MOIM ZDANIEM

Zbliżający się koniec roku skłania do pierwszych ocen sytuacji w sektorze budownictwa i prognoz jej dalszego rozwoju. Bardzo znaczący wzrost inwestycji publicznych, resortowych i samorządów terytorialnych, wsparty silnie finansowaniem
z funduszy UE, zastąpił w portfelach przedsiębiorstw wykonawczych bardzo znaczący spadek inwestycji komercyjnych
i zapewnił dwa lata względnej stabilności ich działalności, a dla
wielu z nich nawet hossy.
Prognozy na co najmniej dwa lata nie są optymistyczne. Jak
wynika z licznych raportów, zawierających oceny przedsiębiorstw budowlanych i dane rynkowe, niepewność na rynkach
finansowych, nieuchronne ograniczenia inwestycji sektora publicznego i brak symptomów wzrostu inwestycji prywatnych
wskazują na szybsze niż do tej pory zakładano spowolnienie w branży budowlanej. Zmniejszający się udział inwestycji nowo rozpoczynanych, coraz większe opóźnienia w płatnościach i wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw, to
pierwsze sygnały tej prognozy.
Pogarszająca się koniunktura w branży budowlanej zmusza
firmy budowlane do dalszego konkurowania ceną w postępowaniach przetargowych. Nie maleje, ale zwiększa się liczba
kontraktów na wartości niższe od kosztorysów inwestorskich.
Nadal więc trwa wojna cenowa na rynku budowlanym, której
negatywne skutki przenoszą się na wszystkich, bez wyjątku,
uczestników procesu inwestycyjnego z zamawiającymi włącznie. Nieprzypadkowo więc w trakcie III Śląskiego Forum Inwestycji Budownictwa, Nieruchomości jego uczestnicy szukali odpowiedzi na dwa kluczowe pytania:
❖ Co dalej z ceną rażąco niską, jej definicją oraz ograniczaniem sytuacji jej występowania?
❖ Jak zapewnić prawnie i w praktyce selekcję i wybór wiarygodnych wykonawców inwestycji?
Wnioski i rekomendacje dotyczące postulowanych ograniczonych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych,
a zwłaszcza praktyki jej stosowania zawarte zostały w „Stanowisku końcowym” tej Konferencji wraz z bardzo licznymi i konkretnymi projektami rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla niezbędnego, radykalnego i kompleksowego
uprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych – zbiorowego autorstwa krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa.
Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa

Tadeusz Wnuk
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Katowicew czołówcemiast
realizującychnajwiększe
projektyinwestycyjnew Polsce
Rozmowa z PIoTRem USzokIem Prezydentem katowic

– Podczas niedawnej uroczystości XIV Gali Budownictwa, w której Pan
również uczestniczył, 2 firmy z katowic otrzymały Śląską Wielką Nagrodę
Budownictwa. Jak Pan ocenia potencjał wykonawczy w mieście i jak jest on
zagospodarowywany dla realizacji toczących się obecnie i przygotowywanych inwestycji budowlanych?
– Oczywiście potencjał firm z Katowic
oceniam dobrze. Proszę jednak pamiętać,

że jako instytucja publiczna podlegamy
pod ustawę o zamówieniach publicznych, a siedziba firmy niestety nie ma znaczenia przy wyborze kontrahenta. Niemniej jednak cieszy fakt, że Katowice jak
i cały region są na etapie realizacji licznych inwestycji, a wiele rodzimych firm jest
w te projekty zaangażowane.
– katowice to w tej chwili wielki plac
budowy, ile trudu trzeba było włożyć,
ile przeszkód pokonać, by po latach
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pozornego marazmu teraz rozpocząć
i realizować te wielkie zadania?
– Inwestycje jakie obecnie realizujemy
to efekt wytężonej pracy wielu osób. Przez
ostatnie lata nie marnowaliśmy czasu, pracując nad przygotowaniem inwestycji
znacznie przekraczających łączną kwotę 2
miliardów złotych. Aktualnie w tzw. strefie
kultury na terenach po Kopalni Katowice,
za blisko 300 mln. zł. powstaje Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a w najbliższych tygodniach podpiszemy umowę
na roboty związane z budową nowej
siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia za ponad 250 mln zł.
Nieopodal powstaje Muzeum Śląskie,
na które Samorząd Województwa wyłoży
ponad 300 mln zł. Do tego należy dodać
realizację przebudowy strefy Rondo-Rynek,
którego łączna wartość wynosi blisko
300 mln zł. W tym miejscu nie sposób również nie wspomnieć o inwestycji wartej blisko 1 mld. zrealizowanej przez PKP SA
oraz hiszpańską firmę NEINVER, gdzie
na Placu Szewczyka budowany jest nowy
dworzec oraz Galeria Katowicka. Oczywiście nie zapominamy o mniejszych inwestycjach, jak budowa Domu Kultury w dzielnicy Dąb, czy modernizacja popularnego
Domu Prasy przy ul. Młyńskiej 1. Te inwestycje stawiają Katowice w czołówce miast
realizujących największe projekty inwestycje w naszym kraju. Przez najbliższe 3 lata Katowice, będą wielkim placem budowy, ale warto czekać na efekty tych
inwestycji.
– Co w przyszłym roku będzie działo się w katowicach.? Jakie główne inwestycje będą realizowane w mieście?
– Pod kątem inwestycji w Katowicach
będzie działo się bardzo dużo. Dlatego pozwolę sobie wymienić te najistotniejsze
projekty. W 2012 roku powinien zostać oddany do użytku nowy dworzec PKP. Będą kon ty nu owa ne pra ce bu dow la ne
przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Muzeum Śląskim i Galerii Katowickiej na Placu Szewczyka. Na początku roku rozpoczniemy budowę nowej
siedziby Narodowej Orkiestry Symfo-
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nicznej Polskiego Radia oraz przystąpimy do realizacji I etapu przebudowy
strefy Rondo-Rynek tj. przebudowy układu tramwajowego. Spółka Tramwaje
Śląskie, realizująca wspólnie z Katowicami i innymi miastami projekt warty blisko 700 mln zł, przystąpi również do modernizacji torowisk na terenie naszego
miasta. Za ponad 400 mln zł na terenie
miasta realizujemy również projekt budowy nowej sieci kanalizacyjnej.
– Ja kie głów ne pro ble my sto ją
przed wykonawcami tych ogromnych
inwestycji?
– Trudno mi wypowiedzieć się w imieniu wykonawców na jakie problemy mogą
napotkać. Mam wielką nadzieję, że nie będziemy mieli problemów na terenie po dawnej Kopalni Katowice, jednak nie będzie to
dla nas zaskoczeniem, jeżeli na tak trudnym terenie natkniemy się na niespodzianki. Na szczęście na tą chwilę nie mamy
większych problemów i życzę nam wszystkim, aby tak było do końca.
– Jak wykorzystywane są w mieści
środki Unii europejskiej, jakie to są sumy?
– Na inwestycje w Strefie kultury udało nam się uzyskać pokaźne dofinansowanie ze środków europejskich. Na budowę
Międzynarodowego Centrum Kongresowego pozyskaliśmy 153 mln zł, na nową
siedzibę NOSPR 122 mln zł, ponadto
w tym roku zakończona została budowa
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka. To wspólne przedsięwzięcie
Miasta Katowice oraz Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego – uzyskało dofinansowanie w kwocie 52,8 mln zł. Zabiegamy również o pozyskiwanie pieniędzy
z UE na inne zadania niż tylko budowa
strategicznych obiektów dla miasta. Tylko w tym roku na budowę Stref Aktywności Rodzinnej uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie bliskiej 1 mln zł. Dzięki
środkom europejskim inwestujemy w technologie informatyczne i tak dla budowy sieci nowoczesnej sieci radiowej zdobyliśmy
ponad 1,2 mln zł, a na rozbudowę sieci
światłowodowej w projekcie SIlesiaNet
przyznano blisko 12 mln zł. Środki finansowe z Unii pozyskujemy również na promocję miasta. Dzięki czemu uzyskaliśmy 1,2 mln dofinansowania na budowę
nowego portalu internetowego miasta
Katowice, a kampanie promujące miasto
uzyskały dofinansowanie w kwocie przekraczającej 2 mln zł. Wymieniłem tu jedynie niektóre z projektów jakie uzyskały dofinansowanie z UE. Staramy się dbać
o dobrą kondycję finansową naszego
miasta, dlatego w każdym możliwym
przypadku staramy się pozyskiwać dodatkowe fundusze na realizowane przez
nas projekty. Za ponad 700 milionów złotych realizujemy wraz z Tramwajami Śląskimi projekt przebudowy sieci tramwajowej, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie

w kwocie ponad 300 mln zł. Warto podkreślić, że na terenie miasta Katowice inwestycja ta jest najbardziej widoczna, a wartość wkładu naszego miasta w inwestycje
to około 70 mln.
– W przyszłym roku chce Pan zrezygnować z pracy w komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego,
w której jest Pan wiceprzewodniczącym.
Czy ta decyzja związana jest z ogromem
prac, przed którymi stają katowice?
– Decyzję o rezygnacji z Współprzewodniczenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podjąłem na początku 2011 roku a rezygnację złożyłem
w kwietniu. Jestem świadomy tego, iż najbliższe lata to okres niezwykle wytężonej
pracy na rzecz naszego miasta, dlatego
postanowiłem jeszcze więcej czasu poświęcać miastu i mieszkańcom Katowic.
– Jak Pan wyobraża sobie miasto
za 5 lat, w okresie, kiedy te najważniejsze prace zostaną ukończone?
– Mam nadzieję, że Katowice już za
3 lata będą zupełnie innym miastem. Najpóźniej w roku 2014 powinniśmy zakończyć budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby
NOSPR. Wraz z ukończonym obiektem
Muzeum Śląskiego uzyskamy zupełnie
nową jakość centralnej części miasta. Będzie to z pewnością jedno z ciekawszych
rozwiązań tworzące Strefę Kultury. Dodając do tego plany związane z ukończeniem przebudowy Strefy Rondo Rynek
oraz oddaniem do użytku nowego dworca PKP oraz Galerii Katowickiej mam nadzieję, że będziemy żyli w jeszcze lepszym mieście niż dziś. Nie zapomnimy
naturalnie o mniejszych inwestycjach
i oczekiwaniach naszych mieszkańców,
których wnioski w miarę możliwości staramy się uwzględniać. Te wszystkie inwestycje realizujemy właśnie po to, aby miasto by ło jesz cze bar dziej przy ja zne
mieszkańcom i jednocześnie bardziej
atrakcyjne dla inwestorów. Wraz z rozwijaniem oferty kulturalnej, za 5 lat Katowice powinny być stolicą najprężniej rozwijającego się ośrodka metropolitarnego
w tej części Europy.
– Jak Pan ocenia obecną kondycję
rynku mieszkaniowego w mieście?
Co należy zrobić, by w katowicach było więcej tanich mieszkań? Czy samorząd w jakimś stopniu wspomaga sek-

tor prywatny w budownictwie mieszkaniowym?
– Kondycja rynku nieruchomości niestety jest uzależniona od sytuacji finansowej
w Polsce i na świecie. Obserwujemy jednak nieco większe zainteresowanie rynkiem nieruchomości. Warto w tym miejscu
podkreślić, że wg. wielu raportów Katowice pod względem ceny mieszkań nadal są
jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc
w Polsce. W ostatnich latach realizowaliśmy inwestycje mieszkaniowe w ramach
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, gdzie tylko w tym roku oddaliśmy do użytku ok. 200 mieszkań. Staramy się również wspierać inwestorów prywatnych – którzy deklarują budowę nowych
osiedli na terenie miasta – dla których gotowi jesteśmy budować infrastrukturę komunikacyjną dla nowych projektów mieszkaniowych. W taki oto sposób powstają
m.in. nowe osiedla mieszkaniowe na Osiedlu Paderewskiego czy w południowych
dzielnicach miasta.
– mimo ogromnych atutów katowice
nie mają opinii miasta jakoś specjalnie
atrakcyjnego. Wydaje się, że nadal
dominują stereotypy – brud, ciężki
przemysł, bieda, brak kultury. my mieszkający w tym mieście wiemy, że jest to
obraz fałszywy, ale jak te krzywdzące
opinie zmienić w kraju i zagranicą?
– Taka ocena bardzo nas boli. Na szczęście w taki sposób Katowice postrzegane
coraz rzadziej. Warto w tym miejscu przytoczyć ostatni raport firmy PriceWaterhouseCooperss. oceniający 11 największych
miast w Polsce. Oceniano w nim m.in. Kapitał Kultury i Wizerunku, będącego miarą
tego, w jaki sposób miasto jest postrzegane zarówno przez mieszkańców jak i osoby „z zewnątrz” Katowice uplasowały się
w tym zakresie na 3 miejscu za Krakowem
i Warszawą, ale wyprzedzając m.in. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Z dumą podkreślę, że kapitał kultury i wizerunku w zakresie kultury wysokiej i kultury życia
codziennego plasuje Katowice odpowiednio na drugim i pierwszym miejscu wśród
badanych miast. To najlepiej dowodzi, że
opinie nt. wizerunku miasta są krzywdzące – stąd też nasze usilne prace nad tym,
aby wizerunek Miasta Katowice ciągle poprawiać.
– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: DANIeL BIeNek

Piotr USZOK, urodzony 9 października 1955 r., żonaty, dwie córki. Od 1998 jest Prezydentem Miasta Katowice. Bezpartyjny, lider społecznego Komitetu Forum Samorządowe i Piotr Uszok.
Od 1990 roku radny, w latach 1994-1998 wiceprezydent, a od 1998 prezydent Miasta Katowice. Ponadto pełnił funkcje m.in. współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu,
prezesa ZMP i UMP, sekretarza stałej polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2007-2011 był przewodniczącym GZM.
Za swoją działalność honorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.
Jest absolwentem AGH w Krakowie. Po studiach pracował w KWK „Murcki” kolejno jako kierownik oddziału, sztygar i nadsztygar.
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Woda
najwyższej
jakości
Rozmowa z JAROsłAwEM KANIą, Prezesem Zarządu
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa wodociągów s.A.
w Katowicach
– kieruje Pan jednym z najstarszych
przedsiębiorstw wodociągowych na terenie woj. śląskiego i kraju. Jego tradycja
sięga 130 lat. Stacja Uzdatniania Wody
„zawada”, od której rozpoczęto w 1882
roku budowanie systemu wodociągów, leży dzisiaj na Szlaku zabytków Techniki.
Jaki jest śląski system zaopatrzenia
w wodę?
– System zaopatrzenia w wodę województwa śląskiego w skali kraju jest postrzegany
jako unikalny. Do miast aglomeracji górnośląskiej dostarczamy wodę spoza zurbanizowanego centrum województwa, głównie
z kaskady Soły oraz ze zbiornika w Goczałkowicach od południa oraz ze źródeł głębinowych na północy. Pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę został rozbudowany
na potrzeby przemysłu w II połowie XX wieku. Dziś dzięki niemu Śląsk nie tylko nie ma
problemów z zaopatrzeniem w wodę, ale dysponujemy większymi o ok. 30 proc. od bieżącej konsumpcji możliwościami produkcyjnymi. Na południu województwa mamy
zlokalizowane stacje bazujące na wodach powierzchniowych, skąd pochodzi 80 proc. naszej produkcji, na północy cztery stacje, które bazują na ujęciach głębinowych. Dzięki
systemowi rurociągów i zbiorników wyrównawczych możemy w każdej chwili przerzucić wodę z jednego krańca województwa
na drugi na odległość prawie 100 kilometrów.
W praktyce awaria czy wyłączenie nawet największego naszego zakładu uzdatniania
wody np. w Goczałkowicach nie będzie przez
naszych odbiorców zupełnie zauważone.
Utrzymanie takiego sytemu jest kosztowne,
natomiast zapewnia on niespotykany poziom
bezpieczeństwa zarówno co do jakości, jak
i pewności dostaw wody.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą obecnie dwa zakłady oraz dziewięć stacji uzdatniania wody. Nasz system zaopatrzenia
w wodę obejmuje 1000 km sieci magistral-

nej. Dostarczamy wodę ponad 3 milionom
mieszkańców woj. śląskiego oraz części woj.
małopolskiego w ponad 60 gminach, które
obejmują obszar 4 500 km². To sprawia, że
jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw wodociągowych w kraju i jednym
z większych w Europie. Obecnie stale unowocześniamy, optymalizujemy i modernizujemy nasz system zaopatrzenia w wodę.
– W sytuacji, gdy nie ma ograniczeń
w dostępie do wody, nie myśli się z reguły o tym, jak duże ma ona znaczenie w codziennym życiu...
– Staramy się uświadamiać znaczenie wody dla gospodarki regionu i kraju. Jest to przecież czynnik decydujący o lokalizacji prawie
każdej inwestycji, a poprzez to dostępność
wody decyduje o rozwoju cywilizacyjnym. Były w historii naszego województwa takie okresy szczególnie w pod koniec lat 80-tych, kiedy wody brakowało w wielu miejscach.
Obecnie na skutek restrukturyzacji przemysłu i zmniejszenia start wody na sieci dysponujemy jej nadwyżkami produkcyjnymi, które, mamy nadzieję, w niedługim czasie
zostaną zagospodarowane na przykład
przez energetykę, która będzie odtwarzała
swoje moce produkcyjne. Znaczenie wody
dla regionu nakłada na nas odpowiedzialność
ochraniania systemu zaopatrzenia w wodę.
– W jakim zakresie w przedsiębiorstwie
wykorzystuje się nowoczesne technologie służące zaopatrzeniu w wodę najwyższej jakości?
– Przedsiębiorstwo stara się wykorzystywać najnowsze technologie na różnych
etapach uzdatniania i dystrybucji wody. Są
to m.in. nowoczesne systemy drenażowe,
ozonowanie, filtracja na węglach aktywnych, automatyka, aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy rur, nowoczesne zespoły pompowe, falowniki, armatura itd.. Staramy
się nadążać za tym, co jest oferowane
na świecie w zakresie technologii uzdatnia-
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nia wody i praktycznie wykorzystujemy
wszystkie dostępne technologie. To zapewnia bardzo wysoki poziom jakości naszego
produktu jakim jest uzdatniona woda. W najbliższych latach mamy zamiar wprowadzać
szerzej technologię dezynfekcji wody promieniami UV. Jest to rozwiązanie techniczne stosowane w Europie w przedsiębiorstwach wodociągowych zaledwie od kilku lat.
Prowadzimy ponadto badania porównawcze
z przedsiębiorstwami wodociągowymi w Polsce i Europie. Dotyczy to m.in. takich zagadnień, jak jakość wody, bezpieczeństwo dostaw, zużycie energii. Porównujemy nakłady
kosztów na uzdatnienie jednego metra sześciennego wody. Wszystko to daje nam obraz, w którym miejscu w skali europejskiej się
znajdujemy. Obecnie przygotowywany jest
kolejny raport, na podstawie którego będziemy mogli ocenić, w jakim zakresie w ostatnim roku zbliżyliśmy się do najlepszych
w branży.
– Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest laureatem licznych nagród, np. „Lider innowacji” m.in. za laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne
oraz linię ozonu i węgla aktywnego. Jakie korzyści z tych inwestycji będą mieli użytkownicy wody?
– Tytuł „Lider innowacji” jest docenieniem
działań, które podjęliśmy w bardzo tradycyjnej branży. Takie rozwiązania, jak linia ozonowania i filtracji na węglu aktywnym w Goczałkowicach oraz gruntowna modernizacja
technologiczna naszego centralnego laboratorium służą dwóm celom. Poprzez technologie ozonowania i filtracji na węglu aktywnym
uzyskujemy bardzo dobrej jakości wodę natomiast poprzez zastosowanie najnowszych
technologii laboratoryjnych możemy tę jakość
stale monitorować i potwierdzać. Dzięki temu mieszkańcy woj. śląskiego otrzymują wodę o bardzo wysokich parametrach fizyko-chemicznych oraz smakowych. Znacząco
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redukujemy ilość chloru, który dotychczas był podstawowym środkiem dezynfekującym. Znacznie
zmniejszyła się też ilość substancji organicznych i ich
pochodnych w wodzie. Dzięki wprowadzeniu spektrometrów, chromatografów oraz nowoczesnych
systemów mineralizacji i destylacji mamy możliwość
przeprowadzenia badań wody wielokrotnie szybciej
i precyzyjniej niż to przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia. Dla przykładu podam, że standardowe testy na obecność bakterii, które są narzucone
rozporządzeniem ministra zdrowia dają wyniki po 72
godzinach, nasze technologie pozwalają na wykrycie szkodliwych bakterii w ciągu 24 a nawet 18 godzin. To poprawia oczywiście bezpieczeństwo epidemiologiczne wody. Jest ona zresztą badana
na każdym etapie procesu uzdatniania. Rocznie wykonujemy ponad 200 tys. badań wody, co świadczy
o tym, jak dużą wagę przywiązujemy w naszym przedsiębiorstwie do jakości produktu. Jest on potwierdzany certyfikatami ISO i certyfikatami w zakresie badań
laboratoryjnych. Przedsiębiorstwo przyjęło i realizuje politykę jakości, której nadrzędnym celem jest zadowolenie klienta z najlepszej jakości wody.
– zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną Parlamentu europejskiego woda nie może być
traktowana jedynie jako produkt handlowy. Jest
dziedziczonym dobrem. Jakie są działania proekologiczne w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za jej zasoby w województwie?
– Duży nacisk kładziemy na optymalizację naszych
systemów w zakresie ograniczania strat surowca jakim jest woda oraz na zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych. Zastosowane
w większości naszych zakładów i stacji układy regulacyjne pracy zespołów pompowych pozwoliły
na zmniejszenie zużycia energii i bardziej stabilną
pracę układu hydraulicznego naszej sieci dystrybucyjnej w zakresie przepływów i ciśnień. Ważnym kierunkiem działań proekologicznych będzie wykorzystanie i rozwijanie alternatywnych źródeł energii.
Celem tego działania jest obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie i lepsze
wykorzystanie jego majątku. Wprowadzamy
do ogrzewania naszych obiektów pompy ciepła. Realizujemy projekt związany z zastosowaniem baterii solarnych. Obecnie prowadzony jest ich montaż
w naszych obiektach. Podjęliśmy współpracę w zakresie wykorzystania naszych obiektów hydrotechnicznych do produkcji „zielonej energii”. Takie projekty są przygotowywane w powołanym w naszym
przedsiębiorstwie Biurze Badań i Rozwoju Technologicznego we współpracy z Wydziałem Strategii
i Rozwoju.
Ponieważ priorytetem w Dyrektywie Wodnej UE
jest w pierwszym rzędzie wykorzystanie wód powierzchniowych, można powiedzieć, że już dziś ją
realizujemy. 80% wody uzdatniamy właśnie na bazie ujęć powierzchniowych, które są w przeciwieństwie do źródeł głębinowych łatwiej odnawialne.
W przyszłości będzie to miało ogromne znaczenie,
bo pozyskiwanie wód ze źródeł głębinowych będzie
się wiązało z większymi opłatami na rzecz środowiska, niż korzystanie z powierzchniowych. Jako
przedsiębiorstwo i region już jesteśmy przygotowani do wyzwań które niosą w zakresie gospodarki wodnej zobowiązania akcesyjne.
Bardzo poważnie traktujemy misję Spółki, która
zawiera się w haśle „Dajemy ludziom wodę,
a woda to życie”.
– Dziękujemy za rozmowę.
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Nagrodadlaﬁrmy
‚‚DANPOL”M.PIECHOTASp.j.
Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe nagrody, które
stanowią dowód szczególnego uznania tylko dla najlepszych,
najciekawszych, a przede wszystkim doskonale zrealizowanych
pod względem prawnym zamówień publicznych. Celem nagród
jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Wręczenie
Kryształów Przetargów Publicznych odbyło się 12 października
2011 r. w Jachrance, w trakcie uroczystej gali otwierającej
VI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.
Patronat honorowy nad III edycją kryształów Przetargów
Publicznych objęli:
Wiceprezes Rady Ministrów, Waldemar Pawlak, Minister
Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Patronat medialny nad nagrodą sprawował miesięcznik
„Inwestycje Sektora Publicznego”
W kategorii „Zadania związane z ochroną środowiska”
Kapituła za najlepsze zadanie zrealizowane w 2010 r. przez
firmy wykonawcze uznała zadanie wykonane przez DAN PoL
m. PIeCHoTA SPÓŁkA JAWNA pn. „Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w mieście Mikołów, ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej, kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą i modernizacją źródeł ciepła”.
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Atuty
gminy
Rozmowa
z EUGENIUsZEM
KAPUŚNIAKIEM
– wójtem Gminy Żarnowiec
Wójt Gminy Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak

– W czasie niedawnej uroczystości XIV Gali Budownictwa odbierał
Pan osobiście Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa. Jest to duże wyróżnienie dla samorządu. od wielu lat kieruje Pan Gminą Żarnowiec, co w tym
czasie zmieniło się w gminie. Czy ten
okres został dobrze wykorzystany?
– Mam zaszczyt kierować gminą Żarnowiec od 31 lat. Sadzę, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Próbowaliśmy,

w zależności od priorytetów Państwa
i potrzeby mieszkańców, wykorzystać
tzw. każde pięć minut.
I tak: w latach 80. ubiegłego wieku przeprowadziliśmy reelektryfikację oraz budowę dróg, a jest ich na terenie gminy ponad 150 km.
Lata 90. to budowa ujęć wodnych
i 130 km wodociągu, melioracja użytków
zielonych, budowa remiz strażackich,
telefonizacja.

