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v-lEcIE fORUM BUdOWNIctWA ŚląskIEgO

Integracja i konsolidacja
Śląskich Budowlanych

Śląska izba budownictwa
w Katowicach
Prezydent izby
Przewodniczący
Forum budownictwa Śląskiego
– Tadeusz Wnuk

5 lat temu, czyli w 2008 roku, samorządy gospodarcze i zawodowe budownictwa regionu, w tym górniczego, a następnie ekologii i zarządzania nieruchomościami, zawarły porozumienie o utworzeniu platformy współdziałania jako Forum Budownictwa Śląskiego. Grupuje obecnie 16 uczestników, a wśród nich Politechnikę Śląską
i częstochowską. Reprezentuje ponad 40 tysięcy osób jako kadra inżynieryjno-techniczna i blisko 300 organizacji gospodarczych.
ta współpraca, integracja i konsolidacja organizacji pozarządowych regionu śląskiego legitymuje się wieloma wspólnymi, konkretnymi przedsięwzięciami. najważniejszym z nich jest uzgadnianie, formułowanie i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych Rządu i Parlamentu w obszarze inwestycji
i budownictwa, a zwłaszcza w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, systemu zamówień publicznych, kształcenia kadr dla budownictwa na poziomie średnim i wyższym.
te właśnie kluczowe zagadnienia, mające zapewnić wielokrotnie postulowane systemowe i kompleksowe zreformowanie prawa procesów inwestycyjno-budowlanych,
są przedmiotem debat corocznych „Seminariów Budowlanych” w ustroniu oraz konferencji merytorycznych „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
organizowanych w Sali Sejmu Śląskiego z udziałem członków rządu, posłów sejmowej komisji infrastruktury, władz województwa oraz krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa. od trzech lat konferencje te są przedsięwzięciem
składowym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, którego organizatorem jest Regionalna izba Gospodarcza w Katowicach.
otwarte jest pytanie – czy te wspólne działania przynoszą oczekiwany skutek
w postaci projektów nowych ustaw? jak dotąd połowiczny. tryb i procedury legislacyjne są nazbyt długotrwałe, żmudne, poddawane wielokrotnym uzgodnieniom resortowym i konsultacjom społecznym. W ostatnich miesiącach bieżącego roku nastąpił istotny postęp. W sierpniu br. Rząd zatwierdził założenia zmiany
ustawy Prawo budowlane, które Wiceminister transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej – Pan Janusz Żbik omówił i uzasadnił w trakcie „V Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w dniu 18 września br. W tym
samym terminie powołana przez Radę Ministrów Komisja Kodyfikacyjna Prawa
budowlanego opublikowała Tezy przyszłego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. organizacje pozarządowe budownictwa formują obecnie swe oceny wobec tych projektów.
Stałym tematem prac uczestników Forum są oceny funkcjonowania rynku zamówień publicznych na roboty budowlane. Rynek ten jest zdeterminowany bardzo
silną konkurencją przedsiębiorstw o realizację nowych kontraktów budowlanych, a która zwiększa się w okresie spadku inwestycji publicznych. bezpośrednim następstwem
tej rywalizacji jest składanie dumpingowych ofert o znamionach „rażąco niskiej ceny”. Wprowadzenie rozwiązań służących skutecznej identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert z „rażąco niską ceną” oraz selekcji i wyboru wiarygodnych wykonawców inwestycji jest niezmiennie najważniejszym naszym wspólnym postulatem.
oczekiwane zmiany prawne zostały ujęte w nowych dyrektywach, sektorowej i klasycznej Parlamentu Europejskiego. W znacznym zakresie, także w obecnie procedowanym przez sejmowe komisje, poselskiego projektu zmiany ustawy: – Prawo zamówień publicznych.
Kolejną inicjatywą uczestników Forum podjętą trzy lata temu jest organizowanie konkursu „Śląskie Budowanie”, którego celem jest dokumentowanie wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego. następuje to
poprzez publiczną prezentację ważących dla regionu oraz sprawnie, terminowo
i profesjonalnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. ich inwestorzy oraz
organizacje wykonawcze są wyróżniane nadawaniem „Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa” oraz nagrodą dla osób indywidualnych z tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
Wyróżnienia te są wręczane w trakcie corocznych Gali Budownictwa, jako już wielce tradycyjnego spotkania integracyjnego środowisk budowlanych kraju i regionu, ukierunkowanego na umacnianie wzajemnej współpracy i kooperacji, wraz z honorowaniem wybitnych postaci tworzących historię gospodarczą polskiego budownictwa
Tytułem wraz z Medalem – „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.
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v-lEcIE fORUM BUdOWNIctWA ŚląskIEgO
w obiektywie

Coroczne seminaria budowlane w Ustroniu. W ubiegłorocznym uczestniczył wiceminister Janusz Żbik

Konferencji merytorycznych „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” organizowane co roku w Sali Sejmu Śląskiego

Obchody „Dnia Budowlanych”

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle

Działalność Forum Budownictwa Śląskiego jest dokumentowana w naszym czasopiśmie
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dZIAłANIA RZądU

Stawiamy na innowacje
i wykorzystanie
potencjału regionów

Rozmowa
z AdAMEM ZdZIEBłO,
sekretarzem stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
– Przed Polską otwiera się nowa – nadal bardzo korzystna – perspektywa finansowania unijnego 2014-2020. Polska otrzy ma na re ali za cję po li ty ki
spójności 72,9 mld euro. Proszę opisać
szerzej nowe programy operacyjne.
– Gdy przeliczymy ceny stałe na bieżące, okaże się, że kwota jaką otrzymamy
na realizację polityki spójności wzrasta
do ok. 82,5 mld euro. W nowej perspektywie realizowanych będzie sześć programów
krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla
Polski Wschodniej oraz 16 regionalnych. Podobnie, jak obecnie największy, będzie
Program infrastruktura i Środowisko 20142020. Ponad 2,7 mld euro z uE przeznaczymy na wsparcie zrównoważonego rozwoju
kraju, projekty transportowe, środowiskowe,
energetyczne, ale też z zakresu ochrony
zdrowia i kultury. Kolejny to inteligentny Rozwój z budżetem ponad 8,6 mld euro. W nim
stawiamy na działania pobudzające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki,
głównie poprzez wzmocnienie współpracy
sektorów biznesu i nauki i skuteczne przekształcanie pomysłów w produkty, usługi,
technologie. blisko 4,4 mld euro Programu
Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przezna-

czone na wybrane polityki publiczne, m. in
w zakresie zatrudnienia, edukacji, szkolnictwa wyższego, wspierania działalności
przedsiębiorstw, zwalczania ubóstwa czy
lepszej legislacji. W tym programie dostępne będą środki inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. nowością, w porównaniu z obecnym okresem, jest Polska
cyfrowa – program z pulą funduszy ponad 2,2 mld euro, który ma zapewnić dostęp
do szybkiego internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych
oraz podnieść poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. tak jak w latach 20072013, województwa wschodniej części kraju otrzy ma ją do dat ko we środ ki, któ re
uzupełnią działania programów regionalnych
i pozostałych krajowych. 2,1 mld euro
z Programu Polska Wschodnia zostanie
skierowane przede wszystkim na działania
przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności makroregionu.
uzupełnieniem programów ogólnopolskich będą te realizowane z poziomu regionalnego – nacisk zostanie położony przede
wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komuni-
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kacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.
– Czym nowa perspektywa finansowania różni się od tej z lat 2007-2013?
– Środek ciężkości zostanie przesunięty
na działania innowacyjne oraz takie, które
w najlepszy sposób wykorzystają potencjały regionów. trudno jednak mówić o innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce bez
oparcia jej na dobrze funkcjonującej infrastrukturze. dlatego najwięcej pieniędzy
przeznaczamy na rozwój połączeń kolejowych i drogowych, inwestycje w ochronę środowiska czy energetykę, zwłaszcza „zieloną”. Przyszła perspektywa to czas realizacji
przedsięwzięć, z których efektów będziemy
korzystać jeszcze długo po ich zakończeniu.
Wsparcie powinno być więc ukierunkowane na te obszary, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy wzrostu
i zatrudnienia, zmian strukturalnych i modernizacji gospodarki oraz do zwiększenia zaangażowania finansowego sektora prywatnego w badania i rozwój. Wzmocnieniu
ulegnie wymiar miejski polityki spójności,
a także rola instrumentów zwrotnych, które będą mogły być szerzej stosowane niż
obecnie.

dZIAłANIA RZądU

duże zmiany nastąpią w programach regionalnych – samorządy województw będą
zarządzać większą pulą Funduszy Europejskich, co oznacza też wzrost ich odpowiedzialności za prowadzoną w kraju politykę rozwoju. W latach 2007-2013 dysponowały
ok. 25 proc. wszystkich otrzymanych przez
Polskę środków unijnych. W przyszłym budżecie będzie to niemal 40 proc. Programy
będą dwufunduszowe, co oznacza, że będą
łączyć działania infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne. Pozwoli to na jeszcze
efektywniejsze wydawanie unijnych środków,
dopasowanie wsparcia do występujących
na danym terytorium potrzeb i realizację kompleksowych przedsięwzięć.
– Jakie nowe instrumenty pojawią się
w latach 2014-2020?
– nowością będą zintegrowane inwestycje terytorialne – wspólnie ustalone przez
miasta i gminy je otaczające cele do osiągnięcia i przedsięwzięcia do realizacji. Polska będzie korzystała także ze wspomnianych wcze śniej środ ków dla mło dych
bezrobotnych oraz z instrumentu Łącząc Europę, który wesprze projekty infrastrukturalne w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych. Pojawi się także
Kontrakt terytorialny, czyli umowa pomiędzy
rządem a samorządem na realizację przedsięwzięć, z jednej strony priorytetowych dla
rozwoju regionów, a z drugiej, wpisujących się w określoną przez rząd politykę rozwoju. Pozwoli on na lepszą koordynację inwestycji finansowanych z różnych źródeł, m.
in Funduszy Europejskich.
– Kiedy beneficjenci będą mogli się
ubiegać o wsparcie?
– W wariancie optymistycznym, pierwsze
konkursy będą mogły być ogłoszone w drugiej połowie przyszłego roku. Musimy pamiętać, że w tej kwestii nie wszystko zależy
od nas, ale robimy wszystko, by być gotowym do wdrażania nowej puli unijnych
środków możliwie jak najszybciej. do końca roku chcemy przekazać Komisji zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt
umowy Partnerstwa, a następnie projekty
wszystkich programów. W uwagi na to, że
na bieżąco informujemy ją o kolejnych etapach przygotowań do nowego okresu programowania, oficjalne negocjacje powinny
przebiegać sprawnie.
– A co z podatkiem VAT, poziomem dofinansowania? Mówi się o wzroście znaczenia instrumentów zwrotnych, co to
oznacza w praktyce?
– Podczas szczytu budżetowego ustalono,
że Vat będzie kosztem kwalifikowanym, co
oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. to bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla samorządów. dzięki temu wydatki
sektora publicznego na wkład własny będą
mniejsze o ponad 7 mld euro. niezwykle istotne jest także utrzymanie maksymalnego
poziomu dofinansowania unijnego do realizowanych projektów w wysokości 85 proc.
dzięki temu na współfinansowanie krajowe
sektor publiczny wyda ok. 11 mld euro mniej.
natomiast instrumenty zwrotne będą mogły być stosowane w szerszym zakresie niż

obecnie, przykładowo przy inwestycjach
z zakresu efektywności energetycznej lub
odnawialnych źródeł energii dotowanych
z Pro gra mu in fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020 oraz programów regionalnych. Możliwe też będzie łączenie wsparcia
zwrotnego z dotacyjnym. dotacje pozostaną głównym źródłem finansowania inwestycji, jednak zwiększy się pula środków
przeznaczona na instrumenty zwrotne. naszym celem jest to, by środki docierały
do osób, które rzeczywiście ich potrzebują.
chcemy by w kolejnych latach były one jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb rynku.
Powinny przede wszystkim wspierać te
przedsięwzięcia, które generują dochód.
– Na czym dokładniej będzie polegał
program operacyjny dotyczący infrastruktury i środowiska – i w jaki sposób
odnosi się do woj. śląskiego?
– Fundusze Programu infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostaną przeznaczone
m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej,
ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu,
transport czy inwestycje istotne dla sektora
kultury. W nowym programie większy nacisk
położymy na wsparcie gospodarki skutecznie i odpowiedzialnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.
na znaczeniu zyskają też projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe. Musimy pamiętać,
że fundusze w programie infrastruktura
i Środowisko dedykowane są poszczególnym
sektorom, a nie regionom. Wspierane obszary mają istotny wpływ dla rozwoju całego kraju. Potrzeby inwestycyjne we wszystkich
wymienionych dziedzinach są nadal duże, zarówno na Śląsku jaki i w pozostałych województwach. nowy program stwarza więc
możliwości na dokończenie budowy i modernizacji dróg oraz połączeń kolejowych, na inwestycje dotyczące m.in. środowiska, energetyki czy też ochrony zdrowia.
– Programy operacyjne 2014-2020 kładą
nacisk na rozwój regionów. Jakie szanse
stoją przed woj. śląskim? Jakie przykładowe inwestycje będą mogły być zrealizowane w naszym regionie i jaka kwota dofinansowania unijnego – wstępnie – będzie
mogła tu być rozdysponowana?
– bez działań podejmowanych z poziomu
regionalnego, nie można mówić o rozwoju
kraju. Samorządy województw będą dysponować większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy, z których najkrócej mówiąc,
finansowane będę projekty o znaczeniu wojewódzkim i lokalnym. W ramach programu
regionalnego na Śląsk trafi ponad 3,4 mld
euro, które będą mogły być przeznaczone
na realizację projektów rewitalizacyjnych, infrastrukturalnych czy też związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wpisujących się
w obszary wskazane jako tzw. inteligentne
specjalizacje, stanowiące potencjał rozwojowy regionu. Śląski samorząd wskazuje
na energetykę, medycynę oraz technologie
informacyjne i komunikacyjne.

– Ministerstwo aktywnie uczestniczy
w pracach nad nowymi zasadami i systemem inwestowania pieniędzy unijnych. Na czym polega projekt opracowanej przez tzw. ustawy pomostowej?
– Stwarza ona ramy prawne dla procesu
związanego z przygotowywaniem nowej
perspektywy, uwzględniając również zapisy
unijnych rozporządzeń. do ustawy wprowadziliśmy definicję dokumentów strategicznych – umowy Partnerstwa oraz programów
służących jej realizacji, określając tryb ich
opracowywania i przyjmowania. Projekt rozszerza katalog zadań ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego, m.in. o kompetencje w zakresie polityki miejskiej. W celu usprawnienia zarządzania rozwojem,
w ustawie powiązano działania społeczno-gospodarcze z przestrzennymi, a dla
wzmocnienia terytorialnego podejścia polityki rozwoju, wprowadziliśmy m.in. definicję
planowania przestrzennego. umocowano
w niej także pojęcie kontraktu terytorialnego, który pozwoli dostosować działania rządowe i samorządowe oraz sposób finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb
i mocnych stron każdego regionu.
– Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
aGniESzKa ziElińSKa
i daniEl biEnEK
zdjęcia: mat. prasowe
Adam ZdZiebło (ur. 1974 r.) pochodzi z Rybnika. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu integracji europejskiej
w Ośrodku Studiów Europejskich Uniwersytetu
Śląskiego. Jest koordynatorem projektów europejskich i współtwórcą Programu Rozwoju Subregionów (poziom NUTS III) w zakresie efektywnego wykorzystywania środków unijnych.
Na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego został powołany 16 lutego 2010 r. Od 12 stycznia 2009 r. do 15 lutego 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przed objęciem funkcji podsekretarza stanu był szefem gabinetu politycznego MRR; wieloletnim pracownikiem, a następnie dyrektorem Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Adam Zdziebło jest również samorządowcem.
Będąc radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji współprzewodniczył pracom Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji ds. Rozwoju Samorządów,
Przedsiębiorczości i Promocji Regionu. Ponadto, pracował w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.
W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat senatora.
Wraz z żoną Grażyną mieszka w Żorach. Adam
Zdziebło jest laureatem prestiżowej nagrody
„Phoenix Sariensis” nadawanej osobom i instytucjom w szczególny sposób dbającym o wizerunek miasta i promującym je na forum regionu i kraju.
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Horyzont 2020 szansą
dla naukowców, badaczy
i przedsiębiorców

MAłgORZAtA HANdZlIk Poseł do Parlamentu Europejskiego
unia Europejska sprawiła nam ostatnio
dwie niespodzianki. z pierwszej mogą być
wyjątkowo zadowoleni studenci. na nową
wersję odświeżonej wersji sztandarowego unijnego programu wymian studenckich
Erasmus+ przeznaczono prawie 15 miliardów euro. to bardzo dobra wiadomość,
szczególnie dlatego, że wśród polskich studentów program cieszy się bardzo dużą
popularnością – już ponad 130 tys. studentów skorzystało z tego programu umożliwiającego wymianę studencką za granicą, do tego Polska należy do krajów
najlepiej wykorzystujących przyznane
środki programu Erasmus.
ale nie tylko studenci mają powody
do zadowolenia. Komisja Europejska zainaugurowała właśnie nowy program ramowy dla badaczy, naukowców i przedsiębiorców – Horyzont 2020. choć do rozpoczęcia
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 pozostało jeszcze kilkanaście tygodni, sam program już wystartował.
Horyzont 2020 to ponad 70 miliardów euro na badania i wspieranie innowacyjne-

go potencjału Europy. unia Europejska
przoduje na świecie w wielu technologiach,
ale zarówno tradycyjne potęgi gospodarcze, jak i gospodarki wschodzące stanowią dla niej coraz większą konkurencję. nie
zapominajmy, że silna pozycja lidera w tak
ważnych dziedzinach jak badania, technologie i innowacje to również więcej miejsc
pracy, wzrost gospodarczy oraz podniesienie jakości życia Europejczyków poprzez
działania na rzecz m.in. ochrony zdrowia
i środowiska, bezpieczniejszych produktów
czy rozwoju transportu. dlatego tak ważne jest, aby wspierać uzdolnionych naukowców, zapewniać im dostęp do jak najlepszej infrastruktury badawczej oraz
motywować firmy, a szczególnie MŚP,
do inwestycji w innowacyjne badania we
wszystkich kluczowych dziedzinach naszego życia.
Horyzont 2020 opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich nazywa się: „doskonałość w nauce” i dedykowany jest naukowcom. drugi filar – „Wiodąca pozycja
w przemyśle” – to granty dla firm na pro-
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jekty z zakresu m.in. it, biotechnologii, nanotechnologii czy technologii materiałowych. trzeci filar dotyczy wyzwań społecznych i bę dzie fi nan so wał dzia ła nia
związane m.in. ze zdrowiem, zmianami demograficznymi, bezpieczeństwem żywności, transportem czy zrównoważonym
rolnictwem i leśnictwem.
Horyzont 2020 to wielka szansa dla polskich naukowców i firm. zgodnie z zapewnieniami Komisji, konkursy będą ogłaszane w trybie ciągłym (pierwszy ma zostać
ogłoszony już w grudniu!) Pomyślano
również o specjalnych gwarancjach dla
MŚP, aby zachować równowagę między
dużymi a małymi projektami, dlatego 20%
środków w drugim i trzecim filarze trafi tylko do MŚP. choć zdaję sobie sprawę, że
wnioskowanie o tego typu dofinansowanie nie jest łatwe i wiąże się z wieloma formalnościami, już teraz zachęcam do poszukiwania informacji na temat możliwości,
jakie daje program Horyzont 2020, bo jest
to również wielka szansa dla naszego regionu.

