?
– Bez wątpienia powodzenie i ponad 100-letniątradycjęChorzowskaSpółdzielnia Mieszkaniowa zawdzięcza ludziomw niejzrzeszonymprzezwszystkie
lata. Warto zaznaczyć, że motywem
działania założycieli naszej Spółdzielni–ludziróżnychzawodówi statusumajątk ow eg o było wzajemn e działan ie
i wspieraniesięna rzecztaniegoi wygodnegozamieszkiwania.Tozałożeniewskazuje,żeideapowstaniaSpółdzielninarodziłasięz potrzebyludzi,którzywykazując
sięinicjatywąi osobistymzaangażowaniempotrafilisięzorganizowaći współdziałaćw celurealizacjiważnegodlanich
celu. Spółdzielnia w kolejnych latach
miałaszczęściedo aktywnychludzirozumiejącychi potrafiącychw praktycewprowadzaćideespółdzielczei samorządności.Todziękiludziomzaangażowanym
w działalnośćSpółdzielni,pomimozmieniającychsięzasadniczowarunkówspołecznychi politycznych,Spółdzielniarozwijałasięoddającdo użytkunowebudynki
i modernizując istniejące, mając duży
wpływna obrazmiasta,a kolejnepokolenia chorzowian mogły zamieszkiwać
w corazbardziejkomfortowychi nowoczesnychwarunkach.Wysiłkiludzizwiązanychz nasząSpółdzielniąbyłytakżedostrzegane i spotykały się z licznymi

wyrazami uznania przez lata istnienia
Spółdzielnitakżena arenielokalnej,jak
i ogólnokrajowej.Osiągnięciai sukcesy
poprzednichlatmogątylkomobilizować
do osiąganiawynikówna miarędotychczasowegodorobkuSpółdzielnii jejtradycji.
– Spółdzielnia nieustannie się rozwija. na jakie kwestie kładziony jest szczególny nacisk?
–Obecniepriorytetemjestdlanasdalszeobniżaniekosztówponoszonychprzez
naszych mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów centralnego
ogrzewania.Sporouwagiprzywiązujemy
do działań proekologicznych – ważne
miejscew tymzakresiezajmujerealizacja
zmianysposobuogrzewaniaw budynkach
należącychdo starszychzasobówi zamiana ogrzewaniapiecowegona ogrzewanie
centralnezasilanez siecilubz lokalnych
kotłownigazowych.
Dążymytakżedo stałejpoprawyestetykinaszychosiedlipoprzezszczególną
dbałośćo terenyzielonei placezabaw.
– niewątpliwym sukcesem ChSM
jest wdrożenie procesu termomodernizacji. Jak na chwilę obecną wyglądają prace w tym obszarze?
–Programtermorenowacjibudynków
zostałprzyjętyprzezZebraniePrzedstawicieli w 2001 r. i obejmował okres
od 2001r.do 2010r.
W ramach tego programu dokonano
ociepleniaścianzewnętrznych,wymianę
okienw mieszkaniachi na klatkachscho-

dowych,przebudowęścianklatekschodowych gdzie występowało nadmierne
przeszklenie,ociepleniestropodachów,
w ramachociepleniausuniętoz elewacji
okładzinyzawierająceazbest.
Efektem tych działań jest całkowite
ociep len ie 344 bud ynk ów, ociep lono 512213 m² powierzchni ścian zewnętrznych,wymieniono 142441m²pow.
okien,usuniętookładzinyz płytacekolowych.Koszttychrobótwrazz robotami
towarzyszącymito 135mlnzł.
– Ile budynków mieszkalnych pokrytych jest eternitem, bądź posiada elementy zawierające azbest?
– Na chwilę obecną zdemontowano
i zutylizowanoz 47budynkówmieszkalnychokoło 632,12Mgtj.około 61 240m2
okładzinz płytacekolowych.
Aktualniedo zdemontowaniai utylizacjipozostajetylkookoło 250m2 okładzin
z płytazbestowo-cementowych.
Likwidacjaz budynkówokładzinacekolowych to całkowita likwidacja zagrożeń
związanychz azbestem.Rok 2011torok,
w którymz budynkówmieszkalnychSpółdzielnicałkowicieusuniętyzostanieacekol.
– Jakie nowe rozwiązania technologiczne promuje ChSM i jakie są plany
w tym obszarze?
–Spółdzielniapromujei wdrażanowoczesne rozwiązania techniczne takie,
któreobniżająkosztyutrzymaniazasobów
a wiectakie,któreprzynosząokreślone
korzyścilokatorom.Od 2009r.dokonujemywymianywodomierzytradycyjnych
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na wodomierzez odczytemradiowym.Są
towodomierzebardzoczułe,którewskażąkażdąniepożądanąingerencjęw ich
funkcjonowanie,a takżesądużymułatwieniemdlalokatorówgdyżichodczyt
odbywasiędrogąradiową.
Celem obniżenia kosztów centralnego
ogrzewaniai ciepłejwodyużytkowejna instalacjachmontujemypodpionowezaworyregulacyjne,któreograniczającyrkulację
szczególniew godzinachnocnychutrzymująctemperaturęwodyw wielkościachzadanych.Dlazabezpieczeniainstalacjiwody
zimnejmontujemyzaworyantyskażeniowe,
którezabezpieczająwodęprzezwtórnym
zanieczyszczeniem.Przygotowujemytakżeprogrampoprawyizolacyjnościściandocieplonychw latach 90-tych.Budynkiteposiadają warstwę docieplenia gr. 5-7 cm
i w chwiliobecnejniespełniająobowiązującychnormcieplnych.Mieszkańcytychbudynkówczująsiępokrzywdzenii domagająsięuzupełnieniaocieplenia.Technologie
takichdociepleńsąjużopracowanei posiadająkonieczneaprobatytechniczne.Przeprowadzana jestteżmodernizacjaoświetlenia terenów zewnętrznych poprzez
wymianę opraw na oprawy energooszczędnetypuLED.Efektemjestznaczneobniżeniekosztów.Podobniedlaoświetlenia
klatek schodowych stosujemy już lampy
energooszczędne.
Montujemy podgrzewy rynien, które
w okres ie zim ow ym zab ezp iec zają
przed tworzeniem się sopli i nawisów
śnieżnych.
W dalszymciąguSpółdzielniaprowadzi mod ern iz ac ję dźwig ów osob owych–dźwigistaregotypuwymieniamy
na dźwigi nowoczesne i bezpieczne.
W 2011 r. modernizacji poddajemy 9
szt.dźwigów.Na ogólnąliczbę 170dźwigóww zasobachnaszejSpółdzielnizmodernizowaliśmy 113szt.
– W jaki sposób spółdzielnia angażuje się w życie lokalne społeczności?
–Z istotydziałalnościSpółdzielniwynikatakżedziałalnośćspołeczna i oświatowo–kulturalna świadczona na rzecz
członkówi ichrodzin.Tensegmentdziałalności Spółdzielni ma długą tradycję.

Na chwilę obecną Chorzowska SpółdzielniaMieszkaniowamaudziałw życiu
społecznościlokalnychw którejfunkcjonujena wielupłaszczyznach.Głównym
ośrodkiemw którymskupiadziałalność
społeczno-kulturalna SpółdzielnijestKlub
„Pokolenie”.Totutajorganizowanesąkoncerty,recitalei wystawy,a takżeróżnestałezajęciarekreacyjno-sportowe–aerobic,callanetics,kursytańcaczyzajęcia
sztukwalki.W Klubie„Pokolenie”organizowanesątakżeimprezyokolicznościowe jak choćby Dzień Dziecka, Dzień
Babcii Dziadka,imprezymikołajoweitp.
Najmłodsi mieszkańcy mają tu swoje
kołazainteresowań,prowadząteatrzyk,
organizowanyjestdlanichletnii zimowy
wypoczynekw formiepółkolonii,a najstarsimieszkańcyzrzeszeniw klubieseniora, w którym regularnie się spotykają.
Działalność dla lokalnej społeczności
jednakżenieograniczasiętylkodo działalnościKlubu„Pokolenie”,ChSMorganizujetakżecorocznefestynydlamieszkańców, dzieci i młodzież rywalizuje
w spartakiadachi turniejachpiłkinożnej
i tenisastołowego.Spółdzielnianiezapomina o takżeo osobachstarszychi samotnych.Poza wspomnianymklubemseniorasąorganizowanedlatychmieszkańców
wycieczki,a takżeokolicznościowespotkaniana którychmogąspotkaćsię,porozmawiać,oderwaćsięod problemów
codzienności.Staramysiętakżewspierać osoby niepełnosprawne – dla nich
równieżorganizowanesącoroczniewycieczki, ponadto Spółdzielnia zawsze
jestotwartana ichproblemyi starasię
pomagaćw ichrozwiązywaniu.Sądzimy,
żetaszerokaofertaintegrowaniaspółdzielczej społeczności ma swoje stałe
miejsce w życiu naszych osiedli, jak
i miasta.Wartowspomnieć,żeChorzowskaSpółdzielniaMieszkaniowawydaje
jest takż e mies ięczn ik „Wiad om oś ci
Spółdzielcze”, którego tradycja sięga
lattrzydziestychubiegłegowieku,w którymobokinformacjiznajdująsiętakże
zaproszeniai relacjez imprezspołeczno-kulturalnych.Pozostajemiećnadzieję,żew świetleprojektowanychnieko-

Grzegorz Gowarzewski jest absolwentem Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania i organizacji na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także język niemiecki w Goethe Institut w Iserlohn. Od 1968 r. Grzegorz Gowarzewski pełnił kierownicze funkcje w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowe, m.in. dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego, a następnie od 1983 r. Zastępcy
Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. W latach 1991-1998 zajmował stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Grzegorz Gowarzewski był zastępcą Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, a w okresach 1994-1998 oraz 2003-2005 r.
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Piekarach Śląskich. Od 2003 r. ponownie związany zawodowo z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniowa, początkowo na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji, a od 2004 r. piastuje stanowisko
Prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Laureat cennych wyróżnień m.in. odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, dwukrotna Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
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rzystnych niestety dla spółdzielczości
zmianustawowychdziałalnośćspołeczno-kulturalna na rzecz mieszkańców
będziemogłabyćkontynuowana i dotychczasowydorobekniezostaniezaprzepaszczony.
– na koniec warto poruszyć kwestię
segregacji odpadów. Jak na chwilę
obecną wygląda promocja tych działań wraz z ochroną środowiska w obrębie funkcjonowania ChSM?
–Spółdzielniaposiadazawarteumowy
na usuwanie odpadów komunalnych
z dwiemafirmamitj.PTSALBA Sp.z o.o.
orazPrywatnyZakładOczyszczaniaMiasta Waldemar Strach. Do obowiązków
w/w firmopróczusuwaniaodpadówkomunalnychzgodniez umowąnależytakże
wywóz 4razyw miesiącuodpadówwielkogabarytowychorazsegregacjaodpadów
poprzezumieszczeniew wyznaczonych
miejscachkontenerówna szkłoorazbutelkiplastikowe.
Spółdzielniaprowadzirównieżsegregacjęodpadówpoprzezinformowanielokatorów o bezpłatnej zbiórce odpadów
niebezpiecznychprowadzonąprzezUrząd
MiastaChorzów.
Zbieranesąwtedytakieodpadyjak:baterie,świetlówki,olejei smary,resztkifarb
i lakierów, rozpuszczalniki, opakowania
po substancjachniebezpiecznych,tj.środkiochronyroślin,zużytysprzętelektrycznyi elektronicznyorazchemikalia.Ochrona środowiskanależyrównieżdo priorytetu
działalnościnaszejSpółdzielni.Od szeregu lat likwidujemy ogrzewanie piecowe
wprowadzając w to miejsce ogrzewanie
centralnezasilanez siecilubz lokalnychkotłownigazowych.W 2010r.wprowadzono
centralneogrzewaniedo budynkówprzy ul.
Wolskiego 13-15,17-19a obecnietrwają
pracew budynkachprzy ul.Wolskiego 1820i Wolskiego 22-24.W Spółdzielniogółem zlikwidowano ogrzewanie piecowe
w 23budynkach,coniewątpliwieprzyczyniłosiędo znacznejpoprawystanuśrodowiskaw Chorzowie.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolina Galla

Chorzowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-500 Chorzów
ul. Kopalniana 4a
Centrala: 32 2414 271 do 3
Sekretariat: 32 2416 856
Fax 32 2416 012
www.chsm.com.pl
sekretariat@chsm.com.pl
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Stawiamy
na rozwój
Rozmowa
z mariuszem saratowiCzem,
Prezesem Zarządu ELTRANS Sp. z o.o.
– eLTrAnS Sp. z o.o. nieustannie
się rozwija. W czym tkwi sukces firmy?
–ELTRANSjestfirmąposiadającądoświadczenie,wynikającez prawie 20-letniej działalności na rynku. Wprawdzie
w obecnej formie organizacyjnej firma
rozpoczęła swoją działalność dopiero
w styczniu 2001roku,jednakżejestona
kontynuatorkądziałalnościhandlowejzapoczątkowanejw 1992rokuprzezPrzedsiębiorstwo Handlowe „ELTRANS” S.C.
Naszaspółkajestfirmąnieustanniestawiającąza celdalszyswójrozwój.Staramysię
wykorzystując posiadane zasoby ludzkie,wypracowanąorganizacjępracyi niezbędnezapleczetechniczne,wzbogacać
gamęoferowanychwyrobóworazświadczonychprzeznasusługprzy jednoczesnympodnoszeniuichjakości.
Wzmacniającpozycjęfirmyna rynkurywalizujemy skutecznie z konkurencją,
którajestobecniebardzosilna.Wkładamy wiele wys iłk u, aby spros tać
coraz większym wymaganiom kontrahentów,którzyoczekująkompleksowego
realizowaniaichpotrzeb.Utrzymaniedotychczasowychklientówjaki pozyskiwanie nowych wymaga zarówno wszechstronn oś ci jak i solidn oś ci oraz
niezawodności przy realizacji ich zleceń. Z powodzeniem działamy przede
wszystkim w górnictwie, jak również
w elektroenergetyce,w przemyślemetalurgicznym,budownictwiei kolei.Działamy również w zakresach inwestycyjnych, gdyż realizujemy kompleksowe
i specjalistycznedostawytowarówi urządzeńorazwyposażeniawrazz montażem
i serwisempowykonawczym.
ELTRANS Sp.z o.o.zmierzado koordynacjii realizacjiw corazszerszymzakresiezadańwykonawczych–począwszy
od projektupo wykonanie,z jednoczesnym
zapewnieniemdostawniezbędnychmateriałów.

Obecnie ELTRANS tworzy GRUPĘ
KAPITAŁOWĄ składającą się łącznie
z sześciu podmiotów, w skład której
wchodzą: ELTRANS Andrysiak, Kulfan
Spółka Jawna, ELTRANS Sp. z o.o.,
ELT RANS Ins talac je Sp. z o.o.,
ELTRANSProjekt Sp.z o.o.,ELTRANS
Mining S.A. oraz ELKOP Elektromontaż Sp.z o.o.,któryod dnia 1lipcabr.
zmieniłswojąnazwęna Elektromontaż
EG Sp.z o.o.
ZamierzeniemGRUPYELTRANSjest
zintensyfikowaniei rozszerzeniejejdziałalności z wykorzystaniem wspólnego
potencjału,umożliwiającegowykonywanie zdecydowanie bardziej kompleksowychi specjalistycznychzadań.
Na osiągnięcie sukcesu ma wpływ
wiele czynników, którym staramy się
sprostać. Jednakże identyfikujący się
z firmą,w tymzwiązanidoświadczenipracownicyorazichdeterminacjaw działaniutojedenz gwarantówsukcesu.Dynamiczniedostosowujemysiędo oczekiwań
rynkuw sferzeorganizacyjnej,a takżepoprzezzapewnienieatrakcyjnościnaszej
oferty przy jednoczesnym zachowaniu
rzetelności oraz solidności w stosunku
do naszychpartnerówi kontrahentów.Pomimowysokiegoprofesjonalizmuwkładanegow ramachw ramachprowadzonych
przez nas działań gospodarczych, nie
udaje nam się uniknąć także porażek.
Traktujemy je jednak jako dodatkowe
doświadczenie i staramy się wyciągać
właściwewnioski,poprzezwzmocnienie
swoichdziałańw kolejnychrealizacjach
gospodarczych.
– Firma eLTrAnS powstała w 1992
roku, jak na przestrzeni lat kształtowała się jej działalność?
–FirmaELTRANSpowstaław 1992rokuz inicjatywyzałożycieli:ReginyAndrysiak,RyszardaAndrysiakaorazJana Kulfan a. Przeds ięb iors two Hand low e
„ELTRANS”S.C.rozpoczęłodziałalność

handlowąna dzierżawionejw Katowicach
przy ul. Bocheńskiego nieruchomości.
Ówczesnadziałalnośćpolegałagłównie
na dystrybucji kabli, przewodów oraz
oprawoświetleniowych,w zdecydowanej
większościdlasektoragórniczego.Dynamicznyrozwójfirmyz bardzodobrymiwynikamifinansowymipozwoliłna pozyskaniemajątkutrwałegoW roku 1995Spółka
Cywilna „ELTRANS”stałasięwłaścicielemnieruchomościznajdującejsięw Katowicachprzy ul.Bocheńskiego 87,gdzie
uruchomiono zespół magazynów krytych i otwartych, dział handlowy i dział
transportu. Dwa lata później, tj. w roku 1997 Spółka kupiła nieruchomość
położonąw Chorzowieprzy ul.Inwalidzkiej 11,gdziedziałalnośćzostałaposzerzona także o usługi motoryzacyjne
w związkuz uruchomieniemStacjiObsługiSamochodów.Niedługopotem,w 1998
roku Spółka dokonała zakupu domu
wczasowegow Ustroniui po niezbędnych
pracach remontowo-modernistycznych
rozpoczęła działalność hotelarsko-gastronomiczną.
Na przełomielat 2000i 2001decyzją
właścicieli,na podstawienowegoKodeksuSpółekHandlowych,dokonanoprzekształceniaPrzedsiębiorstwaHandlowego„ELTRANS”S.C.w spółkę:ELTRANS
Andrysiak,KulfanSpółkaJawna.W grudniu 2000 roku powołano nową firmę
pod nazwą„ELTRANS” Sp.z o.o.z zamiarem powierzenia jej dotychczasowychzadańhandlowychrealizowanych
przez Przeds ięb iors two Hand low e
„ELTRANS” S.C. oraz z zamierzeniem
znacznegorozszerzeniadziałalności.
Stopniowopostępowałkonsekwentny
podziałzakresudziałalnościtychSpółek,
któregoefektemjestostatecznykształt
obufirm.SpółkaJawna obecniezajmujesięgłównieadministrowaniemposiadanego majątku oraz jego wynajmowaniem podm iot om gos pod arc zym.
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„ELTRANS” Sp.z o.o.stającsiękontynuatorkądziałalnościhandlowej,rozpoczętej przez Spółkę Cywilną, począwszy
od 2004rokurozwinęłarównieżdziałalność usługową w zakresie wykonawstwapracelektroinstalacyjnychi elektromontażowych.
Obecnie siedziba Spółki usytuowana jest w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 11.ZnajdujesiętutajbudynekZarządu,a w jegoramachfunkcjonujeZarząd
Spółki,PionObsługiRynkuGórniczego,
Pion Rozwoju Rynków, Pion Obsługi
Klientów Strategicznych, Pion Obsługi
Rynku Energetycznego, Pion Administracji,AnalizEkonomicznychi Controllingu oraz Pion Finansowo-Księgowy.
Ponadtooboksązlokalizowanemagazynykrytei otwarte.
– eLTrAnS Sp. z o.o. była jednym
z inicjatorów powołania Unii Hurtowni elektrycznych el-Plus. Proszę przybliżyć działalność jej powołania.
–W czasie,kiedySpółka„ELTRANS”
ulegałageneralnejprzebudowiew 2000
roku, zrodziła się także, zdecydowanie
i aktywniepopierana przez„ELTRANS”,
inicjatywapowołaniaUniiHurtowniElektrycznychEL-Plus Sp.z o.o.jakoprzedsięwzięcierealizowaneprzezgrupępolskichpodmiotówgospodarczych–liderów
w hurtowym handlu artykułami elektrotechnicznymi, dysponujących wiedzą,
doświadczeniem oraz kapitałem gwarantującymbezpieczeństwofinansowe.
ELTRANSstałsięjednymz dziewięciu,
a obecnietrzynastupartnerówUnii.FunkcjęwiceprezesaZarządudo sprawRynkuKablii Przewodówpowierzonowspółwłaś cic ielow i firm y „ELT RANS” –
RyszardowiAndrysiakowi,któryobecnie
pełnifunkcjęwiceprzewodniczącegoRadyNadzorczejUniiHurtowniElektrycznychEL-Plus.
– eLTrAnS Sp. z o.o. poza działalnością handlową wyróżnia się na tle innych firm tym, że nie pozostaje obojętny na ludzkie cierpienie. Od wielu lat
wspomagają Państwo potrzebujących.
–W miaręnaszychmożliwościstaramy
siępomagaćpotrzebującym,popieramy
akcjeorganizowanew naszymregionie,
niosącpomocprzedewszystkimdzieciom
orazmłodzieży,a takżewspierającprzedsięwzięcia naukowo-techniczne. Reali-

zujemystałewsparciedlaTowarzystwa
Ochron y Praw i Godn oś ci Dzieck a
„WYSPA”(organizującączaswolnyi wypoc zyn ek dla dziec i z ubog ich rodzin–„WAKACJEZAGROSIK”,spotkania świąt eczn e, akc je char yt at ywn e
na świeżympowietrzu,pomocprzy przygotowaniusaldo zajęć).WspieramydziałalnośćOśrodkaSzkolno-Wychowawczego w Stemplewie w woj. łódzkim oraz
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
w gminieŚwiniceWarckiew woj.łódzkim.
Główne cele Stowarzyszenia to przede
wszystkimdziałaniena rzeczosóbniepełnosprawnych,zeszczególnymuwzględnieniem rozwoju i promocji placówki
kształcenia specjalnego w Stemplewie.
Udzielaliśmy także pomocy Miejskiemu
Przedszkolunr 3w Katowicach,RodzinnemuDomuDzieckaw Chorzowie,pomocyfinansowejchorymdzieciomna rzecz
Fundacji„Zdążyćz pomocą”.Udałosię
namtakżekilkakrotnieufundowaćnagrodydlafinalistówkonkursówdlamłodzieżyszkółśrednicho profiluelektrycznym
„Z elektrykąprzezŚwiat”.StaramysiętakżewspieraćakcjeorganizowaneprzezCaritasi ChrześcijańskąSłużbęCharytatywną. Zdajemy sobie sprawę, że osób
potrzebującychjestbardzowiele,niestetyniejesteśmyw staniepomócwszystkim
alestaramysięna miaręnaszychmożliwościwspieraćtychnajbardziejpokrzywdzonychprzezlos.
PrzyjętąprzezWładzeELTRANS Sp.
z o.o.strategiąjestprowadzeniedziałalnościgospodarczej,przy jednoczesnym
aktywnymwłączaniusięw życiespołecznei kulturalnenaszegoregionuorazkraju. Uczestniczymy z zaangażowaniem
w działaniachorganizacjipozarządowych
takichjak:GórniczaIzbaPrzemysłowo-Handlowa,ŚląskaIzbaBudownictwa,Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Region aln a Izba Gos pod arc za. Chcąc
zaprezentowaćnaszeosiągnięcia,możliwościorazaktualnąofertęSpółkiserdeczniezapraszamydo odwiedzenianaszego
stoiska na Międzynarodowych Targach
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego
i Hutniczego„KATOWICE”w dniach 6-9
września 2011roku.
– Dziękuję za rozmowę.
RozmawiałaKarolina Galla