Rynek w Żarnowcu
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XXI wiek to nowe wyzwania takie jak:
reorganizacja sieci szkół oraz ich doposażenie, budowa oczyszczalni ścieków
i kanalizacji sanitarnej, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych, adaptacja budynków po byłych szkołach i remizach
na świetlice wiejskie.
Budowa nowoczesnego Przedszkola
Publicznego, gdzie każdemu dziecku
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniamy dowóz, wyżywienie oraz dodatkowe zajęcia z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej,
języka angielskiego. Możemy powiedzieć, że 100% dzieci objętych jest opieką przedszkolną.
Nasze gimnazjum wyposażone jest
bardzo dobrze, w tym w każdej klasie zainstalowane są tablice interaktywne.
Ze spół Szkół Rol ni cze Cen trum
Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
kształci młodzież w różnych kierunkach.
– Jakie – zdaniem Pana – są główne przeszkody i bariery ograniczające rozwój małych, podobnych do Żarnow ca, miej sco wo ści w na szym
kraju?
– Gmina Żarnowiec to gmina rolnicza
o najmniejszym zaludnieniu w woj. śląskim 38 osób/km² i trudno jest przy dotacji, subwencji lub podatku dochodowym
PIT, który zależny jest od dochodów i ilości mieszkańców, wybudować i utrzymać
rozproszoną infrastrukturę cywilizacyjną. Zrównoważony rozwój kraju wymaga,
aby takie czyste i zielone tereny wiejskie
jak gmina Żarnowiec, przy ograniczonych
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Gminny Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu (Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej)

dochodach własnych, mogły aplikować
o środki unijne z mniejszym procentowo
udziałem własnym.
– Jakie są atuty gminy Żarnowiec.
Czym staracie się pozyskiwać inwestorów i na jakim inwestorze najbardziej
wam zależy?
– Atutami gminy Żarnowiec są czyste
rolnicze tereny, w tym: 2 tysiące ha łąk
oraz 1,9 tysiąca ha lasów, dobra infrastruktura w tym: 40 km szlaków rowerowych, spływy kajakowe rzeką Pilicą,
Stadnina Koni w Udorzu, jedna z największych w Polsce produkcji mleka około
30 mln litrów.
– Czy Żarnowiec korzysta z unijnych
funduszy strukturalnych, jak je pozyskuje i na co przeznacza?

Stadion sportowy Trzy Złote Korony w Żarnowcu

Kompleks Szkół im. Jana Pawła II w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej – Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

– W ostatnim okresie jak na 5 tysięczną gminę udało nam się pozyskać ponad 4 mln zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego Kapitał Ludzki. Ponadto
wykorzystujemy środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej.
Bez tego znaczącego wsparcia przy naszych niewielkich dochodach własnych nie
byłaby możliwa realizacja tak wielu zadań
inwestycyjnych.
– Jak Pan wyobraża sobie Żarnowiec
za kolejne kilka lat? Jakie ma Pan marzenia dotyczące rozwoju tego regionu?
– Mam nadzieję, że przy sprzyjających
warunkach ekonomicznych mieszkańcy

mojej gminy będą kontynuowali daleko
idącą specjalizację produkcji rolniczej.
Duża część mieszkańców gminy, którzy mają niewielkie gospodarstwa rolne,
będzie pracowała na rzecz rolnictwa,
jeszcze inni będą dobrymi drogami dojeżdżali do pracy, w dużych aglomeracjach
miejskich.
Zapewne będziemy wykorzystywali odnawialne źródła energii (Farma wiatrowa,
Biogazownia).
Wykorzystamy atuty przyrodnicze, krajobrazowe oraz położenie. W promieniu
około 70 km. mamy: Katowice, Kraków,
Częstochowę, Kielce.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał DANIEL BIENEK

EUgEniUSZ KaPUśniaK
Naczelnik, następnie Wójt od 31 lat.
Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Żonaty – żona emerytowana nauczycielka
Córka – dr nauk medycznych
Syn – prawnik
Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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AgencjaRozwojuLokalnego S.A.w Sosnowcu,kierowana przez
Pana PrezesaJana Szota,jestpostrzegana jakoinstytucjadynamicznierozwijającasięw obszarzewsparciadlamałych
i średnichprzedsiębiorstw.Oferowanesąróżnorodneinstrumenty,któremajądecydującywpływna ichsukcesrynkowy.
Czymożenampano nimopowiedzieć?
wspólnie uzgodnione zabezpieczenie, w zależności od skali ryzyka.
Fundusz Poręczeń kredytowych dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem Funduszu Poręczeń kredytowych jest
ułatwienie otrzymywania kredytów w bankach,
poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających ich spłatę. Kredytów udzielają Getin
Bank S.A., Bank BPH S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Spółdzielczy w Będzinie, Bank
Polskiej Spółdzielczości, Bank PKO S.A.
oraz inne banki. Beneficjentami funduszu są
mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Aktualnie
fundusz rozszerzył swoją ofertę i poręcza również pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe.

Agencja spełniając rolę partnera przedsiębiorcy oferuje wszystkie instrumenty wsparcia, takie jak usługi finansowe, doradcze, szkoleniowe, informacyjne. Głównymi instrumentami
wsparcia są fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
Lokalny Fundusz Pożyczkowy dla mikro
i małych przedsiębiorstw.
Beneficjentami Funduszu są wyłącznie mikro
i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. Pożyczki przeznaczone są na inwestycje oraz na finansowanie zakupów o charakterze niekonsumpcyjnym, w wyniku których
powstają nowe miejsca pracy, bądź utrzymany zostaje dotychczasowy stan zatrudnienia.
Zasady udzielania pożyczek:
• mak sy mal na kwo ta po życz ki udzie lo na na pod sta wie jed nej umo wy wy no si 120 000 zł,
• mi ni mal na wy so kość wkła du wła sne go
w przedsięwzięcie współfinansowane pożyczką powinno wynosić 30%
• pożyczki udzielane są na okres nie przekraczający 60 miesięcy,
• maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy,
• pożyczki oprocentowane są w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej, powiększoną o marżę,
• od udzielonej pożyczki fundusz pobiera jednorazową prowizję w wysokości 1-3%.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest wystawiony przez pożyczkobiorcę weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz inne

Warunki i tryb udzielania poręczeń:
• wniosek o udzielenie kredytu wraz z pozostałymi dokumentami wnioskodawca składa
w banku udzielającym kredytu lub funduszu
udzielającym pożyczki,
• po rę cze nie jest ter mi no we i udzie la ne
na okres zgodny z okresem kredytowania,
nie dłuższy niż 5 lat,
• poręczenie udzielone są do maksymalnej wysokości 70% kwoty przyznanego kredytu, nie
więcej niż 250 000 zł. W przypadku kredytów odnawialnych maksymalne poręczenie
wynosi 50% kwoty przyznanego kredytu, nie
więcej niż 100 000 zł,
• od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera jednorazową prowizję w wysokości 1-3%
wartości udzielonego poręczenia.
Zasady udzielania poręczenia. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia jest weksel in blanco kredytowany wraz z deklaracją wekslową. Agencja
może żądać od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia, w szczególności, jeżeli projekt
będący przedmiotem kredytowania obarczony jest wysokim ryzykiem.
Bezpłatny Punkt konsultacyjny mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
W Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. funkcjonuje bezpłatny Punkt Konsultacyjny, który
świadczy usługi informacyjne dla mikro,
ma łych i śred nich przed się biorstw oraz
osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Doradztwo i informacja dla MŚP oraz szeroko rozumiana edukacja. Wsparcie tego rodzaju jest sektorowi MŚP niezwykle potrzebne,
Do dyspozycji firm stawiamy nasz Punkt
konsultacyjno-Doradczy, gdzie przedsiębior ca mo że uzy skać bez płat ną po ra dę
prawną, finansową i ekonomiczną. Pomagamy również przedsiębiorcom w wypełnieniu
wniosków o fundusze unijne.
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ośrodek Szkoleń, Promocji zatrudnienia
i Doradztwa zawodowego.
Działający w ramach Agencji Ośrodek Szkoleń Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego składa się z dwóch struktur to jest:
1. Ośrodek Szkoleń, posiadający status niepublicznej placówki kształcenia.
2. Biuro Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego, które działa na podstawie zezwolenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej Nr rejestru 54/1a.
Ośrodek Szkoleń Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego dysponuje ofertą szkoleniową, dostosowaną do potrzeb kadry menadżerskiej, mająca na celu podniesienie jej
kwalifikacji zawodowych. Jest to wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i państwach Unii Europejskiej,
przepisów prawnych, szczególnie dotycząca
kodeksu spółek handlowych, prawa układowego i upadłościowego, prawa pracy i innych.
Agencja swoje wypracowane środki przeznacza na działalność statutową. Natomiast
atutem Agencji są nasze osiągnięcia i wyróżnienia oraz posiadane certyfikaty.
Agencja wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością wg. normy ISO 9001:2009. Certyfikat Zarządzania Jakością w zakresie usług
doradczych, finansowych, szkoleniowych, informacyjnych oraz obsługi inwestorskiej został
przyznany Agencji przez firmę audytorską.
Posiadamy również akredytacje krajowego
Systemu Usług (kSU) dla małych i średnich
przedsiębiorstw (mŚP) w zakresie usług: doradczych, finansowych, szkoleniowych, i informacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
Agencja jest wpisana do centralnego rejestru
instytucji szkolących i doradczych prowadzonego przez Komisję Europejską w Brukseli pod numerem POL – 100302.
W swojej 15 letniej działalności za swój profesjonalizm i rzetelność działania zostaliśmy
docenieni przez Krajowa Izbę Gospodarczą
w Warszawie, czego efektem było dziesięciokrotne nadanie ARL S.A. tytułu „Przedsiębiorstwo Fair-Play” (za lata 2001-2010). W 2010
roku otrzymaliśmy również nagrodę specjalną Platynową Statuetkę.

Zapraszamydo współpracy
AgencjaRozwojuLokalnego S.A.
ul.Teatralna 9, 41-200Sosnowiec
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10
fax 32 293 37 31
e-mail:arl@arl.org.plwww.arl.org.pl
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MostostalWarszawaSAbuduje...

DlanaukiwChorzowie
Mostostal Warszawa SA realizuje w Chorzowie Śląskie Uczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Inwestorem obiektu położonego na terenach
powojskowych przy ul. 75 Pułku Piechoty
jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Centrum będzie służyło nie tylko UŚ, ale pozwoli zintegrować różne ośrodki akademickie i badawcze.
Mostostal Warszawa SA realizuje
liczne projekty w sferze szkolnictwa, kultury i sportu. Firma buduje obiekty
uczelniane dla uniwersytetów w Poznaniu, Toruniu, Opolu oraz dla Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Stawia budynek biblioteki dla Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach oraz rozbudowuje bazę
dydaktyczną łódzkiej Szkoły Filmowej.
Jest wykonawcą siedziby Filharmonii
Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie
oraz Narodowego Forum Muzyki we
Wrocławiu. Na zlecenie samorządów
oraz uczelni wyższych uczestniczy
w rozbudowie akademickich oraz gminnych i miejskich obiektów sportowych.

Realizowany budynek ma być obiektem
o ciekawej architektonicznie bryle, a nadto spełniać zróżnicowane wymogi funkcji.
Pomimo, że jest adaptacją struktury UAM
Morasko (Poznań), realizowanej od połowy lat 80-tych XX w., odpowiada światowym tendencjom kształtowania kampusów uni wer sy tec kich. Uzy ska no to
poprzez użycie współczesnych materiałów wykończeniowych oraz zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Obiekt jest podzielony na dwa bloki funkcjonalne. Blok południowy o funkcji otwartej, reprezentacyjnej, w której zlokalizowano przestrzenie integracyjne takie jak: hol
wejściowy, pracownię nauki na odległość,
centrum dydaktyczne z trzema salami wykładowymi, bibliotekę multimedialną oraz pomieszczenia administracji kampusu. Blok północny, ukształtowany w formie podkowy,

zawiera pokoje pracowników naukowych, laboratoria oraz pomieszczenia pomocnicze
spięte układem komunikacyjnym.
Ar chi tek tu ra no wo pro jek to wa ne go
obiektu ma posiadać indywidualny wyraz,
a jednocześnie doskonale wpisywać się
w otoczenie. Obiekt ten ma się odznaczać
dużą subtelnością, klarownym układem
funkcji, ma oferować użytkownikom nie tylko przestrzenie do pracy, ale również przeżycia estetyczne.
Zastosowany w tym projekcie system solarny pozwala na uzyskanie nie tylko ciepłej
wody użytkowej, technologicznej, centralnego ogrzewania, ale także, co jest nowatorskim rozwiązaniem na skalę Europy, bezpośredniej zamiany uzyskanego z solarów
ciepła na chłód. Daje to możliwość uzyskania około 40 % zapotrzebowania czynnika
do instalacji klimatyzacji.
• Wartość całkowita projektu 103 352 654
PLN • Środki finansowe oraz źródła finansowania • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 54 978 000 PLN • Dotacja Województwa Śląskiego 20 000 000 PLN
• Dotacja Miasta Chorzów 4 000 000 PLN

Mostostal Warszawa SA należy do ścisłej elity polskich przedsiębiorstw przemysłowych i ma za sobą 65 lat bogatej tradycji. Swoją działalność prowadzi we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie.
Jako generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa SA realizuje wszelkiego rodzaju obiekty z zakresu budownictwa inżynierskiego, ogólnego, przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki oraz infrastruktury drogowej. W swoim działaniu firma łączy etos i wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną
organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
Acciona SA to główny udziałowiec Mostostalu Warszawa SA. Hiszpańska spółka jest notowana na madryckiej giełdzie i działa w 60 krajach na 6 kontynentach – w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii.
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Święto
śląskichbudowlanych
Tegoroczny Śląski Dzień Budowlanych odbył się
28 września w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu marszałkowskiego w katowicach i podobnie jak w roku ubiegłym był
połączony z konferencją „III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” zorganizowaną przez Śląską
Izbę Budownictwa oraz Śląską okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
Po uroczystym powitaniu gości przez przewodniczącego
Rady ŚlOIIB Franciszka Buszkę i Prezydenta Śląskiej Izby
Budownictwa Tadeusza Wnuka rozpoczęto część oficjalną,
podczas której Marszałek Województwa Śląskiego – Adam
Matusiewicz i Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz
Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew
Janowski, wręczyli zaszczytne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody dla przedstawicieli branży budowlanej z naszego regionu.
Prestiżowy tytuł „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, przyznawany przez Śląską Izbę Budownictwa,
trafił do Stanisława Kaszowskiego, prezesa firmy „SKOBUD”
z Żywca i Tadeusza Donocika, prezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach (o nagrodzonych piszemy
na str. 12-13.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczono także medale za długoletnią służbę, a także odznaczenia
resortowe, którymi uhonorowano wyróżniających się pracowników firm budowlanych oraz osoby aktywnie działające
na rzecz budownictwa na Śląsku.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymały firmy „BUDUS” SA oraz „PRoBeT” Sp. z o.o.

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” SA, z tytułu Jubileuszu 60-lecia działalności, uhonorowane zostało Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”.
„BUDUS” Spółka Akcyjna jest firmą specjalizującą się
w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych.
W realizacjach umów występuje jako generalny realizator lub generalny wykonawca inwestycji „pod klucz”, wykonawca bezpośredni lub podwykonawca – w zależności
od powierzonego zlecenia.
Jej historia sięga 1951 roku kiedy to powstało Katowickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane z siedzibą
w Katowicach. Od tego momentu, pomimo ogromnych przemian zarówno społecznych jak i gospodarczych, firma nieprzerwanie prowadzi swoją działalność.
Okres utrzymywania się na rynku oraz osiągane wyniki
dowodzą jej rzetelności, fachowości jak również umiejętności dostosowania się do postępu technologicznego oraz poważnych wahań koniunkturalnych na rynku budownictwa.
Przez ponad pół wieku istnienia Katowickie Przedsiębior-
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Prezes Zarządu firmy „BUDUS” SA Leon Ucka odbiera z rąk Zbigniewa Janowskiego, członka Kapituły odznakę „Zasłużony dla Budownictwa”

stwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. na stałe
wpisało się w historię budownictwa regionu śląskiego.
Większość znaczących obiektów w tym regionie powstała przy bezpośrednim udziale Spółki. Należą do nich między innymi: popularny „Spodek”, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Stadion Śląski, Wojewódzka
Komenda Policji w Katowicach, stacje uzdatniania wody
w Dziećkowicach i Goczałkowicach.
W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono wyspecjalizowane jednostki zajmujące się wykonawstwem robót
ogólnobudowlanych, inżynieryjnych oraz montażowych.

Prezes Leon Ucka przedstawia osiągnięcia firmy „BUDUS”

DZIEŃ BUDOwLANYCH 2011

Struktura taka pozwala na podejmowanie realizacji kompleksowych, jak również mniejszych, specjalistycznych zadań.
Jakość usług oferowanych przez Spółkę zapewnia wdrożony system zarządzania jakością w zakresie budowy i montażu kompletnych obiektów budowlanych, zgodny z normą
DIN EN ISO 9001:2008.
W trakcie uroczystości odznaczeni zostali ZŁOTYMI „MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownicy BUDUS SA: Urszula Głodzik
i Henryk Rek.

nych w budownictwie, które wykorzystywała w swojej
działalności w kraju.
PPWB PROBET pozyskiwał do współpracy partnerów zagranicznych będących liderami technologicznymi rynków materiałów budowlanych i chemii budowlanej, którym ułatwiał
wejście na polski rynek, na przykład:
• we współ pra cy z In sty tu tem Tech ni ki Bu dow la nej
w Warszawie PPWB PROBET prowadził innowacyjną
działalność usługowo-handlową, wprowadzając na rynek polski specjalistyczne materiały i rozwiązania technologiczne

* * *
Drugą firmą wyróżnioną Odznaką Honorową „Zasłużony
dla Budownictwa” jest przedsiębiorstwo „PROBET” Sp.
z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Budownictwa PROBET Sp. z o.o. stanowi trzon dwóch klastrów
branżowych: budowlanego i motoryzacyjnego, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 1. Działalność PPWB PROBET polega na tworzeniu warunków
do rozwoju i współpracy firm działających w obu klastrach. Struktura tych klastrów pozwala należącym do nich
firmom korzystać z wspólnie rozwiniętych umiejętności, technologii i infrastruktury. Poprzez rozwój i wymianę wiedzy oraz
ograniczenie ryzyka oparte na kapitale zaufania, firmy należące do poszczególnych klastrów zwiększają swoją kon-

Prezes Tomasz Tyc mówi o dokonaniach firmy „PROBET”

z za kre su che mii bu dow la nej. Fir ma PRO BET by ła
pierwszym w Polsce dealerem szwajcarskiego koncernu
chemii budowlanej SIKA oraz niemieckiego koncernu
ADIMENT – leaderów rynku chemii budowlanej w Europie
• w latach 1996-2000 PPWB PROBET, wspólnie z niemieckim koncernem Heidelberg Zement – czwartym na świecie
producentem materiałów budowlanych, tworzył holding
producentów betonu towarowego obejmujący swym zasięgiem południową Polskę. Wytwórnie usytuowane były
w Częstochowie, Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Krakowie,
Tychach i Nowym Targu. Miesięczna wielkość produkowanego przez holding betonu wynosiła 22 tys. m3.
W połowie lat 90. firma PROBET poszerzyła zakres swojej działalności o usługi motoryzacyjne
„Zasłużony dla Budownictwa” firma „PROBET” Sp. z o.o., nagrodę odebrał
Prezes Zarządu Tomasz Tyc

kurencyjność i efektywność, stając się atrakcyjnymi partnerami biznesowymi dla firm spoza klastra.
Działalność w branży budowlanej: PROBETU to usługi budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego i drogowego oraz specjalistyczne usługi budowlane, projektowe, laboratoryjne.
Firma PROBET Sp. z o.o. powstała w 1986 roku jako jedna z pierwszych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
w ówczesnym województwie katowickim.
Początkowo działalność PPWB PROBET koncentrowała się na usługach budownictwa ogólnego i przemysłowego w kraju i za granicą (Austria, Rosja, Niemcy). M.in. w latach 1990-2004 firma posiadała własny oddział budowlany
w Niemczech, współpracując na tym rynku z wieloma poważnymi inwestorami i firmami wykonawczymi, zatrudniając za granicą ok. 200 osób. Dzięki współpracy z partnera mi za gra nicz ny mi fir ma gro ma dzi ła do świad cze nie
i uzyskiwała dostęp do najnowszych technologii stosowa-

Odznaczeni James Jurczyk, i Ewa Dworska w towarzystwie od lewej Franciszka Buszki, Tadeusza Wnuka oraz Stefana Czarnieckiego
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Stanisław kaszowski.
Lider przedsiębiorczości budowlanej
Kapituła Konkursu „Śląskie Budowanie”
nadała zaszczytny tytuł „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
Lau da cja
przed sta wio na
przez
Franciszka Buszkę, Wiceprzewodniczącego Kapituły.

N

agradzamy dziś osoby tworzące
współczesne oblicze gospodarcze
regionu.
Wyrażamy uznanie dla przedsiębiorczości, stanowiącej najważniejszą cechę
gospodarki rynkowej, uznanie dla ludzi
sukcesu, do którego prowadzi trudna droga.
Stanisław Kaszowski urodził się na Podkarpaciu. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Brzozowej, podjął studia
na Politechnice Krakowskiej, które ukończył w 1977 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego.
Zdolny inżynier. Wyróżniający się organizator przedsięwzięć budowlanych.

Jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś
ważnego, trudnego i ciekawego, a zarazem wymaga pracowitości, oddania i talentu.
Swoje umiejętności inżynierskie uzyskuje pracując na Uczelni, budując Hutę Katowice, a następnie pracując w Rejonowym Przedsiębiorstwie RemontowoBudowlanym w Żywcu.
Zajmuje kolejno stanowiska od inżyniera budowy, kierownika budowy, do kierownika grupy robót.
W 1989 r., jako założyciel i współwłaściciel, tworzy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, „SKOBUD” Sp. z o.o.
w Żywcu którym kieruje do dnia dzisiejszego Jako Prezes Zarządu.
Dzięki swojej przedsiębiorczości i zaangażowaniu stworzył i zorganizował
od podstaw, od przysłowiowej „taczki”,
przedsiębiorstwo zdolne obecnie realizować nawet największe zadania z zakresu budownictwa ogólnego i inżynie-

ryjnego, konkurując z powodzeniem
z firmami z terenu krajów Unii Europejskiej,
Dziś, Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego „SKOBUD” Sp. z o.o. występuje najczęściej jako generalny wykonawca obiektów budowlano-inżynieryjnych,
wraz z infrastrukturą techniczną, dysponując ponad 100-osobową kadrą i własnym potencjałem wykonawczym.
Takie firmy decydują dziś o rozwoju
polskiej gospodarki, biorąc na siebie ciężar tworzenia i utrzymania warsztatów
pracy.
Odważny, odpowiedzialny manager,
Wychowawca licznej kadry kierowniczej.
Cechuje go szacunek dla drugiego człowieka i poczucie niesienia pomocy innym.
Są ludzie, którzy posiadają wyjątkową
cechę – nie wiedzą, że czegoś nie da się
zrobić – dlatego czynią tak wiele.
Myślę, że mgr inż. StanisławKaszowski do takich ludzi należy.

Laureat w gronie Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego, Adama Matusiewicza – Marszałka Województwa Śląskiego i Tadeusza Wnuka
– Prezydenta Śląskiej Izby Bydownictwa
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Tadeusz Donocik.
Wybitny kreator przedsiębiorczości

Laureat w towarzystwie Adama Matusiewicza – Marszałka Województwa Śląskiego i Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego

Kapituła Konkursu „Śląskie Budowanie”
nadała zaszczytny tytuł „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
Laudacja przedstawiona przez Tadeusza
Wnuka, Przewodniczącego Kapituły.

H

onorujemy dzisiaj osobowości,
tworzące historię polskiej przedsiębiorczości, będącej – fundamentem – wielce wymiernego rozwoju gospodarczego, przemian społecznych –
a jeszcze szerzej – cywilizacyjnych regionu i kraju w minionym 20-leciu.
Przed chwilą wyróżniony został Pan
Prezes Stanisław Kaszowski – będący
najlepszym przykładem i uosobieniem
przejścia organizacji gospodarczych budownictwa przez trudne procesy transformacji ustrojowej oraz rozległe zmiany
strukturalne i własnościowe.
By ło to moż li we dzię ki two rze niu
przez inne osobowości systemowych
warunków twórczego i aktywnego powstawania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych – Kreatorów przedsiębiorczości.

Jest nim niewątpliwie Pan Tadeusz
Donocik. Założyciel i twórca oraz nieprzerwanie Prezes – Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach. Dzisiaj będącej jedną z największych i najprężniej
działających organizacji samorządu gospodarczego w regionie i kraju. Z niezmiennie najważniejszą misją jaką jest
wspieranie przedsiębiorczości.
Posiadaną wiedzę, znajomość uwarunkowań społeczno-prawnych, otoczenia regionalnego, krajowego międzynarodowego przemieniał Pan TadeuszDoncik
w konkretne działania – aby powstające
małe i średnie firmy znajdowały szansę
i drogę do sukcesu nawet w niesprzyjających warunkach.
Przekonywał i przekonuje, że dorównywanie najlepszym, skuteczne konkurowanie i stawianie sobie ambitnych celów to cechy charakteru prawdziwego przedsiębiorcy.
Sam te najlepsze cechy posiada. Cechuje Go odwaga w działaniu i myśleniu,
niespożyta energia, zapał i wytrwałość.
Gdy realizuje jakiś plan, robi to metodycznie, konsekwentnie, wytrwale, skutecznie.

Z wielką osobistą kulturą układa relacje z otoczeniem. Postępuje zgodnie
z wartościami etycznymi.
Jest inicjatorem wielu znaczących
przedsięwzięć w skali regionu i kraju.
Wśród nich prestiżowych Laurów Umiejętności i Kompetencji oraz Śląskiej Nagrody Jakości.
Jesteśmy w przededniu organizowanego przez Regionalną Izbę – l Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – kolejnego śmiałego pomysłu
TadeuszaDonocika.
Swą wieloletnią działalnością, bogatym
dorobkiem zawodowym i społecznym, facho wą wie dzą oraz do świad cze niem – Pan Prezes Tadeusz Donocik zyskał powszechne uznanie społeczności
budowlanej kraju i regionu.
Z takim niekwestionowanym przekonaniem, uznając Jego wielkie zasługi dla rozwoju i umacniania Śląskiego Budownictwa, kapituła Nagród i Wyróżnień Śląskiej
Izby Budownictwa honoruje Pana Tadeusza Donocika – Tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
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Działalność PBo SkoBUD Sp. z o.o. to szeroko pojęte usługi ogólnobudowlane – obsługa
w zakresie całego procesu inwestycyjnego – projektowanie, prowadzenia i wykonawstwo robót
budowlanych.
Na liście dokonań firmy znajduję się ponad 200 zrealizowanych inwestycji. Zamawiającymi i inwestorami były jednostki państwowe, podmioty gospodarcze oraz inwestorzy prywatni.
Ponad 80% wszystkich realizacji to zadania wykonywane w ramach zamówień publicznych.

PBo SkoBUD Sp. z o.o. to przede wszystkim ludzie. Zatrudnienie wynosi obecnie ok. 200
osób, w tym ok. 60-ciu inżynierów – kadra inżynieryjno-techniczna o wysokich kwalifikacjach. Dla
większości z nich praca w naszej firmie była pierwszą pracą i tutaj właśnie uzyskali oni odpowiednie kwalifikacje i zdobyli doświadczenie niezbędne do pro wa dze nia nie jed no krot nie bar dzo
trudnych realizacji.
W okresie 20 lat działalności firma otrzymała
dużo wyróżnień, dyplomów i podziękowań za wzorowo wykonane prace. Posiada także certyfikaty ISo 9001: 2000 i AQAP 2120: 2006. mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej w Polsce
i na świecie rok 2009 jest jednym z najlepszych
okresów w historii firmy. Jest to m. in. efekt podjętych działań, w tym również działań trudnych.
Ogólna sytuacja firmy pozwala bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Firma SkoBUD jest członkiem Śląskiej
Izby Budownictwa.

AUTORYTET – BUDOwNICTwA I GOsPODARKI ŚLąsKIEJ

Jarosław Żelazowski.
Wybitna postać śląskiego budownictwa

JAROsłAw ŻELAZOwsKI
PREZEs ZARZąDU
PRZEDsIĘBIORsTwA BUDOwNICTwA OGÓLNEGO
I UsłUG TECHNICZNYCH „ŚLąsK” sP. Z O.O.
w KATOwICACH

P

an Jarosław Żelazowski należy
do elitarnej grupy najwybitniejszych
postaci śląskiego budownictwa.
Pod jego kierownictwem, funkcjonujące
od ponad dwudziestu lat Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” w Katowicach osiągnęło zasłużenie wysoką pozycję na rynku śląskich
przedsiębiorstw budowlanych.
To dzięki talentowi organizacyjnemu, wiedzy fachowej, zaangażowaniu oraz prawdziwemu instynktowi ekonomicznemu
Prezesa Żelazowskiego, PBOiUT „Śląsk”
pozostawiło imponujące, trwałe ślady
w pejzażu architektonicznym województwa
śląskiego. Przedsiębiorstwo kierowane
przez Pana Żelazowskiego zajmuje się bowiem realizacją wszelkiego typu robót
budowlano-montażowych o wszechstronnym, skomplikowanym profilu technologicznym, prowadzonych często w bardzo
trudnych warunkach. Obiekty zbudowane
lub zmodernizowane przez PBOiUT „Śląsk”
są powszechnie znane i wysoko oceniane zarówno przez fachowców, jak również
przez osoby dalekie od budownictwa.
Na długiej firmowej liście realizacji znajdują się między innymi tak znane obiekty
kulturalne jak: Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka Miejska w Jaworznie, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej, Opera Śląska
w Bytomiu, Kino Muza w Sosnowcu.
Ze sfery bazy sportowej należy wymienić: Basen Kryty w Gliwicach, Halę Widowiskowo-Sportową w Cieszynie, Halę
MOSiR w Katowicach, Boisko Słowian
w Katowicach, Stadion w Marklowicach.

PBOiUT potrafiło bardzo umiejętnie rewaloryzować stare obiekty, tak aby przy zachowaniu walorów zabytkowych, tknąć
w nie nowoczesność. Mowa jest tutaj
o budowlach w których znajdują się: PZU
Życie w Katowicach, Pałac Ślubów w Katowicach, Zamek Piastowski w Raciborzu,
Akademia Muzyczna w Katowicach.
Uwagę przechodniów i uznanie mieszkańców wzbudzają osiedla: Osiedle Przystań w Katowicach, Osiedle Zgrzebnioka
w Katowicach, Osiedle ul. Narutowicza
w Katowicach.
Przedsiębiorstwo kierowane przez Prezesa Jarosława Żelazowskiego zapisało się
także bardzo dobrze w sferze inwestycji
oświatowych, realizując: Wydział Teologii
UŚ w Katowicach, PWSZ w Oświęcimiu,
Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.
Bardzo znane są i chwalone zrealizowane przez PBOiUT obiekty o charakterze
biurowym usługowym, takie jak: KAMSOFT
w Katowicach, ERGO HESTIA w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Chorzowie, Urząd
Miejski w Jastrzębiu Zdroju, Bank PKOBP

w Katowicach, Bank Śląski w Katowicach, Bank PKOBP w Sosnowcu, Bank
Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju.
Współczesny rynek budowlany staje
się polem bezwzględnej walki konkurencyjnej. Wymaga to świadczenia usług
o najwyższej jakości, rzetelności i terminowości wykonania, ale przede wszystkim
konkurencyjnych cen i dobrej kondycji finansowej. Niezbędne staje się ciągłe doskonalenie i dalsza pielęgnacja już przyjętych rozwiązań organizacyjnych. W tym
celu Przedsiębiorstwo pod kierunkiem
Prezesa Jarosława Żelazowskiego opracowało na własne potrzeby i wdrożyło System Zapewnienia Jakości oparty na wymogach określonych w normach DIN EN ISO
serii 9000. Począwszy od roku 2000, kiedy PBO „Śląsk” uzyskało pierwszy Certyfikat, stale utrzymywane, doskonalone
i aktualizowane są wymogi określane
przez kolejne wydania norm. Aktualnie
„Śląsk” posiada Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości wg normy ISO 9001:2008
oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy AQAP 2120:2009.

Jarosław Żelazowski urodził się 3 marca 1957 r. w Sokołowie Podlaskim. Jest absolwentem Politechniki
Warszawskiej, Budownictwo (Konstrukcje Budowlane).
PBO „Śląsk” zostało założone w 1986 roku przez zespół doświadczonych, polskich inżynierów budownictwa.
Obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników, w tym doświadczoną kadrę techniczno-inżynierską, posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia techniczno-budowlane. Na polskim rynku działa już ponad dwie dekady. W tym czasie udało się wypracować nie tylko dobrą pozycję na rynku śląskich przedsiębiorstw budowlanych, ale także wykreować wizerunek, który zapewnia spółce „Śląsk” status godnego zaufania partnera
zachowującego wszelkie wymagane standardy wykonawcze i handlowe. Wyrazem tego są liczne nagrody
i wyróżnienia przyznane firmie przez różne organizacje i gremia. Ważnym momentem w działalności firmy
była decyzja o związaniu kapitałowym ze strategicznym partnerem. W wyniku transformacji na rynku kapitałowym aktualnie PBOiUT „Śląsk” znajduje się w strukturze holdingu STRABAG.
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Pałac Ślubów w Katowicach

Przedsiębiorstwo prowadzi od 1986 roku nieprzerwaną działalność w branży budowlanej na terenie Polski realizując:
● generalne i kompleksowe wykonawstwo wraz ze wszystkimi
specjalistycznymi pracami instalacyjnymi obiektów użyteczności
publicznej, biurowych i mieszkalnych, a także sportowych, hotelowo – restauracyjnych oraz przemysłowych;
● generalną i kompleksową realizację inwestycji w zakresie budownictwa przemysłowego inżynieryjnego i ekologicznego oraz infrastruktury socjalno-technicznej;
● realizacje pod klucz banków, szkół, przedszkoli, bibliotek pawilonów handlowych i hal sportowych;
● prace adaptacyjne modernizacyjne i remontowe z wykorzystaniem
najnowszych technologii i najnowocześniejszych rozwiązań projektowych, roboty konserwatorskie w zakresie renowacji wnętrz
oraz elewacji budynków zabytkowych;
● opracowania projektowe we wszystkich branżach budownictwa
ogólnego i przemysłowego oraz obsługę geodezyjną;
● dostawę i układanie betonu, transport materiałów budowlanych, montaż konstrukcji stalowych i drewnianych, montaż okładzin ścian a także roboty dachowe, budowę tarasów, układanie chodników, roboty drogowe oraz prace w zakresie małej architektury

Wnętrze Pałacu Ślubów w Katowicach

Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Myniemówimyo jakości
–myjąrealizujemy!

Hala Widowiskowo Sportowa w Cieszynie

Scena Teatru Rozrywki w Chorzowie

Basen kryty na kąpielisku Leśnym w Gliwicach
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Debatao barierachprocesów
inwestycyjno-budowlanych
Otwarciakonferencjidokonalijejwiodącyorganizatorzy–TadeuszWnuk–PrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa
orazFranciszekBuszka–PrzewodniczącyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa,dziękującwszystkim
jejuczestnikomza zainteresowaniesięprogramemmerytorycznymtegoprzedsięwzięcia.
K.P.B.P „Budus” S.A. w Katowicach – Prezes Zarządu Leon
Ucka, Drogową Trasę Średnicową S.A. – Prezes Zarządu Ireneusz maszczyk, P.P.W.B. „Probet” Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu Tomasz Tyc, GC INVESTMENT S.A.
w Katowicach – Prezes Zarządu michał Goli, P.B.O.IU.T.
„Śląsk” Sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu Jarosław
Żelazowski, MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. – Dyrektorzy kazimierz Bednarz oraz Julian kiełbasa, TERMOPIAN Sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach – Prezes Zarządu Małgorzata oraz
Sylwester Będkowscy. WoltersKluwer Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Włodzimierz Albin, MTB 24 Business Travel – Przedstawiciel Regionu – krystyna Śliwiok.
We wspólnym imieniu organizatorów, Rady i Partnerów Merytorycznych – Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka bardzo serdecznie powitali szczególnych Gości Honorowych Konferencji:
Wojewodę Śląskiego – zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Śląskiego – Adama matusiewicza, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Jacka Sadowego, Wiceprzewodni czą ce go Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go – mi cha ła
Czarskiego, Przewodniczącego ZZ „Budowlani” i Prezesa
Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego – zygmunta Janow skie go, Pre ze sa Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Katowicach – Tadeusza Donocika oraz Pana Tadeusza
Adamskiego – Dyrektora Wydziału Gospodarki i Grażynę Kamińską – Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, Jana Spychałę – Śląskiego Wojewódzkiego Inspekto-

Przedstawili współorganizatorów tej konferencji, którymi byli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie oraz Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach.
Złożyli podziękowania za udział w przygotowaniu konferencji członkom jej Rady
Programowo-Naukowej w osobach:
prof. dr hab. h.c. Andrzej S. Barczak – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania im Gen. Zientka w Katowicach, prof.
dr hab. Jan Ślusarek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. Andrzej Borowicz – Katedra Inwestycji
i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego,
prof. dr hab. Jan Grabowski – Kierownik
Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Genowefa
Grabowska – Kierownik Katedry Prawa
Międzynarodowego, Publicznego i Prawa
Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego,
prof. dr hab. inż. Jarosław Rajczyk – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki
Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy
Sękowski – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Organizatorzy złożyli podziękowania
za udział merytoryczny i biznesowy, których
w trakcie konferencji reprezentowali:
Rada Programowa Konferencji
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ra Nadzoru Budowlanego, Igora Śmietańskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego. Odrębnie, organizatorzy powitali szeroką reprezentację
kierujących samorządami terytorialnymi regionu śląskiego, którzy są bardzo znaczącymi i ważnymi uczestnikami procesów inwestycyjnych.
Prezydent – Tadeusz Wnuk – przedstawiając formułę organizacyjną konferencji
stwierdził:
– W zasadzie każdy z jej bloków tematycznych zasługuje na wielogodzinne debaty. Zdecydowaliśmy się na tak zwartą ich
dzisiaj prezentację, ponieważ zostały poprzedzone odrębnymi seminariami naszego środowiska. Dodatkowo, blisko 20cia artykułów autorskich uczestników sesji
tematycznych zostało z wyprzedzeniem
opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego”,
które otrzymaliście Państwo w materiałach
konferencji. Ich autorzy dokonają tylko ich
syntetycznej prezentacji. Jest powołany Zespół, który opracuje „Stanowisko końcowe”
konferencji i które będzie przedstawione w trakcie I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 6-7
października a także przekazane Parlamentowi i Rządowi nowej kadencji.
Podkreślił, że podstawowe „Przesłanie” konferencji to systemowe i kompleksowe zreformowanie prawa inwestycyjnego będące już długoletnim postulatem krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa i gospodarki. Jako
najważniejszy cel programowy „Śląskiego Forum” przyjęto sformułowanie proponowanych rekomendacji, zmian ustaw tworzących prawo inwestycyjne. W I-szej sesji tematycznej poprzez
przedstawienie naszych ocen i wniosków wobec dotychczas obowiązującego prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W II-giej sesji – wobec Prawa Za mó wień Pu blicz nych po przez pró bę od po wie dzi
na kluczowe pytania:
– czy stanowi ono barierę w procesach inwestycyjno-budowlanych?
– czy umożliwia w pełni selekcję i wybór wiarygodnych wykonawców? (jako powtórzenie naszego stanowiska z poprzedniej konferencji),
– czy rozstrzyganie przetargów na roboty budowlane tylko
na podstawie jednego kryterium – najniższej ceny jest właściwe i uzasadnione?

– co dalej z ceną rażąco niską i jej definicją oraz ograniczania sytuacji jej występowania?
Oczekiwane poprzez naszą konferencje usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych powinno przyczynić się do zwiększenia wykorzystania atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej naszego regionu.
W ostatnim bloku tematycznym obejmującym ocenę kształcenia kadr dla budownictwa, w pierwszej kolejności oceniono
czy wprowadzona w sierpniu br. przez Sejm reforma szkolnictwa zawodowego zapewni bardziej efektywne warunki kształcenia budowlanych na poziomie średnim oraz jak kształtuje się
obecna sytuacja kształcenia inżynierów budownictwa.
Franciszek Buszka przypomniał, że konferencja jest kolejnym
wspólnym przedsięwzięciem samorządów gospodarczych i zawodowych, które utworzyły w 2008 roku platformę współdziałania „Forum Budownictwa Śląskiego”, reprezentując dzisiaj ponad 40 tys. kadry inżynieryjno-technicznej oraz 300 organizacji
gospodarczych.
Analogicznie, jak w dwóch poprzednich latach, konferencja
została poprzedzona wspólnymi obchodami ŚLĄSKIEGO
DNIA BUDOWLANYCH – 2011, w trakcie których wręczone zostały odznaczenia państwowe i odznaki honorowe dla pracowników sektora budownictwa oraz zaszczytne Nagrody z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
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SESJA I: BARIERY PROCEsÓw INwEsTYCYJNO-BUDOwLANYCH NA
PODsTAwIE PRAKTYKI sTOsOwANIA UsTAwY „PRAwO BUDOwLANE”
ORAZ UsTAwY O „PLANOwANIU I ZAGOsPODAROwANIU
PRZEsTRZENNYM”. REKOMENDACJE DO NOwELIZACJI TYCH UsTAw
Jednak taka opinia nie spowodowała
powstania żadnego kompleksowego projektu nowych systemowych regulacji.
A resortowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu przestrzennym
(chociaż fragmentaryczny i wysoce nie-

– Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jan
Ślusarek – Prorektor Politechniki Śląskiej.
AUToRzY SeSJI:
– Stefan Czarnecki – Wiceprezes
Krajowej Rady Polskiej Izby inżynierów
Budownictwa,
– Wiktor Piwowski – Przewodniczący
Rady Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa,
– arch. Grzegorz A. Buczek – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich,
– Jan Spychała – Śląski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego,
– dr Piotr Tworek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości,
– michał Goli – Prezes Zarządu GC Investment S.A. w Katowicach wraz z Rafał Kincer – Prezes Zarządu Armada
Development.
***
„Sprawność procesu inwestycyjnego
osłabiają błędy i niejasności w przepisach

Wiktor Piwowski

wych, zarówno ze środków publicznych,
jak i prywatnych, jakie są angażowane
w trakcie procesu inwestycyjnego oraz
najczęściej długi okres ich zamrożenia,
każde usprawnienie procesu inwestycyj ne go mo że przy nieść ol brzy mie
oszczędności”.
Stwierdza w swym autorskim artykule
konferencji „Budować bez barier” Pan
mgr inż. Andrzej Roch-Dobrucki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
„Dość powszechna jest opinia, że cała sfe ra pla no wa nia prze strzen ne go
i gospodarowania polską przestrzenią
znajduje się w stanie głębokiego kryzysu
i wymaga systemowych zmian (m.in. dotyczących efektywnego powiązania planowania przestrzennego z planowaniem
finansowym, gospodarczym i społeczny).