REgION

Zdjęcie: mat. prasowe

Nowa infrastruktura
poprawia jakość życia
mieszkańców

Wywiad
z Kazimierzem GórsKim,
prezydentem sosnowca
– Gospodarkę ściekową uporządkowano w wielu częściach miasta. Czy pozwoliło to na kompleksowe rozwiązanie problemu ścieków, czy planowane są kolejne
prace związane z tą dziedziną?
– Systematycznie modernizujemy sieć kanalizacyjną, głównie na terenach wschodnich,
co szczególnie przyczynia się do rozwoju budownictwa jednorodzinnego, którego progres
obserwujemy z każdym miesiącem. istotnym jest fakt, że gmina jest całkowitym właścicielem spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.a.,
która corocznie wydaje olbrzymie środki na inwestycje.
– Wiele zrobiono w kwestii dróg. Proszę
opisać najważniejsze inwestycje drogowe.
Ile wydano na powstanie nowej infrastruktury, i jakie kwoty pozyskano na nowe
przedsięwzięcia z funduszy zewnętrznych?
– Sosnowiec już od wielu lat posiada świetny układ drogowy, dzięki któremu uchodzi
za miasto bez „korków”, najważniejszym ce-

lem inwestycji drogowych jest modernizacja
już istniejących bądź tworzenie nowych połączeń, które przyczynią się do jeszcze bardziej
zrównoważonego rozkładu ruchu drogowego
lub uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych. Przykładem takich działań z wykorzystaniem środków unijnych są: budowa drogi
w Maczkach, dzięki której w ostatnim roku pojawiły się cztery duże podmioty gospodarcze;
połączenie Sosnowieckiego Parku naukowotechnologicznego z ulicą orląt lwowskich, czy
modernizacja ulicy będzińskiej. chciałbym
podkreślić, że modernizacja – czy budowa drogi to już nie tylko przygotowanie nawierzchni,
ale też poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – budowa ścieżek rowerowych, tras
rolkowych, chodników dla pieszych. dzięki temu poprawią się jakość życia mieszkańców
i odwiedzających miasto.
W przyszłości najważniejsze inwestycje
drogowe będą związane z obiektami inżynieryjnymi jak mosty, czy wiadukty. Staramy się
to sygnalizować instytucjom ustalającym sposób udzielania dofinansowania środkami uE.
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– Jednym z priorytetów rozwoju miasta
w dokumencie „Strategii Rozwoju Miasta
Sosnowca do 2020 roku” jest rozbudowa
i unowocześnienie systemu transportowego, komunikacyjnego i przesyłu mediów.
Co już zrealizowano w tej kwestii, jak wyglądają plany miasta na lata kolejne? W jakim stopniu inwestycje są realizowane
przy dofinansowaniu unijnym?
– tu również mamy się czym chwalić.
obecnie trwają prace przy budowie sieci
szerokopasmowej. Projekt obejmuje budowę
sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze gminy Sosnowiec.
jest realizowany w ramach szerszego przedsięwzięcia pn. „Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w zagłębiu dąbrowskim”, którego
gmina Sosnowiec jest Partnerem Przewodnim.
Projekt zakłada realizację następujących rodzajów zadań: powstanie infrastruktury szkieletowej dostępu do szerokopasmowego internetu; połączenie siecią lokalną powstałą
na jej bazie instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej; utworzenie pu-
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blicznych punktów dostępu do internetu;
utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną. W ramach projektu przewiduje
się budowę sieci szkieletowej w technologii
światłowodowej, (ok. 74 km). zastosowane będą tu też różnego rodzaju technologie radiowe (WiMaX, radiolinie). Sieć ma służyć
mieszkańcom w sposób pośredni – poprzez
udostępnienie w sposób – równy – sieci operatorom usług telekomunikacyjnych, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności na rynku i ewentualnie obniżenie cen na usługi
telekomunikacyjne oraz bezpośredni poprzez
sieć 48. publicznych punktów dostępu do internetu w postaci 38. hot spotów oraz 9. PiaPów stacjonarnych.
jeśli chodzi o transport publiczny – PKM
(Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej),
którego jesteśmy głównym udziałowcem,
w tym roku pożegnał ostatniego ikarusa i dysponuje już całkowicie nowym taborem. W najblizszych latach będziemy tabor autobusowy
w dalszym ciagu unowocześniać – uwzględniając przy tym przystanki, przejścia podziemne, (dzięki którym ruch w Sosnowcu jest niemal bezkolizyjny) – i wspomagać transport
autobusowy poprzez tworzenie sieci ścieżek
rowerowych.
– Miasto stawia na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, tak ważnych w perspektywie dofinansowania europejskiego na lata 2014 -2020. W mieście
rozbudowywana jest infrastruktura uczelni (m.in. powstał nowy budynek „Neofilologii” UŚ), jak wpływa to na tworzenie wizerunku nowoczesnej gminy?
– W ub. miesiącu otwieraliśmy nowy kampus Wydziału Farmaceutycznego – sześciokondygnacyjny budynek naukowo-dydaktyczny o powierzchni 2.762 m kw. wraz
z pełnym zapleczem pomieszczeń towarzyszących (zespoły sanitarne, socjalne, techniczne, magazynowe, klatki schodowe, zespoły
dźwigowe, toalety dla osób niepełnosprawnych), salą komputerową, salami seminaryjnymi oraz salą audytoryjną o powierzchni 493 m kw. mogącą pomieścić jednocześnie
ok. 300 studentów.
inwestycja pozwoliła zapewnić odpowiedni poziom procesu dydaktycznego dla studentów Śląskiego uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. do tego należy dodać oddanie
do użytku kilka lat temu nowoczesnego budynku „neofilologii”, jak również Wydziału nauk
o ziemi.
dzięki tym inwestycjom w szkolnictwo wyższe, o Sosnowcu możemy mówić jako o mieście przyjaznym, otwartym i gwarantującym
swoim studentom edukację na najwyższym,
nowoczesnym, specjalistycznym sprzęcie
w komfortowych warunkach.
– zagłębiowska Strefa Aktywności Gospodarczej to m.in. tereny pod inwestycje
na terenie Maczek i Boru oraz Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny
w Niwce. Jakich efektów miasto spodziewa się po tym projekcie i jak przebiega realizacja prac z nim związanych?
– Realizacja zakończyła się rok temu i teraz zbieramy to co zasialiśmy. W Sosnowieckim Parku naukowo-technologicznym zloka-

lizowały się firmy: „cadelan” sp. z o.o. – zajmująca się tworzeniem konstrukcji poszczególnych elementów danych części samochodu; GtW sp. z o.o. – działająca na rynku
sprzedaży węgla kamiennego; SoScaR – nowoczesne technologie energooszczędne;
dGSoft sp. z o.o. – tworzenie dedykowanych
systemów informatycznych; SolVEERE sp.
z o.o. – druk 3d; MilMEX Systemy komputerowe sp. z o.o.; oKin Facility Pl sp.
z o.o. – zarządzanie obiektami, nieruchomościami, ich obsługą techniczną.
W Maczkach z kolei ulokowały się firmy takie jak „Salzgitter Mannesmann Stahlhandel” Sp. z o.o. – jeden z liderów na rynku europejskim w handlu stalą; RabEn Polska
– logistyka, „Goodman Polska” – budowa magazynów dla firmy logistycznej ilS z grupy „intercars”; „jeronimo Martins” – centrum dystrybu cyj ne jed ne go z naj po pu lar niej szych
dyskontów w Polsce.
część z tych firm już się rozbudowuje, co
świadczy o ich sukcesie, a dla nas, dla miasta to szansa na nowe miejsca pracy dla
mieszkańców, rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny.
– Rozwój Sosnowca mocno wpisuje się
w plany modernizacji subregionu zagłębia
i woj. śląskiego. Dlaczego tak ważne jest,
by gminy regionu współpracowały ze sobą i realizowały wspólne projekty?
– za coraz pewniejszą zasadę uchodzi powiedzenie, że we współczesnym świecie
współpraca w ramach metropolii jest skuteczniejsza niż w ramach państw. dla rozwoju regionu bardziej liczy się współpraca niż rywalizacja. to dobry kierunek. Współpracując
uzupełniamy braki, równoważymy mocne
i słabe strony, dążymy razem do poprawy funkcjonowania regionu, a w szerszym kontekście
także państwa. Polityka miejska zaczyna nabierać właściwego znaczenia. obszary miejskie zaczynamy postrzegać nie przez pryzmat
podziałów administracyjnych, a funkcjonalnych.
Przykładem na korzystną współpracę jest
projekt pn. „zagłębiowski Park linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny
rzek Przemszy i brynicy” realizowany obecnie, m.in. z miastem dąbrowa Górnicza – liderem projektu. Każde z miast biorących w nim
udział zgłosiło projekty rewitalizacyjne w pobliżu Przemszy lub brynicy. Sosnowiec skupił się na „Egzotarium” oraz na pobliskim Parku Kruczkowskiego. Fundusze, które uzyskają
miasta, będą przeznaczone m.in na dokumentację projektową. opracowanie projektu potrwa
około 1,5 roku. dopiero wtedy miasta będą mogły się ubiegać o fundusze zewnętrzne na realizację zadań. dla „Egzotarium” to ogromna
szansa, bowiem placówka lata świetności ma
już za sobą i modernizacja oraz unowocześnienie tego obiektu pozwoli na lepszą jakość jego funkcjonowania, a mieszkańcom oraz
wszystkim zwiedzającym pozwoli odkryć się
na nowo.
– Jakie plany rozbudowy i modernizacji
infrastruktury ma miasto na najbliższe lata, nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale
także zdrowia, kultury – czy sportu?
– Miasto nie może stać w miejscu. Sosnowiec prężnie się rozwija z roku na rok wykorzystując wszelkie możliwe środki do popra-

wy funkcjonowania jakości życia mieszkańców
w sferze gospodarczej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej jak i rekreacyjnosportowej. jesteśmy otwarci na przedsiębiorców z sektora MŚP, oddajemy w ich ręce
tereny pod inwestycje, dzięki którym tworzymy nowe miejsca pracy. Sfera edukacyjna
od lat intensywnie się rozwija zapewniając studentom najlepsze warunki kształcenia w nowoczesnych wyspecjalizowanych obiektach.
naszą dumą jest oddana niedawno do użytku, zrealizowana ze środków unijnych nowoczesna, piękna sala koncertowa. dbamy
o miejsca sportu i rekreacji mieszkańców przyczyniając się tym samym do poprawy ich kondycji fizycznej, zdrowia i relaksu. nasze działania w dziedzinie rozbudowy dróg nie ustają.
Wkrótce wchodzimy w nowy okres programowania Funduszy Europejskich. Polska otrzyma nowe środki przeznaczone na dofinansowanie w latach 2014-2020, które z pewnością
będzie z sukcesem otrzymywać. Po te środki sięgnie również Sosnowiec nie ustając
w dbaniu o rozwój gospodarczy miasta i regionu oraz – lub przede wszystkim – w dbałość
o zadowolenie mieszkańców, zapewnienie im
godnej egzystencji w Sosnowcu.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: aGniESzKa ziElińSKa

Kazimierz GórsKi (ur. 1959 roku) ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest również absolwentem Metropolitalnego Studium Prawno-Samorządowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dyplomowanym Zarządcą Nieruchomości oraz
Lustratorem Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej RP w Warszawie. W latach 19841990 był pracownikiem dozoru technicznego
w KWK „Porąbka-Klimontów” i członkiem Rady Pracowniczej Dąbrowskiego Gwarectwa Węglowego. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą. W 1994 roku wygrał konkurs na stanowisko
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, którą prowadził.
Przez dwie kadencje był radnym sosnowieckiej
Rady Miejskiej. Od 1998 roku pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Sosnowca. W Zarządzie
miasta był odpowiedzialny za rozwój i promocję
miasta, planowanie inwestycji miejskich, architekturę i gospodarkę przestrzenną, geodezję oraz
ochronę środowiska.
Po wygranej w bezpośrednich wyborach samorządowych 2002 roku, został Prezydentem Miasta Sosnowca. Sukces ten powtórzył w 2006,
zdobywając ponad 50 proc. już w pierwszej turze wyborów samorządowych. Sosnowiczanie
po raz kolejny wybrali go w 2010 roku na trzecią kolejną kadencję.
Prywatnie Kazimierz Górski jest żonaty, ma
dwoje dzieci. Rodzina Górskich związana jest ze
stolicą Zagłębia od kilku pokoleń (Kazimierz Górski również urodził się w tym mieście). Jako nastolatek był aktywnym działaczem Związku
Harcerstwa Polskiego. Siedmiokrotnie brał
udział w Akcji „Bieszczady”, uzyskując tytuł „Zasłużony Bieszczadom”. Karierę w ZHP zakończył
w stopniu podharcmistrza.
(AZ)
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Wspólne obchody uczestników forum Budownictwa Śląskiego

Podziękowania
za dobre budowanie

W trakcie obrad FORUM (od prawej) Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław
Sekuła, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak i Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra

tak jak w latach poprzednich, obrady
konferencji Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości zostały poprzedzone uroczystymi obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych, w trakcie
których osoby wyróżniające się w pracy dla
Śląska zostały uhonorowane odznaczeniami. Wręczono wyróżnienia, odznaczenia
państwowe i resortowe za zasługi dla
województwa śląskiego.
otwierając uroczystość organizatorzy
Franciszek Buszka – Przewodniczący
Śląskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa i Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej izby budownictwa stwierdzili, że
od wielu lat pierwszą częścią Forum są obchody „Śląskiego dnia budowlanych.
jest to kolejne wspólne przedsięwzięcie samorządów zawodowych i gospodarczych bu dow nic twa re gio nu, któ re w lu tym
2008
utwo rzy ły
Plat for mę
współdziałania jako Forum budownictwa
Ślą skie go re pre zen tu ją cą po nad 40 tys.

Śląska Izba Budownictwa została uhonorowana Złotym Medalem 120-lecia Ruchu Zawodowego
Budowlanych
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ka dry in ży nie rów i tech ni ków oraz bli sko 300 organizacji gospodarczych. tradycyjnie w tym dniu wręczane zostają odzna cze nia pań stwo we Pre zy den ta RP,
od zna ki ho no ro wych Mi ni stra trans por tu, bu dow nic twa, od zna ki zz bu dow la ni zasłużony dla budownictwa i gospodarki ko mu nal nej. na stę pu je rów nież
wrę cze nie na gród i wy róż nień lau re atom iii edy cji Kon kur su – Ślą skie Bu do wa nie.
zabierając głos Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła i Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra, złożyli życzenia budowlańcom, stwierdzając, że
od zna cze nia, któ re zo sta ły wrę czo ne
podczas uroczystości są wyrazem najwyższe go do ce nie nia tru du bu dow la nych,
których codzienny, ogromny wysiłek zmienia nasz kraj, powoduje, ze Polska staje
się krajem coraz nowocześniejszym. dzięki swojej pracy budowlani tworzą nie tylko konstrukcje, tworzą również piękną
przestrzeń publiczną. budowlańcy potrzebują wsparcia i w tym kierunku idzie
po li ty ka pań stwa, przy go to wy wa ne są
nowe rozwiązania i regulacje sprzyjające
firmom innowacyjnym, przedsiębiorczym
i całemu środowisku. Ważną rolę w inte-

gracji tego środowiska odgrywa Śląska
izba budownictwa.
Serdecznie dziękując za zaproszenie
w imieniu związku zawodowego budowlani życzenia wszystkim nagrodzonym złożył zbigniew Janowski, Przewodniczący
zz budowlani
– Dzień Budowlanych jest okazją do wymiany poglądów na temat branży budownictwa. W Polsce odczuwane są skutki kryzysu i należy dążyć do tego by śląskie firmy
budowlane jak najszybciej wróciły na drogę rozwoju – mówił zbigniew Janowski,
który przekazał na ręce tadeusza Wnuka
list zarządu zz budowlani, który wyróżnił
Śląską izbę budownictwa w uznaniu zasług
w dla rozwoju polskiego budownictwa złotym Medalem 120-lecia Ruchu zawodowego budowlanych.
Podziękowania i gratulacje dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla
branży budowlanej i wyróżniają się osiągnięciami złożył na ręce wszystkich nagrodzonych Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Andrzej Gościniak,
który dodał, że jest dla niego wielką przyjemnością być uczestnikiem kolejnego
Forum, którego obrady toczą się w rewitalizowanej sali Sejmu Śląskiego.

Podczas uroczystości wręczono prestiżowe tytuły „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przyznawany przez Śląska izbę budownictwa. W tym roku tak się
złożyło, że otrzymali je reprezentanci miasta
zabrza: dr jan Sarna – dyrektor Generalny
Fundacji Kardiochirurgii im. prof. z. Religi
w zabrzu oraz Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent zabrza. nagrody wręczali Wiceminister transportu i Gospodarki Morskiej – Ja nusz Żbik i Mar sza łek
Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła.
Dr Jan Sarna odbierając wyróżnienie, powiedział, że czuje się ogromnie zaszczycony tą nagroda. – To jest wyróżnienie, które
przyjmuję bardzo osobiście, bo jest to wyróżnienie spoza mojej branży. Ktoś z zewnątrz
docenił nasz trud i jest to powód do dumy.
– Jestem ogromnie szczęśliwa, że w tym
gronie mogę otrzymać to zaszczytne wyróżnienie – mówiła Małgorzata Mańka-Szu lik, któ ra otrzy ma ła na gro dę za
wyjątkową kreatywność i aktywność w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego zabrza.
– Nie bójcie się inwestować, róbcie to
z sensem, a miasto będzie Was wspomagać – zachęcała budowlańców Pani Prezydent odbierając wyróżnienie.
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autoRytEt – budoWnictWa
i GoSPodaRKi ŚlĄSKiEj

DR JAN SARNA

WIEDzA, TALENT, SKUTECzNOŚĆ
Kapituła Konkursu Sląskie Budowanie nadała zaszczytny Tytuł
Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej

Laudacja przedstawiona przez Tadeusza Wnuka,
Przewodniczącego Kapituły
Aby choć w skrócie przedstawić dokonania dr. Jana Sarny trzeba sięgnąć do jesieni 1991 roku. W swoim mieszkaniu przy ul. Reymonta w Zabrzu, prof. Zbigniew Religa przedstawił Janowi Sarnie
swoją wizję przyszłej fundacji.
Mówił o misji, celach, zadaniach, jakie powinna spełniać. W tej
wizji mieścił się najważniejszy cel i przesłanie do działania: opracowywanie i wdrażanie do praktyki klinicznej najnowocześniejszych
metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce.
Fundacja im. prof. Religi kierowana przez dr Jana Sarnę zaczynała skromnie. Cały jej kapitał zakładowy to 4 200 zł zebrane do kapelusza oraz wybrakowany serwis do kawy, ryza papieru i linijka.
Teraz jej majątek liczy miliony, ale są to pieniądze stale inwestowane w ludzkie zdrowie i życie.
Trudno opisać wszystkie sukcesy i działania ludzi prowadzących fundację. Trudno wypowiedzieć słowa uznania i wdzięczności za to co
Jan Sarna zrobił dla Fundacji przez minione lata. To stale rozwijający się organizm, jedyny w świecie, który nie działa komercyjnie na prawach rynkowych. To praca wielozadaniowa, codzienna, trudna.
Priorytetem w fundacji jest pomoc chorym na serce. Stąd prowadzone nieprzerwanie prace ze sztucznymi komorami serca, zastawkami (sztucznymi i biologicznymi). To nie tylko przeszczepy,
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ale też regeneracja serca dzięki specjalistycznym zabiegom – pomysł, który został zainicjowany przez prof. Religię na sympozjum
w Barcelonie.
Dziś trudno sobie wyobrazić rozwój prac nad sztucznym sercem,
zastawkami serca, robotyką medyczną bez udziału Instytutu Protez Serca, utworzonego w Fundacji na potrzeby działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej.
Za tymi dokonaniami stoi autorytet Jana Sarny, jego wiedza, talent w zarządzaniu, skuteczność w pozyskiwaniu środków. Jest wymagającym szefem. Z łagodną powierzchownością, pogodnym
uśmiechem zawsze potrafi wyegzekwować to co najważniejsze.
Wie, że w medycynie trzeba nieustannie podążać za wiedzą. Dba
o szkolenia i program stypendialny z dziedziny kardiochirurgii dla
kadr medycznych z Polski i zagranicy. Fundacja współfinansuje publikacje naukowe i dydaktyczne z dziedziny kardiochirurgii.
W tym roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w konkursie Złoty Skalpel 2013 otrzymała wyróżnienie dla pozaustrojowego systemu wspomagania serca Religa Heart EXT, opracowanego w ramach rządowego programu „Polskie Sztuczne Serce”, którego dr
Jan Sarna jest koordynatorem.
tadEuSz WnuK
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autoRytEt – budoWnictWa
i GoSPodaRKi ŚlĄSKiEj

MAŁGORzATA MAŃKA-SzULIK

ENERGICzNA I SKUTECzNA W DzIAŁANIU
Kapituła Konkursu Sląskie Budowanie nadała zaszczytny Tytuł
Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej

Laudacja przedstawiona przez Franciszka Buszkę,
Wiceprzewodniczącego Kapituły
Mam zaszczyt mówić dzisiaj o Pani Małgorzacie Mańka-Szulik.
Jest rodowitą zabrzanką. Z miłości do miejsca pochodzenia
rodzi się Jej pasja, chęć działania, wreszcie realizacja marzeń.
Prezydentem Zabrza wybrana została w 2006 roku, jako niezależna kandydatka. Cztery lata później reelekcja przyniosła
jej 75% poparcia mieszkańców. Zaufania nie zawiodła.
Zabrze zmienia się.
Realizacja, liczącego dwa etapy programu modernizacji wodociągów i kanalizacji to największa inwestycja w historii miasta. Budowa zabrzańskich odcinków DTŚ też była nie lada wyzwaniem. Za to niezwykle trudne przedsięwzięcie, zakończone
sukcesem, mieliśmy zaszczyt uhonorować Panią Prezydent
Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa.
Energiczna i skuteczna w działaniu.
Potrafi sięgać po fundusze unijne. Rewitalizacja Bytomki
i stworzenie terenów rekreacyjnych kosztowało 40 mln zł.