Mariusz Saratowicz – absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Transportu, IX edycji amerykańsko-polskich studiów podyplomowych z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania w zakresie Menedżer Europejski, oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z Firmą ELTRANS
związany jest od 1997 roku, natomiast z ELTRANS Sp. z o.o. od momentu jej powołania czyli
od 2000 r., pełniąc od tego czasu funkcję Prezesa Zarządu.
Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasług Prezydenta RP (2004), Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Obronności Kraju Ministerstwa Obrony Narodowej (2010), Medalem im. Jana Masaryka przyznawanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (2007). Laureat Wielkiej Nagrody z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej (2010).
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Podsumowaniu rocznej działalności
poświęconebyłoKolegium„Forum Budownictwa Śląskiego”, które odbyło
się 19kwietniabr.Przewodniczący dotychczasowejprezydencji, Tadeusz Wnuk
otwierającspotkaniepodziękowałwszystkim uczestnikom Forum za użyteczną
i konstruktywną współpracę w okresie
trzeciejprezydencji.Zebraniponowniepowierzyli przewodniczenie Forum ŚląskiejIzbieBudownictwa.PrzewodniczącydotychczasowejprezydencjiForum,
Tadeusz Wnuk dokonałkompleksowego
podsumowania wspólnej działalności
w okresiekwiecień 2010–marzec 2011.
Przedsięwzięcia,którezostaływspólnie
zorganizowaneprzezplatformęForum
Budownictwa Śląskiego toużyteczne
seminaria szkoleniowe, spotkania autorskiei tematyczne,konferencja„II Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa
i nieruchomości” połączona po raz
pierwszyz obchodami„Śląskiego Dnia
Budowlanych”,a także XIII Gala Budownictwa.
Seminaria szkoleniowe
W maju 2010r.orazw lutym 2011r.
miałymiejscewyjazdoweseminariaszkolenioweuczestnikówForum Budownictwa Śląskiego. Tradycyjniejużuczestnicywybralisiędo UstroniaŚląskiego,gdzie
obokrzetelnychinformacji,interesujących
dyskusjiniezabrakłorównieżbudującej
współpracyi integracji.
W dniach 21-22maja 2010r.,odbyłosię
seminarium szkoleniowe Śląskiej Izby
Budownictwa,ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa,katowickiegooddziałuPZITBorazZwiązkówPracodawcówBudownictwaw Gliwicach.Spotkanie
poświęconebyłoproblemomfunkcjonowaniasektorabudowlanego.Tematemprzewodnimdebatybyłaocena dotychczasowejpraktykistosowaniaustawy„Prawo
zamówień publicznych”. Maj 2010 dla
mieszkańcówPolskiokazałsiękatastrofalnyw skutkachpowodzi.Rozmiaryjakie
przyjęłaniepo razpierwszypotwierdziły
ułomnościustawyo planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.O czymniejednokrotniealarmująśrodowiskabudowlane.
Wiodącymtematemmajowegoseminariumbyły„Podstawoweproblemyutrzymania obiektów budowlanych”. Wśród
prelegentówznalazłsięprof. Jan Ślusarek – Prorektords.Naukii Współpracy
z Przemysłem, Wydziału Budownictwa
PolitechnikiŚląskiej,któryzaprezentował
temat„Od przemysłudo nowegopomysłuna życie”.Arkadiusz Borek –Prezes
ZarząduInstytutuGospodarkiNieruchomościami(IGN),któryprzedstawiłprojekt
legislacyjny Ministerstwa Infrastruktury
„Kierunkireformybudownictwaspołecznego w Polsce – nowe rozwiązania”.
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Trzy lata współpracy
i integracji
zbigniew Durczok –PrezesZarząduRegionalnegoZwiązkuRewizyjnegoSpółdzielczości Mieszkaniowej, przybliżył
społeczna inicjatywęustawodawcządotyczącą projektu ustawy o działalności
spółdzielnimieszkaniowych.Anetta ranosz –NadinspektorPracySekcjiBudownictwaOkręgowejInspekcjiPracyw Katow ic ach przeds taw iła wstrząs ając e
przykłady ze śląskich placów budowy
ludzkiejbezmyślnościprowadzącejdo tragicznych epilogów. Majowe seminarium 2010,wzbudzałowśróduczestników
Forum Budownictwa Śląskiego wiele
emocjii dyskusjipoświęconychnieuczciwejkonkurencjiw budownictwiei konsekwencjirozstrzyganiaprzetargówna kontrakty budowlane tylko na podstawie
kryteriumnajniższejceny.
Kolejneseminariumszkolenioweodbyłosięw dniach 18-19luty 2011r.Uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego.
Wykład wprowadzający do seminarium
przedstawiłprof. Jan Ślusarek –„Model
prognozowaniatrwałościwybranychkonstrukcjibudowlanych”.Z dużymzainteresowaniem przyjęta została prezentacja
szkoleniowaŚląskiegoUrzęduSkarbowe-

goo zmianachw podatkuod towarów,
usługi VAT.Grzegorz Poleszczuk szczegółowoomówiłkwestiedotycząceszerokopojętejtematykinowelizacjiprzepisów
VAT.Zgodniez programemseminarium,
Jan Spychała –ŚląskiInspektorNadzoruBudowlanegoprzedstawiłtematproblemowy – „Bezpieczeństwo użytkowania
obiektówbudowlanychna terenachgórniczych w aspekcie przepisów prawa
budowlanego.StałympunktemseminariówszkoleniowychsąprelekcjeAnetty
ranosz, którana bieżącoinformujeśląskieśrodowiskabudowlaneo zagrożeniachw sektorzebudowlanym.W końcowej części obrad Prezydent Tadeusz
Wnuk przypomniał, o przygotowanym
wspólnymstanowiskuuczestnikówForum
do projektuzałożeńnowelizacjiustawy
PrawoZamówieńPublicznych,jakokońcowe podsumowanie prowadzonej ponad dwalataz firmamiczłonkowskimidebatyo praktycejejstosowania.
Spotkania autorskie
Spotkaniaautorskieoraztematyczne
z autorytetami regionu i kraju to stały

punktwewspólnejdziałalnościstatutowejForum Budownictwa Śląskiego.Jegouczestnicyniezwykleceniąsobietą
formęwspółpracy. 17maja 2010r.odbyłosięspotkanieautorskiez Kazimierzem
Kutzem w restauracji„Pod Kasztanami”
w Katowicach-Giszowcu.UczestnicyForum mieliprzyjemnośćspędzićniezapomnianechwilez jednymz najwybitniejszychreżyserówfilmowychi teatralnych,
cenionymwykładowcą,publicystą,literatem,wielkąpostacią,zasłużonądlakulturynaszegoregionui kraju.Gospodarzam i i prow ad ząc ym i spot kan ie
z KazimierzemKutzembyliFranciszek
Buszka –PrzewodniczącyRadyŚląskiej
OkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa
(ŚLOI IB) oraz Jó zef Ku klok -Opol ski –WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa,PrezesZarządu„ABPROJEKT”
sp.z o.o.w Tychach.W niezwyklemiłej
atmosferze Kazimierz Kutz wspominał
i opowiadało identyfikacjiza Śląskiem.
To właśnie ten temat stał się kanwą
spotkania, wzbudził wśród gości największezainteresowanie.„Jeślisięczłowiek gdzieś urodzi, to trzeba z tego
czerpać,botojestjakstatecznikpod łodzią,któryniepozwalajejzawrócić”.Kutz
i tymrazemprzeniósłobecnychna „swój
Śląsk”.Zrobiłtojakzawszew sposóbinteresującyi niebanalny,z dużądoząsamokrytycyzmui humoru.
Sukcesy i wyzwania
branży budowlanej

Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Konferencja „II Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, nieruchomości” połączona w 2010r.po razpierwszy z obc hod am i „Ślą skie go Dnia
Bu dow la nych” to kolejn e wspóln e
przedsięwzięciemerytoryczneplatformy
współdziałania Forum Budownictwa
Śląskiego. Wiodącymblokiemtematycznympoprzedniejkonferencjibył„Systemem kształceniakadrdlabudownictwa
na poziomieśrednimi wyższym”.Tematyka„II Śląskiego Forum Inwestycji,
Budownictwa, nieruchomości” zostałaustalona w trakciecyklicznychobradach Kolegium Forum Budownictwa Śląskiego na podstawiepropozycji
poszczególnychsamorządówzawodowych i gospodarczych województwa
śląskiego.Konferencjapodzielona zosta-
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ła na trzy sesje tematyczne. Pierwsza
traktowałao projektachrozwiązańrealizac ji bud own ict wa mieszk an iow eg o
przezsamorządyterytorialne.Moderator em tej ses ji był Ar ka diusz Bo rek –PrezesIGN,WiceprezesŚląskiej
IzbyBudownictwa.Sesja II dotyczyłastanu plan ow an ia i zag os pod ar ow an ia
przestrzennegokrajowego,regionalnego,miejscowego.ModeratorembyłJózef Kuklok-Opolski –WiceprezesŚląskiejIzbyBudownictwa,PrezesZarządu
„ABPROJEKT”sp.z o.o.w Tychach.Sesja III poświęcona byłapraktycestosowania ustawy Prawo Zamówień Publiczn ych w ocen ie zam aw iając eg o,
wykonawcówi ekspertów.SesjętąpoprowadziliFranciszek Buszka oraz Tadeusz Wnuk.
Śląski Dzień Budowlanych totradycyjna już uroczystość, która znalazła
trwałemiejscew kalendarzuwszystkich
śląskichbudowlańców.Jestświetnąokazjądo podsumowańw branżybudowlanej,a takżemożliwościąuhonorowania
zasłużonychpracownikówtegosektora.
ProwadzącytąuroczystośćFranciszek
Buszka podkreśl,iżwspólnedziałaniapodejmowane przez uczestników Forum
Budownictwa Śląskiego dlaodbudowy
i umocnieniawięziintegracyjnychw reprezentowanychśrodowiskach,zaowocowałym.in.wspólnąorganizacją„Śląskiego Dnia Budowlanych”. Przypomnijmy,
że święto to zamyka sezon budowlany
i jestdobrymmomentemdo podsumowań.Jakcoroku„Śląski Dzień budowlanych”, towspaniałaokazjado uhonorowanianajlepszych.W 2010r.,wręczono
Odznaczenia Państwowe Prezydenta
RP, Odznaczenia Honorowe MinisterstwaInfrastrukturyorazwyróżnieniaŚląskiejIzbyBudownictwa.

Tradycyjniejużobokwyżejwymienionychodznaczeń,podczasDnia Budowlanych wręczono„ZłotyLaur”Instytutu
GospodarkiNieruchomościami.
Czekamyna kolejnychwyróżnionych.
TegoroczneobchodyDniaBudowlanych
już 28września,połączonez konferencją III ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości.
XIII Gala Budownictwa toprestiżowa
okazja,abydocenićprofesjonalizm,kreatywnośćprzedsiębiorczość.Tatradycyjna już uroczystość, skupia środowisko
branżowenietylkooscylującewokółregionuśląskiego,alerównieżi krajowego. XIII Gala Budownictwa odbyłasię
w bytomskiejOperzeŚląskiej, 26listopada 2010 r. w trakcie której wyróżniano
przedsiębiorstwa budownictwa regionu
za prowadzonądziałalnośćorazhonorowano indywidualnie kadrę kierowniczą
tychorganizacji.
Czasopismo„Forum Budownictwa
Śląskiego”, jaksamanazwawskazuje,
jestwspólnąplatformąprasowąuczestników Forum. Łącznie w 2010 roku
ukazałysię 4wydaniapodstawoweoraz
dodatkowodwaspecjalne,zawierające
publikacjemateriałów„II ŚląskiegoForum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” oraz prezentujące Laureatów
XIII
Gali Bud own ict wa.
W pierwszymwydaniutegoczasopisma
w rokubieżącym,zamieszczonezostałowspólne„Stanowisko” uczestników
„Forum”do projektuzałożeńnowelizacji ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”–jakoreasumpcjaprowadzonych
debatw tymtemacie,a także„Śląski
raport Mieszkaniowy” jakopierwsza
recenzjaregionalnejpolitykigospodarczeji społecznej.Numerdrugiwłaśnie
oddajemyw Państwaręce.

