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fORUM bUdOWNICTWA ŚLĄSKIEGO – WSPÓLNE PRZEdSIĘWZIĘCIA I dOKONANIA

Tadeusz Wnuk Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Organizowane coroczne konferencje, jako kolejne „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” są
niezmiennie ukierunkowane na konieczność dalszego reformowania procesów inwestycyjnych i budowlanych, tak w pracach legislacyjnych Rządu i Parlamentu, jak i w praktyce działalności uczestników tych procesów. Jakie konkretne efekty przynosi w tym zakresie ta nasza wspólna działalność? Przez kilka lat – bezskuteczne. W tym roku mamy jednak powody do umiarkowanej satysfakcji.
W dokonanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęto kilka wnioskowanych przez nas rozwiązań prawnych, zapewniających możliwość:
• ograniczania praktyki przedkładania ofert wykonawczych o cechach „ceny rażąco niskiej”,
• renegocjacji kontraktów budowlanych w sytuacjach niezależnych od wykonawcy, np. wzrostu podatków lub ubezpieczeń,
• wymagania od wykonawców wyjaśnień dotyczących stosowania kodeksu pracy, np. w zakresie płacy minimalnej i stawki roboczogodziny,
oraz ponoszenie solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego, udostepniającego swoje zasoby.
Rada Ministrów przyjęła w sierpniu projekt zmiany ustawy „Prawo budowlane” ułatwiający budowę domów jednorodzinnych i upraszczające procedury administracyjne. Oczekujemy na końcowe efekty prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, które powinny zapewnić kompleksową nowelizacją obecnych regulacji prawnych, także dla powstrzymania
postępującego chaosu urbanizacyjnego.

Franciszek Buszka
Przewodniczący
Rady Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Ustawą deregulacyjną z sierpnia br., spełniony został wieloletni postulat środowisk budowlanych regionu, przywracający możliwość uzyskiwania budowlanych uprawnień wykonawczych:
• bez ograniczeń przez inżynierów
• w ograniczonym zakresie przez techników
Utrzymana została możliwość uzyskiwania uprawnień do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich dotychczasowych specjalizacjach oraz dodatkowo w specjalizacji hydrotechnicznej.
Zachowamy został tytuł rzeczoznawcy budowlanego wraz z przeniesieniem regulacji dotyczących nadawania tego tytułu do przepisów ustawy o samorządach zawodowych.

Andrzej Nowak
Przewodniczący
Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach

Tegoroczna konferencja pn. „Obiekty budowlane na terenach górniczych” w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji rozpoczęła cykl konferencji obejmujących swoją tematyką projektowanie, budowę i utrzymanie obiektów budowlanych na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej i pogórniczej.
Konferencja, której organizatorem był Katowicki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przy wsparciu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświęcona była nowoczesnemu projektowaniu obiektów budowlanych na terenach górniczych w możliwie szerokim ujęciu praktycznym i ukierunkowana na możliwie najszerszą użyteczność tematyki. Podstawowym założeniem Konferencji było dostarczenie poprzez wykłady wzbogacone przykładami i obszerne
wydawnictwo konferencyjne w miarę bogatej, nowoczesnej oraz praktycznej wiedzy w zakresie projektowania.
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Rewitalizacja miast
musi być odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców

Rozmowa
z PAWŁEM ORŁOWSKIM,
Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju

– jak obecnie wygląda pozyskiwanie
i wykorzystanie funduszy unijnych
w ramach PO KL przy tworzeniu miejsc
pracy i walki z bezrobociem? jak
na tle Polski przedstawia się woj. śląskie?
– Z Programu Kapitał Ludzki finansujemy przede wszystkim przedsięwzięcia
skierowane do osób poszukujących zatrudnienia. Działania te wpisują się w pro-

wadzoną przez rząd politykę, ukierunkowaną na tworzenie nowych miejsc pracy
oraz wspieranie integracji społecznej.
Osoby bezrobotne mogą korzystać
z różnorodnych form pomocy, takich jak:
szkolenia, staże czy przygotowanie zawodowe. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszy się wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek, które ułatwiają założenie własnego

biznesu. Dotychczas z takiej pomocy
w całym kraju skorzystało ponad 205 tys.
osób. Tylko na Śląsku powstało ok. 18,6
tys. nowych firm.
Na walkę z bezrobociem przeznaczyliśmy dotychczas ok. 13,1 mld zł, w tym
ok. 1,2 mld zł na projekty wdrażane
na Śląsku. Region ten jest drugim po Mazowszu województwem, charakteryzującym się najwyższą wartością projektów re-
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alizowanych w obszarze zatrudnienia
oraz liczbą osób objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej. Ze wsparcia
programu skorzystało ponad 114 tysięcy
bezrobotnych mieszkańców Śląska.
– I nicjatywa jESSICA jest jednym
z ważniejszych instrumentów wspierających inwestycje na obszarach miejskich (wspiera też gminy wiejskie). jak
przedstawia się realizacja tych projektów na forum kraju i woj. śląskiego?
jakie przedsięwzięcia zostaną w tym
systemie wykonane? jakie korzyści
mogą odnieść mieszkańcy dzięki nim?
Proszę przedstawić je w liczbach.
– Jesteśmy liderem wśród państw Unii
Europejskiej, które w latach 2007-2013
zdecydowały się na realizację Inicjatywy
JESSICA. Na wsparcie inwestycji w miastach przeznaczyliśmy łącznie 258 mln
euro. Z sukcesem je wykorzystaliśmy...
W Polsce instrument ten wdrażany jest
przez pięć województw, śląskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
i mazowieckie w ramach ich programów
regionalnych. Najwięcej, bo ponad 313 mld
zł wykorzystała Wielkopolska. Na kolejnych miejscach plasuje się Śląsk z 249 mln
zł, Pomorze z 236 mln zł. Mazowsze
i Zachodnie Pomorze to odpowiednio
189 mln zł i 148 mln zł.
Wartość podpisanych umów oraz liczba realizowanych projektów świadczą
o tym, że JESSICA sprawdza się, a projekty miejskie to kolejny – obok wsparcia
przedsiębiorstw – obszar, w którym zastosowanie mogą znaleźć instrumenty finansowe. W trzech województwach: wielkopolskim, śląskim i pomorskim podpisano
już wszystkie umowy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, w pozostałych dwóch
re gio nach, ich war tość prze kra cza
95 proc. przyznanych środków. Najwięcej
umów – 36, zawarto w Wielkopolsce.
W województwie pomorskim 29, mazowieckim 27, a zachodniopomorskim 16.
Śląsk z 21 umowami plasuje się na miejscu czwartym. Kwota udzielonych pożyczek to prawie 247 mln zł, a ogólny
koszt realizowanych projektów wynosi niemal 622 mln zł, co pokazuje, że inwestycje te charakteryzuje bardzo wysoki stopień wykorzystania środków prywatnych.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy, dopasowane są do specyficznych potrzeb rozwojowych każdego regionu – w przypadku Śląska wiele
projektów dotyczy rewitalizacji ścisłych
centrów miast, w szczególności obszarów poprzemysłowych. Obejmują one także modernizację lub budowę obiektów
sportowych, a także rewitalizację terenów
rekreacyjnych, np. placów zabaw dla
dzieci.
Zmiany jakie zachodzą na obszarach
miejskich dzięki Inicjatywie JESSICA,

wpływają na komfort życia mieszkańców.
Zwiększaniu atrakcyjności terenów poprzez poprawę ich estetyki, odnowę budynków o historycznej wartości, towarzyszą działania, których celem jest nadanie
im nowych funkcji i udostępnienie szerszej grupie osób. Zdegradowane i często
opuszczone obiekty zyskują nowe życie,
a przestrzenie wokół nich służą organizacji różnego rodzaju wydarzeń, w tym
kulturalnych, co z pewnością pozytywnie
wpływa na funkcjonalność miast oraz ich
pozytywny wizerunek. To z kolei przekłada się na polepszenie oferty kierowanej
do obywateli, wzrost liczby turystów i inwestorów, z czym wiąże się wiele korzyści zarówno dla samorządów miejskich,
jak i mieszkańców.
– jaką rolę odegrają w Polsce inwestycje w innowacje, czyli mariaż nauki,
biznesu i przemysłu? Które ośrodki
w Polsce zyskają najwięcej i jak przedstawia się tu woj. śląskie (w Gliwicach
właśnie ruszyło przy Politechnice Śląskiej – Centrum Nowych Technologii)?
Na jakie przeszkody napotyka rozwój
gospodarki innowacyjnej?
– Słowo „współpraca” jest kluczem
do zrozumienia mechanizmu powstawania innowacyjnych rozwiązań – najciekawsze z nich odkrywane są właśnie
na styku różnych dziedzin. Dlatego tak
ważne jest współdziałanie sektorów
biznesu i nauki. Ma ono fundamentalne
znaczenie dla podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i zwiększania
jej konkurencyjności na rynkach międzyna ro do wych.
Ro sną ce
na kła dy
na wsparcie nowatorskich przedsięwzięć, świadczą o bardzo istotnym znaczeniu tego obszaru w polityce rozwoju naszego państwa.
W najbliższych latach B+R wspierane
będą przede wszystkim w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR), który jest
drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020. Chcemy wzmocnić powiązania między biznesem a nauką,
a tym samym zwiększyć stopień wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.
Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba większego zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczą. Znaczna część fun du szy PO IR zo sta nie
przeznaczona na projekty, w których to oni
będą decydować, jakie prace badawcze
powinny być przeprowadzone. Chcemy
jeszcze silniej zorientować działalność naukowców na rynek, na potrzeby firm. Uważamy, że koniecznym warunkiem wsparcia ba dań na uko wych po win no być
przedstawienie mocnego biznesplanu,
pokazującego, jak osiągnięcia naukowe
da się spieniężyć na rynku – z korzyścią
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dla całej gospodarki. Chcemy unikać sytuacji, w których wyniki badań lądują
na półce i nie ma nikogo, kto chciałby je
skomercjalizować. Liczymy, że proponowane rozwiązania wprowadzą nową jakość we współpracy biznesu i nauki oraz
dadzą impuls do tworzenia innowacyjnych
firm w Polsce.
Nie mniej ważne są odpowiednio wykształcone kadry. Dzięki środkom europejskim zbudowano lub zmodernizowano wiele ośrodków, które to umożliwią.
Jednym z nich jest wspomniane Centrum
Nowych Technologii, działające przy Politechnice Śląskiej. Wartość dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła ponad 60 mln zł. Powstała
infrastruktura może być wykorzystywana również do świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw. W województwie śląskim funkcjonuje także wiele
instytucji otoczenia biznesu, takich jak
centra transferu technologii, inkubatory
technologiczne czy parki naukowo-technologiczne – wyzwaniem jest szerokie
urynkowienie ich działalności. Chodzi
o lepsze dopasowanie ich oferty do potrzeb firm oraz poprawę jakości świadczonych usług.
Innowacyjność wspierać będą także
fundusze programów regionalnych. Pomoc będzie skoncentrowana na wzmocnieniu tzw. regionalnych inteligentnych
specjalizacji. Obejmie także rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w działalności innowacyjnej firm. Możliwe będzie też
wsparcie infrastruktury B+R w jednostkach
naukowych.
– Co dla polskich miast oznacza realizacja planu rewitalizacji, w którym
w grupie pilotażowej znalazły się Łódź,
Wałbrzych i śląski Bytom? Co mogą
zyskać ich mieszkańcy? Co jest obecnie największą bolączką tych aglomeracji?
– Przede wszystkim rewitalizację należy rozumieć jako kompleksowe działania z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki
społecznej, których celem jest ożywienie,
poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na danym obszarze. Konieczne jest zerwanie
z postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie
działań. Często rewitalizacją bywają
nazywane same działania infrastrukturalne, jak np. wybudowanie fontanny, czy
ocieplenie kamienicy. Natomiast dobrze
prowadzona rewitalizacja powinna powodować pozytywne zmiany w różnych sferach życia mieszkańców miasta – społecz nej, (np. edu ka cja), kul tu ro wej,
gospodarczej, (np. promowanie samozatrudnienia, ułatwienia w zakładaniu firm),
przestrzennej, (np. remonty, działania in-
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frastrukturalne dla tworzenia przyjaznego, bezpiecznego otoczenia), czy środowiskowej. Odejście od całościowego
postrzegania rewitalizacji na rzecz wyłącznie remontu infrastruktury i przekształcania funkcji zabudowy stawia
pod znakiem zapytania sensowność całej koncepcji.
Pod koniec listopada br. skierowaliśmy
do konsultacji publicznych i uzgodnień
międzyresortowych projekt założeń ustawy o rewitalizacji. Wprowadzi ona brakujące formalne ramy prawne dla prowadzenia kompleksowej, obejmującej różne
sfery życia rewitalizacji oraz będzie zawierać wiele punktowych regulacji mających na celu stworzenie systemu zachęt
do jej podejmowania. Chcemy poprawić
jakość życia mieszkańców, przeciwdziałać trudnościom gospodarczym oraz złemu stanowi technicznemu budynków i infrastruktury.
Celem projektów pilotażowych z udziałem Łodzi, Wałbrzycha i Bytomia, jest
wsparcie merytoryczne władz tych miast
w prowadzeniu rewitalizacji, odpowiadającej na specyficzne potrzeby ich mieszkańców. Każde z nich ma inne potrzeby
i różny stopień zaawansowania działań
rewitalizacyjnych. Jednocześnie są to
ośrodki miejskie, które w znacznym stopniu utraciły dotychczasowe funkcje, co pociągnęło za sobą szereg negatywnych
kon se kwen cji. Głów ne pro ble my to
przede wszystkim bezrobocie, ubóstwo,
nie przy sto so wa nie do współ cze snej
struktury rynku pracy, a także zagrożenie wykluczeniem społecznym. Do tego
dochodzą problemy związane z zagospodarowaniem obszarów poprzemysłowych, niszczeniem przestrzeni publicznej oraz zanieczyszczenie środowiska.
To, co łączy te miasta to historyczna XIX-wieczna zabytkowa zabudowa,
która została zachowana w nienaruszonym stanie po II wojnie światowej.