Stefan Czarnecki

prawa, nadmierne sformalizowanie tego
procesu czy słabe przygotowanie organów administracji samorządowej do przeprowadzania procedur z tym związanych. Wszyst kie te ogra ni cze nia
przyczyniają się między innymi do wydłużania terminów ukończenia podejmowanych inwestycji oraz wzrostu ich kosztów.
Uwzględniając rozmiar nakładów finanso-

Jan Spychała

doskonały, to zmierzający co najmniej we
fragmentach w kierunku właściwych rozwiązań), nie znalazł się na liście priory-

Michał Goli przedstawia największy na Śląsku projekt rewitalizacji terenu byłej kopalni
„Szombierki”

Grzegorz A. Buczek
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tetów legislacyjnych rządu do końca
obecnej kadencji.”
To część kompleksowej oceny obecnego stanu planowania i zagospodarowania
przestrzennego przedstawiona przez architekta Grzegorza A. Buczka w trakcie
konferencji.
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SESJA II: PRAKTYKA sTOsOwANIA UsTAwY
PRAwO ZAMÓwIEŃ PUBLICZNYCH
oraz etyki zawodowej uczestników rynków
zamówień publicznych uznać należy
za istotne warunki ogólnej sprawności
oraz efektywności procesów inwestowania budowlanego w Polsce”.
Dr Jacek Kaczmarczyk „ z ceną rażąco
niską należy walczyć – to jasne. Ale nie
przez łączenie jej z wielością kryteriów
oceny ofert. Jak się wydaje, nie jest w tej
chwili najważniejsze zdefiniowanie rażąco
ceny niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, chociaż w stanowisku zajętym
do „Zielonej Księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych: W kierunku zwiększenia sku-

– Prowadząca: prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, Publicznego
i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego.
AUToRzY SeSJI:
– Jacek Sadowy – Prezes Zarządu
Urzędu Zamówień Publicznych,
– prof. dr hab. Andrzej Borowicz,
Uniwersytet Łódzki,
– dr Jacek kaczmarczyk,
– dr Jarosław Rokicki – Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza,
– Grażyna Szeliga – Dyrektor K.P.B.P.
„Budus” S.A. w Katowicach.
***
Prezes UZP – Jacek Sadowy, ponownie przekazał uczestnikom konferencji, że
„w trosce o to aby zasada obustronnych – państwo – przedsiębiorcy korzyści
znajdowała odzwierciedlenie w praktyce
a proces udzielenia zamówienia przebiegał w sposób wyważony, uwzględniający
racje drugiej strony, Urząd Zamówień Publicznych zachęca do szerszego dialogu
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Prezes zapowiedział przygotowanie
przez Urząd opracowania dotyczącego
pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz
podjęcie szerokiej współpracy z zamawiającymi i wykonawcami zmierzającej
do wypracowania kompromisowych wzorów umów oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla poszczególnych branż rynku zamówień publicznych, które zapewniałyby zrównoważenie
interesów obu stron oraz odpowiednie rozłożenie praw i obowiązków a tym samym

Andrzej Borowicz

różnego rodzaju ryzyk związanych z realizacją zadań publicznych.
Prof. Andrzej Borowicz stwierdził
„w chwili obecnej wyróżnić można cztery
główne problemy polskiego rynku zamówień publicznych na roboty budowlane.
Są one następujące:

Jarosław Rokicki

teczności europejskiego rynku zamówień”
Rząd RP proponuje zdefiniowanie na poziomie unijnym pojęcia rażąco niskiej ceny.
Wydaje się, że orzecznictwo sądowe i KIO
wypracowało zasadniczo jednolite i jednoznaczne stanowisko, czym jest cena rażąco niska. Istotniejsze jest określenie
kryteriów, którym powinien kierować się zamawiający wszczynając postępowanie wyjaśniające w trybie art. 90 Pzp.”
Jacek Kaczmarczyk

Jacek Sadowy

a) dominacja trybu przetarg nieograniczony,
b) ograniczona rola warunków udziału
w postępowaniu w procesie selekcji wykonawców,
c) spetryfikowana dominacja jednokryteriowego modelu oceny ofert oraz
d) patologie cenotwórcze.
Na podstawie dokonanej w trakcie
konferencji oceny tych problemów sformułował ocenę końcową, że „ustawa
Pzp nie powinna być traktowana jako „kula
u nogi” polskich inwestorów i wykonawców budowlanych. Jednakże racjonalizację pewnych jej przepisów skorelowaną
z podniesieniem poziomu profesjonalizmu

Grażyna Szeliga
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SESJA III: OCENA sYsTEMU KsZTAłCENIA
KADR DLA BUDOwNICTwA
NA POZIOMIE ŚREDNIM I wYŻsZYM

– Prowadzący: mgr inż. Tadeusz
Glücksman – Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa.
AUToRzY SeSJI:
– reprezentujący Śląskiego Kuratora Oświaty,
– Anna Hyla – Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu,
– prof. dr hab. inż. Jerzy Sękowski – Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
– prof. dr hab. inż. Jarosław Rajczyk – Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
– mgr zbigniew martyniuk – Kierownik Oddziału Kształcenia Ogólnego, Za wo do we go i Usta wicz ne go
Śląskiego Kuratorium.
Anna Hyla

***
„W roku szkolnym 2010/2011 Kuratorium Oświaty w Katowicach podję-

Zbigniew Martyniuk

ło szereg działań na rzecz rozwoju
szkolnictwa zawodowego, które obszernie przedstawił Wicekurator Zbi-

gniew Martyniuk, który zwrócił uwagę, że rosnące wymagania wobec
szkolnictwa zawodowego jak również poszukiwania efektywnych metod nauczania przyczyniły się do rozwoju kształcenia modułowego. To
właśnie modułowa budowa programów umożliwia dostosowanie oferty
edukacyjnej do rynku pracy oraz
zmieniającej się technologii. Wprowadzone modułowe programy nauczania stwarzają możliwości powiązania
teorii z praktyką oraz dostosowania
kształtowanych umiejętności do oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku
pracy”.
Dyrektor Anna Hyla przedstawiła autorską ocenę kształcenia kadr dla
budownictwa na podstawie doświadczeń kie ro wa ne go Ze spo łu Szkół
w Bytomiu. Z kolei Roman Fiszer podzielił się swymi doświadczeniami
ze szkolenia praktycznego pracowników mło do cia nych, or ga ni zu jąc
w KPBP BUDUS S.A. praktykę zawodową dla ponad 200 uczniów.
Podsumowując tą część bloku tematycznego konferencji, Tadeusz Glücksman stwierdził, że występuje obniżenie za in te re so wa nia mło dzie ży
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szybkim – uzyskaniem kwalifikacji
zawodowych, a więc obniża się zainteresowanie szkolnictwem zawodowym na poziomie średnim. Większość młodzieży w wieku szkolnym
chce zdać egzamin dojrzałości, uzyskać świadectwo maturalne i dopiero
wtedy decydować o wyborze zawodu.
Takiemu sposobowi myślenia sprzyja
projekt nowelizacji ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych
ustaw.
W oparciu o ten bardzo istotny dla
szkolnictwa zawodowego dokument
reforma programowa w szkołach ponadgimnazjalnych ma wejść w życie
od roku szkolnego 2012/2013. Ustawa o której mówię dotyczy bowiem
nieomalże 1,5 mln zainteresowanych.
Na le ży pod kre ślić, że zmia ny
programu nauczania w szkolnictwie
zawodowym wychodzą naprzeciw
aspiracjom polskiej młodzieży.
Proces ten świadczy o wzroście
ambicji młodych ludzi i bardziej dojrzałych decyzjach. Świadczy również o poprawie warunków życia
wielu grup społecznych.

Roman Fiszer
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SESJA III: OCENA sYsTEMU KsZTAłCENIA
KADR DLA BUDOwNICTwA
NA POZIOMIE ŚREDNIM I wYŻsZYM

Uwagi na temat poziomu kształcenia na kierunku budownictwo przedstawił w swej publikacji oraz w trakcie konferencji prof. Jerzy Sękowski
na podstawie doświadczeń Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
stwier dza jąc na za koń cze nie, że

Jerzy Sękowski

„w dobie sygnalizowanego niżu demograficznego nie maleje zainteresowanie kształceniem na kierunku budownictwo. Fakt ten nie może jednak
zwalniać od dbałości o jakość kształcenia. Dowodami na taką tezę są
awarie i katastrofy budowlane także
w ostatnich latach”.
Z kolei doświadczenia w kształceniu inżynierów Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej przedstawił jego
Dziekan prof. Jarosław Rajczyk „zwracając uwagę na fakt, że kształceni studenci w ogromnej większości nie
mają problemów z podjęciem pracy
w branży budowlanej, często też pracują już w trakcie studiów.
Tadeusz Glücksman „obaj Panowie
Profesorowie w swoich wystąpieniach
przedstawili osiągnięcia i kierunki
działań swoich Uczelni – zmierzających do kształcenia młodych adeptów

sztuki budowlanej, zgodnie z podpisaną przez Polskę w 1999 r. „Deklaracją Bolońską”. Dokument ten ukierunkowuje działania Europejskich Uczelni
wyższych i zbliża systemy nauczania
i ocen na uczelniach w ramach Wspólnoty Europejskiej. Jest to istotne biorąc pod uwagę możliwości zatrudniania naszych specjalistów nie tylko
w Polsce ale i na terenie innych krajów Europy.
Obaj występujący zwrócili również
uwagę na niezwykle ważny element
edukacji jakim jest bezwzględna konieczność łączenia zajęć teoretycznych z zajęciami praktycznymi. Proces łączenia teorii z praktyką odbywa
się po przez prak ty ki za wo do we
na budowach, w biurach projektów
i laboratoriach z którymi uczelnie zawierają umowy.
Wyróżniający się studenci biorą
w wielu przypadkach udział w pracach
naukowo-badawczych – te działania
pozwalają wielu absolwentom Wydziałów Budownictwa na łatwiejsze
wejście na rynek pracy, poprzez zatrud nie nie w przed się bior stwach
w których odbywali praktyki zawodowe – optymizmem napawa fakt, że
w ostatnich latach (począwszy od roku akademickiego 2006/2007), a więc
od momentu podpisania i wprowadzenia w życie ustaleń „Deklaracji bolońskiej” obserwuje się stale zwiększający się nabór studentów na I rok
wydziałów budownictwa.

oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
III. Zda niem wie lu fa chow ców, dla
wła ści wej re ali za cji za dań in we sty cyj nych nie zbęd ne jest
przy wró ce nie upraw nień bu dow la nych dla rze szy tech ni ków bu dow la nych. Dzia ła nie
to przyciągnie do zawodu i wpłynie na ja kość wy ko ny wa nych
prac na bu do wach oraz w spo sób istotny poprawi warunki bezpiecz nej pra cy.
Obecnie, jeden inżynier posiadający uprawnienia budowlane nadzoruje średnio 7 do 9 budów. Rocznie, wy-

Na zakończenie tego bloku tematycz ne go przed sta wił na su wa ją ce
się 3 postulaty do władz oświatowych:
Jarosław Rajczyk

I. Coraz bardziej uzasadnione jest
kształcenie modułowe – a więc dosto so wa nie ofer ty edu ka cyj nej
do potrzeb rynku pracy. Proponujemy utrzymanie tego kierunku.
II. Niezbędne i oczekiwane jest przyspieszenie opracowania rozporządzeń wykonawczych do projektu z dnia 12 maja 2011 r. ustawy
o zmia nie usta wy o sys te mie

da wa nych jest ok. 250-280 tys.
pozwoleń na budowę. Na jednego
uprawnionego inżyniera przypada
więc średnio 8 budów. Fikcją jest więc
właściwy i odpowiedzialny nadzór
techniczny nad wykonywanymi robotami.
Zaznaczam, że w tej sprawie Śląska Izba Bu dow nic twa wy stą pi ła
do Ministerstwa Infrastruktury.
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Barieryprawneiinstytucjonalnewprocesachinwestycyjno-budowlanych

Stanowiskokońcowekonferencji
„IIIŚląskieForumInwestycji,
Budownictwa,Nieruchomości”
Likwidacjabarierinwestycyjnychtojedenz najczęściejobecnieformułowanychpostulatówprzezorganizacjepozarządowe,przedsiębiorcówbudownictwa.Stanowiłwiodącątematykękonferencji–„III ŚląskieForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości”w dniu 28wrześniabr.poprzedzającej I EuropejskiKongresMałychi Średnich
Przedsiębiorstw.Jegowykładnikiemjestnastępującydezyderat:
„Konieczne jest radykalne usprawnienie procesów inwestycyjno-budowalnych.
Likwidacja lub ograniczenie bardzo licznych barier prawnych i instytucjonalnych
w tych procesach. Może i powinno to nastąpić poprzez systemowe i kompleksowe zreformowanie prawa inwestycyjnego.
Spójna zmiana regulacji prawnych, obejmujących planowanie i zagospodarowa-

nie przestrzenne, prawo budowlane,
przepisy środowiskowe i prawo zamówień publicznych. Także Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu
Cywilnego.
Ten dezyderat konferencji znajduje
swe uzasadnienie w dokonanej krytycznej ocenie obecnego stanu normującego problematykę inwestycyjną. Pierw-
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szym wykładnikiem tej oceny jest proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, który jak podaje Dziennik Gazeta
Prawna, w Polsce trwa średnio 311 dni
i obejmuje 32 procedury, a w Niemczech 100 dni i 12 procedur.
Jest to następstwo obecnych regulacji prawnych, które są powszechnie
i zgodnie oceniane jako:
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– niestabilne i nadmiernie sformalizowane,
– zawierające wady legislacyjne i błędy,
– wewnętrznie zdezintegrowane,
– zbyt rygorystyczne,
– nadmiernie restrykcyjne,
– konfliktogenne i korupcyjne.
Ich stosowanie w praktyce przez organa administracji państwowej i samorządowej jest utrudnione, obciążone
często uznaniowością i asekuracją.
Wynikająca z tego przewlekłość i nieprzewidywalność procedur administracyjnych jest podstawowym problemem
dla przedsiębiorstw sektora budownictwa. (przygotowanie i realizacja stosunkowo niedużego przedsięwzięcia budowlanego jest uciążliwe i kosztowne,
bo zamrażające środki inwestycyjne).
Systemowa zmiana tego stanu wymaga w pierwszej kolejności identyfikacji
obecnie występujących barier procesów
inwestycyjnych i budowlanych. Najczęściej zalicza się do nich:
– brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących właściwą podstawą do podejmowania decyzji o lokalizacji
przyszłych inwestycji i ich uwarunkowania. Dotychczas uchwalone
pla ny miej sco we obej mu ją tyl ko 30% obszaru kraju. (brak warunków i sankcji mobilizujących samorzą dy te ry to rial ne do ich
uchwalania).
– w sytuacjach braku tego planu,
długi proces wydawania „decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, bardzo często
uznaniowy organów administracji
publicznej.
– brak skutecznego i sprawnego instrumentu zarządzania, upraszczającego proces inwestycyjny jako następstwo niespójności wielokrotnie
modyfikowanych ustaw o prawie budowlanym oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
– skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury wywłaszczania terenu,
– długie, niejasne i restrykcyjne – oderwane od praktyki procedury na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Na podstawie przedstawionych ocen
aktualnego stanu prawnego i instytucjonalnego, jako wyjściowe i równorzędne
zasady zwiększenia sprawności procesu inwestycyjnego można przyjąć:
• STABILNe WARUNkI PRAWNe.
• SPRAWNoŚĆ DzIAŁANIA ADmINISTRACJI PUBLICzNeJ.

Wysoce krytycznie przez większość
środowisk budowlanych, urbanistów i architektów oceniany jest obecny stan
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Część z nich opowiada się
za wprowadzeniem ograniczonych zmian
do obecnej ustawy, inni za pilnym stworzeniem nowego „Systemu – planowania przestrzennego” poprzez zreformowanie: – prawa – instytucji – procedur
działania – wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
Zwolennicy obu poglądów, zgodnie
jednak uznają, że powinny być obowiązujące dwa nadrzędne cele planowania
przestrzennego:
– zapobieganie rozpraszaniu zabudowy (niekontrolowane rozlewanie
się miast) także dla optymalizacji
rozwoju infrastruktury,
– ochronę terenów otwartych.
Jako podstawowe instrumenty realizacji tych celów najczęściej przyjmuje się:
– przywrócenie obligatoryjności planowania, hierarchii i monopolu planistycznego władz publicznych,
– zapewnienie stabilizacji użytkowania terenu (wprowadzenie zmian ich
przeznaczenia wyłącznie na podstawie planu miejscowego).
Władza publiczna i powinna korzystać
ze swe go mo no po lu de cy zyj ne go
w sprawie sposobu użytkowania terenu
i pozwoleń na jego zabudowę.
Państwo i jego władza wykonawcza
musi być regulatorem zagospodarowania kraju, a zasady wolnego rynku nie
mogą tej powinności władzy zastąpić.
Prawo własności do terenu nie oznacza prawa do tego aby na nim budować
co się chce i jak się chce.
Celowe jest opracowanie od podstaw
„Prawa Budowlanego” lub „Kodeksu Budowlanego”, obejmującego cały proces
budowlany od planowania i projektowania poprzez realizację do eksploatacji
włącznie. Poczynając być może także
od decyzji lokalizacyjnych w przypadku
braku planu miejscowego.
Nowa ustawa „Prawo Budowlane”
powinna zapewniać:
– określenie generalnych zasad budowy obiektu, praw i obowiązków
uczestników procesu budowlanego
oraz uprawnień i obowiązków organów administracji publicznej,
– ograniczenia zakresu regulacji ustawy i rozporządzeń do materii ściśle
normatywnej,
– uproszczenie procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych – zmniej-

szenie na tym etapie decyzji administracyjnych.
– wytypowanie obiektów budowlanych i robót niewymagających interwencji administracji napranej,
– zwiększenie uprawnień ale i odpowiedzialności uczestników procesu
budowlanego,
– podwyższenie sprawności działania
organów nadzoru budowlanego.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, powinno się w maksymalnym stopniu skodyfikować wymagania w za kre sie wy mo gów ochro ny
środowiska. Celowe jest wprowadzenie
uproszczonych procedur i przepisów dla
obiektów o standardowym zagrożeniu,
egzekwowane przez organa wydające
pozwolenia na budowę. Konieczne są
także szeroko zakrojone szkolenia i proponowanie wiedzy wśród społeczności
lokalnej.
Prawo Zamówień publicznych, nie
jest barierą i nie blokuje procesów inwestycyjno-budowlanych. Wymaga jedynie
ra cjo na li za cji okre ślo nych prze pi sów – zwłaszcza dotyczących szerszego stosowania przez inwestorów przetar gu ogra ni czo ne go, dla se lek cji
i wyboru wiarygodnych wykonawców robót budowlanych.
Dla niezbędnego zwiększenia ogólnej
sprawności procesów inwestycyjnych
znacznie większe znaczenie ma praktyka stosowania Prawa Zamówień Publicznych – profesjonalizacja inwestorów jako Zamawiających oraz etyka
zawodowa uczestników rynku zamówień publicznych. Ten ostatni wymóg ilustruje tendencja proponowania przez
wykonawców cen ofertowych znacznie
niższych od wartości zamówienia, często o 40% mniej. Taka praktyka, wyrażająca coraz silniejszą konkurencję
wykonawców o kontrakty budowlane,
nasila postulat doprecyzowania przez
Komisję Europejska definicji „rażąco niskiej ceny”.
Postulowane podjęcie przez Parlament i Rząd nowej kadencji opracowania projektu legislacyjnego, mającego
na celu zwiększenie sprawności procesów inwestycyjnych – może i powinno
być rozpoczęte od szczegółowej analizy tzw. „specustaw” czyli ustaw regulujących w sposób szczególny zasady
przygotowania realizacji inwestycji w danym zakresie – Euro 2012, dróg, kolei,
lotnisk itd. – w większości jako inwestycji celu publicznego. Zawarte w nich rozwiązania, które uprościły i przyspieszyły procesy inwestycyjne, zapewniły
efektywne wykorzystanie środków funduszy europejskich, należy upowszechnić i wdrożyć do systemowych zmian.
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RekomeNDACJe koNFeReNCJI
postulowanych zmian prawnych i instytucjonalnych w prowadzeniu
przez przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej i budowlanej

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIEPRZESTRZENNE. Przystąpić do stworzenia „SYSTEMU – PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”, poprzez zreformowanie – prawa – instytucji – procedur
działania uczestników procesu inwestycyjnego.
W „Systemie” tym przyjąć nadrzędną zasadę, że:
„Państwo i jego władza wykonawcza powinno być regulatorem racjonalnego zagospodarowania kraju,
a zasady wolnego rynku nie mogą tej powinności władzy zastąpić”.
Dla spełnienia tej zasady, przywrócić systemowo obligatoryjność planowania przestrzennego, hierarchię planów i monopolu planistycznego władz publicznych.
Odtworzyć państwowy potencjał planowania przestrzennego, poprzez wyłączenie go spod rygorów ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” i reaktywowania budżetowych jednostek urbanistycznych.
Przestrzeganie zasady, że wprowadzanie zmian
przeznaczenia i użytkowania terenu powinno następować tylko na podstawie planów miejscowych.
PRAWOBUDOWLANE.Podjąć od podstaw opracowanie nowego „PrawaBudowlanego” lub „KodeksuBudowlanego” obejmującego cały proces budowla ny od pla no wa nia i pro jek to wa nia po przez
wykonawstwo do eksploatacji włącznie.
Zapewnić w przyszłym „Prawie Budowlanym” istotne uproszczenie procedur administracyjnych, między
innymi poprzez:
– jednoznaczne określenie praw i obowiązków
uczestników procesu budowlanego oraz uprawnień
i obowiązków organów administracji publicznej,
– rezygnację w możliwie największym zakresie
z rozstrzygnięć jako decyzji administracyjnych na rzecz
form uproszczonych, na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych,
– wytypowanie obiektów i robót budowlanych – niewymagających ingerencji administracyjno-prawnej np.
poprzez zastosowanie procedur zgłoszeniowych,
– podniesienie sprawności działania organów nadzoru budowlanego,
– wdrożenie zasady sprawowania nadzoru autorskiego wyłącznie przez autora projektu.

OCHRONAŚRODOWISKA.Skodyfikować dotychczasowo obowiązujące przepisy dla ograniczenia
obecnie swobodnej ich interpretacji.
Wprowadzić uproszczone procedury i przepisy dla
obiektów o standardowych zagrożeniach.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Uzyskać
od Komisji Europejskiej odpowiedź na wystąpienie
Rządu RP z wnioskiem o zdefiniowanie pojęcia „rażąconiskiejceny”, której brak jest podstawowym
problemem Inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Rozszerzyć możliwości Zamawiających stosowania
selekcji i wyborów wiarygodnych Wykonawców robót
budowlanych, poprzez dokonanie zmiany w przepisach
dotyczących przetargu ograniczonego. Rozdzielenie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów według których Zamawiający będzie tworzył ranking wyko naw ców. Pro jekt tej re gu la cji uję ty jest
w zatwierdzonych przez Rząd „Założeniach do nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.
Zapewnić w planowanej nowelizacji Prawa Zamówień
Publicznych następujące wnioski organizacji wykonawczych budownictwa:
– odejścia od ograniczenia w prawie do składania odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych;
– wprowadzenia obowiązku podawania do wiadomości publicznej przez instytucje zamawiające kosztu całkowitego zamówienia publicznego po zakończeniu realizacji, wraz z pełną informacją o udzielonych
zamówieniach dodatkowych;
– doprecyzowania art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, w zakresie dopuszczalnych omyłek w ofercie, które mogą
być uznane za nieistotną zmianę oferty w stosunku
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Tworzyć warunki zapewniające wzrost profesjonalizmu i etyki uczestników rynku zamówień publicznych poprzez szeroki dialog między Zamawiającymi i Wykonawcami oparty na wzajemnej współpracy
i partnerstwie.

