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Integracja i konsolidacja
Śląskich Budowlanych

v-lEcIE fORUM BUdOWNIctWA ŚląskIEgO

5 lat te mu, czy li w 2008 ro ku, sa mo rzą dy go spo dar cze i za wo do we bu dow nic twa re -
gio nu, w tym gór ni cze go, a na stęp nie eko lo gii i za rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi, za war -
ły po ro zu mie nie o utwo rze niu plat for my współ dzia ła nia ja ko Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go. Gru pu je obec nie 16 uczest ni ków, a wśród nich Po li tech ni kę Ślą ską
i czę sto chow ską. Re pre zen tu je po nad 40 ty się cy osób ja ko ka dra in ży nie ryj no -tech -
nicz na i bli sko 300 or ga ni za cji go spo dar czych. 

ta współ pra ca, in te gra cja i kon so li da cja or ga ni za cji po za rzą do wych re gio nu ślą skie -
go le gi ty mu je się wie lo ma wspól ny mi, kon kret ny mi przed się wzię cia mi. naj waż niej -
szym z nich jest uzgad nia nie, for mu ło wa nie i re pre zen to wa nie wspól ne go sta no wi -
ska do pro jek tów le gi sla cyj nych Rzą du i Par la men tu w ob sza rze in we sty cji
i bu dow nic twa, a zwłasz cza w za kre sie pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, pra wa bu dow la ne go, sys te mu za mó wień pu blicz nych, kształ ce nia kadr dla bu -
dow nic twa na po zio mie śred nim i wyż szym. 

te wła śnie klu czo we za gad nie nia, ma ją ce za pew nić wie lo krot nie po stu lo wa ne sys -
te mo we i kom plek so we zre for mo wa nie pra wa pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych,
są przed mio tem de bat co rocz nych „Se mi na riów Bu dow la nych” w ustro niu oraz kon -
fe ren cji me ry to rycz nych „Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”
or ga ni zo wa nych w Sa li Sej mu Ślą skie go z udzia łem człon ków rzą du, po słów sej mo -
wej ko mi sji in fra struk tu ry, władz wo je wódz twa oraz kra jo wych i re gio nal nych or ga ni -
za cji po za rzą do wych bu dow nic twa. od trzech lat kon fe ren cje te są przed się wzię ciem
skła do wym Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich Przed się biorstw w Ka to -
wi cach, któ re go or ga ni za to rem jest Re gio nal na izba Go spo dar cza w Ka to wi cach. 

otwar te jest py ta nie – czy te wspól ne dzia ła nia przy no szą ocze ki wa ny sku tek
w po sta ci pro jek tów no wych ustaw? jak do tąd po ło wicz ny. tryb i pro ce du ry le -
gi sla cyj ne są na zbyt dłu go trwa łe, żmud ne, pod da wa ne wie lo krot nym uzgod nie -
niom re sor to wym i kon sul ta cjom spo łecz nym. W ostat nich mie sią cach bie żą ce -
go ro ku na stą pił istot ny po stęp. W sierp niu br. Rząd za twier dził za ło że nia zmia ny
usta wy Pra wo bu dow la ne, któ re Wi ce mi ni ster trans por tu, bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej – Pan Ja nusz Żbik omó wił i uza sad nił w trak cie „V Ślą skie go Fo -
rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” w dniu 18 wrze śnia br. W tym
sa mym ter mi nie po wo ła na przez Ra dę Mi ni strów Ko mi sja Ko dy fi ka cyj na Pra wa
bu dow la ne go opu bli ko wa ła Te zy przy szłe go Ko dek su Urba ni stycz no -Bu dow -
la ne go. or ga ni za cje po za rzą do we bu dow nic twa for mu ją obec nie swe oce ny wo -
bec tych pro jek tów.

Sta łym te ma tem prac uczest ni ków Fo rum są oce ny funk cjo no wa nia ryn ku za mó -
wień pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne. Ry nek ten jest zde ter mi no wa ny bar dzo
sil ną kon ku ren cją przed się biorstw o re ali za cję no wych kon trak tów bu dow la nych, a któ -
ra zwięk sza się w okre sie spad ku in we sty cji pu blicz nych. bez po śred nim na stęp stwem
tej ry wa li za cji jest skła da nie dum pin go wych ofert o zna mio nach „ra żą co ni skiej ce -
ny”. Wpro wa dze nie roz wią zań słu żą cych sku tecz nej iden ty fi ka cji i eli mi na cji z po -
stę po wań ofert z „ra żą co ni ską ce ną” oraz se lek cji i wy bo ru wia ry god nych wy ko naw -
ców in we sty cji jest nie zmien nie naj waż niej szym na szym wspól nym po stu la tem.
ocze ki wa ne zmia ny praw ne zo sta ły uję te w no wych dy rek ty wach, sek to ro wej i kla -
sycz nej Par la men tu Eu ro pej skie go. W znacz nym za kre sie, tak że w obec nie pro ce -
do wa nym przez sej mo we ko mi sje, po sel skie go pro jek tu zmia ny usta wy: – Pra wo za -
mó wień pu blicz nych. 

Ko lej ną ini cja ty wą uczest ni ków Fo rum pod ję tą trzy la ta te mu jest or ga ni zo wa -
nie kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”, któ re go ce lem jest do ku men to wa nie wy so kiej
atrak cyj no ści in we sty cyj nej i go spo dar czej wo je wódz twa ślą skie go. na stę pu je to
po przez pu blicz ną pre zen ta cję wa żą cych dla re gio nu oraz spraw nie, ter mi no wo
i pro fe sjo nal nie zre ali zo wa nych przed się wzięć in we sty cyj nych. ich in we sto rzy oraz
or ga ni za cje wy ko naw cze są wy róż nia ne nada wa niem „Ślą skiej Wiel kiej Na gro -
dy Bu dow nic twa” oraz na gro dą dla osób in dy wi du al nych z ty tu łem „Au to ry -
tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”. 

Wy róż nie nia te są wrę cza ne w trak cie co rocz nych Ga li Bu dow nic twa, ja ko już wiel -
ce tra dy cyj ne go spo tka nia in te gra cyj ne go śro do wisk bu dow la nych kra ju i re gio nu, ukie -
run ko wa ne go na umac nia nie wza jem nej współ pra cy i ko ope ra cji, wraz z ho no ro wa -
niem wy bit nych po sta ci two rzą cych hi sto rię go spo dar czą pol skie go bu dow nic twa
Ty tu łem wraz z Me da lem – „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”. 

Ślą ska izba bu dow nic twa
w Katowicach

Prezydent izby

Przewodniczący
Forum budownictwa Śląskiego

– Tadeusz Wnuk



Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013 5

v-lEcIE fORUM BUdOWNIctWA ŚląskIEgO

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

Kon fe ren cji me ry to rycz nych „Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” or ga ni zo wa ne co roku w Sa li Sej mu Ślą skie go

Obchody „Dnia Budowlanych”

Działalność Forum Budownictwa Śląskiego jest dokumentowana w naszym czasopiśmie

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle

w obiektywie



6 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013

dZIAłANIA RZądU

– Przed Pol ską otwie ra się no wa – na -
dal bar dzo ko rzyst na – per spek ty wa fi -
nan so wa nia unij ne go 2014-2020. Pol -
ska otrzy ma na re ali za cję po li ty ki
spój no ści 72,9 mld eu ro. Pro szę opi sać
sze rzej no we pro gra my ope ra cyj ne. 

– Gdy prze li czy my ce ny sta łe na bie żą -
ce, oka że się, że kwo ta ja ką otrzy ma my
na re ali za cję po li ty ki spój no ści wzra sta
do ok. 82,5 mld eu ro. W no wej per spek ty -
wie re ali zo wa nych bę dzie sześć pro gra mów
kra jo wych, w tym je den po nadre gio nal ny dla
Pol ski Wschod niej oraz 16 re gio nal nych. Po -
dob nie, jak obec nie naj więk szy, bę dzie
Pro gram in fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-
2020. Po nad 2,7 mld eu ro z uE prze zna czy -
my na wspar cie zrów no wa żo ne go roz wo ju
kra ju, pro jek ty trans por to we, śro do wi sko we,
ener ge tycz ne, ale też z za kre su ochro ny
zdro wia i kul tu ry. Ko lej ny to in te li gent ny Roz -
wój z bu dże tem po nad 8,6 mld eu ro. W nim
sta wia my na dzia ła nia po bu dza ją ce in no wa -
cyj ność i kon ku ren cyj ność go spo dar ki,
głów nie po przez wzmoc nie nie współ pra cy
sek to rów biz ne su i na uki i sku tecz ne prze -
kształ ca nie po my słów w pro duk ty, usłu gi,
tech no lo gie. bli sko 4,4 mld eu ro Pro gra mu
Wie dza Edu ka cja Roz wój zo sta nie prze zna -

czo ne na wy bra ne po li ty ki pu blicz ne, m. in
w za kre sie za trud nie nia, edu ka cji, szkol nic -
twa wyż sze go, wspie ra nia dzia łal no ści
przed się biorstw, zwal cza nia ubó stwa czy
lep szej le gi sla cji. W tym pro gra mie do -
stęp ne bę dą środ ki ini cja ty wy na rzecz za -
trud nie nia osób mło dych. no wo ścią, w po -
rów na niu z obec nym okre sem, jest Pol ska
cy fro wa – pro gram z pu lą fun du szy po -
nad 2,2 mld eu ro, któ ry ma za pew nić do stęp
do szyb kie go in ter ne tu, efek tyw nych i przy -
ja znych użyt kow ni kom e -usług pu blicz nych
oraz pod nieść po zio mu kom pe ten cji cy fro -
wych spo łe czeń stwa. tak jak w la tach 2007-
2013, wo je wódz twa wschod niej czę ści kra -
ju otrzy ma ją do dat ko we środ ki, któ re
uzu peł nią dzia ła nia pro gra mów re gio nal nych
i po zo sta łych kra jo wych. 2,1 mld eu ro
z Pro gra mu Pol ska Wschod nia zo sta nie
skie ro wa ne przede wszyst kim na dzia ła nia
przy czy nia ją ce się do wzro stu kon ku ren cyj -
no ści i in no wa cyj no ści ma kro re gio nu.

uzu peł nie niem pro gra mów ogól no pol -
skich bę dą te re ali zo wa ne z po zio mu re gio -
nal ne go – na cisk zo sta nie po ło żo ny przede
wszyst kim na wspie ra nie przed się bior czo -
ści, edu ka cji, za trud nie nia i włą cze nia spo -
łecz ne go, tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni -

ka cyj nych, in fra struk tu ry ochro ny śro do wi -
ska, ener ge ty ki oraz trans por tu. 

– Czym no wa per spek ty wa fi nan so wa -
nia róż ni się od tej z lat 2007-2013? 

– Śro dek cięż ko ści zo sta nie prze su nię ty
na dzia ła nia in no wa cyj ne oraz ta kie, któ re
w naj lep szy spo sób wy ko rzy sta ją po ten cja -
ły re gio nów. trud no jed nak mó wić o in no -
wa cyj nej i kon ku ren cyj nej go spo dar ce bez
opar cia jej na do brze funk cjo nu ją cej  in fra -
struk tu rze. dla te go naj wię cej pie nię dzy
prze zna cza my na roz wój po łą czeń ko le jo -
wych i dro go wych, in we sty cje w ochro nę śro -
do wi ska czy ener ge ty kę, zwłasz cza „zie lo -
ną”. Przy szła per spek ty wa to czas re ali za cji
przed się wzięć, z któ rych efek tów bę dzie my
ko rzy stać jesz cze dłu go po ich za koń cze niu.
Wspar cie po win no być więc ukie run ko wa -
ne na te ob sza ry, któ re w naj więk szym stop -
niu przy czy nia ją się do po pra wy wzro stu
i za trud nie nia, zmian struk tu ral nych i mo der -
ni za cji go spo dar ki oraz do zwięk sze nia za -
an ga żo wa nia fi nan so we go sek to ra pry wat -
ne go w ba da nia i roz wój. Wzmoc nie niu
ule gnie wy miar miej ski po li ty ki spój no ści,
a tak że ro la in stru men tów zwrot nych, któ -
re bę dą mo gły być sze rzej sto so wa ne niż
obec nie. 

Sta wia my na in no wa cje 
i wy ko rzy sta nie
po ten cja łu re gio nów

Roz mo wa
z AdA MEM ZdZIE BłO,
se kre ta rzem sta nu
w Mi ni ster stwie
Roz wo ju Re gio nal ne go
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du że zmia ny na stą pią w pro gra mach re -
gio nal nych – sa mo rzą dy wo je wództw bę dą
za rzą dzać więk szą pu lą Fun du szy Eu ro pej -
skich, co ozna cza też wzrost ich od po wie -
dzial no ści za pro wa dzo ną w kra ju po li ty kę roz -
wo ju. W la tach 2007-2013 dys po no wa ły
ok. 25 proc. wszyst kich otrzy ma nych przez
Pol skę środ ków unij nych. W przy szłym bu -
dże cie bę dzie to nie mal 40 proc. Pro gra my
bę dą dwu fun du szo we, co ozna cza, że bę dą
łą czyć dzia ła nia in fra struk tu ral ne, go spo -
dar cze i spo łecz ne. Po zwo li to na jesz cze
efek tyw niej sze wy da wa nie unij nych środ ków,
do pa so wa nie wspar cia do wy stę pu ją cych
na da nym te ry to rium po trzeb i re ali za cję kom -
plek so wych przed się wzięć. 

– Ja kie no we in stru men ty po ja wią się
w la tach 2014-2020? 

– no wo ścią bę dą zin te gro wa ne in we sty -
cje te ry to rial ne – wspól nie usta lo ne przez
mia sta i gmi ny je ota cza ją ce ce le do osią -
gnię cia i przed się wzię cia do re ali za cji. Pol -
ska bę dzie ko rzy sta ła tak że ze wspo mnia -
nych wcze śniej środ ków dla mło dych
bez ro bot nych oraz z in stru men tu Łą cząc Eu -
ro pę, któ ry wes prze pro jek ty in fra struk tu ral -
ne w ob sza rze trans por tu, ener ge ty ki i tech -
no lo gii in for ma cyj nych. Po ja wi się tak że
Kon trakt te ry to rial ny, czy li umo wa po mię dzy
rzą dem a sa mo rzą dem na re ali za cję przed -
się wzięć, z jed nej stro ny prio ry te to wych dla
roz wo ju re gio nów, a z dru giej, wpi su ją -
cych się w okre ślo ną przez rząd po li ty kę roz -
wo ju. Po zwo li on na lep szą ko or dy na cję in -
we sty cji fi nan so wa nych z róż nych źró deł, m.
in Fun du szy Eu ro pej skich.

– Kie dy be ne fi cjen ci bę dą mo gli się
ubie gać o wspar cie?

– W wa rian cie opty mi stycz nym, pierw sze
kon kur sy bę dą mo gły być ogło szo ne w dru -
giej po ło wie przy szłe go ro ku. Mu si my pa mię -
tać, że w tej kwe stii nie wszyst ko za le ży
od nas, ale ro bi my wszyst ko, by być go to -
wym do wdra ża nia no wej pu li unij nych
środ ków moż li wie jak naj szyb ciej. do koń -
ca ro ku chce my prze ka zać Ko mi sji za -
twier dzo ny przez Ra dę Mi ni strów pro jekt
umo wy Part ner stwa, a na stęp nie pro jek ty
wszyst kich pro gra mów. W uwa gi na to, że
na bie żą co in for mu je my ją o ko lej nych eta -
pach przy go to wań do no we go okre su pro -
gra mo wa nia, ofi cjal ne ne go cja cje po win ny
prze bie gać spraw nie.

– A co z po dat kiem VAT, po zio mem do -
fi nan so wa nia? Mó wi się o wzro ście zna -
cze nia in stru men tów zwrot nych, co to
ozna cza w prak ty ce? 

– Pod czas szczy tu bu dże to we go usta lo no,
że Vat bę dzie kosz tem kwa li fi ko wa nym, co
ozna cza utrzy ma nie moż li wo ści je go re fun -
da cji. to bar dzo do bra wia do mość, zwłasz -
cza dla sa mo rzą dów. dzię ki te mu wy dat ki
sek to ra pu blicz ne go na wkład wła sny bę dą
mniej sze o po nad 7 mld eu ro. nie zwy kle istot -
ne jest tak że utrzy ma nie mak sy mal ne go
po zio mu do fi nan so wa nia unij ne go do re ali -
zo wa nych pro jek tów w wy so ko ści 85 proc.
dzię ki te mu na współ fi nan so wa nie kra jo we
sek tor pu blicz ny wy da ok. 11 mld eu ro mniej.

na to miast in stru men ty zwrot ne bę dą mo -
gły być sto so wa ne w szer szym za kre sie niż

obec nie, przy kła do wo przy in we sty cjach
z za kre su efek tyw no ści ener ge tycz nej lub
od na wial nych źró deł ener gii do to wa nych
z Pro gra mu in fra struk tu ra i Śro do wi -
sko 2014-2020 oraz pro gra mów re gio nal -
nych. Moż li we też bę dzie łą cze nie wspar cia
zwrot ne go z do ta cyj nym. do ta cje po zo -
sta ną głów nym źró dłem fi nan so wa nia in we -
sty cji, jed nak zwięk szy się pu la środ ków
prze zna czo na na in stru men ty zwrot ne. na -
szym ce lem jest to, by środ ki do cie ra ły
do osób, któ re rze czy wi ście ich po trze bu ją.
chce my by w ko lej nych la tach by ły one jesz -
cze bar dziej do pa so wa ne do po trzeb ryn ku.
Po win ny przede wszyst kim wspie rać te
przed się wzię cia, któ re ge ne ru ją do chód. 

– Na czym do kład niej bę dzie po le gał
pro gram ope ra cyj ny do ty czą cy in fra -
struk tu ry i śro do wi ska – i w ja ki spo sób
od no si się do woj. ślą skie go?

– Fun du sze Pro gra mu in fra struk tu ra i Śro -
do wi sko 2014-2020 zo sta ną prze zna czo ne
m.in. na wspar cie go spo dar ki ni sko emi syj nej,
ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go, prze ciw -
dzia ła nie i ada pta cję do zmian kli ma tu,
trans port czy in we sty cje istot ne dla sek to ra
kul tu ry. W no wym pro gra mie więk szy na cisk
po ło ży my na wspar cie go spo dar ki sku tecz -
nie i od po wie dzial nie ko rzy sta ją cej z do stęp -
nych za so bów, przez co sprzy ja ją cej śro do -
wi sku i bar dziej kon ku ren cyj nej eko no micz nie.
na zna cze niu zy ska ją też pro jek ty do ty czą -
ce bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go i ochro -
ny zdro wia. naj wię cej środ ków za si li przed -
się wzię cia trans por to we. Mu si my pa mię tać,
że fun du sze w pro gra mie in fra struk tu ra
i Śro do wi sko de dy ko wa ne są po szcze gól nym
sek to rom, a nie re gio nom. Wspie ra ne ob sza -
ry ma ją istot ny wpływ dla roz wo ju ca łe go kra -
ju. Po trze by in we sty cyj ne we wszyst kich
wy mie nio nych dzie dzi nach są na dal du że, za -
rów no na Ślą sku ja ki i w po zo sta łych wo je -
wódz twach. no wy pro gram stwa rza więc
moż li wo ści na do koń cze nie bu do wy i mo der -
ni za cji dróg oraz po łą czeń ko le jo wych, na in -
we sty cje do ty czą ce m.in. śro do wi ska, ener -
ge ty ki czy też ochro ny zdro wia.

– Pro gra my ope ra cyj ne 2014-2020 kła dą
na cisk na roz wój re gio nów. Ja kie szan se
sto ją przed woj. ślą skim? Ja kie przy kła do -
we in we sty cje bę dą mo gły być zre ali zo wa -
ne w na szym re gio nie i ja ka kwo ta do fi nan -
so wa nia unij ne go – wstęp nie – bę dzie
mo gła tu być roz dy spo no wa na?

– bez dzia łań po dej mo wa nych z po zio mu
re gio nal ne go, nie moż na mó wić o roz wo ju
kra ju. Sa mo rzą dy wo je wództw bę dą dys po -
no wać więk szą niż obec nie pu lą eu ro pej -
skich pie nię dzy, z któ rych naj kró cej mó wiąc,
fi nan so wa ne bę dę pro jek ty o zna cze niu wo -
je wódz kim i lo kal nym. W ra mach pro gra mu
re gio nal ne go na Śląsk tra fi po nad 3,4 mld
eu ro, któ re bę dą mo gły być prze zna czo ne
na re ali za cję pro jek tów re wi ta li za cyj nych, in -
fra struk tu ral nych czy też zwią za nych z roz -
wo jem przed się bior czo ści, wpi su ją cych się
w ob sza ry wska za ne ja ko tzw. in te li gent ne
spe cja li za cje, sta no wią ce po ten cjał roz wo -
jo wy re gio nu. Ślą ski sa mo rząd wska zu je
na ener ge ty kę, me dy cy nę oraz tech no lo gie
in for ma cyj ne i ko mu ni ka cyj ne.

– Mi ni ster stwo ak tyw nie uczest ni czy
w pra cach nad no wy mi za sa da mi i sys -
te mem in we sto wa nia pie nię dzy unij -
nych. Na czym po le ga pro jekt opra co wa -
nej przez tzw. usta wy po mo sto wej?

– Stwa rza ona ra my praw ne dla pro ce su
zwią za ne go z przy go to wy wa niem no wej
per spek ty wy, uwzględ nia jąc rów nież za pi sy
unij nych roz po rzą dzeń. do usta wy wpro wa -
dzi li śmy de fi ni cję do ku men tów stra te gicz -
nych – umo wy Part ner stwa oraz pro gra mów
słu żą cych jej re ali za cji, okre śla jąc tryb ich
opra co wy wa nia i przyj mo wa nia. Pro jekt roz -
sze rza ka ta log za dań mi ni stra wła ści we go
do spraw roz wo ju re gio nal ne go, m.in. o kom -
pe ten cje w za kre sie po li ty ki miej skiej. W ce -
lu uspraw nie nia za rzą dza nia roz wo jem,
w usta wie po wią za no dzia ła nia spo łecz no -
-go spo dar cze z prze strzen ny mi, a dla
wzmoc nie nia te ry to rial ne go po dej ścia po li -
ty ki roz wo ju, wpro wa dzi li śmy m.in. de fi ni cję
pla no wa nia prze strzen ne go. umo co wa no
w niej tak że po ję cie kon trak tu te ry to rial ne -
go, któ ry po zwo li do sto so wać dzia ła nia rzą -
do we i sa mo rzą do we oraz spo sób fi nan so -
wa nia in we sty cji do spe cy ficz nych po trzeb
i moc nych stron każ de go re gio nu. 

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li:
aGniESz Ka ziE liń SKa

i da niEl biE nEK

zdję cia: mat. pra so we

Adam ZdZie bło (ur. 1974 r.) po cho dzi z Ryb ni -
ka. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go. Ukoń czył po dy -
plo mo we stu dia z za kre su in te gra cji eu ro pej skiej
w Ośrod ku Stu diów Eu ro pej skich Uni wer sy te tu
Ślą skie go. Jest ko or dy na to rem pro jek tów eu ro -
pej skich i współ twór cą Pro gra mu Roz wo ju Sub -
re gio nów (po ziom NUTS III) w za kre sie efek tyw -
ne go wy ko rzy sty wa nia środ ków unij nych.
Na sta no wi sko se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Roz wo ju Re gio nal ne go zo stał po wo ła ny 16 lu te -
go 2010 r. Od 12 stycz nia 2009 r. do 15 lu te -
go 2010 r. peł nił funk cję pod se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go. Przed ob -
ję ciem funk cji pod se kre ta rza sta nu był sze fem ga -
bi ne tu po li tycz ne go MRR; wie lo let nim pra cow ni -
kiem, a na stęp nie dy rek to rem Związ ku Gmin
i Po wia tów Sub re gio nu Za chod nie go Wo je wódz -
twa Ślą skie go z sie dzi bą w Ryb ni ku.
Adam Zdzie bło jest rów nież sa mo rzą dow cem.
Bę dąc rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie -
go III ka den cji współ prze wod ni czył pra com Ko -
mi sji Roz wo ju i Za go spo da ro wa nia Prze strzen -
ne go oraz Ko mi sji ds. Roz wo ju Sa mo rzą dów,
Przed się bior czo ści i Pro mo cji Re gio nu. Po nad -
to, pra co wał w Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Ko mi sji
Współ pra cy Za gra nicz nej i In te gra cji Eu ro pej skiej.
W wy bo rach par la men tar nych w 2011 ro ku uzy -
skał man dat se na to ra.
Wraz z żo ną Gra ży ną miesz ka w Żo rach. Adam
Zdzie bło jest lau re atem pre sti żo wej na gro dy
„Pho enix Sa rien sis” nada wa nej oso bom i in sty -
tu cjom w szcze gól ny spo sób dba ją cym o wi ze -
ru nek mia sta i pro mu ją cym je na fo rum re gio -
nu i kra ju.
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unia Eu ro pej ska spra wi ła nam ostat nio
dwie nie spo dzian ki. z pierw szej mo gą być
wy jąt ko wo za do wo le ni stu den ci. na no wą
wer sję od świe żo nej wer sji sztan da ro we -
go unij ne go pro gra mu wy mian stu denc kich
Era smus+ prze zna czo no pra wie 15 mi liar -
dów eu ro. to bar dzo do bra wia do mość,
szcze gól nie dla te go, że wśród pol skich stu -
den tów pro gram cie szy się bar dzo du żą
po pu lar no ścią – już po nad 130 tys. stu den -
tów sko rzy sta ło z te go pro gra mu umoż li -
wia ją ce go wy mia nę stu denc ką za gra ni -
cą, do te go Pol ska na le ży do kra jów
naj le piej wy ko rzy stu ją cych przy zna ne
środ ki pro gra mu Era smus. 

ale nie tyl ko stu den ci ma ją po wo dy
do za do wo le nia. Ko mi sja Eu ro pej ska za -
in au gu ro wa ła wła śnie no wy pro gram ra mo -
wy dla ba da czy, na ukow ców i przed się bior -
ców – Ho ry zont 2020. choć do roz po czę cia
no wej per spek ty wy fi nan so wej na la -
ta 2014-2020 po zo sta ło jesz cze kil ka na -
ście ty go dni, sam pro gram już wy star to wał.
Ho ry zont 2020 to po nad 70 mi liar dów eu -
ro na ba da nia i wspie ra nie in no wa cyj ne -

go po ten cja łu Eu ro py. unia Eu ro pej ska
przo du je na świe cie w wie lu tech no lo giach,
ale za rów no tra dy cyj ne po tę gi go spo dar -
cze, jak i go spo dar ki wscho dzą ce sta no -
wią dla niej co raz więk szą kon ku ren cję. nie
za po mi naj my, że sil na po zy cja li de ra w tak
waż nych dzie dzi nach jak ba da nia, tech no -
lo gie i in no wa cje to rów nież wię cej miejsc
pra cy, wzrost go spo dar czy oraz pod nie sie -
nie ja ko ści ży cia Eu ro pej czy ków po przez
dzia ła nia na rzecz m.in. ochro ny zdro wia
i śro do wi ska, bez piecz niej szych pro duk tów
czy roz wo ju trans por tu. dla te go tak waż -
ne jest, aby wspie rać uzdol nio nych na -
ukow ców, za pew niać im do stęp do jak naj -
lep szej in fra struk tu ry ba daw czej oraz
mo ty wo wać fir my, a szcze gól nie MŚP,
do in we sty cji w in no wa cyj ne ba da nia we
wszyst kich klu czo wych dzie dzi nach na sze -
go ży cia. 