Rada Programowa i Moderatorzy Konferencji ,,Śląskie Forum”
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W dalszejczęściobradTadeusz Wnuk
omówiłi skomentowałprzekazanyuczestnikom Kolegium „Projekt” planu i form
działalności uczestników Forum Budownictwa Śląskiego w okresiekwiecień2011–kwiecień 2012,z podziałem
na:
◗ Kontynuowanie wspólnych przedsięwzięć.
◗ Zwiększenieefektywnościuczestników
Forum w odniesieniudo rozszerzenia
reprezentatywności,uzyskaniakomplementarności merytorycznej,ustaleniezasad„Wspólnoty”działalnościorganizacyjneji finansowej.
Następnie uczestnicy Kolegium Forum podjęliuchwałęo powierzeniuŚląskiejIzbieBudownictwaprzewodnictwa
w działalności Forum Budownictwa
Śląskiego w okresie prezydencji kwiecień 2010–marzec 2011.
Przew odn ic ząc y Fo rum, Tad eu sz
Wnuk,zaproponowałjakoreasumpcjędotychczasowegoprzebieguobradKolegium
przyjęcienastępującychuchwałi ustaleń:
◗ utworzeniePrezydium Forum w następującymskładzieorganizacyjnymi osobowym:
–PrzewodniczącyForum –Tadeusz
Wnuk,PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwaz koordynacjądziałalnościpozostałych samorządów gospodarczych
Forum tj.:ZwiązkuPracodawcówBudownictwaw Gliwicach,OddziałuŚląskiegoPolskiejIzbyPrzemysłowo-Handlow ej, Pols kiej Izby Ekolog ii,
Stowarzyszenia Współpracy PolskaWschód,
– Wic ep rzew odn ic ząc y Fo rum –FranciszekBuszka,PrzewodniczącyRadyŚLOIIBz koordynacjądziałaln oś ci sam or ząd ów zaw od ow ych
i stowarzyszeńtj.:KatowickiegoOddziałuPZITB,KatowickiegoOddziałuPZITS,
SITG,
–WiceprzewodniczącyForum –Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu IGN
z koordynacją działalności uczestnikówForum w obszarzenieruchomości
i mieszkalnictwatj.ŚląskieStowarzyszenieRzeczoznawcówMajątkowych,Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze
WśródnajbliższychwspólnychprzedsięwzięćPrzewodniczącyForum Tadeusz Wnuk przedstawił zorganizowanie
konferencji–„III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, nieruchomości”
wrazz obchodami„Śląskiego Dnia Budow la nych 2011” jako najbliższe,
wspólneprzedsięwzięcie Forum.
Przedsięwzięcieto,objętePatronatem
HonorowymMinistraInfrastruktury,WojewodyŚląskiego,MarszałkaWojewództwaŚląskiego orazRektorówPolitechniki
Śląskiej i Częstochowskiej, odbędzie
sięw SaliSejmuŚląskiegoorazSaliMarmurowejŚląskiegoUrzęduWojewódzkiegow dniu 28września 2011r.

WSPOMNIENIE

Zygmunt Lorenz
1932-2011

Dnia 6 marca 2011 roku zmarł wieloletni Dyrektor oraz Prezes zarządu
PrInŻ SA – Holding, współzałożyciel
oraz Wiceprezes rady nadzorczej
Spółki Akcyjnej „Drogowa Trasa Średnicowa”, Laureat tytułu OSOBOWOŚĆ
BUDOWnICTWA ŚLĄSKIeGO, kolega
zygmunt Lorenz.
ZygmuntLorenzurodziłsię 24.05.1932
rokuw Dubiecku,powiatPrzemyśl.Studiowałna WydzialeInżynierii,Wydziałów
Politechnicznych Akademii GórniczoHutniczejw Krakowie,uzyskującw 1954
roku, dyplom Inżyniera Budownictwa
Wodnego.W tymsamymrokurozpoczął
pracęw ZjednoczeniuBudownictwaWojskowegonr 29w Krakowiena budowie
w Krośnie.W 1957r.,wspólniez dwoma
braćmizałożyłspółkę„ZakładPrefabry-

kacjiBudowlanej”z siedzibąw Oświęcimiu.Niestetyz powodubrakuprzydziałucementuzmuszenibylifirmęzlikwidowaćjużw 1960r.
Niespełna rokpóźniej,w 1961r.,ZygmuntLorenzrozpocząłpracęw PrzedsiębiorstwieRobótInżynieryjnychPrzemysłuWęglowegow Katowicach.W 1967r.
byłwspółorganizatoremWodzisławskiegoPrzedsiębiorstwaRobótInżynieryjnych
PW,w którymprzez 5latobejmowałfunkcjęNaczelnegoInżyniera.
Rok 1972w karierzezawodowejZygmuntaLorenzaokazałsięprzełomowym.
Wrazz mgrJ.Gajdzikiemzorganizował
PRINŻBUD,w którymprzezokres 3lat
pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera.
W 1976rokuzostałpowołanyna stanowiskoDyrektoraPRINŻPWi na tymsta-

nowiskupracowałdo przejściana emeryturęw listopadzie 1998roku.
W lat ach sied emd zies iąt ych firm a
PRINŻPWzajmowałasięprzebudową
i budowąnowychukładówkomunikacyjnych aglomeracji śląskiej. W krótkim
czasie,obokdziałalnościna rzeczprzemysłuwęglowego,budownictwokomunikacyjnestanowiłoznacznączęśćprodukcjiprzedsiębiorstwa.Rozbudowano
potencjałtechnicznyi kadrowydlabudowy autostrad, dróg szybkiego ruchu,
mostów,wiaduktówi tuneli.W latach 80
rozszerzono działalność o realizację
w zakresieochronyśrodowiska.Z wykonawcyresortowegoPRINŻstałsięwykonawcą inwestycji infrastrukturalnych.
W 1991r.,przedsiębiorstwoprzekształciło się w spółkę akcyjną skupiającą
w swejstrukturzespółkidrogowe,mostowe,inżynieryjnei surowcowe.
PRINŻ PW było wykonawcą budowy
WschodniejObwodowejGOP-u,Autostrady A4, Trasy Szybkiego Ruchu Cieszyn–Bielskoi pierwszychetapówbudowyDrogowejTrasyŚrednicowej.
Będąc na emeryturze Zygmunt Lorenznadalpracowałw PRINŻ SAHolding
jakodoradcaDyrektora(Prezesa)do 2003
roku. Współpracował również z BusinessCentreClubod momentujegopowstania.ByłrównieżdoradcąMinistraInfrastrukturyMarkaPola.
Odszedł Człowiek wielkiego serca,
ogromn eg o aut or yt et u, dar zon y powszechnymszacunkiemi uznaniemśrodowiska.
Jako długoletni dyrektor PRINŻ PW
i szereguprzedsiębiorstwbudownictwa
węglowegozasłużyłsięwielcedlarozwojugórnictwa.Jegoofiarna pracazostałauhonorowana wielomaodznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem
Komandorskimz GwiazdąOdrodzenia
Polski.
ŚląskieŚrodowiskoBudowlanedoceniajączaangażowaniew pracęspołecznąi zawodową odznaczyło kolegę Zygmunta
tytułem OSOBOWOŚCI BUDOWNICTWAŚLĄSKIEGO.
Że gna my wy bit ne go fa chow ca,
wspa nia łe go eru dy tę i Czło wie ka
o wielkiej kulturze osobistej.
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Efektywna współpraca Izby
ze Śląskim Urzędem Skarbowym
W dniu 31marca 2011r.,w siedzibieBest
WesternPremierKatowiceHotel,odbyłosię
bezpłatneSeminariumPodatkowe I ŚląskiegoUrzęduSkarbowegow Sosnowcudla
służbfinansowychfirmczłonkowskichŚląskiejIzbyBudownictwa.
Szkolenieadresowanebyłodo Wiceprezesów,Właścicieli,Dyrektorówds.finansów
orazdo GłównychKsięgowych.
Uroczystegootwarciaseminariumdokonał – Prezydent Tadeusz Wnuk, który
na wstępiepodkreśliłznaczeniejakieprzywiązująwszystkiesamorządygospodarcze
i zawodowebudownictwaśląskiegodo stałejwspółpracyz wojewódzkimiinstytucjaminadzorupaństwowego,przywitałprzy-

byłychsłuchaczyorazprelegentówspotkania–PanaMarcina Kusia –ZastępcęNaczelnika I ŚląskiegoUrzęduSkarbowego
w SosnowcuorazPanaGrzegorza Poleszczuka –kierownikiemkontrolipodatkowej.
Szczegółowąanalizękwestiidotyczących
szerokopojętejtematykinowelizacjiprzepisówVATw 2011rokuz zaprezentował
Pan Grzegorz Poleszczuk. Przedstawił
m.in.zasadystosowaniazwolnieńpodmiotowych,noweprzepisyw zakresiefakturowania,podatekVATod samochodówi paliwa.Syntetycznieprzedstawionotematykę
nieodpłatnejdostawytowaróworaznieodpłatnegoświadczeniausług,kasrejestrujących.Podczasseminariumszczegółowo

omówionorównieżdostosowanieustawy
o VATdo PKWIUz 2008r,zwolnieniaz podatkuVATi powstałew tymobszarzenoweregulacje.
Uczestnicywystąpieniauznaliza celowe
zorganizowanieprzezŚląskaIzbęw najbliższymczasie,analogicznegoseminarium
dlasłużbfinansowo-księgowych,członkowskichorazuczestnikówForum.
Po zakończeniu szkolenia, uczestnikom została przedstawiona propozycja
bezpłatnychszkoleńbranżowychw ramach
projektu„Akademiabudowlana–wzrost
konkurencyjnościśląskiejbranżybudowlanej”organizowanejprzezWojewódzkiUniwersytetRobotniczy.