Rekomendacje opracowano na podstawie autorskich referatów
i publikacji zawartych w materiałach Konferencji.
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EUROPEJsKI KONGREs MAłYCH I ŚREDNICH PRZEDsIĘBIORsTw

Wnioskiirekomendacjewypracowanepodczas
III ŚląskiegoForumInwestycji,Budownictwa,Nieruchomości
zaprezentowanopodczas I EuropejskiegoKongresu
Małychi ŚrednichPrzedsiębiorstw

Fundamentgospodarki
Dwa dni eksperckich debat, inauguracja z udziałem władz państwowych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników. Tak
prezentowało się jedno z największych
w Europie Środkowo-Wschodniej spotkań
biznesowych dla sektora MŚP. I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się w Katowicach 6 i 7 października br
– To czas kiedy możemy się wspólnie
zastanowić nad przyszłością małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, Europie
i na świecie – powitał gości Kongresu Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, będącej głównym organizatorem przedsięwzięcia.
Podczas Kongresu Prezydent Śląskiej
Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk przedsta wił wnio ski wy pra co wa ne pod czas III Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.
Biorący udział w sesji inauguracyjnej
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw prof. Jerzy Buzek,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podkreślił znaczenie innowacji, jako wa run ku wzro stu go spo dar cze go. – Małe i średnie biznesy wytwarzają
dziś ok. 60 proc. unijnego PKB i generują blisko 70 proc. miejsc pracy w całej Unii.
Dlatego tak ważne jest rozwiązanie kwestii ich dostępu do kapitału czy stworzenie europejskiego systemu patentowego – powiedział Jerzy Buzek.
O roli MŚP w walce z kryzysem mówił
też podczas Kongresu Premier RP Donald Tusk. W trakcie sesji inauguracyjnej

Wypracowane podczas Forum wnioski zostały zaprezentowane przez Tadeusza Wnuka 7 października podczas jednego z paneli Kongresu

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że
sektor MŚP jest najsolidniejszym fundamentem gospodarki polskiej, jak i europejskiej. – Kiedy mówi się o głębokim rynku wewnętrznym albo o dużych zasobach,
które umożliwiły przeprowadzenie Polski
przez tę pierwszą falę kryzysu bez szczególnego uszczerbku, to mówi się tak naprawdę o wysiłku małych i średnich
firm – tłumaczył premier.
Podczas kongresu stwierdzano m.
in., iż jedną z największych barier jaka
hamuje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest złe prawo.
Przykładem jest chociażby prawo budowlane.
– Było 80 razy nowelizowane i stało się
nieczytelne. Nasz postulat jest jasny: prawo budowlane trzeba napisać na nowo – apelował Tadeusz Wnuk, prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa w panelu dyskusyjnym dotyczącym uwarunkowań instytucjonalno-prawnych i optymalizacji
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. – Bolączką firm budowlanych i deweloperów jest także m.in. brak miejskich
planów zagospodarowania przestrzennego
(obejmują ok. 30 proc. kraju) i bardzo długi proces wydawania decyzji o warunkach
zabudowy. Tadeusz Wnuk pokazał statystyki, z których wynika, że Polska jest na końcu państw jeśli chodzi o czas wydawania decyzji budowlanych. – W Polsce są 32
procedury wydawania decyzji, średnio trwa
to 311 dni. W Niemczech – 11 procedur
i ok. 100 dni – wyliczał Prezydent. Tadeusz
Wnuk podkreślał także, że źródłem patologii w zamówieniach publicznych jest nieprecyzyjna definicja „rażąco niskiej ceny”. – Domagamy się by Komisja Europejska
doprecyzowała tą definicję – mówi Tadeusz
Wnuk. Z badań Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że aż o 40 proc. ofert wykonawców jest
poniżej wartości zamówienia.
Zgodnie z oczekiwaniami, dwudniowy
cykl spotkań przyniósł szereg rekomendacji mających na celu zniwelowanie
barier w prowadzeniu działalności gospodarczej przez małe i średnie firmy. – Jako organizator I Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw przekazaliśmy je rządowi – powiedział Tadeusz Donocik.

Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, mówił o znaczeniu innowacji, jako warunku wzrostu gospodarczego

Premier Donald Tusk podkreślił, że sektor MŚP jest
najsolidniejszym fundamentem gospodarki polskiej

Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który wspólnie z Olgierdem Dziekońskim,
Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
oraz Tadeuszem Donocikiem, Prezesem RIG
w Katowicach, oficjalnie otworzył towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Targi usług i produktów dla MŚP Biznes
Expo
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Uroczystośćw SaliMarmurowejŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego

Uhonorowanonajlepszychpracowników
przedsiębiorstwczłonkowskich

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk otworzył uroczystość z
udziałem: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja
Gościniaka, Wiceprzewodniczącego Michała Czarskiego i Wojewody Śląskiego
Zygmunta Łukaszczyka

15 listopada br. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczanie odznaczeń państwowych i honorowych z udziałem zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego, Andrzeja Gościniaka – Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego i michała Czarskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Uroczystość była kontynuacją obchodów
Śląskiego Dnia Budowlanych rozpoczętych 28 września – konferencją merytoryczną – III Śląskie Forum Inwestycji Budownictwa i Nieruchomości.
Otwierając uroczystość Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa stwierdził m. in.:
Wielce tradycyjnie, bo już od czternastu lat, będą także dzisiaj wręczane odznaczenia państwowe i odznaki honorowe dla
pracowników przedsiębiorstw członkowskich Śląskiej Izby Budownictwa, nadane na wniosek organów statutowych naszego samorządu gospodarczego.
Te zaszczytne, honorowe wyróżnienia są w ocenie ich nadających,
Prezydenta RP, Ministra Infrastruktury, Sejmiku Wojewódzkiego, wyrazem najwyższego uznania i szacunku indywidualnie dla każdego z Państwa dzisiaj odznaczonych za swe zasługi, a reprezentujących pracowników sektora budownictwa, bardzo ważnego
w gospodarce naszego województwa. To ponad 50 tys. przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanej strukturze co do wielkości, specjalizacji, ale które wszystkie bez wyjątku przeszły trudny proces stosowania reguł rynkowych, ubiegania się o nowe kontrakty budowlane
w trybie zamówień publicznych, czyli zmagania się z konkurencją.
Uważam, że każdy z nas tu obecnych, bez wyjątku, niezależnie od pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska ma wewnętrzną potrzebę obiektywnej, zewnętrznej akceptacji swojej
pracy, swych dokonań, a czasami nawet sensu działania, będąc pod naporem trudnych zadań i obowiązków.
Prezydent Wnuk w imieniu zebranych śląskich budowlańców,
Prezydium Śląskiej Rady Izby Budownictwa złożył podzięko-
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wania Wojewodzie Zygmuntowi Łukaszczykowi za umożliwienie zorganizowania uroczystości w szacownej Sali
Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz za akt
wręczenia przez Pana Wojewo dę od zna czeń pań stwo wych i resortowych.
Zabierając głos Wojewoda
Zygmunt Łukaszczyk powiedział: dzisiejsza uroczystość
jest formą podziękowania dla
ludzi pracujących w branży
budowlanej – pracodawców
i pracowników tego sektora
naszej gospodarki za ich zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków. To dzięki
Wam, waszej ciężkiej pracy,
zmienia się nasze otoczenie,
powstają nowe obiekty infrastruktury, nowe drogi. To dzięki Wam nasz region staje coraz
nowocześniejszy i przyciągający nowych inwestorów.
Budownictwo – również dzięki Wam – jest czynnikiem rozwoju wielu innych branż i usług,
ten sektor naszej gospodarki
ma tak że du żą zdol ność
do tworzenia nowych miejsc pracy i efektywnego i racjonalne
wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej.
Budownictwo to także zdolność do zgodnej współpracy, cenienie rzetelności i dbanie o jakość wykonywanych zadań.
Pragnę podziękować wszystkim zatrudnionym na Śląsku w budownictwie. Gratuluję wszystkim osobom uhonorowanym podczas dzisiejszej uroczystości.

ŚLąsKA IZBA BUDOwNICTwA

oDzNACzeNI
oDzNACzeNIA PAŃSToWe – PRezYDeNTA RP.
„meDAL zA DŁUGoLeTNIĄ SŁUŻBĘ”
zŁoTY
Stefan Mercik – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Stanisław Boś – Zbrojarz – brygadzista „Budus” S.A.
Józef Bernaś – Malarz „Budus” S.A.
Ryszard Skrobisz – Monter, spawacz brygadzista „Budus” S.A.
Jerzy Radwański – Monter – spawacz „Budus” S.A.
Krzysztof Mucha – Cieśla – brygadzista „Budus” S.A.
Małgorzata Korgel – Specjalista – „Budus” S.A.
Franciszek Sarzyński – Spawacz – brygadzista „Budus” S.A.
Henryk Wąchała – Zbrojarz – brygadzista „Budus” S.A.
Krzysztof Mucha – Cieśla – brygadzista „Budus” S.A.
Jan Leśniak – Kierownik Robót „Budus” S.A.
Krystyna Dyjas – Kierownik Działu SM Oskard.
Krystyna Stasiak – Inspektor ds. technicznych SM Oskard.
Halina Tkaczyk – Pełnomocnik Zarządu SM Oskard.
Cecylia Garyga – Kierownik Działu SM Oskard.
Władysław Dzięcioł – Dyrektor „Wadmar” Sosnowiec.
Wiktor Bilicz – Murarz brygadzista „Budus” S.A.
Joanna Żołnierczyk – Starszy specjalista DTŚ S.A.
Helena Grochowalska – Starszy specjalista DTŚ S.A.
Tadeusz Krzywkowski – Kierownik Działu DTŚ S.A.
Ewa Mikusińska – Radca Prawny DTŚ S.A.
Joanna Kwolek – Główna Księgowa „Budus” S.A.
Stanisław Hudela – Pracownik budowlany Dan Pol.
Kazimierz Szymański – Pracownik budowlany Dan Pol.
Czesław Glaba – Pracownik budowlany Dan Pol.
Lech Owczarek – Pracownik budowlany Dan Pol.
Piotr Frydrych – Magazynier Dan Pol.
Bernard Nowak – Pracownik budowlany Dan Pol.
Tadeusz Czarniecki – Pracownik budowlany Dan Pol.
Antoni Toporek – Pracownik budowlany Dan Pol.
Marian Furmańczuk – Pracownik budowlany Dan Pol.
Władysław Walczewski – Pracownik budowlany Dan Pol.

Zbigniew Urbański – Dyrektor ds. rozwoju. „Telbud” Sp. z o.o.
w Katowicach.
Henryk Musiał – Dyrektor „Wadmar” Sosnowiec.
Władysław Dzięcioł – Dyrektor „Wadmar” Sosnowiec.
Karol Bodanka – Robotnik Budowlany – Brygadzista „Wadmar”
Sosnowiec.
Ernest Drost – Specjalista d/s Przygotowania Produkcji i Marketingu „Wadmar” Sosnowiec.
Beata Ignasiak – Specjalista d/s Przygotowania Produkcji
i Marketingu „Wadmar” Sosnowiec.
Michał Kantorysiński – Szef Produkcji „Wadmar” Sosnowiec.
Eugeniusz Pilarczyk – Robotnik Budowlany- Brygadzista – Zgrzewacz „Wadmar” Sosnowiec.
Beata Zilska – Z-ca Głównej Księgowej „Wadmar” Sosnowiec.
Leszek Kapuścik – Wspólnik „Wadmar” Sosnowiec.
„zasłużony dla Gospodarki komunalnej”
Ligia Morak – Kierownik Działu Administracji SM „Metalurg” w Dąbrowie Górniczej.
Renata Rogusz – Starszy Spec. Ds. członkowsko-mieszkaniowych. SM „Metalurg”.
oDzNAkI WoJeWÓDzkIe
„za zasługi dla Województwa Śląskiego”
zŁoTA
Marian Piechota – Dyrektor „Dan Pol”, Tychy.
SReBRNe
Wojciech Wieczorek – pracownik kadry zarządzającej Drogowej Trasy Średnicowej S.A.
Alfred Kudra – pracownik firmy budowlanej – TELBUD Sp. z o.o.
w Katowicach.
Jan Kalus – Kierownik Działu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.

SReBRNY
Aleksander Niedziela – Pracownik budowlany „Dan Pol”
Dariusz Sobczak – Kierownik działu DTŚ S.A.
Henryk Poniedzielski – Cieśla – brygadzista „Budus” S.A.
Maria Gapys – Księgowa „Budus” S.A.
Barbara Sobczak – Księgowa „Budus” S.A.

oDzNAkA HoNoRoWA
„zasłużony dla Budownictwa”
zBIoRoWe

Jerzy Faruga – pracownik budowlany „Molbud” Goczałkowice.
Jan Kubaszek – pracownik budowlany „Molbud” Goczałkowice.

Przedsiębiorstwo Budowlane „MOLBUD” Sp. z o.o. w Goczałkowicach Zdroju.
TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSKARD” w Tychach.
Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

oDzNAkI HoNoRoWe – mINISTRA INFRASTRUkTURY

INDYWIDUALNe

„za zasługi dla Budownictwa”

Witold Kundys – Arcelor Mittal Service Group Sp. z o.o. – Wniosek SM Metalurg.
Jerzy Grządziel – Agencja Rozwoju Promocji Zatrudnienia – Wniosek SM Metalurg.
Stasiak Danuta – emeryt SM Oskard.
Hadaś Mieczysław – emeryt SM Oskard.
Jajkiewicz Mieczysław – emeryt SM Oskard.
Jerzy Kozakiewicz – emeryt SM Oskard.
Piotr Lada – emeryt SM Oskard.
Bazyli Łuński – emeryt SM Oskard.
Franciszek Lewko – emeryt SM Oskard.
Andrzej Strauchman – emeryt SM Oskard.

BRĄzoWe

Stanisław Rząca – SM ROW Wodzisław Śląski. (emeryt).
Mieczysław Charycki – Kierownik „Grupy Robót Inżynieryjnych”
„Budus” S.A. Katowice.
Zbigniew Mucha – Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
„Budus” S.A. Katowice.
Józef Kocoń – emerytowany pracownik „Telbud” Sp. z o.o. w Katowicach.
Włodzimierz Melniczenko – Kierownik „Grupy Robót Montażowych” „Budus” S.A. w Katowicach.
Maciej Tomczak – Inżynier rezydent – Inspektor ds. rozliczeń,
kadra zarządzająca DTŚ S.A.
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Prymusi
„ŚląskiegoBudowania”
19listopadaw TeatrzeRozrywkiw Chorzowieodbyłasię XIV GALABUDOWNICTWAbędącapodsumowaniemi ukoronowaniemobchodówŚwiętaBudowlanych,na którew tymrokuzłożyłysię:dorocznakonferencja„III Śląskie
ForumInwestycjiBudownictwai Nieruchomości”orazuroczystość,któraodbyłasię 15listopadabr.w SaliMarmurowejUrzęduWojewódzkiegow Katowicach.WczasieGalinastąpiłowręczenieNagródi WyróżnieńLaureatom
Konkursu„ŚląskieBudowanie”.

Tą wspaniałą uroczystość otworzyli Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Franciszek Buszka –
Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Andrzej kotala – Prezydent Chorzowa miasta,
w którym odbywała się Gala.
Dokonując otwarcia XIV Gali Prezydent Tadusz Wnuk
stwierdził:
– Województwo Śląskie jest regionem o najwyższej w kraju atrakcyjności inwestycyjnej. Liczne i znane walory tego
faktu są efektywnie i skutecznie wykorzystywane. Ponad 160
nowych podmiotów gospodarczych podjęło działalność w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., a dziesiątki dalszych
w całym regionie. Bezsprzecznie region ma
jeden z najlepszych układów drogowych
w porównaniu do innych aglomeracji. Uruchomiona pod egidą Pana Marszałka Śląska Kolej Regionalna dopełnia warunki
utworzenia zintegrowanego systemu komunikacji pasażerskiej. Liczne nowe inwestycje śląskich wyższych uczelni, tworzone
nowe parki technologiczno-naukowe umacnia ją dru gą po zy cję re gio nu w kra ju
pod względem dysponowanego potencjału badawczo-rozwojowego.
Te tylko wybrane przykłady rozwoju inwestycyjnego regionu, jego przekształceń
strukturalnych są rezultatem kilku czynników
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sprawczych. Jako nieodrodny – ciągle regionalista – chcę
podkreślić znaczenie opracowanych, właściwych merytorycznie, perspektywicznych i wieloletnich podstaw programowych
kształtowania rozwoju województwa, stale aktualizowanych przez kolejne kierownictwa samorządowe i państwowe regionu. Z kolei wysoce efektywne wykorzystanie bardzo znaczących środków z funduszy unijnych w ramach
Regionalnego Planu Operacyjnego i programów sektorowych,
zapewniło realizację bardzo szerokiego programu infrastruktury technicznej i społecznej województwa. Oddaję w tym
miejscu ukłon Panom: Marszałkowi AdamowiMatusiewiczowi i Wojewodzie ZygmuntowiŁukaszczykowi. Czynię
to w imieniu bardzo licznej na tej sali reprezentacji pracowników sektora budownictwa, bardzo ważącego gospodarce
regionu. To ponad 50 tys. przedsiębiorstw budowlanych.
Za chwilę będziemy mieli zaszczyt podziękować Panom w odrębnej formie za tworzenie warunków wysokiego wykorzystania potencjału produkcyjnego śląskich przedsiębiorstw tego sektora.
Wysoka aktywność inwestycyjna samorządów terytorialnych
miast i gmin, skuteczne sięganie po środki funduszy unijnych,
stosowanie wielu innych sposobów finansowania inwestycji – to kolejny istotny czynnik sprawczy bardzo wielu nowych
kontraktów budowlanych naszych przedsiębiorstw. W ich imieniu składam podziękowania szerokiej reprezentacji samorządów terytorialnych na dzisiejszej Gali na ręce Prezydenta Katowic – Pana Piotra Uszoka, Prezydent Zabrza – Pani

XIV GALA BUDOwNICTwA

RADA PATRoNACkA
XIV GALI BUDoWNICTWA
JARoSŁAW kANIA
Prezes Zarządu
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
mICHAŁ WRzoSek
Prezes Zarządu PERI Polska
JARoSŁAW PoPIoŁek
Prezes Zarządu
MOSTOSTAL WARSZAWA
HeNRYk SIoDmok
Prezes Zarządu GRUPY ATLAS
MałgorzatyMańki-Szulik, Prezydenta Bielska – Pana JackaKrywulta i Prezydenta Dąbrowy Górniczej – Zbigniewa
Podrazy.
Istotną część portfela wykonawczego przedsiębiorstw zawsze zajmowały inwestycje komercyjne. Ich udział w ostatnich dwóch latach znacząco się zmniejszył wobec inwestycji publicznych. Na rachunkach bankowych prywatnych
przedsiębiorstw jest obecnie ponad 200 mld zł. Życzymy im,
ale także branży budowlanej o ich przeznaczenie na inwestycje, rozumiejąc w pełni ich wahania wobec tak dużej niepewności na rynkach finansowych. Jest to właściwe miejsce do podziękowania za wzajemną współpracę i udział
w obecnej Gali bardzo wielu samorządów gospodarczych
i zawodowych – co czynię na ręce Pana TadeuszaDonocika – Wiceministra w Rządzie Jerzego Buzka, Wiceprezesa Krajowej i Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach.
Nasza dzisiejsza Gala kończy obchody Śląskiego Dnia Budowlanych, rozpoczętych konferencją merytoryczną jako
„III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”.
Jej stanowisko końcowe zawierające rekomendacje zmian
w odniesieniu do Prawa Budowlanego, planowania przestrzennego i Prawa Zamówień Publicznych zostanie przekazane
do ukonstytuowanych wczoraj Organów Sejmu oraz powołanego nowego Rządu.
W trakcie dzisiejszej Gali nastąpi wręczenie Nagród
i Wyróżnień Laureatom Konkursu „Śląskie Budowanie”
także jako zadania publicznego Zarządu Województwa Śląskiego, którego celem jest właśnie wykorzystanie wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez publiczną prezentację i promocję:
– ważących sprawnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
– organizacji i samorządów terytorialnych tworzących
sprawnie właściwe warunki ich przygotowania,
– realizatorów kontraktów budowlanych.
Następnie Prezydent Wnuk powitał kolejnych honorowych
gości Gali:
Posła do Parlamentu Europejskiego – małgorzatę Handzlik, reprezentujących Sejmik Województwa Śląskiego jego

Przewodniczącego Pana Andrzeja Gościniaka, prof. Andrzeja Barczaka – Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Ziętka w Katowicach i kadrę naukowo-dydaktyczną regionu. Kadrę kierowniczą Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich instytucji.
Pozdrowienia dla uczestników Gali wraz z gratulacjami dla
jej Laureatów przekazał olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, z którym współpracowaliśmy jako Wiceministrem Infrastruktury przy wielu projektach legislacyjnych.
Tadeusz Wnuk powitał również Henryka Blidę z rodziną
i ks. Piotra Brząkalika.
– Obowiązkiem moralnych każdego środowiska gospodarczego, pracodawców jest wspieranie organizacji społecznych – mówił w końcowej części swego wystąpienie prezydent Wnuk. – Nieprzypadkowo więc Partnerem Społecznym
naszej dzisiejszej Gali jest Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym w Chorzowie – obchodząca Jubileusz XX-lecia swojej działalności. Proszę pozwolić, że przedstawię Państwu Pana NorbertaGalę – Prezesa Zarządu tej Fundacji, jej Współzałożyciela i twórcę niezwykle użytecznej
i szerokiej działalności. Pan Prezes stworzył od podstaw
sieć 12 placówek, pozyskując na ten cel jako organizacja
non profit 25 mln złotych. Dzisiaj Fundacja prowadzi opiekę medyczną dla tysiąca pacjentów – w tym 600 dzieci niewidomych z dodatkowymi schorzeniami. Obecnie najważniej szym wy zwa niem Fun da cji jest do pro wa dza nie
do budowy „ośrodka Szkolnego dla Dzieci Niewidomych”
w Ziemięcicach w powiecie Tarnowskie Góry. Dwa lata temu Śląska Izba Budownictwa objęła Patronatem Merytorycznym to przedsięwzięcie. W kwietniu powołany został Społeczny Komitet honorowy – wspierający tą inwestycję
z udziałem Pana Wojewody i Pana Marszałka, Senatorów – MariiPańczyk i KazimierzaKutza, Posła – Marka
Plury. Jako jeden z pierwszych swe osobiste poparcie dla
tego zamierzenia przekazał Arcybiskup Metropolita Katowicki ksiądz dr DamianZimoń.
Przesłanie Metropolity Katowickiego wspierające działalności Fundacji została odtworzona na telebimie.
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Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”
Tadeusz Wnuk

Józef kuklok-opolski

Przewodniczący Kapituły
– Prezydent Śląskiej
Izby Budownictwa

Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa, Prezes Zarządu
Architektonicznego Biura Projektów
„AB Projekt” Sp. z o.o.

Franciszek Buszka

krystyna Piasecka

Wiceprzewodniczący Kapituły
– Przewodniczący Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa

Prezes Zarządu Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Jan Ślusarek

Ireneusz maszczyk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Przemysłem Politechniki Śląskiej

Prezes Zarządu Drogowej Trasy
Średnicowej S.A. w Katowicach

Jarosław Rajczyk

Andrzej Nowak

Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej

Przewodniczący Katowickiego
Oddziału Polskiego Związku
Inżynierów i Techników
Budownictwa

Grażyna kamińska

Tadeusz Glücksman

Dyrektor Wydziału Inwestycji,
reprezentująca
Marszałka Województwa Śląskiego

Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Dyrektor Wykonawczy
Forum Budownictwa Śląskiego

Igor Śmietański

Józef Bujarski

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Urzędu Wojewódzkiego,
reprezentujący Wojewodę Śląskiego

Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Dyrektor „Telbud” Sp. z o.o.
w Katowicach
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W realizacji wielu ambitnych, trudnych zadań Forum Budownictwa śląskiego może liczyć na osoby, dla których problemy branży są ważne,
które w miarę swoich możliwości starają się pomóc merytorycznie i organizacyjnie. Jednym słowem może liczyć na przyjaciół.
Po raz pierwszy w tym roku Kolegium Forum przyznało tytuł „Przyjaciel Budownictwa śląskiego”. Tytuł ten przyznawany jest za tworzenie
systemowych warunków dla szczególnej aktywności inwestycyjnej, a tym samym budowlanej w woj. śląskim oraz za przychylność
i wspieranie inicjatyw środowiska budowlanych oraz ścisłą współpracę z Forum Budownictwa śląskiego w jego licznych przedsięwzięciach.