Pani Prezydent dobrze wie, że trzeba i wie JAK ratować ciekawe miejsca na terenie Zabrza. Realizacja projektu turystyczno-kulturalnego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
za kolejne 60 mln zł jest tego dowodem.
Jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, zasiada w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, działa w Górnośląskim Związku Metropolitalnym oraz w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Jest nade wszystko działaczem samorządowym. Zawsze blisko mieszkańców swojego miasta, blisko ludzi. Aktywizuje ich,
integruje. Wie jakie to ważne w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
Zabrze ma dobrego gospodarza!
FRanciSzEK buSzKa
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zASzCzYTNE WYRÓŻNIENIA – ODzNACzENIA,
NAGRODY I TYTUŁY
„MEDAL zA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
złoty:
Szmidt Jan – Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o.
Srebrny:
Rdest Hanna – Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o.
Brązowy:
Wyroba Piotr – Molbud Sp. z o.o.

Odznaka Honorowa Ministra Infrastruktury „zA zASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”
Roman Adamus – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zbigniew Cieślak – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Janusz Kubeczko – Molbud Sp. z o.o.
Tadeusz Nycz – Molbud Sp. z o.o.
Teofil Przewoźnik – Molbud Sp. z o.o.
Henryk Przewoźnik – Molbud Sp. z o.o.

Odznaki związku zawodowego „Budowlani”
„zASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA”
Romuald Brol – Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Marek Musialik – Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zenon Panicz – Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Jan Pawletko – Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Józef Szczepaniak – Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„zASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ”
Henryk Wieczorek
– Przewodniczący Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Waldemar Kołodziej
– Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Odznaka Honorowa „zA zASŁUGI DLA WOJEWÓDzTWA ŚLĄSKIEGO”
prof. UE dr hab. Alojzy Czech – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego
Arkadiusz Dunaszewski – Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
Andrzej Formowicz – Delegat na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Daniel Gacka – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
Aleksander Kuczyński – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Krzysztof Sitkiewicz – Delegat na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Łamanie barier
i rozwiązywanie problemów
procesów
inwestycyjno-budowlanych
18 września br. w sali sejmu Śląskiego w katowicach odbyło się v Śląskie forum Inwestycji, Budownictwa
i Nieruchomości. tegoroczne forum było kontynuacją debat i rekomendacji poprzednich spotkań mających
przyczynić się do systemowego i kompleksowego reformowania prawa procesów inwestycyjno-budowlanych,
spotkań, które stały się w skali kraju jednymi z najważniejszych głosów opiniotwórczych. docenienie i podkreślenie wagi roli forum był czynny udział w obradach, już po raz kolejny, przedstawiciela Rządu RP, Wiceministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej Janusza Żbika, Marszałka Województwa Śląskiego
Mirosława sekuły oraz wielu wybitnych postaci środowiska naukowego i związanego z budownictwem.

Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa i Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dokonali otwarcia konferencji
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bardzo serdecznie dziękując wszystkim
licznie zebranym za przyjęcie wspólnego
zaproszenia na „V Śląskie Forum budownictwa, inwestycji, nieruchomości”, które było przedsięwzięciem składowym Europejskie go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przedsiębiorstw, które dominują w strukturze organizacji członkowskich samorządów
budownictwa, Tadeusz Wnuk – Prezydent
Śląskiej izby budownictwa oraz Franciszek
Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej
okręgowej izby inżynierów budownictwa,
dokonali otwarcia konferencji przedstawiając współorganizatorów Forum, którymi
byli: Regionalna izba Gospodarcza w Katowicach, Polska izba inżynierów budownictwa, Polski związek inżynierów i techników budownictwa, izba Projektowania
budowlanego w Warszawie, Politechnika
Śląska i Politechnika częstochowska.
Pro wa dzą cy ob ra dy po dzię ko wa li
obec ne mu na ob ra dach Mar szał ko wi
Województwa Śląskiego Mirosławowi
Sekule – za zakwalifikowanie przedsięwzięcia do zadań publicznych regionu. a na ręce obecnego na obradach wicewojewody
Piotra Spyry, złożyli podziękowania Wojewodzie Śląskiemu zygmuntowi Łukaszczykowi – za objęcie Patronatem Honorowym Forum.
We wspólnym imieniu organizatorzy serdecznie powitali posłów Sejmowej Komisji
infrastruktury – Witolda Klepacza i Jerzego Polaczka, Janusza Żbika – Wiceministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej, dziękując także za kolejny
udział w naszym przedsięwzięciu, Ryszarda Trykosko – Przewodniczącego Polskiej
izby inżynierów i techników budownictwa,
współorganizatora Forum.
Serdecznie powitali andrzeja Gościniaka – Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego oraz Wiceprzewodniczącego Michała
czarskiego, dziękując za stałe wspieranie
i obecność wśród Śląskich budowlańców.
Spe cjal ne po dzię ko wa nia za udział
w przygotowaniu Forum Tadeusz Wnuk
i Franciszek Buszka złożyli członkom Rady Programowo-naukowej: prof. Andrzejowi Barczakowi, prof. Genowefie Grabowskiej, prof. Janowi Grabowskiemu,
prof. Janowi Ślusarkowi, prof. Lucjanowi Kurzakowi – dziekanom Wydziału budownictwa Politechniki Śląskiej i Politechni ki czę sto chow skiej oraz ko lej nym
członkom Rady, którzy byli uczestnikami sesji tematycznych: prof. Andrzejowi Borowiczowi, prof. Stanisławie Kalus, prof. Janowi Pallado i prof. Adamowi Rak.
Po dzię ko wa nia otrzy ma li rów nież
za współpracę reprezentujący Partnerów
Me ry to rycz nych V Fo rum Piotr Hra bia – Prezydent Galicyjskiej izby budownictwa i tadeusz zając – Przewodniczący Ra-

Projekt założeń o zmianie ustawy – Prawo budowlane – przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu bieżącego roku przedstawił Minister Janusz Żbik

dy tej izby oraz Przewodniczących okręgowych izb inżynierów budownictwa.
– Stale opowiadamy się za konsolidacją
i in te gra cją or ga ni za cji po za rzą do wych – mówili w swym wprowadzeniu
do obrad prowadzący – aby zwiększyć
skutecznie nasze wspólne oddziaływanie
na tworzenie korzystniejszych warunków
prawnych i ekonomicznych dla prowadze nia dzia łal no ści go spo dar czej.
Konstruktywnie więc witamy: Wiktora
Paw li ka – Pre zes Re gio nal nej izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Andrzeja Żylaka – Prezesa izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego okręgu Przemysłowego, Antoniego Falikowskiego –
Prezesa zarządu Polskiego związku Pracodawców budownictwa, Grzegorza Pasiekę – Prezes zarządu Polska izba Ekolo gii w Ka to wi cach, zbi gnie wa
Dubiela – zastępcę Prezesa zakładów doskonalenia zawodowego
– Nie mogę odmówić sobie zaszczytu – mówił tadeusz Wnuk – indywidualnego powitania Jolanty Kuropatwy-Janiszewskiej – byłej Wiceminister Budownictwa
w latach 2006 – 2008), która w okresie swojej działalności przygotowała nowelizację
ustaw o planowaniu i Prawie budowlanym.
Przechodząc do merytorycznej części
konferencji tadeusz Wnuk i Franciszek
buszka przypomnieli o przyjętej stale „FoRMulE” i założeniach organizowania Śląskich Forów inwestycji, budownictwa, nieruchomości.
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– Nasza dzisiejsza debata nie jest jednorazowym aktem. Jest główną, ale częścią
składową tego przedsięwzięcia. Obecna
konferencja została bowiem poprzedzona
zorganizowaniem „Seminariów budowlanych” – wszystkich uczestników Forum
Budownictwa Śląskiego, w trakcie których:
oceniliśmy rezultaty wykorzystania „Rekomendacji” poprzedniego Forum w bieżących pracach legislacyjnych rządu oraz zdiagnozowaliśmy aktualne bariery i problemy
praktyki prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego.
W tym roku dwa kolejne „Seminaria” temu poświęcone odbyły się w lutym i maju
bieżącego roku. Na tej podstawie ustaliliśmy,
że tegoroczne Forum obejmie dwa następujące bloki tematyczne:
I. Realizacja inwestycji budowlanej i jej
eksploatacja.
II. Planowanie miejscowe – lokalizacja inwestycji.
Jako wiodące obszary prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Uznaliśmy za celowe większe eksponowanie
praktyki inwestycyjnej.
Także, dzisiejszą debatę poprzedziły
publikacje autorskie uczestników poszczególnych sesji tematycznych, które są wyprzedzająco zamieszczone w konferencyj nym wy da niu cza so pi sma Fo rum
Budownictwa Śląskiego.
W dobie Internetu jest to być może archa icz na for ma ale uży tecz na. Wie le
osób po przestudiowaniu tych publikacji
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autorskich przekazuje nam swoje oceny
i uwagi, które wykorzystujemy w redakcji „Stanowiska końcowego konferencji”
oraz w „Rekomendacjach” – publikowane w następnym wydaniu czasopisma Forum oraz przekazywane Posłom Sejmowej Komisji Branżowej oraz członkom
Rządu.
W ramach przyjętej tematyki konferencji
jej przedmiotem będą istotne zagadnienia
dotyczące: planowania, przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji budowlanych.
celem generalnym debaty, niezmiennym, poczynając od iii Śląskiego Forum
w 2011 roku, jest nieodzowne: systemowe
i kompleksowe zreformowanie Prawa procesów inwestycyjno-budowlanych obejmujących ustawowe regulacje: planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne, prawo
budowlane, przepisy środowiskowe, prawo
zamówień publicznych wraz z kodeksem
postępowania administracyjnego i kodeksem cywilnym.
Pierwszym celem programowym obrad
jest długo oczekiwana zmiana Prawa budow la ne go, uza sad nio na na stę pu ją cą
diagnozą: zbyt duża ilość aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny,

Od lewej: Ryszard Jurkowski, Wiktor Piwkowski, Ryszard Trykosko, Janusz Żbik
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brak sta bil no ści roz wią zań praw nych
w zakresie budownictwa, ustawa – Prawo budowlane, wielokrotnie nowelizowana stała się nieczytelna i wewnętrznie niespójna.
drugi cel programowy debaty obejmuje niezbędne zmiany w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, które są uzasadnione następującą
diagnozą: Polskę charakteryzuje nieład
przestrzenny; Przepisy tworzą nieprzewidywalność przestrzeni utrudniając lokalizację inwestycji; istnieje zjawisko „rozlewa nia się za bu do wy”; brak ochro ny
terenów przewidzianych pod zabudowę
szczególną np. dróg
Projektowane nowe rozwiązania, które
mają zapewnić powstrzymanie obecnego
chaosu przestrzennego i urbanistycznego
będą zapewne zawarte w końcowych tezach Komisji Kodyfikacyjne Prawa budowlanego, które niebawem mają być opublikowane.
Prowadzący obrady przedstawili autorów
sesji tematycznych forum i awizując skrótowo wiodące założenia ich wystąpień.
na zakończenie rekomendowali zapoznanie się z artykułami kolejnych autorów
którzy z różnych względów nie mogli
wziąć udziału w obradach: – Jana Spychały – „Po co nam nadzór budowlany” oraz
Ksawerego Krassowskiego – Prezesa
izby Projektowania budowlanego o znaczeniu projektowania w procesach inwestycyjnych a zwłaszcza w nowej perspektywie uE.
Wypracowane w trakcie konferencji wnioski zostaną przekazane w formie Stanowiska końcowego wraz z Rekomendacjami
do komisji tworzących prawo.

Konferencja V Śląskie Forum była kontynuacją wcześniejszych spotkań, których debaty oraz wypracowane wnioski i rekomendacje miały stanowić przyczynek do kompleksowego refor mo wa nia re gu la cji praw nych rzą dzą cych pro ce sem
inwestycyjnym, jak: prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, przepisy środowiskowe oraz kodeksy postępowania administracyjnego i cywilnego. Równie
ważnym tematem będącym przedmiotem debat była potrzeba
zdefiniowania w prawie zamówień publicznych pojęcia rażąco niskiej ceny.
Efektem obrad „iii Śląskiego Forum inwestycji, budownictwa,
nieruchomości”, którego prelegenci – autorytety naukowe, eksperci i praktycy oceniali aktualny stan prawny i definiowali bariery ograniczające inwestorów, było sformułowanie Stanowiska końco we go wraz z Re ko men da cja mi. W do ku men tach tych
zidentyfikowano bariery w prowadzeniu działalności inwestycyjnych oraz wskazano postulowane kierunki zmian prawnych i instytucjonalnych.
W analogicznych dokumentach z ubiegłorocznego iV Śląskiego Forum wyrażono aprobatę dla przedstawionych założeń
do projektu zmian ustawy Prawo budowlane i dla powołania rozporządzeniem Rady Ministrów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
budowlanego, wskazując obok diagnozy stanu obecnego po-
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stulowane przez uczestników konferencji zmiany. Ważniejsze
punkty rekomendacji to: opracowanie nowelizacji ustawy Prawo budowlane uwzględniającej w możliwie największym stopniu uproszczenie procedur poprzedzających rozpoczęcie prac
budowlanych, a w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzeni przyjęcie nadrzędnej zasady obligatoryjności planów miejscowych – państwo
i je go wła dza wy ko naw cza
a nie wolny rynek powinny być
regulatorem racjonalnego zagospodarowania kraju.
WYDANIE SPECJALNE
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Śląski Dzień Budowlanych – 2013

***
treść wystąpień większości
prelegentów V Śląskiego Forum zo sta ła za miesz czo na
w specjalnym wydaniu Forum
budownictwa Śląskiego, którego
wersja elektroniczna jest dostępna na stronie www.izbabud.pl.

V „Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości”
Katowice, 18 września 2013 r.
Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Forum współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
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SESJA I: REalizacja inWEStycji budoWlanEj
i jEj EKSPloatacja
Pierwsza sesja tematyczna Forum poświęcona była próbie wypracowania
systemowych wniosków z podjętych
dyskusji, które zostaną przekazane
tworzącym prawo w Polsce. W ramach
sesji „Realizacja inwestycji budowlanej
i jej eksploatacja” eksperci podkreślali
znaczenie zmiany ustawy – Prawo budowlane, jako tej, która reguluje rynek
budownictwa w Polsce. Stosowne propozycje zostały już przedłożone w Sejmie.
Projekt założeń o zmianie ustawy – Prawo budowlane – przyjęty przez
Radę Ministrów w lipcu bieżącego roku
przedstawił wiceminister Janusz Żbik,
którego obszerna wypowiedz na ten temat otwierała konferencyjne wydanie
czasopisma Forum budownictwa Śląskiego.
W wystąpieniu wprowadzającym wiceminister Janusz Żbik nawiązał do toczących się prac komisji kodyfikacyjnej,
jednakże bardziej szczegółowo omówił
proponowane zmiany w Prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych ustawy.
od roku 1995 90 razy nowelizowano
Prawo budowlane. Prawdopodobnie
przez to orzeczenie administracyjne
niekiedy jest rozbieżne w podobnych
sprawach a obecne przepisy pozostają nieczytelne. Przedsiębiorcy i organizacje zawodowe narzekają na trudno-

Janusz Żbik

Ryszard Trykosko

ści związane z inwestowaniem w naszym kraju usprawiedliwiając się tym, że
sam proces inwestycyjny składa się
z wielu procedur, które zabierają dużo
czasu a powodują, iż inwestorzy nie czują się pewnie pod względem prawnym – zwracał uwagę wiceminister.
Raport banku Światowego „doing
business” zakwalifikował Polskę na 161
na 185 badanych państw pod względem
przystępności uzyskania pozwolenia
na rozpoczęcie budowy. Procedura ta
powinna maksymalnie trwać 30 dni
a gdy jest zawiła 60. Według przeprowadzonych badań uzyskanie tego pozwolenia zajmuje 180 dni.
jak obiecywał wiceminister Żbik – projekt obali przymus ubiegania się o pozwolenie na budowę w większości przypad ków. W za mian wpro wa dzo ny
zostanie przymus złożenia zgłoszenia
na budowę wspólnie z projektem budowlanym do urzędu administracji architektoniczno-budowlanej. jeśli dany projekt nie będzie się zgadzał z planem
przestrzennym to urząd w ciągu 30 dni
będzie zgłaszał niekompatybilność. jeśli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw inwestor będzie mógł zacząć budowę.
dzięki ustawie nie będzie potrzeby załączania do projektu budowy oświadczeń o dostawach energii, wody, gazu,
ciepła, odbioru ścieków, warunkach

przyłączenia do sieci kanalizacyjnych,
wodociągowych, cieplnych, gazowych
telekomunikacyjnych czy elektroenergetycznych. niepotrzebne będą również
oświadczenia o możliwości połączenia
drogi publicznej z działką, poza drogami wojewódzkimi i krajowymi.
W przyszłej ustawie można będzie odnaleźć adnotację, iż urząd administracji architektoniczno-budowlanej w ciągu 14 dni ma ocenić formalnie wniosek
pod względem zgody na budowę lub
skierowanie pisma do uzupełnienia.
Przepisy jak na razie nie ograniczają
czasowo tych decyzji.
Wiceminister poinformował, że proceder uzyskania zgody skróci się do zgłoszenia zakończenia budowy, od którego urząd będzie mógł zgłosić sprzeciw
do 14 dni. Skraca to cały czas oczekiwania o 60 dni.
Ryszard Trykosko – Przewodniczący Pzitb i przedstawiciel Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego pominął
założenia ustawy budowlanej, które
przytoczył wcześniej Wiceminister Żbik
i przedstawił szczegółowy przebieg
prac Komisji, omówił też najbliższy
harmonogram działań Komisji. W planach Komisji jest przedłożenie Ministrowi Projektu Kodeksu – w końcu przyszłego roku.