Seminarium podatkowe
– podatek dochodowy od osób prawnych
W dniu 16czerwca 2011r.,w siedzibie
ŚląskiejIzbyBudownictwa,w salikonferencyjnejMiędzynarodowychTargówKatowickichodbyłosiębezpłatneSeminarium Podatkowe I Śląskiego Urzędu
Skarbowegow Sosnowcu,któregotematykadotyczyłaprzepisówo podatkudochodowymod osóbprawnych.Seminarium skier ow an e było do gron a
wiceprezesów, właścicieli, dyrektorów
ds.finansowychi głównychksięgowych
przedsiębiorstwczłonkowskichŚląskiej
IzbyBudownictwa.
Tradycyjnie już otwarcia seminarium
dokonał–PrezydentTadeusz Wnuk,któryserdecznieprzywitałwszystkichprzybyłych słuchaczy oraz Pana Marcina Kusia – Zastępcę Naczelnika I Śląskiego
UrzęduSkarbowegow Sosnowcu,któryto
zaawizowałprelegentkęspotkania–Panią
Beatę Danis –InspektorKontroliPodatkowejz UrzęduSkarbowegow Sosnowcu.
Spotkanie poświęcone było zmianom
w ustawieo podatkudochodowymod osób
prawnych.Przedmiotemmodyfikacjijestdostosowanieprzepisówustawyo podatkudochodowymod osóbprawnychdo prawa
wspólnotowego.Zmianyzakładająm.in.
wprowadzenienowychobowiązkówdokumentacyjnych w przypadku rozliczania
zryczałtowanego podatku dochodowego
od transakcjiz nierezydentamiorazpodatku od dywidend i przychodów z udziału
w zyskachosóbprawnych.W ustawiepojawisiędefinicja„spółkiniebędącejosobą
prawną”oraznowemetodyrozliczaniaprzychodówi kosztówz udziałuw takiejspół-

kamiproblematykęposzczególnychposuce. Seminarium podatkowe umożliwiło
nięćksięgowych.
szczegółowe zaprezentowanie praktyczSpotkaniezakończyładyskusjapoświęnychproblemówzwiązanychz wdrożeniem
conakwestiomzwiązanymz rozliczaniem
nowychrozwiązańw tympodatku.Objapodatkudochodowegood osóbprawnych
śnionoprawidłoweustalenieprzychodów
z uwzględnieniemzmianwprowadzanych
i kosztów z uwzględnieniem najczęstdo ustawyw trakciebieżącegorokuoraz
szychproblemówi nieprawidłowości.Wniaktualnychinterpretacjii orzeczeń.
kliwieprzeanalizowanoDziennikUstawz 8
kwietnia 2011 Nr 74
poz. 397w sprawieogłoszeniajednolitegotekstu
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.Przedstawionom.in.kwestiezwiązanez przychodamipodatkowymi,
kosztami
podatkowymi,dochodamiwolnymiod podatku,
różnicami kursowymi,
autoryzacjąpodatkową.
Przybliżono tematykę
uregulowania należności – zaliczki, moment
powstania przychodu
należnego,metodękasową, metoda memoriałowa,a takżezdefiniowanie kosztów, co
do którychniemauregulowań. Pani Beata Danis,omówiłatematpodatku dochodowego
od osób prawnych
od strony bilanso- Uroczyste otwarcie seminarium podatkowego. Od lewej: Beata Danis, Inspektor Kontroli Podatkowej, Tadeusz Wnuk , Prezydent Śląskiej Izby Buwo–podatkowej.Prze- downictwa, Marcin Kuś, Zastępcę Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarnalizowała z uczestni- bowego w Sosnowcu.
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Jubileusz XX-lecia
ﬁrmy WADMAR
Śląska Izba Budownictwa miała przyjemność uczestniczyć w 20-leciu firmy członkowskiej, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego i Usług Różnych WADMAR S.J.
Uroczystość odbyła się 18 maja br. w Pałacu Schöna w Sosnowcu.

Od lewej – Dyrektor firmy Wadmar – Władysław
Dzięcioł wraz ze wspólnikiem Sebastianem Sułgut.

Od lewej – Dyrektor firmy WADMAR – Władysław Dzięcioł, V-ce Prezydent Sosnowca – Ryszard
Łukawski, Prezydent Sosnowca – Kazimierz Górski, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa – Tadeusz
Wnuk, Dyrektor Techniczny firmy WADMAR Henryk Musiał, Właściciele firmy ARACO Arkadiusz
Jedynak, Andrzej Cegiełka.

Wśród licznego grona zaproszonych
gości,swojąobecnościązaszczyciliJubilatówprzedstawicielewładzsamorządowych–Kazimierz Górski – Prezydent
Sosnowca, ryszard Łukawski – wiceprezydent Sosnowca,przedstawicieleinwestorów,partnerzybiznesowii finansowijakrównieżprzyjacielefirmy.Śląską
IzbęBudownictwareprezentował Prezydent Tadeusz Wnuk.
Podczasspotkaniajubileuszowegozostaływyróżnionei odznaczoneosoby,któreprzyczyniłysiędo sukcesubranżybudowlanej.Najwybitniejszympracownikom
firmyWADMARwręczonoOdznaki„zasłużony dla Budownictwa” przyznane
przezKapitułę„ZwiązkuZawodowegoBudowlani”.Odznaczeniawyróżnionymwrę-

czyłPrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa–TadeuszWnukwrazz Prezydentem
MiastaSosnowcaKazimierzemGórskim.
AkcentempodsumowującymbyłowystąpienieDyrektoraFirmyWADMAR,Pana
WładysławaDzięcioł,któryprzybliżyłpoczątkidziałalnościfirmy.Dokonałpodsumowaniaostatnich 20latistnieniaspółki
na gospodarczejmapieSosnowcai regionu,złożyłgratulacjeodznaczonympracownikom,a takżepodkreśliłniezwykłąwagę
zasobówludzkichw działalnościfirmy.Podziękowałpartnerombiznesowym,inwestorom,przyjaciołom,wspólnikom,pracownikomza wkładpracywłożonyw rozwój
firmy.Z okazji 20-leciadziałalnościfirmy
WADM AR na ręc e Pan ów Dyr ekt orów–WładysławaDzięciołi HenrykaMu-

Pracownicy firmy WADMAR wyróżnieni Złotą Odznaką. Od lewej – Grażyna Turbińska, Robert Babraj,
Karol Bodanka, Leszek Kapuścik, Mirosław Peljak, Eugeniusz Pilarczyk, Zbigniew Serwatka.

siałzłożonoszereglistówgratulacyjnych,
międzyinnymiod DyrektorOddziału,PanaPrzemysławaPalonkaPKOBP S.A.
O/1Sosnowiec,Zarządu„EnergopolPołudnieS.A.”.Stanowitoz pewnościądoskonałei idealnepotwierdzenieuszanowania i pot wierd zen ia prof es jon aliz mu
i przedsiębiorczościfirmyWADMAR.
PrezydentMiastaSosnowca,PanKazimierzGórskizłożyłserdeczneżyczenia
i gratulacjedlacałejDyrekcjiorazwszystkich pracowników. W trakcie swojego
przemówienia wspomniał o projektach
i przedsięwzięciachzrealizowanychprzez
WADMAR,orazwkładjakiwniosłafirma
na rzeczlokalnejspołeczności.Prezydent
ŚląskiejIzbyBudownictwa,PanTadeusz
Wnukpogratulowałfirmiedotychczasowychosiągnięćw zakresiekompleksowej
realizacjiwieluznaczącychi unikalnych
inwestycjiw zakresiebudownictwaogólnegoi inżynieryjnego.
Gospodarzemjubileuszubyłwspólnik
firmyWADMAR–PanSebastianSułgut.
Spotkanieuwieńczonezostałouroczystym
bankietem.
PanowieDyrektorzy,obajzgodnieuznali,wspólne 20latza niezwykleudane.Życzącsobiekolejnychprzynajmniej 20lattak
owocnejwspółpracy.Codo planówna przyszłośćzakładanyjestdalszyrozwójfirmy
w oparciuo wdrażanienowychtechnologiiorazsposobówzarządzaniazwiększającychefektywnośćpracy,niezapominająco stałyminwestowaniuw kapitałludzki,
rozwójosobowypracownikówfirmy.

PPH Wadmar Sp.J.
Gwiezdna 1,
41-218 Sosnowiec
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TSM Oskard w Tychach
Pokazy modeli zdalnie sterowanych, przejazd koszem strażackim, pokaz ratownictwa medycznego, szczudlarze, gigantyczne bańki mydlane, występy
zespołów wokalno-tanecznych, a na deser zespół Golec uOrkiestra.
Wszystkich tych atrakcji można było doświadczyć w niedziele 19 czerwca
br. na „Biesiadzie Góralskiej” zorganizowanej przez Tyską Spółdzielnię Mieszkaniową (TSM) OSKARD.

Uroczyste otwarcie „Biesiady Góralskiej”. Od lewej: Adam Giza, prowadzący imprezę, Jan Sierpek , prezes SM WERONIKA, Henryka Czaczkowska, prezes SM KAROLINA, Andrzej Kożusznik, prezes TSM
OSKARD, Dr Michał Gramatyka zastępca prezydenta Miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej.

Tegoroczna„BiesiadaGóralska”zorganizowanazostałaprzy współpracyMiejskiegoCentrumKulturyw Tychach.Partnerami
imprezy była Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Weronika” i Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Karolina”.Przed oficjalnymotwarciemimprezy,swojeumiejętnościzaprezentowały
zespoły taneczne działające przy SpółdzielczymDomuKultury„Tęcza”–zespół
ludowypod kierunkiemJoannySajewicz,zespół dziecięcy „Promyczek” pod kierunkiemAnnyKieltyki,zespółdziecięcy„Tęcza”
orazzespółtaneczny„Orionki”.Gościnnie
wystąpiłzespół„STEP”z Młodzieżowego
DomuKulturynr. 1w Tychach,prezentując
pokaztańcarosyjskiego.Uwieńczeniemczę-

ściartystycznychbyłwystępmłodzieżyze
StudiaAktorskiego„Migreska”pod kierunkiem Zbigniewa Skorka działającego
przy SDKTęcza.
Uroczystegootwarcia„BiesiadyGóralskiej”
dokonaliprezeszarząduTSMOSKARD,
Andrzej Kożusznik,z ramieniasamorządumiastaTychyzastępcaprezydentads.gospodarkiprzestrzennejMichał Gramatyka,
prezesSM„Weronika”, Jan Sierpek,prezesSM„Karolina”,Henryka Czaczkowska.
BiesiadęGóralskąodwiedziłrównieżposeł
na sejmRPJan rzymełka.
Tyska„BiesiadaGóralska”zgromadziła
ponad 10 tysięcy tyszan, którzy mogli
spędzićniedzielnepopołudniekorzystając

Występ zespołu Golec uOrkiestra
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z licznie przygotowanych bezpłatnych
atrakcjitakichjak:urządzeniarekreacyjne
(dmuchańce),pokazymodelizdalniesterowanych, malowanie twarzy dla dzieci,
możliwośćprzejazdukoszemstrażackim,
konkursy dla dzieci z udziałem Straży
Miejskiej,pokazratownictwamedycznego,
szczudlarze,gigantycznebańkimydlane.
Przedsmak muzycznych emocji dał
świetnywystępzespółu„Easy”,którykultowymi coverami rozgonił deszczowe
chmuryzgromadzonenad Tychami.Następniena sceniewystąpiłagóralskagrupafolkowa„Pieczarki”,którawprowadziła
publicznośćmocnymirytmamiw klimatgóralskiejmuzyki.
Jednąz atrakcjiwieczorubyłkonkursdotyczącyTSMOSKARDi miastaTychyzorganizowanydlapubliczności.Zwycięska
szóstkaw nagrodęotrzymałapodwójnezaproszeniado HoteluPiramida.Po konkursiezgromadzonapublicznośćoczekiwała
jużtylkogwiazdywieczoru–zespołuGolec uOrkiestra.BraciaPawełi ŁukaszGolecswojąenergetyzującąmuzykąporwali
tyskąpubliczność.Przezprawie 2godzinyfanibawilisięprzy góralskichrytmach.
Koncert zespołu Golec uOrkiestra był
z pewnością niezwykłym wydarzeniem
muzycznymi kulturalnymw mieście.Życzy
tyszanomwięcejtakichimprez!!!