Ho ry zont 2020 opie ra się na trzech fi -
la rach. Pierw szy z nich na zy wa się: „do -
sko na łość w na uce” i de dy ko wa ny jest na -
ukow com. dru gi fi lar – „Wio dą ca po zy cja
w prze my śle” – to gran ty dla firm na pro -

jek ty z za kre su m.in. it, bio tech no lo gii, na -
no tech no lo gii czy tech no lo gii ma te ria ło -
wych. trze ci fi lar do ty czy wy zwań spo łecz -
nych i bę dzie fi nan so wał dzia ła nia
zwią za ne m.in. ze zdro wiem, zmia na mi de -
mo gra ficz ny mi, bez pie czeń stwem żyw no -
ści, trans por tem czy zrów no wa żo nym
rol nic twem i le śnic twem. 

Ho ry zont 2020 to wiel ka szan sa dla pol -
skich na ukow ców i firm. zgod nie z za pew -
nie nia mi Ko mi sji, kon kur sy bę dą ogła sza -
ne w try bie cią głym (pierw szy ma zo stać
ogło szo ny już w grud niu!) Po my śla no
rów nież o spe cjal nych gwa ran cjach dla
MŚP, aby za cho wać rów no wa gę mię dzy
du ży mi a ma ły mi pro jek ta mi, dla te go 20%
środ ków w dru gim i trze cim fi la rze tra fi tyl -
ko do MŚP. choć zda ję so bie spra wę, że
wnio sko wa nie o te go ty pu do fi nan so wa -
nie nie jest ła twe i wią że się z wie lo ma for -
mal no ścia mi, już te raz za chę cam do po -
szu ki wa nia in for ma cji na te mat moż li wo ści,
ja kie da je pro gram Ho ry zont 2020, bo jest
to rów nież wiel ka szan sa dla na sze go re -
gio nu. 

Horyzont 2020 szansą 
dla naukowców, badaczy
i przedsiębiorców

EUROPARlAMENt
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– Go spo dar kę ście ko wą upo rząd ko wa -
no w wie lu czę ściach mia sta. Czy po zwo -
li ło to na kom plek so we roz wią za nie pro ble -
mu ście ków, czy pla no wa ne są ko lej ne
pra ce zwią za ne z tą dzie dzi ną? 

– Sys te ma tycz nie mo der ni zu je my sieć ka -
na li za cyj ną, głów nie na te re nach wschod nich,
co szcze gól nie przy czy nia się do roz wo ju bu -
dow nic twa jed no ro dzin ne go, któ re go pro gres
ob ser wu je my z każ dym mie sią cem. istot -
nym jest fakt, że gmi na jest cał ko wi tym wła -
ści cie lem spół ki Re jo no we Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu S.a.,
któ ra co rocz nie wy da je ol brzy mie środ ki na in -
we sty cje. 

– Wie le zro bio no w kwe stii dróg. Pro szę
opi sać naj waż niej sze in we sty cje dro go we.
Ile wy da no na po wsta nie no wej in fra struk -
tu ry, i ja kie kwo ty po zy ska no na no we
przed się wzię cia z fun du szy ze wnętrz -
nych? 

– So sno wiec już od wie lu lat po sia da świet -
ny układ dro go wy, dzię ki któ re mu ucho dzi
za mia sto bez „kor ków”, naj waż niej szym ce -

lem in we sty cji dro go wych jest mo der ni za cja
już ist nie ją cych bądź two rze nie no wych po łą -
czeń, któ re przy czy nią się do jesz cze bar dziej
zrów no wa żo ne go roz kła du ru chu dro go we go
lub uru cho mie nia no wych te re nów in we sty cyj -
nych. Przy kła dem ta kich dzia łań z wy ko rzy sta -
niem środ ków unij nych są: bu do wa dro gi
w Macz kach, dzię ki któ rej w ostat nim ro ku po -
ja wi ły się czte ry du że pod mio ty go spo dar cze;
po łą cze nie So sno wiec kie go Par ku na uko wo-
tech no lo gicz ne go z uli cą or ląt lwow skich, czy
mo der ni za cja uli cy bę dziń skiej. chciał bym
pod kre ślić, że mo der ni za cja – czy bu do wa dro -
gi to już nie tyl ko przy go to wa nie na wierzch ni,
ale też po pra wa in fra struk tu ry spor to wej i re -
kre acyj nej – bu do wa ście żek ro we ro wych, tras
rol ko wych, chod ni ków dla pie szych. dzię ki te -
mu po pra wią się ja kość ży cia miesz kań ców
i od wie dza ją cych mia sto.

W przy szło ści naj waż niej sze in we sty cje
dro go we bę dą zwią za ne z obiek ta mi in ży nie -
ryj ny mi jak mo sty, czy wia duk ty. Sta ra my się
to sy gna li zo wać in sty tu cjom usta la ją cym spo -
sób udzie la nia do fi nan so wa nia środ ka mi uE.

– Jed nym z prio ry te tów roz wo ju mia sta
w do ku men cie „Stra te gii Roz wo ju Mia sta
So snow ca do 2020 ro ku” jest roz bu do wa
i uno wo cze śnie nie sys te mu trans por to we -
go, ko mu ni ka cyj ne go i prze sy łu me diów.
Co już zre ali zo wa no w tej kwe stii, jak wy -
glą da ją pla ny mia sta na la ta ko lej ne? W ja -
kim stop niu in we sty cje są re ali zo wa ne
przy do fi nan so wa niu unij nym?

– tu rów nież ma my się czym chwa lić.
obec nie trwa ją pra ce przy bu do wie sie ci
sze ro ko pa smo wej. Pro jekt obej mu je bu do wę
sie ci pu blicz nej dla świad cze nia usług pu blicz -
nych on -li ne na ob sza rze gmi ny So sno wiec.
jest re ali zo wa ny w ra mach szer sze go przed -
się wzię cia pn. „Roz wój Spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go w za głę biu dą brow skim”, któ re go
gmi na So sno wiec jest Part ne rem Prze wod nim.
Pro jekt za kła da re ali za cję na stę pu ją cych ro -
dza jów za dań: po wsta nie in fra struk tu ry szkie -
le to wej do stę pu do sze ro ko pa smo we go in ter -
ne tu; po łą cze nie sie cią lo kal ną po wsta łą
na jej ba zie in sty tu cji gmin nych i waż nych jed -
no stek uży tecz no ści pu blicz nej; utwo rze nie pu -

Wywiad 
z Kazimierzem GórsKim,
prezydentem sosnowca 

Nowa infrastruktura
poprawia jakość życia
mieszkańców
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blicz nych punk tów do stę pu do in ter ne tu;
utwo rze nie cen trum za rzą dza nia sie cią lo kal -
ną i wy po sa że nie go w in fra struk tu rę te le in for -
ma tycz ną. W ra mach pro jek tu prze wi du je
się bu do wę sie ci szkie le to wej w tech no lo gii
świa tło wo do wej, (ok. 74 km). za sto so wa ne bę -
dą tu też róż ne go ro dza ju tech no lo gie ra dio -
we (Wi MaX, ra dio li nie). Sieć ma słu żyć
miesz kań com w spo sób po śred ni – po przez
udo stęp nie nie w spo sób – rów ny – sie ci ope -
ra to rom usług te le ko mu ni ka cyj nych, co wpły -
nie na zwięk sze nie kon ku ren cyj no ści na ryn -
ku i ewen tu al nie ob ni że nie cen na usłu gi
te le ko mu ni ka cyj ne oraz bez po śred ni po przez
sieć 48. pu blicz nych punk tów do stę pu do in -
ter ne tu w po sta ci 38. hot spo tów oraz 9. Pia -
Pów sta cjo nar nych. 

je śli cho dzi o trans port pu blicz ny – PKM
(Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej),
któ re go je ste śmy głów nym udzia łow cem,
w tym ro ku po że gnał ostat nie go ika ru sa i dys -
po nu je już cał ko wi cie no wym ta bo rem. W naj -
bliz szych la tach bę dzie my ta bor au to bu so wy
w dal szym cia gu uno wo cze śniać – uwzględ -
nia jąc przy tym przy stan ki, przej ścia pod ziem -
ne, (dzię ki któ rym ruch w So snow cu jest nie -
mal bez ko li zyj ny) – i wspo ma gać trans port
au to bu so wy po przez two rze nie sie ci ście żek
ro we ro wych.

– Mia sto sta wia na wzrost in no wa cyj no -
ści i kon ku ren cyj no ści go spo dar ki, tak waż -
nych w per spek ty wie do fi nan so wa nia eu -
ro pej skie go na la ta 2014 -2020. W mie ście
roz bu do wy wa na jest in fra struk tu ra uczel -
ni (m.in. po wstał no wy bu dy nek „Neo fi lo -
lo gii” UŚ), jak wpły wa to na two rze nie wi -
ze run ku no wo cze snej gmi ny?

– W ub. mie sią cu otwie ra li śmy no wy kam -
pus Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go – sze ścio -
kon dy gna cyj ny bu dy nek na uko wo-dy dak -
tycz ny o po wierzch ni 2.762 m kw. wraz
z peł nym za ple czem po miesz czeń to wa rzy -
szą cych (ze spo ły sa ni tar ne, so cjal ne, tech nicz -
ne, ma ga zy no we, klat ki scho do we, ze spo ły
dźwi go we, to a le ty dla osób nie peł no spraw -
nych), sa lą kom pu te ro wą, sa la mi se mi na ryj -
ny mi oraz sa lą au dy to ryj ną o po wierzch -
ni 493 m kw. mo gą cą po mie ścić jed no cze śnie
ok. 300 stu den tów. 

in we sty cja po zwo li ła za pew nić od po wied -
ni po ziom pro ce su dy dak tycz ne go dla stu den -
tów Ślą skie go uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Ka to wi cach. do te go na le ży do dać od da nie
do użyt ku kil ka lat te mu no wo cze sne go bu dyn -
ku „neo fi lo lo gii”, jak rów nież Wy dzia łu na uk
o zie mi. 

dzię ki tym in we sty cjom w szkol nic two wyż -
sze, o So snow cu mo że my mó wić ja ko o mie -
ście przy ja znym, otwar tym i gwa ran tu ją cym
swo im stu den tom edu ka cję na naj wyż szym,
no wo cze snym, spe cja li stycz nym sprzę cie
w kom for to wych wa run kach.

– za głę biow ska Stre fa Ak tyw no ści Go -
spo dar czej to m.in. te re ny pod in we sty cje
na te re nie Ma czek i Bo ru oraz So sno -
wiec ki Park Na uko wo – Tech no lo gicz ny
w Niw ce. Ja kich efek tów mia sto spo dzie -
wa się po tym pro jek cie i jak prze bie ga re -
ali za cja prac z nim zwią za nych?

– Re ali za cja za koń czy ła się rok te mu i te -
raz zbie ra my to co za sia li śmy. W So sno wiec -
kim Par ku na uko wo-tech no lo gicz nym zlo ka -

li zo wa ły się fir my: „ca de lan” sp. z o.o. – zaj -
mu ją ca się two rze niem kon struk cji po szcze -
gól nych ele men tów da nych czę ści sa mo -
cho du; GtW sp. z o.o. – dzia ła ją ca na ryn ku
sprze da ży wę gla ka mien ne go; So ScaR – no -
wo cze sne tech no lo gie ener go osz częd ne;
dGSoft sp. z o.o. – two rze nie de dy ko wa nych
sys te mów in for ma tycz nych; So lVE ERE sp.
z o.o. – druk 3d; Mil MEX Sys te my kom pu -
te ro we sp. z o.o.; oKin Fa ci li ty Pl sp.
z o.o. – za rzą dza nie obiek ta mi, nie ru cho mo -
ścia mi, ich ob słu gą tech nicz ną.

W Macz kach z ko lei ulo ko wa ły się fir my ta -
kie jak „Sal zgit ter Man ne smann Stahl han -
del” Sp. z o.o. – je den z li de rów na ryn ku eu -
ro pej skim w han dlu sta lą; Ra bEn Pol ska 
– lo gi sty ka, „Go od man Pol ska” – bu do wa ma -
ga zy nów dla fir my lo gi stycz nej ilS z gru py „in -
ter cars”; „je ro ni mo Mar tins” – cen trum dys try -
bu cyj ne jed ne go z naj po pu lar niej szych
dys kon tów w Pol sce. 

część z tych firm już się roz bu do wu je, co
świad czy o ich suk ce sie, a dla nas, dla mia -
sta to szan sa na no we miej sca pra cy dla
miesz kań ców, roz wój go spo dar czy, eko no -
micz ny i spo łecz ny. 

– Roz wój So snow ca moc no wpi su je się
w pla ny mo der ni za cji sub re gio nu za głę bia
i woj. ślą skie go. Dla cze go tak waż ne jest,
by gmi ny re gio nu współ pra co wa ły ze so -
bą i re ali zo wa ły wspól ne pro jek ty?

– za co raz pew niej szą za sa dę ucho dzi po -
wie dze nie, że we współ cze snym świe cie
współ pra ca w ra mach me tro po lii jest sku tecz -
niej sza niż w ra mach państw. dla roz wo ju re -
gio nu bar dziej li czy się współ pra ca niż ry wa -
li za cja. to do bry kie ru nek. Współ pra cu jąc
uzu peł nia my bra ki, rów no wa ży my moc ne
i sła be stro ny, dą ży my ra zem do po pra wy funk -
cjo no wa nia re gio nu, a w szer szym kon tek ście
tak że pań stwa. Po li ty ka miej ska za czy na na -
bie rać wła ści we go zna cze nia. ob sza ry miej -
skie za czy na my po strze gać nie przez pry zmat
po dzia łów ad mi ni stra cyj nych, a funk cjo nal nych.

Przy kła dem na ko rzyst ną współ pra cę jest
pro jekt pn. „za głę biow ski Park li ne ar ny – re -
wi ta li za cja ob sza ru funk cjo nal ne go do li ny
rzek Prze mszy i bry ni cy” re ali zo wa ny obec -
nie, m.in. z mia stem dą bro wa Gór ni cza – li -
de rem pro jek tu. Każ de z miast bio rą cych w nim
udział zgło si ło pro jek ty re wi ta li za cyj ne w po -
bli żu Prze mszy lub bry ni cy. So sno wiec sku -
pił się na „Eg zo ta rium” oraz na po bli skim Par -
ku Krucz kow skie go. Fun du sze, któ re uzy ska ją
mia sta, bę dą prze zna czo ne m.in na do ku men -
ta cję pro jek to wą. opra co wa nie pro jek tu po trwa
oko ło 1,5 ro ku. do pie ro wte dy mia sta bę dą mo -
gły się ubie gać o fun du sze ze wnętrz ne na re -
ali za cję za dań. dla „Eg zo ta rium” to ogrom na
szan sa, bo wiem pla ców ka la ta świet no ści ma
już za so bą i mo der ni za cja oraz uno wo cze śnie -
nie te go obiek tu po zwo li na lep szą ja kość je -
go funk cjo no wa nia, a miesz kań com oraz
wszyst kim zwie dza ją cym po zwo li od kryć się
na no wo.

– Ja kie pla ny roz bu do wy i mo der ni za cji
in fra struk tu ry ma mia sto na naj bliż sze la -
ta, nie tyl ko w dzie dzi nie go spo dar ki, ale
tak że zdro wia, kul tu ry – czy spor tu? 

– Mia sto nie mo że stać w miej scu. So sno -
wiec pręż nie się roz wi ja z ro ku na rok wy ko -
rzy stu jąc wszel kie moż li we środ ki do po pra -

wy funk cjo no wa nia ja ko ści ży cia miesz kań ców
w sfe rze go spo dar czej, spo łecz nej, zdro wot -
nej, edu ka cyj nej, kul tu ral nej jak i re kre acyj no-
spor to wej. je ste śmy otwar ci na przed się -
bior ców z sek to ra MŚP, od da je my w ich rę ce
te re ny pod in we sty cje, dzię ki któ rym two rzy -
my no we miej sca pra cy. Sfe ra edu ka cyj na
od lat in ten syw nie się roz wi ja za pew nia jąc stu -
den tom naj lep sze wa run ki kształ ce nia w no -
wo cze snych wy spe cja li zo wa nych obiek tach.
na szą du mą jest od da na nie daw no do użyt -
ku, zre ali zo wa na ze środ ków unij nych no wo -
cze sna, pięk na sa la kon cer to wa. dba my
o miej sca spor tu i re kre acji miesz kań ców przy -
czy nia jąc się tym sa mym do po pra wy ich kon -
dy cji fi zycz nej, zdro wia i re lak su. na sze dzia -
ła nia w dzie dzi nie roz bu do wy dróg nie usta ją.
Wkrót ce wcho dzi my w no wy okres pro gra mo -
wa nia Fun du szy Eu ro pej skich. Pol ska otrzy -
ma no we środ ki prze zna czo ne na do fi nan so -
wa nie w la tach 2014-2020, któ re z pew no ścią
bę dzie z suk ce sem otrzy my wać. Po te środ -
ki się gnie rów nież So sno wiec nie usta jąc
w dba niu o roz wój go spo dar czy mia sta i re gio -
nu oraz – lub przede wszyst kim – w dba łość
o za do wo le nie miesz kań ców, za pew nie nie im
god nej eg zy sten cji w So snow cu. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: aGniESz Ka ziE liń SKa 

Ka zi mierz Gór sKi (ur. 1959 ro ku) ukoń czył stu -
dia wyż sze na Wy dzia le Me cha nicz nym Aka de mii
Gór ni czo-Hut ni czej w Kra ko wie. Jest rów nież ab -
sol wen tem Me tro po li tal ne go Stu dium Praw no -Sa -
mo rzą do we go Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza -
wie, dy plo mo wa nym Za rząd cą Nie ru cho mo ści oraz
Lu stra to rem Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel czo ści
Miesz ka nio wej RP w War sza wie. W la tach 1984-
1990 był pra cow ni kiem do zo ru tech nicz ne go
w KWK „Po rąb ka -Kli mon tów” i człon kiem Ra dy Pra -
cow ni czej Dą brow skie go Gwa rec twa Wę glo we -
go. Na stęp nie pro wa dził wła sną dzia łal ność go spo -
dar czą. W 1994 ro ku wy grał kon kurs na sta no wi sko
pre ze sa Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Śro du la”, któ -
rą pro wa dził. 
Przez dwie ka den cje był rad nym so sno wiec kiej
Ra dy Miej skiej. Od 1998 ro ku peł nił funk cję wi -
ce pre zy den ta mia sta So snow ca. W Za rzą dzie
mia sta był od po wie dzial ny za roz wój i pro mo cję
mia sta, pla no wa nie in we sty cji miej skich, ar chi -
tek tu rę i go spo dar kę prze strzen ną, geo de zję oraz
ochro nę śro do wi ska.
Po wy gra nej w bez po śred nich wy bo rach sa mo -
rzą do wych 2002 ro ku, zo stał Pre zy den tem Mia -
sta So snow ca. Suk ces ten po wtó rzył w 2006,
zdo by wa jąc po nad 50 proc. już w pierw szej tu -
rze wy bo rów sa mo rzą do wych. So sno wi cza nie
po raz ko lej ny wy bra li go w 2010 ro ku na trze -
cią ko lej ną ka den cję.
Pry wat nie Ka zi mierz Gór ski jest żo na ty, ma
dwo je dzie ci. Ro dzi na Gór skich zwią za na jest ze
sto li cą Za głę bia od kil ku po ko leń (Ka zi mierz Gór -
ski rów nież uro dził się w tym mie ście). Ja ko na -
sto la tek był ak tyw nym dzia ła czem Związ ku
Har cer stwa Pol skie go. Sied mio krot nie brał
udział w Ak cji „Biesz cza dy”, uzy sku jąc ty tuł „Za -
słu żo ny Biesz cza dom”. Ka rie rę w ZHP za koń czył
w stop niu pod harc mi strza.

(AZ) 
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Podziękowania
za dobre budowanie

tak jak w la tach po przed nich, ob ra dy
kon fe ren cji Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo ści zo sta ły po -
prze dzo ne uro czy sty mi ob cho da mi Ślą -
skie go Dnia Bu dow la nych, w trak cie
któ rych oso by wy róż nia ją ce się w pra cy dla
Ślą ska zo sta ły uho no ro wa ne od zna cze nia -
mi. Wrę czo no wy róż nie nia, od zna cze nia
pań stwo we i re sor to we za za słu gi dla
wo je wódz twa ślą skie go. 

otwie ra jąc uro czy stość or ga ni za to rzy
Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy
Ślą skiej okrę go wej izby in ży nie rów bu dow -
nic twa i Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą -
skiej izby bu dow nic twa stwier dzi li, że
od wie lu lat pierw szą czę ścią Fo rum są ob -
cho dy „Ślą skie go dnia bu dow la nych. 

jest to ko lej ne wspól ne przed się wzię -
cie sa mo rzą dów za wo do wych i go spo dar -
czych bu dow nic twa re gio nu, któ re w lu -
tym 2008 utwo rzy ły Plat for mę
współ dzia ła nia ja ko Fo rum bu dow nic twa
Ślą skie go re pre zen tu ją cą po nad 40 tys.

ŚląskI dZIEŃ BUdOWlANYcH – 2013

W trak cie ob rad FO RUM (od pra wej) Wi ce mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Ja nusz Żbik, Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go Mi ro sław
Se ku ła, Prze wod ni czą cy Sej mi ku Ślą skie go An drzej Go ści niak i Wi ce wo je wo da Ślą ski Piotr Spy ra

Śląska Izba Budownictwa została uhonorowana Zło tym Me da lem 120-le cia Ru chu Za wo do we go
Bu dow la nych
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ka dry in ży nie rów i tech ni ków oraz bli -
sko 300 or ga ni za cji go spo dar czych. tra -
dy cyj nie w tym dniu wrę cza ne zo sta ją od -
zna 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 za słu żo ny dla bu dow nic twa i go spo dar -
ki 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.

za bie ra jąc głos Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Mirosław Sekuła i Wi ce -
wo je wo da Ślą ski Piotr Spy ra, złożyli ży -
cze nia bu dow lań com, stwier dzając, że
od zna cze nia, któ re zo sta ły wrę czo ne
pod czas uro czy sto ści są wy ra zem naj wyż -
sze go do ce nie nia tru du bu dow la nych,
któ rych co dzien ny, ogrom ny wy si łek zmie -
nia nasz kraj, po wo du je, ze Pol ska sta je
się kra jem co raz no wo cze śniej szym. dzię -
ki swo jej pra cy budowlani tworzą nie tyl -
ko kon struk cje, two rzą rów nież pięk ną
prze strzeń pu blicz ną. bu dow lań cy po -
trze bu ją wspar cia i w tym kie run ku idzie
po li ty ka pań stwa, przy go to wy wa ne są
no we roz wią za nia i re gu la cje sprzy ja ją ce
fir mom in no wa cyj nym, przed się bior czym
i ca łe mu śro do wi sku. Waż ną ro lę w in te -

gra cji te go śro do wi ska od gry wa Ślą ska
izba bu dow nic twa.

Ser decz nie dzię ku jąc za za pro sze nie
w imie niu związ ku za wo do we go bu dow la -
ni ży cze nia wszyst kim na gro dzo nym zło -
żył zbi gniew Ja now ski, Prze wod ni czą cy
zz bu dow la ni

– Dzień Bu dow la nych jest oka zją do wy -
mia ny po glą dów na te mat bran ży bu dow -
nic twa. W Pol sce od czu wa ne są skut ki kry -
zy su i na le ży dą żyć do te go by ślą skie fir my
bu dow la ne jak naj szyb ciej wró ci ły na dro -
gę roz wo ju – mó wił zbi gniew Ja now ski,
któ ry prze ka zał na rę ce ta de usza Wnu ka
list za rzą du zz bu dow la ni, któ ry wy róż nił
Ślą ską izbę bu dow nic twa w uzna niu za sług
w dla roz wo ju pol skie go bu dow nic twa zło -
tym Me da lem 120-le cia Ru chu za wo do we -
go bu dow la nych.

Po dzię ko wa nia i gra tu la cje dla osób, któ -
re w szcze gól ny spo sób za słu żyły się dla
bran ży bu dow la nej i wy róż nia ją się osią -
gnię cia mi zło żył na rę ce wszyst kich na gro -
dzo nych Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go – An drzej Go ści niak,
któ ry do dał, że jest dla nie go wiel ką przy -
jem no ścią być uczest ni kiem ko lej ne go
Fo rum, któ re go ob ra dy to czą się w re wi ta -
li zo wa nej sa li Sej mu Ślą skie go.

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no pre sti żo -
we ty tu ły „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Ślą skiej” przy zna wa ny przez Ślą -
ska izbę bu dow nic twa. W tym ro ku tak się
zło ży ło, że otrzy ma li je re pre zen tan ci mia sta
za brza: dr jan Sar na – dy rek tor Ge ne ral ny
Fun da cji Kar dio chi rur gii im. prof. z. Re li gi
w za brzu oraz Mał go rza ta Mań ka -Szu -
lik – Pre zy dent za brza. na gro dy wrę cza li Wi -
ce mi ni ster trans por tu i Go spo dar ki Mor -
skiej – Ja nusz Żbik i Mar sza łek
Wo je wódz twa Ślą skie go Mi ro sław Se ku ła.

Dr Jan Sar na od bie ra jąc wy róż nie nie, po -
wie dział, że czu je się ogrom nie za szczy co -
ny tą na gro da. – To jest wy róż nie nie, któ re
przyj mu ję bar dzo oso bi ście, bo jest to wy róż -
nie nie spo za mo jej bran ży. Ktoś z ze wnątrz
do ce nił nasz trud i jest to po wód do du my.

– Je stem ogrom nie szczę śli wa, że w tym
gro nie mo gę otrzy mać to za szczyt ne wy -
róż nie nie – mó wi ła Mał go rza ta Mań ka -
-Szu lik, któ ra otrzy ma ła na gro dę za
wy jąt ko wą kre atyw ność i ak tyw ność w or -
ga ni zo wa niu fi nan so wa nia i re ali za cji pro -
gra mu roz wo ju in we sty cyj ne go za brza. 

– Nie bój cie się in we sto wać, rób cie to
z sen sem, a mia sto bę dzie Was wspo ma -
gać – za chę ca ła bu dow lań ców Pa ni Pre -
zy dent od bie ra jąc wy róż nie nie.
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autoRytEt – budoWnictWa 
i GoSPodaRKi ŚlĄSKiEj

DR JAN SARNA
WIEDzA, TALENT, SKUTECzNOŚĆ

Ka pi tu ła Konkursu Sląskie Budowanie nadała zaszczytny Tytuł 
Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej

Aby choć w skró cie przed sta wić do ko na nia dr. Ja na Sar ny trze -
ba się gnąć do je sie ni 1991 ro ku. W swo im miesz ka niu przy ul. Rey -
mon ta w Za brzu, prof. Zbi gniew Re li ga przed sta wił Ja no wi Sar nie
swo ją wi zję przy szłej fun da cji. 

Mó wił o mi sji, ce lach, za da niach, ja kie po win na speł niać. W tej
wi zji mie ścił się naj waż niej szy cel i prze sła nie do dzia ła nia: opra -
co wy wa nie i wdra ża nie do prak ty ki kli nicz nej naj no wo cze śniej szych
me tod ra to wa nia ludz kie go ży cia, gdy za gro żo ne jest ser ce. 

Fun da cja im. prof. Re li gi kie ro wa na przez dr Ja na Sar nę za czy -
na ła skrom nie. Ca ły jej ka pi tał za kła do wy to 4 200 zł ze bra ne do ka -
pe lu sza oraz wy bra ko wa ny ser wis do ka wy, ry za pa pie ru i li nij ka.
Te raz jej ma ją tek li czy mi lio ny, ale są to pie nią dze sta le in we sto -
wa ne w ludz kie zdro wie i ży cie. 