Łódź pro wa dzi pro jekt pi lo ta żo wy
w wyniku, którego opracowany zostanie
model rewitalizacji jej centrum. Wykonana zostanie ekspertyza techniczna i inwentaryzacja budowlana dla kamienic
komunalnych, a także diagnoza niepłacenia czynszów w lokalach komunalnych
i socjalnych. Wyniki badań pozwolą
na ocenę sytuacji mieszkaniowej miasta
i obszaru pilotażowego oraz wsparcie
władz miasta w planowaniu rewitalizacji. Wałbrzych i Bytom zostaną objęte podobnymi projektami na przełomie 2014
i 2015 roku. Pozyskana wiedza i doświadczenia będą służyć innym miastom, które zechcą podjąć podobne
przedsięwzięcia. Dokumentację, praktyczne informacje i konkretne rozwiązania, opublikujemy w tak zwanych centrach wie dzy na ogól no do stęp nych
portalach internetowych.
– Pod su muj my pro gram „MdM”
po prawie roku działalności. jakie
zmiany legislacyjne są planowane, by
taka pomoc państwa była dostępna dla większej liczby osób? Kiedy mogą one zacząć obowiązywać?
– Ocena pierwszych 10 miesięcy funkcjonowania programu „Mieszkanie dla
Młodych” jest pozytywna. W 2014 r. zawarto ok. 12 tys. umów kredytu w ramach MdM,
co jest wielkością ponad 3-krotnie większą
w odniesieniu do porównywalnego okresu
w poprzednim programie „Rodzina na swoim”. Pierwsze miesiące MdM przyniosły już
kilka dodatkowych wypłat z tytułu urodzenia trzeciego dziecka, a więc prorodzinne
oddziaływania programu jest coraz bardziej
widoczne. Jednocześnie program przyczynia się do wzrostu inwestycji na rynku
mieszkaniowym. Dane GUS dotyczące
liczby udzielanych pozwoleń budowlanych
i liczby rozpoczynanych budów wskazują
na duże ożywienie, co powinno się wkrótce przełożyć na wzrost liczby ofert dla potencjalnych nabywców.

Uznaliśmy jednak, że część rozwiązań
ustawowych warto poddać pewnej korekcie. Rozpoczęliśmy już w ramach rządu
uzgodnienia zapowiedzianych w połowie
roku zmian, które usprawnią realizację
programu.
Przewidują one między innymi zwiększenie wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci, a tym samym wzmocniony zostanie prorodzinny
charakter programu. Po wejściu w życie
nowelizacji, małżeństwa i osoby z dwójką dzieci będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 procent, zaś z co
najmniej trójką – 30 procent (teraz w obu
przypadkach wynosi ono 15 procent).
W przypadku tej drugiej grupy, dotacja
obejmie powierzchnię użytkową mieszkania do 65 metrów kwadratowych.
Kolejną nowością jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie w związku
z zakupem mieszkania od spółdzielni. Poszerzy to bazę dostępnych mieszkań
o niż szych kosz tach dla na byw ców
i zwiększy konkurencyjność rynkową.
Projekt przewiduje także poszerzenie kręgu osób, tzw. dodatkowych kredytobiorców oraz doprecyzowuje zasady dofinansowania wkładu własnego mieszkań
nowo utworzonych w wyniku przebudowy, co pozwoli na objęcie MdM zakupu
lokali powstałych w ramach rewitalizacji.
Wprowadzono przepisy, które ułatwią
wykonywanie ustawy, m.in. eliminując
wątpliwości interpretacyjne związane ze
stosowaniem dotychczasowych regulacji. Zaproponowane zmiany powinny
wejść w życie w połowie 2015 r.
– Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Agnieszka Zielińska
i Daniel Bienek
Zdjęcia: mat. prasowe

PawełOrłOwski na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został powołany 28 listopada 2013 r. Od 12 grudnia 2011 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego.
Podsekretarz stanu Paweł Orłowski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiada m.in. za realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki; podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego i polityki miejskiej oraz gospodarki nieruchomościami. Nadzoruje także realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 i pełni nadzór nad realizacją Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
Paweł Orłowski urodził się 6 lutego 1976 roku w Gdyni. W 2000 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji w Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również Studium Kierowników Projektów Europejskich prowadzone przez Agencję Rozwoju
Pomorza, a w 2009 r. uzyskał międzynarodowy certyfikat „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2” wydany przez Centrum Rozwiązań Menedżerskich. (Zna biegle język angielski).
W latach 2001-2004 pracował w Biurze Informacji i Promocji Urzędu Miasta Sopotu. Następnie przez dwa lata pełnił funkcję dyrektora ds. organizacji i kontaktów z „Euroligą” w Sportowej Spółce Akcyjnej „Trefl”. W 2006 roku, po uzyskaniu mandatu radnego, został wiceprezydentem miasta Sopotu, odpowiedzialnym m.in. za fundusze unijne, strategię rozwoju, gospodarkę nieruchomościami oraz politykę społeczną. Funkcję tę pełnił do 2010 roku, kiedy objął mandat posła na Sejm RP.
Tereny Pomorza do dziś pozostają mu bliskie. Paweł Orłowski jest członkiem Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, a także Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. (W latach 90. był członkiem polskiej kadry narodowej w żeglarstwie w klasie 420 oraz mistrzem Polski juniorów w klasie 420).
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Dąbrowskie Wodociągi uhonorowane zostały Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa.
Prestiżowa statuetka przyznana została firmie za profesjonalne przygotowanie i realizację
przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Centrum w Dąbrowie Górniczej”.
Wyróżnioną inwestycję cechuje nowoczesność, wydajność oraz dbałość o środowisko.

Śląska Wielka Nagroda Budownictwa
dla Dąbrowskich Wodociągów!
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni zakończyła się
w październiku 2013 roku. Całkowity jej koszt wyniósł
34,9 mln PLN, z czego 19,6 mln PLN zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z możliwością
umorzenia do 50% wartości pożyczki, z przeznaczeniem
na kolejne inwestycje środowiskowe. Całość prac w ramach
inwestycji wykonano w ciągu 29 miesięcy.

Śląska Izba Budownictwa w Katowicach wyłoniła laureatów IV konkursu „Śląskie Budowanie. Wśród nich znalazła
się inwestycja Dąbrowskich Wodociągów, która jest elementem programu realizowanego przez gminę pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Dąbrowa
Górnicza”.
Nagrodę podczas uroczystej gali odebrał Andrzej
Malinowski, Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów
Sp. z o.o. – Niezmierniecieszynas,żeinwestycjazostałatak
wysoko oceniona przez kapitułę konkursu. Oczyszczalnia
Ścieków „Centrum” jest nowoczesnym obiektem, utrzymanym na wysokim poziomie technologicznym spełniającym
najwyższestandardyunijne.– mówi Andrzej Malinowski.
To obiekt przyjazny środowisku, nastawiony na przetwarzanie odpadów organicznych, aby jego negatywny wpływ
na otoczenie był zminimalizowany. Zapewnia mieszkańcom
Dąbrowy Górniczej bezpieczeństwo, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. W ramach działań proekologicznych na terenie oczyszczalni ograniczono m.in. emisję
aerozoli do atmosfery oraz wdrożono system wykorzystania
biogazu produkowanego na obiekcie do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu modernizacja wpłynęła
pozytywnie na bilans energetyczny oczyszczalni. Ograniczono również zużycie wody pitnej dla potrzeb technicznych,
ponieważ oczyszczone ścieki wykorzystywne są jako woda
technologiczna. Ponadto obiekty i urządzenia oczyszczalni
zostały kompleksowo włączone do centralnego systemu
kontroli i nadzoru.
Kompleksowa modernizacja obejmowała również przygotowanie zaplecza dydaktyczno-konferencyjnego. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzą w nim zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej. Podczas wycieczek największym zainteresowaniem cieszy się interaktywna makieta, w której zastosowano animowaną formę prezentacji technologii oczyszczania ścieków.

Makieta multimedialna

Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Zbiornik biogazu
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Profesjonalizm,
odpowiedzialność,
dobra praca

UroczystośćotwarliPrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa,PrzewodniczącyForumBudownictwaŚląskiego
TadeuszWnukiPrzewodniczącyRadyŚlaskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa,WiceprzewodniczącyForumFranciszekBuszka.

Na wstępie organizatorzy: Franciszek Buszka – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Tadeusz Wnuk Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa podziękowali
za przyjęcie zaproszenia i serdecznie
powitali reprezentujących władze państwowe i samorządowe: I Wicewojewodę Śląskiego – Andrzeja Pilota, Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Śląskiego – Andrzeja Gościniaka,
Zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – jacka Szera, dr inż.
arch. Bogumiłę Krystek-Kucewicz
– reprezentującą Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Serdecznie powitali kierujących ważnymi, znaczącymi dla całego regionu instytucjami wojewódzkimi: Prezesa Zarzą du Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – Gabrielę Lenartowicz, Regionalnego Dyrektora

Dzień Budowlanych to dzień szczególny dla całej społeczności budowlanej. Czas w którym kierujemy naszą
uwagę na najistotniejsze problemy budownictwa. Przede wszystkim jednak
jest to święto ludzi całej branży i jak co
roku czas ten jest okazją, by podziękować za dokonania, za profesjonalizm,
odpowiedzialność, za wzorowe wykonywanie obowiązków, za dobrą pracę.
Tak jak w latach poprzednich, obrady konferencji Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości zostały poprzedzone uroczystymi obchodami
Śląskiego Dnia Budowlanych, w trakcie których osoby wyróżniające się
w pracy dla Śląska zostały uhonorowane odznaczeniami.
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WicewojewodaŚląskiAndrzejPilotw serdecznych
słowach dziękował pracownikom branży budowlanejza ichdokonania,profesjonalizm,odpowiedzialność,za wzorowewykonywanieobowiązk ów i za dob rą prac ę służ ąc a Pols ce
i naszemuregionowi.

Złoty„MEDALZADŁUGOLETNIĄSŁUŻBĘ”PrezydentaRzeczypospolitejPolskiejotrzymałAndrzejMadej–PrezesZarząduSpółdzielniMieszkaniowej„Metalurg”w DąbrowieGórniczej.KierowanaprzezPrezesaMadejaSpółdzielniapostrzeganajestjakojednaz najlepiejfunkcjonującychw regionie,czegodowodemsąlicznewyróżnienia.Doświadczeniaw zarządzaniunieruchomościamipozwalająSpółdzielni
podejmowaćnowewyzwania,którewychodząnaprzeciwwymaganiomstawianymprzezCzłonkówSpółdzielnii jejKlientów.

Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach – Bernarda Błaszczyka, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – jana Spychałę,
Prezesa Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Bożenę Rojewską, Dyrektora Śląskiego

Centrum Przedsiębiorczości – Mieczysława Płanetę.
Również serdecznie powitano Prezydentów miast naszego regionu: Małgorzatę Mańkę-Szulik – Prezydenta Miasta Za brze, An drze ja Dziu bę –
Prezydenta Miasta Tychy, Zbigniewa

OdznakąHonorowąMinistraInfrastruktury„ZazasługidlaBudownictwa”,wyróżnionyzostałGrzegorzGowarzewski–PrezesZarząduChorzowskiejSpółdzielniMieszkaniowej.wielcezasłużonydlaspółdzielczości,
dlaktórejpracujeod1968r.Od2003r.zarządzaChSMnajstarsząspółdzielniąmieszkaniowąwnaszym
regionie.
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Podrazę – Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza, Damiana Bartylę – Prezydenta Miasta Bytom i jacka Guzy – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
Serdecznie powitano reprezentujących krajowe organizacje pozarządowe
budownictwa: Andrzeja Roch-Dobruckiego – Prezes Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszarda Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, Wiktora Piwkowskiego – Sekretarz Generalny Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Ireneusza Goździołko – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”
Otwierając uroczystość Franciszek
Buszka i Tadeusz Wnuk stwierdzili, że
od wielu lat pierwszą częścią Forum są
obchody „Śląskiego Dnia Budowlanych. Jest to kolejne wspólne przedsięwzię cie sa mo rzą dów za wo do wych
i gospodarczych budownictwa regionu,
które w lutym 2008 utworzyły Platformę współdziałania jako Forum Budownictwa Śląskiego reprezentującą
ponad 40 tys. kadry inżynierów i techników oraz blisko 300 organizacji gospodarczych. Tradycyjnie w tym dniu
wręczane zostają wręczone nagrody
i wy róż nie nia dla in sty tu cji, osób
i przedsiębiorstw, które poprzez swoją działalność szczególnie się wyróżniają się w branży – odznaczenia pań-
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stwowe Medale za Długoletnią Służbę – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaki Honorowe Ministra Infrastruktury i Rozwoju – „Za zasługi dla
budownictwa”, Odznaki Honorowe Zasłużony dla budownictwa, Za zasługi
dla województwa śląskiego, Odznaki
Honorowe Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
„Od nas samych zależy poprawa
rządu. Od obyczajów naszych” – słowa
te wypowiedział Tadeusz Kościuszko,
wyrażając myśl, że stan kraju to wypadkowa działań nas wszystkich. To szlachetne hasło stało się mottem tegorocznych obchodów 80-lecia działalności
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przedstawiciele
Związku, który jest laureatem Śląskiej
Wielkiej Nagrody Budownictwa, nadanej w 2009 roku, Ryszard Trykosko – Prze wod ni czą cy Pol skie go
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, laureat tytuł „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego” i Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Związku,
laureatem Tytułu i Nagrody Autorytet
Budownictwa i Gospodarki Śląskiej
otrzymali z rąk Prezydenta Śląskiej Izby
Budownictwa, Przewodniczącego Forum Budownictwa Tadeusza Wnuka
oraz Przewodniczącego Rady Ślaskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wiceprzewodniczącego Forum
Franciszka Buszki okolicznościowe listy gratulacyjne.
Dziękując za nie Ryszard Trykosko
stwierdził: –80latw życiuczłowieka

PrzewodniczącySejmikuwoj.śląskiegoAndrzejGościniakwręczyłDyrektorAnnieHyleprzyznanąPaństwowymSzkołomBudowlanym–ZespołowiSzkółwBytomiuOdznakęzbiorową„Zazasługidlawojewództwaśląskiego”.PaństwoweSzkołyBudowlanewBytomiuw2015rokuobchodzićbędąjubileusz70lecia,jesttonajstarszaszkołabudowlananaŚląsku,wywodzącasięztradycjiŚląskichTechnicznychZakładówNaukowych.

todużo,alew historiijesttoniewiele.Naszzwiązekpowstałw 1934rokui i od tejporyutrzymujesięna odpow iedn im poz iom ie poz iom ie
korzystającz wiedzyi doświadczenia
naukowcówpolskichjaki kadrytechnicznej

Odznakiindywidualne„Zazasługidlawojewództwaśląskiego”otrzymaliJoachimFachz-caprezesaZarząduSpółdzielniMieszkaniowejwŚwiętochłowicachodpowiedzialnyzagospodarowaniezasobamimieszkaniowymi;bezpieczeństwo,należytystantechniczny.profesjonalistazdużymdoświadczeniem
iIreneuszJóźwiakDyrektorAkademickiegoInkubatoraPrzedsiębiorczościPolitechnikiŚląskiej.Wykładowca,autorlicznychpublikacji,książeknt.normżelbetowychinormeuropejskich.

Chciałbympowiedziećjako„Przyjaciel Budownictwa Śląskiego” i jako
reprezentujący nasze Stowarzyszenie,żejadącz Gdańskado Katowicnapawamniedumą,żemogęreprezentowaćnaszzawód,bonamdanejest
znaczyćśladyna ziemi,po naszosta-

Z okazjiŚwiętaBudowlanychna wniosekPrezydentai PrezydiumŚląskiejIzby
BudownictwaprzyznanazostałaOdznakaHonorowa„ZasłużonydlaBudownictwa”–wyróżnieniezbiorowedlaSosnowieckiejSpółdzielniMieszkaniowej”.
SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowato40tys.mieszkań,lokali,garaży,
to 50lathistorii.SSMjestkolebkąspółdzielczości,jednąz najprężniejszych
spółdzielniw woj.śląskim,cechujesięrozmachemi efektywnościąw działaniu.OdznakęodebrałWiceprezesZarząduJanKwietniak
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Wroku80-leciadziałalnościPolskiegoZwiązkuInżynierówiTechnikówBudownictwaRyszardTrykosko
–PrzewodniczącyPolskiegoZwiązkuInżynierówiTechnikówBudownictwaiWiktorPiwkowski–sekretarzgeneralnyZwiązkuotrzymalizrąkPrezydentaŚląskiejIzbyBudownictwaTadeuszaWnukaiPrzewodniczącegoRadyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwaFranciszkaBuszki,okolicznościowe
listygratulacyjne.

jąwieloletniei częstoniezniszczalne
pomnikiarchitekturyi dziełanaszychrobotników,technikówi inżynierówi z tej
okazjiw imieniuPZITBna ręcetutaj
zgromadzonychbraciśrodowiskabudowniczegochciałbymserdeczniepo-

dziękowaćza wkładi prace,dziękiktórymPolskasięzmieniai jesttojeden
przepięknyplacbudowy,a tocozostałozrobionejestefektownymdokonaniemostatniego 10-lecia,jesttozasługa naszych robotników i inżynierów.

ZłotąOdznakąHonorowąPolskiejIzbyInżynierówBudownictwauhonorowanizostaliZdzisławMądryiDariuszSpiechowiczczłonkowieŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa.Obajnagrodzenicechująsiędużąwiedza,aktywnądziałalnościąnarzeczsamorząduzawodowego,wzorowymi
latamipracy.
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Podczas uroczystości odbyło się
wrę cze nie na gród i ty tu łów lau re atom IV edycji konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”:
„ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĘ BUDOWNICTWA” otrzymała firma MR
Construction Sp. z o. o. w Gliwicach.
Lu da cję wy gło sił Ma riusz Czy szek – Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Nagrodę odebrał Mariusz
Rybka – właściciel Firmy
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEj” dla Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy. Lau da cję wy gło sił Ta de usz
Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.
Następnie wręczono nagrodę i tytuł
„FORUM” – „PRZYjACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA” prof. Marianowi Zembali – Kierownikowi Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii
i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Dyrektorowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób
Serca. Laudację wygłosiła Małgorzata
Mańka-Szulik – Prezydenta Zabrza
Prof. Mariana Zembali odbierając
wy róż nie nie, po wie dział, że czu je
się ogromnie zaszczycony tą nagroda. Dziękujeza niąw imieniuśrodowis ka med yczn eg o, dzięk uje władzomZabrzai regionuz docenienie
naszegotrudui budowlanym,którzy
budującłącząnaswszystkichponad
podziałami.

SrebrnąOdznakęHonorowąPolskiejIzbyInżynierówBudownictwaotrzymali
LeszekKaniowski,WłodzimierzPopczykiTomaszTycczłonkowieŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwaodpoczątkujejistnienia.Służąswoimwieloletnimdoświadczeniem,fachowąwiedzą.Stanowiąwzorowąkadręsamorządu
zawodowego.
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NAGRODA I TYTUŁ
PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO
BUDOWNICTWA

PROF. MARIAN ZEMBALA

MĄDROŚĆ, SKROMNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE I WIEDZA
Laudacja wygłoszona przez Małgorzatę Mańkę-Szulik
Prezydenta Miasta Zabrze
„Niebyłobytejczęściszpitala,gdybyniepostaćZbigniewaReligi.
Niezdążyłz budową,aletenobiektpowstał,wypełniającjego
ostatniąprośbę.”
Te słowa wypowiedział prof. Marian Zembala, gdy w czerwcu 2011roku,nieopodalstarej,ciasnejsiedziby,otwartonowy,funkcjonalnybudynekŚląskiegoCentrumChoróbSercaw Zabrzu.
Wypowiedziałtesłowa,jakzawszeskromnie,stojącniecoz boku,wspominającna pierwszymmiejscuswojegomistrza.
Nowyobiektjestprzykłademjakwielemożnazrobićłączącróżnedziałania–dodałprofesor,mającna myślizaangażowaniei pomocśląskiegosamorządu.
ProfesorMarianZembalaw nowejwówczasodsłonie,w nowych
murach,zorganizowałna miarę XXI wieku,świetniefunkcjonującyszpital.
Dałsiępoznać,nietylkojakowybitnykardiochirurgi transplantolog,botakiegojużgoznaliśmy.
Dałsiępoznaćjakoosobakreatywniei profesjonalniezarządzającaprojektowaniem,finansowaniemi realizacjąkompleksowejrozbudowyi modernizacjiSląskiegoCentrumChoróbSerca.
Potwierdzateopinię.
Od 2013rokutrwabowiemrozbudowaszpitala.

Powstajepięciokondygnacyjne,ogólnopolskiecentrumkliniczno- naukowetransplantacjipłuci sercaorazleczeniamukowiscydozyu dorosłychi dzieci.
SląskieCentrumChoróbSercaw Zabrzu,kierowaneprzezPanaprofesoraMarianaZembalętoszpitalznanyw krajui za granicą.
Uznanamarka.
SymbolizujemiastoZabrzei nowoczesnąśląskąi polskamedycynę.
Tocenionawspółpracamiędzynarodowa.
Na sukcesyskładasiętalent,wiedza,zespołowa,jakżeprofesjonalnapracaspecjalistów,którzymajądo swojejdyspozycjinajnowocześniejszysprzętmedyczny.
Ilejestw tymmądrości,skromności,doświadczeniai ogromnejwiedzyprofesoraMarianaZembali?
Tojużpytanieretoryczne.
O jegozasługachdługobymówić.Samuważa,żetonieon,
a zawszepacjentjestnajważniejszy,podejściedo choregoczłowieka,serdecznośći troska.
Jesteśmy,abyratować,nowocześnieleczyć,dawaćnadzieję–znamytesłowaProfesora,stanowiącejegodewizężyciową,
niezmiennąod lat.
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

ANDRZEj DZIUBA PREZYDENT MIASTA TYCHY

NIE MARNUjE SPOŁECZNEGO ZAUFANIA
KapitułaNagródiWyróżnieńŚląskiejIzbyBudownictwa
nadałaPanuAndrzejowiDziubieNagrodęiTytuł

Laudacja wygłoszona przez Tadeusza Wnuka
Przewodniczącego Kapituły
Wieluzastanawiasięcosprawia,w czymtkwifenomen,żemieszkańcyniezmiennieobdarzajągozaufaniemi oddająna niegogłosy.
Jakimjestczłowiek,któremuz pełnymzaufaniempowierzasiętyleważnychspraw?
AndrzejDziubanależydo najdłużejurzędującychprezydentówmiast
w Polsce.
W kolejnychwyborachsamorządowychuzyskujedobrewyniki.
Zaufaniaspołecznegoniemarnuje.
W ostatnimrankingu„Kondycjafinansowasamorządów–nadwyżka
operacyjna”Tychyzajęłypiątemiejscew krajui trzeciew województwie
śląskim.
Tookreślapoziominwestycyjnymiasta.
Todajepoledo działania.
Na tympoluPrezydentAndrzejDziubajestprzykłademwytrwałejpracyi żelaznejkonsekwencji.Jestdobrymgospodarzem,alerównieżdobrymopiekunemmiasta.
Tonibytesamepojęcia,a jednakróżne.
Troskliwy,patrzyna miastaoczamimieszkańców,jakbyz boku,alez wielkąempatią.
Nierzucającsięw oczy,mądrzeanalizujeproblemyi określasposób
ichrozwiązywania.
Zmianywidaćwyraźnie.
Z przysłowiowej„sypialni”Tychystałysięmiastemnowoczesnym,zielonym,przyjaznymdo życia.
Od latz wielkimzaangażowaniemsamorządtraktujeinwestycjeekologiczne.
Systematycznierozwiązywanesąproblemyniskiejemisji,gospodarkiwodno-ściekowej.
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Tychyjakojedynemiastow aglomeracjiśląskiejkompleksowozrealizowałoinwestycjew rozwójtransportukolejowego.
Wyremontowanydworzec,noweperony,automatybiletowe,windy,udogodnieniadlaosóbniepełnosprawnych.
Liczbakorzystającychz koleiwzrosław Tychachtrzykrotniea tyskiprojektuznawanyjestza przykład,w jakimkierunkupowinienzmierzaćrozwójtransportuszynowegow aglomeracjach.
Edukacja,kultura,sport–PrezydentAndrzejDziubawie,żeo tychsferachżycianiemożnazapominać. I niezapomina...anina chwilę.
Listazrealizowanychpomysłóww tychdziedzinachjestdługa.
Stadion,obiektysportowe,aquapark,rewitalizacjaplacówmiejskich.
GruntownąmodernizacjęprzeszedłOśrodekWypoczynkowyPaprocany.
Z wyjątkowym,wodnymplacemzabaw,alejkamido spacerów,ścieżkamirowerowymistałsięulubionymmiejscemspędzaniawolnegoczasunietylkodlaTyszan,aletakżedlamieszkańcówokolicznychmiast.
Tychyod latsąw czołówcepolskichmiastwydającychnajwięcejpieniędzyna infrastrukturętechniczną.Sąteżw czołówcepod względem
wykorzystaniaśrodkóweuropejskich.
Mamwrażenie,żeAndrzejDziubacieszącsięsympatiąi poparciem
Tyszandajeimjednocześniepoczuciedumy.
Dajeimpoczuciepewności,żeod latsąw rękachtroskliwegogospodarza.
Tawzajemność:mieszkańcy–samorząd,tworzynietylkoprzyjazną
atmosferę,alejestźródłemkoniecznejenergiido realizacjiwciążnowych
zadań.
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ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA
BUDOWNICTWA

FIRMA CONSTRUCTION sp. z o.o.