Prof. dr hab. Andrzej Borowicz
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od września 2013 r. do marca 2014 r.
będą trwały bezpośrednie prace legislacyjne w zespołach roboczych KKPb,
od kwietnia do czerwca 2014 r. nastąpi scalanie wyników tych prac, wreszcie od lipca do listopada 2014 r. – konsultacje społeczne i wprowadzanie
poprawek. Planowany termin przedłożenia projektu ministrowi Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego najważniejsze rozwiązania mają zapewnić
powstrzymanie obecnego chaosu przestrzennego i urbanistycznego, to koniec
listopada 2014 r.
Prof. dr hab. Andrzej Borowicz z uniwersytetu Łódzkiego w roku ubiegłym był
moderatorem bloku tematycznego traktującego o regulacjach prawnych dotyczących robót budowlanych w prawie zamówień publicznych. W swoim wystąpieniu
na tegorocznej konferencji wskazywał
na kolejne niekonsekwencje w formułowaniu definicji newralgicznych „robót budowlanych” oraz obiektu budowlanego, – i nie tylko, także o procedurze
selekcyjnej i podwykonawstwie w prawie
zamówień publicznych, obowiązującym
lub projektowanym.
Referatu był próba dokonania retrospekcji podstawowych zmian planowanych
do wprowadzenia oraz już wprowadzonych do polskiego sektora inwestycji budowlanych, jak również zwrócenie uwagi na opinie środowiska inżynierów
budownictwa na temat jakości kształcenia na poziomie akademickim w zakresie
wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania procesami inwestycyjno-budowlanymi w otoczeniu współczesnej
gospodarki rynkowej.
Profesor borowicz podkreślał, że najlepsze prawo nie wygra z ekonomią, dlatego należy dbać o przyjazne inwestycjom otoczenie; wprowadzenie istotnych
zmian w wielu aspektach funkcjonowania sektora inwestycji budowlanych
jest warunkiem koniecznym podwyższenia jego ogólnospołecznej efektywności.
Michał Czarski, pełniący wiele funkcji publicznych w swej bogatej biografii zawodowej, obecnie jako Prezes
zarządu Śląskiego Klastra Wodnego
mówił o problemie inwestycyjnym jakim
jest polityka wspierająca dostępność cenową wody.
brak wody wyraźnie zaczyna doskwierać części naszej populacji.
Standardy europejskie określają jaką
część dochodów można przeznaczać
na wodę – na zaopatrzenie, wodę

Michał Czarski

na gospodarkę ściekową – jest to 3 proc.
jednak standardem granicznym jest 5
proc. jeśli jest to przekraczane rodzi to
duże niebezpieczeństwo ograniczania
zaspakajania potrzeb części społeczeństwa, wiąże się to z niepłaceniem
z korzystania wody i obserwuje się coraz więcej osób znajdujących się w takiej sytuacji. 1/5 osób płaci więcej niż
standard unijny przewiduje.
Referent przedstawił sposoby, które
można stosować, by obniżać ceny wody. najczęściej jest to subwencjonowanie wody, nie podnoszenie podatków,
wybiórcza pomoc dla części społeczeństwa dla które woda jest zbyt droga.
Wiek XX był nazywany wiekiem ropy,
wiek XXi coraz powszechnie będzie
można określać wiekiem wody – zakończył swą prezentację Michał Czarski.
Witold Piwkowski – Sekretarz Generalny Pzitb w referacie przygotowa-

Witold Piwkowski
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nym wspólnie z Piotrem Miecznikowskim, ekspertem ds inwestycji, wskazywał na wymierne znaczenie, zdefiniowane go i wdro żo ne go w uSa,
zintegrowanego systemu zarządzania
procesem inwestycyjnym, zwiększającym jego efektywność czyli zmniejszającym koszty inwestycyjne o 15 – 20%.
na całym świecie, biorąc pod uwagę to, że w uSa zdefiniowano system
zintegrowanego zarządzania procesem inwestycyjnym i skutecznie go
wdrożono, trwa lawinowy rozwój tej
technologii nazywanej w skrócie biM.
W istocie stanowi on pierwszy, ale bardzo ważny, element systemu składającego się jeszcze dwóch kolejnych
etapów – zwanych baM i booM.
Żar to bli wie moż na po wie dzieć, że
mamy do czynienia z systemem biM,
baM, booM. brzmi to na tyle efektownie, co i zabawnie. zabawą jednak nie
jest. chodzi o to, aby w realizacji
procesu inwestycyjnego przewidzieć
wszystkie zjawiska jakie mogą wystąpić oraz zintegrować trzy decydujące
siły – inwestora, projektanta i wykonawcę – do pełnego współdziałania
w ce lu jak naj lep sze go re zul ta tu.
W Polsce niestety mamy do czynienia
ze skandaliczną dezintegracją tych sił,
które tak naprawdę nie współpracują,
a walczą na polu inwestycji, które
stało się przez to polem bitwy, a nie
współpracy.
– Odnoszę te słowa do Państwa doświadczeń z okresu 2006-2011 – mówił
Witold Piwkowski – kiedy realizacja inwestycji publicznych wspieranych przez
Unię Europejską była obarczona błędami przy których tzw. błędy szkolne są tylko namiastką błędów. Poniesione przez
to straty są ogromne i dobrze by było
uniknąć ich w kolejnym etapie inwestowania 2014-2020, kiedy będziemy mieli
do czynienia z kolejną falą pomocy UE.
Mając to na uwadze prezentujemy temat traktując to jako otwarcie do dyskusji i działania.
Prace nad standaryzacją i implementacją trwają od kilku lat w wielu krajach. W Europie praktycznie wszystkie
kraje „starej” unii przygotowują odpowiednie plany.
W swym wystąpieniu referent rekomendował wykorzystanie tego systemu,
wzorem innych krajów europejskich
także w Polsce zwłaszcza przy realizacji kolejnych inwestycji publicznych,
w nowej perspektywie budżetowej unii
Europejskiej – 2014 – 2020.
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Dr Jacek Kaczmarczyk

Dr Jacek Kaczmarczyk Ekspert PzP
w wystąpieniu „czy to koniec rażąco niskiej ceny?” dokonał oceny projektu
ustawy o zmianie – Prawo zamówień
publicznych w wersji z dnia 5 września 2013 r. skierowanego na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów,
w aspekcie rażąco niskiej ceny oferty.
Wskazał na pojęcia zawarte w obowiązującej ustawie („rażąco niska cena
oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia”), w aktualnej dyrektywie unijnej 2004/18/WE („rażąco niska oferta
odnosząca się do świadczenia”), w projekcie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych („rażąco tania
oferta w stosunku do robót budowlanych, dostaw lub usług”), konfrontując
je z proponowanym odejściem od pojęcia „rażąco niskiej ceny oferty” na rzecz
zaproponowanego pojęcia „zbyt niska
cena oferty”.
Projekt zakłada, że „W przypadku, gdy
cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwo ści zama wia jące go co
do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów
prawa, zamawiający zwraca się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących tych składowych elementów oferty, które uważa za istotne”,
przy czym szczegóły te mogą odnosić
się, oprócz szczegółów dobrze znanych
z obowiązującej ustawy, do – co jest
istotną, pozytywną nowością – zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zatrudnienia, a także warunkami
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane są roboty budowlane, usługi lub
dostawy.

W uzasadnieniu projektu wskazano,
że „Rywalizacja wykonawców o zamówienia publiczne nie może prowadzić
do naruszenia odrębnych przepisów
prawa polskiego dotyczących w szczególności minimalnego wynagrodzenia
za pracę oraz obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych
warunków pracy”.
uzasadnienie wprost podkreśla, że
celowo wprowadza się nowe pojęcie:
„W pierwszej kolejności proponuje się
odejście od używania w przepisach
ustawy pojęcia „rażąco niskiej ceny”
na rzecz doprecyzowania, w jakich
okolicznościach zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia”.
tak więc to istotnie koniec „rażąco niskiej ceny”, lecz wyłącznie jako pojęcia
w rozumieniu przepisów Pzp.
Mówca wskazał kolejne nowe rozwiązanie, tym razem dotyczące przesłanki
odrzucenia „podejrzanej” oferty: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca, w procedurze przewidzianej
w art. 90 ustawy, nie wykazał, iż zawarta w jego ofercie cena jest uzasadniona
i zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa”. zwrócił uwagę, że projekt nowelizacji nie usuwa podsta wo we go pro ble mu do ty czą ce go
rażąco niskiej ceny oferty: w jakich
okolicznościach zamawiający obowiązany jest wystąpić do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 90 ustawy?
W tej sytuacji to do zamawiających, wykonawców, jak i składów orzekających
Kio będzie pozostawało uznanie w jakich okolicznościach zamawiającemu powinno wydawać się, że cena oferty jest
zbyt niska i w jakich okolicznościach cena oferty powinna budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za tę cenę.
Prof. Adam Rak z Politechniki opolskiej, omówił uwarunkowania środowiskowe wynikające z aktualnie obwiązującego prawa ochrony środowiska,
wpływające na rozwiązania projektowe,
technologię i organizację procesu budowlanego.
biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące prawo, planując przedsięwzięcie inwestycyjne, każdy z inwestorów powinien szukać odpowiedzi przynajmniej
na 3 poniższe pytania:
jak zdefiniować planowane przedsięwzięcie inwestycyjne?

Dr hab. inż. Adam Rak

• czy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagana będzie procedura oceny oddziaływania
na środowisko, oraz jakie organy będą
uczestniczyć w procesie oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej?
• W jaki stopniu procedura ooŚ
wpłynie na harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji?
• jakie będą koszty rozwiązań minimalizujących/łagodzących oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko?
uwzględniając powyższe uwarunkowania i bariery w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego poznanie
procedur środowiskowych może ograniczyć ryzyko błędów w postępowaniach
administracyjnych związanych z ochroną środowiska w ramach tego procesu
mogących skutkować zagrożeniem dla
przygotowania lub realizacji szczególnie
projektów współfinansowanych ze środków unii Europejskiej lub banku Światowego.
Właściwe, od strony spełnienia wymogów środowiskowych przygotowanie
inwestycji, zapewni inwestorowi szybkość postępowania, brak kłopotów
w późniejszej eksploatacji inwestycji. Poznanie procedur ooŚ ułatwi inwestorowi rozmowy z projektantami, osobami
przygotowującymi RoŚ oraz organami
uczestniczącymi w postępowaniu administracyjnym prowadzącym do wydania
dla przedsięwzięcia kolejno; decyzji
środowiskowej, pozwolenie na budowę
i pozwolenia na użytkowanie.
zdjęcia:
MaRia ŚWiERczyńSKa
i daniEl biEnEK
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SESJA II: PlANOWANIE MIEJscOWE – lOkAlIZAcJA INWEstYcJI

Dr Czesław Bielecki

druga sesja forum skupiała się
na planowaniu miejscowym i lokalizacji inwestycji.
– Sądzę, że najlepszym wprowadzeniem do drugiej sesji tematycznej naszego Forum – powiedział
na wstępie Tadeusz Wnuk – będzie
wypowiedź prasowa prof. Z. Niewiadomskiego – Przewodniczącego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, który na zadane pytanie czy czeka nas rewolucja w zakresie planowania przestrzennego,
odpowiada: – że w pewnym sensie
tak, dodając – „zmiany idą dość daleko. Komisja proponuje istotne
wzmocnienie planowanego gospodarowania przestrzenią. (Problemem dnia dzisiejszego jest podejmowanie decyzji o lokalizowaniu
inwestycji na podstawie źle zdefiniowanej zasady dobrego sąsiedztwa
i krytykowanej powszechnie decyzji o warunkach zabudowy a nie
na podstawie planu miejscowego.
Przez to właśnie lokalizacja inwestycji następuje dość przypadkowo, co
pogłębia chaos przestrzeni.”)
Nie bez kozery przypomnę jednak
Pań stwu, ar ty kuł za miesz czo ny
w Gazecie Wyborczej z dnia 1
września br. pod znamiennym tytułem – „Chaos w miastach bez planów.”

Dr Czesław Bielecki – architekt
i publicysta, mówił o warunkach
skutecznej polityki architektonicznej
po przez ce le pla no wa nia prze strzennego. Referent bardzo krytycznie wypowiadał się na temat niesku tecz no ści obec nej wła dzy
w realizacji założeń urbanistycznych i braku dbałości o ład przestrzenny.
W Polsce mamy problem z włoskim strajkiem administracji – mówił architekt podając przykłady skandalicznego przeciągania wydania
decyzji przez organy władzy, sprytnego łamania przez urzędników
Kodeksu Postępowania administracyjnego. nowy kodeks budowlany
powinien według prelegenta przede
wszystkim uniemożliwić samowole
obywateli – prawo własności do terenu nie oznacza prawa do tego, by
budować na nim, co się chce i jak
się chce i zagwarantować skuteczność władz administracyjnych
Czesław Bielecki porównał plano wa nie
prze strzen ne
dziś
i przed wojną, oczywiście ze zdecydowaną przewagą i logiką tego
ostatniego.
Wyraził również pragnienie by
polskie prawo budowlane było podobne do francuskiego, które logicz-

Arch. Ryszard Jurkowski
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nie reguluje wszystkie problemy
związane z budownictwem.
architekt Ryszard Jurkowski
– Pre ze s za rzą du Głów ne go
SaRP dwóch kadencji w latach
1999 – 2006, ma wieloletnie doświadczenie w procedowaniu ustaw
w naszym Parlamencie i w swej wypo wie dzi skon cen tro wał się
na praktyce procesów inwestycyjnych. bar dzo kry tycz nie mó wił
o ogromnych problemach i utrudnieniach, które są codziennymi
problemami architektów i urbanistów.
Mówił o ułomnościach związanych z tworzeniem planów rozgospodarowania miast, – problemie
które nie występuje za granicą np.
w Wiedniu – mówił, podobnie jak
cze sław bie lec ki, o in do len cji
urzędników utrudniających inwestowa nie. Wska zy wał na kło po ty
z tworzeniem ładu przestrzennego
według przyjętych założeń urbanistycznych w taki sposób, żeby dało się w nim żyć w przyjemnej, dobrej atmosferze i dotyczy to miast
w różnych regionach w Polsce.
Prof. dr hab. inż. arch. Jan Pallado – Kierownik Katedry architektonicznej Politechniki Śląskiej, podkreślał w swej wypowiedzi przewagę
idei nad administracją.
Planowanie przestrzenne w Polsce
przeżywa głęboki kryzys. niesłusznie utożsamiane z gospodarką planową, padło w latach 90. XX w. ofiarą ideologicznej nagonki, której
negatywne skutki trwają do dziś.
Poddane presji rzeczywistych i urojonych potrzeb inwestycyjnych, brutalnej gry spekulacyjnej i specyficznie
ro zu mia nych
swo bód
obywatelskich, stało się płytkie, koniunkturalne i bezideowe. Podczas
gdy na świecie wdraża się nowoczesne teorie urbanistyczne, takie jak
compact city, smart grow czy fused
grid, w Polsce postrzega się planowanie przestrzenne nie jako podsta-
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a to mógłby być piękny kraj – zakończył jan Pallado.

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Pallado

wę rozumnego gospodarowania
przestrzenią, lecz przede wszystkim
jako przeszkodę w realizacji doraźnych celów biznesowych.
także w obszarze projektowania
architektonicznego wdrażanie wiedzy nie jest łatwe. Kreowanie architektury jest coraz częściej pozbawiane kulturotwórczego wymiaru
i spro wa dza ne do dzia łal no ści
usługowej, poddanej prawom podaży i popytu. Przy wyborze architekta rzadko bierze się pod uwagę
jego wiedzę, płynące z niej umiejętności i teoretyczne podstawy
przy szłe go pro jek tu, naj czę ściej – niską cenę i krótki termin
wykonania usługi.
najtrudniejsza sytuacja w zakresie wdrażania wiedzy ma miejsce w fa zie re ali za cji pro jek tu.
tradycyjne, partnerskie relacje:
inwestor – architekt – wykonawca,
ulegają ostatnio rozkładowi. Przejawem tego bywa solidarne dążenie inwestora i wykonawcy do eliminacji rozwiązań innowacyjnych
na rzecz banalnych, ale sprawdzonych. W efekcie projekt oparty
na wiedzy architekta jest brutalnie
demontowany przez osoby, które
takiej wiedzy nie posiadają.
Profesor Pallado żywo sprzeciwiał się polskiej, rządowej myśli budowlanej i obowiązującego prawa
miejskiego. – jesteśmy zdolnym,
przedsiębiorczym narodem z długoletnią tradycją, a między innymi
bu dow la nym pra wem miej skim
szpecimy go na każdym kroku.

Wojciech Bosak – zastępcę dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie; członek Ra dy Ga li cyj skiej izby
budownictwa mówił o znaczeniu
i relacjach planowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, które zostały przejęte przez
Panią Minister.
Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania
niezbędne do jego osiągnięcia,
a w szczególności: „rozmieszczenie
obiektów infrastruktury technicznej
i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym” (artykuł 47.1
ust. 2 p. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
analiza ostatnich kilkunastu lat
wskazuje, że nie ma jasnej i klarownej, zrozumiałej dla wszystkich definicji np. obiektów gospodar ki wod nej o zna cze niu
międzynarodowym i krajowym. to
należałoby zmienić.
Poprzednia Koncepcja Polityki
Przestrzennego zagospodarowania
Kraju (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001
roku, opublikowane w Monitorze
Polskim nr 26/2001) wymieniła indykatywnie szereg obiektów gospo-

Wojciech Bosak

darki wodnej. jednak wiele z nich
nie „doczekało” się do dzisiaj profesjonalnego Studium Wykonalności, nie mówiąc o tym, że na ich
miejsce („za pomocą” innych dokumentów) wpisano np. nowe obszary chronione, w tym natura 2000
i przygotowuje się obecnie ich plany ochronne.
Według prelegenta warto rozważyć po stu lat, aby na obec nym
etapie prac nad Kodeksem budowla no -urba ni stycz nym, do ko nać
wprowadzenia jasnego, zrozumiałego dla wszystkich zdefiniowania
(kryteria) tzw. obiektów o znaczeniu międzynarodowym i krajowym.
obiekty takie, które spełniałyby
kryteria musiałyby być wpisane
do Pla nów za go spo da ro wa nia
Przestrzennego Województw oraz
Gmin i byłyby realizowane jako
priorytetowe i nadrzędne z punktu widzenia różnych innych celów
np. środowiskowych. W konsekwencji należałoby rozważyć określe nie i przy pi sa nie dla ta kich
obiektów tzw. „ścieżki procedur
kompensacyjnych” tj. odszkodowań, kompensacji przyrodniczych
i tak dalej.
Minister do spraw budownictwa
wraz z Wojewodą i Marszałkiem
Województwa mógłby być np. zobligowany do bieżącego raportowa nia Ra dzie Mi ni strów eta pu
przygotowania i realizacji harmono gra mu kon kret nej in we sty cji
o zna cze niu mię dzy na ro do wym
lub krajowym..
Ponadto, jeśli chodzi o obszar gospodarki wodnej, to istotną sprawą
jest też ustalenie nadrzędności
i hierarchiczności dokumentów planistycznych obowiązujących w kraju. np. dla władzy ustawodawczej
w Polsce nadrzędnym dokumentem planistycznym jest Koncepcja
Przestrzennego zagospodarowania
Kraju 2030, natomiast w rozumieniu Komisji Europejskiej jedynym
strategicznym i kompleksowym dokumentem planistycznym w obszarze gospodarki wodnej są Plany go spo da ro wa nia wo da mi
na obszarze dorzecza.
zdjęcia: daniEl biEnEK
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Warsztaty szkoleniowe
ŚlOIIB, WINB i AAB
W dniach 9-11 października 2013 r. odbyły się w Wiśle-Jaworniku warsztaty szkoleniowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowane przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, poświęcone tematyce współdziałania organów ŚlOIIB z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.
trzydniowe warsztaty, w których
uczestniczyli przedstawiciele organów
Śloiib oraz pracownicy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej województwa śląskiego oraz zaproszeni goście, miały
na celu wypracowanie jednolitej formy działania, szczególnie w obszarach gdzie najczęściej zdarzają się
problemy. Warsztaty prowadzili: Franciszek Buszka – przewodniczący Rady Śloiib, Jan Spychała – Śląski
Wojewódzki inspektor nb i Igor
Śmietański – dyrektor Wydziału infrastruktury.
W warsztatach uczestniczył Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej izby
budownictwa
tematy podejmowane w kolejnych
dniach szkolenia to:
– Postępowanie dyscyplinarne i zawodowe prowadzone przez Polską
izbę inżynierów budownictwa, w tym
izby okręgowe w 2012 roku – temat
omówił Krajowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej koordynator
Waldemar Szleper;
– zakres badania projektu budowlanego w świetle Prawa budowlanego;
– Prawa i obowiązki projektanta
w procesie budowlanym;
– bieżące problemy związane z prowadzeniem postępowań przez organy okręgowej izby inżynierów budownictwa, w szczególności postępowań
w zakresie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów Od lewej: Jan Spychała, Franciszek Buszka, Igior Śmietański
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– bie żą ce pro ble my zwią za ne
z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego
po stę po wań ad mi ni stra cyj nych
w aspekcie orzecznictwa z zakresu
prawa budowlanego i specustawy
drogowej.
W dniu otwarcia warsztatów dyskutowano na temat problemów występujących we współdziałaniu Śloiib
z organami nadzoru budowlanego
i organami administracji architektoniczno-budowlanej województwa śląskiego. W dyskusji zabierali głos
także uczestniczący w warsztatach
przewodniczący rad okręgowych:
Łódzkiej, Mazowieckiej, opolskiej,
Podkarpackiej i Świętokrzyskiej oiib.
W kolejnych dniach dyskutowano
na temat wzajemnych doświadczeń
we współdziałaniu organów nadzoru
budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej z organami Śloiib w zakresie prowadzonych przez nb spraw związanych
z odpowiedzialnością zawodową
osób wykonujących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
oraz w kwestii weryfikacji projektów
bu dow la nych przez or ga ny aab
na etapie rozpatrywania wniosków
o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę.
W prowadzonych dyskusjach nurtujące uczestników zagadnienia obja śnia li przed sta wi cie le Ślo iib,
Winb, aab oraz Ginb, którzy również udzielali odpowiedzi na szczegółowe pytania. Główny inspektorat
nadzoru budowlanego reprezentowały annna Macińska – dyrektor
departamentu Prawno-organizacyjnego oraz iwona Świderska – dyrektor departamentu inspekcji i Kontroli
budowlanej.
W warsztatach uczestniczyło 140
osób. W podsumowaniu wszyscy
zgodnie potwierdzili potrzebę organizowania „trójstronnych” szkoleń służących wymianie doświadczeń i doskonaleniu współdziałania organów,
od których zależy prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie.
tekst i zdjęcia:
MaRia ŚWiERczyńSKa