Trud no opi sać wszyst kie suk ce sy i dzia ła nia lu dzi pro wa dzą cych fun -
da cję. Trud no wy po wie dzieć sło wa uzna nia i wdzięcz no ści za to co
Jan Sar na zro bił dla Fun da cji przez mi nio ne la ta. To sta le roz wi ja ją -
cy się or ga nizm, je dy ny w świe cie, któ ry nie dzia ła ko mer cyj nie na pra -
wach ryn ko wych. To pra ca wie lo za da nio wa, co dzien na, trud na.

Prio ry te tem w fun da cji jest po moc cho rym na ser ce. Stąd pro -
wa dzo ne nie prze rwa nie pra ce ze sztucz ny mi ko mo ra mi ser ca, za -
staw ka mi (sztucz ny mi i bio lo gicz ny mi). To nie tyl ko prze szcze py,

ale też re ge ne ra cja ser ca dzię ki spe cja li stycz nym za bie gom – po -
mysł, któ ry zo stał za ini cjo wa ny przez prof. Re li gię na sym po zjum
w Bar ce lo nie. 

Dziś trud no so bie wy obra zić roz wój prac nad sztucz nym ser cem,
za staw ka mi ser ca, ro bo ty ką me dycz ną bez udzia łu In sty tu tu Pro -
tez Ser ca, utwo rzo ne go w Fun da cji na po trze by dzia łal no ści na -
uko wo -ba daw czej i wdro że nio wej. 

Za ty mi do ko na nia mi stoi au to ry tet Ja na Sar ny, je go wie dza, ta -
lent w za rzą dza niu, sku tecz ność w po zy ski wa niu środ ków. Jest wy -
ma ga ją cym sze fem. Z ła god ną po wierz chow no ścią, po god nym
uśmie chem za wsze po tra fi wy eg ze kwo wać to co naj waż niej sze.

Wie, że w me dy cy nie trze ba nie ustan nie po dą żać za wie dzą. Dba
o szko le nia i pro gram sty pen dial ny z dzie dzi ny kar dio chi rur gii dla
kadr me dycz nych z Pol ski i za gra ni cy. Fun da cja współ fi nan su je pu -
bli ka cje na uko we i dy dak tycz ne z dzie dzi ny kar dio chi rur gii. 

W tym ro ku Fun da cja Roz wo ju Kar dio chi rur gii w kon kur sie Zło -
ty Skal pel 2013 otrzy ma ła wy róż nie nie dla po za ustro jo we go sys -
te mu wspo ma ga nia ser ca Re li ga He art EXT, opra co wa ne go w ra -
mach rzą do we go pro gra mu „Pol skie Sztucz ne Ser ce”, któ re go dr
Jan Sar na jest ko or dy na to rem.

ta dE uSz WnuK

Laudacja przedstawiona przez Tadeusza Wnuka, 
Przewodniczącego Kapituły
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MAŁ GO RzA TA MAŃ KA -SzU LIK
ENERGICzNA I SKUTECzNA W DzIAŁANIU

Ka pi tu ła Konkursu Sląskie Budowanie nadała zaszczytny Tytuł 
Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej

Mam za szczyt mó wić dzi siaj o Pa ni Mał go rza cie Mań ka -
-Szu lik.

Jest ro do wi tą za brzan ką. Z mi ło ści do miej sca po cho dze nia
ro dzi się Jej pa sja, chęć dzia ła nia, wresz cie re ali za cja ma rzeń.

Pre zy den tem Za brza wy bra na zo sta ła w 2006 ro ku, ja ko nie -
za leż na kan dy dat ka. Czte ry la ta póź niej re elek cja przy nio sła
jej 75% po par cia miesz kań ców. Za ufa nia nie za wio dła.

Za brze zmie nia się.
Re ali za cja, li czą ce go dwa eta py pro gra mu mo der ni za cji wo -

do cią gów i ka na li za cji to naj więk sza in we sty cja w hi sto rii mia -
sta. Bu do wa za brzań skich od cin ków DTŚ też by ła nie la da wy -
zwa niem. Za to nie zwy kle trud ne przed się wzię cie, za koń czo ne
suk ce sem, mie li śmy za szczyt uho no ro wać Pa nią Pre zy dent
Ślą ską Wiel ką Na gro dą Bu dow nic twa.

Ener gicz na i sku tecz na w dzia ła niu.
Po tra fi się gać po fun du sze unij ne. Re wi ta li za cja By tom ki

i stwo rze nie te re nów re kre acyj nych kosz to wa ło 40 mln zł.

Pa ni Pre zy dent do brze wie, że trze ba i wie JAK ra to wać cie -
ka we miej sca na te re nie Za brza. Re ali za cja pro jek tu tu ry stycz -
no -kul tu ral ne go w Głów nej Klu czo wej Sztol ni Dzie dzicz nej
za ko lej ne 60 mln zł jest te go do wo dem.

Jest człon kiem Kon wen tu Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Ka to wi cach, za sia da w Ra dzie Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz -
nej, dzia ła w Gór no ślą skim Związ ku Me tro po li tal nym oraz w Ko -
mu ni ka cyj nym Związ ku Ko mu nal nym Gór no ślą skie go Okrę -
gu Prze my sło we go.

Jest na de wszyst ko dzia ła czem sa mo rzą do wym. Za wsze bli -
sko miesz kań ców swo je go mia sta, bli sko lu dzi. Ak ty wi zu je ich,
in te gru je. Wie ja kie to waż ne w two rze niu spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. 

Za brze ma do bre go go spo da rza!

FRanciSzEK buSzKa

Laudacja przedstawiona przez Franciszka Buszkę, 
Wiceprzewodniczącego Kapituły
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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



Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013 17

v ŚląskIE fORUM INWEstYcJI, BUdOWNIctWA, NIERUcHOMOŚcI

Łamanie barier 
i rozwiązywanie problemów 
procesów 
inwestycyjno-budowlanych
18 wrze śnia br. w sa li sej mu Ślą skie go w ka to wi cach od by ło się v Ślą skie fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa
i Nie ru cho mo ści. te go rocz ne fo rum by ło kon ty nu acją de bat i re ko men da cji po przed nich spo tkań ma ją cych
przy czy nić się do sys te mo we go i kom plek so we go re for mo wa nia pra wa pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych,
spo tkań, któ re sta ły się w ska li kra ju jed ny mi z naj waż niej szych gło sów opi nio twór czych. do ce nie nie i pod -
kre śle nie wa gi ro li fo rum był czyn ny udział w ob ra dach, już po raz ko lej ny, przed sta wi cie la Rzą du RP, Wi ce -
mi ni stra trans por tu, Bu dow nic twa i go spo dar ki Mor skiej Ja nu sza Żbi ka, Marszałka Województwa Śląskiego
Mirosława sekuły oraz wie lu wy bit nych po sta ci śro do wi ska na uko we go i zwią za ne go z bu dow nic twem.

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa i Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, do ko -
na li otwar cia kon fe ren cji
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bar dzo ser decz nie dzię ku jąc wszyst kim
licz nie ze bra nym za przy ję cie wspól ne go
za pro sze nia na „V Ślą skie Fo rum bu dow -
nic twa, in we sty cji, nie ru cho mo ści”, któ re by -
ło przed się wzię ciem skła do wym Eu ro pej -
skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw, któ re do mi nu ją w struk tu -
rze or ga ni za cji człon kow skich sa mo rzą dów
bu dow nic twa, Ta de usz Wnuk – Pre zy dent
Ślą skiej izby bu dow nic twa oraz Fran ci szek
Busz ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej
okrę go wej izby in ży nie rów bu dow nic twa,
do ko na li otwar cia kon fe ren cji przed sta -
wia jąc współ or ga ni za to rów Fo rum, któ ry mi
by li: Re gio nal na izba Go spo dar cza w Ka -
to wi cach, Pol ska izba in ży nie rów bu dow -
nic twa, Pol ski zwią zek in ży nie rów i tech -
ni ków bu dow nic twa, izba Pro jek to wa nia
bu dow la ne go w War sza wie, Po li tech ni ka
Ślą ska i Po li tech ni ka czę sto chow ska.

Pro wa dzą cy ob ra dy po dzię ko wa li
obec ne mu na ob ra dach Mar szał ko wi
Wo je wódz twa Ślą skie go Mi ro sła wo wi
Se ku le – za za kwa li fi ko wa nie przed się wzię -
cia do za dań pu blicz nych re gio nu. a na rę -
ce obec ne go na ob ra dach wi ce wo je wo dy
Pio tra Spy ry, zło ży li po dzię ko wa nia Wo je -
wo dzie Ślą skie mu zyg mun to wi Łu kasz -
czy ko wi – za ob ję cie Pa tro na tem Ho no ro -
wym Fo rum.

We wspól nym imie niu or ga ni za to rzy ser -
decz nie po wi ta li po słów Sej mo wej Ko mi sji
in fra struk tu ry – Wi tol da Kle pa cza i Je rze -
go Po lacz ka, Ja nu sza Żbi ka – Wi ce mi ni -
stra trans por tu, bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej, dzię ku jąc tak że za ko lej ny
udział w na szym przed się wzię ciu, Ry szar -
da Try ko sko – Prze wod ni czą ce go Pol skiej
izby in ży nie rów i tech ni ków bu dow nic twa,
współ or ga ni za to ra Fo rum.

Ser decz nie po wi ta li an drze ja Go ści nia -
ka – Prze wod ni czą ce go Sej mi ku Ślą skie -
go oraz Wi ce prze wod ni czą ce go Mi cha ła
czar skie go, dzię ku jąc za sta łe wspie ra nie
i obec ność wśród Ślą skich bu dow lań ców.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia za udział
w przy go to wa niu Fo rum Ta de usz Wnuk
i Fran ci szek Busz ka zło ży li człon kom Ra -
dy Pro gra mo wo -na uko wej: prof. An drze -
jo wi Bar cza ko wi, prof. Ge no we fie Gra -
bow skiej, prof. Ja no wi Gra bow skie mu,
prof. Ja no wi Ślu sar ko wi, prof. Lu cja no -
wi Ku rza ko wi – dzie ka nom Wy dzia łu bu -
dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej i Po li tech -
ni ki czę sto chow skiej oraz ko lej nym
człon kom Ra dy, któ rzy by li uczest ni ka mi se -
sji te ma tycz nych: prof. An drze jo wi Bo ro -
wi czo wi, prof. Sta ni sła wie Ka lus, prof. Ja -
no wi Pal la do i prof. Ada mo wi Rak.

Po dzię ko wa nia otrzy ma li rów nież
za współ pra cę re pre zen tu ją cy Part ne rów
Me ry to rycz nych V Fo rum Piotr Hra -
bia – Pre zy dent Ga li cyj skiej izby bu dow nic -
twa i ta de usz za jąc – Prze wod ni czą cy Ra -

dy tej izby oraz Prze wod ni czą cych okrę go -
wych izb in ży nie rów bu dow nic twa.

– Sta le opo wia da my się za kon so li da cją
i in te gra cją or ga ni za cji po za rzą do -
wych – mó wi li w swym wpro wa dze niu
do ob rad pro wa dzą cy – aby zwięk szyć
sku tecz nie na sze wspól ne od dzia ły wa nie
na two rze nie ko rzyst niej szych wa run ków
praw nych i eko no micz nych dla pro wa -
dze nia dzia łal no ści go spo dar czej.
Kon struk tyw nie więc wi ta my: Wik to ra
Paw li ka – Pre zes Re gio nal nej izby
Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach, An -
drze ja Ży la ka – Pre ze sa izby Prze my sło -
wo-Han dlo wej Ryb nic kie go okrę gu Prze -
my sło we go, An to nie go Fa li kow skie go –
Pre ze sa za rzą du Pol skie go związ ku Pra -
co daw ców bu dow nic twa, Grze go rza Pa -
sie kę – Pre zes za rzą du Pol ska izba Eko -
lo gii w Ka to wi cach, zbi gnie wa
Du bie la – za stęp cę Pre ze sa za kła dów do -
sko na le nia za wo do we go

– Nie mo gę od mó wić so bie za szczy -
tu – mó wił ta de usz Wnuk – in dy wi du al ne -
go po wi ta nia Jo lan ty Ku ro pa twy -Ja ni -
szew skiej – by łej Wi ce mi ni ster Bu dow nic twa
w la tach 2006 – 2008), któ ra w okre sie swo -
jej dzia łal no ści przy go to wa ła no we li za cję
ustaw o pla no wa niu i Pra wie bu dow la nym. 

Prze cho dząc do me ry to rycz nej czę ści
kon fe ren cji ta de usz Wnuk i Fran ci szek
busz ka przy po mnie li o przy ję tej sta le „FoR -
Mu lE” i za ło że niach or ga ni zo wa nia Ślą -
skich Fo rów in we sty cji, bu dow nic twa, nie -
ru cho mo ści.

– Na sza dzi siej sza de ba ta nie jest jed no -
ra zo wym ak tem. Jest głów ną, ale czę ścią
skła do wą te go przed się wzię cia. Obec na
kon fe ren cja zo sta ła bo wiem po prze dzo na
zor ga ni zo wa niem „Se mi na riów bu dow la -
nych” – wszyst kich uczest ni ków Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go, w trak cie któ rych:
oce ni li śmy re zul ta ty wy ko rzy sta nia „Re -
ko men da cji” po przed nie go Fo rum w bie żą -
cych pra cach le gi sla cyj nych rzą du oraz zdia -
gno zo wa li śmy ak tu al ne ba rie ry i pro ble my
prak ty ki pro wa dze nia pro ce su in we sty cyj -
no -bu dow la ne go.

W tym ro ku dwa ko lej ne „Se mi na ria” te -
mu po świę co ne od by ły się w lu tym i ma ju
bie żą ce go ro ku. Na tej pod sta wie usta li li śmy,
że te go rocz ne Fo rum obej mie dwa na stę -
pu ją ce blo ki te ma tycz ne:

I. Re ali za cja in we sty cji bu dow la nej i jej
eks plo ata cja.

II. Pla no wa nie miej sco we – lo ka li za cja in -
we sty cji. 

Ja ko wio dą ce ob sza ry prac Ko mi sji Ko -
dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go. Uzna li -
śmy za ce lo we więk sze eks po no wa nie
prak ty ki in we sty cyj nej. 

Tak że, dzi siej szą de ba tę po prze dzi ły
pu bli ka cje au tor skie uczest ni ków po szcze -
gól nych se sji te ma tycz nych, któ re są wy -
prze dza ją co za miesz czo ne w kon fe ren -
cyj nym wy da niu cza so pi sma Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go. 

W do bie In ter ne tu jest to być mo że ar -
cha icz na for ma ale uży tecz na. Wie le
osób po prze stu dio wa niu tych pu bli ka cji

Pro jekt za ło żeń o zmia nie usta wy – Pra wo bu dow la ne – przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów w lip cu bie żą ce -
go ro ku przed sta wił Mi ni ster Ja nusz Żbik
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au tor skich prze ka zu je nam swo je oce ny
i uwa gi, któ re wy ko rzy stu je my w re dak -
cji „Sta no wi ska koń co we go kon fe ren cji”
oraz w „Re ko men da cjach” – pu bli ko wa -
ne w na stęp nym wy da niu cza so pi sma Fo -
rum oraz prze ka zy wa ne Po słom Sej mo -
wej Ko mi sji Bran żo wej oraz człon kom
Rzą du.

W ra mach przy ję tej te ma ty ki kon fe ren cji
jej przed mio tem bę dą istot ne za gad nie nia
do ty czą ce: pla no wa nia, przy go to wa nia, re -
ali za cji i eks plo ata cji in we sty cji bu dow la -
nych. 

ce lem ge ne ral nym de ba ty, nie zmien -
nym, po czy na jąc od iii Ślą skie go Fo rum
w 2011 ro ku, jest nie odzow ne: sys te mo we
i kom plek so we zre for mo wa nie Pra wa pro -
ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych obej -
mu ją cych usta wo we re gu la cje: pla no wa nie
i za go spo da ro wa nie prze strzen ne, pra wo
bu dow la ne, prze pi sy śro do wi sko we, pra wo
za mó wień pu blicz nych wraz z ko dek sem
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go i ko dek -
sem cy wil nym. 

Pierw szym ce lem pro gra mo wym ob rad
jest dłu go ocze ki wa na zmia na Pra wa bu -
dow la ne go, uza sad nio na na stę pu ją cą
dia gno zą: zbyt du ża ilość ak tów praw -
nych re gu lu ją cych pro ces in we sty cyj ny, Od le wej: Ry szard Jur kow ski, Wik tor Piw kow ski, Ry szard Try ko sko, Ja nusz Żbik
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Kon fe ren cja V Ślą skie Fo rum by ła kon ty nu acją wcze śniej -
szych spo tkań, któ rych de ba ty oraz wy pra co wa ne wnio ski i re -
ko men da cje mia ły sta no wić przy czy nek do kom plek so we go re -
for mo wa nia re gu la cji praw nych rzą dzą cych pro ce sem
in we sty cyj nym, jak: pra wo bu dow la ne, pla no wa nie i za go spo -
da ro wa nie prze strzen ne, prze pi sy śro do wi sko we oraz ko -
dek sy po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go i cy wil ne go. Rów nie
waż nym te ma tem bę dą cym przed mio tem de bat by ła po trze ba
zde fi nio wa nia w pra wie za mó wień pu blicz nych po ję cia ra żą -
co ni skiej ce ny. 

Efek tem ob rad „iii Ślą skie go Fo rum in we sty cji, bu dow nic twa,
nie ru cho mo ści”, któ re go pre le gen ci – au to ry te ty na uko we, eks -
per ci i prak ty cy oce nia li ak tu al ny stan praw ny i de fi nio wa li ba rie -
ry ogra ni cza ją ce in we sto rów, by ło sfor mu ło wa nie Sta no wi ska koń -
co we go wraz z Re ko men da cja mi. W do ku men tach tych
zi den ty fi ko wa no ba rie ry w pro wa dze niu dzia łal no ści in we sty cyj -
nych oraz wska za no po stu lo wa ne kie run ki zmian praw nych i in -
sty tu cjo nal nych. 

W ana lo gicz nych do ku men tach z ubie gło rocz ne go iV Ślą skie -
go Fo rum wy ra żo no apro ba tę dla przed sta wio nych za ło żeń
do pro jek tu zmian usta wy Pra wo bu dow la ne i dla po wo ła nia roz -
po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa
bu dow la ne go, wska zu jąc obok dia gno zy sta nu obec ne go po -

stu lo wa ne przez uczest ni ków kon fe ren cji zmia ny. Waż niej sze
punk ty re ko men da cji to: opra co wa nie no we li za cji usta wy Pra -
wo bu dow la ne uwzględ nia ją cej w moż li wie naj więk szym stop -
niu uprosz cze nie pro ce dur po prze dza ją cych roz po czę cie prac
bu dow la nych, a w za kre sie pla no wa nia i za go spo da ro wa nia
prze strze ni przy ję cie nad rzęd -
nej za sa dy ob li ga to ryj no ści pla -
nów miej sco wych – pań stwo
i je go wła dza wy ko naw cza
a nie wol ny ry nek po win ny być
re gu la to rem ra cjo nal ne go za go -
spo da ro wa nia kra ju.

* * * 

treść wy stą pień więk szo ści
pre le gen tów V Ślą skie go Fo -
rum zo sta ła za miesz czo na
w spe cjal nym wy da niu Fo rum
bu dow nic twa Ślą skie go, któ re go
wer sja elek tro nicz na jest do -
stęp na na stro nie www.izba -
bud.pl.

Śląski Dzień Budowlanych – 2013

V „Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości”

Katowice, 18 września 2013 r.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
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brak sta bil no ści roz wią zań praw nych
w za kre sie bu dow nic twa, usta wa – Pra -
wo bu dow la ne, wie lo krot nie no we li zo wa -
na sta ła się nie czy tel na i we wnętrz nie nie -
spój na. 

dru gi cel pro gra mo wy de ba ty obej mu -
je nie zbęd ne zmia ny w sys te mie pla no wa -
nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, któ re są uza sad nio ne na stę pu ją cą
dia gno zą: Pol skę cha rak te ry zu je nie ład
prze strzen ny; Prze pi sy two rzą nie prze wi -
dy wal ność prze strze ni utrud nia jąc lo ka li -
za cję in we sty cji; ist nie je zja wi sko „roz le -
wa nia się za bu do wy”; brak ochro ny
te re nów prze wi dzia nych pod za bu do wę
szcze gól ną np. dróg

Pro jek to wa ne no we roz wią za nia, któ re
ma ją za pew nić po wstrzy ma nie obec ne go
cha osu prze strzen ne go i urba ni stycz ne go
bę dą za pew ne za war te w koń co wych te -
zach Ko mi sji Ko dy fi ka cyj ne Pra wa bu -
dow la ne go, któ re nie ba wem ma ją być opu -
bli ko wa ne. 

Pro wa dzą cy ob ra dy przed sta wi li au to rów
se sji te ma tycz nych fo rum i awi zu jąc skró -
to wo wio dą ce za ło że nia ich wy stą pień.
na za koń cze nie re ko men do wa li za po -
zna nie się z ar ty ku ła mi ko lej nych au to rów
któ rzy z róż nych wzglę dów nie mo gli
wziąć udzia łu w ob ra dach: – Ja na Spy cha -
ły – „Po co nam nad zór bu dow la ny” oraz
Ksa we re go Kras sow skie go – Pre ze sa
izby Pro jek to wa nia bu dow la ne go o zna -
cze niu pro jek to wa nia w pro ce sach in we -
sty cyj nych a zwłasz cza w no wej per spek -
ty wie uE.

Wy pra co wa ne w trak cie kon fe ren cji wnio -
ski zo sta ną prze ka za ne w for mie Sta no wi -
ska koń co we go wraz z Re ko men da cja mi
do ko mi sji two rzą cych pra wo.
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SESJA I: RE ali za cja in WE Sty cji bu doW la nEj 
i jEj EKS Plo ata cja

Pierw sza se sja te ma tycz na Fo rum po -
świę co na by ła pró bie wy pra co wa nia
sys te mo wych wnio sków z pod ję tych
dys ku sji, któ re zo sta ną prze ka za ne
two rzą cym pra wo w Pol sce. W ra mach
se sji „Re ali za cja in we sty cji bu dow la nej
i jej eks plo ata cja” eks per ci pod kre śla li
zna cze nie zmia ny usta wy – Pra wo bu -
dow la ne, ja ko tej, któ ra re gu lu je ry nek
bu dow nic twa w Pol sce. Sto sow ne pro -
po zy cje zo sta ły już przed ło żo ne w Sej -
mie. 

Pro jekt za ło żeń o zmia nie usta -
wy – Pra wo bu dow la ne – przy ję ty przez
Ra dę Mi ni strów w lip cu bie żą ce go ro ku
przed sta wił wi ce mi ni ster Ja nusz Żbik,
któ re go ob szer na wy po wiedz na ten te -
mat otwie ra ła kon fe ren cyj ne wy da nie
cza so pi sma Fo rum bu dow nic twa Ślą -
skie go.

W wy stą pie niu wpro wa dza ją cym wi -
ce mi ni ster Ja nusz Żbik na wią zał do to -
czą cych się prac ko mi sji ko dy fi ka cyj nej,
jed nak że bar dziej szcze gó ło wo omó wił
pro po no wa ne zmia ny w Pra wie bu dow -
la nym oraz ak tach wy ko naw czych usta -
wy. 

od ro ku 1995 90 ra zy no we li zo wa no
Pra wo bu dow la ne. Praw do po dob nie
przez to orze cze nie ad mi ni stra cyj ne
nie kie dy jest roz bież ne w po dob nych
spra wach a obec ne prze pi sy po zo sta -
ją nie czy tel ne. Przed się bior cy i or ga ni -
za cje za wo do we na rze ka ją na trud no -

ści zwią za ne z in we sto wa niem w na -
szym kra ju uspra wie dli wia jąc się tym, że
sam pro ces in we sty cyj ny skła da się
z wie lu pro ce dur, któ re za bie ra ją du żo
cza su a po wo du ją, iż in we sto rzy nie czu -
ją się pew nie pod wzglę dem praw -
nym – zwra cał uwa gę wi ce mi ni ster.

Ra port ban ku Świa to we go „do ing
bu si ness” za kwa li fi ko wał Pol skę na 161
na 185 ba da nych państw pod wzglę dem
przy stęp no ści uzy ska nia po zwo le nia
na roz po czę cie bu do wy. Pro ce du ra ta
po win na mak sy mal nie trwać 30 dni
a gdy jest za wi ła 60. We dług prze pro -
wa dzo nych ba dań uzy ska nie te go po -
zwo le nia zaj mu je 180 dni.

jak obie cy wał wi ce mi ni ster Żbik – pro -
jekt oba li przy mus ubie ga nia się o po -
zwo le nie na bu do wę w więk szo ści przy -
pad ków. W za mian wpro wa dzo ny
zo sta nie przy mus zło że nia zgło sze nia
na bu do wę wspól nie z pro jek tem bu -
dow la nym do urzę du ad mi ni stra cji ar chi -
tek to nicz no -bu dow la nej. je śli da ny pro -
jekt nie bę dzie się zga dzał z pla nem
prze strzen nym to urząd w cią gu 30 dni
bę dzie zgła szał nie kom pa ty bil ność. je -
śli nie zo sta nie zgło szo ny ża den sprze -
ciw in we stor bę dzie mógł za cząć bu do -
wę.

dzię ki usta wie nie bę dzie po trze by za -
łą cza nia do pro jek tu bu do wy oświad -
czeń o do sta wach ener gii, wo dy, ga zu,
cie pła, od bio ru ście ków, wa run kach

przy łą cze nia do sie ci ka na li za cyj nych,
wo do cią go wych, ciepl nych, ga zo wych
te le ko mu ni ka cyj nych czy elek tro ener ge -
tycz nych. nie po trzeb ne bę dą rów nież
oświad cze nia o moż li wo ści po łą cze nia
dro gi pu blicz nej z dział ką, po za dro ga -
mi wo je wódz ki mi i kra jo wy mi.

W przy szłej usta wie moż na bę dzie od -
na leźć ad no ta cję, iż urząd ad mi ni stra -
cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej w cią -
gu 14 dni ma oce nić for mal nie wnio sek
pod wzglę dem zgo dy na bu do wę lub
skie ro wa nie pi sma do uzu peł nie nia.
Prze pi sy jak na ra zie nie ogra ni cza ją
cza so wo tych de cy zji.

Wi ce mi ni ster po in for mo wał, że pro ce -
der uzy ska nia zgo dy skró ci się do zgło -
sze nia za koń cze nia bu do wy, od któ re -
go urząd bę dzie mógł zgło sić sprze ciw
do 14 dni. Skra ca to ca ły czas ocze ki -
wa nia o 60 dni.

Ry szard Try ko sko – Prze wod ni czą -
cy Pzitb i przed sta wi ciel Ko mi sji Ko dy -
fi ka cyj nej Pra wa bu dow la ne go po mi nął
za ło że nia usta wy bu dow la nej, któ re
przy to czył wcze śniej Wi ce mi ni ster Żbik
i przed sta wił szcze gó ło wy prze bieg
prac Ko mi sji, omó wił też naj bliż szy
har mo no gram dzia łań Ko mi sji. W pla -
nach Ko mi sji jest przed ło że nie Mi ni stro -
wi Pro jek tu Ko dek su – w koń cu przy -
szłe go ro ku.