Tytuł
„PRZYJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
mAŁGoRzATA HANDzLIk
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ADAm mATUSIeWICz
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zYGmUNT ŁUkASzCzYk
WOJEWODA ŚLĄSKI

Prof. zw. dr hab. JAN mALICkI
DYREKTOR BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

Laureaci Tytułu – „PRZYJACIELŚLĄSKIEGOBUDOWNICTWA”w towarzystwie Tadeusza Wnuka – Przewodniczącego Kapituły, Franciszka Buszki
– Wiceprzewodniczącego Kapituły i Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali – gospodarza Gali
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„Sukces gospodarczy nie jest bezimienny. W każdym miejscu, na każdym stanowisku pracy, na każdym etapie
od pomysłu do realizacji potrzebne jest zaangażowanie, energia, talent. Budownictwo to sztuka tworzenia wymagająca
ogromnej wiedzy, doświadczenia, odpowiedzialności”. Przedsiębiorstwom, instytucjom, samorządom, które są przykładem najlepiej pojętej przedsiębiorczości i skutecznego działania wręczone zostało wyróżnienie:

ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
– 2011
CHoRzoWSko-ŚWIĘToCHŁoWICkIe
PRzeDSIĘBIoRSTWo WoDoCIĄGÓW
I kANALIzACJI SP. z o.o.
za:
● realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” o łącznej wartości 225 mln złotych, współfinansowanego ze środków Ue.
Nagrodę odbiera Prezes Zarządu
Pan – Krzysztof Broż
W marcu 2011 r. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zakończyło realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”, o łącznej wartości ponad 225
mln zł, współfinansowanego ze środków UE. W ramach inwestycji
mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dokonano przykrycia koryta rzeki Rawy na odc. 4,9 km, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków Klimzowiec, wymieniono 32 km wodocią gu i 10 km ka na li za cji, wy eli mi no wa no od pro wa dza nie
nieoczyszczonych ścieków do środowiska. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła przede wszystkim na poprawę środowiska naturalnego w zakresie wód powierzchniowych w regionie.

SAmoRzĄD TeRYToRIALNY zABRze
za:
● wysoce efektywny udział w realizacji i oddaniu do użytku
Drogowej Trasy Średnicowej na terenie zabrza,
● budowę drogi dostępowej do katowickiej Specjalnej Strefy
ekonomicznej w zabrzu, współfinansowanej z funduszy
Unii europejskiej.
Nagrodę odbiera Prezydent Zabrza
Pani – Małgorzata Mańka-Szulik
10 czerwca tego roku uroczyście oddano do użytku zabrzańskie
odcinki Z1 i Z2 Drogowej Trasy Średnicowej. W ten sposób centrum
Zabrza zyskało nowoczesne połączenie drogowe z Katowicami.
Budowa zabrzańskich odcinków DTŚ, była wielkim wyzwaniem dla
władz i służb miasta, tak pod względem organizacyjnym i technicznym, jak też socjalnym. W ramach prac przygotowawczych trzeba było wyburzyć w Zabrzu 80 budynków i wybudować 382 mieszkania
na sąsiadującym z Trasą osiedlu Jodłowa. Przebudowane zostały kolidujące z budowaną DTŚ, sieci: wodociągowa, gazowa, centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, elektroenergetyczna, teletechniczna,
światłowodowa. Łączny koszt robót budowlano-montażowych wyniósł
ponad 348,1 mln złotych brutto. Drogowa Trasa Średnicowa łączy obecnie Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze.

38 Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011

LAUREACI KONKURsU „ŚLąsKIE BUDOwANIE” – 2011

SIemIANoWICkA SPÓŁDzIeLNIA mIeSzkANIoWA
za:
● kompleksową modernizację zasobów mieszkaniowych Spółdzielni,
● realizację nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Nagrodę odbieraja Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
Pan – Marian Odczyk

SAmoRzĄD TeRYToRIALNY TYCHY
za:
● kompleksową modernizację placu krzysztofa kamila Baczyńskiego – Centrum miasta Tychy,
● skuteczną realizację programu inwestycyjnego rozwoju
miasta.

Co drugi siemianowiczanin mieszka w bloku Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Osiedle „Centrum” jest najstarszym osiedlem w zasobach SSM. To w nim w styczniu 1959 roku oddano przy ul.
Komuny Paryskiej 13 pierwszy budynek. Na tamte czasy budynki były nowoczesne, ale w końcu lat dziewięćdziesiątych Spółdzielnia zamieniła ogrzewanie piecowe na system c.o. 18 grudnia 1957 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano Górniczą
Spółdzielnię Mieszkaniową, jedną z tych, które złożyły się na późniejszą Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Rok później w pobliskich „Azotach” powstała Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
przy Zakładach Azotowych im. Pawła Findera w Chorzowie, która przyjęła później nazwę „Chemik”. Na początku lat sześćdziesiątych
w Siemianowicach Śląskich działały już dwie górnicze spółdzielnie
mieszkaniowe: jedna przy kopalni „Michał”, a druga przy KWK „Siemianowice”. Drogą połączenia dwóch górniczych spółdzielni mieszkaniowych i dołączenia do nich Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy hucie „Jedność”, powstała Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która połączyła się z SM „Chemik”. Cały proces łączenia i krystalizacji Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zakończył się
w 1970 roku.
Nagrody i Wyróżnienia dla Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2011:
– Przyznany przez Kapitułę Strefy Biznesu Dziennika „Gazeta Prawna” Dyplom za zajęcia II miejsca w Województwie Śląskim w programie „Dobra Spółdzielnia 2011” Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych.
– Tytuł „Menedżer Spółdzielca” przyznany przez Kapitułę magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska”, Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Lekstonowi.
– Wyróżnienie SSM przez Kapitułę Miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.

Nagrodę odbierają Wiceprezydenci Miasta Tychy:
Pani – Daria Szczepańska oraz Pan – Mieczysław Podmokły
Place i rynki stanowią, obok ulic, najważniejszą część przestrzeni publicznej. Są to miejsca charakterystyczne, poprzez które identyfikujemy miasta nawet wtedy, kiedy jesteśmy znacznie od nich oddaleni. Plac Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to naturalne centrum
miasta Tychy. Plac jest sceną różnorodnych, ważnych i mniej ważnych wydarzeń, punktem odniesienia oraz miejscem spotkań dla niezliczonej rzeszy spacerowiczów. Pomimo intensywnego rozwoju miasta, niełatwo o wskazanie równie udanej realizacji.
Aby zachować istotne elementy stanowiące o tożsamości historycznej Tychów, oraz by zahamować proces degradacji Placu K.K. Baczyńskiego, w latach 2008-2009 przeprowadzono modernizację.
Celem przedsięwzięcia było ukształtowanie funkcjonalnej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej. Koncepcja obejmowała rekonstrukcję zabudowy Placu K.K. Baczyńskiego i okolicznych ulic poprzez uzupełnienie struktury o nowe, atrakcyjne elementy.
Dawny Plac Bieruta (za czasów PRL) po gruntownej modernizacji zakończonej w połowie 2009 roku stał się jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Tychach.
Dzięki odpowiednim działaniom plac zyskał na funkcjonalności i estetyce, co przyczyniło się do poprawy atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Nowa nawierzchnia została wykonana z kolorowej kostki brukowej, nawiązującej do rytmu ścian frontowych otaczających go
budynków.
Utworzono symetryczny rząd trawników i szpaler drzew wokół placu. Przestrzeń została uzupełniona o elementy małej architektury. Zamontowano kilkadziesiąt drewnianych, wygodnych ławek oraz stojaki rowerowe. Powstały nowe miejsca parkingowe.
Latarnie umieszczono w dwóch rzędach po boku placu. Trafnym
uzupełnieniem oświetlenia są wpuszczone w posadzkę reflektory podświetlające fasady budynków.

Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 39

LAUREACI KONKURsU „ŚLąsKIE BUDOwANIE” – 2011

SAmoRzĄD TeRYToRIALNY
TARNoWSkIe GÓRY
za:
● budowę centralnej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości blisko 35 mln złotych współfinansowanej ze środków funduszy Ue.
Nagrodę odbiera Burmistrz Miasta
Pan – Arkadiusz Czech

kAToWICkA SPeCJALNA STReFA ekoNomICzNA S.A.
za:
● wysoce wymierny wkład w rozwój inwestycyjny województwa
śląskiego – w okresie swej piętnastoletniej działalności – pozyskanie 170 nowych podmiotów gospodarczych, które zainwestowały ponad 4,4 mld złotych i utworzyły 37 tysięcy nowych miejsc pracy.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowskich Górach wybudowana została w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”, współfinansowanego ze środków unijnych
w ramach Funduszu Spójności”. W związku z przedłużającymi się
procedurami dotyczącymi rozpatrywania przez Komisję Europejską
złożonego przez Gminę Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia Gmina Tarnowskie Góry podjęła decyzję (nie czekając na ostateczna decyzję KE) o rozpoczęciu realizacji Projektu w oparciu o pożyczkę przyznaną w 2008 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W październiku 2008 roku Gmina podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonawstwo Centralnej Oczyszczalni Ścieków z konsorcjum firm: Control Process S.A. – lider konsorcjum oraz OTS-IP.
W marcu 2009 r. KE podjęła decyzję o dofinansowaniu Projektu ze
środków Funduszu Spójności (w tym również budowy COŚ). Umowę o dofinansowanie Projektu, Gmina Tarnowskie Góry podpisała
ostatecznie w czerwcu 2009 r. Lokalizacja oczyszczalni była znana
od dawna. W latach 80. ubiegłego wieku inwestycja ta została zaniechana (przerwana). Teren przeznaczony na inwestycję jest
obecnie większy niż potrzeby funkcjonalno-użytkowe. Ale w specyfikacji inwestor świadomie przewidział, że należy zapewnić możliwość
dalszej rozbudowy oczyszczalni przy pozostawieniu i wykorzystaniu
istniejących obiektów. Zapewnia to zarówno właściwe zagospodarowanie terenu z wystarczającym miejscem na rozbudowę jak i pozostawienie istniejących obiektów, których przeznaczenie można zmieniać. Na przykład zbiorniki retencyjne w przyszłości mogą ponownie
spełniać rolę osadników wtórnych.

Nagrodę odbiera Wiceprezes Zarządu
Pan – Andrzej Pasek
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest efektywnym narzędziem regionalnej polityki gospodarczej. Dowodem na to jest ilość
pozyskanych inwestorów, wielkość nakładów inwestycyjnych oraz ilość
tworzonych miejsc pracy.
KSSE jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas Strefa pozyskała już ponad 170 podmiotów gospodarczych, z których ponad 100 już prowadzi aktywną działalność,
a pozostałe podmioty są w różnych fazach realizacji projektów. Firmy te zainwestowały łącznie już ponad 4,4 mld EUR oraz utworzyły około 37 tys. nowych miejsc pracy. Największa inwestycja
w KSSE to fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors.
Inne znaczące inwestycje w KSSE należą do: włoskiego Fiat-GM Powertrain Polska i japońskiego Isuzu Motors – produkcja nowej generacji silników wysokoprężnych, Delphi Automotive Systems – produkcja komponentów dla przemysłu samochodowego czy hiszpańskiej
firmy Roca – produkcja ceramiki sanitarnej. Inwestycję na ponad
150 mln EUR w hutę szkła typu „float” zakończył amerykański Guardian. Japońska firma NGK Ceramics zainwestowała już ponad
300 mln Euro w produkcję filtrów ceramicznych wykorzystywanych
w przemyśle samochodowym. Poza firmami z branży motoryzacyjnej, największy udział w inwestycjach mają firmy z branży metalowej,
budowlanej, maszynowej oraz elektronicznej. Katowicka SSE to nie
tylko miejsce, w którym ulokowały swoje przedsięwzięcia duże koncerny międzynarodowe, ale także prężne firmy krajowe.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest strefą rozproszoną, składającą się z czterech podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej,
sosnowiecko-dąbrowskiej, tyskiej. Ogółem Katowicka SSE zajmuje 1917 ha i obejmuje ponad 40 różnych obszarów, co umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszej lokalizacji.
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SAmoRzĄD TeRYToRIALNY ŻARNoWIeC
za:
● przygotowanie, zapewnienie finansowania i realizację szerokiego
programu rozwoju inwestycyjnego gminy – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, modernizację 80 km dróg, realizację kilkunastu obiektów oświaty i kultury oraz kompleksu sportowego.
Nagrodę odbiera Wójt Gminy
Pan – Eugeniusz Kapuśniak

SPÓŁDzIeLNIA mIeSzkANIoWA „LokAToR”
W DĄBRoWIe GÓRNICzeJ
za:
● realizację programu termo modernizacji zasobów mieszkaniowych, ich kompleksową modernizację oraz za budowę nowych
obiektów mieszkalnych.

Jako gmina typowo rolnicza, w ostatnich kilkunastu latach Żarnowiec w sposób znaczący rozbudował infrastrukturę cywilizacyjną.
Do najważniejszych przedsięwzięć należy porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Wybudowano 4 ujęcia wody z przepompowniami, wraz ze 130 km kanalizacji wodociągowej. W budowie znajduje się oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna.
Gmina dba o unowocześnianie obiektów oświatowych. Wybudowano dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, przedszkole publiczne. Wybudowano kompleksowe zaplecze i uruchomiono kształcenie,
w ciekawych zawodach, w Zespole Szkół Rolniczych.
Rozwijane jest zaplecze dla sportu i rekreacji. Wybudowano kompleks sportowy w Żarnowcu, natomiast w poszczególnych sołectwach
wielofunkcyjne boiska sportowe.
Gmina udoskonala sieć komunikacyjną. Wybudowano około 80 km
dróg asfaltowych, 30 km tras rowerowych. Zadbano o parkingi
z możliwością parkowania ponad 400 samochodów.
Wzbogacana jest systematycznie baza kultury. W istniejących budynkach użyteczności publicznej stworzono Wiejskie Domy Kultury bądź
świetlice wiejskie. Adaptacji budynków na wiejskie Domy Kultury dokonano w Łanach Wielkich, Chlinie, Koryczanach, Otoli.
Odnowione zostały centra wsi. Aby pełniej wykorzystać walory krajobrazowe i turystyczne Żarnowca, stworzono warunki dla budownictwa letniskowego i całorocznego dla osób spoza gminy. Zmodernizowano sieć oświetlenia ulicznego.
Gmina dba o materialne dziedzictwo kulturowe. Znacznie współfinansowała remonty zabytkowych kościołów w Łanach Wielkich
(XIII wiek) i w Chlinie.
Gmina Żarnowiec to gmina wiejska, położona w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w powiecie zawierciańskim. Siedzibą gminy jest Żarnowiec.

Nagrodę odbiera Prezes Zarządu
Pani – Teresa Horbowy
Działalność inwestycyjna prowadzona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lokator” w ostatnich latach to wybudowanie:
– 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (30 mieszkań),
– 1 małego domu mieszkalnego (9 mieszkań),
– 22 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
– 4 budynków wielorodzinnych o 56 mieszkaniach, z wbudowanymi 56 garażami w przyziemiu oraz windami.
Całokształt działalności Spółdzielni ukierunkowany jest na podnoszenie standardów zamieszkiwania i rozwiązywanie problemów społecznych.
Spółdzielnia od kilku lat realizuje program termomodernizacji uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli SM „Lokator”, zgodnie z którym
w latach 2006-2009 ocieplono 34 budynki. Na lata 2010-2017 program ten zakłada docieplenie do 2017 r. 120 budynków mieszkalnych. W ramach programu termomodernizacyjnego w 2010 i 2011
r. wykonano, bądź znajduje się w trakcie realizacji 28 budynków. Łącznie do dziś ocieplonych zostało100 budynków.
Podczas prac dociepleniowych wykonywanych jest również szereg prac towarzyszących mających na celu poprawę warunków technicznych jak i estetycznych. Wiele z tych budynków ocieplonych było płytami acekolowymi i obecnie prace polegają na ich demontażu
i wykonaniu docieplenia w technologii lekko-mokrej. Wykonanie tak
dużego zakresu prac możliwe jest poprzez finansowanie nakładów
częściowo ze środków pochodzących z funduszu remontowego i częściowo z kredytów z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego, bądź pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej (powstała 7 stycznia 1959 r.) należy do grona największych spółdzielni województwa śląskiego.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej istnieje od 52 lat. Zasoby Spółdzielni obecnie wynoszą ponad 17.000 mieszkań oraz
kilkaset lokali użytkowych i garaży.
Spółdzielnia od kilku lat realizuje program
termomodernizacji Uchwalony przez Zebranie
Przedstawicieli SM „Lokator” podczas którego
w latach 2006-2009 ocieplono 34 budynki. Program ten na lata 2010-2017 zakłada docieplenie
do 2017 r. 120 budynków mieszkalnych. Aktualnie w ramach tego programu w 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 dzień dzisiejszy ocieplonych zostało 96 budynków. Podczas prac dociepleniowych wykonywanych jest również szereg prac towarzyszących
mających na celu poprawę warunków technicznych jak i estetycznych. Wiele z tych budynków
ocieplonych było płytami acekolowymi i obecnie
prace polegają na ich demontażu i wykonaniu
docieplenia w technologii lekko-mokrej.
Wykonanie tak dużego zakresu prac możliwe jest
poprzez finansowanie nakładów częściowo ze środków pochodzących z funduszu remontowego
a częściowo z kredytów z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego, bądź
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po spełnieniu
warunków zawartych w audycie istnieje możliwość
uzyskania premii termomodernizacyjnej bądź
częściowego umorzenia pożyczki.
Jak wyglądają zasoby spółdzielcze na terenie
Dąbrowy Górniczej każdy będąc w naszym mieście może ocenić.
Ponieważ nadal trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
trudno jest dziś powiedzieć, czy realizacja tego
wieloletniego planu będzie możliwa.
Ul. Topolowa 50

Ul. kasprzaka 24

Ul. Legionów Polskich 107

Ul. 1 maja 30
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PRzeDSIĘBIoRSTWo BUDoWLANe DomBUD S.A.
W kAToWICACH
NA PODSTAWIE REKOMENDACJI PREZYDENTA KATOWIC
za:
● realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budownictwo
mieszkaniowe komunalne przy ulicy Techników w katowicach – II etap” oraz kilkunastu obiektów użyteczności publicznej w poszczególnych dzielnicach katowic, a wśród nich:
• modernizację budynku młodzieżowego Domu kultury,
• modernizację obiektu „Gawlikówna”,
• budowę obiektów ochotniczej Straży Pożarnej i Straży miejskiej,
• obiektów mieszkalnych dla katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Spółdzielni mieszkaniowej „Piast”.
Nagrodę odbiera Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. ekonomicznych
Pan – Paweł Chalecki

mILLeNIUm INWeSTYCJe SP. z o.o. W kAToWICACH
NA PODSTAWIE REKOMENDACJI PREZYDENTA KATOWIC
za:
● realizację kompleksu mieszkaniowego – osiedle Bażantów
obejmujące Galeriowiec Północny i Południowy APARTAmeNToWIeC millenium, zespół mieszkaniowy A – C oraz budynek
pierwszej na Śląsku Pijarowskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w formie partnerstwa zakonno-prywatnego.

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. jest spółką z wieloletnim stażem, mającą doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną i wykwalifikowaną załogę, co gwarantuje wykonawstwo robót na wysokim
poziomie, w różnych technologiach i przy wysokich wymaganiach technologicznych. Od wielu lat Przedsiębiorstwo jest solidnym partnerem
dla inwestorów krajowych. Wysoka jakość świadczonych przez firmę
usług została doceniona również przez kontrahentów zagranicznych.
P.B. DOMBUD S.A. ma opinię elastycznej i prężnie działającej firmy
budowlanej, profesjonalizm i wyroby na najwyższym poziomie technicznym potwierdza certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. W oparciu
o ponad 60-letnią tradycję i niewątpliwe atuty, do których należą: własna baza sprzętowa oraz zakład prefabrykacji, rozwija ekspansywną
działalność i jest w stanie sprostać każdemu, nawet najbardziej wyrafinowanemu zleceniu z zakresu budownictwa, gwarantując krótkie terminy, konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość.
DOMBUD oferuje kompleksową realizację inwestycji „pod klucz”,
prace remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa:
– mieszkaniowego,
– użyteczności publicznej (instytucje oświatowe, banki, baseny, szpitale, supermarkety, budynki biurowo-handlowe, itd.),
– przemysłowego (zakłady przemysłowe, fabryki),
– inżynieryjnego (zapory).

Nagrodę odbiera Wiceprezes Zarządu
Pan – Jacek Piwkowski
Millenium Inwestycje Sp. z o.o. – firma deweloperska, ma bogate doświadczenia na rynku deweloperskim. Wyróżnia ją nowatorskie podejście
do wyzwań urbanistycznych. Spółka rozpoczęła działalność w 2001 roku.
Na przestrzeni lat 2001-2011 Spółka Millenium i prowadzone przez
nią inwestycje zostały wielokrotnie wyróżnione w prestiżowych konkursach i rankingach, wśród których znalazły się m.in.: • Godło promocyjne „OSKAR Śląski 2003” • Wyróżnienie w rankingu „JEDNO ZE 100
NAJLEPSZYCH MIEJSC DO ZAMIESZKANIA W POLSCE” (ranking
WPROST 09.2004 r.) Laureat rankingu „Diamenty Forbesa 2009” • Tytuł „Gazele Biznesu 2009” • „Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa z Laurem” w kat. deweloperskiej – 2009 • Brązowa odznaka „Zasłużony dla budownictwa” – 2009 • Nominacja do „Superjednostki” czyli
najlepszej realizacji architektonicznej minionego roku w regionie – dla
budynków galeriowych „Północny” i „Południowy” przy ul. Puchały • Laureat rankingu „Diamenty Forbesa 2010” • „Platynowe Wiertło” 2009 w kategorii budownictwo mieszkaniowe dla budynków galeriowych „Północny” i „Południowy” przy ul. Puchały • Wyróżnienie w rankingu
„NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE OSIEDLE DLA DZIECI” (Ranking Home Broker 06.2010 r.) • Wyróżnienie w konkursie SARP „Architektura
roku” – czyli najlepsza realizacja architektoniczna minionego roku w regionie – dla budynków galeriowych „Północny” i „Południowy” przy ul.
Puchały • „Platynowe Wiertło” 2010 w kategorii budownictwo użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych przy ul. Pijarskiej • Wyróżnienie w rankingu „Apartamentowce w Polsce – lista Top 10” (Gazeta Wyborcza, 05.2011).
Od 2004 roku Spółka Millenium Inwestycje pracuje w oparciu o system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Od 2006 roku Millenium jest członkiem Śląskiej Izby Budownictwa.
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„autorytety – ludzie którzy tak potrafią oddziaływać na otoczenie, by w sposób twórczy je zmieniać. By przez
swoje zaangażowanie tworzyć warunki dla efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, instytucji, samorządu
terytorialnego. a poprzez to wpływać na oblicze gopodarki regionu”.