PROFESjONALIZM, DOŚWIADCZENIE,
WYSOKIE KWALIFIKACjE
Kapitułakonkursu„ŚląskieBudowanie”,będącegozadaniempublicznym
ZarząduWojewództwaŚląskiego,nadałaFirmieMRConstructionzGliwic
NagrodęiTytułŚLĄSKAWIELKANAGRODABUDOWNICTWA

Laudacja wygłoszona przez MARIUSZA CZYSZKA
Wiceprezydenta Śląskiej Izby Budownictwa
Mamhonori zaszczytprzedstawićPaństwufirmęMRConstructionsp.z o.o.z siedzibąw Gliwicachi twórcęPanaMariuszaRybkę.
MRConstructionsp.z o.o.jestfirmąw aktualnejformieprawnejmłodą,bozałożonąw 2010roku,natomiastjejrodowód
jako firmy rodzinnej sięga 1998 roku w postaci Firmy PHU
EW-MARs.c.
PanMariuszRybkazgromadziłwokółsiebieludzipozytywnych,którzyw jegodziałaniachorganizacyjnychi menadżerskichwidzieliswojąprzyszłośćzawodową.Firmaz rokuna rok
zwiększaswojąofertębudowlaną.FirmaMRConstructionwdrożyłaorazstosujezintegrowanesystemyzarządzaniajakością

zgodnez normąPN-ENISO 9001:2009orazsystemzarządzaniaśrodowiskowegozgodnyz PN-ENISO 14001:2005.
Profesjonalizmdziałaniafirmy,doświadczeniei wysokiekwalifikacjezawodowepracowników,bazasprzętowai zaplecze
materiałowe,licznecertyfikatydlastosowanianowoczesnych
technologiizyskałyszerokiezaufanieinwestorów.Potwierdzeniemtegojestpełnyportfelzamówieńna następnyroki lata.
MottodziałańPanaMariuszaRybki:„Jesteśmystąd,tupracujemyi tupłacimypodatki”magłębokisens.
Z gratulacjamiz głębiserca
MariuszCzyszek
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VI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCjI,
BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI
ZA SZCZYT NE WY RÓŻ NIE NIA – OD ZNA CZE NIA, NA GRO DY I TY TU ŁY
„MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
złoty
Andrzej Madej – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”
Marian Cieślak – Dyrektor Kontraktów DTŚ Sp. z o.o.
Ewa Domagała – Kierownik administracji osiedla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
brązowy
Marcin Osior – Inżynier budowy, kosztorysant DAN-POL Sp. z o.o.
Andrzej Dudzicz – Kierownik administracji osiedla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Odznaka Honorowa
Ministra Infrastruktury
„ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”
Grzegorz Gowarzewski – Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Grzegorz Kubeczko – Pracownik Budowlany MOLBUD Sp. z o.o.
Odznaka Honorowa
„ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA”
zbiorowa
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sosnowcu
Odznaka Honorowa
„ZA ZASŁUGI DLA WOjEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
zbiorowa
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
indywidualna
Ireneusz Jóźwiak – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej
Joachim Fach – Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
Odznaka Honorowa
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
złota
Zdzisław Mądry – Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Dariusz Spiechowicz – Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
srebrna
Leszek Kaniowski – Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Włodzimierz Popczyk – Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Tomasz Tyc – Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Problem, który dotyka 10 milionów Polaków

Co dalej
z wielką płytą?
24 i 25 września br. odbyło się
w Katowicach VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Tym razem dwudniowa konferencja poświęcona była „Dostosowaniu
wielkopłytowego (wielkoblokowego) budownictwa mieszkaniowego
do współczesnych wymagań i potrzeb”. Obrady odbyły się w nowo
wybudowanej auli Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach.
Patronat Honorowy obecnego „VI Śląskiego Forum” objęli:
Elżbieta Bieńkowska jako Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju,
Piotr Litwa jako Wojewoda Śląski,
Mirosław Sekuła jako Marszałek
Województwa Śląskiego.
„Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” to konferencja
organizowana w Katowicach co roku
od 2009 r. z inicjatywy Forum Budownictwa Śląskiego. Od 2011 roku, konferencja odbywa się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw organizowanego przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, ważnego wydarzenia w skali
europejskiej.
W tegorocznej konferencji uczestniczyli
wybitni przedstawiciele środowiska naukowego zajmujący się tą tematyka,
a także ponad 300 pracowników spółdzielń mieszkaniowych, projektantów
różnych branż, rzeczoznawców budowlanych oraz majątkowych oraz zarządców nieruchomości. Imprezie tej towarzyszyło 21 stoisk firm prezentujących
technologie i materiały stosowane
przy termomodernizacji budynków oraz
ich przebudowie.
Założenia programowe konferencji
przedstawił Tadeusz Wnuk – Prezy-

TadeuszWnuk

dent Sląskiej Izby Budownictwa, który
stwierdził m.in.
Szacuje się, że zasobu budownictwa
mieszkaniowego prefabrykowanych
wynoszą 3,9 mln mieszkań w których
zamieszkuje ponad 20% ludności kraju. Największa koncentracja tego budownictwa, miała miejsce w województwie śląskim. Te dane już stanowią
wystarczające uzasadnienie wyboru
tego właśnie tematu obecnej konferencji i jej organizacji w województwie śląskim.
Wybór tego tematu nastąpił wspólnie
z: Prezesem Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa – Panem
mgr inż. Andrzejem Roch-Dobruckim
oraz z Przewodniczącym Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Panem mgr inż. Ryszardem
Trykosko i przy współpracy z Komitetem Nauki tego Związku oraz kierownic-

twem Instytutu techniki Budowlanej
w Warszawie, wiodącej instytucji naukowo-technicznej zwłaszcza w tym obszarze tematycznym.
W wielu środowiskach głownie inżynierskich z całego kraju toczy się bowiem dyskusja o problemie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budowli
wzniesionych z technologii prefabrykowanych (to przytoczenie z artykułu
i referatu prof. Leonarda Runkiewicza
z ITB.
Jednym z wykładników tej dyskusji
było posiedzenie Komisji Infrastruktury w maju ubiegłego roku, w trakcie którego szeroko i polemicznie podnoszono właśnie problemy bezpieczeństwa,
trwałości i żywotności budynków w tych
technologiach, postulując także o zorganizowanie debaty z udziałem ośrodków akademickich kraju.
Obecna konferencja jest spełnieniem tego postulatu, ponieważ zaproszenie do grona jej współorganizatorów
przyjęli Rektorzy wiodących uczelni
technicznych kraju, a których kadra naukowa specjalizuje się w tym właśnie temacie, liczni reprezentanci tych uczelni wyrazili zgodę na udział w Radzie
Programowo-Naukowej konferencji
oraz opracowanie referatów i artykułów
wprowadzających wraz z ich przedstawieniem w toku poszczególnych sesji
obecnej konferencji.
Rada Programowo-Naukowa sformułowała następujące założenia programowe:
• Przywrócenie budynkom mieszkalnym sprawności technicznej poprzez ich modernizację i przystosowa nia do ak tu al nych prze pi sów
techniczno – budowlanych, wymagań użytkowych i technologicznych,
które stwarzają nową jakość mieszkańcom,

Forum Budownictwa Śląskiego (46) 2014 17

VI ŚLĄSKIE fORUM INWESTYCJI, bUdOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

• Obniżenie kosztów utrzymania
budynku, podwyższenie wartości
nieruchomości oraz atrakcyjności
budynków i osiedla,
• Poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich
osiedlach – „humanizacja” blokowisk.
Dokonała także wyboru następującej
tematyki problemowej konferencji:
• Ocena trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budynków z wielkiej płyty.
• Ocena stanu technicznego istniejących budynków wielkopłytowych
w Polsce oraz warunki ich bezpiecznego utrzymania i użytkowania.
• Remonty, naprawy i termoizolację budynków z wielkiej płyty w celu podniesienia komfortu użytkowego mieszkań i ograniczenia start
energii cieplnej.
• Przebudowa – modernizację budynków wielkopłytowych w dostosowaniu do współczesnych wymagań.
• Kierunki rewitalizacji budynków
i osiedli wielkopłytowych.

• Formy finansowania modernizacji i rewitalizacji budynków oraz
osiedli z wielkiej płyty z zastosowaniem źródeł i instrumentów finansowania mieszkalnictwa określonych
w obecnym projekcie Krajowej Polityki Miejskiej.
Tytuł – temat konferencji poprzedziliśmy stwierdzeniem, że jest to „Przedsięwzięcie Programowe” – wieloletnie,
techniczne i społeczne i wielce istotne
dotyczące prawie 10 mln ludności.
Naszą, jako organizatorów główną intencją jest aby obecna konferencja
nie była jednorazowym aktem. Przeciwnie, aby przyczyniła się do wielostopniowych prac programowych:
– na poziomie zarządzających zasobami budownictwa wielkopłytowego, a więc spółdzielni mieszkaniowych i wspól not, TBS, MZBM
i innych gospodarki miejskiej,
– na poziomie samorządów terytorialnych stopnia podstawowego jako części składowych lokalnych
programów rewitalizacji
– na poziomie wojewódzkim w dokumentach programowych regionu
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– na poziomie krajowym – w ramach projektu Krajowej Polityki
Miejskiej i projektu Narodowego
Programu Rewitalizacji.
Pierwszy wykład inauguracyjnej sesji konferencji wygłosił prezes Krajowej
Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki nt.
„Znaczenie, podstawowe problemy
i założenia dalszej renowacji mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego. Uzasadnienie programu
konferencji”. Kolejne wystąpienia
wprowadzające dotyczyły działań programowych rządu w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego, form i instrumentów finansowania modernizacji
i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego oraz problemów z wielką płytą
w aspekcie technicznym i społecznym.
• Sesja pierwsza była poświęcona
była omówieniu działaniom programowym rządu w rozwiązaniu problematyki budownictwa wielkopłytowego,
planowanym formom i instrumentom
finansowym dalszej modernizacji i rewitalizacji tego budownictwa przez
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WspółorganizatorzyForum

Uczestnicy konferencji
otrzymali treść wykładów
w wersji elektronicznej
na płytce CD

Treść wystąpień
większości prelegentów
VI Śląskiego Forum
została zamieszczona także
w specjalnym wydaniu czasopisma
„Forum Budownictwa Śląskiego”,
którego wersja elektroniczna
jest dostępna na stronie
www.izbabud.pl