Ry szard Try ko sko

Janusz Żbik Prof. dr hab. An drzej Bo ro wicz
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od wrze śnia 2013 r. do mar ca 2014 r.
bę dą trwa ły bez po śred nie pra ce le gi sla -
cyj ne w ze spo łach ro bo czych KKPb,
od kwiet nia do czerw ca 2014 r. na stą -
pi sca la nie wy ni ków tych prac, wresz -
cie od lip ca do li sto pa da 2014 r. – kon -
sul ta cje spo łecz ne i wpro wa dza nie
po pra wek. Pla no wa ny ter min przed ło -
że nia pro jek tu mi ni stro wi Ko dek su urba -
ni stycz no -bu dow la ne go, któ re go naj -
waż niej sze roz wią za nia ma ją za pew nić
po wstrzy ma nie obec ne go cha osu prze -
strzen ne go i urba ni stycz ne go, to ko niec
li sto pa da 2014 r.

Prof. dr hab. An drzej Bo ro wicz z uni -
wer sy te tu Łódz kie go w ro ku ubie głym był
mo de ra to rem blo ku te ma tycz ne go trak -
tu ją ce go o re gu la cjach praw nych do ty czą -
cych ro bót bu dow la nych w pra wie za mó -
wień pu blicz nych. W swo im wy stą pie niu
na te go rocz nej kon fe ren cji wska zy wał
na ko lej ne nie kon se kwen cje w for mu ło -
wa niu de fi ni cji new ral gicz nych „ro bót bu -
dow la nych” oraz obiek tu bu dow la ne -
go, – i nie tyl ko, tak że o pro ce du rze
se lek cyj nej i pod wy ko naw stwie w pra wie
za mó wień pu blicz nych, obo wią zu ją cym
lub pro jek to wa nym.

Re fe ra tu był pró ba do ko na nia re tro spek -
cji pod sta wo wych zmian pla no wa nych
do wpro wa dze nia oraz już wpro wa dzo -
nych do pol skie go sek to ra in we sty cji bu -
dow la nych, jak rów nież zwró ce nie uwa -
gi na opi nie śro do wi ska in ży nie rów
bu dow nic twa na te mat ja ko ści kształ ce -
nia na po zio mie aka de mic kim w za kre sie
wie dzy nie zbęd nej do pro fe sjo nal ne go za -
rzą dza nia pro ce sa mi in we sty cyj no -bu -
dow la ny mi w oto cze niu współ cze snej
go spo dar ki ryn ko wej.

Pro fe sor bo ro wicz pod kre ślał, że naj -
lep sze pra wo nie wy gra z eko no mią, dla -
te go na le ży dbać o przy ja zne in we sty -
cjom oto cze nie; wpro wa dze nie istot nych
zmian w wie lu aspek tach funk cjo no wa -
nia sek to ra in we sty cji bu dow la nych
jest wa run kiem ko niecz nym pod wyż sze -
nia je go ogól no spo łecz nej efek tyw no ści. 

Mi chał Czar ski, peł nią cy wie le funk -
cji pu blicz nych w swej bo ga tej bio gra -
fii za wo do wej, obec nie ja ko Pre zes
za rzą du Ślą skie go Kla stra Wod ne go
mó wił o pro ble mie in we sty cyj nym ja kim
jest po li ty ka wspie ra ją ca do stęp ność ce -
no wą wo dy. 

brak wo dy wy raź nie za czy na do -
skwie rać części na szej po pu la cji. 

Stan dar dy eu ro pej skie okre śla ją ja ką
część do cho dów moż na prze zna czać
na wo dę – na za opa trze nie, wo dę

na go spo dar kę ście ko wą – jest to 3 proc.
jed nak stan dar dem gra nicz nym jest 5
proc. je śli jest to prze kra cza ne ro dzi to
du że nie bez pie czeń stwo ogra ni cza nia
za spa ka ja nia po trzeb czę ści spo łe -
czeń stwa, wią że się to z nie pła ce niem
z ko rzy sta nia wo dy i ob ser wu je się co -
raz wię cej osób znaj du ją cych się w ta -
kiej sy tu acji. 1/5 osób pła ci wię cej niż
stan dard unij ny prze wi du je. 

Re fe rent przed sta wił spo so by, któ re
moż na sto so wać, by ob ni żać ce ny wo -
dy. naj czę ściej jest to sub wen cjo no wa -
nie wo dy, nie pod no sze nie po dat ków,
wy biór cza po moc dla czę ści spo łe -
czeń stwa dla któ re wo da jest zbyt dro -
ga. 

Wiek XX był na zy wa ny wie kiem ro py,
wiek XXi co raz po wszech nie bę dzie
moż na okre ślać wie kiem wo dy – za koń -
czył swą pre zen ta cję Mi chał Czar ski.

Wi told Piw kow ski – Se kre tarz Ge -
ne ral ny Pzitb w re fe ra cie przy go to wa -

nym wspól nie z Pio trem Miecz ni kow -
skim, eks per tem ds in we sty cji, wska zy -
wał na wy mier ne zna cze nie, zde fi nio wa -
ne go i wdro żo ne go w uSa,
zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia
pro ce sem in we sty cyj nym, zwięk sza ją -
cym je go efek tyw ność czy li zmniej sza -
ją cym kosz ty in we sty cyj ne o 15 – 20%. 

na ca łym świe cie, bio rąc pod uwa -
gę to, że w uSa zde fi nio wa no sys tem
zin te gro wa ne go za rzą dza nia pro ce -
sem in we sty cyj nym i sku tecz nie go
wdro żo no, trwa la wi no wy roz wój tej
tech no lo gii na zy wa nej w skró cie biM.
W isto cie sta no wi on pierw szy, ale bar -
dzo waż ny, ele ment sys te mu skła da -
ją ce go się jesz cze dwóch ko lej nych
eta pów – zwa nych baM i bo oM.
Żar to bli wie moż na po wie dzieć, że
ma my do czy nie nia z sys te mem biM,
baM, bo oM. brzmi to na ty le efek tow -
nie, co i za baw nie. za ba wą jed nak nie
jest. cho dzi o to, aby w re ali za cji
pro ce su in we sty cyj ne go prze wi dzieć
wszyst kie zja wi ska ja kie mo gą wy stą -
pić oraz zin te gro wać trzy de cy du ją ce
si ły – in we sto ra, pro jek tan ta i wy ko -
naw cę – do peł ne go współ dzia ła nia
w ce lu jak naj lep sze go re zul ta tu.
W Pol sce nie ste ty ma my do czy nie nia
ze skan da licz ną dez in te gra cją tych sił,
któ re tak na praw dę nie współ pra cu ją,
a wal czą na po lu in we sty cji, któ re
sta ło się przez to po lem bi twy, a nie
współ pra cy. 

– Od no szę te sło wa do Pań stwa do -
świad czeń z okre su 2006-2011 – mó wił
Wi told Piw kow ski – kie dy re ali za cja in -
we sty cji pu blicz nych wspie ra nych przez
Unię Eu ro pej ską by ła obar czo na błę da -
mi przy któ rych tzw. błę dy szkol ne są tyl -
ko na miast ką błę dów. Po nie sio ne przez
to stra ty są ogrom ne i do brze by by ło
unik nąć ich w ko lej nym eta pie in we sto -
wa nia 2014-2020, kie dy bę dzie my mie li
do czy nie nia z ko lej ną fa lą po mo cy UE.
Ma jąc to na uwa dze pre zen tu je my te -
mat trak tu jąc to ja ko otwar cie do dys ku -
sji i dzia ła nia. 

Pra ce nad stan da ry za cją i im ple -
men ta cją trwa ją od kil ku lat w wie lu kra -
jach. W Eu ro pie prak tycz nie wszyst kie
kra je „sta rej” unii przy go to wu ją od po -
wied nie pla ny.

W swym wy stą pie niu re fe rent re ko -
men do wał wy ko rzy sta nie te go sys te mu,
wzo rem in nych kra jów eu ro pej skich
tak że w Pol sce zwłasz cza przy re ali za -
cji ko lej nych in we sty cji pu blicz nych,
w no wej per spek ty wie bu dże to wej unii
Eu ro pej skiej – 2014 – 2020.

Wi told Piw kow ski

Mi chał Czar ski
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Dr Ja cek Kacz mar czyk Eks pert PzP
w wy stą pie niu „czy to ko niec ra żą co ni -
skiej ce ny?” do ko nał oce ny pro jek tu
usta wy o zmia nie – Pra wo za mó wień
pu blicz nych w wer sji z dnia 5 wrze -
śnia 2013 r. skie ro wa ne go na po sie dze -
nie Ko mi te tu Sta łe go Ra dy Mi ni strów,
w aspek cie ra żą co ni skiej ce ny ofer ty.
Wska zał na po ję cia za war te w obo wią -
zu ją cej usta wie („ra żą co ni ska ce na
ofer ty w sto sun ku do przed mio tu za mó -
wie nia”), w ak tu al nej dy rek ty wie unij -
nej 2004/18/WE („ra żą co ni ska ofer ta
od no szą ca się do świad cze nia”), w pro -
jek cie no wej dy rek ty wy do ty czą cej za -
mó wień pu blicz nych („ra żą co ta nia
ofer ta w sto sun ku do ro bót bu dow la -
nych, do staw lub usług”), kon fron tu jąc
je z pro po no wa nym odej ściem od po ję -
cia „ra żą co ni skiej ce ny ofer ty” na rzecz
za pro po no wa ne go po ję cia „zbyt ni ska
ce na ofer ty”.

Pro jekt za kła da, że „W przy pad ku, gdy
ce na ofer ty wy da je się zbyt ni ska i bu -
dzi wąt pli wo ści za ma wia ją ce go co
do moż li wo ści wy ko na nia przed mio tu
za mó wie nia zgod nie z wy ma ga nia mi
okre ślo ny mi przez za ma wia ją ce go lub
wy ni ka ją cy mi z od ręb nych prze pi sów
pra wa, za ma wia ją cy zwra ca się do wy -
ko naw cy z żą da niem po da nia szcze gó -
łów do ty czą cych tych skła do wych ele -
men tów ofer ty, któ re uwa ża za istot ne”,
przy czym szcze gó ły te mo gą od no sić
się, oprócz szcze gó łów do brze zna nych
z obo wią zu ją cej usta wy, do – co jest
istot ną, po zy tyw ną no wo ścią – zgod no -
ści z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w za -
kre sie za trud nie nia, a tak że wa run ka mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy obo wią -
zu ją cy mi w miej scu, w któ rym re ali zo -
wa ne są ro bo ty bu dow la ne, usłu gi lub
do sta wy.

W uza sad nie niu pro jek tu wska za no,
że „Ry wa li za cja wy ko naw ców o za mó -
wie nia pu blicz ne nie mo że pro wa dzić
do na ru sze nia od ręb nych prze pi sów
pra wa pol skie go do ty czą cych w szcze -
gól no ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia
za pra cę oraz obo wiąz ków zwią za -
nych z za pew nie niem bez piecz nych
wa run ków pra cy”.

uza sad nie nie wprost pod kre śla, że
ce lo wo wpro wa dza się no we po ję cie:
„W pierw szej ko lej no ści pro po nu je się
odej ście od uży wa nia w prze pi sach
usta wy po ję cia „ra żą co ni skiej ce ny”
na rzecz do pre cy zo wa nia, w ja kich
oko licz no ściach za ma wia ją cy ma obo -
wią zek zwró cić się do wy ko naw cy o wy -
ja śnie nia”.

tak więc to istot nie ko niec „ra żą co ni -
skiej ce ny”, lecz wy łącz nie ja ko po ję cia
w ro zu mie niu prze pi sów Pzp.

Mów ca wska zał ko lej ne no we roz wią -
za nie, tym ra zem do ty czą ce prze słan ki
od rzu ce nia „po dej rza nej” ofer ty: „Za ma -
wia ją cy od rzu ca ofer tę, je że li wy ko -
naw ca, w pro ce du rze prze wi dzia nej
w art. 90 usta wy, nie wy ka zał, iż za war -
ta w je go ofer cie ce na jest uza sad nio na
i za pew nia wy ko na nie za mó wie nia zgod -
nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi przez
za ma wia ją ce go lub wy ni ka ją cy mi z od -
ręb nych prze pi sów pra wa”. zwró cił uwa -
gę, że pro jekt no we li za cji nie usu wa pod -
sta wo we go pro ble mu do ty czą ce go
ra żą co ni skiej ce ny ofer ty: w ja kich
oko licz no ściach za ma wia ją cy obo wią za -
ny jest wy stą pić do wy ko naw cy o udzie -
le nie wy ja śnień w try bie art. 90 usta wy?
W tej sy tu acji to do za ma wia ją cych, wy -
ko naw ców, jak i skła dów orze ka ją cych
Kio bę dzie po zo sta wa ło uzna nie w ja -
kich oko licz no ściach za ma wia ją ce mu po -
win no wy da wać się, że ce na ofer ty jest
zbyt ni ska i w ja kich oko licz no ściach ce -
na ofer ty po win na bu dzić wąt pli wo ści za -
ma wia ją ce go co do moż li wo ści wy ko na -
nia przed mio tu za mó wie nia za tę ce nę.

Prof. Adam Rak z Po li tech ni ki opol -
skiej, omó wił uwa run ko wa nia śro do wi -
sko we wy ni ka ją ce z ak tu al nie ob wią zu -
ją ce go pra wa ochro ny śro do wi ska,
wpły wa ją ce na roz wią za nia pro jek to we,
tech no lo gię i or ga ni za cję pro ce su bu -
dow la ne go.

bio rąc pod uwa gę obec nie obo wią zu -
ją ce pra wo, pla nu jąc przed się wzię cie in -
we sty cyj ne, każ dy z in we sto rów po wi -
nien szu kać od po wie dzi przy naj mniej
na 3 po niż sze py ta nia: 

jak zde fi nio wać pla no wa ne przed się -
wzię cie in we sty cyj ne? 

• czy dla pla no wa ne go przed się -
wzię cia in we sty cyj ne go wy ma ga na bę -
dzie pro ce du ra oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, oraz ja kie or ga ny bę dą
uczest ni czyć w pro ce sie oce ny od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko i wy da niu de cy -
zji śro do wi sko wej? 

• W ja ki stop niu pro ce du ra ooŚ
wpły nie na har mo no gram przy go to wa -
nia i re ali za cji in we sty cji?

• ja kie bę dą kosz ty roz wią zań mi ni -
ma li zu ją cych/ła go dzą cych od dzia ły wa -
nie pro jek to wa nej in we sty cji na śro do -
wi sko? 

uwzględ nia jąc po wyż sze uwa run ko -
wa nia i ba rie ry w przy go to wa niu i re ali -
za cji pro ce su in we sty cyj ne go po zna nie
pro ce dur śro do wi sko wych mo że ogra ni -
czyć ry zy ko błę dów w po stę po wa niach
ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z ochro -
ną śro do wi ska w ra mach te go pro ce su
mo gą cych skut ko wać za gro że niem dla
przy go to wa nia lub re ali za cji szcze gól nie
pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ -
ków unii Eu ro pej skiej lub ban ku Świa -
to we go. 

Wła ści we, od stro ny speł nie nia wy mo -
gów śro do wi sko wych przy go to wa nie
in we sty cji, za pew ni in we sto ro wi szyb -
kość po stę po wa nia, brak kło po tów
w póź niej szej eks plo ata cji in we sty cji. Po -
zna nie pro ce dur ooŚ uła twi in we sto ro -
wi roz mo wy z pro jek tan ta mi, oso ba mi
przy go to wu ją cy mi RoŚ oraz or ga na mi
uczest ni czą cy mi w po stę po wa niu ad mi -
ni stra cyj nym pro wa dzą cym do wy da nia
dla przed się wzię cia ko lej no; de cy zji
śro do wi sko wej, po zwo le nie na bu do wę
i po zwo le nia na użyt ko wa nie.

zdję cia: 
Ma Ria ŚWiER czyń SKa

i da niEl biE nEK

Dr Ja cek Kacz mar czyk Dr hab. inż. Adam Rak
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dru ga se sja fo rum sku pia ła się
na pla no wa niu miej sco wym i lo ka -
li za cji in we sty cji. 

– Są dzę, że naj lep szym wpro wa -
dze niem do dru giej se sji te ma tycz -
nej na sze go Fo rum – po wie dział
na wstę pie Ta de usz Wnuk – bę dzie
wy po wiedź pra so wa prof. Z. Nie wia -
dom skie go – Prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu -
dow la ne go, któ ry na za da ne py ta -
nie czy cze ka nas re wo lu cja w za -
kre sie pla no wa nia prze strzen ne go,
od po wia da: – że w pew nym sen sie
tak, do da jąc – „zmia ny idą dość da -
le ko. Ko mi sja pro po nu je istot ne
wzmoc nie nie pla no wa ne go go spo -
da ro wa nia prze strze nią. (Pro ble -
mem dnia dzi siej sze go jest po dej -
mo wa nie de cy zji o lo ka li zo wa niu
in we sty cji na pod sta wie źle zde fi nio -
wa nej za sa dy do bre go są siedz twa
i kry ty ko wa nej po wszech nie de cy -
zji o wa run kach za bu do wy a nie
na pod sta wie pla nu miej sco we go.
Przez to wła śnie lo ka li za cja in we sty -
cji na stę pu je dość przy pad ko wo, co
po głę bia cha os prze strze ni.”)

Nie bez ko ze ry przy po mnę jed nak
Pań stwu, ar ty kuł za miesz czo ny
w Ga ze cie Wy bor czej z dnia 1
wrze śnia br. pod zna mien nym ty tu -
łem – „Cha os w mia stach bez pla -
nów.”

Dr Cze sław Bie lec ki – ar chi tek t
i pu bli cy sta, mó wił o wa run kach
sku tecz nej po li ty ki ar chi tek to nicz nej
po przez ce le pla no wa nia prze -
strzen ne go. Re fe rent bar dzo kry -
tycz nie wy po wia dał się na te mat nie -
sku tecz no ści obec nej wła dzy
w re ali za cji za ło żeń urba ni stycz -
nych i bra ku dba ło ści o ład prze -
strzen ny.

W Pol sce ma my pro blem z wło -
skim straj kiem ad mi ni stra cji – mó -
wił ar chi tekt po da jąc przy kła dy skan -
da licz ne go prze cią ga nia wy da nia
de cy zji przez or ga ny wła dzy, spryt -
ne go ła ma nia przez urzęd ni ków
Ko dek su Po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go. no wy ko deks bu dow la ny
po wi nien we dług pre le gen ta przede
wszyst kim unie moż li wić sa mo wo le
oby wa te li – pra wo wła sno ści do te -
re nu nie ozna cza pra wa do te go, by
bu do wać na nim, co się chce i jak
się chce i za gwa ran to wać sku tecz -
ność władz ad mi ni stra cyj nych 

Cze sław Bie lec ki po rów nał pla -
no wa nie prze strzen ne dziś
i przed woj ną, oczy wi ście ze zde cy -
do wa ną prze wa gą i lo gi ką te go
ostat nie go. 

Wy ra ził rów nież pra gnie nie by
pol skie pra wo bu dow la ne by ło po -
dob ne do fran cu skie go, któ re lo gicz -

nie re gu lu je wszyst kie pro ble my
zwią za ne z bu dow nic twem.

architekt Ry szar d Jur kow ski
– Pre ze s za rzą du Głów ne go

SaRP dwóch ka den cji w latach 
1999 – 2006, ma wie lo let nie do -
świad cze nie w pro ce do wa niu ustaw
w na szym Par la men cie i w swej wy -
po wie dzi skon cen tro wał się
na prak ty ce pro ce sów in we sty cyj -
nych. bar dzo kry tycz nie mó wił
o ogrom nych pro ble mach i utrud -
nie niach, któ re są co dzien ny mi
pro ble ma mi ar chi tek tów i urba ni -
stów. 

Mó wił o ułom no ściach zwią za -
nych z two rze niem pla nów roz go -
spo da ro wa nia miast, – pro ble mie
któ re nie wy stę pu je za gra ni cą np.
w Wied niu – mó wił, po dob nie jak
cze sław bie lec ki, o in do len cji
urzęd ni ków utrud nia ją cych in we sto -
wa nie. Wska zy wał na kło po ty
z two rze niem ła du prze strzen ne go
we dług przy ję tych za ło żeń urba ni -
stycz nych w ta ki spo sób, że by da -
ło się w nim żyć w przy jem nej, do -
brej at mos fe rze i do ty czy to miast
w róż nych re gio nach w Pol sce.

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Pal -
la do – Kie row nik Ka te dry ar chi tek -
to nicz nej Po li tech ni ki Ślą skiej, pod -
kre ślał w swej wy po wie dzi prze wa gę
idei nad ad mi ni stra cją. 

Pla no wa nie prze strzen ne w Pol sce
prze ży wa głę bo ki kry zys. nie słusz -
nie utoż sa mia ne z go spo dar ką pla -
no wą, pa dło w la tach 90. XX w. ofia -
rą ide olo gicz nej na gon ki, któ rej
ne ga tyw ne skut ki trwa ją do dziś.
Pod da ne pre sji rze czy wi stych i uro -
jo nych po trzeb in we sty cyj nych, bru -
tal nej gry spe ku la cyj nej i spe cy ficz -
nie ro zu mia nych swo bód
oby wa tel skich, sta ło się płyt kie, ko -
niunk tu ral ne i bez i de owe. Pod czas
gdy na świe cie wdra ża się no wo cze -
sne teo rie urba ni stycz ne, ta kie jak
com pact ci ty, smart grow czy fu sed
grid, w Pol sce po strze ga się pla no -
wa nie prze strzen ne nie ja ko pod sta -

SESJA II: PlANOWANIE MIEJscOWE – lOkAlIZAcJA INWEstYcJI

Dr Cze sław Bie lec ki

Arch. Ry szar d Jur kow ski
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wę ro zum ne go go spo da ro wa nia
prze strze nią, lecz przede wszyst kim
ja ko prze szko dę w re ali za cji do raź -
nych ce lów biz ne so wych. 

tak że w ob sza rze pro jek to wa nia
ar chi tek to nicz ne go wdra ża nie wie -
dzy nie jest ła twe. Kre owa nie ar chi -
tek tu ry jest co raz czę ściej po zba -
wia ne kul tu ro twór cze go wy mia ru
i spro wa dza ne do dzia łal no ści
usłu go wej, pod da nej pra wom po -
da ży i po py tu. Przy wy bo rze ar chi -
tek ta rzad ko bie rze się pod uwa gę
je go wie dzę, pły ną ce z niej umie -
jęt no ści i teo re tycz ne pod sta wy
przy szłe go pro jek tu, naj czę -
ściej – ni ską ce nę i krót ki ter min
wy ko na nia usłu gi.

naj trud niej sza sy tu acja w za -
kre sie wdra ża nia wie dzy ma miej -
sce w fa zie re ali za cji pro jek tu.
tra dy cyj ne, part ner skie re la cje:
in we stor – ar chi tekt – wy ko naw ca,
ule ga ją ostat nio roz kła do wi. Prze -
ja wem te go by wa so li dar ne dą że -
nie in we sto ra i wy ko naw cy do eli -
mi na cji roz wią zań in no wa cyj nych
na rzecz ba nal nych, ale spraw dzo -
nych. W efek cie pro jekt opar ty
na wie dzy ar chi tek ta jest bru tal nie
de mon to wa ny przez oso by, któ re
ta kiej wie dzy nie po sia da ją.

Pro fe sor Pal la do ży wo sprze ci -
wiał się pol skiej, rzą do wej my śli bu -
dow la nej i obo wią zu ją ce go pra wa
miej skie go. – je ste śmy zdol nym,
przed się bior czym na ro dem z dłu -
go let nią tra dy cją, a mię dzy in ny mi
bu dow la nym pra wem miej skim
szpe ci my go na każ dym kro ku.

a to mógł by być pięk ny kraj – za -
koń czył jan Pal la do.

Woj ciech Bo sak – za stęp cę dy -
rek to ra Re gio nal ne go za rzą du Go -
spo dar ki Wod nej w Kra ko wie; czło -
nek Ra dy Ga li cyj skiej izby
bu dow nic twa mó wił o zna cze niu
i re la cjach pla no wa nia prze strzen -
ne go na po zio mie kra jo wym i re gio -
nal nym, któ re zo sta ły prze ję te przez
Pa nią Mi ni ster. 

Kon cep cja Prze strzen ne go za go -
spo da ro wa nia Kra ju okre śla uwa run -
ko wa nia, ce le i kie run ki zrów no wa -
żo ne go roz wo ju kra ju oraz dzia ła nia
nie zbęd ne do je go osią gnię cia,
a w szcze gól no ści: „roz miesz cze nie
obiek tów in fra struk tu ry tech nicz nej
i trans por to wej, stra te gicz nych za so -
bów wod nych i obiek tów go spo dar -
ki wod nej o zna cze niu mię dzy na ro -
do wym i kra jo wym” (ar ty kuł 47.1
ust. 2 p. 1 usta wy o pla no wa niu i za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym).

ana li za ostat nich kil ku na stu lat
wska zu je, że nie ma ja snej i kla -
row nej, zro zu mia łej dla wszyst -
kich de fi ni cji np. obiek tów go spo -
dar ki wod nej o zna cze niu
mię dzy na ro do wym i kra jo wym. to
na le ża ło by zmie nić.

Po przed nia Kon cep cja Po li ty ki
Prze strzen ne go za go spo da ro wa nia
Kra ju (ob wiesz cze nie Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów z dnia 26 lip ca 2001
ro ku, opu bli ko wa ne w Mo ni to rze
Pol skim nr 26/2001) wy mie ni ła in -
dy ka tyw nie sze reg obiek tów go spo -

dar ki wod nej. jed nak wie le z nich
nie „do cze ka ło” się do dzi siaj pro -
fe sjo nal ne go Stu dium Wy ko nal -
no ści, nie mó wiąc o tym, że na ich
miej sce („za po mo cą” in nych do ku -
men tów) wpi sa no np. no we ob sza -
ry chro nio ne, w tym na tu ra 2000
i przy go to wu je się obec nie ich pla -
ny ochron ne.

We dług pre le gen ta war to roz wa -
żyć po stu lat, aby na obec nym
eta pie prac nad Ko dek sem bu dow -
la no -urba ni stycz nym, do ko nać
wpro wa dze nia ja sne go, zro zu mia -
łe go dla wszyst kich zde fi nio wa nia
(kry te ria) tzw. obiek tów o zna cze -
niu mię dzy na ro do wym i kra jo wym.
obiek ty ta kie, któ re speł nia ły by
kry te ria mu sia ły by być wpi sa ne
do Pla nów za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go Wo je wództw oraz
Gmin i by ły by re ali zo wa ne ja ko
prio ry te to we i nad rzęd ne z punk -
tu wi dze nia róż nych in nych ce lów
np. śro do wi sko wych. W kon se -
kwen cji na le ża ło by roz wa żyć okre -
śle nie i przy pi sa nie dla ta kich
obiek tów tzw. „ścież ki pro ce dur
kom pen sa cyj nych” tj. od szko do -
wań, kom pen sa cji przy rod ni czych
i tak da lej.

Mi ni ster do spraw bu dow nic twa
wraz z Wo je wo dą i Mar szał kiem
Wo je wódz twa mógł by być np. zo -
bli go wa ny do bie żą ce go ra por to -
wa nia Ra dzie Mi ni strów eta pu
przy go to wa nia i re ali za cji har mo -
no gra mu kon kret nej in we sty cji
o zna cze niu mię dzy na ro do wym
lub kra jo wym..