AUTORYTET − BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ
ANDRzeJ RoCH DoBRUCkI
PREZES KRAJOWEJ RADY
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

WIkToR PIWkoWSkI
PRZEWODNICZĄCY POLSKIEGO ZWIĄZKU
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

W uznaniu:
● wieloletniej i wszechstronnej pracy na stanowiskach kierowniczych największych organizacji budowlanych – energopol S.A. i mostostal – export S.A., w administracji rządowej
jako Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
● wielu autorskich projektów systemowych zmian prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pełniąc odpowiedzialne
funkcje w organizacjach pozarządowych.

W uznaniu:
● wysoce wymiernego osobistego wkładu w proces reformowania krajowego budownictwa, przeprowadzenia rozległych
zmian strukturalnych i własnościowych oraz rynkowych
w tym sektorze gospodarki narodowej,
● efektywnego kierowania departamentami i ośrodkami resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz kierowania przez szereg lat organizacją i rozwojem PeRI Polska.

Pan Andrzej Roch Dobrucki przeszedł długą i wszechstronną drogę zawodową. Od stycznia do lipca 2011 r. pełnił funkcję prokurenta, zaś od stycznia 2011 r. jest Doradcą Zarządu w firmie Mostostal-Export SA. Poza pracą zawodową zajmuje się także działalnością
społeczną, między innymi pracował w Komitecie Budownictwa
funkcjonującym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma „Materiały Budowlane”. Pan mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej.

Pan Wiktor Piwkowski w latach 2005-2008 przewodniczył Polskiemu
Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa. Ponownie został wybrany Przewodniczącym na kadencję 2008-2012. Jest członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. Wilnianin, absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem
inżyniera budowy dróg i lotnisk. Ukończył także studia podyplomowe
na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinie organizacji i zarządzania.
Od 1990 do 2010 r. kierował firmą PERI Polska, osiągając swój największy sukces zawodowy przez wykreowanie tej firmy i doprowadzenie jej
na drugą pozycję wśród pięćdziesięciu firm koncernu PERI.
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JACek kRYWULT
PREZYDENT MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ

WIeSŁAW okoŃSkI
PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWLANEGO „ROBUD” SP. Z O.O.

W uznaniu:
● skutecznej realizacji obszernego programu rozwoju inwestycyjnego miasta, przygotowania i zapewnienia jego finansowania z wysokim udziałem środków Ue, wykonania wielu przedsięwzięć infrastruktury drogowej, gospodarki wodnościekowej i cieplnej,
modernizacji i rozbudowy obiektów służby zdrowia, a zwłaszcza:
• budowy Śródmiejskiej oraz Północno-Wschodniej obwodnic drogowych miasta,
• rewitalizacji Bielskiej Starówki,
• budowy hali wielofunkcyjnej,
• modernizacji szpitala oraz rozbudowy stadionów sportowych.

W uznaniu:
● utworzenia już w 1987 roku jednej z pierwszej w regionie spółki budowlanej, zapewniając jej rozwój jako Przedsiębiorstwa Budowlanego „Robud” o bardzo znaczącej obecnie pozycji na rynku krajowego i regionalnego budownictwa oraz jako realizator
wielu kluczowych inwestycji kubaturowych,
● aktywnego uczestnictwa w polityce krajowej i regionu jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej i Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz działalności i w organizacjach pozarządowych budownictwa,
● stałego organizatora pomocy społecznej, jako założyciel i kierujący Fundacją Nadzieja Dzieci.

Pan Jacek Krywult w wyborach samorządowych w 2010 r. kolejny raz został wybrany na fotel Prezydenta w pierwszej turze, uzyskując 75% poparcie mieszkańców. Był to jeden z najlepszych wyników wyborczych w Polsce.
Miasto zawdzięcza mu sfinalizowanie takich przedsięwzięć jak: kanalizacja siedmiu peryferyjnych dzielnic miasta, budowa składowiska odpadów, prowadzona przez Południowy Koncern Energetyczny kom plek so wa prze bu do wa biel skiej elek tro cie płow ni
i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
budowa Wschodniej Obwodnicy Miasta. Wspomniany program
przewidywał rozpoczęcie następujących przedsięwzięć, znajdujących
się w fazie przygotowawczej: zagospodarowanie stoków Dębowca,
budowa stadionu miejskiego, rewitalizacja Parku Słowackiego,
przebudowa Bulwarów Straceńskich oraz budowa na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego parkingów wielopoziomowych.
Urodził się w 1941 roku w Stanisławowie. Od 1945 roku mieszka w Bielsku-Białej, mieście, z którym związał całe swoje zawodowe i prywatne życie.

Pan Wiesław Okoński w 1987 roku doszedł do wniosku, że czas
pomyśleć o własnym podmiocie gospodarczym. I tak oto 1 kwietnia 1987 roku powstała z jego inicjatywy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany „Robud”.
Należy dodać, iż była to dwunasta spółka utworzona w ówczesnym
województwie katowickim.
Przedsiębiorstwo Budowlane „Robud” na trwałe wpisało się w pejzaż gospodarczy Gliwic. Jest wykonawcą wielu znaczących obiektów budowlanych. Po dwóch latach od powstania Z.R. „Robud”,
na bazie zdobytych doświadczeń, 1 kwietnia 1989 roku powstała z inicjatywy Pana Okońskiego nowa spółka pod nazwą „Orwox” zajmująca się produkcją wyrobów żelbetonowych oraz stolarstwem.
W kolejnych latach Prezes Okoński został założycielem i właścicielem firmy „W.D.S.” zajmującej się architekturą i projektowaniem oraz
firmy „Miły Dom” zajmującej się nieruchomościami.
Pan Okoński oprócz pracy zawodowej jest wielkim społecznikiem,
działaczem w różnych organizacjach zawodowych.
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RAJmUND SoRoWSkI
PREZES, WŁAŚCICIEL
PPUH „SOR-DREW”

URSzULA SmYkoWSkA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU KATOWICKIEJ SM
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNOKSIĘGOWYCH, GŁÓWNY KSIĘGOWY

W uznaniu:
● wyjątkowej, osobistej przedsiębiorczości w utworzeniu i ekspansywnym rozwoju wieloprofilowego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, wyspecjalizowanego w eksporcie
i kooperacji z wiodącymi producentami zagranicznymi,
zwłaszcza rynku niemieckiego,
● efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażania innowacyjnych technologii, systemu ISo, wymiernego pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich.

W uznaniu:
● współudziału w opracowaniu i tworzeniu strategii ekonomicznej jednej z największych w kraju spółdzielni mieszkaniowych,
zarządzania finansami działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej oraz tworzenia montaży finansowania przedsięwzięć nowego budownictwa mieszkaniowego.

Pan Rajmund Sorowski jest założycielem i właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego SOR-DREW. Firma od kilkunastu lat produkuje swoje wyroby głównie na rynek zagraniczny. Sztan da ro wą pro duk cję sta no wią wy ro by z ma te ria łów
drewnianych i drewnopochodnych, ale z powodzeniem eksportuje również wyroby metalowe i z tworzyw sztucznych. Główne produkty to opakowania drewniane dla przemysłu i drewniane obudowy maszyn, które służą do zabezpieczania ładunku na czas
transportu. SOR-DREW współuczestniczy w inwestycjach budowlanych wykonując elementy drzewne dla budownictwa. W dziale
metalowym wykonuje konstrukcje metalowe do aparatury przemysłowej, konstrukcje spawane i obróbkę skrawaniem. Produkty SOR-DREW-u są certyfikowane certyfikatami branżowymi, a system zarządzania certyfikatem EN ISO 9001:2008.
SOR-DREW wspomaga charytatywnie m.in.: Klinikę Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu, Polski Komitet Zwalczania Raka, Hospicjum Cordis, Fundację Iskierka oraz inne placówki edukacyjne, poroszkodowane w powodziach.
Pan mgr inż. Rajmund Sorowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej.

Pani Urszula Smykowska zatrudniona jest w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieprzerwanie od 1996 roku. Pracowała najpierw
jako Główny Księgowy. Następnie w drodze awansu poprzez konkurs z dnia 23 października 2007 r. objęła stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.
Pani Urszula Smykowska zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sprawami budowlanymi. Są wśród nich następujące obszary
działań:
– kierowanie pracami przy opracowywaniu i aktualizowaniu strategii
ekonomicznej Spółdzielni oraz innych doraźnych programów działania,
– analizowanie i wnioskowanie potrzeb kredytowych Spółdzielni,
opracowywanie niezbędnych wniosków o kredyty, pożyczki, dotacje,
środki unijne itp. na cele budownictwa,
– nadzór nad rozliczaniem kosztów i współpraca z bankiem PKO
BP w zakresie kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na budownictwo mieszkaniowe, objętych przejściowym wykupem odsetek przez
budżet Państwa.
W okresie zarządzania przez Panią Urszulę Smykowską finansami Spółdzielni, w latach 1990-2010 zbudowano 38 budynków wielorodzinnych oraz 28 domów jednorodzinnych.
Pani Urszula Smykowska posiada licencję Zawodową Zarządcy
Nieruchomościami wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa,
Rozwoju Miasta oraz uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2006 r.
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JeRzY BLAzY
DORADCA ZARZĄDU I DYREKTOR ROZWOJU
MARKI ATLAS ZŁOTY WIEK

JeRzY DoNIeC
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W uznaniu:
● za wieloletnią działalność jako Dyrektor Śląskiego Centrum
Doradztwa Budowlanego Atlas, bardzo cenioną pracę dydaktyczną oraz aktywną współpracę ze Śląską Izbą Budownictwa.

W uznaniu:
● organizowania efektywnej gospodarki remontowej katowickiej
Spółdzielni mieszkaniowej, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, optymalizacji dostaw mediów oraz
za kierowanie Radą Nadzorczą tej organizacji spółdzielczej.

Pan Jerzy Blaza niemal od powstania Grupy Atlas, bo od 1994 roku, swoją pracę zawodową związał z tą firmą, czynnie i z zaangażowaniem uczestnicząc w jej dynamicznym rozwoju. Początkowo,
na stanowisku doradcy, a później dyrektora Śląskiego Centrum Doradztwa Budowlanego Atlas, od podstaw organizował i tworzył atlasowe struktury na Śląsku. Będąc odpowiedzialnym za sprzedaż, z dużą dynamiką i powodzeniem budował atlasową pozycję lidera
na Śląsku. Ściśle współpracując ze śląskim środowiskiem budowlanym oraz inwestorskim, a także szkolnictwem zawodowym wszystkich szczebli, z sukcesem wprowadzał nowoczesne, nowatorskie rozwiązania technologiczne Atlas – w szczególności w zakresie
ocieplania budynków i układania glazury. Od 2002 roku właściciele
Grupy Atlas obdarzyli Pana Jerzego Blazego zaufaniem i powierzyli
współodpowiedzialność za dalszą dynamikę rozwoju firmy i utrwalenie pozycji lidera na rynku chemii budowlanej. Został członkiem ścisłego kierownictwa piastując kolejno stanowiska, Dyrektora Promocji Techniczno-Handlowej, Dyrektora Sprzedaży Krajowej, a obecnie
Doradcy Zarządu i Dyrektora Rozwoju Marki Atlas Złoty Wiek. Miano ikony przemian gospodarczych w Polsce oraz obecna pozycja rynkowa i finansowa Grupy Atlas w dużej mierze są wynikiem ścisłej,
partnerskiej współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem budowlanym. Szereg kreatywnych przedsięwzięć Atlasa było i jest wynikiem
wymiany doświadczeń i potrzeb tego środowiska. Doceniając wagę i znaczenie tych kontaktów w kierowaniu sprzedażą osobiście inicjował liczne przedsięwzięcia integracyjne.

Pan Jerzy Doniec jest aktywnym działaczem samorządowym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z wyboru mieszkańców – członków Spółdzielni pełnił i pełni następujące funkcje:
– przedstawiciel na Walne Zgromadzenie KSM od 1995-2011 r.,
– członek Rady Nadzorczej od 1994 r. do chwili obecnej,
– Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni
w okresie 1998-2010 r.,
– Przewodniczący Rady Nadzorczej od czerwca 2010 r. do chwili
obecnej.
Koordynuje gospodarkę remontową Spółdzielni. Uczestniczy
w określaniu potrzeb mieszkańców w zakresie remontów i opracowywaniu wieloletnich planów remontów kapitalnych – w ramach prowadzonej od 1997 roku i aktualizowanej co roku tzw. „Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
Jest inicjatorem nowoczesnych i korzystnych dla mieszkańców rozwiązań w zakresie rozliczania mediów, głównie ciepła i wody.
Pan Jerzy Doniec pełnił i pełni z wyboru mieszkańców – członków,
szereg odpowiedzialnych funkcji w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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BARTŁomIeJ JARoCHA
DYREKTOR DS. ROZWOJU, CZŁONEK ZARZĄDU
CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO
PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W CHORZOWIE

Gratulując
wyróżnionym
Adam
matusiewicz
marszałek
Województwa
Śląskiego stwierdził,
że bardzo cieszy go,
że wśród wielu
nagrodzonych
znalazło się tak wiele
koleżanek i kolegów
samorządowców
W uznaniu:
● zapewnienia kompleksowych działań w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji Projektu Funduszu Spójności – zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach,
● pełnienia trudnej funkcji z nominacji rządowej, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu i VICe mAo dla ochrony i kształtowania środowiska.
Od początku swojej pracy zawodowej w ChŚPWiK Sp. z o.o., zakres obowiązków Pana Bartłomieja Jarochy związany był z realizowanym przez Spółkę Projektem Funduszu Spójności pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”.
Z uwagi na zakres rzeczowy i finansowy Projektu, a tym samym jego ogromne znacznie dla działalności Spółki, oraz fakt, iż w porównaniu z 2004 r. (czyli przed realizacją Projektu) prawie 2-krotnie wzrosła wartość inwestycji realizowanych poza Projektem w ramach
corocznego planu inwestycji, a także zaangażowanie w pracę i nabyte umiejętności i doświadczenie Pana Jarochy powierzono mu stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. Dzięki zaangażowaniu i sprawnemu zarządzaniu projektem przez p. Jarochę udało się zrealizować
wszystkie cele zapisane w Memorandum Finansowym, a realizacja
Projektu została zakończona w marcu 2011 r. pełnym sukcesem. Pełniąc funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Vice MAO)
oraz zarządzając Projektem „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”, Pan Bartłomiej Jarocha dołożył wszelkich starań oraz wykazał się osobistym zaangażowaniem
w urzeczywistnienie założeń modernizacyjnych i inwestycyjnych.

zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski składając gratulacje zacytował Antoine de Saint-exupéry „Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać”. Nagrodzeni to właśnie ludzie, którzy tworzą, tworzą coś nowego co służy regionowi
i krajowi. Trzeba doceniać wszystkich tych, którzy na to zasługują. Wojewoda nawiązał do wystąpienia Prezydenta Wnuka
stwierdzając, że Województwo Śląskie jest regionem o najwyższej w kraju atrakcyjności inwestycyjnej. Liczne i znane walory tego faktu są efektywnie i skutecznie wykorzystywane. Region ma jeden z najlepszych układów drogowych, a w roku
przyszłym na Śląsku zostanie zakończony program budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu.
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LAUREACI KONKURsU

„BUDUJ BEZPIECZNIE” 2011
Tradycyjnie w czasie dorocznej Gali Budownictwa uhonorowano
laureatów Konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE, organizowanego przez
Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów.
Nagrody w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „BUDUJ BEZPIECZNIE” 2011 wręczyła Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy.
I miejsce zajęła firma
P.P i U CoNCReT
Spółka Jawna z Tychów
● „Budowa Przedszkola w Dąbrowie Górniczej”
Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe „CONCRET” Zbigniew
Boczkowski i Jan Góra Spółka Jawna z siedzibą w Tychach działa
na rynku od 20 lat. Firma specjalizuje się w robotach budowlanych,
remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w systemie „pod klucz”.
Zatrudnia około 200 pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiada doświadczenie w wykonywaniu m.in. obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, hal magazynowych
oraz wykańczaniu wnętrz zgodnie z życzeniami Inwestora.

gazynowych, jak i wybudowało wiele nowych obiektów „pod klucz”,
sportowych, odrestaurowano również wiele zabytków. Do naszych
najważniejszych realizacji należy między innymi modernizacja i rozbudowa rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle, remont Oddziału Kredyt Bank w Bielsku-Białej, budowa nowej fabryki napojów Żywiec Zdrój w Jeleśni, rozbudowa szpitala śląskiego
w Cieszynie, natomiast na terenie powiatu – modernizacja Dworku
Stara Cynkownia, budowa kąpieliska miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, budowa hotelu RIST, budowa bazy PEKAES Multispedytor. Przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Systemu Jakości
ISO 9001:2001.
III miejsce:
F.R.B. krzysztof Brodnicki
z Dąbrowy Górniczej
● „Docieplenie – Termoizolacja – Budynku mieszkalnego-Wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej”
Firma FRB Brodnicki Krzysztof działa na rynku od 2003 roku. Świadczymy usługi w szerokim zakresie prac ogólno-budowlanych, w tym
kosztorysowania. Posiadamy wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych pracowników budowlanych, którzy dzięki nieustannemu szkoleniu pogłębiają swoją wiedzę i fachowość.

Nagrodę odebrał – Prezes Zbigniew Boczkowski

II miejsce
P.B. „HB-UNIBUD”
Spółka Akcyjna z Czechowic-Dziedzic

Nagrodę odebrał właściciel firmy- Krzysztof Brodnicki

● „Budowa zakładu Produkcji i Regeneracji Narzędzi Skrawających w Dąbrowie Górniczej”
Przedsiębiorstwo Budowlane „HB-UNIBUD” SA działa na rynku
od 1991 r. Dotychczas PB „HB-UNIBUD” SA zrealizowało kilkadziesiąt oddziałów i placówek bankowych dla różnych banków, zmodernizowało szereg budynków administracyjnych, hal produkcyjno-ma-

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wielu znanych i cenionych producentów chemii budowlanej, co umożliwia nam oferowanie najwyższych standardów wykonania usług. Od roku 2010 posia da my ze zwo le nia na pra ce zwią za ne z li kwi da cją
i unieszkodliwianiem azbestu. Dzięki współpracy z wieloma firmami
handlowymi możemy oferować sprzedaż materiałów i usług po preferencyjnych, niezwykle korzystnych cenach. Naszymi odbiorcami,
którzy potwierdzają naszą fachowość i rzetelność są zarówno osoby fizyczne, jak i liczne Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe.

Nagrodę odebrał Prezes – Henryk Borowski

Grupowe zdjęcie laureatów
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
PRoF. DR HAB. mACIeJ GRYCzmAŃSkI
PROFESOR ZWYCZAJNY
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
Prof. Maciej Gryczmański jest absolwentem Wydziału Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach (1954-1960). Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Biurze Projektów Energetycznych
„Energoprojekt” Gliwice. Od 1965 roku związał się z Politechniką Śląską, z Katedrą Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Doktorat obronił w 1973 r. Jego praca doktorska pt.:
„Analiza podłoża uwarstwionego metodą elementów skończonych” jako pierwsza w kraju dotyczyła wykorzystania
w geomechanice, znanej zaledwie od kilku lat metody elementów skończonych. Z dniem 1 września 1974 roku dr inż.
Maciej Gryczmański przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, gdzie pracował na stanowisku docenta kontraktowego a następnie docenta i profesora nadzwyczajnego,
do 1992. W 1984 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności „Geotechnika”. Z dniem 1 października 1992 roku rozpoczął pracę na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geotechniki, której też został kierownikiem. Funkcję tę piastował do 31 sierpnia 2006 r. W 1997 otrzymał
tytuł profesora, a w 2002 roku został profesorem zwyczajnym w Katedrze Geotechniki. Na dotychczasowe 48 lat pracy, 43
przepracował Profesor Gryczmański na uczelniach wyższych, kierując jednostkami naukowo-dydaktycznymi przez 33 lata.
Jego dorobek naukowy zawarty jest w 180 publikacjach
Wyrazem uznania ze strony organizacji technicznych, władz Uczelni i Państwa Polskiego są odznaczenia, które Profesor
otrzymał. Można wymienić je w następującej kolejności: nagroda Zarządu Głównego PZITB im. Wł. Żenczykowskiego w roku 1980, nagrody Rektora indywidualne I i II stopnia za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i rozwój kadry w latach 1998, 1999, 2002 i 2004 oraz Złoty Krzyż Zasługi (1986), zasłużony dla Opolszczyzny i Politechniki Śląskiej (odpowiednio: 1979 i 1999), szczególnie bliski Profesorowi Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – kl. V (2003).
Pan prof. Maciej Gryczmański urodził się 11 lutego 1937 roku w Kazimierzu (dzisiejszej dzielnicy Sosnowca). Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, natomiast do szkoły średniej – LO im. Stanisława Staszica – w Sosnowcu.

LAUDACJA
Śledząc dorobek Pana Profesora dr. hab. inż. Macieja Gryczmańskiego można z całą pewnością zauważyć, że nauka dawała i daje Mu zadowolenie. Jego monografia „Wprowadzenie do opisu sprężysto-plastycznych modeli gruntów” dobrze charakteryzuje
to co Autor zamierzał i zrealizował.
Zagadnienia terenów górniczych pochłaniają wiele czasu Panu Profesorowi, ale jestem przekonany, że robi Pan to z radością i satysfakcją. I dobrze opisuje ten fakt sentencja Demokryta: „Trud podejmowany dobrowolnie lżejszymi czyni trudy
konieczne”. Choć w tym miejscu mogę powiedzieć, na podstawie obserwacji własnych, parafrazując Demokryta, że Pan
Profesor trudy konieczne również podejmuje dobrowolnie.
Wypromował dotychczas 10 doktorów nauk technicznych.
Cztery dalsze przewody są aktualnie otwarte. Niezwykle istotną część Pańskiej pracy naukowej Profesora stanowią różne liczne recenzje prac naukowych. Dorobek w tym zakresie ma Pan
bardzo imponujący – jest to 107 opracowań.
Z inspiracji Pana Profesora powstało laboratorium z aparatami trójosiowego ściskania walcowych próbek gruntów.
Panie Profesorze „Gradu diverso, via una” – „Krokiem różnym,
ale jedną drogą” zdążał Pan w kierunku „Szkoły Geotechniki”
na Wydziale Budownictwa naszej Uczelni – dziękujemy! Te dokonania zostały zauważone i docenione przez kapitułę Tytułu Ho-
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norowego wraz z medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”.
Bardzo serdecznie Panu Profesorowi gratuluję.
PROF. JANK ŚLUSAREK
Prorektor Politechniki Śląskiej
Członek Kapituły Konkursu Śląskie Budowanie
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mGR INŻ. ARCH. STANISŁAW NIemCzYk
WŁAŚCICIEL
ARS ARCHITEKTURA
W TYCHACH
Stanisław Niemczyk nazywany jest „polskim Gaudim”. Jest
laureatem Honorowej Nagrody SARP z 1998. Uhonorowany
w 2000 r. przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et
Pontifice. Za zasługi dla budownictwa sakralnego (kościół budynek) otrzymał 18 czerwca 2011 medal Per artem ad Deum
(Przez sztukę do Boga), przyznawany przez Papieską Radę
ds. Kultury.
Mgr inż. arch. Niemczyk ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 1968, pisząc pracę dyplomową
u prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego. Od 1968 pracował
w Tychach, w Miastoprojekcie Tychy, gdzie zasłynął z projektowania obiektów nietypowych i jednocześnie wyprzedzających swój czas. Autor budynków handlowych, usługowych, mieszkalnych i sakralnych. Zasłynął jako twórca niezwykłych
kościołów.
Jako architekt projektował wiele: budynki handlowe, usługowe, mieszkalne, szkoły i zespoły sportowe, a także obiekty sakralne. Jego wiedza i talent zawarte są, w takich – m.in. – opracowaniach jak:
• zespół podmiejskiej zabudowy rekreacyjnej w Tychach-Paprocanach,
• pawilon handlowo-usługowy w Tychach,
• zespół mieszkaniowy „Glinka” w Tychach,
• zespół mieszkaniowy „Nad Jamna” w Mikołowie,
• kościół Ducha Świętego w Tychach,
• kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach,
• kościół Miłosierdzia Bożego na osiedlu Oficerskim w Krakowie,
• szkoła podstawowa wraz z zespołem sportowym w Katowicach-Giszowcu,
• kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, oraz
• kościół z klasztorem dla zakonu Braci Mniejszych oo. Franciszkanów w Tychach.
Architekt Niemczyk mieszka w Tychach i prowadzi biuro Ars Architektura SC.