GabrielaLenartowicziAndrzejS.Barczak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi ska w Ka to wi cach, spo łecz ne
aspekty budownictwa z wielkiej płyty
oraz niezbędne kompetencje w pracy zarządców i administratorów nieruchomości.
Kolejne sesje Forum były poświęcone były:
• problemom budownictwa wielkopłytowego realizowanego w Polsce w latach 1970-1980 z charakterystyką mate ria ło wo -kon struk cyj ną i oce ną
trwałości konstrukcji. Wygłoszono trzy

referaty wskazując na aktualne problemy występujące w eksploatacji oraz
trwałość tego budownictwa, w tym wady technologiczne oraz wyniki badań
w tym zakresie.
• ocenie stanu technicznego istniejących budynków wielkopłytowych. Wygłoszono trzy referaty omawiające
możliwości diagnostyki i modernizacji
budynków oraz ocenę efektów energetycznych termomodernizacji,
• formom finansowania modernizacji
i rewitalizacji budynków i osiedli z wielkiej płyty na przykładzie woj, śląskiego
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w latach 2014-2020. Przedstawiono wyniki ankietyzacji spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa śląskiego celem
ustalenia: wielkości zasobów budownic-

twa wielkoblokowego i wielkopłytowego, zbiorczego zestawienia wykonanych
robót modernizacyjnych i poniesionych nakładów finansowych, rzeczowego i finansowego programu dalszej

Konferencjacieszyłasiędużymzainteresowaniemmediów
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modernizacji tych zasobów, w sesji tej
o wsparciu finansowym wspominała
w swym wystąpieniu Joanna Drake
– dyrektor departamentu MŚP i przedsię bior czo ści Dy rek cji Ge ne ral nej
ds. Przedsiębiorców i Przemysłu Komisji Europejskiej – gość specjalny konferencji.
• remontom, naprawy i termoizolacja
budynków w celu podniesienia komfortu użytkowego mieszkań i ograniczenia
strat energii cieplnej. W czterech referatach przedstawiono wybrane problemy remontowe i modernizacyjne
między innymi na przykładzie woj. pomorskiego, problemy rewitalizacji i oceny przydatności użytkowej do dalszej
eksploatacji,
• przebudowie (modernizacji) budynków w dostosowaniu do współczesnych
wymagań. W tej sesji, w trzech referatach przedstawiono problematykę stolarki okiennej oraz azbestu masowo stosowanego w budownictwie,
• kierunkom rewitalizacji budynków
i osiedli. W siedmiu referatach przedsta wio no me to do lo gię pro gra mów
rewitalizacji osiedli mieszkaniowych
z pre fa bry ko wa ny mi bu dyn ka mi,

VI ŚLĄSKIE fORUM INWESTYCJI, bUdOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

aspekty architektoniczne oraz społeczne występujące przy rewitalizacji
budynków na przykładzie realizacji
w Niemczech oraz politykę rewitalizacyj ną spół dzielń miesz ka nio wych
w Polsce.
Zdaniem prelegentów nie budzą zastrzeżeń konstrukcje nośne budynków wielkopłytowych, które są bezpiecz ne i za pew nia ją dłu go trwa łe
użytkowanie, jeśli zostały wykonane
zgodnie z projektem. Zdarzały się
przypadki wykonania niezgodnego
z projektem – te wady ujawniały się
w trakcie użytkowania i były usuwane
na bieżąco. Jednakże konieczność
wykonania renowacji wynika z kończą-

cego się 50-letniego okres użytkowania obiektów oraz potrzeby dostosowania obiektów do europejskich standardów, m.in. do ogra ni cza nia strat
cieplnych. Wykonywanie prac termomodernizacyjnych jest też okazją do remontów elewacji, jak usuwanie nieszczelności i naprawa uszkodzonych
złącz elementów.
Istotny problem stanowi sfinansowanie omówionych w czasie konferencji przedsięwzięć, dlatego znaczną
część obrad poświęcono tematowi
możliwości i sposobów pozyskiwania
na nie funduszy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Wypracowane w trakcie pokonferencyjnego seminarium wnioski zostaną przekazane – wzorem lat ubiegłych – w for mie Sta no wi ska
końcowego wraz z Rekomendacjami
do odpowiednich komisji tworzących prawo.
***
Wydarzeniem towarzyszącym VI Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości była zorganizowana w dniach
24 – 26 września 2014 przez Katowicki Od dział PZITB kon fe ren cja pn.
„Obiekty budowlane na terenach
górniczych” o której piszemy na str. 46.

Organizatorami VI Śląskiego Forum była Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Katowicki Oddział PZITB, a współorganizatorami: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Lubelska i Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Grupę partnerów instytucjonalnych stanowiły
m.in. Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Dolnośląska, Kujawsko-Pomorska, Lubelska, Łódzka, Małopolska, Mazowiecka, Opolska i Świętokrzyska. W skład Rady Programowo-Naukowej VI Śląskiego Forum weszli znawcy tematu z polskich uczelni i Instytutu Techniki Budowlanej oraz samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.
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SESJA I: DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB
Prowadzący:
• Ryszard TRYKOSKO – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa;
• Tadeusz WNUK – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.
Wykład inauguracyjny pierwszej sesji
konferencji wygłosił mgr inż. Andrzej
Roch DOBRUCKI – Prezes Krajowej
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który w swym wystąpieniu zajął się
„Znaczeniem, podstawowymi problemami i założeniami dalszej renowacji
budownictwa wielkopłytowego”
Mówca przedstawił na wstępie genezę „wielkiej płyty”, wpływ Le Corbusiera
i propagowane przez niego idee „maszyny do mieszkania” na rozwój tego budownictwa. Przedstawił również historię rozwo ju te go bu dow nic twa w kra jach
zachodnich, z których dotarło ono do Polski (wbrew ogólnemu przekonaniu, że pochodzi ono ze Związku Radzieckiego),
a także w krajach socjalistycznych.
Początki w Polsce budownictwa prefabrykowanego należy określić na połowę lat 50., kiedy to w Nowej Hucie
zastosowano wielkogabarytowe prefabrykaty żużlobetonowe w budownictwie
wielorodzinnym W roku 1957 w Warszawie na osiedlu Jelonki powstaje pierwszy w Polsce wielorodzinny budynek
w technologii wielkopłytowej. Decyzje po-

AndrzejRochDobrucki

TadeuszWnukiRyszardTrykosko

dejmowane przez władze Polski były uzasadnione ponieważ Polska po wojnie
straciła wiele zasobów, a ich deficyt
w związku z wyżem demograficznym ciągle rósł. To uprzemysłowione budownictwo stwarzało szansę szybkiego przyrostu liczby mieszkań. Od tego czasu
skala budownictwa prefabrykowanego
wypierającego inne tradycyjne technologie szybko rosła. Powstawały fabryki domów i zdolności budowy nowych mieszkań osiągały, w latach szczytowych
możliwości inwestycyjnych w Polsce, prawie 300 tys. mieszkań rocznie. Na dzień
dzisiejszy należy oszacować, że liczba
ta może sięgać nawet około 4 mln
mieszkań wybudowanych w tej technologii. Oznacza to, że w mieszkaniach, które powstały w budynkach prefabrykowanych żyje około 10,5 mln ludzi.
Budowano dużo ale nie ma wątpliwości, że bloki z wielkiej płyty były budowane nierzadko byle jak i z niewłaściwych
materiałów. Od2 1961 roku obowiązywał
standard 20 m w mieszkaniu dla jednej
osoby do 71 m2 w mieszkaniu dla siedmiu osób. Dopiero w 1974 roku zmieniono standard i odpowiednio wynosił on 2528 m2 dla mieszkań na jedną osobę
i 75-85 m2 w mieszkaniach przeznaczonych dla 6 osób. Budowane w latach 6090 zasoby mieszkaniowe finansowane
były z budżetu państwa ale stanowiły
w znacznej mierze własność spółdziel-
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ni mieszkaniowych, które odpowiadały
za ich utrzymanie. Zaangażowanie państwa, które postawiło sobie za cel zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, miało swoje konsekwencje w idei
ilość za wszelką cenę.
– Pierwszepodejściedo problematykimodernizacjiwielkiejpłytypodjąłInstytut Techniki Budowlanej w 1999 roku
i zorganizowałkonferencjęnaukowąpt.
„Możliwości techniczne modernizacji
budynkówwielkopłytowychna tleichaktualnegostanu”.Jakouczestniktejkonferencjimogęstwierdzić,żebyłaonabardzo cenna pod względem naukowym
jednakz żalemtrzebapowiedzieć,żenie
zostaływykreowaneżadnestandardyczy
tezprogramyrealizacyjne,którebyujmowałyzagadnieniemodernizacjiw sposób
kompleksowy– mówił Prezes Dobrucki
Podsumowując swoje wystąpienie
mówca stwierdził, że uogólnienia jakie
powinny być wynikiem tej, a może także innych konferencji, oraz celowość ze
względów społecznych rewitalizacji starzejącej się substancji mieszkaniowej
oraz potrzeba uogólnień w celu obniżenia kosztów wraz z uwzględnieniem
specyfiki polskiego budownictwa wielkopłytowego powinno być podstawą do wystąpienia o środki do Unii Europejskiej.
Michał WÓjTOWICZ – Dyrektor Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – na początku nawiązał do wystąpienia mgr. inż. Andrzeja Rocha
DOBRUCKIEGO – Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
i konferencji ITB, która odbyła się jeszcze
w poprzednim wieku. –Takonferencjamiałaprzedewszystkimaspektytechniczne
wypracowała różne zalecenia. Instytut
TechnikiBudowlanejpodszedłdo tegopoważniei zalecenia,któremógłsamzrealizować,zrealizował.Zostałowydanych 12
zeszytówdotyczącychmodernizacjibudynkówz wielkiejpłyty,którebyływydawane
w latach 1995–2001.Cieszyłysięone
i nadalciesząsiędużapopularnościąi są
wznawiane– mówił Dyrektor Wójtowicz.
W swo im re fe ra cie „Wiel ka pły ty – problem techniczny czy społeczny” Michał WÓJTOWICZ przedstawił sa mo po ję cie „bu dow nic twa
wielkopłytowego”. W pojęciu przeciętnego mieszkańca miast – rozumie się budynki wielorodzinne wykonywane w okre-
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sie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Charakteryzowało je wykonywanie większo ści lub wszyst kich ele men tów
konstrukcyjnych i osłonowych w wytwórniach prefabrykatów tzw. „fabrykach domów”.
Budownictwo uprzemysłowione realizo wa ne w tych la tach obej mo wa ło
ok. 96% budownictwa wielorodzinnego
w kraju. Stosowano ponad 20 różnych
systemów budownictwa. Dominujący
udział miały systemy wielkopłytowe: Wk-70, W-70, OWT, „szczeciński”. Dużym,
równie znaczącym segmentem budownictwa, był system „wielki blok”, nazywany również „cegłą żerańską”. Do 1979 roku w tech no lo gii „wiel kie go blo ku”
zrealizowano obiekty o powierzchni użytkowej równej sumie powierzchni zrealizowanych wg systemów W-70 i Wk-70.
System „wielki blok” miał udział w realizacji ok. 30% powierzchni budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi.
Podstawę budownictwa wielkopłytowego stanowiły następujące systemy: OWT-67 (od 1968 roku), W-70 (od 1969 r.),
WWP (od 1970 r.), „Szczecin” (od 1971
r.), WUF (od 1972 r.), Wk-70 (od 1974 roku) i OWT-75 (od 1976 r.). Ponadto
w różnych rejonach kraju funkcjonowały wytwórnie tzw. systemów regionalnych
takich jak: J, WUF, Domino, Dąbrowa,
Winogrady i inne. Ogółem w 1979 roku
istniało w Polsce 155 wytwórni prefabrykatów dla budownictwa wielkopłytowego i 190 wytwórni realizujących budynki w tech no lo gii „wiel kie go blo ku”.
Do 1979 roku zrealizowano ok. 9,5 mln
m2 powierzchni użytkowej w technologii
wielkopłytowej i 4,6 mln m2 w technologii „wielkiego bloku”. Podjęto również
prace nad wdrożeniem uprzemysłowio-