Po nad to, je śli cho dzi o ob szar go -
spo dar ki wod nej, to istot ną spra wą
jest też usta le nie nad rzęd no ści
i hie rar chicz no ści do ku men tów pla -
ni stycz nych obo wią zu ją cych w kra -
ju. np. dla wła dzy usta wo daw czej
w Pol sce nad rzęd nym do ku men -
tem pla ni stycz nym jest Kon cep cja
Prze strzen ne go za go spo da ro wa nia
Kra ju 2030, na to miast w ro zu mie -
niu Ko mi sji Eu ro pej skiej je dy nym
stra te gicz nym i kom plek so wym do -
ku men tem pla ni stycz nym w ob -
sza rze go spo dar ki wod nej są Pla -
ny go spo da ro wa nia wo da mi
na ob sza rze do rze cza.

zdję cia: da niEl biE nEKWoj ciech Bo sak

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Pal la do
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trzy dnio we warsz ta ty, w któ rych
uczest ni czy li przed sta wi cie le or ga nów
Ślo iib oraz pra cow ni cy nad zo ru bu -
dow la ne go i ad mi ni stra cji ar chi tek to -
nicz no -bu dow la nej wo je wódz twa ślą -
skie go oraz zaproszeni goście, mia ły
na ce lu wy pra co wa nie jed no li tej for -
my dzia ła nia, szcze gól nie w ob sza -
rach gdzie naj czę ściej zda rza ją się
pro ble my. Warsz ta ty pro wa dzi li: Fran -
ci szek Busz ka – prze wod ni czą cy Ra -
dy Ślo iib, Jan Spy cha ła – Ślą ski
Wo je wódz ki in spek tor nb i Igor
Śmie tań ski – dy rek tor Wy dzia łu in -
fra struk tu ry.

W warsz ta tach uczest ni czył Ta de -
usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej izby
bu dow nic twa 

te ma ty po dej mo wa ne w ko lej nych
dniach szko le nia to:

– Po stę po wa nie dys cy pli nar ne i za -
wo do we pro wa dzo ne przez Pol ską
izbę in ży nie rów bu dow nic twa, w tym
izby okrę go we w 2012 ro ku – te mat
omó wił Kra jo wy Rzecz nik od po wie -
dzial no ści za wo do wej ko or dy na tor
Wal de mar Szle per;

– za kres ba da nia pro jek tu bu dow -
la ne go w świe tle Pra wa bu dow la ne go; 

– Pra wa i obo wiąz ki pro jek tan ta
w pro ce sie bu dow la nym;

– bie żą ce pro ble my zwią za ne z pro -
wa dze niem po stę po wań przez or ga -
ny okrę go wej izby in ży nie rów bu dow -
nic twa, w szcze gól no ści po stę po wań
w za kre sie od po wie dzial no ści za wo -
do wej osób wy ko nu ją cych sa mo -
dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow -
nic twie;

Warsztaty szkoleniowe
ŚlOIIB, WINB i AAB
W dniach 9-11 października 2013 r. odbyły się w Wiśle-Jaworniku warsztaty szkoleniowe Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowane przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, poświęcone tematyce współdziałania organów ŚlOIIB z organami nadzoru budowlanego i admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej. 

Uczest ni cy warsz ta tów 

Uczest ni cy warsz ta tów Od le wej: Jan Spy cha ła, Fran ci szek Busz ka, Igior Śmie tań ski

ŚląskA OkRĘgOWA IZBA INŻYNIERÓW BUdOWNIctWA
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– bie żą ce pro ble my zwią za ne
z pro wa dze niem przez or ga ny ad mi -
ni stra cji ar chi tek to nicz no-bu dow la -
nej i or ga ny nad zo ru bu dow la ne go
po stę po wań ad mi ni stra cyj nych
w aspek cie orzecz nic twa z za kre su
pra wa bu dow la ne go i spe cu sta wy
dro go wej.

W dniu otwar cia warsz ta tów dys ku -
to wa no na te mat pro ble mów wy stę -
pu ją cych we współ dzia ła niu Ślo iib
z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go
i or ga na mi ad mi ni stra cji ar chi tek to -
nicz no -bu dow la nej wo je wódz twa ślą -
skie go. W dyskusji zabierali głos
także uczestniczący w warsztatach
przewodniczący rad okręgowych:
Łódzkiej, Mazowieckiej, opolskiej,
Podkarpackiej i Świętokrzyskiej oiib.

W ko lej nych dniach dys ku to wa no
na te mat wza jem nych do świad czeń
we współ dzia ła niu or ga nów nad zo ru
bu dow la ne go i or ga nów ad mi ni stra -
cji ar chi tek to nicz no-bu dow la nej z or -
ga na mi Ślo iib w za kre sie pro wa dzo -
nych przez nb spraw zwią za nych
z od po wie dzial no ścią za wo do wą
osób wy ko nu ją cych sa mo dziel ne
funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie
oraz w kwe stii we ry fi ka cji pro jek tów
bu dow la nych przez or ga ny aab
na eta pie roz pa try wa nia wnio sków
o wy da nie de cy zji o po zwo le niu
na bu do wę. 

W pro wa dzo nych dys ku sjach nur -
tu ją ce uczest ni ków za gad nie nia ob -
ja śnia li przed sta wi cie le Ślo iib,
Winb, aab oraz Ginb, któ rzy rów -
nież udzie la li od po wie dzi na szcze -
gó ło we py ta nia. Głów ny in spek to rat
nad zo ru bu dow la ne go re pre zen to -
wa ły ann na Ma ciń ska – dy rek tor
de par ta men tu Praw no -or ga ni za cyj -
ne go oraz iwo na Świ der ska – dy rek -
tor de par ta men tu in spek cji i Kon tro li
bu dow la nej. 

W warsz ta tach uczest ni czy ło 140
osób. W pod su mo wa niu wszy scy
zgod nie po twier dzi li po trze bę or ga ni -
zo wa nia „trój stron nych” szko leń słu -
żą cych wy mia nie do świad czeń i do -
sko na le niu współ dzia ła nia or ga nów,
od któ rych za le ży pra wi dło wy prze -
bieg pro ce su in we sty cyj ne go w bu -
dow nic twie.

tekst i zdję cia:
Ma Ria ŚWiER czyń SKa

Od le wej: Wal de mar Szle per, Adam Wol ny -kier. Od dzia łu AAB II in stan cji, Je rzy Dzier że wicz -prze wod ni czą -
cy Okrę go we go Są du Dys cy pli nar ne go ŚlO IIB, Bo że na Gol da mer -Ka pa ła -z -ca dyr. Wydz. In fra struk tu ry 

Od le wej: An na Ma ciń ska i Iwo na Świ der ska

Od le wej: To masz Ra dziew ski -z -ca ŚWINB, Jan Spy cha la, Fran ci szek Busz ka, Igor Śmie tań ski, Bo że na
Gol da mer -Ka pa ła, Adam Wol ny
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Leaderzy profesjonalizmu, 
kreatywności 
i przedsiębiorczości
Wie czór, 16 li sto pa da, zgro ma dził w sa li Ope ry Ślą skiej w By to miu na der wy bit ne oso bo wo -
ści, re pre zen tan tów na uki, ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, zna czą cych firm bu -
dow la nych, lu dzi za an ga żo wa nych w roz wój bu dow nic twa ślą skie go. Uro czy sta ga la, któ rą
za szczy ci li swo ją obec no ścią wi ce mi ni ster Ja nusz Żbik i przed sta wi cie le władz wo je wódz kich
z Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem sekułą, sta no wi ła uko ro no wa nie ob cho -
dów Świę ta Bu dow la nych, na któ re w tym ro ku zło ży ła się uro czy stość wrę cze nia od zna czeń
pań stwo wych i ho no ro wych od znak re sor to wych oraz kon fe ren cja v Ślą skie fo rum In we sty -
cji i Nie ru cho mo ści (18 wrze śnia br.).

III edycja konkursu „Śląskie Budowanie” 2013
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otwie ra jąc XVI Ga lę Bu dow nic twa
Pre zy den t Ślą skiej izby bu dow nic twa
Ta de usz Wnuk po wi tał wszyst kich
uczest ni ków uro czy sto ści w imie niu
wła snym, or ga ni za to rów, współ or ga ni -
za to rów i Ra dy Pa tro nac kiej 

– Mam za szczyt i przy jem ność do ko -
na nia otwar cia XVI Ga li Bu dow nic twa,
ja ko już wiel ce tra dy cyj ne go spo tka nia
in te gra cyj ne go śro do wisk bu dow la -
nych na sze go re gio nu i kra ju.

Wraz z tą in te gra cją ma miej sce po -
stę pu ją ca kon so li da cja dzia łań or ga ni -
za cji po za rzą do wych bu dow nic twa,
aby współ dzia ła jąc z par la men tem
i rzą dem, za pew nić nie zbęd ne re for mo -
wa nie pro ce sów in we sty cyj nych i bu -
dow la nych, tak w pra cach le gi sla cyj nych
jak i w prak ty ce dzia ła nia uczest ni ków
tych pro ce sów.

Przy po mnę więc, że tak że dzi siej szą
Ga lę po prze dzi ła ko lej na kon fe ren cja
me ry to rycz na ja ko „V Ślą skie Fo rum
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho -
mo ści” zor ga ni zo wa na we wrze śniu br.
w Sa li Sej mu Ślą skie go z udzia łem Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go – Pa -
na Mi ro sła wa Se ku ły, Wi ce mi ni stra
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar -

ki Mor skiej – Pa na Ja nu sza Żbi ka,
Prze wod ni czą ce go PZITB i człon ka
po wo ła nej przez Ra dę Mi ni strów Ko mi -
sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne -
go – Pa na Ry szar da Try ko sko.

W trak cie Ga li na stą pi ło wrę cze nie
na gród i ty tu łów ko lej nej edy cji kon kur -
su „Ślą skie Bu do wa nie”, bę dą ce za -
da niem pu blicz nym za rzą du Wo je -
wódz twa Ślą skie go. 

Pierw szym ce lem te go kon kur su jest
do ku men to wa nie wy so kiej atrak cyj no -
ści in we sty cyj nej i go spo dar czej wo je -
wódz twa ślą skie go po przez:

– pu blicz ną pre zen ta cję wa żą cych
dla re gio nu oraz spraw nie, ter mi no wo
i pro fe sjo nal nie zre ali zo wa nych przed -
się wzięć in we sty cyj nych

– wy róż nia nie Ślą ską Wiel ką Na gro -
dą Bu dow nic twa in we sto rów tych przed -
się wzięć or ga ni za cji wy ko naw czych i pro -
duk cji ma te ria łów bu dow la nych oraz
pod mio tów efek tyw nie za rzą dza ją cych
nie ru cho mo ścia mi, a zwłasz cza prze ka -
za nych do eks plo ata cji in we sty cji. 

Wśród te go rocz nych Lau re atów, po -
dob nie jak w la tach po przed nich zna -
la zły się pod mio ty o zróż ni co wa nej
struk tu rze wiel ko ści i pro fi lu dzia łal no -

ści, a więc du że or ga ni za cje bu dow la -
ne jak bu di mex, Eu ro via, El trans, Ka -
be oraz za li cza ne do sek to ra ma łych
i śred nich firm, naj czę ściej re ko men do -
wa nych ja ko swych part ne rów przez
przed się bior stwa człon kow skie Ślą -
skiej izby bu dow nic twa, a tak że przed -
się bior stwa go spo dar ki miej skiej, re ko -
men do wa ne przez pre zy den tów
miast – w tym ro ku Gli wic, So snow ca
i tych.

– Ja ko Ka pi tu ła Kon kur su zda je my
so bie spra wę z okre ślo nej ułom no ści
na szych wy bo rów, po nie waż z ko -
niecz no ści wy róż nia my tyl ko nie wiel ką
część in we sty cji, re ali zo wa nych co -
rocz nie w wo je wódz twie ślą skim oraz
ich in we sto rów i wy ko naw ców
– mó wił ta de usz Wnuk.

od wie lu lat w trak cie Ga li wy róż nia -
ne są tak że ko lej ne przed się bior stwa
bu dow la ne w kon kur sie Pań stwo wej
In spek cji Pra cy – „Bu duj bez piecz -
nie”, oce nia ny przez or ga ni za cje po za -
rzą do we i rów nież przez lau re atów ja -
ko wy so ce uży tecz ny. tak że po przez
ten kon kurs, pu blicz nie pre zen tu je ko -
lej ne zna czą ce in we sty cje na sze go
re gio nu.

– Je stem u Pań stwa po raz trze ci – mó wił w swym wy stą pie -
niu pod czas Ga li Wi ce mi ni ster trans por tu, bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej – Ja nusz Żbik. – To wiel ki ho nor dla mnie być
tu wśród was i czu je się wśród was bar dzo do brze. Wie le lat pra -
co wa łem tu taj, na po gra ni czu wo je wódz twa ślą skie go i ma ło pol -
skie go, zna ko mi cie wspo mi nam ten czas. Dzi siaj chciał bym bar -
dzo ser decz nie po gra tu lo wać wszyst kim wy róż nio nym. Lu dziom,
któ rzy tak pięk nie pra cu ją trze ba dzię ko wać, ser decz nie Pań stwu
gra tu lu je i ży czę jesz cze wie lu suk ce sów

na wią zu jąc do wy po wie dzi eu ro po słan ki Mał go rza ty Handz -
lik mi ni ster Żbik stwier dził: – Bar dzo się cie szę z tej in for ma cji
z przy jem no ścią do pra wa pol skie go bę dzie my im ple men to wać
tę dy rek ty wę. Chciał bym rów nież zdać Pań stwu spra wę z na szych
dzia łań. Ostat ni raz gdy by łem tu na Ga li przed ro kiem, mó wi -
łem o po wo ła niu ko mi sji ko dy fi ka cyj nej, chcia łem po in for mo wać,
że ko mi sja ko dy fi ka cyj na pra cu je na te re nie Mi ni ster stwa Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej i są już po ka za ne te -

zy ko dek su bu dow la no – urba ni stycz ne go, my ślę, że w przy szłym
ro ku bę dzie my mie li już ko deks na pi sa ny, a we wrze śniu prze -
ka że my, ja ko ko mi sja ko dy fi ka cyj na, ten ko deks Mi ni stro wi Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej po to, by jesz cze w tej
ka den cji Sej mu – mam ta ką głę bo ką na dzie ję – ten ko deks bu -
dow la ny uchwa lić. 

Chciał bym rów nież po wie dzieć, że oprócz ko dek su bu dow la -
ne go w re sor cie pro wa dzi my bar dzo sze ro kie pra ce zwią za ne
z le gi sla cją i uprosz cze niem pro ce su ad mi ni stra cyj ne go po to by -
śmy mo gli ła twiej w Pol sce in we sto wać. Dzia ła nia re sor tu zo sta -
ły bar dzo pięk nie za uwa żo ne przez bar dzo waż ną in sty tu cję ja -
ka jest Bank Świa to wy W ostat nim ran kin gu ogło szo nym dwa
ty go dnie te mu Pol ska wy prze dzi ła 72 kra je je śli cho dzi o przy -
ja zność in we sto wa nia To nie chlub ne 161 miej sce, któ re do tąd
zaj mo wa li śmy jest już hi sto rią. Dzię ki te mu, że w za kre sie przy -
go to wa nia in we sty cji po szli śmy tak bar dzo do gó ry, Pol ska w ran -
kin gu Ban ku Świa to we go prze su nę ła się o 10 miejsc, a prze cież
je ste śmy do pie ro w po ło wie dro gi. No we li za cja usta wy Pra wo bu -
dow la ne zo sta nie skie ro wa na do Sej mu – mam na dzie ję – jesz -
cze w tym ro ku, Ko deks bu dow la ny zo sta nie prze ka za ny do le -
gi sla cji – też mam ta ką na dzie ję – w przy szłym ro ku 

Na ko niec chciał bym ko rzy sta jąc z oka zji przy łą czyć się do gło -
su Pre ze sa Busz ki.

Pa nie Pre zy den cie, to co pan ro bi tu na Ślą sku z na szym śro -
do wi skiem bu dow la nym, tę pra cę, któ rą pan tu wkła da, jest spra -
wą nie do prze ce nie nia. Ta pra ca jest naj pięk niej szym przy kła -
dem wspa nia łej dzia łal no ści nie tyl ko na Ślą sku, ale w Pol sce,
a ja jeż dżę po ca łym kra ju, uczest ni czy łem w róż nych uro czy -
sto ściach i chcę Pań stwu i pa nie Pre zy den cie ser decz nie po dzię -
ko wać i po gra tu lo wać. Kie dyś roz ma wia łem o tym i ktoś mi po -
wie dział: tu są wła ści wi lu dzie na wła ści wym miej scu i tak
rze czy wi ście jest. Bar dzo ser decz nie Pa nu dzię ku ję, za to, że
Pan tak pięk nie to na sze śro do wi sko bu dow la ne in te gru je. 
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– Ja ko ka pi tu ła kon kur su uwa ża my
nie zmien nie, że istot ny wpływ na spraw -
ność pro ce sów in we sty cyj nych i bu dow -
la nych ma in dy wi du al ny pro fe sjo na lizm
dzia łal no ści za wo do wej, kre atyw ność
i przed się bior czość.

Do ce nia my pu blicz nie oso by o tych wła -
śnie wa lo rach, któ rych wspól nym wy kład -
ni kiem jest „kom pe ten cja”, po przez nada -
wa nie Na gro dy In dy wi du al nej z Ty tu łem:
„Au to ry tet  Bu dow nic twa i Go spo dar -
ki Ślą skiej” w trzech ka te go riach: 

– Za rzą dza nie roz wo jem miast, 
– Za rzą dza nie or ga ni za cja mi bu -

dow la ny mi i nie ru cho mo ścia mi
– Za rzą dza nie or ga ni za cja mi po za -

rzą do wy mi i spo łecz ny mi.
W tym ro ku, w trak cie obec nej Ga li

Na gro dy te zo sta ły nada ne w ko lej nej
ka te go rii „Spraw na ad mi ni stra cja pu -
blicz na”, aby tak że w tej for mie wska -
zać na zna cze nie co dzien nej dzia łal no -
ści or ga nów tej ad mi ni stra cji dla prak ty ki
funk cjo no wa nia pro ce sów in we sty cyj -
nych i bu dow la nych. To je den z koń co -
wych wnio sków V Ślą skie go Fo rum we
wrze śniu br. – stwier dził Pre zy dent
Ślą skiej izby bu dow nic twa

W cza sie Ga li po raz ko lej ny nada no
i wrę czo no Ty tu ły Ho no ro we wraz
z Me da lem „Oso bo wość Bu dow nic -
twa Ślą skie go” wy bit nym po sta ciom
two rzą cym hi sto rię go spo dar czą bu -
dow nic twa re gio nu i kra ju.

– Spo śród po przed nich bar dzo god -
nych Lau re atów te go Ty tu łu chciał -
bym przy po mnieć po stać już nie obec -
ne go dzi siaj wśród nas Pa na Pro fe so ra,
wy bit ne go in ży nie ra An to nie go Ro si ko -
nia, któ ry ma jąc 104 la ta w trak -
cie XII Ga li Bu dow nic twa, był uprzej my
i zdol ny przed sta wić oraz za dzi wić
nas pra wie 15 mi nu to wym wy kła dem,
bę dą cym eks per ty zą in ży nier ską za bez -
pie cze nia me to da mi bu dow nic twa gór -
ni cze go skar py w Płoc ku, jed ne go

Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go Mi ro sław Se ku ła zło żył gra tu la cje wy róż nio nym: – Za to co w swo im
ży ciu już do ko na li ście, za to co jesz cze do ko na cie, bo li czę, że każ da na gro da jest za chę tą do dal szej pra -
cy. Dzię ku ję za to, że pra cu je cie dla spo łecz no ści ślą skiej, dla wo je wódz twa ślą skie go i za to, że nie tyl -
ko bu du je cie do my, fa bry ki, przed się bior stwa, dro gi, ale rów nież za to, że przy czy nia cie się do bu do wa -
nia eto su ślą skie go, po rząd ne go bu do wa nia, po rząd nej ślą skiej pra cy. 
Zwra ca jąc się do Ta de usza Wnu ka Mar sza łek Se ku ła po wie dział: – Dzię ku ję Pa nie Pre zy den cie, na pań -
skie rę ce skła dam po dzię ko wa nia dla ca łej ka pi tu ły za to, że po tra fi cie wy łu ski wać wśród tych wie lu wspa -
nia łych lu dzi te naj cen niej sze per ły w na szej ślą skiej ko ro nie
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Za bie ra jąc głos, na gro dzo ny Ty tu łem Ho no ro wym wraz z Me -
da lem „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”, Fran ci szek
Busz ka Prze wod ni czą cy Ślą skiej okrę go wej izby in ży nie rów bu -
dow nic twa po wie dział:

– Na uczo no mnie, ze ma gicz ne sło wa pro szę, dzię ku ję, prze -
pra szam czy nią cu da w sto sun kach mię dzy ludź mi. Dziś do dał -
bym, że pa su je bar dzo do brze do tej ple ja dy sło wo bu do wa nie
w sze ro kim sen sie te go sło wa zna cze niu. Mi ło mi, że mo gę z Pań -
stwem tu być w gma chu Ope ry Ślą skiej. By tom to mo je la ta mło -
dzień cze. Tu taj w 1958 ro ku ukoń czy łem zna ną „Bu dow lan kę”.

Tam uczo no nas po rząd ne go bu do wa nia obiek tów, ale tam rów -
nież uczo no nas po staw mo ral nych, jak za cho wy wać się w pro -
ce sie bu dow la nym, jak za cho wy wać się w ży ciu. W tym cza sie
był to zbiór mło dzie ży o róż nej na ro do wo ści, z róż nych stron kra -
ju, z róż nych re gio nów. Dzię ki na uczy cie lom by li śmy szczę śli -
wi, bu do wa ła się wspól no ta, któ ra prze trwa ła do dnia dzi siej sze -
go. Kie dyś w au dy cji fi lo zo ficz nej, dość daw no te mu, usły sza łem
ta ką de fi ni cje, z któ rą się zga dzam, że pew ną re cep ta na uda -
ne ży cie jest dar, moż li wość, a mo że na wet i szczę ście być w gro -
nie lu dzi lep szych, mą drzej szych od sie bie Za to chciał by dzi -
siaj Pań stwu, bez wy jąt ku, bar dzo moc no po dzię ko wać. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je na rę ce czło wie ka, któ ry
w ży ciu osią gnął pra wie wszyst ko, wła ści wie dziś ni cze go nie po -
trze bu je, był wo je wo dą, se na to rem, pre ze sem ban ku, pia sto wał
wszyst kie funk cje, a dziś swo je umie jęt no ści, swo ją wie dzę, swój
ta lent po świę ca, że by nas tu taj zgro ma dzić, kon ty nu ując za sad -
ni cze dzie ło na szej ko le żan ki ś. p. Bar ba ry Bli dy. Ta de usz Wnuk,
dzię ku je my ci Ta de uszu za to co ro bisz dla na sze go śro do wi ska 

Wy pa da za koń czyć ży cze nia mi. Nie ukry wam, że za sta na -
wia łem się, jak te ży cze nia zło żyć, ale po mógł mi przy pa dek.
W 2002 ro ku jak mo jej sę dzi wej mat ce skła da łem ży cze nia uro -
dzi no we, gdzieś pew no wy czu ła w mo ich sło wach ja kiś niu ans,
że już ty le lat prze ży ła, że to już wszyst ko, po pa trzy ła na mnie
i z ta kim mat czy nym do brym, mą drym uśmie chem po wie dzia -
ła: – Sy nek, o co ci idzie? Naj lep sze lo ta mam przed so bą! Mia -
ła wte dy 90 lat. 

Pro szę Pań stwa, ży czę Pań stwu oby śmy wszy scy naj lep sze
la ta mie li przed so bą! 
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z waż niej szych pro ble mów te go mia sta, przy ta cza jąc da ne
z XV wie ku – wspo mi nał ta de usz Wnuk.

– Ży czę so bie i Pań stwu, aby Pan Pro fe sor, któ ry od szedł
w tym ro ku ma jąc 107 lat uosa biał ży wot ność ca łe go śro do -
wi ska bu dow la ne go re gio nu i kra ju.

Po nad już 5 lat te mu sa mo rzą dy go spo dar cze i za wo -
do we bu dow nic twa na sze go wo je wódz twa, a tak że nie -
ru cho mo ści i eko lo gii za war ły „Po ro zu mie nie” o utwo rze -
niu plat for my współ dzia ła nia ja ko Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go.

zaj mo wa nie wspól ne go sta no wi ska do pro jek tów le gi sla -
cyj nych rzą du w ob sza rze in we sty cji i bu dow nic twa, wspól -
ne or ga ni zo wa nie se mi na riów i warsz ta tów bu dow la nych, co -
rocz nych kon fe ren cji me ry to rycz nych „Ślą skie Fo rum”,
ob cho dów Ślą skie go Dnia Bu dow la nych, kon kurs „Ślą skie
Bu do wa nie” to przy kła dy wspól nych, zin te gro wa nych
przed się wzięć.

Ko lej ną ini cja ty wą pod ję tą dwa la ta te mu jest nada wa nie
i wrę cza nie ty tu łu „Przy ja ciel Ślą skie go Bu dow nic twa”, któ -
rym ho no ru je się oso by – po sta cie nie zwią za ne wprost z sek -
to rem bu dow nic twa, ale któ rych bio gra fie za wo do we do ku -
men tu ją, że są au to ry te ta mi w swych pro fe sjach: – po li ty ki,
dzia łal no ści rzą do wej, sa mo rzą do wej, pol skiej na uki i kul tu -
ry. za pew nia ją bar dziej efek tyw ne wa run ki na szej dzia łal no -
ści, pra cy i ży cia, wzbo ga ca ją i kształ cą na sze oso bo wo ści
i przy czy nia ją się do sta łe go po stę pu cy wi li za cyj ne go re gio -
nu i kra ju. Rów niez i w tym ro ku nada no te ty tu ły wiel ce za -
cnym lau re atom.

Po wy stą pie niu Pre zy den ta Wnu ka na stą pi ła uro czy -
stość wrę cze nia na gród i ty tu łów obec nej edy cji kon kur su
„Ślą skie Bu do wa nie”. ak tu te go do ko na li Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ślą skie go – Mi ro sław Se ku ła oraz Wi ce mi ni ster
trans por tu, bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej – Ja nusz
Żbik.