LAUDACJA
W uznaniu całości osiągnięć zawodowych, wiedzy, umiejętności, talentu i kunsztu inżyniera architekta oraz dokonań twórczych,
które daleko wyprzedzały swój czas Śląska Izba Budownictwa
w Katowicach postanowiła wyróżnić Pana Stanisława Niemczyka – architekta, artystę, miłośnika piękna i twórcę niezwykłych kościołów – honorowym tytułem wraz z medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
Pan Stanisław Niemczyk od chwili ukończenia w 1968 r. studiów
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej jest czynny zawodowo i – co zasługuje na podkreślenie – związany jest z Tychami, gdzie mieszka i pracuje.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zrealizowane już projekty kościołów: Świętego Ducha w Tychach i Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach to mistrzostwo i wirtuozeria fachu. Pan Stanisław Niemczyk, w jednym z wywiadów
stwierdził, cytuję:
– Sztuka współczesna trudno wpisuje się w sacrum, bo ta nasza sztuka jest po szalonych perturbacjach. Szukanie udziwnień
i efektu zaskoczenia to chyba nie najlepsza droga, by to sacrum
odnaleźć. Lepiej go szukać w rzeczach najprostszych. Trudno nie
zgodzić się z tym poglądem, oglądając i podziwiając Jego prace.
Za swe dotychczasowe osiągnięcia Pan Stanisław Niemczyk
był nagradzany, w tym także przez papieża Jana Pawła II, w roku 2000 krzyżem „Pro Ecciesia et Pontifice”. W roku bieżącym
otrzymał medal „Per Artem ad Deum”, przyznany przez Papieską Radę ds. Kultury, za poszukiwanie drogi poznania prawdy
o świecie, o sobie, o sensie ludzkiej egzystencji, ścieżki prowa-

dzącej do miłości bliźniego. Niech to dzisiejsze wyróżnienie
od Śląskiej Izby Budownictwa będzie oznaką i dowodem naszego podziwu, szacunku, wdzięczności i szczerej radości, że jest
z nami.
Mistrzu! Przyjmij to wyróżnienie i medal, bo jesteś Osobowością Budownictwa Śląskiego i wielka jest chwała Twoja.
IGOR ŚMIETAńSKI
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Członek Kapituły Konkursu Śląskie Budowanie
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LAUREACI KONKURsU „ŚLąsKIE BUDOwANIE” – 2011

mGR INŻ. TADeUSz GLÜCkSmAN
WICEPREZES
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
Tadeusz Gliicksman jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, uzyskując tytuł magistra
inżyniera budownictwa. Posiada uprawienia budowlane. Jest
rzeczoznawcą budowlanym.
Przebieg pracy zawodowej Tadeusza Gliicksmana:
– Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe, w Katowicach
na stanowisku głównego specjalisty ds. montażu,
– Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Katowicach gdzie pracował na stanowisku Dyrektora
Wydziału Wykonawstwa, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Naczelnego Inżyniera Zjednoczenia,
– Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast w Katowicach, Dyrektor,
– Urząd Miasta w Katowicach – Wiceprezydent odpowiedzialny za inwestycje,
– Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator” w Dąbrowie Górniczej – Wiceprezes ds. inwestycji,
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji i Budownictwa w Katowicach, stanowisko I Zastępcy Dyrektora
Naczelnego,
– Urząd Wojewódzki w Katowicach – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsięwzięć
Publicznych.
Obecnie Pan Tadeusz Gliicksman jest Dyrektorem Wykonawczym Forum Budownictwa Śląskiego oraz pełni funkcję
Wiceprezesa Śląskiej Izby Budownictwa.

LAUDACJA
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia Pana Tadeusza Gliicksmana, którego Śląska Izba Budownictwa w Katowicach w uznaniu całości osiągnięć zawodowych, szerokiej wiedzy, umiejętności
i kompetencji, postanowiła wyróżnić – honorowym tytułem
wraz z medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
Pan mgr inż. Tadeusz Gliicksmanjest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował na Wydziale
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego. Po ukończeniu studiów 1960 r. podjął pracę w Katowickim Przedsiębiorstwie
Budowlano-Montażowym w Katowicach, które nieco później
połączyło się z Sosnowieckim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego. W 1964 r. przeszedł do pracy
w Śląskim Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Wydziału Wykonawstwa. Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji i wreszcie Naczelnego Inżyniera drugiego co do wielkości Zjednoczenia
Budownictwa Miejskiego w kraju. W kolejnych latach Pan Tadeusz Gliicksman pracował na wielu odpowiedzialnych
stanowiskach.
Był wiceprezydentem miasta Katowice, odpowiedzialnym
za realizację inwestycji na terenie miasta, I zastępcą Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy
Miast w Katowicach oraz w Spółdzielczości Mieszkaniowej,
gdzie pracował jako Zastępca Prezesa ds. Inwestycji
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Dąbrowie Górniczej. W 1988 r. podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jako Dyrektor Wydziału Budownictwa. W 1999 r.
przeszedł do pracy w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim,
gdzie kierował Wydziałem Inwestycji, który prowadził do roku 2007. Pan mgr inż. Tadeusz Gliicksman posiada upraw-
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nienia budowlane i jest cenionym rzeczoznawcą budowlanym w 7 dziedzinie konstrukcji. Jest świetnym fachowcem
i organizatorem, szanowanym przez Kolegów i zespoły pracowników, którymi kierował. Za swoje dotychczasowe dokonania został wyróżniony wieloma odznaczeniami zawodowymi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Panie Dyrektorze, proszę w imieniu Śląskiej Izby Budownictwa oraz swoim o przyjęcie tego honorowego i zaszczytnego tytułu Osobowości Budownictwa Śląskiego,
który jest wyrazem wielkiego szacunku dla Pana Osoby.
GRAŻYNA KAMIńSKA
Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
Członek Kapituły Konkursu Śląskie Budowanie

XIV GALA BUDOwNICTwA

Warszawa 17 listopada 2011 roku

Pan
Tadeusz Wnuk
Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość XIV Gali Budownictwa. Niestety ze
względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę wziąć udziału w tym wydarzeniu.
Bardzo żałuję, że nie mogę być na Państwa uroczystości, która tradycyjnie będzie gromadziła liderów przedsiębiorczości budowlanej Śląska. Szczególny wkład Państwa działań w kreowanie klimatu współpracy przejawia się właśnie w fakcie, że to już XIV Gala Budownictwa, która integruje środowisko budowlane nie tylko regionu, ale i kraju. Zdolność budowania konkurencyjności poprzez współpracę jest tą szczególną właściwością i umiejętnością działania, którą cechuje
dojrzałość przedsiębiorstw i ich organizacji.
Wyzwania jakie przed Państwem stoją związane z modernizacją i odnową urbanistyczną
Śląska, są szansą wykazania skuteczności i jakości Państwa działań. Wierzę, że ich rezultaty będą mogły być przykładem dla przebudowy innych obszarów intensywnej urbanizacji w Polsce.
Gratuluję wyróżnionym Laureatom Roku i żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć we
wręczaniu tych zaszczytnych nagród, tym bardziej proszę więc przyjąć moje serdeczne gratulacje z tytułu ich otrzymania.
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XIV GALA BUDOwNICTwA

Laureaci Tytułu Honorowego wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”
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XIV GALA BUDOwNICTwA

Po części oﬁcjalnej nadszedł czas
by w kuluarach podsumować Galę...

Wszyscy doskonale się bawili podczas występów zespołu Teatru Rozrywki w Chorzowie

Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 59

EKOLOGIA

Liderzyekoedukacji

OEE w Istebnej – Dzielcu

Laureaci konkursu EkoEdu

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.
W ośrodkach edukacji ekologicznej realizowane są coraz ciekawsze, niekonwencjonalne projekty, które sprawiają, że lekcje ekolo gii sta ją się nie zwy kle atrak cyj ne
i oczekiwane przez uczniów. Zwłaszcza, gdy
są wspólnie z nimi przygotowywanym wydarzeniem, widowiskiem czy pożytecznym dla
ogółu zadaniem do wykonania. Konkurs „Eko
Edu” jest też, w opinii G. Lenartowicz, wyrazem uznania dla inicjatorów, twórców
i animatorów społecznych przedsięwzięć
edukacyjnych spod znaku „eko”. To oni
promując przyjazne środowisku i przyrodzie
zachowania, kształtują bardziej świadome
ekologicznie pokolenie.
Jak to robią?
Nie ma jednej recepty na powszechną,
skuteczną edukację ekologiczną. Jest nią
z pewnością bogactwo i różnorodność programów i imprez edukacyjnych, ich atrakcyjność i innowacyjność oraz działanie dla dobra wspólnego.
Beskidzka 5
Kierując się tymi kryteriami jury konkursu
„Edu Eko” najwyżej oceniło Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej – Dzielcu, który
w swojej działalności jest czymś więcej niż
tylko lokalnym, atrakcyjnym miejscem lekcji
ekologii i spotkań dla uczniów beskidzkich
gmin.
Powstał w 1997 roku w Nadleśnictwie Wisła, w jednym z wielu, objętych statusem Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Stawiany jest jako wzór nie
tylko ze względu na zaangażowanie swoich
gospodarzy – leśników, ale przede wszystkim na współpracę z okolicznymi gminami,
organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi.
Zaprojektowana w istebniańskim OEE
przed laty sala wykładowa i projekcyjna zarazem na 100 miejsc, wraz z zamkniętą
w dioramie scenografią beskidzkiego lasu
z jego typową fauną i florą, zachwyca
do dziś, podobnie jak wkomponowane w tę
panoramę słowa i dźwięki, odtwarzane
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na potrzeby odbywających się tutaj lekcji
o środowisku, przyrodzie i naszej w niej obecności... Jest też niekwestionowanym centrum
ekologii i kultury zarazem, którego działalność
dawno przekroczyła wytyczone na początku jego uruchomienia, granice.
Ten Ośrodek Edukacji Ekologicznej okazał się magicznym miejscem, dla niezwykle
cenionej Autorskiej Szkółki Malarskiej wielkiej miłośniczki sztuki, ekologii i beskidzkiej
tradycji, prowadzonej z wielka pasją przez
Iwonę konarzewską. Gromadzi ona każdego roku na pozaszkolnych zajęciach około 150 dzieci z okolicznych gmin. Tutaj również doskonalą swoje umiejętności i talenty
osoby niepełnosprawne, chętnie uczestniczące w zajęciach warsztatowo-integracyjnych
o różnym profilu, jak np. plastycznym, ceramicznym, rzeźbiarskim, hafciarskim, obróbki drewna, kulinarnym, czy ogrodniczoprzyrodniczym. Prowadzone są one we
współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobrze, że
jesteś”.
Tętniący życiem istebniański ośrodek ze
względu na swoje otoczenie przyciąga także wielu turystów i letników, spędzających tu
rodzinne wakacje. Podziwiają zaaranżowany przy nim i wciąż wzbogacany Ogród
Roślin Beskidu Śląskiego, z całym ich gatunkowym bogactwem, a więc i siedliskami przyrodniczymi, zakwalifikowanymi do Natury 2000. W je go bli skim są siedz twie
zbudowano również ekologiczny, akacjowy
plac zabaw dla dzieci ze ścieżkami edukacyjnymi i wiatą, która pełni funkcję „leśnej klasy”. Nieco dalej, w dolinie potoku Malinka,
powstała również nowa ścieżka przyrodnicza o tej samej nazwie, wraz z barwnymi tablicami edukacyjnymi.
Największym i nie ostatnim przedsięwzięciem OEE w Istebnej – Dzielcu, powstałym we współpracy jest żywy, rozwojowy projekt pn. „Zielona Książka Beskidzka 5”.
Za tym hasłem kryje się projekt optymalnego rozwoju mikroregionu ekologiczno- turystycznego w obszarze pięciu beskidzkich
gmin: Brennej, Istebnej, Szczyrku, Wisły
i Ustronia. Tworzące ten umowny mikroregion region gminy już promują zrównoważoną turystykę, jego niezwykłe bogactwo przy-

Zdj. A. Klimek

Zdj. A. Klimek

Edukacja w każdej dziedzinie wiedzy jest
zawsze najcenniejszą i najtańszą inwestycją. Tę oczywistą prawdę potwierdza Wojewódzki Fundusz Ochrony i Kształtowania
Środowiska w Katowicach, który każdego roku na szeroko rozumianą edukację ekologiczną „bez granic” przeznacza wielomilionowe
dotacje. O tym, jak ogromna to skala świadczy fakt dofinansowania przez WFOŚ i GW
w Katowicach w dwu ostatnich latach ponad 700 zadań pozainwestycyjnych za sumę 50 milionów złotych. Ponad 7 mln złotych
każdego roku trafia z Funduszu na konkretne projekty ekoedukacyjne.
aMieszczą się w nich również niekonwencjonalne zadania i przedsięwzięcia, które służą pogłębianiu wiedzy i świadomości ekologicznej oraz wrażliwości na ochronę przyrody
i środowiska naturalnego. Ich kreatorami są
ośrodki edukacji ekologicznej, które katowicki Fundusz wspiera od lat. Dofinansowuje m.
in. ich wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do upowszechniania publicznych projektów oraz
udział młodych pasjonatów ekologii w „zielonych” warsztatach, na których zdobywają
ekologiczne szlify.
Tylko w ostatnich dwu latach, w różnorodnych przedsięwzięciach, akcjach, widowiskach, happeningach, olimpiadach na rzecz
ochrony środowiska, przygotowywanych
przez ośrodki edukacji ekologicznej województwa śląskiego uczestniczyło kilkanaście
tysięcy uczniów wraz z opiekunami.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił uhonorować konsekwentną, niezwykłą misję edukacyjną tych ośrodków
ogła sza jąc pierw szy dla nich kon kurs
pod nazwą „Eko Edu”. Na konkurs napłynęły 24 zgłoszenia z całego województwa śląskiego.
– Trudno nie docenić wyjątkowej pracy,
prowadzonej przez wszystkich uczestników konkursu. Nie ma w nim przegranych,
choć wszystkich nagrodzić nie sposób – mówiła podczas jego podsumowania na uroczystej gali w Katowicach w połowie listopadzie
br. Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Lekcja w OEE w Istebnej

EKOLOGIA

prowadzone w Jankowicach przez nauczycieli – leśników, najpiękniej opowiadających o lesie i jego życiu, na długo zapadają w pamięci.

rodnicze, planując równocześnie na jego terenach przyjazne środowisku i oczekiwane
przez turystów, inwestycje.
Obecni na konkursowej gali w Katowicach
gospodarze zwycięskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, wsród nich: Danuta Rabin,
wójt gminy Istebna oraz Witold Szozda, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, chętnie mówili
i o idei projektu Beskidzka 5 i współpracy pomiędzy beskidzkimi gminami, którą zainspirowała leśna edukacja.
z mobilną Arką
Wśród laureatów konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – „Eko Edu”
na drugim miejscu uplasowała się Fundacja
Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej. Popularyzuje ona wiedzę o zagrożeniach środowiska i potrzebie ochrony przyrody w sposób
dotad niespotykany, od 2005 roku. Swoją
działalność prowadzi bardzo żywiołowo i sugestywnie. Jej akcje i programy nikomu nie
są obojętne. Do bardziej znanych należą m.
in.: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, „Pomóż
potrąconym” (zwierzętom), „Ratujmy beskidzkie lasy” czy „Choinki nadziei”. Wielkim
atutem Fundacji jest jej dobra współpraca
z samorządami.
Arka od początku swojej działalności
kreuje wielkie kolorowe ekowidowiska, często w centrach miast, zapraszając młodzież do zabawy i nauki jednocześnie.
Słynna była jej ekspozycja w kształcie statku, zasilana modułem fotowoltaicznym, wystawiona w dziesięciu beskidzkich gminach, w któ rych od by wa ły się
multiprezentacje i warsztaty dla pięciu tysięcy młodych ludzi.
Z kolejnym projektem – „Arka dla Ziemi”,
popularyzującym działania na rzecz klimatu ekolodzy Fundacji odwiedzili nie tylko Katowice i Bielsko- Białą, ale również Bydgoszcz i War sza wę. W warsz ta tach
edukacyjnych, multimedialnych prezentacjach klimatycznych i happeningach, podczas
których dyskutowano o wpływie zmian klimatycznych na nasze życie, uczestniczyło
około czterech tysięcy osób.
Równie wielkim zainteresowaniem cieszyły się odpadowe ekopuzzle, układane w centrach miast, zwieńczone ustanowieniem 15
czerwca Ogólnopolskim Dniem Recyklingu.
Nie mniej widowiskową i ciekawą była ekspozycja dotycząca gospodarki odpadami, zaaranżowana w wielkim zielonym kontenerze
do wywózki odpadów. Umieszczono w nim
interaktywne gry i plansze, pokazujące mapy dzikich wysypisk śmieci oraz tragiczne dla
zdrowia ludzi skutki ich spalania w domowych
piecach.
Tym razem Fundacja ARKA została nagrodzona za niezwykle ciekawe, żywiołowe i mobilne projekty edukacyjne, bezpośrednio
docierające do szkół i innych ośrodków wychowawczych.
Energiczna ARKA nie zwalnia tempa.
Od stycznia przyszłego roku ponownie wyruszy na szkolną trasę specjalnym, dobrze
wyposażonym samochodem z ofertą cieka-

z wyróżnieniem

Kawalerskie stado żubrów po konrolą

wych warsztatów ekologicznych, lekcji przyrody, ekologii i przyjaznej środowisku techniki. Ich uczestnicy bawiąc się, będą poznawa li za sa dy m.in. funk cjo no wa nia
nowoczesnych instalacji ekologicznych.
z żubrami
Równorzędna, drugą nagrodę w konkursie „Edu Eko” otrzymał Ośrodek Edukacji
Ekologicznej „Pszczyńskie żubry” w Jankowicach przy Nadleśnictwie Kobiór. Każdego
roku odwiedza go ponad sto tysięcy osób
z kraju i zagranicy. Wybudowany w 2006 roku za pieniądze Lasów Państwowych,
z ogromnym wsparciem Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stał się
wielką atrakcją przemysłowego województwa śląskiego. W jego sąsiedztwie żyje dziś
najzdrowsze w Polsce, czterdziesto osobnikowe stado żubrów, wywodzące się z linii
swoich pszczyńskich przodków, sprowadzonych przez księcia Jana Henryka XI von
Pless w 1865 roku. Można je pod opieką leśników oglądać nie tylko w pokazowej zagrodzie.
Żubry żyją w stadach. Bytują tutaj w znakomitych warunkach, w rezerwacie o powierzchni ponad 740 hektarów! Pszczyńskie
żubrzyce z małymi swobodnie poruszają się
po swoim rezerwacie. Jak się ma szczęście,
można je dojrzeć z leśnej oddali. Samce tworzą odrębne stada lub żyją samotnie, dołączając do partnerek w okresie godowym. Odosobnione jest jedynie młode, niespokojne,
kawalerskie stado byków. Przebywa pod kontrolą, w odrębnej, wielkiej zagrodzie.
Możliwość spotkania z żubrami to pierwszy powód, dla którego chętnych na lekcje
ekologii i przyrody w tym ośrodku nie brakuje. Drugi powód, to przekazywane dalej wrażenia, jakie wynoszą uczestnicy z ich podglądania w naturalnym środowisku i często
żywe lekcje ekologii „pod chmurką”.
Każda długo oczekiwana lekcja z żubrami rozpoczyna się w budynku dydaktycznym.
Tam jej uczestnicy, w dobrze wyposażonej
sali, także w interaktywne stanowiska edukacyjne, najczęściej oglądają film, pokazujący historię hodowli pszczyńskich żubrów
oraz zmieniające się wystawy i ekspozycje
przyrodnicze. Słuchają też ciekawych opowieści o lesie, jego zwierzętach, roślinach
i trudnym jego trwaniu w XXI wieku. I na koniec idą ten las zobaczyć, podobnie jak żubry, z bliska. Poczuć inaczej niż podczas turystycznych wycieczek. Takie lekcje ekologii

W gronie liderów edukacji ekologicznej znalazły się również ośrodki wyróżnione. Wśród
nich jest Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu
Śląskim, legitymujący się Zielonym Certyfikatem I stopnia. To znak jakości przyznawany placówkom oświatowym za przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W tej szkole ekologia jest priorytetem! Jury konkursu wyróżniło ją za projekt pn.
„Dbam o zwierzęta, szanuję rośliny. Ekologia – moje hobby”. Obejmował on zarówno
warsztaty techniczne, podczas których
uczniowie skonstruowali letnią wolierę, pełniącą rolę pracowni ekologicznej; akcję
zbierania surowców wtórnych na ogromną
skalę, pokaz mody ekologicznej oraz promocję samego siebie jako ekologa.
Leśną Izbę Edukacji przy Nadleśnictwie
Siewierz nagrodzono za projekt „Spartakiada leśna”. Był to konkurs terenowy, który prowokował uczestników do odpowiedzi na takie pytania jak np.: jaki jest ich stosunek
do lasu?, czym jest dla nich las ze swoją florą i fauną?, jak trzeba się w nim zachowywać, by nie szkodzi przyrodzie?
Wyróżniony został również młody Śląski
Ogród Botaniczny w Mikołowie za dojrzały
projekt pn. „Akademia Edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju”. Była to świetnie
przygotowana autorska oferta edukacyjna dla
nauczycieli, studentów i uczniów.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
od lat organizator corocznego „Tygodnia Ziemi”, przekazywanie rzetelnej wiedzy o stanie środowiska naturalnego, sposobach radzenia sobie z problemami ekologicznymi czy
propagowanie nawyków ochrony przyrody
wpisało w swoja tradycyjną działalność.
Trudno nawet zliczyć ilość imprez, prelekcji,
wykładów, konkursów, koncertów, projekcji
filmowych, jakie przygotowywali jego pracownicy, często we współpracy z zakładami przemysłowymi. Z całą pewnością to muzeum
w pełni zasługuje na miano atrakcyjnej dla
młodzieży akademii ekologicznej! I za to je
również wyróżniono.
Ośrodki edukacji ekologicznej trudno
przecenić. Ich działania na stałe wpisały się
w publiczną przestrzeń zmieniającego się
województwa śląskiego.
JOLANTA MATIAKOWSKA

Kolumny dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w katowicach
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