Od lewej: Waldemar Szleper, Adam Wolny-kier. Oddziału AAB II instancji, Jerzy Dzierżewicz-przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB, Bożena Goldamer-Kapała-z-ca dyr. Wydz. Infrastruktury

Od lewej: Anna Macińska i Iwona Świderska

Od lewej: Tomasz Radziewski-z-ca ŚWINB, Jan Spychala, Franciszek Buszka, Igor Śmietański, Bożena
Goldamer-Kapała, Adam Wolny
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III edycja konkursu „Śląskie Budowanie” 2013

Leaderzy profesjonalizmu,
kreatywności
i przedsiębiorczości
Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader wybitne osobowości, reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej, znaczących firm budowlanych, ludzi zaangażowanych w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta gala, którą
zaszczycili swoją obecnością wiceminister Janusz Żbik i przedstawiciele władz wojewódzkich
z Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem sekułą, stanowiła ukoronowanie obchodów Święta Budowlanych, na które w tym roku złożyła się uroczystość wręczenia odznaczeń
państwowych i honorowych odznak resortowych oraz konferencja v Śląskie forum Inwestycji i Nieruchomości (18 września br.).
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– Jestem u Państwa po raz trzeci – mówił w swym wystąpieniu podczas Gali Wiceminister transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik. – To wielki honor dla mnie być
tu wśród was i czuje się wśród was bardzo dobrze. Wiele lat pracowałem tutaj, na pograniczu województwa śląskiego i małopolskiego, znakomicie wspominam ten czas. Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym. Ludziom,
którzy tak pięknie pracują trzeba dziękować, serdecznie Państwu
gratuluje i życzę jeszcze wielu sukcesów
nawiązując do wypowiedzi europosłanki Małgorzaty Handzlik minister Żbik stwierdził: – Bardzo się cieszę z tej informacji
z przyjemnością do prawa polskiego będziemy implementować
tę dyrektywę. Chciałbym również zdać Państwu sprawę z naszych
działań. Ostatni raz gdy byłem tu na Gali przed rokiem, mówiłem o powołaniu komisji kodyfikacyjnej, chciałem poinformować,
że komisja kodyfikacyjna pracuje na terenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i są już pokazane te-

otwierając XVI Galę Budownictwa
Prezydent Śląskiej izby budownictwa
Tadeusz Wnuk powitał wszystkich
uczestników uroczystości w imieniu
własnym, organizatorów, współorganizatorów i Rady Patronackiej
– Mam zaszczyt i przyjemność dokonania otwarcia XVI Gali Budownictwa,
jako już wielce tradycyjnego spotkania
integracyjnego środowisk budowlanych naszego regionu i kraju.
Wraz z tą integracją ma miejsce postępująca konsolidacja działań organizacji pozarządowych budownictwa,
aby współdziałając z parlamentem
i rządem, zapewnić niezbędne reformowanie procesów inwestycyjnych i budowlanych, tak w pracach legislacyjnych
jak i w praktyce działania uczestników
tych procesów.
Przypomnę więc, że także dzisiejszą
Galę poprzedziła kolejna konferencja
merytoryczna jako „V Śląskie Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” zorganizowana we wrześniu br.
w Sali Sejmu Śląskiego z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego – Pana Mirosława Sekuły, Wiceministra
Transportu, Budownictwa i Gospodar-

zy kodeksu budowlano – urbanistycznego, myślę, że w przyszłym
roku będziemy mieli już kodeks napisany, a we wrześniu przekażemy, jako komisja kodyfikacyjna, ten kodeks Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej po to, by jeszcze w tej
kadencji Sejmu – mam taką głęboką nadzieję – ten kodeks budowlany uchwalić.
Chciałbym również powiedzieć, że oprócz kodeksu budowlanego w resorcie prowadzimy bardzo szerokie prace związane
z legislacją i uproszczeniem procesu administracyjnego po to byśmy mogli łatwiej w Polsce inwestować. Działania resortu zostały bardzo pięknie zauważone przez bardzo ważną instytucję jaka jest Bank Światowy W ostatnim rankingu ogłoszonym dwa
tygodnie temu Polska wyprzedziła 72 kraje jeśli chodzi o przyjazność inwestowania To niechlubne 161 miejsce, które dotąd
zajmowaliśmy jest już historią. Dzięki temu, że w zakresie przygotowania inwestycji poszliśmy tak bardzo do góry, Polska w rankingu Banku Światowego przesunęła się o 10 miejsc, a przecież
jesteśmy dopiero w połowie drogi. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane zostanie skierowana do Sejmu – mam nadzieję – jeszcze w tym roku, Kodeks budowlany zostanie przekazany do legislacji – też mam taką nadzieję – w przyszłym roku
Na koniec chciałbym korzystając z okazji przyłączyć się do głosu Prezesa Buszki.
Panie Prezydencie, to co pan robi tu na Śląsku z naszym środowiskiem budowlanym, tę pracę, którą pan tu wkłada, jest sprawą nie do przecenienia. Ta praca jest najpiękniejszym przykładem wspaniałej działalności nie tylko na Śląsku, ale w Polsce,
a ja jeżdżę po całym kraju, uczestniczyłem w różnych uroczystościach i chcę Państwu i panie Prezydencie serdecznie podziękować i pogratulować. Kiedyś rozmawiałem o tym i ktoś mi powiedział: tu są właściwi ludzie na właściwym miejscu i tak
rzeczywiście jest. Bardzo serdecznie Panu dziękuję, za to, że
Pan tak pięknie to nasze środowisko budowlane integruje.

ki Morskiej – Pana Janusza Żbika,
Przewodniczącego PZITB i członka
powołanej przez Radę Ministrów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego – Pana Ryszarda Trykosko.
W trakcie Gali nastąpiło wręczenie
nagród i tytułów kolejnej edycji konkursu „Śląskie Budowanie”, będące zadaniem publicznym zarządu Województwa Śląskiego.
Pierwszym celem tego konkursu jest
dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez:
– publiczną prezentację ważących
dla regionu oraz sprawnie, terminowo
i profesjonalnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
– wyróżnianie Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa inwestorów tych przedsięwzięć organizacji wykonawczych i produkcji materiałów budowlanych oraz
podmiotów efektywnie zarządzających
nieruchomościami, a zwłaszcza przekazanych do eksploatacji inwestycji.
Wśród tegorocznych Laureatów, podobnie jak w latach poprzednich znalazły się podmioty o zróżnicowanej
strukturze wielkości i profilu działalno-

ści, a więc duże organizacje budowlane jak budimex, Eurovia, Eltrans, Kabe oraz zaliczane do sektora małych
i średnich firm, najczęściej rekomendowanych jako swych partnerów przez
przedsiębiorstwa członkowskie Śląskiej izby budownictwa, a także przedsiębiorstwa gospodarki miejskiej, rekomen do wa ne przez pre zy den tów
miast – w tym roku Gliwic, Sosnowca
i tych.
– Jako Kapituła Konkursu zdajemy
sobie sprawę z określonej ułomności
naszych wyborów, ponieważ z konieczności wyróżniamy tylko niewielką
część inwestycji, realizowanych corocznie w województwie śląskim oraz
ich in we sto rów i wy ko naw ców
– mówił tadeusz Wnuk.
od wielu lat w trakcie Gali wyróżniane są także kolejne przedsiębiorstwa
budowlane w konkursie Państwowej
Inspekcji Pracy – „Buduj bezpiecznie”, oceniany przez organizacje pozarządowe i również przez laureatów jako wysoce użyteczny. także poprzez
ten konkurs, publicznie prezentuje kolejne znaczące inwestycje naszego
regionu.
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Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła złożył gratulacje wyróżnionym: – Za to co w swoim
życiu już dokonaliście, za to co jeszcze dokonacie, bo liczę, że każda nagroda jest zachętą do dalszej pracy. Dziękuję za to, że pracujecie dla społeczności śląskiej, dla województwa śląskiego i za to, że nie tylko budujecie domy, fabryki, przedsiębiorstwa, drogi, ale również za to, że przyczyniacie się do budowania etosu śląskiego, porządnego budowania, porządnej śląskiej pracy.
Zwracając się do Tadeusza Wnuka Marszałek Sekuła powiedział: – Dziękuję Panie Prezydencie, na pańskie ręce składam podziękowania dla całej kapituły za to, że potraficie wyłuskiwać wśród tych wielu wspaniałych ludzi te najcenniejsze perły w naszej śląskiej koronie

– Jako kapituła konkursu uważamy
niezmiennie, że istotny wpływ na sprawność procesów inwestycyjnych i budowlanych ma indywidualny profesjonalizm
działalności zawodowej, kreatywność
i przedsiębiorczość.

Doceniamy publicznie osoby o tych właśnie walorach, których wspólnym wykładnikiem jest „kompetencja”, poprzez nadawanie Nagrody Indywidualnej z Tytułem:
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” w trzech kategoriach:

30 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013

– Zarządzanie rozwojem miast,
– Zarządzanie organizacjami budowlanymi i nieruchomościami
– Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i społecznymi.
W tym roku, w trakcie obecnej Gali
Nagrody te zostały nadane w kolejnej
kategorii „Sprawna administracja publiczna”, aby także w tej formie wskazać na znaczenie codziennej działalności organów tej administracji dla praktyki
funkcjonowania procesów inwestycyjnych i budowlanych. To jeden z końcowych wniosków V Śląskiego Forum we
wrześniu br. – stwierdził Prezydent
Śląskiej izby budownictwa
W czasie Gali po raz kolejny nadano
i wręczono Tytuły Honorowe wraz
z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” wybitnym postaciom
tworzącym historię gospodarczą budownictwa regionu i kraju.
– Spośród poprzednich bardzo godnych Laureatów tego Tytułu chciałbym przypomnieć postać już nieobecnego dzisiaj wśród nas Pana Profesora,
wybitnego inżyniera Antoniego Rosikonia, któ ry ma jąc 104 la ta w trak cie XII Gali Budownictwa, był uprzejmy
i zdolny przedstawić oraz zadziwić
nas prawie 15 minutowym wykładem,
będącym ekspertyzą inżynierską zabezpieczenia metodami budownictwa górniczego skarpy w Płocku, jednego
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Zabierając głos, nagrodzony Tytułem Honorowym wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, Franciszek
Buszka Przewodniczący Śląskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa powiedział:
– Nauczono mnie, ze magiczne słowa proszę, dziękuję, przepraszam czynią cuda w stosunkach między ludźmi. Dziś dodałbym, że pasuje bardzo dobrze do tej plejady słowo budowanie
w szerokim sensie tego słowa znaczeniu. Miło mi, że mogę z Państwem tu być w gmachu Opery Śląskiej. Bytom to moje lata młodzieńcze. Tutaj w 1958 roku ukończyłem znaną „Budowlankę”.

Tam uczono nas porządnego budowania obiektów, ale tam również uczono nas postaw moralnych, jak zachowywać się w procesie budowlanym, jak zachowywać się w życiu. W tym czasie
był to zbiór młodzieży o różnej narodowości, z różnych stron kraju, z różnych regionów. Dzięki nauczycielom byliśmy szczęśliwi, budowała się wspólnota, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Kiedyś w audycji filozoficznej, dość dawno temu, usłyszałem
taką definicje, z którą się zgadzam, że pewną recepta na udane życie jest dar, możliwość, a może nawet i szczęście być w gronie ludzi lepszych, mądrzejszych od siebie Za to chciałby dzisiaj Państwu, bez wyjątku, bardzo mocno podziękować.
Szczególne podziękowania kieruje na ręce człowieka, który
w życiu osiągnął prawie wszystko, właściwie dziś niczego nie potrzebuje, był wojewodą, senatorem, prezesem banku, piastował
wszystkie funkcje, a dziś swoje umiejętności, swoją wiedzę, swój
talent poświęca, żeby nas tutaj zgromadzić, kontynuując zasadnicze dzieło naszej koleżanki ś. p. Barbary Blidy. Tadeusz Wnuk,
dziękujemy ci Tadeuszu za to co robisz dla naszego środowiska
Wypada zakończyć życzeniami. Nie ukrywam, że zastanawiałem się, jak te życzenia złożyć, ale pomógł mi przypadek.
W 2002 roku jak mojej sędziwej matce składałem życzenia urodzinowe, gdzieś pewno wyczuła w moich słowach jakiś niuans,
że już tyle lat przeżyła, że to już wszystko, popatrzyła na mnie
i z takim matczynym dobrym, mądrym uśmiechem powiedziała: – Synek, o co ci idzie? Najlepsze lota mam przed sobą! Miała wtedy 90 lat.
Proszę Państwa, życzę Państwu obyśmy wszyscy najlepsze
lata mieli przed sobą!
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W trakcie uroczystości głos zabrała europosłanka Małgorzata Handzlik, która
wspominając swój udział w kolejnych galach i gratulując wszystkim wyróżnionym przekazała, przyjętą z wielkim aplauzem przez zgromadzonych, wiadomość, że nastąpią poprawki w bardzo ważnej europejskiej dyrektywie o zamówieniach publicznych. – Ta dyrektywa dotyka wszystkich, całą branżę
budowlaną – mówiła eurposłanka – mam jednak dla państwa prezent
przed świętami: znika kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych.
Cieszę się, ze udało mi się to przewalczyć na forum mojej komisji i mam nadzieję, że przed Bożym Narodzeniem Parlament Europejski, Komitet Gospodarczy, te zmiany przegłosuje.

z ważniejszych problemów tego miasta, przytaczając dane
z XV wieku – wspominał tadeusz Wnuk.
– Życzę sobie i Państwu, aby Pan Profesor, który odszedł
w tym roku mając 107 lat uosabiał żywotność całego środowiska budowlanego regionu i kraju.
Ponad już 5 lat temu samorządy gospodarcze i zawodowe budownictwa naszego województwa, a także nieruchomości i ekologii zawarły „Porozumienie” o utworzeniu platformy współdziałania jako Forum Budownictwa
Śląskiego.
zajmowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych rządu w obszarze inwestycji i budownictwa, wspólne organizowanie seminariów i warsztatów budowlanych, corocznych konferencji merytorycznych „Śląskie Forum”,
obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych, konkurs „Śląskie
Budowanie” to przykłady wspólnych, zintegrowanych
przedsięwzięć.
Kolejną inicjatywą podjętą dwa lata temu jest nadawanie
i wręczanie tytułu „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”, którym honoruje się osoby – postacie niezwiązane wprost z sektorem budownictwa, ale których biografie zawodowe dokumentują, że są autorytetami w swych profesjach: – polityki,
działalności rządowej, samorządowej, polskiej nauki i kultury. zapewniają bardziej efektywne warunki naszej działalności, pracy i życia, wzbogacają i kształcą nasze osobowości
i przyczyniają się do stałego postępu cywilizacyjnego regionu i kraju. Równiez i w tym roku nadano te tytuły wielce zacnym laureatom.
Po wystąpieniu Prezydenta Wnuka nastąpiła uroczystość wręczenia nagród i tytułów obecnej edycji konkursu
„Śląskie Budowanie”. aktu tego dokonali Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła oraz Wiceminister
transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej – Janusz
Żbik.
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Za każdym sukcesem gospodarczym zawsze stoją ludzie, ich talent, energia, zaangażowanie. budownictwo to trudna branża na każdym etapie od pomysłu do realizacji. budownictwo to sztuka tworzenia wymagająca ogromnej wiedzy, doświadczenia. Nagrody i Tytuły Konkursu „Śląskie budowanie” honorują przedsiębiorstwa, instytucje za osiągnięcia i sukcesy.

ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
– 2013

nagrody i tytuły laureatom wręczali:
Mirosław Sekuła – Marszałek województwa śląskiego
Janusz Żbik – Wiceminister transportu i Gospodarki Morskiej
Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej izby budownictwa, Przewodniczący Kapituły Konkursu

BUDIMEX S.A.
W WARSzAWIE
za
● wzorową budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej oraz realizację wielu kluczowych
przedsięwzięć inwestycyjnych Śląska
nagrodę odebrał
dyrektor Rejonu iV budimex – budownictwo ogólne zachód
MACIEJ KOŁTONOWICz
Koszt budowy ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej w dąbrowie Górniczej to 63
mln złotych. budimex to wiele nagród i wyróżnień. jest najlepszym partnerem, solidnym pracodawcą. Ma olbrzymi potencjał
wykonawczy i ogromne doświadczenie w branży. zatrudnia wysokiej klasy specjalistów. Wysoka jest jakość oferowanych przez
budimex usług budowlanych w kraju i za granicą.
budimex istnieje od ponad 40 lat, a jego realizacje można
spotkać w kilkudziesięciu krajach na trzech kontynentach. Spółka jest zaliczana do grona największych firm budowlanych w Polsce. obecnie jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno-usługowe budimex koncentruje się na rynku polskim. jako generalny
wykonawca działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. na terenie Śląska budimex wykonywał m.in. centrum Handlowe Forum w Gliwicach,
centrum nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach
(rewitalizacja i modernizacja), obwodnicę bytomia.
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ELTRANS SP. z O. O.
W CHORzOWIE
za
● profesjonalną realizację przez ELTRANS, jako lidera
konsorcjum, inwestycji – „Budowa nowej hali sprężarek wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi,
rurociągami, automatyką oraz pełną infrastrukturą
dla Spółki Energetycznej „JASTRzĘBIE” S.A. zespół
Elektrociepłowni Kogeneracyjnych znajdujących się
w obrębie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., KWK
Pniówek
nagrodę odebrał
Prezes zarządu
MARIUSz SARATOWICz
EltRanS specjalizuje się w kompleksowych dostawach
materiałów elektrycznych dla potrzeb górnictwa, kolei, hutnictwa. Wykonuje także kompleksowe zadania inwestycyjne
w przemyśle a w szczególności w górnictwie i energetyce.
EltRanS nakreśla sobie nowe kierunki działań, polegające na dostarczaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku, kompleksowych rozwiązań technicznych, związanych
z obsługą sieci przemysłu i rozdziału energii elektrycznej, ze
stacjami transformatorowymi oraz aparaturą rozdzielczą
wraz z możliwościami rozszerzenia o aplikacje najnowszej
techniki zabezpieczeniowej, sterowniczej i pomiarowej.

EUROVIA POLSKA S.A.
W BIELANACH WROCŁAWSKICH
za
● profesjonalizm i wysoką jakość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych budownictwa drogowego i mostowego
nagrodę odebrał
Wiceprezes zarządu
ARKADIUSz KIERKOWICz
EuRoVia PolSKa to kruszywa najwyższej jakości, siec
oddziałów, wytwórni, kopalń na terenie całej Polski, najważniejsze inwestycje drogowe na Śląsku: budowa autostrady
a1, Sośnica – Maciejów, budowa dK79 w jaworznie, budowa obwodnicy Rybnika, obwodnicy bytomia, budowa drogowej trasy Średnicowej odc. w zabrzu odc. Gliwic.
EuRoVia jest firmą o wysokim poczuciu obywatelskiego
obowiązku, czego przejawem jest działalność charytatywna
prowadzona od lat na szeroką skalę. Każdego roku oddziały
firmy w całym kraju pomagają szpitalom, domom dziecka,
szkołom, klubom sportowym oraz innym organizacjom realizującym społeczne cele.
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FARBY KABE POLSKA SP. z O.O.
W KATOWICACH
za
● nowoczesną produkcję materiałów i systemów ociepleń
oraz osiągniętą pozycję finansową i rynkową w sektorze budownictwa kraju
nagrodę odebrał
Prezes zarządu
MAREK NOCULAK
Farby Kabe polska – wysokiej jakości produkty na elewację; do wnętrz; do napraw i renowacji.
Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno-ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje
zadanie przez długie lata… Szeroki asortyment produktów
adresowany jest zarówno do profesjonalistów: Firm Wykonawczych, architektów, Projektantów i Konserwatorów zabytków, jak również do użytkowników indywidualnych.
ciągle dążąc do tego, aby produkty ze znakiem Farby KabE
cieszyły się zaufaniem Klientów, firma nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty związane z jakością, łatwością aplikacji i dostępnością naszej oferty produktowej.