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
OSKArD
ul.HenrykaDąbrowskiego 39
43-100Tychy
tel. 32 32-32-114
oskard@oskard.tychy.pl

Słynne „dmuchańce” okazały się hitem dla najmłodszych
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Prezentacje nowych firm członkowskich

Warbud
– warto budować

Warbud SA należydo grona największychspółekbudowlanychw Polsce.Dysponujepotencjałemkadrowym,technicznymorazfinansowympozwalającym
zrealizowaćnawetnajtrudniejszezadaniainwestycyjne.Oferujepełenzakres
usługbudowlanych.Firmajestobecna na rynkuod blisko 20lat.Działa na terenie całego kraju za pośrednictwem regionów: Centrum (Warszawa,Łódź),
Południe (Kraków,Wrocław,Katowice),Północ (Trójmiasto,Toruń),Wschód
(Lublin,Rzeszów,Białystok)orazzachód (Poznań,Szczecin).Strukturęfirmy
dopełniają:DyrekcjaBudownictwaEnergetyki,DyrekcjaBudownictwaHydrotechnicznego,DyrekcjaBudownictwaSpecjalistycznego,DyrekcjaBudownictwaEkologicznegoi DyrekcjaBudownictwaInżynierskiegoodpowiedzialneza poszczególnesektoryrynkubudowlanego.
Warbudrealizujebudynkimieszkalne,biurowe,hotele,szkoły,centrahandlowe,obiektysportowei hydrotechniczne,drogi,mosty,wiadukty,lotniska,elektrownie,zbiornikiretencyjne,przejściagraniczne,stacjemetra,parkingioraz
specjalistycznebudowlewojskowe.
Spółkaoddałado użytkuponad 300obiektów.Przykładowe realizacje to:
CentrumNaukiKopernik,OczyszczalniaŚciekówCzajkana warszawskiejBiałołęce,GaleriaMokotóww Warszawie,rozbudowaelektrowniŁagiszaw Będzinie,budowablokuenergetycznegow Opolu,SądRejonowyw Rzeszowie,
GaleriaKazimierzw Krakowie,centrahandlowePlaza Poznańi Sosnowiec,
fabrykadlaGillettePolandw Łodzi,stacjemetraRatuszi Marymont,MostŚwiętokrzyskiw Warszawie,TrasaKwiatkowskiegow Trójmieście,WęzełMarsa
w Warszawie,rozbudowalotniskw Łodzi,Gdańskui Krakowie,rozbudowaSzpitalaRejonowegow Zabrzu,CentralaZUSw Warszawie,MuzeumSztukiWspółczesnejw Krakowie,ZintegrowaneCentrumStudenckieprzy PolitechniceWrocławskiej,biurowiecNoweGarbaryw Poznaniu,hotelSystemw Katowicach.
W ramachrozbudowyelektrowni Łagisza w Będzinie,Warbudprowadził
robotybudowlanew częściturbinowejblokuenergetycznego.Budowabloku
o mocy 460MWna parametrynadkrytyczne,składałasięz realizacjibudynkówmaszynowni,pompowni,nastawniblokowej,wykonaniaodwodnieniawykopów,studniwierconych,rurociąguzrzutowegoz systememodwodnienia,zbiornikówzewnętrznychorazpractowarzyszących.
Za realizację centrum handlowego Sosnowiec Plaza Warbud otrzymał III nagrodęw konkursie„BudowaRoku 2007”.W obiekcieznajdujesięokoło 100lokaliusługowych,punktygastronomiczne,salekinowe,kręgielniai galeria rozrywki. Główny pasaż, na całej długości, jest doświetlony światłem
naturalnymprzezpasświetlikówumieszczonychw dachu.
Rozbudowai modernizacjaOczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie
tonajwiększeprzedsięwzięciez zakresuochronyśrodowiskaw Polsce.Budowa
realizowana w konsorcjum,któregolideremjestWarbud SA.Praceprowadzone
sąw oparciuo żółtyFIDICw formule„zaprojektuji wybuduj”.Do obowiązkówwykonawcynależywykonanieprojektówtechnologicznych,architektoniczno-budowlanychi instalacyjnych,realizacjapracbudowlanych,montażowychorazuruchomienieoczyszczalniw pełnymzakresietechnologicznym.W ramachtejinwestycji
wybudowano 10nowoczesnychciągówoczyszczaniaścieków.Istniejąceurządzeniazastąpionobardziejwydajnymi,spełniającyminajwyższewspółczesnestandardygospodarowaniaściekami.Po zakończeniuwszystkichprac,docelowaprzepustowośćoczyszczalniwzrośniez obecnych 240tys.m³/ddo ponad 435tys.m³/d.
III etap Trasy Kwiatkowskiego tojedna z największychinwestycjidrogowych
w Gdyni.Warbudjestgeneralnymwykonawcą 2,5 kmodcinkałączącegoporti północnedzielnicemiastaz obwodnicą.W ramachkontraktuwykonanezostałydwie
dwupasmowejezdniew obukierunkachwrazz łącznicamiwjazdowymii zjazdowymi,trzywiaduktydrogowe(gdziedwiekonstrukcjenośnezamontowanometodąnasuwaniapodłużnego).ZnacznyfragmenttrasybiegnieprzezobszarTrójmiejskiegoParkuKrajobrazowego,którycechujegęstezadrzewieniei morenowe
ukształtowanieterenu.Specyficznewarunkiśrodowiskowo-przestrzennespowodowały,żerealizacjainwestycjiwymagałazastosowaniainnowacyjnychrozwiązańprojektowychi technologicznych.Za budowę III etapuTrasyKwiatkowskiego,Warbudotrzymał I nagrodęi złotąstatuetkęw konkursie„BudowaRoku 2008”.

Rozbudowa Elektrowni Łagisza w Będzinie

III etap Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni

Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie

Al.Jerozolimskie 162A,02-342Warszawa
tel. 22 56-76-000,faks 22 56-76-001
www.warbud.pl
e-mail:warbud@warbud.pl
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Ryzyko wykonawców
przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Wykład dr. Piotra Tworka
28 kwietnia br., o godz. 14.00 w Sali VIP na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, odbyło się „Klubowe
Spotkanie Członkowskie”, w trakcie którego Pan dr Piotr Tworek (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) wygłosił wykład nt. „Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych”.
Uroczystegootwarciaseminariumdokonał–PrezydentTadeusz Wnuk,któryna wstępieprzywitałprelegenta–dra
Piotra Tworka oraz przybyłych gości,
wśródktórychznaleźlisięm.in.Krystyna Piasecka, Prezes KSM, Waldemar
WojtasikDyrektords.technicznychKSM,
Tadeusz Glucksman, Dyrektor WykonawczyForumBudownictwaŚląskiego,
AndrzejGajda,DyrektorDziałuBudownictwaSpecjalistycznegoWarbud S.A.,
LeszekSułgut,przedstawicielfirmyWadmarS.J.PrezydentTadeuszWnukpodkreśliłniezwykłąważnośćuzasadnienia
wyborutematuwykładu.
Spotkaniepoświęconebyłoproblematyce ryzyka w budownictwie. Wykład
opartona wieloletnichdoświadczeniach
i badaniach naukowych prowadzonych
przezdrPiotraTworkaw tymzakresie.Tło
dla wystąpienia stanowiła monografia
naukowajegoautorstwant.„Ryzykawykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych” [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznejw Katowicach,Katowice 2010].
Podczaswykładupodjętopróbędokładnegosprecyzowaniaistotyi określenianaturysamegozjawiskaryzyka,jakiewystępuje w działaln oś ci przeds ięb iorstw
budowlano-montażowych.WewprowadzeniudrPiotrTworekpodkreślił,żeryzykojestnieodłączniezwiązanez realizac ją
inw es tyc ji
bud owlan ych,
a budownictwojestpowszechnieuznawaneza jednąz najbardziej„ryzykownych”
sekcji gospodarki. Prelegent dokonał
analizywpływuryzykana ekonomiczną
sytuacjęuczestnikówprocesuinwestycyjno- bud owlan eg o, ze szczeg óln ym
uwzględnieniemwykonawcówprzedsięwzięćinwestycyjnych.WedługdrPiotra
Tworkaidentyfikacjaryzykaorazopracowanieprocedur(standardów)zarządzaniaryzykiem(w odniesieniudo działalnościprzedsiębiorstwbudowlanych)może
przyczynićsiędo niezawodnegoprzebiegurealizacjiinwestycji,tj.bezzbędnych
dodatkowychstrati niepowodzeń.

Definiowanie ryzyka
ryzyko oznacza zagrożenie, stratę lub
szkodę w działalności przedsiębiorstwa
r=P×K
gdzie:
r – ryzyko
P – możliwość (prawdopodobieństwo)
wystąpienia zdarzenia (szkody,
straty)
K – konsekwencje pojawienia się zdarzenia (szkody, straty)
DrPiotrTworek,podkreślił,żetrudności w tym kontekście wynikają przede
wszystkimz faktu,żewykonawcybudowlaniniesąjedynymiuczestnikamirynku
inwestycyjno-budowlanego, a co się
z tymwiąże,niesąteżjedynymipodmiotami,któreponosząekonomicznekonsekwencjeryzyka.Dużeznaczenieorazstopień złożoności problematyki ryzyka
w budownictwiejestpowodempodjęcia
próbyrozpoznaniatejmateriiw sposób
bardziejszczegółowy.
rodzaje ryzyka według A. Koseckiego
i A. Madydy:
–ryzykozwiązanez zasobamiludzkimi
–ryzykozwiązanez zasobamitechnicznymi
–ryzykozwiązanez zasobamiinformacji
–ryzykozwiązanez problemamifinansowymiprzedsięwzięcia
–ryzykozwiązanez organizacjąprzedsięwzięciainwestycyjnego
– ryzykozwiązanez ingerencjąsiłnatury
–ryzyko związane z ingerencją osób
trzecich
–ryzykozwiązanez koniecznościąochronyśrodowiskanaturalnego
–ryzykozwiązanez sytuacjąpolityczną
kraju(regionu)i zmianamiw systemie
prawnym.
Zarządzanieryzykiem,wedługThe Construction Industry Institute w Austin,współcześniestajesięcorazważniejszymele-
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mentemkażdegobiznesu,zawszeoznaczanowoczesnezarządzaniew każdym
przedsiębiorstwie.Praktycznezarządzanie
ryzykiemtokoniecznośćw celuminimalizacjiryzykai jegopotencjalnychskutków.
WedługdraPiotraTworkaproceszarządzania ryzykiem w działalności krajowych
przedsiębiorstwbudowlano-montażowych
składasięz trzechpodstawowychetapów:
–Identyfikacja ryzyka – rozpoznanie
źródeł i poszczególnych form ryzyka
–Analiza ryzyka –zastosowaniemetod
kwantyfikacjiryzyka
–reakcja na ryzyko –dotyczynegatywnychskutkówryzyka.
Na koniecspotkaniapadłopytaniedotycząceistotyzarządzaniaryzykiemw budowlanychprzedsięwzięciachinwestycyjnych. Dla przykładu podano katastrofę
budowlaną,jakamiałamiejscepodczas
wystawy gołębi 28 stycznia 2006 roku
w Chorzowie,gdziem.in.wskutekzaniedbańw faziepoprzedzającejinwestycję
orazpóźniejbłędówpopełnionychna etapieeksploatacjihalidoszłodo zawalenia
konstrukcjiobiektu,w którejzginęło 65
osób,a wielezostałorannych.
Budowatoszczególnemiejscem,którena każdymkrokustwarzapotencjalne
zagrożenia.Kosztybudowy,jakiemuszą
ponieśćinwestorzysąwysokie.Mogąone
ulecznacznemupodwyższeniuna skutek
zdar zen ia los ow eg o. Poż ar, ulewn y
deszcz,czyteżkatastrofabudowlana,to
tylkoułamekprzykładówszkódpowstałychpodczasprowadzeniapracbudowlanych.Następstwatychzdarzeńpociągają za sob ą łańc uch neg at ywn ych
okoliczności zarówno dla inwestorów,
wykonawców,a takżedlaosóbtrzecich.
Problematyka zarządzania ryzykiem
w projektachinwestycyjnychrealizowanych w budownictwie zrodziła wśród
uczestnikówspotkaniaciekawądyskusję
i wymianępoglądów.
Obszerniej temat ten prezentujemy
na naszej stronie Internetowej:
www.izbabud.pl

bEZPIECZEŃSTWO PRACY W bUDOWNICTWIE

Konkurs wiedzy o BHP
- rozstrzygnęty
Młodzi Budowlańcy już po raz XII, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z obszaru Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jak co roku poziom ich wiedzy zachwycił, a sami uczniowie wypadli wzorowo.