nych metod produkcji o wykonywania
domów jednorodzinnych.
Zasady realizacji budynków (kształt
bu dyn ków, po wierzch nia miesz kań,
charakterystyki funkcjonalno-użytkowe) wynikały z decyzji politycznych,
a nie z potrzeb mieszkańców czy wymagań urbanistycznych. Dodatkowym
czyn ni kiem de cy du ją cym o ja ko ści
użytkowania był niedostatek i niska jakość materiałów wykończeniowych i instalacyjnych.
Monopolistyczna pozycja technologii
wielkopłytowych wpływała na eliminowanie technologii wielkoblokowej oraz zaha mo wa nie po stę pu we wdra ża niu
innych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ograniczenie możliwości
projektowania doprowadziło do uniformizacji rozwiązań poprzez zalecanie, a nawet nakazywanie stosowania projektów
typowych, określonej wysokości budynków, ujednolicenie poszczególnych elementów (np. stolarki). Efektem takiej
działalności było zbudowanie w Polsce
wielu budynków o takim samym wyglądzie, dalekim od oczekiwań architektów
oraz mieszkańców.
Pomimo to osiedla budownictwa wielkopłytowego mają swoje zalety, wynikające z ówczesnego podejścia do pozyskania terenów pod budownictwo np.
łatwość wywłaszczania na cele mieszkaniowe, dość znaczne odległości między
budynkami, duża, w stosunku do powierzchni zabudowy, powierzchnia terenów zielonych, stosunkowo bliska odległość do centrów miast, usługi: szkoły,
przedszkola, przychodnie lekarskie.
Lokatorzy oraz zarządcy przez wiele
lat wykonywali remonty i adaptacje
mieszkań, przez co komfort mieszkań
ulegał podwyższeniu. Obecnie zdecydowana większość mieszkań spełnia wymagania użytkowników.
Wielu autorów publikacji technicznych z dziedziny architektury, urbanistyki oraz i budownictwa podejmuje problem
rewitalizacji budynków lub rewitalizacji
osiedli. Rewitalizacja jest to zespół działań urbanistycznych, planistycznych,
których celem jest przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie
kryzysu. Programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast. W Polsce pojęcie
rewitalizacji bywa nadużywane jako nazwa wszelkich remontów, adaptacji, modernizacji, rewaloryzacji, konserwacji, restau ra cji Czy w przy pad ku osie dli
w których występują budynki wielkopłytowe można mówić o rewitalizacji. Zdaniem mówcy – nie. Osiedla są na ogół zadbane, budynki w większości mają nową
elewację będącą efektem akcji termomo-

dernizacji. wWwiększości budynków wymieniono okna, instalacje c.w.u., wody,
gazu, c.o. Wymienia się również windy,
zamyka zsypy, dostosowuje wejścia
do użytkowania przez niepełnosprawnych.
Natomiast niezbędnym przedsięwzięciem jest mo der ni za cja prze strze ni
mieszkalnej tzn. przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne mieszkań oraz przestrzeni wspólnej – wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Czy coś odróżnia budynki wielkopłytowe od obecnie budowanych według innych technologii? Niewiele. Takie problemy jak brak odpowiedniego przedpokoju,
nieodpowiednie wymiary powierzchni
czy zbyt małe kuchnie są charakterystyczne dla budownictwa wielkopłytowego, jakkolwiek w nowych mieszkaniach
występują podobne mankamenty.
Gabriela LENARTOWICZ – Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nakresliła w swoim wystąpieniu
„Planowane formy i instrumenty finansowania dalszej modernizacji i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego przez Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach”
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest jednym z 16 wojewódzkich
funduszy w Polsce, które razem z Narodowym Funduszem tworzą unikalna nie
tylko na skalę europejska system finansowania ochrony środowiska.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach w sposób specyficzny finansuje głęboką termomodernizację i w ramach także ochrony atmosfery w daleko większym stopniu niż

GabrielaLenartowicz
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robią to inne fundusze w Polsce. Ok 200
mln zł rocznie wydajemy w samy województwie śląskim i to jest taka sama kwota jaka skierowana jest dla całego kraju. Wynika to ze specyfiki naszego
regionu. Stawiamy na efektywność energetyczną, czyli de facto oszczędzanie
przy tym samym komforcie energii głównie cieplnej u odbiorcy, jak i skorelowanie tych działań z ochrona atmosfery.
Wszyscy mamy świadomość, ze tzw
niska emisja występująca w naszym regionie, a także w aglomeracji krakowskiej, że jest jedną z największych bolączek w naszym kraju. Nie do końca
ten problem rozumie Unia Europejska.
U nas źródłem niskiej emisji jest ogrzewa nie miesz kań w prze ci wień stwie
do innych krajów, zwłaszcza starej UE,
gdzie źródłem niskiej emisji są spaliny
samochodowe w miastach. My mamy
bezwzględne badania, z których wynika że wszelkie normy przekroczone są
w sezonie grzewczym, w odróżnieniu
od sezony letniego To jest ewidentnie
główny problem, na którym musimy
się skopić
Ten problem, poza wyjątkami, nie doty ka jed nak bu dyn ków wiel ko pły to wych. Najważniejszymi wyzwaniami
dla budynków wielkopłytowych, poza
usunięciem azbestu, są normy związane z przenikliwość cieplną ścian, stropów, otworów okiennych i drzwiowych,
które to normy wprowadziło rozporządzenie ministra właściwego do spraw
infrastruktury Obecne normy pochodzą
z 2013 roku i w związku z tymi zmianami zostały wprowadzone okresy dostosowawcze i to budownictwo musi im
sprostać. Rozporządzenie przewiduje
rożne okresy dostosowawcze podczas
których te standardy będzie trzeba
zmienić i które spowodują zmniejszenie strat ciepła także oszczędność
energii.
Wsparcie finansowe ze strony środków
krajowych czy europejskich będzie wymagało głębokiej termomodernizacji
uwzględniające te nowe normy. Musimy
teraz uwzględnić do jakich standardów
powinniśmy dążyć.
Dr inż. Anna OSTAŃSKA z Politechniki Lubelskiej, która w swej pracy naukowej od 10 lat zajmuje się cyklicznymi bada nia mi, miesz kań ców bu dyn ków
wielorodzinnych, ukierunkowanymi na rewitalizację osiedli mieszkaniowych i poprawę jakości życia w budynkach prefabrykowanych skierowaną na remonty,
modernizację, energooszczędność i ekologię, wygłosiła referat „Społeczne
aspekty budownictwa z wielkiej płyty – mieszkańcy o budynkach prefabrykowanych” w którym przedstawiła

AnnaOstańska

ideę autorskich badań społecznych. Polegają one na w pierwszym kroku na wyborze obszaru badań, a następnie w kroku drugim, wspólnie z zarządcą, wyboru
obiektów referencyjnych i zakresu pytań
w opracowywanym szablonie ankiety, jakie wytypowano do przeprowadzenia ankietowania. W kroku trzecim realizowane są właściwe badania społeczne
za pomocą wywiadu bezpośredniego
i z pomocą specjalnie utworzonego zespołu ankietowego. Wyniki badań w kroku czwartym są wprowadzane do szablonu w programie Excel, a z nich, w kroku
piątym, z uzyskanej bazy danych generowane są wykresy, według kryterium
wieku lub wykształcenia. Tak uzyskane
wyniki badań poddawane są szczegółowej analizie w kontekście wybranego zakresu pytań, działań i aspektów. Na tej
podstawie mogą być obierane kierunki
działań naprawczych w planowanych
do rewitalizacji obszarach z eksploatowaną w Polsce zabudową realizowaną
w systemach prefabrykowanych. Ważna
jest też cykliczność ankietowania, np.
co 5 lat, aby uwzględniać aktualne preferencje mieszkańców.
Badania społeczne poświęcone tematyce modernizacji czy rehabilitacji
zasobów mieszkalnych w Polsce wykonywano już w końcu lat osiemdziesiątych, a także w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jednak po raz
pierwszy wieloaspektowe badania społecz ne słu żą ce re wi ta li za cji osie dli
z prefabrykowaną zabudową przeprowa dzo no w Lu bi nie na po cząt ku XXI wieku w roku 2004. Po raz
pierwszy też kontynuowano je w innych
systemach i cyklicznie w latach 2009
i 2014 (5 i 10 lat po pierwszych) na terenie Lulina oraz rozpowszechniono
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na terenie lubelskiego i innych województw (lubuskie, śląskie).
W referacie dr Ostańska przedstawiła wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich
osiedli w latach 2004, 2009 i 2012,
w dwóch województwach, trzech osiedlach zabudowanych budynkami prefabrykowanymi wykonanymi w systemach
wielkoblokowym lub wielkopłytowych.
Analizę przeprowadzono w trzech aspektach: rodzaju systemu, lokalizacji budynku i upływu czasu. W każdej analizie zadano te same pytania, a porównanie
wyników w poszczególnych aspektach
pozwoliło ustalić czy na opinie mieszkańców mają one wpływ. Analiza wyników
badań w wybranych aspektach potwierdziła, że przyjęta metodologia sprawdziła się. Na jej podstawie stwierdzono, że:
1) Rodzaj systemu prefabrykowanego
w analizowanych przykładach budynków
(OWT i WBLŻ) ma nieznaczny wpływ
na opinie mieszkańców o budynkach prefabrykowanych. Największą rozbieżność (o 50%) zauważono przy odpowiedziach na py ta nie o wy ko rzy sta niu
odnawialnych źródeł energii, mieszańcy
OWT-67 bardziej zauważają taką możliwość.
2) Lokalizacja wielkopłytowego systemu W-70 w analizowanych przykładach
Lublina i Częstochowy nie ma wpływu
na opinie mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Natomiast zauważa się
różnice w preferencjach mieszkańców
wynikające m.in. z poziomu edukacji ekologicznej lokatorów i zaangażowania
zarządców.
3) Czas eksploatacji systemu wielkopłytowego OWT ma wpływ na opinie
mieszkańców o budynkach prefabrykowanych. Zauważono wpływ cykliczności
badań (5 lat) ankietowych na poziom
edukacji na temat możliwych działań naprawczych zarówno mieszkańców jak
i zarządców.
Przeważająca większość ankietowanych mieszkańców ma pozytywną opinię oraz konkretne oczekiwania względem dalszego użytkowania budynków
prefabrykowanych, deklarują oni też
chęć partycypacji w kosztach planowanych prac.
Efektem współpracy z mieszkańcami
może być wyodrębnienie takiego obszaru działań naprawczych, który przyczyni się do zwiększenia trwałości rozwiązań tech nicz nych, oszczęd no ści
energetycznych i finansowych służących zarządcom, mieszkańcom i ochronie środowiska. Dlatego niezbędne jest
kontynuacja i rozszerzenie cyklicznych
badań ankietowych w celu uaktualnienia
potrzeb użytkowników osiedli z budynkami prefabrykowanymi.
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SESJA II: BUDOWNICTWO WIELKOPŁYTOWE
REALIZOWANE W POLSCE W LATACH 1970 – 1990
Z CHARAKTERYSTYKĄ MATERIALNO-KONSTRUKCYJNĄ
I OCENĄ TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI
Prowadzący:
• mgr inż. Andrzej Roch DOBRUCKI Prezes Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa;
• mgr inż. Franciszek BUSZKA Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI – Wydział Budownictwa,
Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechnika Śląska – wygłosił referat przygotowany wspólnie z mgr inż. Zbigniewem DZIERŻEWICZEM rzeczoznawcą
budowlanym PZITB i GINB: „Budownictwo wielkopłytowe realizowane w Polsce w latach 1970 – 1990, charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna,
ocena trwałości konstrukcji oraz dostosowanie do współczesnych wymagań i potrzeb”
Wielka płyta rozwijała się w Polska
w latach 50 XX wieku i aż do połowy
lat 90 stanowiła podstawowa technologie budownictwa wielkopłytowego. Upływ
czasu, starzenie się materiałów konstrukcyjnych i instalacyjnych, zmiana wymagań i upodobań spowodowało wyraźne
obniżenie jej wartości użytkowej. Zasoby mieszkaniowe stanowią w kraju
ok. 12.500 tys. miesz kań w la tach