W trak cie uro czy sto ści głos za bra ła eu ro po słan ka Mał go rza ta Handz lik, któ ra
wspo mi na jąc swój udział w ko lej nych ga lach i gra tu lu jąc wszyst kim wy róż nio -
nym prze ka za ła, przy ję tą z wiel kim aplau zem przez zgro ma dzo nych, wia do -
mość, że na stą pią po praw ki w bar dzo waż nej eu ro pej skiej dy rek ty wie o za mó -
wie niach pu blicz nych. – Ta dy rek ty wa do ty ka wszyst kich, ca łą bran żę
bu dow la ną – mó wi ła eur po słan ka – mam jed nak dla pań stwa pre zent
przed świę ta mi: zni ka kry te rium naj niż szej ce ny w za mó wie niach pu blicz nych.
Cie szę się, ze uda ło mi się to prze wal czyć na fo rum mo jej ko mi sji i mam na -
dzie ję, że przed Bo żym Na ro dze niem Par la ment Eu ro pej ski, Ko mi tet Go spo -
dar czy, te zmia ny prze gło su je.
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ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

– 2013

BU DI MEX S.A. 
W WAR SzA WIE

za
● wzo ro wą bu do wę Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho -

waw cze go dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej
w Dą bro wie Gór ni czej oraz re ali za cję wie lu klu czo wych
przed się wzięć in we sty cyj nych Ślą ska

na gro dę ode brał
dy rek tor Re jo nu iV bu di mex – bu dow nic two ogól ne za chód 

MA CIEJ KOŁ TO NO WICz 

Koszt bu do wy ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla dzie -
ci i Mło dzie ży nie peł no spraw nej w dą bro wie Gór ni czej to 63
mln zło tych. bu di mex to wie le na gród i wy róż nień. jest naj lep -
szym part ne rem, so lid nym pra co daw cą. Ma ol brzy mi po ten cjał
wy ko naw czy i ogrom ne do świad cze nie w bran ży. za trud nia wy -
so kiej kla sy spe cja li stów. Wy so ka jest ja kość ofe ro wa nych przez
bu di mex usług bu dow la nych w kra ju i za gra ni cą.

bu di mex ist nie je od po nad 40 lat, a je go re ali za cje moż na
spo tkać w kil ku dzie się ciu kra jach na trzech kon ty nen tach. Spół -
ka jest za li cza na do gro na naj więk szych firm bu dow la nych w Pol -
sce. obec nie ja ko przed się bior stwo in fra struk tu ral no-usłu go -
we bu di mex kon cen tru je się na ryn ku pol skim. ja ko ge ne ral ny
wy ko naw ca dzia ła w sek to rach in fra struk tu ry: dro go wej, ko le -
jo wej, lot ni sko wej; bu dow nic twa ku ba tu ro we go, ener ge tycz ne -
go, prze my sło we go i eko lo gicz ne go. na te re nie Ślą ska bu di -
mex wy ko ny wał m.in. cen trum Han dlo we Fo rum w Gli wi cach,
cen trum na uki i Edu ka cji Mu zycz nej „Sym fo nia” w Ka to wi cach
(re wi ta li za cja i mo der ni za cja), ob wod ni cę by to mia. 

Za każ dym suk ce sem go spo dar czym za wsze sto ją lu dzie, ich ta lent, ener gia, za an ga żo wa nie. bu dow nic two to trud na bran -
ża na każ dym eta pie od po my słu do re ali za cji. bu dow nic two to sztu ka two rze nia wy ma ga ją ca ogrom nej wie dzy, do świad -
cze nia. Na gro dy i Ty tu ły Kon kur su „Ślą skie bu do wa nie” ho no ru ją przed się bior stwa, in sty tu cje za osią gnię cia i suk ce sy.

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  
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EU RO VIA POL SKA S.A. 
W BIE LA NACH WRO CŁAW SKICH

za
● pro fe sjo na lizm i wy so ką ja kość re ali za cji przed się -

wzięć in we sty cyj nych bu dow nic twa dro go we go i mo -
sto we go

na gro dę ode brał
Wi ce pre zes za rzą du

AR KA DIUSz KIER KO WICz

Eu Ro Via Pol SKa to kru szy wa naj wyż szej ja ko ści, siec
od dzia łów, wy twór ni, ko palń na te re nie ca łej Pol ski, naj waż -
niej sze in we sty cje dro go we na Ślą sku: bu do wa au to stra dy
a1, So śni ca – Ma cie jów, bu do wa dK79 w ja worz nie, bu do -
wa ob wod ni cy Ryb ni ka, ob wod ni cy by to mia, bu do wa dro -
go wej tra sy Śred ni co wej odc. w za brzu odc. Gli wic.

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 re-
alizującym społeczne cele.

EL TRANS SP. z O. O. 
W CHO RzO WIE

za
● pro fe sjo nal ną re ali za cję przez EL TRANS, ja ko li de ra

kon sor cjum, in we sty cji – „Bu do wa no wej ha li sprę ża -
rek wraz z urzą dze nia mi i in sta la cja mi po moc ni czy mi,
ru ro cią ga mi, au to ma ty ką oraz peł ną in fra struk tu rą
dla Spół ki Ener ge tycz nej „JA STRzĘ BIE” S.A. ze spół
Elek tro cie płow ni Ko ge ne ra cyj nych znaj du ją cych się
w ob rę bie Ja strzęb skiej Spół ki Wę glo wej S.A., KWK
Pnió wek

na gro dę ode brał
Pre zes za rzą du

MA RIUSz SA RA TO WICz 

El tRanS spe cja li zu je się w kom plek so wych do sta wach
ma te ria łów elek trycz nych dla po trzeb gór nic twa, ko lei, hut -
nic twa. Wy ko nu je tak że kom plek so we za da nia in we sty cyj ne
w prze my śle a w szcze gól no ści w gór nic twie i ener ge ty ce.

El tRanS na kre śla so bie no we kie run ki dzia łań, po le ga -
ją ce na do star cza niu no wo cze snych, przy ja znych śro do wi -
sku, kom plek so wych roz wią zań tech nicz nych, zwią za nych
z ob słu gą sie ci prze my słu i roz dzia łu ener gii elek trycz nej, ze
sta cja mi trans for ma to ro wy mi oraz apa ra tu rą roz dziel czą
wraz z moż li wo ścia mi roz sze rze nia o apli ka cje naj now szej
tech ni ki za bez pie cze nio wej, ste row ni czej i po mia ro wej.
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MI LI MEX SP. z O. O. 
w Sie mia no wi cach Ślą skich

za
● pro fe sjo nal ną re ali za cję obiek tów bu dow nic twa prze -

my sło we go i uży tecz no ści pu blicz nej oraz miesz ka nio -
we go

na gro dę ode brał 
Pre zes za rzą du

EU GE NIUSz SO WA 

Mi li MEX re ali zu je obiek ty prze my sło we, biu ro we, uży tecz -
no ści pu blicz nej, ho te le, ban ki, cen tra han dlo we, obiek ty szkol -
nic twa, służ by zdro wia, bu dyn ki miesz kal ne. Wy so ka jest ja -
kość prac. Mi li MEX po sia da wy kwa li fi ko wa ną ka drę. Fir ma
jest pro fe sjo nal nie za rzą dza na, co jest gwa ran cją suk ce su.

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 technolo-
giami.

FAR BY KA BE POL SKA SP. z O.O. 
W KA TO WI CACH

za
● no wo cze sną pro duk cję ma te ria łów i sys te mów ocie pleń

oraz osią gnię tą po zy cję fi nan so wą i ryn ko wą w sek to -
rze bu dow nic twa kra ju

na gro dę ode brał
Pre zes za rzą du

MA REK NO CU LAK

Far by Ka be pol ska – wy so kiej ja ko ści pro duk ty na ele wa -
cję; do wnętrz; do na praw i re no wa cji.

Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów de-
koracyjno-ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną apro-
batą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje
zadanie przez długie lata… Szeroki asortyment produktów
adresowany jest zarówno do profesjonalistów: Firm Wyko-
nawczych, architektów, Projektantów i Konserwatorów za-
bytków, jak również do użytkowników indywidualnych. 

ciągle dążąc do tego, aby produkty ze znakiem Farby KabE
cieszyły się zaufaniem Klientów, firma nieustannie optyma-
lizuje wszelkie aspekty związane z jakością, łatwością apli-
kacji i dostępnością naszej oferty produktowej. 
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ŚLĄ SKI OGRÓD zOO LO GICz NY 
W CHO RzO WIE

za
● or ga ni za cję fi nan so wa nia i re ali za cję bu do wy oraz  mo -

der ni za cję obiek tów pn. „Roz bu do wa ścież ki dy dak tycz -
nej w Ślą skim Ogro dzie zoo lo gicz nym w Cho rzo wie”
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -
je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013

na gro dę ode bra ła 
dy rek tor

JO LAN TA KO PIEC

W ślą skim zoo zmo der ni zo wa no pa wi lon dla ga dów
i pta ków. Po wstał no wy pa wi lon z wy bie giem i ba se nem dla
ty gry sów amur skich w po bli żu pa wi lo nu dy dak tycz ne go.

zbu do wa no no wy pa wi lon dla ży raf z wy bie ga mi w sa mym
cen trum zoo, w któ rym moż na już po dzi wiać trzy ży ra fy: ulem -
bo, lia ni i lin da ni.

Po cząt ki ślą skie go zoo się ga ja ro ku 1951, gdy na ob sza rze
nie użyt ków po ko pal nia nych le żą cych mię dzy cho rzo wem, Ka -
to wi ca mi i Sie mia no wi ca mi roz po czę to bu do wę obec ne go Wo -
je wódz kie go Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku. or ga ni zo wa nie tej in -
we sty cji roz po czął ów cze sny wo je wo da ka to wic ki ge ne rał
je rzy zię tek. bu do wę ogro dze nia zoo, pierw szych dróg i bu -
dyn ków prze zna czo nych dla zwie rząt roz po czę to w 1954 ro ku. 

RE JO NO WE PRzED SIĘ BIOR STWO 
WO DO CIA GÓW I KA NA LI zA CJI SPÓŁ KA AK CYJ NA

W SO SNOW CU

za
● roz wój in we sty cyj ny oraz pro fe sjo nal ne za rzą dza nie go -

spo dar ką wod no -ście ko wą

na gro dę ode bra ła 
Pre zes za rzą du 

MAG DA LE NA PO CHWAL SKA

Pa ni Mag da le na Po chwal ska by ła wi ce pre zy dent So -
snow ca w la tach 1991 – 1998. to m. in. Pa ni Pre zes za pew -
ni ła sfi nan so wa nie i re ali za cję wie lo eta po wej roz bu do wy i mo -
der ni za cji oczysz czal ni ście ków Ra do cha 2. dla So snow ca
i My sło wic. 

Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji
w So snow cu Spół ka ak cyj na to od lat pręż nie dzia ła ją ca fir -
ma, po sia da ją ca no wo cze sny sprzęt, ofe ru ją ca wy so ką ja -
kość usług, któ rej głów nym za da niem jest zbio ro we za opa -
trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków na te re nie
Gmi ny So sno wiec. Spół ka za trud nia 350 oso bo wą, wy kwa -
li fi ko wa ną ka drę. W za kre sie do staw wo dy ob słu gu je po -
nad 200 000 miesz kań ców, a w za kre sie oczysz cza nia ście -
ków ok. 300 000 miesz kań ców.

lAUREAcI kONkURsU „ŚląskIE BUdOWANIE” – 2013
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MIEJ SKI zA RzĄD BU DYN KÓW MIESz KAL NYCH 
W TY CHACH

za
● pro fe sjo nal ne za rzą dza nie nie ru cho mo ścia mi

na gro dę ode bra ła 
dy rek tor

mgr inż. TE RE SA JA NECz KO

MiEj SKi za RzĄd bu dyn KóW MiESz Kal nycH ma
na swo im kon cie bar dzo efek tow ną re wi ta li za cję Pla cu ba -
czyń skie go, Mu zeum Miej skie w ty chach. ada pta cję in ter -
na tu „bro war ni ka” na lo ka le miesz kal ne. ada pta cję po -
miesz czeń przy ul Gen. de Gaul le’a 12 na lo ka le miesz kal ne. 

W la tach 2001-2013 wy ko na no ter mo mo der ni za cję 134 wie -
lo ro dzin nych bu dyn ków miesz ka nio wych.

zA RzĄD BU DYN KÓW MIEJ SKICH
I TO WA RzY STWO BU DOW NIC TWA 

SPO ŁECz NE GO SP. z O.O. 
W GLI WI CACH

za
● pro fe sjo nal ne za rzą dza nie nie ru cho mo ścia mi, bu do wę

miesz kań czyn szo wych na za sa dach TBS oraz do mów
jed no ro dzin nych w sys te mie de we lo per skim

na gro dę ode brał 
dy rek tor ds. tech nicz nych; Pro ku rent

mgr inż. ADAM WO LAŃ SKI 

W la tach 2000-2012 od da no do użyt ku 13 in we sty cji tbS
zbM i towarzystwa budownictwa Spo łecz ne go w Gli wi cach
to wiel ki ob szar dzia ła nia – za rzą dza nie prze wa ża ją cą czę -
ścią za so bów ko mu nal nych Gli wic.

dzię ki sys te mo wi tbS w Gli wi cach wy bu do wa no spo ro
miesz kań. Sys tem ten spraw dzał się w mie ście bar dzo do -
brze. dzię ki nie mu wie le ro dzin i mło dych osób mia ło szan -
sę szyb ko urzą dzić się we wła snych czte rech ką tach.
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zA KŁAD USŁUG BU DOW LA NYCH
I TRANS POR TO WYCH 

ADAM SIEL WA NOW SKI W zA BRzU

za
● pro fe sjo nal ną re ali za cję in we sty cji miesz ka nio wych oraz

re wi ta li za cję obiek tów o ce chach za byt ko wych.

na gro dę ode brał 
Wła ści ciel

ADAM SIEL WA NOW SKI

za kład adama Siel wa now skiego to gwa ran cja ja ko ści
i so lid no ści, to do świad cze nie, tro ska o ar chi tek to nicz ny de -
tal o ce chach za byt ko wych.

Fir ma po wsta ła w 1991 i ofe ru je sze ro ki za kres usług m.in.
ro bo ty ogól no bu dow la ne, tyn ko wa nie bu dyn ków i bu dow li, za -
kła da nie ko min ków w bu dyn kach i bu dow lach, prze wo że nie
sa mo cho da mi cię ża ro wy mi wszyst kich ro dza jów to wa rów, wy -
ko ny wa nie po kryć i wią zań da cho wych, bu do wa au to strad,
ulic, pla ców, dróg oraz in nycch, ukła da nie płyt i kost ki chod -
ni ko wej, za kła da nie pie ców i ko tłów, bu do wa na wierzch ni dróg.

PRzED SIĘ BIOR STWO HAN DLO WO-USŁU GO WE
„HAL MAR” zYG MUNT BIE DA CHA 

W CHO RzO WIE

za
● pro fe sjo nal ną re ali za cję ro bót ter mo izo la cyj nych i re -

mon to wych oraz re no wa cję za byt ków ar chi tek tu ry

na gro dę ode brał
Wła ści ciel

zYG MUNT BIE DA CHA

Fir ma „Hal MaR” to so lid ność, ter mi no wość, fa cho wość,
tro ska o za byt ko we obiek ty ar chi tek tu ry.

Fir ma ist nie je od 1981r i świad czy usłu gi dla jed no stek go -
spo dar ki uspo łecz nio nej jak rów nież osób pry wat nych.

Śred nie za trud nie nie w po przed nich la tach w fir mie to oko -
ło 40 fa chow ców i trzy oso by ka dry tech nicz nej. Po sia da rów -
nież nie zbęd ny sprzęt jak rów nież środ ki do wy ko na nia każ -
de go za da nia zle co ne go w ter mi nie i fa cho wo.

Fir ma ofe ru je: re no wa cje za byt ków ar chi tek tu ry, usłu gi bu -
dow la ne, ter mo izo la cja bu dyn ków, de mon taż i uty li za cja płyt
azbe sto wych, re mon ty i kon ser wa cja da chów, re mont i re no -
wa cja bal ko nów, re no wa cja za byt ków ar chi tek tu ry, su che tyn -
ki, ukła da nie gla zu ry i ro bo ty in sta la cyj ne, ro bo ty zduń skie,
ro bo ty po sadz kar skie oraz wszel kie ro bo ty wy koń cze nio we
w tym ślu sar skie.

lAUREAcI kONkURsU „ŚląskIE BUdOWANIE” – 2013
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„BUDUJ BEZPIECZNIE” 2013

od wie lu lat w cza sie Ga li wy róż nia my naj lep szych uczest ni ków
kon kur su Pań stwo wej in spek cji Pra cy – „Bu duj Bez piecz nie”

na gro dy te go rocz nym lau re atom: wrę czy ła ane ta Ra nosz – in -
spek tor ds bu dow nic twa okrę go wej in spek cji Pra cy.

I miej sce za ję ła: 
Bu do wa no wej sie dzi by Or kie stry Sym fo nicz nej 

Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, 
re ali zo wa na przez WAR BUD S.A.

● kie row ni kiem bu do wy był Grze gorz Strzel czyk
● na gro dę ode brał Bog dan Rich ter 

– z -ca dyr. d/s mar ke tin gu

War bud S.a. jest jed nym z sy gna ta riu szy „Po ro zu mie nia dla
bez pie czeń stwa w bu dow nic twie – ini cja ty wy utwo rzo nej w 2010 r.

bu do wa no wej sie dzi by no SPR -u jest jed ną z trzech re ali zo wa -
nych obok sie bie. 

Wszyst kie ra zem wraz z ist nie ją cym Spodkiem utwo rzą tzw. oŚ
kul tu ry.

to bę dzie jed na z naj waż niej szych kart prze tar go wych mia sta
Ka to wi ce pod czas ubie ga nia się o ty tuł Eu ro pej skiej sto li cy kul tu -
ry w 2016 ro ku.

II miej sce za ję ła: 
Bu do wa do mu w Do li nie Trzech Sta wów w Ka to wi cach, re -

ali zo wa na przez HOCH TIEF Pol ska S.A. 
Od dział w Kra ko wie

● kie row ni kiem bu do wy był mgr inż. Ra fał Maj czak
● na gro dę ode brał pan Hen ryk Lo ba 

– dy rek tor od dzia łu w Kra ko wie.

HocH tiEF Pol ska jest rów nież jed nym z sy gna ta riu szy Po ro -
zu mie nia dla bez pie czeń stwa w bu dow nic twie. two rzy to po ro zu -
mie nie 7 naj więk szych ge ne ral nych wy ko naw ców w kra ju.

III miej sce za ję ła: 
Bu do wa bu dyn ku biu ro we go 

z ha lą ma ga zy no wo-ser wi so wą w Ma zań co wi cach 
w po wie cie biel skim, 

re ali zo wa na przez fir mę CON CRET spół ka jaw na

● Kie row ni kiem bu do wy był mgr inż. Ma riusz Ścier ski
● na gro dę ode brał mgr. inż. zbi gniew Bocz kow ski 

– pre zes za rzą du fir my con cret spół ka jaw na

bu dy nek po wstał wraz z in fra struk tu rą tech nicz ną i za go spo -
da ro wa niem te re nu.

Pra ce trwa ły od czerw ca b.r.
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Nagrodę wraz z tytułem 
„Autorytet − Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”

W go ni twie co dzien ne go dnia, w po spiesz nych re la cjach mię dzy ludz kich co raz trud niej o war to ści. szu ka my au to ry te tów, bo sta no wią wzo rzec
cha rak te ru, dzia ła nia, roz wa gi, pro fe sjo na li zmu, rze tel no ści i wie dzy. Wska zy wa nie i ho no ro wa nie osób za słu gu ją cych na mia no AU To rY Te TóW
to m.in. mi sja Ślą skiej izby bu dow nic twa. Ka pi tu ła Kon kur su „Ślą skie bu do wa nie” przy zna je Na gro dy wraz z Ty tu łem: „Au to ry tet bu dow nic twa
i Go spo dar ki Ślą skiej” w ka te go rii: za rzą dza nie: roz wo jem miast, or ga ni za cja mi bu dow la ny mi i nie ru cho mo ścia mi, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
i spo łecz ny mi oraz w tym ro ku po raz pierw szy w ka te go rii: spraw na ad mi ni stra cja pu blicz na.

Pre zy dent Mia sta Gli wi ce nie prze rwa nie od 1993 ro ku.
Po li tyk, sa mo rzą do wiec, in ży nier, dr na uk tech nicz nych. 

jest prze wod ni czą cym Ślą skie go związ ku Gmin i Po -
wia tów.

cie szy się za ufa niem i au to ry te tem wśród miesz kań ców
mia sta, zdo by tym dzię ki wy trwa łej i sku tecz nej re ali za cji
swo je go pro gra mu roz wo ju in we sty cyj ne go. Gli wi ce
w ostat nich la tach wy pięk nia ły. te re ny po prze my sło we
prze ję ły no we, mia sto twór cze funk cje. Mia sto sta ło się
przy ja znym miej scem do ży cia.

jest ini cja to rem wie lu przed się wzięć o cha rak te rze po nad -
lo kal nym. opra co wał i przed sta wił do kon sul ta cji pro jekt utwo -
rze nia Gór no ślą skie go związ ku Me tro po li tal ne go. z po cząt -
kiem 2013 ro ku zo stał wy bra ny na li de ra sub re gio nu
cen tral ne go w no wej per spek ty wie fi nan so wej 2014-2020.

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE ROz WO JEM MIAST

otrzy mu je 

zYG MUNT FRAN KIE WICz

lAUREAcI kONkURsU „ŚląskIE BUdOWANIE” – 2013
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otrzy mu je 

KAzIMIERz GÓRSKI

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE ROz WO JEM MIAST

Pre zy dent Mia sta So snow ca od 2002 ro ku.
W la tach 1984-1990 był pra cow ni kiem do zo ru tech nicz -

ne go w KWK „Po rąb ka -Kli mon tów”, bę dąc jed no cze śnie,
z wy bo ru za ło gi ko pal ni, człon kiem Ra dy Pra cow ni czej
dą brow skie go Gwa rec twa Wę glo we go. 

W 1994 ro ku wy grał kon kurs na sta no wi sko Pre ze sa Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Śro du la”, znaj du ją cej się wów czas
na skra ju upa dło ści. Gdy po czte rech la tach opusz czał sta -
no wi sko pre ze sa, Spół dziel nia, ma ją ca ok. 3 tys. miesz kań,
nie tyl ko nie mia ła dłu gów, ale po sia da ła znacz ne lo ka ty
w ban kach.

ak tyw ny sa mo rzą do wiec, pro fe sjo nal ny, kre atyw ny, do -
bry go spo darz. So sno wiec to dziś mia sto, w któ rym nie ma
żad ne go dy mią ce go ko mi na. te re ny po ko pal nia ne we szły
w skład stre fy eko no micz nej. Po wsta ła tam więk szość no -
wych za kła dów pra cy, gdzie 50% miesz kań ców za trud nio -
nych w prze my śle pra cu je w za kła dach zbu do wa nych
dzię ki sta ra niom sa mo rzą du. So sno wiec jest atrak cyj ny
dla biz ne su, a je go pro gram roz wo ju in te re su ją cy dla in -
we sto rów.
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otrzy mu je 

JAN SPYCHAŁA

w kat.: 
SPRAWNA ADMINISTRACJA

PUBLICzNA

Ślą ski Wo je wódz ki in spek tor nad zo ru bu dow la ne go.
ak tyw ny uczest nik kon fe ren cji Fo rum bu dow nic twa

Ślą skie go. au tor wie lu pu bli ka cji. Po sia da du że do -
świad cze nie w za kre sie pro jek to wa nia i do radz twa
tech nicz ne go. jest or ga ni za to rem co rocz nych warsz ta -
tów szko le nio wych or ga nów nad zo ru bu dow la ne go
i ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no – bu dow la nej w Wi śle.
ak tyw nie uczest ni czy w dys ku sji nad za ło że nia mi
do pro jek tu no wej usta wy bu dow la nej.

42 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013
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lAUREAcI kONkURsU „ŚląskIE BUdOWANIE” – 2013

otrzy mu je 

IGOR ŚMIETAŃSKI

w kat.: 
SPRAWNA ADMINISTRACJA

PUBLICzNA

dy rek tor Wy dzia łu in fra struk tu ry Ślą skie go urzę du
Wo je wódz kie go. 

Pro fe sjo na lizm, du ża fa cho wa wie dza. dy rek tor
Śmie tań ski pra co wał nad przy go to wa niem pro ce dur
uru cha mia ją cych bu do wę zbior ni ka Ra ci bórz dol ny.
to klu czo wy obiekt dla ochro ny prze ciw po wo dzio wej
do li ny od ry. Przy go to wy wa na od lat bu do wa su che go
zbior ni ka na le ży do naj więk szych in we sty cji hy dro tech -
nicz nych w Eu ro pie. dziś już ta in we sty cja jest re ali zo -
wa na.

dy rek tor Śmie tań ski od po wie dzial ny jest rów nież
za przy go to wa nie do re ali za cji sztan da ro wych in we sty -
cji wo je wódz twa ślą skie go ta kich jak bu do wa au to strad
płat nych i dróg eks pre so wych, dro go wej tra sy Śred ni -
co wej, sie ci sze ro ko pa smo wej, wie lu obiek tów uży tecz -
no ści pu blicz nych.
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otrzy mu je 

RYSzARD SzPURA

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE OR GA NI zA CJA MI 

BU DOW LA NY MI
I NIE RU CHO MOŚCIA MI 

ak tyw ny w dzia łal no ści sa mo rzą do wej i cha ry ta tyw -
nej, współ za ło ży ciel, współ wła ści ciel, wi ce pre zes
aib Sp. z o.o. w Knu ro wie. zdol ny, do świad czo ny me -
ne dżer. Sku tecz ny w pro wa dze niu biz ne su. Fir ma za -
rzą dza na efek tyw nie i pro fe sjo nal nie jest li de rem bran -
ży prze twór stwa two rzyw sztucz nych.

Ry szard Szpu ra za swo ją fa cho wość i pro fe sjo na lizm
otrzy mał wie le pre sti żo wych dla bran ży na gród m. in.: zło -
ty Me dal MtP za wy ro by o naj wyż szej ja ko ści i in no wa -
cyj no ści, i miej sce w ran kin gu MSP – ty tuł li de ra bran ży
prze twór stwa two rzyw sztucz nych w Pol sce, Pro tek tor Pre -
zy den ta mia sta Knu ro wa za dzia łal ność go spo dar czą
i cha ry ta tyw ną ogra ni cza ją cą bez ro bo cie w re gio nie, Wiel -
ka na gro da Pre zy den ta Ślą skiej izby bu dow nic twa
za ca ło kształt dzia łal no ści zwią za nej m.in. in te gra cją śro -
do wi ska bu dow la ne go wo je wódz twa ślą skie go.
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otrzy mu je 

MARIUSz KOPREK

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE OR GA NI zA CJA MI 

BU DOW LA NY MI
I NIE RU CHO MO ŚCIA MI 

Ma riusz Ko prek w 1990 r. za ło żył fir mę Kli Ma -
-tESt Sp. z o.o., któ rej zo stał Pre ze sem. Po przez efek -
tyw ne za rzą dza nie do pro wa dził do roz wo ju fir my i wzro -
stu jej re no my. z suk ce sem prze pro wa dził Spół kę przez
po ja wia ją ce się kry zy sy go spo dar cze. Spół ce Kli Ma -
-tESt przy zna no ty tuł Ga zel biz ne su 2006 i 2009 oraz
dia men tów For be sa 2010, dla naj dy na micz niej roz wi ja -
ją cej się fir my.

W 2012 r. na stą pi ło po łą cze nie fir my Kli Ma -tESt Sp.
z o.o. (Spół ka Przej mo wa na) z fir mą tEl bud Sp. z o.o.
(Spół ka Przej mu ją ca) i na stą pi ła zmia na na zwy fir my
na tKS Sp. z o.o. Po łą cze nie przy czy ni ło się do umoc -
nie nia po zy cji ryn ko wej fir my oraz uzu peł nie nia pro fi lu dzia -
łal no ści tj. wy ko ny wa nie in sta la cji we wnętrz nych oraz sie -
ci ze wnętrz nych, ro bót ziem nych i dro go wych.
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otrzy mu je 

MARIUSz CzYSzEK

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE OR GA NI zA CJA MI 

BU DOW LA NY MI
I NIE RU CHO MO ŚCIA MI 

Wła ści ciel, dy rek tor Przed się bior stwa bu dow la -
no – Pro jek to wo – Han dlo we go „Ml bud” S.c. wi ce -
pre zes Ślą skiej izby bu dow nic twa, jej współ za ło ży ciel. 

ak tyw ny dzia łacz sa mo rzą du go spo dar cze go. Fir mę
pro wa dzi od 20 lat. Ma du że do świad cze nie w bran ży.
Pro wa dzi szko le nia dla ka dry kie row ni czej z za kre su
dy rek tyw i pra wa bu dow la ne go.