Zwycięski Plakat Laureatów, uczniów Państwowych
Szkół Budownictwa z Bytomia

taŁadowska-Paul(ZwiązekPracodawca Prezydenta Miasta Bytomia – Pani
Centrum Kształcenia Praktycznego
ców Budownictwa w Gliwicach), Pan
Halina Bieda,NaczelnikWydziałuEduw Bytomi 18majabr.w po raz XII zorgaPiotrKlimza –DyrektorCentrumKształkacjiw Bytomiu–PanMarcinPopławnizowałokonkurswiedzyo bezpieczeńceniaPraktycznegow Bytomiu,przedski, Okręgowy Inspektor Pracy – Pani
stwiei higieniepracydlamłodzieżyszkół
stawicielPrezydiumRadyOPZZWojeBeataMarynowska,przedstawicielkuraponadgimnazjalnych, kształcących się
wództ wa Śląs kieg o – Pan
w zawodachbudowlanych.
DariuszWorończuk.
Konkursrealizowanyjestz iniLaureatami XII finału konkursu zostali:
Konkursrozegranow dwóch
cjat yw y Śląs kiej Rad y ds.
ka
t eg or iach – zes połow ej,
Bezpieczeństwa Pracy w BuI Miejsce:
gdzieszkołabyłareprezentodownictwie, działającej przy
PaństwoweSzkołyBudownictwa–ZespółSzkółz Bytomia,
wana przezdwóchzawodniOkręgowymInspektorzePracy,
II Miejsce:
kóworazw kategorii„plakat”.
wspólniezeŚląskimKuratorem
ZespółSzkółOgólnokształcąco-Technicznychz Lublińca,
Pytania, na które odpowiaOświaty. Celem konkursu jest
III Miejsce:
dali uczniow ie obejm ow ały
działaniena rzeczpoprawybezZespółSzkółBudowlano-Drzewnychz Żywca,
zagadnieniazwiązanez bezpieczeństwapracyw budownicZespółSzkółBudowlanychi RzemiosłRóżnychz Raciborza.
pieczeństwemi higienąpracy
twie,zeszczególnymnaciskiem
Laureatami w konkursie „plakat” zostali uczniowie
Państwowych Szkół Budownictwa z Bytomia:
w budownictwie, podstawana kształtowaniekulturybezpieKamilKocur
mi praw a prac y, erg on om ii
czeństwapracywśródmłodzieDariuszKlimek
jakrównieżz zakresupierwży.DziałaniaprewencyjnezmieKażdy z uczestników finału otrzymał nagrody rzeczowe, które ufunszejpomocyprzedlekarskiej.
rzającedo poprawywarunków
dowali:
Przemiłe zaskoczenie i popracyw budownictwieuznaliśmy
• Związek Pracodawców Budownictwa w Gliwicach (Robud Sp. z o.o.;
dziwdlaprezentowanejprzez
za priorytetowew pracynaszeKampt Sp. z o.o.; P.W.-Bud-Metallco Sp. z o.o.; P.B.P.U.H.-Wolimpex),
uczestnikówkonkursuwiedzy
gourzędu.
• Śląska Izba Budownictwa w Katowicach,
wzbudziładogrywka.Na zadaKonkursemzainteresowano
• Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
ne 10pytańzawodnikomry(przy udzialeKuratoriumOświa• Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Katowice,
walizującymo trzeciemiejsce
ty)dyrektorówszkółkształcą• Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa – Oddział Śląsk,
padłysamepoprawneodpocych w zawodach budowla• Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu.
wied zi. Pow yżs za syt ua cja
nych na ter en ie Śląs ka.
spowodowała,iżjuryzadecyPo przeprowadzonych elimidowałoo przyznaniu III miejscaegzetoriumoświatyw Katowicach–PanEunacjachmiędzyszkolnychdo udziałuw fikwo,gdyżuczestnicykonkursubezbłędgeniuszStebel,przedstawicielesponsonalezakwalifikowanychzostało 5dwuosonie poradzili sobie z przygotowanymi
rów – Pan Andrzej Królicki – Prezes
bowychzespołów.
dodatkowymipytaniami,couniemożliPolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
W dniuuroczystegofinałuwśródliczwiłowyłonieniezwycięzcy.
BudownictwaOddziałŚląsk,PaniElżbienegogrona kibicówuczestniczyłazastęp-

Uroczyste zakończenie konkursu. Młodzi zwycięzcy wraz z opiekunami, organizatorami oraz gośćmi

Laureaci konkursu z opiekunem. Od lewej Dariusz Klimek, Elżbieta Kacprowicz, Kamil Kocur
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Unieszkodliwić
azbest
Jolanta Matiakowska

Niezwykle wytrzymały i wyjątkowo odporny. Na uszkodzenia mechaniczne, na wysoką temperaturę, nawet na agresywne środowisko chemiczne.
Poznali się już na nim starożytni Rzymianie. Współczesny świat odkrył go
na swój powszechny użytek w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.

Truje!

że w gospodarce wodno-ściekowej rur
azbestowo-cementowych. Jeśli włókna azbestoweprzedostanąsiędo wody
pitnejczyżywności,sprzyjajązachorowalnościna chorobynowotworowe.
Najbardziejniebezpiecznedlazdrowia
ludzijestprzedostawaniesiępyłuazbestowegoprzezukładoddechowy.Dotyczy
tow szczególnościosóbzawodowonarażonychna kontaktyz pyłemazbestowym. Na przykład podczas pobierania
próbekdo badańwyrobówazbestowych,
ich demontażu, pakowania, załadunku
i rozładunkui samegounieszkodliwiania
bez odpowiednich zabezpieczeń. Jeśli
maleńkiewłókna azbestowewrazz pyłem
przeniknądo układuoddechowegoczłowieka,mogąwywołaćpylicęazbestową,
międzybłonniaka, a także nowotwory
płuci oskrzeli.
Topowody,dlaktórychod kilkunastulat
w Polsceobowiązujecałkowityzakazjakiejkolwiekprodukcjiz udziałemazbestu!
Od 1998rokuobowiązująrównieżrygorystyczneprzepisydotycząceobchodzenia
się z odpadami azbestowymi. Jedyną
metodą ich unieszkodliwiania jest np.
w budownictwie,bezpiecznyichdemontaż,zgodnyz zasadamiBHPorazdostarczenieazbestowychodpadówna specjalnie przygotowane składowiska. Jest to
ogromneprzedsięwzięcie,którymzajmowaćsiępowinnywyłączniespecjalistycznefirmy.Tylkoprzeszkolenipracownicypotrafiąpodczasazbestowychoperacjiunikać
zagrożenia.Niestetyusuwaniemazbestu
z naszejprzestrzenido życiawciążparająsięekipyprzypadkowe.Tymczasemta
trudna i niebezpieczna operacja,przewidziana jestna dłużej.

Nadalwięcatakujeśrodowiskoi ludzi,
nie tylko z nim zawodowo związanych.
Znakomitawiększośćwyrobówzawierającychazbestjestbowiemźródłememisjiniezwyklegroźnychdlazdrowia,niezniszczalnych włókiem azbestowych.
Wchłaniamygogłównieprzezdrogioddechowe,w mniejszymstopniuprzezskórę. Bez trudu azbest przedostaje się
do wód.Trafiado nichzeźródełnaturalnych, ścieków przemysłowych, zanieczyszczeńpowietrzaczyużywanychtak-

Wizja lokalna na terenach po „Izolacji”. Od lewej
G. Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚ

Azbest,boo nimmowa,jakominerałniepalnyi termoizolacyjnykilkadziesiątlattemuzawojował,bezżadnychprzeszkód,nie
tylkobudownictwo.Doceniłgoprzemysł
chemiczny,energetyka,motoryzacjai wieleinnychbranż.Do czasu,ażokazałosię
jakbardzojestdlaśrodowiskanaturalnegoi ludziniebezpieczny.
Największezapotrzebowaniena azbest
przypadłow Polscena lata 60.i 70.ub.wieku.Powstającezakładyprzemysłoweużywałyazbestujakokomponentudo produkowania wielu wyrobów. Budownictwo
mieszkanioweniemogłosiębeztegominerałuobyć.Zewzględuna swojezalety
użytkoweorazniskącenęazbestbyłpowszechniestosowanydo połowylat 90.ub.
wieku.Do czasu,ażuznanogoza jeden
z najpowszechniejszychczynnikówrakotwórczych i w 1997 roku wprowadzono
w naszym kraju zakaz jego stosowania.
Spadekpo azbeściepozostał.Wystarczy
przypomnieć,żetylkodlapotrzebbudownictwaw Polscedo połowylat 90.ub.wieku,wyprodukowanookoło 1,5mldm.kw.
płytz azbestemorazblisko 600tys.tontakich rur. Do dziś w naszym otoczeniu
azbestuniebrakuje.Przetrwałw trwałych
płytachelewacyjnychi dachówkach(w postacieternituczyliniepalnej,elastycznejmieszanceazbestui cementu),w ogniotrwałych konstrukcjach budynków i rurach
azbestowo-cementowych, w odpadach,
porozrzucanychtakżena dziko.Wciążtkwi
w budynkachszkolnych,urzędach,przedsiębiorstwachi wielunaszychdomach.Najgroźniejszy jest w tych, nadkruszonych
przysłowiowym„zębemczasu”.
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Czasu coraz mniej...
Rządpolskizaplanowałjąw 2002roku
na całe 30lat,przyjmując„Programusuwaniaazbestui wyrobówzawierających
azbest,stosowanychna terytoriumPolski”.
Szacowano wówczas, że w granicach
naszegokrajuznajdujesięponad 15,5mln
totegominerałupod różnymipostaciami.
Siedemlatpóźniej,po przyjęciurządowejuchwaływ sprawierealizacji„Programuoczyszczaniakrajuz azbestuna lata 2009-2032”, który jest kontynuacją
„Programu...z 2002roku,okazałosię,że
udało się unieszkodliwić zaledwie 1
mln 250tys.tonazbestu.Czyliniewiele,
średniowychodzito 156tys.tonrocznie.
Nietrudno policzyć – jak długo w takim
tempiemusielibyśmyz naszejprzestrzeni usuwać ten rakotwórczy minerał?
Zwłaszcza, że odpadów azbestowych
możebyćznaczniewięcej,niżpodająstatystykii szacunki.Inwentaryzacjawciążjest
niepełna.
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
monitorującegozadaniarządowego„Programu Oczyszczania kraju z azbestu
na lata 2009-2032”,rozbudowywana jest
i modernizowana,funkcjonującaod 2004
rokubaza wyrobówi odpadówzawierającychazbest.Gromadzeniei przetwarzanieinformacjina ichtematnabieratempa.
Zawartość bazy zmienia się, wzbogaca
i służyswoimużytkownikom,zainteresowanymbezpiecznymwycofywaniemwyrobówazbestowychz użytkowania,ale...
Byuporaćsięz problemem,odpadyazbestowe,w każdejz polskichgmin,muszą
byćdokładnierozpoznane.