WłodzimierzStarosolski

FranciszekBuszkaiAndrzejRochDobrucki

1946 – 80 zrealizowano 3.900,0 tys.
mieszkań w tym 2.636,7 tys. mieszkań
wielorodzinnych, a budownictwa wielkopłytowego 1.471,8 tys. mieszkań
Po omówieniu różnych aspektów trwałości budynków wielkopłytowych ich wad
i uszkodzeń prelegent zarysował program modernizacja budynków wielkopłytowych i dostosowania ich do współczesnych wymagań przez m.in. demontaż
elewacji z płyt azbestowo – cementowych
na istniejących budynkach i wyrobów
z azbestem (balustrady, ścianki loggii,
przewody kominowe) wraz z utylizacją
azbestu, zgodnie z rządowym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
Modernizacji budynków wielkopłytowych do współczesnych wymagań powinna polegać na również na wymianie
stolarki okiennej w mieszkaniach i na klatach schodowych na energooszczędną
w budynkach objętych termomodernizacją po 2014 r. Wymianą skorodowanych
przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i grzewczej z dostosowaniem ich do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych.
Modernizacją systemu ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej
przez racjonalne wykorzystanie, odna-

wialnych źródeł energii (OZE) w zaopatrzeniu w ciepło w rozumieniu przepisów
w latach po 2014 r. Wymianą w budynkach (mieszkaniach i na klatach schodowych) aluminiowej instalacji elektrycznej.
Rezygnacją z gazu w użytkowanych
budynkach wysokich i wysokościowych
i przejście na zasilanie elektryczne 3-fazowe urządzeń kuchennych i podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody użytkowej,
Modernizacją wentylacji naturalnej
grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewno – wywiewnej) po termomodernizacji
budynków w dostosowaniu do wymagań
i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (WT2014).
Kierunki przebudowy (rewitalizacji) budynków wielkopłytowych to przede wszystkim przebudowa (przekształcenie) struktury mieszkań polegająca na łączeniu
małych sąsiednich lokali (dwóch mieszkań) dla poprawy ich funkcjonalności. Powiązanie funkcji mieszkalnych z otoczeniem przez zastosowanie efektowych
wejść do budynków, zieleni wokół budynków oraz ogródków przydomowych.
Należy dążyć do likwidacja skorodowanych betonowych balkonów i loggii
oraz zastąpienie ich dostawianymi loggiami z elementów pionowych (żelbeto-
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wych lub stalowych), kotwionych w pozio mie stro pów każ dej kon dy gna cji
i opartych na własnych fundamentach,
Trzeba także dostosować budynki
5-cio kondygnacyjnych do wymagań
warunków technicznych WT2009 przez
przybudowanie od zewnątrz do elewacji dźwigów osobowych oraz przystosowania klatek schodowych (podestów)
do korzystania z budynków wielorodzinnych wielkopłytowych przez osoby
niepełnosprawne, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich,
Michał WÓjTOWICZ – Dyrektor Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
w swoim drugim wystąpieniu na konferencji zajął się trwałością budynków
wielkopłytowych w świetle badań.
Aby dobrze zrozumieć ten problem
trzeba zaznajomić się z określeniami:
okres użytkowania (obiektu) – przedział
czasu, w którym właściwości użytkowe
obiektu są utrzymane na poziomie umożliwiającym spełnienie wymagań podstawowych lub czas podczas którego
koszty związane z użytkowaniem, utrzymaniem lub naprawą budynku lub jego
części nie są jeszcze nadmierne i przewidywany okres użytkowania – okres
przydatności budowli lub jej części,
przewidywany na podstawie stwierdzonych właściwości użytkowych produktów
lub badań przyspieszonych (np. podanych przez producenta lub w aprobacie
technicznej.
Konstrukcje należy w taki sposób projektować, aby zmiany następujące
w projektowym okresie użytkowania,
z uwzględnieniem wpływów środowiska
i przewidywanego poziomu utrzymania, nie
obniżały właściwości użytkowych konstrukcji poniżej zamierzonego poziomu.

MichałWójtowicz

Z punktu widzenia trwałości, części budynku można podzielić na trzy kategorie.
Do kategorii 1 zalicza się wszystkie
części budynku, których czas użytkowania jest mniejszy od czasu użytkowania
budynku. Wymianie podlegają niektóre
części budynku lub wyroby, w szczególności części urządzeń mechanicznych,
które mogą wymagać wymiany przed ich
zniszczeniem dla uniknięcia przerw
w użytkowaniu. Do tej kategorii mogą być
zaliczone również niektóre elementy
konstrukcyjne, które mają trwałość mniejszą od budynku, a zabiegi mające na celu podtrzymanie ich właściwości użytkowych nie są zbyt kosztowne.
Do kategorii 2 zalicza się te części budynku, których okres użytkowania jest
krótszy niż budynku, ale istnieje możliwość utrzymania ich właściwości użytkowych na wymaganym poziomie przez
zastosowanie pewnych zabiegów umożliwiających przedłużenie okresu użytkowania.
Do kategorii 3 zaliczono te elementy,
których uszkodzenie lub zniszczenie
może zagrażać bezpieczeństwu budynku, a ich naprawa pociąga za sobą
nadmierne koszty. Te elementy powinny
mieć trwałość równą trwałości budynku.
Postęp destrukcji elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych
zależy w znacznym stopniu od warunków
eksploatacji.
Zasadniczy wpływ na trwałość obiektów mają oddziaływania atmosferyczne
w tym: opady, temperatura i jej wahania,
zamarzanie i odmrażanie, oddziaływanie
skroplonej pary, gazów i pyłów agresywnych. Najbardziej narażone na wpływ
tych czynników są elementy zewnętrzne budynków tj. ściany elewacyjne, balkony, loggie, pokrycia dachowe oraz systemy odwodnień dachów i ścian. Czynniki
atmosferyczne mogą przenikać również w głąb, np. przez źle uformowane
połączenia konstrukcji nośnej i elewacji.
Mimo, że środowiska w większości miast
mają stosunkowo niski stopień agresywności, ich długotrwałe działanie może powodować znaczne uszkodzenia. Niszczenie elementów następuje w wyniku
łącznego działania czynników chemicznych i fizycznych, a szybkość degradacji zależy od rodzaju zastosowanych mate ria łów, ich ja ko ści, sta ran no ści
wykonania i możliwości zawilgocenia. Dla
istniejącego budynku, z określonym poziomem wad, szybkość degradacji jest
zależna od ograniczenia dostępu wody
do elementów konstrukcji, dlatego ważna jest sprawność systemu odwodnienia,
dobra izolacja płyt balkonów i loggii,
szczelność styków między płytami.
Fundamenty i ściany piwnic są narażone na działanie wód gruntowych
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i gruntów. Powinny być skutecznie izolowane od wpływu środowiska gruntowego, gdyż nawet wody o niskiej agresywno ści po wo du ją de struk cję be to nu.
Izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicznych są często w złym stanie. Znane są
przypadki, gdy brak właściwej izolacji
i działanie wód gruntowych spowodowały nawet zniszczenia naziemnych części
budynków. Naprawa izolacji w obiektach
eksploatowanych jest często trudna
do wykonania. Ważnym elementem destrukcji ścian powyżej poziomu terenu
jest oddziaływanie chlorków pochodzących od środków odladzających (w częściach budynku w których chodniki są
usytuowane przy ścianie lub w bezpośredniej jej bliskości).
Wewnątrz budynków temperatura i wilgotność są na ogół na stałym poziomie
i nie obserwuje się rozwoju korozji
w tych warunkach. Problemy występują w przypadkach, gdy ściany zewnętrzne w pewnych strefach przemarzają
lub są zawilgocone, wówczas wewnątrz
budynku mogą wystąpić niekorzystne
zjawiska. Znaczną część budynków
wzniesionych w konstrukcjach wielkopłytowych docieplono, co spowodowało
poprawę warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach oraz wyeliminowania zawilgocenia wodami opadowymi ścian od zewnątrz.
O trwałości budynku decydują te elementy których trwałość jest najniższa,
a ich naprawa pociąga za sobą nadmierne koszty. Elementy kategorii 3, których
zniszczenie może zagrażać bezpieczeństwu budynku to: ściany nośne
(wewnętrzne i zewnętrzne), stropy oraz
złącza konstrukcyjne.
O ile stan techniczny prefabrykatów
można łatwo ocenić metodami eksperckimi nieniszczącymi, to stan złączy jest
trudny do oceny bez wykonania odkrywek. Stąd w literaturze brak jest opisu
znaczących badań złączy. Prawidłowo
wykonane złącza powinny mieć trwałość
równą trwałości prefabrykatów, ale ich jakość nie jest znana w stopniu wystarczającym do jednoznacznej oceny.
Balkony można zaliczyć do kategorii
trwa ło ści 2, ich okres użyt ko wa nia
(z uwagi na oddziaływanie atmosferyczne) może być krótszy niż budynku,
ale istnieje możliwość stosowania zabiegów remontowych dla utrzymania właściwości użytkowych analogicznie jak całego budynku. Ściany osłonowe można
zaliczyć do kategorii 2 lub do 1 (elementy wymienialne). Występują tu dwie
możliwości – naprawy i wzmocnienia mocowania ścian lub ich wymiany. Wymiana jest technicznie możliwa, należy jednak po prze dzić ją ob li cze nia mi
statycznymi, gdyż w niektórych przypad-
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kach mogą pełnić funkcję usztywniającą budynek.
Dotychczasowe obserwacje zachowania się budynków wskazują, że nie następuje ich destrukcja w takim stopniu,
aby zagrażała bezpieczeństwu konstrukcji”. Właściwa eksploatacja tzn. dokonywanie przeglądów, niezbędnych
napraw, docieplanie itp. w sposób znaczący wpływa na trwałość i bezpieczeństwo budynków.
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI z Wydziały Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
mówił wpływie lokalnych osłabień budynków wielkopłytowych na ich bezpieczeństwo
Potrzeby mieszkaniowe w okresie powojennym były ogromne, technologia tradycyjna nie mogła rozwiązać tego proble mu stąd zro dzi ła się po trze ba
zastosowania metod przemysłowych
budownictwa importowane z zachodu
Europy i USA.
Prof. BILIŃSKI przedstawił kolejne
metody rozwoju budownictwa przemysłowego w Polsce w poszczególnych regionach. Wszystkie metody wprowadzane
były automatycznie z przekonaniem, ze
muszą przynieść pozytywne efekty, ale
tak nie było. Podczas realizacji każdego
systemu budynków 5 czy 11 kondygnacyjnych było dużo uwag krytycznych nie
tylko do rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, urbanistycznych, ale także do bezpieczeństwa konstrukcji, Czy rzeczywiście
te obiekty są wystarczająco bezpieczne?
Nie z punktu widzenia projektowego ale
z punktu widzenia realizacji.
Pod koniec lat 60. prof. BILIŃSKI
podjął badania nad wpływ lokalnych
osłabień budynków wielkopłytowych

TadeuszBiliński

na ich bezpieczeństwo Korzystając z różnych projektów, katalogów, budowano
modele 5- i 11-kondygnacyjnego budynku i badano kiedy może nastąpić katastrofa budowlana. Chodziło o stworzenie
ram bezpieczeństwa budownictwa. Badanie wskazywały, że obniżenie jakości
wszystkich elementów konstrukcyjnych
do 85 proc nie powodowało żadnych stanów zagrożenia katastrofa budowlana.
Nawet obniżenie jakości do 75 nie powoduje stanu zagrożenia. Stan zagrożenie
pojawiał się, gdy jakość obniżono do 65
proc. Stąd pamiętając o solidności tych
konstrukcji potrzebne są stałe kontrole budynków, które mogą dać nam sygnał, że
coś dzieje się z nimi niedobrego.
Pierwsze obiekty z wielkiej płyty wybudowane w Warszawie mają już pond 50
lat. Ale gwarancją bezpieczeństwa są
również ostatnie obiekty wielkopłytowe
wybudowane w latach 1990-91 – nie najlepszym okresie dla budownictwa – oddane do eksploatacji w roku 1992. Jak
do tej poru nie zauważono żadnych
oznak złego zachowywania się tych
obiektów.
Mgr inż. Walerian WITAS były naczelny dyrektor Kombinatu „Fabud” we
współpracy z mgr inż. Markiem ZYGĄ
praktykiem i ekspertem, byłym naczelny
inżynierem ds. prefabrykacji „Fabudu” podzielił się refleksjami czołowego wykonawcy osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty.
Kombinat Budownictwa Węglowego
w Siemianowicach Śląskich organizowany z początkiem lat siedemdziesiątych,
rozpoczął produkcję i montaż budynków
mieszkalnych w technologii wielkopłytowej w 1974 roku. Efekty działalności kombinatu to ponad 50 tys. mieszkań dla około 180 tys. mieszkańców, to liczne
osiedla tętniące życiem. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku metoda wielkopłytowa zdominowała, a nawet
eliminowała inne technologie budowy domów mieszkalnych. Spowodowane było to silną presją społeczną na budowę
mieszkania dla każdej rodziny. W tamtych latach udział technologii wielkopłytowej w całości budownictwa wynosił
około 80%.
FABUD w krótkim czasie stał się wiodącym w technologii wielkopłytowej zarówno jeżeli chodzi o wielkość produkcji i mon ta ży, jak rów nież sta łe
modernizowanie konstrukcji i architektury produkowanych i wznoszonych budynków mieszkalnych i infrastruktury społecznej.
Dziś na większości naszych osiedli widać solidnych gospodarzy. Osiedla są zadbane, posiadają nowe kolorowe elewacje, zmodernizowaną małą architekturę