30 lat pra cy na uko wo-dy dak tycz nej na Po li tech ni ce
Ślą skiej, au tor wie lu pu bli ka cji na uko wych i spe cja li -
stycz nych eks per tyz bu dow la nych.

Pro mo tor ok. 50 prac dy plo mo wych ma gi ster skich
i in ży nier skich. Kon sul tant na uko wy i kie row nik pra cow -
ni pro jek to wej Mia sto pro jekt So sno wiec, Pro gor, Ener go -
po mia r -Elek try ka.

na gro dzo ny wie lo ma na gro da mi za osią gnię cia na uko -
we, dy dak tycz ne i za wo do we.
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otrzy mu je 

STEFAN DzIENNIAK

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE OR GA NI zA CJA MI 

BU DOW LA NY MI I NIE RU CHO MO ŚCIA MI 

Pre zes za rzą du Hut ni czej izby Prze my sło wo -Han dlo -
wej w Ka to wi cach.

był m.in. człon kiem Ra dy Go spo dar czej Pre zy den ta
dą bro wy Gór ni czej. Ma wie lo let nie do świad cze nie wy -
nie sio ne ze spra wo wa nych, od po wie dzial nych funk cji
kie row ni czych w prze my śle hut ni czym. Po sia da bo ga ta
wie dzę w dzie dzi nie ko or dy na cji klu czo wych przed się -
wzięć in we sty cyj nych. za an ga żo wa ny w spo łecz ną dzia -
łal ność biz ne su.

cała kariera zawodowa Stefana dzienniaka związana jest
z hutnictwem. od 10 lat pełni najwyższe stanowiska kie-
rownicze 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.



48 Forum budownictwa Śląskiego (44) 2013
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otrzy mu je 

WIKTOR PAWLIK

w kat.: 
zA RzĄ DzA NIE

OR GA NI zA CJA MI POzARzĄDOWYMI
I SPOŁECzNYMI

Pre zes Re gio nal nej izby Prze my sło wo -Han dlo -
wej w Gli wi cach.

Pro pa ga tor przed się bior czo ści, ak tyw no ści in -
we stor skiej, wszel kich dzia łań na rzecz roz wo ju
go spo dar ki. Współ au tor i or ga ni za tor ak cji „Mar ki
Ślą skie”. ak tyw ny. Sza no wa ny w śro do wi sku.
Swo ją pra cą i za an ga żo wa niem wno si wy mier ny,
oso bi sty wkład w sys te mo wą po pra wę wa run ków
dzia łal no ści pod mio tów go spo dar czych oraz roz -
wój wo je wódz twa ślą skie go.

od zna czo ny m.in. zło tym Krzy żem za słu gi
i Krzy żem Ka wa ler skim or de ru od ro dze nia Pol -
ski.
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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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WA LE RIAN WI TAS 
Wy bit ny in Ży niER bu doW nic tWa

Wa le rian Wi taS po cho dzi z ro dzi ny gór ni czej i ca łe swe ży cie, tak jak
je go przod ko wie, któ rzy by li naj pierw gór ni ka mi ko pal ni rud w Strze mie -
szy cach, a na stęp nie za głę biow skich ko pal ni wę gla ka mien ne go. po świę -
cił tej na szej gór ni czej zie mi. 

Wa le rian Wi taS więk szość ży cia za wo do we go prze pra co wał w Prze -
my śle Wę glo wym. Po ukoń cze niu stu diów na Po li tech ni ce Kra kow skiej
(wy dział bu dow nic twa Wod ne go) w 1961 r. pod jął pra cę ja ko in ży nie r
bu do wy w Przed się bior stwie Ro bót in ży nie ryj nych w Ka to wi cach. Szyb -
ko dał się po znać ja ko do bry or ga ni za tor skom pli ko wa nych ro bót in ży -
nie ryj nych przy bu do wie i mo der ni za cji ko palń, w tym m.in. „Po rąb ka”, „niw -
ka -Mo drze jów”, „Ka zi mierz -ju liusz”, „Piast”.

Prze cho dził ko lej ne stop nie ka rie ry. dzię ki swe mu ta len to wi i pra co -
wi to ści do szedł do sta no wi ska dy rek to ra Kom bi na tu bu dow nic twa Wę -
glo we go w Sie mia no wi cach Ślą skich.

W 1974 r. mgr inż. Wa le rian Wi tas zo stał skie ro wa ny w ra mach re sor -
tu gór nic twa na waż ny od ci nek bu dow nic twa miesz ka nio we go w no wym
Kom bi na cie bu dow nic twa Wę glo we go „Fa bud” w Sie mia no wi cach Ślą -
skich. z ra cji du że go ta len tu or ga ni za cyj ne go szyb ko awan so wał i w la -
tach 1978 do 1981 r. był dy rek to rem tech nicz nym Kom bi na tu „Fa bud”,
a w la tach 1981-1993 dy rek to rem Kom bi na tu. W okre sie kie ro wa nia „Fa -
bu dem” by ło to naj więk sze przed się bior stwo bu dow nic twa miesz ka nio -
we go w Pol sce. W szczy to wych la tach „Fa bud” bu do wał po 5000 miesz -
kań rocz nie. Po wsta ły m.in. wiel kie osie dla Ka to wic (za łę ska Hał da,
Gi szo wiec, bo gu ci ce), So snow ca (Sie lec, za gó rze, Ka zi mierz), bę dzi na
(Ksa we ra), dą bro wy Gór ni czej (cen trum, ogro do wa).

dy rek tor Wa le rian Wi taS opra co wał i wdro żył or ga ni za cje tak skom -
pli ko wa ne go (wie lo bran żo we go) przed się bior stwa, ja kim był „Fa bud”. z cza -
sem „Fa bud” stał się kuź nią kadr dla re sor tu gór nic twa i ad mi ni stra cji (tak -
że pań stwo wej). du ża za słu ga w tym sa me go Wa le ria na Wi ta sa
bę dą ce go dla wie lu mło dych za czy na ją cych swa pra cę lu dzi na uczy cie -
lem, wy cho waw cą, au to ry te tem i mi strzem, któ ry nie lę kał się cza su i zmian.
W la tach, w któ rych prze ko na nia, wy zna nie, na ro do wość lub po cho dze -
nie mo gły ne ga tyw nie wpły nąć na ka rie rę nie jed ne go mło de go, zdol ne -
go czło wie ka, po tra fił bez trwo gi ja ko je dy ne kry te rium oce ny sto so wać:
pro fe sjo na lizm, pra co wi tość, kom pe ten cje i od da nie za wo do wi.

bez stra chu bro nił tych war to ści. 

licz ni je go
wy cho wan ko wie
w cza sach
zmian ustro jo -
wych zna ko mi -
cie od na leź li się
w no wej rze czy -
wi sto ści po li tycz -
no -go spo dar czej
w ro li: wła ści cie li
firm, me na dże -
rów lub ka dry
kie row ni czej.

Waż nym ele -
men tem dzia łal no ści „Fa bu du” by ła też ak tyw na dzia łal ność tech nicz no -
-mo der ni za cyj na. dy rek tor Wa le rian Wi taS był ak tyw nym w za kre sie dzia -
łal no ści pa ten to wej (m.in. ele wa cje bu dyn ków miesz kal nych), licz nych
wnio sków ra cjo na li za tor skich w bran ży in ży nie ryj nej (m.in. uru cho mie nie
pro duk cji wów czas atrak cyj nych rur wi pro).

W 1993 r. wraz z wpro wa dza niem go spo dar ki ryn ko wej inż. Wa le rian
Wi taS po tra fił do sko na le od na leźć się w no wej rze czy wi sto ści za kła da -
jąc wraz ze swo imi współ pra cow ni ka mi spół kę z o.o.

in we sto rzy, zna jąc inż. Wa le ria na Wi ta Sa, po wie rza li mu do re ali za -
cji wiel kie przed się wzię cia, swo iste po mni ki wol ne go ryn ku. Pod je go bez -
po śred nim kie row nic twem po wsta ły wiel kie cen tra han dlo we (au chan So -
sno wiec, Mi ko łów; te sco Ru da Ślą ska, My sło wi ce; Pla za w Ru dzie Ślą skiej),
fa bry ki (Se ku rit w dą bro wie Gór ni czej, Ma pei w Gli wi cach (fa bry ka che -
mii bu dow la nej).

Wspól ną ce chą po wyż szych bu dow li by ły spe cy ficz ne wa run ki ich po -
sa do wie nia na te re nach gór ni czych. to by ły in ży nier skie wy zwa nia, ulu -
bio ny te mat inż. Wa le ria na Wi ta Sa da ją cy ob raz je go du żych kwa li fi ka -
cji in ży nier skich. to by ła je go pa sja za wo do wa. to by ło wresz cie je go
praw dzi we in ży nier skie wy zwa nia, któ re mógł po dej mo wać wy łącz nie fa -
cho wiec o ta kim do świad cze niu i pa sji. 

Pan mgr inż. Wa le rian Wi taS więk szość swo je go ży cia, a ca łe
swo je ży cie za wo do we po świę cił in te gra cji i roz wo jo wi wo je wódz -
twa ślą skie go, a efek ty te go wi docz ne są w na szym re gio nie
na każ dym kro ku. 

LAU DA CJA

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO

Lau da cję wy gło sił wi ce pre ze sa Śla skiej Izby Bu dow nic twa
Jó zef Bu jar ski

XvI gAlA BUdOWNIctWA
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Mam za szczyt a za ra zem przy jem ność przed sta wie nia Pa na i Ko le gi ja na
Wit kow skie go, któ re go Ka pi tu ła Ślą skiej izby bu dow nic twa w Ka to wi cach w uzna -
niu ca ło ści osią gnięć za wo do wych, kwa li fi ka cji, umie jęt no ści i kom pe ten cji po -
sta no wi ła wy róż nić – ho no ro wym ty tu łem wraz z me da lem „oso bo wość bu dow -
nic twa Ślą skie go”

Pan inż. jan Wit kow ski koń cząc Po li tech ni kę Po znań ską – Wy dział bu dow -
nic twa ja ko in ży nier, spe cja li zu jąc się w kon struk cjach pre fa bry ko wa nych, a na -
stęp nie stu dia po dy plo mo we w za kre sie be to nu sprę żo ne go i pre fa bry ka tów
na Po li tech ni ce War szaw skiej zwią zał ca łą swo ją dzia łal ność za wo do wą ze Ślą -
skiem.

Roz po czął pra cę w So sno wiec kim zjed no cze niu bu dow nic twa Miej skie go ja -
ko in spek tor skąd prze szedł do or ga ni zu ją ce go się, spe cja li stycz ne go cho rzow -
skie go Przed się bior stwa Pro duk cji Ma te ria łów bu dow la nych w któ rym pra co wał
do 1993r. ko lej no na sta no wi sku pro jek tan ta, kie row ni ka dzia łu in we sty cji, kie -
row ni ka za kła du pre fa bry ka cji be to nów, kie row ni ka pro duk cji przed się bior stwa, i za -
stęp cy dy rek to ra ds. tech nicz nych, na czel ne go in ży nie ra.

W 1973 r. zo stał prze nie sio ny do cen tra li naj więk sze go w kra ju – Ślą skie -
go zjed no cze nia bu dow nic twa Miej skie go w Ka to wi cach, gdzie pra co wał na sta -
no wi sku – ko lej no – za stęp cy dy rek to ra ds. in we sty cji, za stęp cy dy rek to ra ds.
pro duk cji, za stęp cy na czel ne go dy rek to ra ds. roz wo ju za ple cza, za stęp cy ge -
ne ral ne go dy rek to ra ds. pro duk cji prze my sło wej oraz dy rek to ra pro duk cji prze -
my sło wej.

W biu rze Peł no moc ni ka Mi ni stra bu dow nic twa i PMb pra co wał na sta no wi -
sku za stęp cy Peł no moc ni ka ds. bu dow nic twa miesz ka nio we go.

W związ ku z re or ga ni za cją re sor tu bu dow nic twa w 1982r. prze szedł 
do no wo utwo rzo ne go, pod le głe go Wo je wo dzie, Wo je wódz kie go za rzą du bu -

dow nic twa na sta no wi sko na czel ne go dy rek to ra, a na stęp nie – po znie sie niu
za rzą du – dy rek to ra wy dzia łu bu dow nic twa urzę du Wo je wódz kie go. W 1988
r. ob jął sta no wi sko i za stęp cy dy rek to ra no we go Wy dzia łu in we sty cji i bu dow -
nic twa urzę du Wo je wódz kie go.

z koń cem 1990 r. prze szedł na eme ry tu rę po dej mu jąc jed nak ko lej ne za da -
nia.

Pra co wał mię dzy in ny mi w Ślą skim Przed się bior stwie usług i Eks por tu „Ka -
bex” na sta no wi sku Peł no moc ni ka za rzą du, a po 1992 r. pełnił in ne od po wie -
dzial ne pra ce ja ko spe cja li sta.

od 1995r. w ośrod ku Szko le nia i Rze czo znaw stwa Pol skie go związ ku in ży nie -
rów i tech ni ków bu dow nic twa – od dział w Ka to wi cach kie ru je kur sa mi przy go to -
waw czy mi do eg za mi nu na upraw nie nia bu dow la ne oraz se mi na ria mi do kształ ca -
ją cy mi dla in ży nie rów Ślą skiej okrę go wej izby in ży nie rów bu dow nic twa.

Kol. jan Wit -
kow ski jest uzna -
nym i ce nio nym
spe cja li stą z za -
kre su pro ce su
bu dow la ne go,
p re  f a  b r y  ka  c j i
i tech no lo gii be -
to nu oraz kon -
struk cji pre fa bry -
ko wa nych. 

jest au to rem
po nad 100 opi -
nii i ocen z te go
za kre su, a tak -
że współ au to -
rem pa ten tu. był ini cja to rem wie lu zna czą cych przed się wzięć tech nicz -
nych.

Po sia da upraw nie nia bu dow la ne. jest do brym fa chow cem, uczyn nym i or ga -
ni za to rem cie szą cym się za wsze uzna niem prze ło żo nych, ale i zro zu mie niem i życz -
li wą współ pra cą ze spo łów pra cow ni czych i za łóg, któ ry mi kie ro wał.

cie szy się au to ry te tem i uzna niem śro do wi ska in ży nier skie go.
Po ma ga ły w tym – Ko le dze – ce chy oso bo wo ścio we ta kie jak ol brzy mia sa -

mo dy scy pli na, po czu cie od po wie dzial no ści, przy sło wio wa aku rat ność, dba łość
o za cho wa nie stan dar dów ja ko ścio wych i etycz nych za wo du in ży nie ra. Wszyst -
kie od po wia da ją po zy ty wi stycz ne mu poj mo wa niu i po dej ściu do ży cia w tym głów -
nie za wo do we go. ce chu je Go skrom ność, pra co wi tość i życz li wość lu dziom. jest
nie za wod nym prze ło żo nym i Ko le gą – słu żą cym do bru wspól ne mu. do świad czo -
ny i roz mi ło wa ny w kon struk cjach pre fa bry ko wa nych, któ rych bo ga tą ba zę wy -
twór czą – two rzył i sta le roz wi jał, dbał jed no cze śnie – we współ pra cy z pro jek -
tan ta mi – aby pre fa bry ka cja ni gdy nie by ła ce lem, lecz tyl ko środ kiem do ce lu
tj. do bre go funk cjo nal nie i tech nicz nie obiek tu bu dow la ne go.

za do tych cza so we do ko na nia, któ rych nie da się na wet w czę ści wy mie nić
w krót kiej lau da cji, a upa mięt nio ne trwa ły mi śla da mi – licz ny mi obiek ta mi bu -
dow la ny mi – zo stał Ko le ga wy róż nio ny wie lo ma od zna cze nia mi pań stwo wy mi,
re sor to wy mi, wo je wódz ki mi oraz sto wa rzy sze nio wy mi, w tym Krzy żem Ka wa -
ler skim or de ru od ro dze nia Pol ski.

Wszyst kie do ko na nia Ko le gi zo sta ły też za uwa żo ne i do ce nio ne przez Ka pi -
tu łę ty tu łu Ho no ro we go wraz z me da lem „oso bo wość bu dow nic twa Ślą skie go”

dzię ku ję za nie Ko le dze - w imie niu „bra ci in ży nier skiej” a jed no cze śnie ser -
decz nie gra tu lu ję.

LAU DA CJA

Laudację wygłosił Andrzej Nowak Przewodniczący Od-
działu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa w Katowicach

JAN WITKOWSKI
WicEPRzEWodniczĄcy KatoWicKiEGo oddziaŁu PolSKiEGo zWiĄzKu

inŻyniERóW i tEcHniKóW budoWnictWa

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO

XvI gAlA BUdOWNIctWA
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FRANCISzEK BUSzKA
PRzEWodniczĄcy ŚlĄSKiEj oKRęGoWEj izby inŻyniERóW 

budoWnictWa W KatoWicacH

W życiorysie Franciszka buszki pojawia się tyle śląskich miast, z któ-
rymi 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 uko-
chany 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 umiejęt-
nie połączył z potrzebą kreowania postępu i koniecznych zmian w okre-
sie transformacji ku gospodarce rynkowej.

z budownictwem związany jest od 1954 roku w chwili, gdy wybrał na-
ukę 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 ar-

chitektury.
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. 

Wielkie bu-
dowle powstają
z cegły, betonu,
stali. 

ale jest jesz-
cze to nasze
małe budowanie.
budowanie co-
dziennych, mię-
dzyludzkich rela-
cji, gdy wspólny
cel i wspólna
jego realizacja
jest drogą do
sukcesu.

Franciszek buszka sukces odniósł. 
zdobywał doświadczenie na wszystkich szczeblach pracy w budow-

nictwie. 
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 nad-

zorczych wielu  znaczących firm i instytucji. 
jest współzałożycielem Regionalnej izby Gospodarczej, obecnie wi-

ceprezesem 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 go-

spodarczy. 
to postać wyrazista, obecna w środowisku lokalnym poprzez swoja nie-

ustającą aktywność zawodową. 
to indywidualność ceniona i szanowana, również za postawę spo-

łecznika 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.

LAU DA CJA

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO

Laudację wygłosił Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Wnuk
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Tytuł 
„PRZyJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

MIROSŁAW SEKUŁA
MaRSzaŁEK WojEWództWa ŚlĄSKiEGo

JANUSz ŻBIK
PodSEKREtaRz Stanu W MiniStERStWiE tRanSPoRtu, budoWnictWa 
i GoSPodaRKi MoRSKiEj

Wie lo let nia dzia łal ność par la men tar na,
rzą do wa i sa mo rzą do wa. Po seł iii i Vi ka -
den cji, sa mo rzą do wiec, pre zes niK
(2001–2007), wi ce mi ni ster fi nan sów
(2011–2012). ce ni my ak tyw ność za pew -
nia ją cą sys te mo wą po pra wę eko no micz -
no -fi nan so wych wa run ków dzia ła nia pod -
mio tów go spo dar czych a wśród nich na -
le żą cych do sek to ra bu dow nic twa.

Wiel kie do świad cze nie, wie le lat w ad -
mi ni stra cji pu blicz nej i sa mo rzą do wej.
Pan mi ni ster two rzy wa run ki do re for mo -
wa nia pra wa, pro ce sów in we sty cyj no-bu -
dow la nych. dzię ku je my za kon struk tyw -
ną współ pra cę w tym za kre sie z or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi

W swej dzia łal no ści, po wsta łe 5 lat te mu, Fo rum bu dow nic twa Ślą skie go mo że li czyć na oso by, któ re nie są zwią za ne wprost z sek to rem
bu dow nic twa, ale w mia rę swo ich moż li wo ści sta ra ją się za wsze wspie rać te dzia ła nia. ich za wo do wa i spo łecz na ak tyw ność two rzy przy -
ja zny kli mat i sprzy ja ją ce przed się bior com wa run ki do pro wa dze nia dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu dow la nej. 

Kolegium Fo rum, re pre zen tu ją ce ślą ską spo łecz ność bu dow la ną, 
wy ra ża sza cu nek i uzna nie dla wy róż nio nych.

ty tuł: „Przy ja ciel Bu dow nic twa Ślą skie go” wrę cza li:
Pre zy dent Ślą skiej izby bu dow nic twa Ta de usz Wnuk

Prze wod ni czą cy Ślą skiej okrę go wej izby in ży nie rów bu dow nic twa Fran ci szek Busz ka

XvI gAlA BUdOWNIctWA
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Tytuł 
„PRZyJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

RYSzARD TRYKOSKO
PRzEWodniczĄcy PolSKiEGo zWiĄzKu inŻyniERóW 
i tEcHniKóW budoWnictWa

Profesor dr hab. ANDRzEJ BARCzAK
PREzES PolSKiEGo toWaRzyStWa EKonoMicznEGo

Ener gicz ny dzia łacz w kra jo wych i re -
gio nal nych or ga ni za cjach po za rzą do -
wych bu dow nic twa.

Ma swo je za słu gi w re for mo wa niu pra -
wa in we sty cyj no -bu dow la ne go w pro jek -
tach le gi sla cyj nych rzą du – Ma bo ga tą
wie dzę ja ko or ga ni za tor re ali za cji klu czo -
wych przed się wzięć in we sty cyj nych
w go spo dar ce kra ju i bu dow nic twa woj.
ślą skie go.

za wsze obec ny w śro do wi sku go spo -
dar czym, po stać barw na, cha ry zma tycz -
na, cza sem kon tro wer syj na, dziel nie bro -
nią ca swo ich ra cji i prze ko nań.

ce ni my wie lo let nią współ pra cę z kra jo -
wy mi i re gio nal ny mi or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi bu dow nic twa oraz oso bi sty
wkład na uko wy w re for mo wa niu pra wa
i prak ty ki pro ce sów in we sty cyj no-bu dow -
la nych.
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Tytuł 
„PRZyJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

Profesor dr hab. nauk med. MARIAN zEMBALA
dy REK toR ŚlĄ SKiE Go cEn tRuM cHo Rób SER ca, KiE RoW niK Ka tE dRy 
i oR dy na toR od dzia Łu Kli nicz nE Go KaR dio cHi RuR Gii i tRanS Plan to lo Gii 
ŚlĄ SKiE Go uni WER Sy tE tu ME dycz nE Go

TADEUSz SERAFIN
dy REK toR oPE Ry ŚlĄ SKiEj – aR ty Sta, ME nE dŻER SPRaW niE

Kre atyw nie i pro fe sjo nal nie po tra fi or -
ga ni zo wać pro jek to wa nie, fi nan so wa nie
i re ali za cję kom plek so wej roz bu do wy
i mo der ni za cji Ślą skie go cen trum cho -
rób Ser ca w za brzu. dba o na sze zdro -
wie naj le piej jak umie. a umie du żo. jest
wy bit nym spe cja li stą.

dzię ku je my za oso bi sty wkład na uko wy
w roz wój pol skiej kar dio chi rur gii i trans -
plan to lo gii.

(W trak cie Ga li pro fe sor zo stał na gle
we zwa ny do cho re go pa cjen ta i mu siał
opu ścić uro czy stość i nie ode brał na gro -
dy oso bi ście.)

Kie ru ją cy i za rzą dza ją cy ope rą Ślą ską.
Ma do nio sły, twór czy wkład w roz wój kul -
tu ry re gio nu i kra ju.

Po ob ję ciu kie row nic twa ope ry Ślą -
skiej, w krót kim cza sie prze ła mał kry zys
re per tu aro wy i ka dro wy, zre for mo wał or -
ga ni za cyj nie te atr, po sze rzył za kres
współ pra cy z wy bit ny mi dy ry gen ta mi, re -
ży se ra mi i śpie wa ka mi. 

Ma tak że ogrom ny udział w mo der ni za -
cji za byt ko we go gma chu ope ry Ślą skiej
i w od bu do wie po po ża rze jej sa li fil har -
mo nicz nej, któ ra od zy ska ła sty lo wy wy -
strój. 
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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

Wrze śnio wej edy cji tar gów bu dow nic twa
i Wy po sa że nia Wnętrz „Si bex” w „Expo Si -
le sia” w So snow cu po raz pierw szy to wa rzy -
szy ły „tar gi Sa cro Si le sia”. od wie dza ją cy
mo gli przede wszyst kim po znać no win ki
w za kre sie sys te mów grzew czych (tak że
w bu dyn kach sa kral nych), sys te mów izo la -
cji, bu dow nic twa szkie le to we go oraz sto lar -
ki okien nej. nie bra ko wa ło też cie ka wo stek
wy po sa że nia wnętrz, w tym dzieł sztu ki.

tar gi bu dow nic twa i Wy po sa że nia Wnętrz
„Si bex je sień” i „Sa cro Si le sia – Wszyst ko dla
Ko ścio łów” od by ły się 21 i 22 w so sno wiec -
kim „Expo Si le sia”. tar gi od by ły się pod ho -
no ro wym pa tro na tem Pol skiej izby Prze my -
sło wo-Han dlo wej bu dow nic twa w War sza wie
i Ka zi mie rza Gór skie go, pre zy den ta mia sta
So snow ca. uczest ni czy ła w nich tra dy cyj nie
Ślą ska izba bu dow nic twa w Ka to wi cach.

– W tar gach wzię ło udział 160 przed się -
biorstw, 114 uczest ni czy ło w tar gach „Si bex”,
a 46 w Tar gach Sa cro Si le sia. Od wie dzi ło
je ok. 3 tys. miesz kań ców re gio nu. Od by ło
się wie le se mi na riów, po ka zów. Na sto iskach
eks per ci udzie la li też cen nych po rad. Prze -
pro wa dzo ny zo stał kon kurs o „Me dal Expo
Si le sia” – wy li cza Hen ryk Skup, dy rek tor
tar gów „Si bex”. 

W kon kur sie dla wy staw ców – „Me dal Expo
Si le sia” przy zna no fir mie zcb owcza ry
za pro dukt: pu stak ce ra micz ny po ry zo wa ny

tER Mo ton P+W 25 (ce ra mi ka bu dow la na
sto so wa na m.in. w do mach pa syw nych). Wy -
róż nie nia otrzy ma ły fir my: iFtM „in ter -
norm” Sp. z o.o. za: okno PcV -alu mi nium
KF500 (okno z PcV z na kład ką alu mi nio wą
ma bar dzo do brą izo la cyj ność ciepl ną i aku -

stycz ną, na kład ka jest od por na na czyn ni ki
at mos fe rycz ne) oraz „to do” ja ro sław za -
jąc za sta bi li za tor od le gło ści „Mich no sys tem”
(ła twy sys tem mon ta żu płyt gips. – kar ton. czy
pod łóg opar ty na za mon to wa nych punk to wo
sta bi li za to rach od le gło ści, nie wy ma ga bu do -
wa nia ste la ży). „Me dal Expo Si le sia” za naj -
cie kaw szą aran ża cję sto iska otrzy ma ła spół -
ka „Mul ti ko” z biel ska-bia łej (sto lar ka okien na). 

W cza sie te go rocz nych tar gów na sto -
iskach wy staw ców do mi no wa ły ofer ty z za kre -
su sys te mów grzew czych i in sta la cyj nych, pro -
jek ty do mów (zwłasz cza z wy ko rzy sta niem
no wo cze snych, ener go osz częd nych ma te ria -
łów bu dow la nych). le szek Kry sik, wła ści ciel
fir my „do my z drew na” z Pszczy ny za pre zen -
to wał kon struk cje bu dow nic twa szkie le to we -
go bu do wa ne go od pod staw pod klucz, z su -
szo ne go drew na świer ku. (Ma te riał jest do brze
wy su szo ny nie wy ma ga więc im pre gna cji). 