MILIMEX SP. z O. O.
w Siemianowicach Śląskich
za
● profesjonalną realizację obiektów budownictwa przemysłowego i użyteczności publicznej oraz mieszkaniowego
nagrodę odebrał
Prezes zarządu
EUGENIUSz SOWA
MiliMEX realizuje obiekty przemysłowe, biurowe, użyteczności publicznej, hotele, banki, centra handlowe, obiekty szkolnictwa, służby zdrowia, budynki mieszkalne. Wysoka jest jakość prac. MiliMEX posiada wykwalifikowaną kadrę. Firma
jest profesjonalnie zarządzana, co jest gwarancją sukcesu.
dzięki rzetelności i wysokiej jakości wykonywanych prac
firma otrzymała autoryzację jako wykonawca systemowy firm:
KnauF, RiGiPS, PRoMat, aRMStRonG, PFlEidERER,
aWa, VEdaG.
ciągle rozwijana i modernizowana baza sprzętu pozwala
firmie na realizację zadań zgodnie z najnowszymi technologiami.
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REJONOWE PRzEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIzACJI SPÓŁKA AKCYJNA
W SOSNOWCU
za
● rozwój inwestycyjny oraz profesjonalne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
nagrodę odebrała
Prezes zarządu
MAGDALENA POCHWALSKA
Pani Magdalena Pochwalska była wiceprezydent Sosnowca w latach 1991 – 1998. to m. in. Pani Prezes zapewniła sfinansowanie i realizację wieloetapowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Radocha 2. dla Sosnowca
i Mysłowic.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Sosnowcu Spółka akcyjna to od lat prężnie działająca firma, posiadająca nowoczesny sprzęt, oferująca wysoką jakość usług, której głównym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Sosnowiec. Spółka zatrudnia 350 osobową, wykwalifikowaną kadrę. W zakresie dostaw wody obsługuje ponad 200 000 mieszkańców, a w zakresie oczyszczania ścieków ok. 300 000 mieszkańców.

ŚLĄSKI OGRÓD zOOLOGICzNY
W CHORzOWIE
za
● organizację finansowania i realizację budowy oraz modernizację obiektów pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie zoologicznym w Chorzowie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
nagrodę odebrała
dyrektor
JOLANTA KOPIEC
W śląskim zoo zmodernizowano pawilon dla gadów
i ptaków. Powstał nowy pawilon z wybiegiem i basenem dla
tygrysów amurskich w pobliżu pawilonu dydaktycznego.
zbudowano nowy pawilon dla żyraf z wybiegami w samym
centrum zoo, w którym można już podziwiać trzy żyrafy: ulembo, liani i lindani.
Początki śląskiego zoo sięgaja roku 1951, gdy na obszarze
nieużytków pokopalnianych leżących między chorzowem, Katowicami i Siemianowicami rozpoczęto budowę obecnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. organizowanie tej inwestycji rozpoczął ówczesny wojewoda katowicki generał
jerzy ziętek. budowę ogrodzenia zoo, pierwszych dróg i budynków przeznaczonych dla zwierząt rozpoczęto w 1954 roku.
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zARzĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARzYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECzNEGO SP. z O.O.
W GLIWICACH
za
● profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, budowę
mieszkań czynszowych na zasadach TBS oraz domów
jednorodzinnych w systemie deweloperskim
nagrodę odebrał
dyrektor ds. technicznych; Prokurent
mgr inż. ADAM WOLAŃSKI
W latach 2000-2012 oddano do użytku 13 inwestycji tbS
zbM i towarzystwa budownictwa Społecznego w Gliwicach
to wielki obszar działania – zarządzanie przeważającą częścią zasobów komunalnych Gliwic.
dzięki systemowi tbS w Gliwicach wybudowano sporo
mieszkań. System ten sprawdzał się w mieście bardzo dobrze. dzięki niemu wiele rodzin i młodych osób miało szansę szybko urządzić się we własnych czterech kątach.

MIEJSKI zARzĄD BUDYNKÓW MIESzKALNYCH
W TYCHACH
za
● profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
nagrodę odebrała
dyrektor
mgr inż. TERESA JANECzKO
MiEjSKi zaRzĄd budynKóW MiESzKalnycH ma
na swoim koncie bardzo efektowną rewitalizację Placu baczyńskiego, Muzeum Miejskie w tychach. adaptację internatu „browarnika” na lokale mieszkalne. adaptację pomieszczeń przy ul Gen. de Gaulle’a 12 na lokale mieszkalne.
W latach 2001-2013 wykonano termomodernizację 134 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
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PRzEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
„HALMAR” zYGMUNT BIEDACHA
W CHORzOWIE
za
● profesjonalną realizację robót termoizolacyjnych i remontowych oraz renowację zabytków architektury
nagrodę odebrał
Właściciel
zYGMUNT BIEDACHA
Firma „HalMaR” to solidność, terminowość, fachowość,
troska o zabytkowe obiekty architektury.
Firma istnieje od 1981r i świadczy usługi dla jednostek gospodarki uspołecznionej jak również osób prywatnych.
Średnie zatrudnienie w poprzednich latach w firmie to około 40 fachowców i trzy osoby kadry technicznej. Posiada również niezbędny sprzęt jak również środki do wykonania każdego zadania zleconego w terminie i fachowo.
Firma oferuje: renowacje zabytków architektury, usługi budowlane, termoizolacja budynków, demontaż i utylizacja płyt
azbestowych, remonty i konserwacja dachów, remont i renowacja balkonów, renowacja zabytków architektury, suche tynki, układanie glazury i roboty instalacyjne, roboty zduńskie,
roboty posadzkarskie oraz wszelkie roboty wykończeniowe
w tym ślusarskie.

zAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
I TRANSPORTOWYCH
ADAM SIELWANOWSKI W zABRzU
za
● profesjonalną realizację inwestycji mieszkaniowych oraz
rewitalizację obiektów o cechach zabytkowych.
nagrodę odebrał
Właściciel
ADAM SIELWANOWSKI
zakład adama Sielwanowskiego to gwarancja jakości
i solidności, to doświadczenie, troska o architektoniczny detal o cechach zabytkowych.
Firma powstała w 1991 i oferuje szeroki zakres usług m.in.
roboty ogólnobudowlane, tynkowanie budynków i budowli, zakładanie kominków w budynkach i budowlach, przewożenie
samochodami ciężarowymi wszystkich rodzajów towarów, wykonywanie pokryć i wiązań dachowych, budowa autostrad,
ulic, placów, dróg oraz innycch, układanie płyt i kostki chodnikowej, zakładanie pieców i kotłów, budowa nawierzchni dróg.
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„BUDUJ BEZPIECZNIE” 2013
od wielu lat w czasie Gali wyróżniamy najlepszych uczestników
konkursu Państwowej inspekcji Pracy – „Buduj Bezpiecznie”
nagrody tegorocznym laureatom: wręczyła aneta Ranosz – inspektor ds budownictwa okręgowej inspekcji Pracy.

HocHtiEF Polska jest również jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie. tworzy to porozumienie 7 największych generalnych wykonawców w kraju.

I miejsce zajęła:
Budowa nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach,
realizowana przez WARBUD S.A.
● kierownikiem budowy był Grzegorz Strzelczyk
● nagrodę odebrał Bogdan Richter
– z-ca dyr. d/s marketingu
Warbud S.a. jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla
bezpieczeństwa w budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r.
budowa nowej siedziby noSPR-u jest jedną z trzech realizowanych obok siebie.
Wszystkie razem wraz z istniejącym Spodkiem utworzą tzw. oŚ
kultury.
to będzie jedna z najważniejszych kart przetargowych miasta
Katowice podczas ubiegania się o tytuł Europejskiej stolicy kultury w 2016 roku.

III miejsce zajęła:
Budowa budynku biurowego
z halą magazynowo-serwisową w Mazańcowicach
w powiecie bielskim,
realizowana przez firmę CONCRET spółka jawna
● Kierownikiem budowy był mgr inż. Mariusz Ścierski
● nagrodę odebrał mgr. inż. zbigniew Boczkowski
– prezes zarządu firmy concret spółka jawna
budynek powstał wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Prace trwały od czerwca b.r.

II miejsce zajęła:
Budowa domu w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, realizowana przez HOCHTIEF Polska S.A.
Oddział w Krakowie
● kierownikiem budowy był mgr inż. Rafał Majczak
● nagrodę odebrał pan Henryk Loba
– dyrektor oddziału w Krakowie.
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W gonitwie codziennego dnia, w pospiesznych relacjach międzyludzkich coraz trudniej o wartości. szukamy autorytetów, bo stanowią wzorzec
charakteru, działania, rozwagi, profesjonalizmu, rzetelności i wiedzy. Wskazywanie i honorowanie osób zasługujących na miano AUTorYTeTóW
to m.in. misja Śląskiej izby budownictwa. Kapituła Konkursu „Śląskie budowanie” przyznaje Nagrody wraz z Tytułem: „Autorytet budownictwa
i Gospodarki Śląskiej” w kategorii: zarządzanie: rozwojem miast, organizacjami budowlanymi i nieruchomościami, organizacjami pozarządowymi
i społecznymi oraz w tym roku po raz pierwszy w kategorii: sprawna administracja publiczna.

Nagrodę wraz z tytułem
„Autorytet − Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”
otrzymuje

zYGMUNT FRANKIEWICz

w kat.:
zARzĄDzANIE ROzWOJEM MIAST
Prezydent Miasta Gliwice nieprzerwanie od 1993 roku.
Polityk, samorządowiec, inżynier, dr nauk technicznych.
jest przewodniczącym Śląskiego związku Gmin i Powiatów.
cieszy się zaufaniem i autorytetem wśród mieszkańców
miasta, zdobytym dzięki wytrwałej i skutecznej realizacji
swojego programu rozwoju inwestycyjnego. Gliwice
w ostatnich latach wypiękniały. tereny poprzemysłowe
przejęły nowe, miastotwórcze funkcje. Miasto stało się
przyjaznym miejscem do życia.
jest inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym. opracował i przedstawił do konsultacji projekt utworzenia Górnośląskiego związku Metropolitalnego. z początkiem 2013 roku został wybrany na lidera subregionu
centralnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
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otrzymuje

KAzIMIERz GÓRSKI

w kat.:
zARzĄDzANIE ROzWOJEM MIAST
Prezydent Miasta Sosnowca od 2002 roku.
W latach 1984-1990 był pracownikiem dozoru technicznego w KWK „Porąbka-Klimontów”, będąc jednocześnie,
z wyboru załogi kopalni, członkiem Rady Pracowniczej
dąbrowskiego Gwarectwa Węglowego.
W 1994 roku wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, znajdującej się wówczas
na skraju upadłości. Gdy po czterech latach opuszczał stanowisko prezesa, Spółdzielnia, mająca ok. 3 tys. mieszkań,
nie tylko nie miała długów, ale posiadała znaczne lokaty
w bankach.
aktywny samorządowiec, profesjonalny, kreatywny, dobry gospodarz. Sosnowiec to dziś miasto, w którym nie ma
żadnego dymiącego komina. tereny pokopalniane weszły
w skład strefy ekonomicznej. Powstała tam większość nowych zakładów pracy, gdzie 50% mieszkańców zatrudnionych w przemyśle pracuje w zakładach zbudowanych
dzięki staraniom samorządu. Sosnowiec jest atrakcyjny
dla biznesu, a jego program rozwoju interesujący dla inwestorów.
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otrzymuje

JAN SPYCHAŁA

w kat.:
SPRAWNA ADMINISTRACJA
PUBLICzNA
Śląski Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
aktywny uczestnik konferencji Forum budownictwa
Śląskiego. autor wielu publikacji. Posiada duże doświadczenie w zakresie projektowania i doradztwa
technicznego. jest organizatorem corocznych warsztatów szkoleniowych organów nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno – budowlanej w Wiśle.
aktywnie uczestniczy w dyskusji nad założeniami
do projektu nowej ustawy budowlanej.
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otrzymuje

IGOR ŚMIETAŃSKI

w kat.:
SPRAWNA ADMINISTRACJA
PUBLICzNA
dyrektor Wydziału infrastruktury Śląskiego urzędu
Wojewódzkiego.
Profesjonalizm, duża fachowa wiedza. dyrektor
Śmietański pracował nad przygotowaniem procedur
uruchamiających budowę zbiornika Racibórz dolny.
to kluczowy obiekt dla ochrony przeciwpowodziowej
doliny odry. Przygotowywana od lat budowa suchego
zbiornika należy do największych inwestycji hydrotechnicznych w Europie. dziś już ta inwestycja jest realizowana.
dyrektor Śmietański odpowiedzialny jest również
za przygotowanie do realizacji sztandarowych inwestycji województwa śląskiego takich jak budowa autostrad
płatnych i dróg ekspresowych, drogowej trasy Średnicowej, sieci szerokopasmowej, wielu obiektów użyteczności publicznych.
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otrzymuje

RYSzARD SzPURA

w kat.:
zARzĄDzANIE ORGANIzACJAMI
BUDOWLANYMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI
aktywny w działalności samorządowej i charytatywnej, współzałożyciel, współwłaściciel, wiceprezes
aib Sp. z o.o. w Knurowie. zdolny, doświadczony menedżer. Skuteczny w prowadzeniu biznesu. Firma zarządzana efektywnie i profesjonalnie jest liderem branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Ryszard Szpura za swoją fachowość i profesjonalizm
otrzymał wiele prestiżowych dla branży nagród m. in.: złoty Medal MtP za wyroby o najwyższej jakości i innowacyjności, i miejsce w rankingu MSP – tytuł lidera branży
przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce, Protektor Prezydenta miasta Knurowa za działalność gospodarczą
i charytatywną ograniczającą bezrobocie w regionie, Wielka nagroda Prezydenta Śląskiej izby budownictwa
za całokształt działalności związanej m.in. integracją środowiska budowlanego województwa śląskiego.
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otrzymuje

MARIUSz KOPREK

w kat.:
zARzĄDzANIE ORGANIzACJAMI
BUDOWLANYMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI
Mariusz Koprek w 1990 r. założył firmę KliMa-tESt Sp. z o.o., której został Prezesem. Poprzez efektywne zarządzanie doprowadził do rozwoju firmy i wzrostu jej renomy. z sukcesem przeprowadził Spółkę przez
pojawiające się kryzysy gospodarcze. Spółce KliMa-tESt przyznano tytuł Gazel biznesu 2006 i 2009 oraz
diamentów Forbesa 2010, dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy.
W 2012 r. nastąpiło połączenie firmy KliMa-tESt Sp.
z o.o. (Spółka Przejmowana) z firmą tElbud Sp. z o.o.
(Spółka Przejmująca) i nastąpiła zmiana nazwy firmy
na tKS Sp. z o.o. Połączenie przyczyniło się do umocnienia pozycji rynkowej firmy oraz uzupełnienia profilu działalności tj. wykonywanie instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych, robót ziemnych i drogowych.
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otrzymuje

MARIUSz CzYSzEK

w kat.:
zARzĄDzANIE ORGANIzACJAMI
BUDOWLANYMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI
Właściciel, dyrektor Przedsiębiorstwa budowlano – Projektowo – Handlowego „Ml bud” S.c. wiceprezes Śląskiej izby budownictwa, jej współzałożyciel.
aktywny działacz samorządu gospodarczego. Firmę
prowadzi od 20 lat. Ma duże doświadczenie w branży.
Prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu
dyrektyw i prawa budowlanego.
30 lat pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice
Śląskiej, autor wielu publikacji naukowych i specjalistycznych ekspertyz budowlanych.
Promotor ok. 50 prac dyplomowych magisterskich
i inżynierskich. Konsultant naukowy i kierownik pracowni projektowej Miastoprojekt Sosnowiec, Progor, Energopomia r-Elektryka.
nagrodzony wieloma nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i zawodowe.
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otrzymuje

STEFAN DzIENNIAK

w kat.:
zARzĄDzANIE ORGANIzACJAMI
BUDOWLANYMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Prezes zarządu Hutniczej izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach.
był m.in. członkiem Rady Gospodarczej Prezydenta
dąbrowy Górniczej. Ma wieloletnie doświadczenie wyniesione ze sprawowanych, odpowiedzialnych funkcji
kierowniczych w przemyśle hutniczym. Posiada bogata
wiedzę w dziedzinie koordynacji kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. zaangażowany w społeczną działalność biznesu.
cała kariera zawodowa Stefana dzienniaka związana jest
z hutnictwem. od 10 lat pełni najwyższe stanowiska kierownicze w Hucie Katowice Sa oraz w Polskich Hutach Stali
Sa i arcelorMittal Poland Sa. Stefan dzienniak, pełniąc w
przeszłości między innymi funkcje w Radach nadzorczych
Huty bankowej i Huty Królewskiej nabył duże doświadczenie
w nadzorowaniu spółek prawa handlowego.
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otrzymuje

WIKTOR PAWLIK

w kat.:
zARzĄDzANIE
ORGANIzACJAMI POzARzĄDOWYMI
I SPOŁECzNYMI
Prezes Regionalnej izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Propagator przedsiębiorczości, aktywności inwestorskiej, wszelkich działań na rzecz rozwoju
gospodarki. Współautor i organizator akcji „Marki
Śląskie”. aktywny. Szanowany w środowisku.
Swoją pracą i zaangażowaniem wnosi wymierny,
osobisty wkład w systemową poprawę warunków
działalności podmiotów gospodarczych oraz rozwój województwa śląskiego.
odznaczony m.in. złotym Krzyżem zasługi
i Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski.
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Honorowa odznaka
„ZASłUżONy DLA WOJEWóDZTWA
ŚLĄSKIEGO”
Galowy wieczór, w swej części oficjalnej, jest chwilą podziękowań, gratulacji,
wyrażenia słów uznania za pracę i zasługi

Honorową odznakę

„zasłużony dla województwa śląskiego”
otrzymuje

Pan prof. WŁODzIMIERz STAROSOLSKI
odznakę wręczył Przewodniczący Sejmiku Woj. śląskiego pan Andrzej Gościniak
Włodzimierz Starosolski – profesor Politechniki Ślaskiej, inżynier budownictwa, specjalista od
konstrukcji żelbetowych. Projektant, ekspert. niezwykle bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny.
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
WALERIAN WITAS
Wybitny inŻyniER budoWnictWa