na Śląsku
Dlategowśródgłównychzadań„Programu usuwania azbestu z terenu województwaśląskiegodo roku 2032”,przyjęteg o w kwietn iu br. przez Zar ząd
Województwa Śląskiego, na pierwszym
miejscu,wśródgłównychzadań,zapisanoprzeprowadzenieinwentaryzacjiazbestui wyrobówzawierającychtenminerał.
Chociażw województwieśląskimazbestowy problem jest lepiej zdiagnozowany
niżw innychregionachi sporow tejkwestiisiędzieje.
Na małej powierzchni województwa
azbestunagromadzono(jakmożna zorientować się z szacunków na podstawie
wielościzakładówprzemysłowychorazgęstościzabudowy)najwięcejw kraju,porów-
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nywalniez dużymiwojewództwamijakmazowieckieczywielkopolskie.
Do niedawna największeskładowisko
odpadówazbestowych,liczonychw kilku
tysiącachton,mieściłosięw pobliżusiedzibludzkich,na terenachpo PrzedsiębiorstwieMateriałówIzolacjiBudowlanej„Izolac ja” w Ogrod zieńc u (u wrót Jur y
Krakowsko-Częstochowskiej)orazw innychpobliskichmiejscach,gdzieskładowanojetakże„na dziko”.
Zakład, którego upadłość ogłoszono
w 1998roku,byłjednymz największych
producentówpłytazbestowychw Europie.
Wytworzonotamponad 3mlntonwyrobów
azbestowych, używając do ich produkcji 350tys.tontoksycznegominerału.Ilość
pozostawionychodpadów,w tymskładowanychna dziko,m.in.w obrębiedawnegowyrobiskagórniczego„Wiek”,trudnobyłodokładniepoliczyć.
Przezkilkanaścielattrwałydyskusje,kto
i za comaunieszkodliwićtęjednąz najgroźniejszychw regioniebombekologicznych
i posprzątaćterenypo azbeście.W 2009rokuWojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katowicachsfinansował za 3 mln złotych opracowanie
programuskutecznejlikwidacjitegozagrożenia.NarodowyFunduszOchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczył
na tencelkilkanaściemilionówzłotych.Za te
pieniądzezostanązlikwidowanepozostałościpo azbestowejfabryce,a 6-hektarowe
składowisko niebezpiecznych odpadów
przykrytezostanieziemiąi zrekultywowane.
Azbest„uwięziony”niejestgroźny,zmieszanyz ziemiąnieulegateżwymywaniu.
Do połowymajabr.wykonanozdecydowaną większość najtrudniejszych prac.
Udałosięrozebrać 18fabrycznychbudowli.Odpadyz azbestemzapakowanodo wyraźnieoznakowanychgrubychworków,które są systematycznie wywożone
do zakładówutylizującychtegotypuodpady. W trakcie tych operacji stosowano
nadzwyczajneśrodkiostrożności.Przy okazjidemontażuobiektówpo „Izolacji”okazało się, że toksycznych odpadów jest
w tymmiejscuwięcejo 2tysiącetonwięcej niż wcześniej szacowano. Wykryto
takżeskażenieglebymasąazbestowąz dodatkiemropy,pozostałościpo czyszczeniu
urządzeńfabrycznych. I tegoazbestowego„spadku”trzebasiębezpieczniepozbyć.
Okolicznimieszkańcyz ulgąsekundująoperacjipozbywaniasięazbestuzeswojegootoczenia.Wrazzezniknięciemazbestu z Ogrodzieńca, władze starostwa
zawierciańskiegopozbędąsięnajwiększegoproblemuw powiecie.
Podczasostatniejwizjilokalnej,przeprowadzonejw majubr.na terenachpo „Izolacji”–GabrielaLenartowicz,prezesWojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiska
i GospodarkiWodnejw Katowicachcieszyłasię,żepo latachurzędniczeji organizacyjnej niemocy, ta jedna z największych

Azbest w torbach przed wywózka z Ogrodzieńca

w kraju„bombekologicznych”będziejeszczew tymrokucałkowicieunieszkodliwiona. Dzięki współpracy lokalnych władz,
służbochronyśrodowiskaregionui instytucjifinansujących.Ludzienareszciepozbędąsięstrachuo własnezdrowie.
Azbestznikatakżez najbardziejrozpoznawalnejśląskiejbudowli–katowickiego
Spodka.Przy okazjijejremontui modernizacjiusuniętodotądz elewacjiSpodka
ponad 100tonazbestu.

zadania dla gmin
Iledokładniemamygow całymregionie–tegodokładnieniktniewie!W „Programieusuwaniaazbestuz terenuwojewództwaśląskiegodo 2032r.”podajejedynie
dane szacunkowe. Przeprowadzona inwentaryzacjawyrobówzawierającychazbest
na podstawieankietposzczególnychgmin
regionuwykazała,żena tereniewojewództwawystępuje 132 908tonpłytazbestowo-cementowych.Innychwyrobówankietynie
uwzględniały.Dodatkowymźródłeminformacjina tentematjestwspomniana jużministerialna „Baza wyrobówzawierających
azbest.Wedługjejdanychi szacunkówilość
płytazbestowo-cementowychu osóbfizycznychwynosiokoło106 085ton;u podmiotówprawnych–116 211ton,pozostałewyrobyz azbestem(z uwzględnieniemtylko
podmiotówprawnych)to 4 514ton.
Jesttoinwentaryzacjadalekoniepełna.
W przypadku braku danych w ankietach
i w bazie azbestowej dla danej gminy
z woj.śląskiego–przyjmowanoobliczenia
szacunkowe.Na podstawieliczbymieszkańców,charakterugminy(miejskiej,wiejskiej
czymiejsko-wiejskiej)orazichpowierzchni.Na tejpodstawiełącznąilośćwyrobów
z azbestemna tereniewoj.śląskiegooszacowanona 287 202ton.Tailośćstanowiniepełne 40proc.szacunkowychilościwyro-

bówazbestowychw woj.śląskim,przyjętych
w „Programieusuwaniaazbestui wyrobów
zawierającychazbest,stosowanychna terytoriumPolski”z 2002rokuprzezMinisterstwoGospodarki.Dotądbowiemna 148
gminwoj.śląskiego,aż 54z nichnieprzeprowadziłyżadnejinwentaryzacjiwyrobów
zawierającychazbest, 29z nichposiadaprogramichusuwania, 8gminjestna etapie
uchwalaniatakichprogramów, 18gmindopierojeopracowuje, 101gminrealizuje„Programoczyszczaniakrajuz azbestu,a 116
wykazało,żeudzieliłodotacjido usuwania
wyrobówazbestowych.
Topokazuje,jakpilniepotrzebna jestpełna wiedzao ilościwyrobówazbestowych,
ulokowanychw naszymregionie,mówiJerzyZiora,dyrektorwydziałuochronyśrodowiskaŚląskiegoUrzęduMarszałkowskiego. Jest to ogromne wyzwanie dla
wszystkichśląskichgmini powiatów,którewkrótcezostanązobowiązanedo sporządzeniadokładnejinwentaryzacjidotyczącej zarówno wyrobów, jak i odpadów
z azbestna swoimterenie.Umożliwitoskuteczne, zgodne z ustalonymi terminami,
oczyszczaniewojewództwaśląskiegoz tegotoksycznegominerału.

Alarm trwa!
Azbestowyalarmtrwa!Nietylkow miejscach,gdzieazbestujestnajwięcej.W pozostawionychna budynkachpłytachelewacyjnych, dachówkach przoduje powiat
zawierciański. Kilkakrotnie mniejszą ich
obecność notuje się w powiecie częstochowskim.Dalejza nimplasujesiępowiat
mikołowski,Sosnowiec,powiatkłobucki,tarnogórskii Katowice.W najmniejszychilościach wyroby z azbestem występują
w Chorzowie, Żorach, Gliwicach oraz
w powieciepszczyńskim.
W województwie śląskim wielokrotnie
w ostatnichlatach(2006-2010)byłyprzeprowadzanena terenie 22powiatów,w tym
w 38gminach,pomiarystężeniawłókien
azbestu w powietrzu atmosferycznym.
Średniatychbadańmówio ponad 60proc.
zarejestrowanychstężeniachumiarkowanychorazponad 13procentachstężeńwysokich.Największeprzekroczeniawłókien
azbestowychw powietrzuwystąpiływ Kaletach,Chorzowie,Sosnowcui Zabrzu.
Tokolejnypowód,dlaktóregoinwentaryzacjaobecnościzarównowyrobów,jak
i odpadówz azbestem,musibyćpełna!

Kolumnydofinansowaneprzez

Śmieci azbestowe „na dziko”

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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WYDARZENIA

Budownictwo na III Europejskim
Kongresie Gospodarczym 2011
III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zgromadził 6 tys. gości
i 800 panelistów, którzy przez trzy dni, od 16-18 maja, debatowali o najważniejszych sprawach współczesnej Europy.
EuropejskiKongresGospodarczy,organizowanyprzezGrupęPTWP SA,w ciąguzaledwietrzechlatstałsięnajważniejszą imprezą gospodarczą w Europie
Środkowej.SzefemjegoRadyProgramowejjestprzewodniczącyParlamentuEuropejskiegoJerzyBuzek.W tymrokuKongresodbyłsięw Katowicachw dniach 16-18
maja. Wzięło w nim udział 6 tys. gości, 900panelistów,premierzyPolski,Węgier,Chorwacjii Czech,komisarzeUniiEuropejskiej, ministrowie, przedstawiciele
biznesui nauki.
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TematykaKongresuobejmowałakwestienajbardziejistotnedlarozwojugospodarczegoi społecznegoEuropy.Wiodącym
tematembyłakonkurencyjnagospodarka
Europyi nowyładUnii,a takżeproblemy
EuropyŚrodkowej.Niezabrakłoproblematykizwiązanejz PakietemklimatycznymUE
i jegowpływemna gospodarkę.Rozmowytoczyłysięrównieżna tematwspólnej
politykienergetycznejUnii,o innowacyjnościorazo zależnościachmiędzyrozwojem
gospodarki,regionówi miast.
TrzecidzieńEuropejskiegoKongresu Gospodarczego obfitował w liczne
debatyna tematinfrastrukturytransportuorazbudownictwa. 18majabr.w Śląskim Urzęd zie Wojew ódzk im w Sali
Marmurowej miał miejsce panel, poświęconytematycebudowlanej.W spotkan iu uczestn ic zył Tad eu sz Gluksman – wic ep rez es Śląs kiej Izby
Budownictwa.WśródpanelaistówznalazłsięJerzy Werle –DyrektorGeneralny,Warbud SA,nowoprzyjętejfirmy
członkowskiej Izby. Zagadnienia budownictwa 2011zgłębialirównieżPaweł
Antonik –PrezesZarządu,Strabag Sp.
z o.o.;JerzyGazda –WiceprezesZarządu,DyrektorHandlowy,ABMSolid;
KonradJaskóła –PrezesZarządu,Dyrekt or Gen er aln y, Polim ex- Mos tostal SA;MarekMichałowski–Prezes,
PolskiZwiązekPracodawcówBudow-

Jerzy Werle – Dyrektor Generalny, Warbud SA.

nictwa;PrzemysławMilczarek –Prezes
Zarządu,INSTALLUBLIN Sp.z o.o.
Poruszonoszeregkwestiidotyczących
inwestycji infrastrukturalnych w kontekście środków europejskich, spodziewanychobszarówaktywnościfirmbudowlanych.Jerzy Werle –DyrektorGeneralny,
Warbud SAprzybliżyłzagadnieniedotyczącesektorapublicznegoa inwestoraprywatnego.Rozpocząłżywądyskusjępoświęconą modelom współpracy, relacjom
biznesowym,wymianiedoświadczeńz obszarupartnerstwapubliczno-prywatnego.
Niezabrakłorównieżmiejscana dyskusję dotyczącą nowoczesnych technologii
w budownictwie:energooszczędność,nowemateriałyi technikibudowlane,narzędzia.
Moderatorem spotkania był Edmund
Kubeczka –DyrektorZarządzającySektoremBudowlanym,INGBankŚląski.
Źródło:organizatorECC2011

Stół Prezydialny, od lewej Paweł Antonik, Jerzy Werle, Konrad Jaskółka, Marek Michałowski, Jerzy Gazda, Przemysław Mielczarek.
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