– Za in te re so wa nie ta kim sys te mem bu do -
wa nia wzra sta. Do my szkie le to we moż na wy -
ko ny wać prak tycz nie przez ca ły rok, nie tyl -
ko wio sną i la tem. Tą tech ni ką bu du je się
szyb ciej i ła twiej niż w spo sób tra dy cyj ny. A za -
sto so wa nie izo la cji 15 cm weł ny i na ze wnątrz
war stwy ry flo wa ne go – żło bio ne go -sty ro pia -
nu, z fo lia mi pa ro prze pusz czal ny mi po zwa -
la stwo rzyć prze gro dy – ścia ny, któ re bę dą
do sko na le izo lo wać bu dy nek przed utra tą cie -
pła – tłu ma czy Le szek Kry sik.

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

Gotowe projekty domów, konstrukcji szkieletowej, z bali lub budowane tradycyjnie.
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in ny wy staw ca Piotr Skow roń ski, przed -
sta wi ciel fir my „Pro -ar te” ofe ru ją cej go to we
pro jek ty do mów (kon struk cji szkie le to wej, tra -
dy cyj nej i z ba li) wy ja śnia, że naj więk szym
za in te re so wa niem cie szą się do my jed no ro -
dzin ne o po wierzch ni użyt ko wej ok. 80 m kw.
z dwu spa do wym da chem (pro sta kon struk -
cja da chu jest funk cjo nal na i po zwa la za osz -
czę dzić na ob rób kach bla char skich i więź -
bie da cho wej). W ta kim mo de lo wym do mu
są oprócz kuch ni i ła zien ki: 3 sy pial nie, sa -
lon z anek sem ja dal nym oraz we ran da.
W cza sie tar gów „Si bex” ca łą pa le tę wzo rów
za pre zen to wa li pro du cen ci no wo cze snych
okien i drzwi. du ża by ła też ofer ta kre dy tów
za pre zen to wa na przez ban ki. nie za bra kło
cie ka wych ma te ria łów bu dow la nych.

– Za pre zen to wa li śmy pian ki po li ure ta no -
we słu żą ce do izo la cji ter micz nej i hy dro izo -
la cji, za mknię to i otwar to ko mór ko we, o róż -
nej gę sto ści. Pian kę za mknię to ko mór ko wą –
gę stość 30 kg na m sześc. sto su je się do ter -
mo izo la cji da chów od we wnątrz, ter mo izo -
la cji ścian w bu dyn kach prze my sło wych ta -
kich jak kur ni ki, czy prze cho wal nie owo ców
oraz do izo la cji ru ro cią gów i zbior ni ków. Pian -
ki za mknię to ko mór ko we – gę stość – 60 kg

na m sześc. spraw dzą się w ter mo i hy dro -
izo la cji stro po da chów. Moż na je sto so wać
też przy ogrze wa niu pod ło go wym. Na to miast
pian ka otwar to ko mór ko wa do sko na le izo -
lu je pod da sza, ścia ny do mów kon struk cji
szkie le to wej, ścian ki dzia ło we itd. Ma też do -
bre wła ści wo ści wy głu sza nia. Ma te riał jest
droż szy o ok. 30 proc. niż weł na mi ne ral na,
ale wy star czy war stwa 15 cm, by za stą -
pić 30 cm izo la cji weł ną – tłu ma czy Ja cek
zę bik, ma na ger ds. sprze da ży fir my „Pur -
tech Po land” z ja worz na, dys try bu to ra izo -
la cji na try sko wych Pian ką Po li ure ta no wą.

Pian ka po li ure ta no wa to in no wa cyj ny ma -
te riał po li me ro wy. na no si się go me to dą na -
try sko wą na do wol ne po wierzch nie, bla chę,
drew no, be ton itp. Ma te riał ma do bre wła ści -
wo ści ter mo i hy dro izo la cyj ne, nie chło nie wil -
go ci, nie two rzy most ków ter micz nych (sto -
su je się go m.in. w do mach pa syw nych), jest
od por ny na grzy by, ple śnie. nie ob cią ża kon -
struk cji bu dyn ku, na da je się więc do za sto -
so wa nia w sta rym bu dow nic twie, na wet
o skom pli ko wa nej kon struk cji. tar gi mia ły rów -
nież cha rak ter po rad ni ko wy. Wy daw nic two
„Pu bli ka tor” przy go to wa ło dla zwie dza ją -
cych bez płat ne kon sul ta cje ar chi tek tów

wnętrz w ra mach aka de mii do brze Miesz kaj.
du żym za in te re so wa niem cie szy ło się tak że
se mi na rium, któ re go uczest ni cy mie li oka zję
obej rzeć licz ne pro jek ty no wo cze snych ła zie -
nek oraz róż ne ob li cza wnętrz miesz kal nych.

tar gi „Sa cro Si le sia” od by ły się w So snow -
cu po raz pierw szy. to wa rzy szył im Sa lon Re -
no wa cji obiek tów za byt ko wych i Sa kral nych
„Re no va tio”. tar gom pa tro no wa li m.in. ks.
abp Wa cław de po – me tro po li ta czę sto chow -
ski; ks. abp Wik tor Skworc – me tro po li ta ka -
to wic ki; ks. bi skup Grze gorz Ka szak or dy na -
riusz die ce zji so sno wiec kiej; ks. bp an drzej
cza ja, or dy na riusz die ce zji opol skiej. W trak -
cie tar gów za pre zen to wa no np. in no wa cyj -
ne, ener go osz częd ne sys te my ogrze wa nia
bu dyn ków sa kral nych i in ne roz wią za nia
tech no lo gicz ne po trzeb ne w cza sie bu do wy
i mo der ni za cji ta kich nie ru cho mo ści. 

W „Expo Si le sia” już te raz pla nu je się spo -
tka nia z bran żą bu dow la ną w 2014 ro ku. bę -
dą to: 7. edy cja tar gów bu dow la nych „Si -
bex” 21-23 lu te go 2014 ro ku i 4. tar gi
„Si bex je sień”, 20-21 wrze śnia.

aGniESz Ka ziE liń SKa
zdję cia: agniesz ka zie liń ska

W czasie "Sibexu" pokazano nowoczesne elektronarzędzia. Leszek Krysik przekonuje o zaletach konstrukcji bu-
downictwa szkieletowego.

Porady Akademii Dobrze Mieszkaj - cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Na targach było ok. 200 wystawców. "Sibex" odwiedziło ok. 3 tys. zwiedzają-
cych.
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MI LI MEX Spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią po wsta ła w stycz -
niu 1994 ro ku. do dnia dzi siej sze go zre ali zo wa li śmy po nad 500 obiek tów
bu dow nic twa prze my sło we go, miesz ka nio we go, in fra struk tu ry han dlo wej,
sie ci te le tech nicz nych, szkol nic twa, służ by zdro wia i obiek tów uży tecz no -
ści pu blicz nej.

za kres ofe ro wa nych usług w re ali za cji bu dow nic twa ogól ne go to mię dzy
in ny mi: ro bo ty kon struk cyj ne, żel be to we, mu ro we, de kar skie, in sta la cyj ne,
ele wa cyj ne i do cie ple nio we, wy koń cze nio we wnętrz i te re nów ze wnętrz nych
oraz in ne pra ce spe cja li stycz ne. 

W 2012 ro ku Mi li MEX Sp. z o.o. po sze rza jąc, ob szar dzia łal no ści bu -
dow la nej utwo rzy ła swój od dział w Re pu bli ce cze skiej.

Fir ma zo sta ła na gro dzo na w cią gu swo jej dzia łal no ści wie lo ma na gro da -
mi lo kal ny mi i ogól no kra jo wy mi są to mię dzy in ny mi:
● aS Przed się bior czo ści
● bry lant go spo dar czy
● dia mend go spo dar czy
● Przed się bior stwo Fa ir Play w la tach 2008 ÷ 2013
● Ga ze la biz ne su 2007 ÷ 2008
● dia ment Go spo dar czy For bes
● Ślą ska Wiel ka na gro da bu dow nic twa



AIB – spe cja li ści od sku tecz nej izo la cji
Dzia ła ją ca na ryn ku od po nad dwóch de kad fir ma AIB spe cja li zu je się w pro duk cji wy so kiej ja ko ści
roz wią zań izo la cyj nych. No wo cze sne wy ro by przed się bior stwa z Knu ro wa zdo by ły uzna nie wie lu part -
ne rów han dlo wych i są wy ko rzy sty wa ne w pro duk tach re no mo wa nych pro du cen tów z róż no rod nych
branż go spo dar ki.

Fir ma aib zo sta ła za ło żo na w 1992 ro ku przez trzech che mi ków. Po łą cze nie ich wie dzy i do świad cze nia z wy -
ko rzy sta niem no wo cze snych tech no lo gii prze ło ży ło się na dy na micz ny roz wój spół ki. dziś, aib ofe ru je sze -
ro ką ga mę uni wer sal nych roz wią zań izo la cyj nych: pro fi le uszczel ko we, ta śmy izo la cyj ne i ma sy bu ty lo we,
któ re znaj du ją za sto so wa nie w wie lu sek to rach go spo dar ki, za pew nia jąc szczel ność, kom fort i cie pło. Pro -
duk ty fir my sku tecz nie izo lu ją, po zwa la jąc na ogra ni cze nie strat ener gii ciepl nej i zwięk sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej kon struk cji. Knu row skie przed się bior stwo umie jęt nie ko rzy sta z no wo cze snych tech no lo gii i wie -
dzy spe cja li stów, dzię ki cze mu ca ły czas się roz wi ja i – wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom od bior ców – ofe -
ru je nie stan dar do we pro duk ty o do sko na łych pa ra me trach użyt ko wych.

● Bo ga ta ga ma roz wią zań
ofer ta aib obej mu je sze ro ki asor ty ment in no wa cyj nych roz wią zań izo la cyj nych. Spe cjal no ścią fir my jest pro -
duk cja uszcze lek łą czą cych w so bie trwa łość, funk cjo nal ność i ła twość mon ta żu. oprócz uszcze lek, w asor -
ty men cie aib znaj du je się sys tem uszczel nień okien nych in te gra Sys tem, po zwa la ją cy na za mon to wa nie sto -
lar ki okien nej i drzwio wej w spo sób za pew nia ją cy jej szczel ność przez wie le lat. Sze ro kie spek trum za sto so wań
po sia da ją pro fi le sztyw ne (spie nio ne, twar de i współ wy tła cza ne) wy ko rzy sty wa ne m.in. w oknach da cho wych,
bra mach ga ra żo wych oraz me blach. zna czą cym dzia łem pro duk cyj nym aib jest rów nież wy twa rza nie taśm,
wstęg i sznu rów wy ko na nych z kle ju bu ty lo we go. Słu żą one ja ko ma te riał uszczel nia ją cy, wy głu sza ją cy i łą -
czą cy, m.in. w bran ży bu dow la nej i au to mo ti ve.

● zin dy wi du ali zo wa na ofer ta
Pod sta wą dzia łal no ści aib jest do bry, „cie pły” kon takt z Klien ta mi. zlo ka li zo wa ne w Knu ro wie, no wo cze sne
za ple cze tech no lo gicz ne z la bo ra to rium oraz dzia łem roz wo ju, po zwa la na sta łe roz wi ja nie ofer ty i wy twa -
rza nie roz wią zań w peł ni do pa so wa nych do in dy wi du al nych wy ma gań od bior ców. – Sta ra my się po znać na -
szych od bior ców i ich po trze by. Każ dy z part ne rów, z któ ry mi współ pra cu je my jest trak to wa ny in dy wi du al -
nie – mó wi Ma ciej Ślącz ka, Pre zes i je den z za ło ży cie li AIB. – Wie rzy my, że do bry kon takt po wi nien być pod sta wą
każ dej re la cji biz ne so wej. Ści sła współ pra ca z od bior ca mi po zwa la nam wy twa rzać pro duk ty opty mal nie do -
pa so wa ne do spe cy fi ki da nej in we sty cji – pod kre śla Ma ciej Ślącz ka. dzię ki ta kie mu ela stycz ne mu po dej ściu,
zin dy wi du ali zo wa na ofer ta aib zde cy do wa nie wy róż nia się na ryn ku. 

● Dzia łal ność nie tyl ko pro duk cyj na
Funk cjo no wa nie aib wy bie ga po za aspekt pro duk cyj ny. Spół ka jest sil nie zwią za na z re gio nem, w któ rym
dzia ła i ak tyw nie wspie ra lo kal ną spo łecz ność. Po przez róż ne for my po mo cy wspo mo gła już sze reg ini cja -
tyw spo łecz nych – bie gi ulicz ne or ga ni zo wa ne przez ama tor ski Klub bie ga cza w Knu ro wie oraz in sty tu cje,
któ rych dzia łal ność jest istot na z punk tu wi dze nia zdro wia i ży cia miesz kań ców – np. Ko men dę Miej ską Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach czy Fun da cję Roz wo ju Kar dio chi rur gii w za brzu.

Fir ma na le ży do związ ku Pol skie okna i drzwi, or ga ni za cji zrze sza ją cej pro du cen tów, dys try bu to rów i do -
staw ców sto lar ki bu dow la nej. ja ko czło nek Po id, aib ak tyw nie uczest ni czy w re ali zo wa nych przez nie go
dzia ła niach słu żą cych roz wo jo wi ca łej bran ży. Pre zes spół ki – Ma ciej Ślącz ka jest lau re atem or ła Pol skiej
Sto lar ki w ka te go rii „oso bo wość Ro ku bran ży Sto lar ki bu dow la nej 2012”. na gro da zo sta ła przy zna na za szcze -
gól ne za słu gi lau re ata dla roz wo ju pol skiej bran ży sto lar ki bu dow la nej. 

Wy so ka ja kość ofe ro wa nych pro duk tów, in dy wi du al ne po dej ście do od bior ców, za ufa nie part ne rów han dlo -
wych oraz dzia łal ność wła ści cie li fir my po ka zu ją, że aib to wia ry god ne przed się bior stwo o ugrun to wa nej po -
zy cji na ryn ku.



44 Międzynarodowe targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz

Pod znakiem efektywności
energetycznej

od 27 do 29 wrze śnia w biel sku -bia łej od by wa ło się naj więk -
sze w po łu dnio wej Pol sce spo tka nie pro fe sjo na li stów i in we sto -
rów bran ży bu dow la nej – 44. edy cja Mię dzy na ro do wych tar gów
bu dow nic twa i Wy po sa że nia Wnętrz. W im pre zie wzię ła udział
Ślą ska izba bu dow nic twa, któ ra miała na tar gach swo je sto isko.

te ma tem prze wod nim tar gów by ło pod no sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu do wa nych obiek tów, a tak że opty mal ne za rzą -
dza nie ener gią w trak cie ich eks plo ata cji – 4 x E czy li eko no mia,
ener go osz częd ność, eko lo gia oraz efek tyw ność. tar gom to wa -
rzy szy ły wy da rze nia ta kie jak: se mi na ria, po ka zy i pre zen ta cje in -
no wa cyj nych pro duk tów na spe cjal nej Wy spie no wo ści.

Pod czas trzech dni tar go wych swo ją ofer tę za pre zen to wa ło 180
firm z Pol ski i za gra ni cy z ofer tą obej mu ją cą wszyst kie eta py re -
ali za cji bu do wy, od fun da men tu po dach.

Dokończenie na str. 62

tARgI BUdOWNIctWA W BIElskU-BIAłEJ

REKlaMa

MIKOŁÓW 43-190, Ul. ŁąCZNA 136
Tel. 501 235 300, 32 226 10 06

WWW.MA xI MART.Pl

• PROJeKTY I ReAlIZACJe SZTUKATORSKIe
• WYSTRÓJ STYlOWY, ARANŻACJe
• RZeŹBY, PŁASKORZeŹBY, POMNIKI
• ReKONSTRUKCJe I ReNOWACJe ZABYTKÓW
• POlICHROMIA, POZŁOTNICTWO
• MAlARSTWO, STIUKI

PRACOWNIA SZTUKATORSKA
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11 listopada 2012 r. odszedł od nas 
śp. mgr stanisław Krzyżaniak 

Wspomnienie
o Staszku

11 li sto pa da ubiegłego roku od szedł
na wiecz ną war tę śp. mgr Sta ni sław
KRzy Ża niaK, dla nas Sta szek, czło -
wiek skrom ny, lecz wiel kie go du cha, hu -
ma ni sta, bu dow la niec, pi sarz i po eta,
glob tro ter za ko cha ny w ta trach.

zdą żył opi sać swój wiel ce zło żo ny
jak że pol ski los, los wiel ko pol skie go
mło dzień ca, pod cho rą że go ar mii Po -
znań wio zą ce go waż ne do ku men ty
woj sko we aż na kre sy wschod nie Rze -
czy po spo li tej. na wscho dzie zo stał in -
ter no wa ny przez ar mię czer wo ną i póź -
niej „spraw dza no go” w Sta ro biel sku
i ostasz ko wie czy przy pad kiem jed nak
nie jest ofi ce rem. Wy mie nio no go – jak
więk szość Wiel ko po lan i Po mo rzan
w brze ściu nad bu giem – na jeń ca nie -
miec kie go. od niem ców Sta ni sław
Krzy ża niak do stał nu -
mer 40074 i zo stał skie -
ro wa ny do au striac kich
ka mie nio ło mów. Póź niej
od by wał swo ją dłu go let -
nia je niec ką nie wo lę
w licz nych sta la gach
i ofla gu. o tych wszyst -
kich prze ży ciach na pi sał
w książ ce pt. „... a lo sem
na szym Pol ski los”.

Wy zwo lo ny przez
alian tów za chod nich, po -
dej mu je za raz po ka pi tu -
la cji nie miec dzia łal ność
kul tu ral no -oświa to wą,
a do dać na le ży, że umi -
ło wa nie po ezji i te atru

miał po pro stu w ge nach. Pod jął rów -
nież w tym cza sie stu dia na ob czyź nie
w Ge tyn dze (Go et tin gen). 

z ob czy zny wró cił do swej oj czy zny,
swo je go kra ju, te go kra ju, któ ry był mu
za wsze bli ski. ukoń czył stu dia na aka -
de mii Han dlo wej w Po zna niu, a na stęp -
nie pod jął pra cę w Szcze ci nie. Stąd tzw.
„dy na mi ka dzie jów”, a w tym głów nie
burz li wy roz wój ślą skie go bu dow nic twa,
spro wa dził go na zie mię ślą ską, hoł du -
ją cą po dob nie jak Wiel ko pol ska za sa -
dom pra cy or ga nicz nej. Kie ro wał spra -
wa mi eko no mi ki, utwo rzo ne go, no we go
zjed no cze nia bu dow nic twa Miej skie go
(w ro ku 1954/55) w ty chach, sku pia ją -
ce go licz ną ro dzi nę pra cow ni czą de le -
go wa nych uprzed nio do bu do wy
mia sta no we ty chy pra cow ni ków Po -

znań skie go zjed no cze nia bu dow nic twa
Miej skie go nr 1 i 2, Ka li skie go i by tom -
skie go Pb, itd.) in te gru jąc sku tecz nie za -
ło gę pra cow ni czą. 

z Kom bi na tu „GoP Po łu dnie” prze -
szedł do Ślą skie go zjed no cze nia bu -
dow nic twa Miej skie go w Ka to wi cach,
peł niąc obo wiąz ki asy sten ta ge ne ral ne -
go dy rek to ra. dał się po znać ja ko
współ re dak tor dwu ty go dni ka „bu dow -
la ni”. Pi sał do nie go wier sze ośmie sza -
ją ce zna ne nie pra wi dło wo ści i sku -
tecz nie od pie rał nie za słu żo ne za rzu ty
miej sco wej pra sy. 

jak bar dzo chcia ło by się do lek tu ry
„bu dow la ni” wró cić, po wspo mi nać nie -
gdy siej sze cza sy. nie ste ty, mi mo słusz -
ne go wie ku, za szyb ko od szedł. ty le
miał jesz cze do prze ka za nia. czer pa -

li śmy z je go do rob ku.
Pod czas róż nych uro czy -
sto ści upa ja li śmy się je go
po etycz ny mi unie sie nia mi,
sta ra li śmy się zro zu mieć
lo sy, dy le ma ty, za an ga -
żo wa ne go w bie żą ce
spra wy czło wie ka re ali zu -
ją ce go swo je ży cio we cre -
do „bóG, Ho noR, oj -
czy zna… i Ro dzi na”
w wa run kach od bu do wu -
ją ce go się i roz wi ja ją ce go
kra ju, m.in. po przez udział
kom ba tan tów dru giej woj -
ny świa to wej. Po tra fi li śmy
się róż nić pięk nie, ni gdy
nie wa dzi li śmy się. ce cho -

Stanisław Krzyżaniak jako młody
podchorąży Wojska Polskiego

POl skI ZWIą ZEk IN ŻY NIE RÓW I tEcH NI kÓW BU dOW NIc tWA Od dZIAł W kA tO WI cAcH
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POlskI ZWIąZEk INŻYNIERÓW I tEcHNIkÓW BUdOWNIctWA OddZIAł W kAtOWIcAcH

wał Stasz ka ra cjo na lizm po łą czo ny
z ko niecz ną odro bi ną scep ty cy zmu
zro zu mia łą u tak wie lo stron nie do -
świad czo ne go czło wie ka, czło wie ka
o oso bi stym uro ku, sprze ci wia ją ce go się
po wszech nej bru ta li za cji ży cia.

Roz mi ło wa ny w ja nie Ko cha now -
skim, wiel kich ro man ty kach, a. asny -
ku, j. Ka spro wi czu, imał się pió -
ra – był po etą, nie tyl ko w my ślach,
pi śmie, ale i w czy nach. za wsze wie -
rzył w lep sze ju tro, lep szy świat. je -
go opty mizm po ra żał. Mi mo, że do -
świad czył naj gor sze go w okre sie
woj ny ze stro ny niem ców, nie ży wił ni -
gdy nie na wi ści do lu dzi. Sam wiel ki pa -
trio ta, dą żył usil nie w kon tak cie z kie -
row nic twem szko ły śred niej w RFn
do za dzierż gnię cia przy ja ciel skiej
współ pra cy z de mo kra tycz nie wy cho -
wa nym po ko le niem uczniów tam tej -
szej szko ły śred niej. na gro dzo ny zo -
stał nie miec kim od zna cze niem
pań stwo wym za przy wo ły wa nie przy -
jaź ni pol sko -nie miec kiej. 

od 1956 ro ku był człon kiem Pzitb.
Przez ca ły okres pra cy uczest ni czył
i wspie rał pra cę Kół za kła do wych.
W la tach 1987 – 1990 był człon kiem Ka -
to wic kie go od dzia łu Pzitb. 

był człon kiem Ko ła Se nio rów.
na spo tka niach z Se nio ra mi opo wia -
dał o swo ich prze ży ciach ja ko wię zień
ła grów ra dziec kich w ostasz ko wie.
Wie le ra zy na po sie dze niach Ko ła
cy to wał wier sze wła sne go au tor stwa,
zwią za ne, mię dzy in ny mi ze swo imi
prze ży cia mi.

Okładki tomików wierszy autorstwa Stanisława Krzyżaniaka

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 za słu gi uho no ro wa ny róż ny mi
od zna cze nia mi mię dzy in ny mi „Krzy żem
Kam pa nii Wrze śnio wej” nada nym przez
Rząd Rzecz po spo li tej Pol skiej na
uchodź stwie w lon dy nie.

bę dzie Go nam za wsze bar dzo bra -
ko wa ło. nie spo tka my Go na opłat ku wi -
gi lij nym jak w la tach ubie głych.

Po cho wa ny zo stał w ty chach, miej -
scu wy bra nym i uko cha nym przez 
sie bie, że gna ny z wiel kim ża lem
przez bar dzo licz nych przy ja ciół,
zna jo mych, w tym de le ga cje kom ba -
tan tów. 

* * *

Sta ni sła wa Krzy ża niak był nie zwy -
kłym czło wie kiem, któ ry je sie nią ży cia,
na eme ry tu rze, zo stał po etą. Opu bli -
ko wał kil ka na ście zbio rów wier szy 

– Li te ra tu ra, a zwłasz cza po ezja, za -
wsze mnie in te re so wa ły – wspo mi -
nał. – Moi ulu bie ni twór cy to Nor wid,
Staff, Le choń i Brand stat ter. U Staf fa
i Le cho nia po do ba mi się ich fa scy na -
cja dzie łem stwo rze nia, któ ra zdo mi no -
wa ła i mo ją skrom ną twór czość. Każ -
de mu z nich po świę ci łem ja kiś wiersz.

Po ezja Sta ni sła wa Krzy ża nia ka jest
sub tel na, peł na efek tow nych me ta for,
ale jed no cze śnie pro sta, zro zu mia ła –
pisała o poecie z tych jolanta Pieroń-
czyk w „dzienniku zachodnim”.

Ni gdy nie mia łem am bi cji skry wać
mo ich my śli na dru gim czy trze cim
dnie – tłu ma czył. – Za wsze chcia łem,
by czy tel nik nie miał pro ble mów z ich
od czy ta niem.

Po ezję pa na Sta ni sła wa po chwa lił
sam jan Pa weł ii, któ re mu po eta prze -
słał wy da ną w ro ku 2003 „Su itę ta -
trzań ską”. je go wier sze znaj du ją się
w róż nych an to lo giach. je den z nich 
– „Rap so dia sta ro biel ska” – tra fi ła do wy -
da nej w uSa książ ki pt. „Ka tyń w li te ra -
tu rze”. Mię dzy na ro do wa an to lo gia po ezji,
pro zy i dra ma tu”. a po tem wszyst kie
osiem to mi ków tra fi ły do bi blio te ki pol skiej
w bruk sel skiej sie dzi bie unii Eu ro pej skiej.

Wiersz „Mo je epo ki” był pró bą po su -
mo wa nia przez pa na Sta ni sła wa tak bo -
ga te go w wy da rze nia ży cia.
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Dokończenie ze str. 59

Wy staw cy pro mo wa li m.in. ta nie bu dow nic two ener go osz częd ne, spo so by na ob ni -
że nie kosz tów utrzy ma nia obiek tów oraz so lid ne ma te ria ły, urzą dze nia i es te tycz ne wy -
po sa że nie wnętrz. oso by za in te re so wa ne tą te ma ty ką od na la zły wie le in spi ru ją cych pro -
po zy cji i roz wią zań wśród eks po zy cji. naj cie kaw sze roz wią za nia na gro dzo ne zo sta ły
w kon kur sie tar go wym o zło ty Fi lar bu dow nic twa, na gro dy do kon kur su ufun do wa ły też
Ślą ska izba bu dow nic twa oraz Ślą ski Wo je wódz ki in spek tor nad zo ru bu dow la ne go.

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.

znacz na część zwie dza ją cych to go ście z czech i Sło wa cji, bo wiem dla in we sto rów
zza po łu dnio wej gra ni cy pol skie ma te ria ły bu dow la ne są atrak cyj ne ce no wo i ja ko ścio -
wo.

za in te re so wa niem cie szy ły się pre zen ta cje i po ka zy na Wy spie no wo ści, wie le osób
sko rzy sta ło też z to wa rzy szą cym tar gom wy kła dów i pre lek cji.

or ga ni za to rzy dzię ku jąc wy staw com i go ściom tar gów już za pra sza ją wszyst kich na wio -
sen ną edy cję tar gów twój dom '2014 w dniach 11-13 kwiet nia 2014 r.

Pod znakiem
efektywności energetycznej