LAUDACJA
Walerian WitaS pochodzi z rodziny górniczej i całe swe życie, tak jak
jego przodkowie, którzy byli najpierw górnikami kopalni rud w Strzemieszycach, a następnie zagłębiowskich kopalni węgla kamiennego. poświęcił tej naszej górniczej ziemi.
Walerian WitaS większość życia zawodowego przepracował w Przemyśle Węglowym. Po ukończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej
(wydział budownictwa Wodnego) w 1961 r. podjął pracę jako inżynier
budowy w Przedsiębiorstwie Robót inżynieryjnych w Katowicach. Szybko dał się poznać jako dobry organizator skomplikowanych robót inżynieryjnych przy budowie i modernizacji kopalń, w tym m.in. „Porąbka”, „niwka-Modrzejów”, „Kazimierz-juliusz”, „Piast”.
Przechodził kolejne stopnie kariery. dzięki swemu talentowi i pracowitości doszedł do stanowiska dyrektora Kombinatu budownictwa Węglowego w Siemianowicach Śląskich.
W 1974 r. mgr inż. Walerian Witas został skierowany w ramach resortu górnictwa na ważny odcinek budownictwa mieszkaniowego w nowym
Kombinacie budownictwa Węglowego „Fabud” w Siemianowicach Śląskich. z racji dużego talentu organizacyjnego szybko awansował i w latach 1978 do 1981 r. był dyrektorem technicznym Kombinatu „Fabud”,
a w latach 1981-1993 dyrektorem Kombinatu. W okresie kierowania „Fabudem” było to największe przedsiębiorstwo budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W szczytowych latach „Fabud” budował po 5000 mieszkań rocznie. Powstały m.in. wielkie osiedla Katowic (załęska Hałda,
Giszowiec, bogucice), Sosnowca (Sielec, zagórze, Kazimierz), będzina
(Ksawera), dąbrowy Górniczej (centrum, ogrodowa).
dyrektor Walerian WitaS opracował i wdrożył organizacje tak skomplikowanego (wielobranżowego) przedsiębiorstwa, jakim był „Fabud”. z czasem „Fabud” stał się kuźnią kadr dla resortu górnictwa i administracji (także państwowej). duża zasługa w tym samego Waleriana Witasa
będącego dla wielu młodych zaczynających swa pracę ludzi nauczycielem, wychowawcą, autorytetem i mistrzem, który nie lękał się czasu i zmian.
W latach, w których przekonania, wyznanie, narodowość lub pochodzenie mogły negatywnie wpłynąć na karierę niejednego młodego, zdolnego człowieka, potrafił bez trwogi jako jedyne kryterium oceny stosować:
profesjonalizm, pracowitość, kompetencje i oddanie zawodowi.
bez strachu bronił tych wartości.
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liczni jego
wychowankowie
w
czasach
zmian ustrojowych znakomicie odnaleźli się
w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej
w roli: właścicieli
firm, menadżerów lub kadry Laudację wygłosił wiceprezesa Ślaskiej Izby Budownictwa
kierowniczej.
Józef Bujarski
Ważnym elementem działalności „Fabudu” była też aktywna działalność techniczno-modernizacyjna. dyrektor Walerian WitaS był aktywnym w zakresie działalności patentowej (m.in. elewacje budynków mieszkalnych), licznych
wniosków racjonalizatorskich w branży inżynieryjnej (m.in. uruchomienie
produkcji wówczas atrakcyjnych rur wipro).
W 1993 r. wraz z wprowadzaniem gospodarki rynkowej inż. Walerian
WitaS potrafił doskonale odnaleźć się w nowej rzeczywistości zakładając wraz ze swoimi współpracownikami spółkę z o.o.
inwestorzy, znając inż. Waleriana WitaSa, powierzali mu do realizacji wielkie przedsięwzięcia, swoiste pomniki wolnego rynku. Pod jego bezpośrednim kierownictwem powstały wielkie centra handlowe (auchan Sosnowiec, Mikołów; tesco Ruda Śląska, Mysłowice; Plaza w Rudzie Śląskiej),
fabryki (Sekurit w dąbrowie Górniczej, Mapei w Gliwicach (fabryka chemii budowlanej).
Wspólną cechą powyższych budowli były specyficzne warunki ich posadowienia na terenach górniczych. to były inżynierskie wyzwania, ulubiony temat inż. Waleriana WitaSa dający obraz jego dużych kwalifikacji inżynierskich. to była jego pasja zawodowa. to było wreszcie jego
prawdziwe inżynierskie wyzwania, które mógł podejmować wyłącznie fachowiec o takim doświadczeniu i pasji.
Pan mgr inż. Walerian WitaS większość swojego życia, a całe
swoje życie zawodowe poświęcił integracji i rozwojowi województwa śląskiego, a efekty tego widoczne są w naszym regionie
na każdym kroku.
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
JAN WITKOWSKI
WicEPRzEWodniczĄcy KatoWicKiEGo oddziaŁu PolSKiEGo zWiĄzKu
inŻyniERóW i tEcHniKóW budoWnictWa

LAUDACJA
Mam zaszczyt a zarazem przyjemność przedstawienia Pana i Kolegi jana
Witkowskiego, którego Kapituła Śląskiej izby budownictwa w Katowicach w uznaniu całości osiągnięć zawodowych, kwalifikacji, umiejętności i kompetencji postanowiła wyróżnić – honorowym tytułem wraz z medalem „osobowość budownictwa Śląskiego”
Pan inż. jan Witkowski kończąc Politechnikę Poznańską – Wydział budownictwa jako inżynier, specjalizując się w konstrukcjach prefabrykowanych, a następnie studia podyplomowe w zakresie betonu sprężonego i prefabrykatów
na Politechnice Warszawskiej związał całą swoją działalność zawodową ze Śląskiem.
Rozpoczął pracę w Sosnowieckim zjednoczeniu budownictwa Miejskiego jako inspektor skąd przeszedł do organizującego się, specjalistycznego chorzowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów budowlanych w którym pracował
do 1993r. kolejno na stanowisku projektanta, kierownika działu inwestycji, kierownika zakładu prefabrykacji betonów, kierownika produkcji przedsiębiorstwa, i zastępcy dyrektora ds. technicznych, naczelnego inżyniera.
W 1973 r. został przeniesiony do centrali największego w kraju – Śląskiego zjednoczenia budownictwa Miejskiego w Katowicach, gdzie pracował na stanowisku – kolejno – zastępcy dyrektora ds. inwestycji, zastępcy dyrektora ds.
produkcji, zastępcy naczelnego dyrektora ds. rozwoju zaplecza, zastępcy generalnego dyrektora ds. produkcji przemysłowej oraz dyrektora produkcji przemysłowej.
W biurze Pełnomocnika Ministra budownictwa i PMb pracował na stanowisku zastępcy Pełnomocnika ds. budownictwa mieszkaniowego.
W związku z reorganizacją resortu budownictwa w 1982r. przeszedł
do nowoutworzonego, podległego Wojewodzie, Wojewódzkiego zarządu budownictwa na stanowisko naczelnego dyrektora, a następnie – po zniesieniu
zarządu – dyrektora wydziału budownictwa urzędu Wojewódzkiego. W 1988
r. objął stanowisko i zastępcy dyrektora nowego Wydziału inwestycji i budownictwa urzędu Wojewódzkiego.
z końcem 1990 r. przeszedł na emeryturę podejmując jednak kolejne zadania.
Pracował między innymi w Śląskim Przedsiębiorstwie usług i Eksportu „Kabex” na stanowisku Pełnomocnika zarządu, a po 1992 r. pełnił inne odpowiedzialne prace jako specjalista.
od 1995r. w ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa Polskiego związku inżynierów i techników budownictwa – oddział w Katowicach kieruje kursami przygotowawczymi do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz seminariami dokształcającymi dla inżynierów Śląskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Kol. jan Witkowski jest uznanym i cenionym
specjalistą z zakre su pro ce su
bu dow la ne go,
prefabrykacji
i technologii beto nu oraz kon strukcji prefabrykowanych.
jest autorem
ponad 100 opi- Laudację wygłosił Andrzej Nowak Przewodniczący Odnii i ocen z tego działu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Buzakresu, a tak- downictwa w Katowicach
że współ au to rem patentu. był inicjatorem wielu znaczących przedsięwzięć technicznych.
Posiada uprawnienia budowlane. jest dobrym fachowcem, uczynnym i organizatorem cieszącym się zawsze uznaniem przełożonych, ale i zrozumieniem i życzliwą współpracą zespołów pracowniczych i załóg, którymi kierował.
cieszy się autorytetem i uznaniem środowiska inżynierskiego.
Pomagały w tym – Koledze – cechy osobowościowe takie jak olbrzymia samodyscyplina, poczucie odpowiedzialności, przysłowiowa akuratność, dbałość
o zachowanie standardów jakościowych i etycznych zawodu inżyniera. Wszystkie odpowiadają pozytywistycznemu pojmowaniu i podejściu do życia w tym głównie zawodowego. cechuje Go skromność, pracowitość i życzliwość ludziom. jest
niezawodnym przełożonym i Kolegą – służącym dobru wspólnemu. doświadczony i rozmiłowany w konstrukcjach prefabrykowanych, których bogatą bazę wytwórczą – tworzył i stale rozwijał, dbał jednocześnie – we współpracy z projektantami – aby prefabrykacja nigdy nie była celem, lecz tylko środkiem do celu
tj. dobrego funkcjonalnie i technicznie obiektu budowlanego.
za dotychczasowe dokonania, których nie da się nawet w części wymienić
w krótkiej laudacji, a upamiętnione trwałymi śladami – licznymi obiektami budowlanymi – został Kolega wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi,
resortowymi, wojewódzkimi oraz stowarzyszeniowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski.
Wszystkie dokonania Kolegi zostały też zauważone i docenione przez Kapitułę tytułu Honorowego wraz z medalem „osobowość budownictwa Śląskiego”
dziękuję za nie Koledze- w imieniu „braci inżynierskiej” a jednocześnie serdecznie gratuluję.
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
FRANCISzEK BUSzKA
PRzEWodniczĄcy ŚlĄSKiEj oKRęGoWEj izby inŻyniERóW
budoWnictWa W KatoWicacH

LAUDACJA
W życiorysie Franciszka buszki pojawia się tyle śląskich miast, z którymi związany jest rodzinnie i zawodowo, że odnosi się wrażenie jakby
wrósł w te ziemię i nie opuszczał jej ani na sekundę.
Wśród nich miejsce urodzenia, miejsce najważniejsze: lipiny Śląskie
i dzieciństwo na szybie Marcina tak zwanym Martinszachcie. (Kazimierz
Kutz kręcił tam sceny do filmu „Sól ziemi czarnej”).
Po latach Franciszek buszka będzie miał odrobinę żalu do ireneusza
Maszczyka, że przy budowie trasy Średnicowej „sprzątnął” mu jego ukochany Martinszacht.
z rodzinnego domu Franciszek buszka wyniósł najlepsze śląskie cechy:
szacunek dla pracy, zawodową sumienność, patriotyzm, miłość do Śląska.
z troski o dzień dzisiejszy , rozwój i przyszłość tej ziemi ułożył swoją
zawodową drogę. Przywiązanie do tradycji i lokalny patriotyzm umiejętnie połączył z potrzebą kreowania postępu i koniecznych zmian w okresie transformacji ku gospodarce rynkowej.
z budownictwem związany jest od 1954 roku w chwili, gdy wybrał naukę w technikum budowlanym w bytomiu.
Po szkole ruszył do pracy. trudnej pracy.
Pierwsze szlify zawodowe w Przedsiębiorstwie Robót inżynieryjnych
Przemysłu Węglowego w Katowicach.
Kieruje tam robotami związanymi z budową i rozbudową kopalń oraz
obiektów przemysłowych.
Praca i jednocześnie studia wyższe na Politechnice Śląskiej.
zdobywa wiedzę i tytuł magisterski na Wydziale budownictwa i architektury.
W zakładzie Robót inżynieryjnych Przemysłu Węglowego Kombinatu
Fabud jest naczelnym inżynierem, a w Świętochłowickim PRinŻbudziE
od 1982 roku dyrektorem i kierownikiem ruchu zakładu górniczego.
Świetny organizator, wymagający, konsekwentny w osiąganiu celów,
wytrwały.
Szkolenia, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
znajduje czas na wszystko.
Po to,by lepiej, dogłębniej poznać gospodarkę, budownictwo. lecz nie
tylko.
ukończenie Studium Katolickiej nauki Społecznej ugruntowało w nim
przekonanie jak ważny jest szacunek dla drugiego człowieka.
budowanie to tworzenie.
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Wielkie budowle powstają
z cegły, betonu,
stali.
ale jest jeszcze to nasze
małe budowanie.
budowanie codziennych, międzyludzkich relacji, gdy wspólny
cel i wspólna
jego realizacja Laudację wygłosił Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
jest drogą do Tadeusz Wnuk
sukcesu.
Franciszek buszka sukces odniósł.
zdobywał doświadczenie na wszystkich szczeblach pracy w budownictwie.
Posiada bogatą, solidną, fachową wiedzę w zakresie zagadnień robót
inżynieryjnych i ogólnobudowlanych.
dzieli się tą wiedzą.
był posłem na Sejm, doradcą ministra budownictwa, członkiem rad nadzorczych wielu znaczących firm i instytucji.
jest współzałożycielem Regionalnej izby Gospodarczej, obecnie wiceprezesem i członkiem Rady izby.
aktywnie uczestniczył w powołaniu izby budownictwa, obecnie pełni
funkcję wiceprezesa Śląskiej izby budownictwa.
jest przewodniczącym Śląskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Franciszek buszka to utalentowany menedżer, dojrzały strateg gospodarczy.
to postać wyrazista, obecna w środowisku lokalnym poprzez swoja nieustającą aktywność zawodową.
to indywidualność ceniona i szanowana, również za postawę społecznika i działalność charytatywną.
odznaczony Krzyżem Kawalerskim i oficerskim orderu odrodzenia
Polski, złotą odznaką „za zasługi dla województwa śląskiego”. Piastuje
tytuł: Generalny dyrektor Górnictwa.
Franciszek buszka to wybitna oSoboWoŚĆ budoWnictWa
ŚlĄSKiEGo.

XvI gAlA BUdOWNIctWA
W swej działalności, powstałe 5 lat temu, Forum budownictwa Śląskiego może liczyć na osoby, które nie są związane wprost z sektorem
budownictwa, ale w miarę swoich możliwości starają się zawsze wspierać te działania. ich zawodowa i społeczna aktywność tworzy przyjazny klimat i sprzyjające przedsiębiorcom warunki do prowadzenia działalności inwestycyjnej i budowlanej.

Tytuł
„PRZyJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
Kolegium Forum, reprezentujące śląską społeczność budowlaną,
wyraża szacunek i uznanie dla wyróżnionych.
tytuł: „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego” wręczali:
Prezydent Śląskiej izby budownictwa Tadeusz Wnuk
Przewodniczący Śląskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa Franciszek Buszka

MIROSŁAW SEKUŁA
MaRSzaŁEK WojEWództWa ŚlĄSKiEGo
Wieloletnia działalność parlamentarna,
rządowa i samorządowa. Poseł iii i Vi kadencji, samorządowiec, prezes niK
(2001–2007), wiceminister finansów
(2011–2012). cenimy aktywność zapewniającą systemową poprawę ekonomiczno-finansowych warunków działania podmiotów gospodarczych a wśród nich należących do sektora budownictwa.

JANUSz ŻBIK
PodSEKREtaRz Stanu W MiniStERStWiE tRanSPoRtu, budoWnictWa
i GoSPodaRKi MoRSKiEj
Wielkie doświadczenie, wiele lat w administracji publicznej i samorządowej.
Pan minister tworzy warunki do reformowania prawa, procesów inwestycyjno-budowlanych. dziękujemy za konstruktywną współpracę w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi
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Tytuł
„PRZyJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
RYSzARD TRYKOSKO
PRzEWodniczĄcy PolSKiEGo zWiĄzKu inŻyniERóW
i tEcHniKóW budoWnictWa
Energiczny działacz w krajowych i regionalnych organizacjach pozarządowych budownictwa.
Ma swoje zasługi w reformowaniu prawa inwestycyjno-budowlanego w projektach legislacyjnych rządu – Ma bogatą
wiedzę jako organizator realizacji kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych
w gospodarce kraju i budownictwa woj.
śląskiego.

Profesor dr hab. ANDRzEJ BARCzAK
PREzES PolSKiEGo toWaRzyStWa EKonoMicznEGo
zawsze obecny w środowisku gospodarczym, postać barwna, charyzmatyczna, czasem kontrowersyjna, dzielnie broniąca swoich racji i przekonań.
cenimy wieloletnią współpracę z krajowymi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi budownictwa oraz osobisty
wkład naukowy w reformowaniu prawa
i praktyki procesów inwestycyjno-budowlanych.
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Tytuł
„PRZyJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
Profesor dr hab. nauk med. MARIAN zEMBALA
dyREKtoR ŚlĄSKiEGo cEntRuM cHoRób SERca, KiERoWniK KatEdRy
i oRdynatoR oddziaŁu KlinicznEGo KaRdiocHiRuRGii i tRanSPlantoloGii
ŚlĄSKiEGo uniWERSytEtu MEdycznEGo
Kreatywnie i profesjonalnie potrafi organizować projektowanie, finansowanie
i realizację kompleksowej rozbudowy
i modernizacji Śląskiego centrum chorób Serca w zabrzu. dba o nasze zdrowie najlepiej jak umie. a umie dużo. jest
wybitnym specjalistą.
dziękujemy za osobisty wkład naukowy
w rozwój polskiej kardiochirurgii i transplantologii.
(W trakcie Gali profesor został nagle
wezwany do chorego pacjenta i musiał
opuścić uroczystość i nie odebrał nagrody osobiście.)

TADEUSz SERAFIN
dyREKtoR oPERy ŚlĄSKiEj – aRtySta, MEnEdŻER SPRaWniE
Kierujący i zarządzający operą Śląską.
Ma doniosły, twórczy wkład w rozwój kultury regionu i kraju.
Po objęciu kierownictwa opery Śląskiej, w krótkim czasie przełamał kryzys
repertuarowy i kadrowy, zreformował organizacyjnie teatr, poszerzył zakres
współpracy z wybitnymi dyrygentami, reżyserami i śpiewakami.
Ma także ogromny udział w modernizacji zabytkowego gmachu opery Śląskiej
i w odbudowie po pożarze jej sali filharmonicznej, która odzyskała stylowy wystrój.
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„PRZyJACIEL
ŚLĄSKIEGO
BUDOWNICTWA”

Przyjaciele Śląskiego budownictwa: Ryszard trykosko, janusz Żbik, Mirosław Sekuła, prof. andrzej barczak,
tadeusz Serafin na pamiątkowym zdjęciu wraz z tadeuszem Wnukiem, wicewojewodą andrzejem Pilotem
i Franciszkiem buszką
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tARgI „sIBEX” W sOsNOWcU

O budownictwie
jesienią
Wrześniowej edycji targów budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz „Sibex” w „Expo Silesia” w Sosnowcu po raz pierwszy towarzyszyły „targi Sacro Silesia”. odwiedzający
mogli przede wszystkim poznać nowinki
w zakresie systemów grzewczych (także
w budynkach sakralnych), systemów izolacji, budownictwa szkieletowego oraz stolarki okiennej. nie brakowało też ciekawostek
wyposażenia wnętrz, w tym dzieł sztuki.
targi budownictwa i Wyposażenia Wnętrz
„Sibex jesień” i „Sacro Silesia – Wszystko dla
Kościołów” odbyły się 21 i 22 w sosnowieckim „Expo Silesia”. targi odbyły się pod honorowym patronatem Polskiej izby Przemysłowo-Handlowej budownictwa w Warszawie
i Kazimierza Górskiego, prezydenta miasta
Sosnowca. uczestniczyła w nich tradycyjnie
Śląska izba budownictwa w Katowicach.
– W targach wzięło udział 160 przedsiębiorstw, 114 uczestniczyło w targach „Sibex”,
a 46 w Targach Sacro Silesia. Odwiedziło
je ok. 3 tys. mieszkańców regionu. Odbyło
się wiele seminariów, pokazów. Na stoiskach
eksperci udzielali też cennych porad. Przeprowadzony został konkurs o „Medal Expo
Silesia” – wylicza Henryk Skup, dyrektor
targów „Sibex”.
W konkursie dla wystawców – „Medal Expo
Silesia” przyznano firmie zcb owczary
za produkt: pustak ceramiczny poryzowany

Odwiedzający targi "Sibex Jesień" mogli zapoznać się z szczegółowo z działalnością Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach.

tERMoton P+W 25 (ceramika budowlana
stosowana m.in. w domach pasywnych). Wyróżnienia otrzymały firmy: iFtM „internorm” Sp. z o.o. za: okno PcV-aluminium
KF500 (okno z PcV z nakładką aluminiową
ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną i aku-

Gotowe projekty domów, konstrukcji szkieletowej, z bali lub budowane tradycyjnie.

58 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013

styczną, nakładka jest odporna na czynniki
atmosferyczne) oraz „todo” jarosław zając za stabilizator odległości „Michnosystem”
(łatwy system montażu płyt gips. – karton. czy
podłóg oparty na zamontowanych punktowo
stabilizatorach odległości, nie wymaga budowania stelaży). „Medal Expo Silesia” za najciekawszą aranżację stoiska otrzymała spółka „Multiko” z bielska-białej (stolarka okienna).
W czasie tegorocznych targów na stoiskach wystawców dominowały oferty z zakresu systemów grzewczych i instalacyjnych, projekty domów (zwłaszcza z wykorzystaniem
nowoczesnych, energooszczędnych materiałów budowlanych). leszek Krysik, właściciel
firmy „domy z drewna” z Pszczyny zaprezentował konstrukcje budownictwa szkieletowego budowanego od podstaw pod klucz, z suszonego drewna świerku. (Materiał jest dobrze
wysuszony nie wymaga więc impregnacji).
– Zainteresowanie takim systemem budowania wzrasta. Domy szkieletowe można wykonywać praktycznie przez cały rok, nie tylko wiosną i latem. Tą techniką buduje się
szybciej i łatwiej niż w sposób tradycyjny. A zastosowanie izolacji 15 cm wełny i na zewnątrz
warstwy ryflowanego – żłobionego -styropianu, z foliami paroprzepuszczalnymi pozwala stworzyć przegrody – ściany, które będą
doskonale izolować budynek przed utratą ciepła – tłumaczy Leszek Krysik.

Leszek Krysik przekonuje o zaletach konstrukcji budownictwa szkieletowego.

W czasie "Sibexu" pokazano nowoczesne elektronarzędzia.

inny wystawca Piotr Skowroński, przedstawiciel firmy „Pro-arte” oferującej gotowe
projekty domów (konstrukcji szkieletowej, tradycyjnej i z bali) wyjaśnia, że największym
zainteresowaniem cieszą się domy jednorodzinne o powierzchni użytkowej ok. 80 m kw.
z dwuspadowym dachem (prosta konstrukcja dachu jest funkcjonalna i pozwala zaoszczędzić na obróbkach blacharskich i więźbie dachowej). W takim modelowym domu
są oprócz kuchni i łazienki: 3 sypialnie, salon z aneksem jadalnym oraz weranda.
W czasie targów „Sibex” całą paletę wzorów
zaprezentowali producenci nowoczesnych
okien i drzwi. duża była też oferta kredytów
zaprezentowana przez banki. nie zabrakło
ciekawych materiałów budowlanych.
– Zaprezentowaliśmy pianki poliuretanowe służące do izolacji termicznej i hydroizolacji, zamknięto i otwarto komórkowe, o różnej gęstości. Piankę zamknięto komórkową –
gęstość 30 kg na m sześc. stosuje się do termoizolacji dachów od wewnątrz, termoizolacji ścian w budynkach przemysłowych takich jak kurniki, czy przechowalnie owoców
oraz do izolacji rurociągów i zbiorników. Pianki zamknięto komórkowe – gęstość – 60 kg

na m sześc. sprawdzą się w termo i hydroizolacji stropodachów. Można je stosować
też przy ogrzewaniu podłogowym. Natomiast
pianka otwarto komórkowa doskonale izoluje poddasza, ściany domów konstrukcji
szkieletowej, ścianki działowe itd. Ma też dobre właściwości wygłuszania. Materiał jest
droższy o ok. 30 proc. niż wełna mineralna,
ale wystarczy warstwa 15 cm, by zastąpić 30 cm izolacji wełną – tłumaczy Jacek
zębik, manager ds. sprzedaży firmy „Purtech Poland” z jaworzna, dystrybutora izolacji natryskowych Pianką Poliuretanową.
Pianka poliuretanowa to innowacyjny materiał polimerowy. nanosi się go metodą natryskową na dowolne powierzchnie, blachę,
drewno, beton itp. Materiał ma dobre właściwości termo i hydroizolacyjne, nie chłonie wilgoci, nie tworzy mostków termicznych (stosuje się go m.in. w domach pasywnych), jest
odporny na grzyby, pleśnie. nie obciąża konstrukcji budynku, nadaje się więc do zastosowania w starym budownictwie, nawet
o skomplikowanej konstrukcji. targi miały również charakter poradnikowy. Wydawnictwo
„Publikator” przygotowało dla zwiedzających bezpłatne konsultacje architektów

Porady Akademii Dobrze Mieszkaj - cieszyły się dużym zainteresowaniem.

wnętrz w ramach akademii dobrze Mieszkaj.
dużym zainteresowaniem cieszyło się także
seminarium, którego uczestnicy mieli okazję
obejrzeć liczne projekty nowoczesnych łazienek oraz różne oblicza wnętrz mieszkalnych.
targi „Sacro Silesia” odbyły się w Sosnowcu po raz pierwszy. towarzyszył im Salon Renowacji obiektów zabytkowych i Sakralnych
„Renovatio”. targom patronowali m.in. ks.
abp Wacław depo – metropolita częstochowski; ks. abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki; ks. biskup Grzegorz Kaszak ordynariusz diecezji sosnowieckiej; ks. bp andrzej
czaja, ordynariusz diecezji opolskiej. W trakcie targów zaprezentowano np. innowacyjne, energooszczędne systemy ogrzewania
budynków sakralnych i inne rozwiązania
technologiczne potrzebne w czasie budowy
i modernizacji takich nieruchomości.
W „Expo Silesia” już teraz planuje się spotkania z branżą budowlaną w 2014 roku. będą to: 7. edycja targów budowlanych „Sibex” 21-23 lutego 2014 roku i 4. targi
„Sibex jesień”, 20-21 września.
aGniESzKa ziElińSKa
zdjęcia: agnieszka zielińska

Na targach było ok. 200 wystawców. "Sibex" odwiedziło ok. 3 tys. zwiedzających.
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MILIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w styczniu 1994 roku. do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy ponad 500 obiektów
budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, infrastruktury handlowej,
sieci teletechnicznych, szkolnictwa, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej.
zakres oferowanych usług w realizacji budownictwa ogólnego to między
innymi: roboty konstrukcyjne, żelbetowe, murowe, dekarskie, instalacyjne,
elewacyjne i dociepleniowe, wykończeniowe wnętrz i terenów zewnętrznych
oraz inne prace specjalistyczne.
W 2012 roku MiliMEX Sp. z o.o. poszerzając, obszar działalności budowlanej utworzyła swój oddział w Republice czeskiej.
Firma została nagrodzona w ciągu swojej działalności wieloma nagrodami lokalnymi i ogólnokrajowymi są to między innymi:
● aS Przedsiębiorczości
● brylant gospodarczy
● diamend gospodarczy
● Przedsiębiorstwo Fair Play w latach 2008 ÷ 2013
● Gazela biznesu 2007 ÷ 2008
● diament Gospodarczy Forbes
● Śląska Wielka nagroda budownictwa
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AIB – specjaliści od skutecznej izolacji
Działająca na rynku od ponad dwóch dekad firma AIB specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
rozwiązań izolacyjnych. Nowoczesne wyroby przedsiębiorstwa z Knurowa zdobyły uznanie wielu partnerów handlowych i są wykorzystywane w produktach renomowanych producentów z różnorodnych
branż gospodarki.
Firma aib została założona w 1992 roku przez trzech chemików. Połączenie ich wiedzy i doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przełożyło się na dynamiczny rozwój spółki. dziś, aib oferuje szeroką gamę uniwersalnych rozwiązań izolacyjnych: profile uszczelkowe, taśmy izolacyjne i masy butylowe,
które znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, zapewniając szczelność, komfort i ciepło. Produkty firmy skutecznie izolują, pozwalając na ograniczenie strat energii cieplnej i zwiększenie efektywności
energetycznej konstrukcji. Knurowskie przedsiębiorstwo umiejętnie korzysta z nowoczesnych technologii i wiedzy specjalistów, dzięki czemu cały czas się rozwija i – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców – oferuje niestandardowe produkty o doskonałych parametrach użytkowych.

● Bogata gama rozwiązań
oferta aib obejmuje szeroki asortyment innowacyjnych rozwiązań izolacyjnych. Specjalnością firmy jest produkcja uszczelek łączących w sobie trwałość, funkcjonalność i łatwość montażu. oprócz uszczelek, w asortymencie aib znajduje się system uszczelnień okiennych integra System, pozwalający na zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób zapewniający jej szczelność przez wiele lat. Szerokie spektrum zastosowań
posiadają profile sztywne (spienione, twarde i współwytłaczane) wykorzystywane m.in. w oknach dachowych,
bramach garażowych oraz meblach. znaczącym działem produkcyjnym aib jest również wytwarzanie taśm,
wstęg i sznurów wykonanych z kleju butylowego. Służą one jako materiał uszczelniający, wygłuszający i łączący, m.in. w branży budowlanej i automotive.

● zindywidualizowana oferta
Podstawą działalności aib jest dobry, „ciepły” kontakt z Klientami. zlokalizowane w Knurowie, nowoczesne
zaplecze technologiczne z laboratorium oraz działem rozwoju, pozwala na stałe rozwijanie oferty i wytwarzanie rozwiązań w pełni dopasowanych do indywidualnych wymagań odbiorców. – Staramy się poznać naszych odbiorców i ich potrzeby. Każdy z partnerów, z którymi współpracujemy jest traktowany indywidualnie – mówi Maciej Ślączka, Prezes i jeden z założycieli AIB. – Wierzymy, że dobry kontakt powinien być podstawą
każdej relacji biznesowej. Ścisła współpraca z odbiorcami pozwala nam wytwarzać produkty optymalnie dopasowane do specyfiki danej inwestycji – podkreśla Maciej Ślączka. dzięki takiemu elastycznemu podejściu,
zindywidualizowana oferta aib zdecydowanie wyróżnia się na rynku.

● Działalność nie tylko produkcyjna
Funkcjonowanie aib wybiega poza aspekt produkcyjny. Spółka jest silnie związana z regionem, w którym
działa i aktywnie wspiera lokalną społeczność. Poprzez różne formy pomocy wspomogła już szereg inicjatyw społecznych – biegi uliczne organizowane przez amatorski Klub biegacza w Knurowie oraz instytucje,
których działalność jest istotna z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców – np. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach czy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w zabrzu.
Firma należy do związku Polskie okna i drzwi, organizacji zrzeszającej producentów, dystrybutorów i dostawców stolarki budowlanej. jako członek Poid, aib aktywnie uczestniczy w realizowanych przez niego
działaniach służących rozwojowi całej branży. Prezes spółki – Maciej Ślączka jest laureatem orła Polskiej
Stolarki w kategorii „osobowość Roku branży Stolarki budowlanej 2012”. nagroda została przyznana za szczególne zasługi laureata dla rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej.
Wysoka jakość oferowanych produktów, indywidualne podejście do odbiorców, zaufanie partnerów handlowych oraz działalność właścicieli firmy pokazują, że aib to wiarygodne przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku.

tARgI BUdOWNIctWA W BIElskU-BIAłEJ

44 Międzynarodowe targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Pod znakiem efektywności
energetycznej
od 27 do 29 września w bielsku-białej odbywało się największe w południowej Polsce spotkanie profesjonalistów i inwestorów branży budowlanej – 44. edycja Międzynarodowych targów
budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. W imprezie wzięła udział
Śląska izba budownictwa, która miała na targach swoje stoisko.
tematem przewodnim targów było podnoszenie efektywności
energetycznej budowanych obiektów, a także optymalne zarządzanie energią w trakcie ich eksploatacji – 4 x E czyli ekonomia,
energooszczędność, ekologia oraz efektywność. targom towarzyszyły wydarzenia takie jak: seminaria, pokazy i prezentacje innowacyjnych produktów na specjalnej Wyspie nowości.
Podczas trzech dni targowych swoją ofertę zaprezentowało 180
firm z Polski i zagranicy z ofertą obejmującą wszystkie etapy realizacji budowy, od fundamentu po dach.
Dokończenie na str. 62
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11 listopada 2012 r. odszedł od nas
śp. mgr stanisław Krzyżaniak

Wspomnienie
o Staszku
Stanisław Krzyżaniak jako młody
podchorąży Wojska Polskiego

11 listopada ubiegłego roku odszedł
na wieczną wartę śp. mgr Stanisław
KRzyŻaniaK, dla nas Staszek, człowiek skromny, lecz wielkiego ducha, humanista, budowlaniec, pisarz i poeta,
globtroter zakochany w tatrach.
zdążył opisać swój wielce złożony
jakże polski los, los wielkopolskiego
młodzieńca, podchorążego armii Poznań wiozącego ważne dokumenty
wojskowe aż na kresy wschodnie Rzeczypospolitej. na wschodzie został internowany przez armię czerwoną i później „sprawdzano go” w Starobielsku
i ostaszkowie czy przypadkiem jednak
nie jest oficerem. Wymieniono go – jak
większość Wielkopolan i Pomorzan
w brześciu nad bugiem – na jeńca niemieckiego. od niemców Stanisław
Krzyżaniak dostał numer 40074 i został skierowany do austriackich
kamieniołomów. Później
odbywał swoją długoletnia je niec ką nie wo lę
w licz nych sta la gach
i oflagu. o tych wszystkich przeżyciach napisał
w książce pt. „... a losem
naszym Polski los”.
Wy zwo lo ny
przez
aliantów zachodnich, podejmuje zaraz po kapitulacji niemiec działalność
kul tu ral no -oświa to wą,
a dodać należy, że umiłowanie poezji i teatru

miał po prostu w genach. Podjął również w tym czasie studia na obczyźnie
w Getyndze (Goettingen).
z obczyzny wrócił do swej ojczyzny,
swojego kraju, tego kraju, który był mu
zawsze bliski. ukończył studia na akademii Handlowej w Poznaniu, a następnie podjął pracę w Szczecinie. Stąd tzw.
„dynamika dziejów”, a w tym głównie
burzliwy rozwój śląskiego budownictwa,
sprowadził go na ziemię śląską, hołdującą podobnie jak Wielkopolska zasadom pracy organicznej. Kierował sprawami ekonomiki, utworzonego, nowego
zjednoczenia budownictwa Miejskiego
(w roku 1954/55) w tychach, skupiającego liczną rodzinę pracowniczą delego wa nych uprzed nio do bu do wy
miasta nowe tychy pracowników Po-

64 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013

znańskiego zjednoczenia budownictwa
Miejskiego nr 1 i 2, Kaliskiego i bytomskiego Pb, itd.) integrując skutecznie załogę pracowniczą.
z Kombinatu „GoP Południe” przeszedł do Śląskiego zjednoczenia budownictwa Miejskiego w Katowicach,
pełniąc obowiązki asystenta generalnego dyrektora. dał się poznać jako
współredaktor dwutygodnika „budowlani”. Pisał do niego wiersze ośmieszające znane nieprawidłowości i skutecznie odpierał niezasłużone zarzuty
miejscowej prasy.
jak bardzo chciałoby się do lektury
„budowlani” wrócić, powspominać niegdysiejsze czasy. niestety, mimo słusznego wieku, za szybko odszedł. tyle
miał jeszcze do przekazania. czerpaliśmy z jego dorobku.
Podczas różnych uroczystości upajaliśmy się jego
poetycznymi uniesieniami,
staraliśmy się zrozumieć
losy, dylematy, zaangażo wa ne go w bie żą ce
sprawy człowieka realizującego swoje życiowe credo „bóG, HonoR, ojczyzna… i Rodzina”
w warunkach odbudowującego się i rozwijającego
kraju, m.in. poprzez udział
kombatantów drugiej wojny światowej. Potrafiliśmy
się różnić pięknie, nigdy
nie wadziliśmy się. cecho-
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wał Staszka racjonalizm połączony
z konieczną odrobiną sceptycyzmu
zrozumiałą u tak wielostronnie doświadczonego człowieka, człowieka
o osobistym uroku, sprzeciwiającego się
powszechnej brutalizacji życia.
Rozmiłowany w janie Kochanowskim, wielkich romantykach, a. asnyku, j. Ka spro wi czu, imał się pió ra – był poetą, nie tylko w myślach,
piśmie, ale i w czynach. zawsze wierzył w lepsze jutro, lepszy świat. jego optymizm porażał. Mimo, że doświad czył naj gor sze go w okre sie
wojny ze strony niemców, nie żywił nigdy nienawiści do ludzi. Sam wielki patriota, dążył usilnie w kontakcie z kierownictwem szkoły średniej w RFn
do za dzierż gnię cia przy ja ciel skiej
współpracy z demokratycznie wychowanym pokoleniem uczniów tamtejszej szkoły średniej. nagrodzony został nie miec kim od zna cze niem
państwowym za przywoływanie przyjaźni polsko-niemieckiej.
od 1956 roku był członkiem Pzitb.
Przez cały okres pracy uczestniczył
i wspierał pracę Kół zakładowych.
W latach 1987 – 1990 był członkiem Katowickiego oddziału Pzitb.
był człon kiem Ko ła Se nio rów.
na spotkaniach z Seniorami opowiadał o swoich przeżyciach jako więzień
łagrów radzieckich w ostaszkowie.
Wiele razy na posiedzeniach Koła
cytował wiersze własnego autorstwa,
związane, między innymi ze swoimi
przeżyciami.

***

Moje epoki
W bezsenne noce
uśpione moce
z martwych powstają
świadectwo dając
pamięci znakom,
przebytym szlakom.
barwy młodości,
za szczęściem pościg,
lata dojrzałe,
ubogie w chwałę,
ale bogate
w doświadczeń szatę.
barwnej jesieni
nie pragnę zmienić.
Moje epoki!
znów sen głęboki.
(z tomiku
„Szepty i krzyki jesieni”)

za zasługi uhonorowany różnymi
odznaczeniami między innymi „Krzyżem
Kampanii Wrześniowej” nadanym przez
Rząd Rzecz po spo li tej Pol skiej na
uchodźstwie w londynie.
będzie Go nam zawsze bardzo brakowało. nie spotkamy Go na opłatku wigilijnym jak w latach ubiegłych.
Pochowany został w tychach, miejscu wybranym i ukochanym przez
sie bie, że gna ny z wiel kim ża lem
przez bar dzo licz nych przy ja ciół,
znajomych, w tym delegacje kombatantów.

Stanisława Krzyżaniak był niezwykłym człowiekiem, który jesienią życia,
na emeryturze, został poetą. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy
– Literatura, a zwłaszcza poezja, zawsze mnie interesowały – wspominał. – Moi ulubieni twórcy to Norwid,
Staff, Lechoń i Brandstatter. U Staffa
i Lechonia podoba mi się ich fascynacja dziełem stworzenia, która zdominowała i moją skromną twórczość. Każdemu z nich poświęciłem jakiś wiersz.
Poezja Stanisława Krzyżaniaka jest
subtelna, pełna efektownych metafor,
ale jednocześnie prosta, zrozumiała –
pisała o poecie z tych jolanta Pierończyk w „dzienniku zachodnim”.
Nigdy nie miałem ambicji skrywać
moich myśli na drugim czy trzecim
dnie – tłumaczył. – Zawsze chciałem,
by czytelnik nie miał problemów z ich
odczytaniem.
Poezję pana Stanisława pochwalił
sam jan Paweł ii, któremu poeta przesłał wydaną w roku 2003 „Suitę tatrzańską”. jego wiersze znajdują się
w różnych antologiach. jeden z nich
– „Rapsodia starobielska” – trafiła do wydanej w uSa książki pt. „Katyń w literaturze”. Międzynarodowa antologia poezji,
prozy i dramatu”. a potem wszystkie
osiem tomików trafiły do biblioteki polskiej
w brukselskiej siedzibie unii Europejskiej.
Wiersz „Moje epoki” był próbą posumowania przez pana Stanisława tak bogatego w wydarzenia życia.

Okładki tomików wierszy autorstwa Stanisława Krzyżaniaka
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zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
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Pod znakiem
efektywności energetycznej
Dokończenie ze str. 59
Wystawcy promowali m.in. tanie budownictwo energooszczędne, sposoby na obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz solidne materiały, urządzenia i estetyczne wyposażenie wnętrz. osoby zainteresowane tą tematyką odnalazły wiele inspirujących propozycji i rozwiązań wśród ekspozycji. najciekawsze rozwiązania nagrodzone zostały
w konkursie targowym o złoty Filar budownictwa, nagrody do konkursu ufundowały też
Śląska izba budownictwa oraz Śląski Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
tar gi od wie dzi ło pra wie 6 tys. go ści, wśród nich in we sto rzy, fir my wy ko naw cze,
przed sta wi cie le bran ży bu dow la nej, ar chi tek ci.
znaczna część zwiedzających to goście z czech i Słowacji, bowiem dla inwestorów
zza południowej granicy polskie materiały budowlane są atrakcyjne cenowo i jakościowo.
zainteresowaniem cieszyły się prezentacje i pokazy na Wyspie nowości, wiele osób
skorzystało też z towarzyszącym targom wykładów i prelekcji.
organizatorzy dziękując wystawcom i gościom targów już zapraszają wszystkich na wiosenną edycję targów twój dom '2014 w dniach 11-13 kwietnia 2014 r.

66 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013