WalerianWitas

i piękną zieleń. Budynki p wybudowane
przez FABUD są bezpieczne konstrukcyjnie. Były zaprojektowane i zostały
wzniesione na aktywnych górniczo terenach naszego regionu.
Jedną z istotnych dokuczliwości występującą w budynkach niskich jest brak
wind osobowych. Nasze społeczeństwo
starzeje się i szczególnie dla tych ludzi
jest to wyjątkowa uciążliwość lub nawet
niemożliwość poruszania się poza swoje mieszkania.
Trzeba mieć nadzieję, że służby administracyjne stałą kontrolę nad stanem
technicznym balkonów i tarasów zwłaszcza tych wykonywanych w wersjach
stalowych balustrad. Stałej kontroli wymagają sieci wewnętrzne budynków.
Główne sieci prowadzone są w stosunkowo przestrzennych szachtach instalacyjnych i tu zwracamy uwagę, że istnieje pełna rezerwa na ich modernizację lub
wpro wa dza nie no wych roz wią zań
zwłaszcza w zakresie wentylacji lub klimatyzacji.
FABUD realizował osiedla kompleksowo wraz z kompletną infrastrukturą społeczna i techniczną. Szkoły, przedszkola, przy chod ne zdro wia bu do wa no
z własnych prefabrykatów. Konstrukcja
tych obiektów opierała się na tzw. technologii „krzyżykowej”. Jest to konstrukcja bardzo stabilna, natomiast wymaga
zapewne renowacji ścian osłonowych
i wnętrz.
Przystępując do modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty i obiektów infrastruktury społecznej nie można
zapomnieć o daleko zużytej sieci infrastruktury technicznej. Sieci te wykonywane były niejednokrotnie 40 lat temu,
w technologiach tamtego okresu i na bazie materiałów o słabej jakości.
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SESJA III: OCENA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH
W POLSCE
Prowadzący:
• prof. dr hab. inż. Włodzimierz
STAROSOLSKI – Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechnika Śląska;
• dr. inż. Kazimierz KONIECZNY
– Kierownik Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Śląski.
Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ z Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie w imienu zespołu autorskiego w składzie: dr hab. inż.
Barbara SZUDROWICZ, prof. ITB, dr
inż. Halina PREjZNER, dr inż. Robert GE RY ŁO, dr inż. ja ro sław
SZULC, mgr inż. jan SIECZKOWSKI,
wygłosił referat „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych”. Profesor swoje uwagi przekazał nie tylko jako naukowiec, ale
również praktyk, gdyż nadzorował budowę m.in. osiedla Warszaw Ursynów
dla 150 tys. ludzi, jako przewodniczący rady nadzorczej,
Konieczność działań diagnostycznych budynków wielkopłytowych wynika z przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych i ich okresowych
kontrolach zawartych w art. 61, 62
Prawa budowlanego, zmian wymagań normowych oraz pojawiających

LeonardRunkiewicz

KazimierzKoniecznyiWłodzimierzStarolski

się incydentalnie wątpliwości użytkowników budynków w zakresie stanu technicznego zamieszkałych budynków
Dokonując oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji użytkowanych budynków wielkopłytowych
należy stwierdzić czy: obiekt spełnia
wymagania formalne sformułowane
w obowiązujących przepisach i czy aktualny stan techniczny budynku nie odbiega zasadniczo od przyjętych rozwiązań projektowych.
Obecnie każdy budynek musi spełnia wymaganie podstawowe „bezpieczeństwo konstrukcji” uszczegółowione w rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Według tego wymagania,
w prawidłowo zaprojektowanym, wykonanym i użytkowanym budynku,
obciążenia na niego działające nie mogą doprowadzić do: zniszczenia całości lub części budynku, przemieszczeń
i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części budynku,
połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
znisz cze nia na sku tek wy pad ku
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w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Warunek bezpieczeństwa uznaje
się za spełniony jeżeli ustrój nośny budynku spełnia wymagania norm polskich dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji.
Kolejnym elementem oceny technicznej budynku przed przystąpieniem
do jego modernizacji jest stwierdzenie,
że nie zostały przekroczone stany
graniczne przydatności do użytkowania. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie występują: lokalne uszkodzenia, w tym rysy, które mogą ujemnie
wpływać na przydatność użytkową,
trwałość oraz wygląd konstrukcji i jej
części, odkształcenia i przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd
konstrukcji i jej przydatność użytkową.
Dokonując oceny technicznej konstrukcji budynku wielkopłytowego z reguły spotyka się występujące w nim
zarysowania o zróżnicowanym charakterze:
• rysy powierzchniowe: w złączach
mię dzy pre fa bry ka ta mi ścien ny mi
i/lub stropowymi, o szerokości rozwarcia poniżej 1,0 mm (ich obecność nie
ma związku z bezpieczeństwem konstrukcji),
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• rysy lokalne: w złączach prefabrykatów ściennych, a także w samych
prefabrykatach, przechodzące przez
całą szerokość złącza, ale ograniczone zasięgiem do jednej kondygnacji,
szerokość rozwarcia do 3,0 mm (ocena skutków zjawiska powinna być dokonana przez rzeczoznawcę budowlanego),
• rysy strukturalne: w złączach lub
prefabrykatach ściennych, sięgające
przez całą grubość ściany, przechodzące z kondygnacji na kondygnacje i łączące się z rysami poziomymi w ścianie pod stropem o szerokości rozwarcia
większej od 3,0 mm (występowanie takich rys w budynku wymaga podjęcia
środków zaradczych zapewniających
bezpieczeństwo konstrukcji).
Przy ocenie diagnostycznej budynków wielkopłytowych lub ich przeglądach technicznych stosuje się, oprócz
oceny wizualnej, wiele różnych metod
badawczych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Preferowane są,
z uwagi na dokonywanie ocen w użytkowanych budynkach, metody nieniszczące (sklerometryczne, akustyczne, elektromagnetyczne, elektryczne
i radiologiczne i in.), które zwykle dają jedynie przybliżony, ale wystarczający obraz występujących uszkodzeń
i destrukcji materiałowej (np. [1], [13],
[14]). Stosowane są też nowe specjalne metody nieniszczące do oceny
zbrojenia zarówno w elementach jak
i węzłach (wieńcach) oraz zewnętrznych płytach warstwowych.
Przy ocenie stanu technicznego
konstrukcji budynków jednym z elementów oceny jest sprawdzenie zabezpieczenia konstrukcji przed skutkami
obciążeń wyjątkowych (np. uderzenia
ciężkiego przedmiotu w budynek lub
wybuch w jego pomieszczeniach).
Wystarczającą podstawą projektowania konstrukcji systemów wielkopłytowych tak, aby przez cały okres użytkowa nia speł nia ły wy ma ga ne sta ny
graniczne nośności i użytkowalności
oraz wykazywały odporność na oddziaływania wyjątkowe, były doświadczenia polskie i zagraniczne, prace badawcze i literatura techniczna oraz przepisy
normowe [6]. Konstrukcje użytkowanych obecnie budynków wielkopłytowych spełniają również współczesne
wymagania bezpieczeństwa.
Betonowa konstrukcja nośna tych budynków, szczególnie, gdy nie jest narażona na oddziaływanie czynników atmosferycznych, może być użytkowana
jeszcze przez wiele lat. Nieuzasadnio-

ne są także obiegowe opinie, że budynki wielkopłytowe (również i inne wznoszone w tamtym okresie) były projektowane z założeniem ich eksploatacji
tylko przez 50 lat.
Kilkudziesięcioletnie doświadczenia
ITB związane z archiwizacją danych
o awariach i katastrofach budowlanych (z analizą statystyczną i merytoryczną) oraz działania diagnostyczne prowadzone w kraju pozwoliły
na sformułowanie wniosku o zasadności prowadzenia ciągłych i okresowych (np. w ra mach prze glą dów
okre so wych pro wa dzo nych przez
uprawnione osoby) monitoringów stanów technicznych budynków wielkopłytowych na podstawie ścisłych procedur opracowanych instytucjonalnie
przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.
W chwili obecnej nie ma wystarczającego uzasadnienie merytorycznego,
również możliwości finansowych, by
podejmować działania zmierzające
do masowej rozbiórki obecnie użytkowa nych bu dyn ków wy ko na nych
w technologii wielkopłytowej. Bezwzględnie należy jednak opracować
(w sposób instytucjonalny): szczegółowe procedury diagnostyczne i metody monitoringu stanu technicznego
użytkowanych budynków (również
z uwzględnieniem specyfiki obszarów górniczych), metody oceny stanu
technicznego konstrukcji pozwalające
na osza co wa nie stop nia zu ży cia
technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budynków rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne umożliwiające modernizację budynków i służące
poprawie warunków funkcjonalno-użytkowych
Dr inż. Krzysztof KASPERKIEWICZ prof. nadzw. Instytut Techniki Budowlanej zajął się w swym wystąpieniu „Oceną efektów energetycznych
termomodernizacji budynków z wielkiej płyty”.
Od czasu urynkowienia cen energii
i ciepła w Polsce, co nastąpiło w połowie lat 90. ubiegłego wieku, podstawowym celem przeprowadzania działań termomodernizacyjnych stało się
zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, co osiągane jest przez ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie. Przedmiotem termomodernizacji
są przede wszystkim budynki wzniesione w okresie przed przemianami
ustrojowymi, do których należą budynki wykonane w technologii wielkiej

KrzysztofKasperkiewicz

płyty dominującej w polskim budownictwie od połowy lat 70. do początku
lat 90. ubiegłego wieku. Budynki z wielkiej płyty w okresie ostatnich 20 lat były najczęściej poddawane termomodernizacji.
W wielu przypadkach w budynkach,
w których przeprowadzono termomodernizację obejmującą przegrody zewnętrzne i instalację ogrzewczą występuje przegrzewanie pomieszczeń,
a w budynkach mieszkalnych wielolokalowych także duże – większe niż
w bu dyn kach no wo wzno szo nych – zróżnicowanie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali.
Świadczy to o niewykorzystaniu potencjalnych możliwości zmniejszenia
zużycia ciepła do ogrzewania budynków. W referacie na podstawie analizy typowego przypadku termomodernizacji budynku podano przyczyny
takiego stanu rzeczy oraz zaproponowano nowy wskaźnik oceny gwarantowanych oszczędności energetycznych, istot ny dla oce ny efek tów
ekonomicznych przeprowadzonych
działań termomodernizacyjnych.
Czynnikiem mającym decydujący
wpływ na zużycie ciepła w budynkach
wznie sio nych i eks plo ato wa nych
w okresie przed przemianami ustrojowymi był sposób regulacji mocy
cieplnej instalacji centralnego ogrzewania. Polegał on na stosowaniu
wyłącznie regulacji jakościowej, której zadaniem było dostosowanie mocy cieplnej źródła ciepła do aktualnej
różnicy temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Regulacja ta w budynkach zasilanych w cie-
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pło z sieci ciepłowniczych, a jest to typowy przypadek dla budynków wielkopłytowych, była mało precyzyjna,
ponieważ była realizowana w centralach cieplnych, niejednokrotnie znacznie oddalonych od ogrzewanych budyn ków. Ta ki spo sób re gu la cji
uniemożliwiał efektywne wykorzystanie zysków ciepła w pomieszczeniach. Wprawdzie w obliczeniach obcią że nia ciepl ne go uwzględ nia no
wpływ tych zysków ograniczając zapo trze bo wa nie na moc ciepl ną
na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, jednak prowadziło to do niedogrzewania pomieszczeń w okresie
występowania niskich wartości temperatury zewnętrznej oraz ich przegrzewania w okresach przejściowych
sezonu ogrzewczego, kiedy słoneczne zyski ciepła stają się znaczącym
składnikiem bilansu cieplnego ogrzewanych przestrzeni.
Ogra ni cze nie zu ży cia cie pła
do ogrzewania w budynkach wzniesionych przed transformacją ustrojową
osiąga się dwoma sposobami polegającymi na zmniejszeniu straty ciepła
do otoczenia oraz użytecznym wykorzystaniu słonecznych i wewnętrznych zysków ciepła generowanych
w ogrzewanych pomieszczeniach.
Najczęściej stosowanymi zabiegami
technicznymi służącymi do ograniczenia strat ciepła są docieplanie
ścian zewnętrznych oraz wymiana
okien, natomiast efektywne wykorzystanie zysków ciepła osiąga się dzięki zainstalowaniu w instalacji ogrzewczej za wo rów ter mo sta tycz nych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że
uwarunkowania uzyskiwania oszczędności energetycznych w obu przypadkach są inne. Na ograniczenie
strat ciepła przez przenikanie w największym stopniu wpływa zwiększenie
izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a efektywne wykorzystanie zysków ciepła zależy od sposobu
użytkowania ogrzewanych pomieszczeń. Zyski te mogą być użytecznie
wykorzystywane, dzięki zaworom termostatycznym, których działanie polega na zmniejszaniu ilości ciepła dostarczanego do pomieszczeń z grzejników
w okresach występowania zysków
ciepła. W przypadku, gdy pomieszczenia są użytkowane w taki sam sposób,
jak to miało miejsce przed zainstalowaniem zaworów termostatycznych,
a zatem zyski ciepła są kompensowane zwiększonymi wentylacyjnymi stratami ciepła, oszczędności energe-

tyczne są o wiele mniejsze od możliwych do uzyskania.
Największe oszczędności energetyczne osiąga się w przypadku kompletnej termomodernizacji budynku
obejmującej obudowę budynku i jego
instalację ogrzewczą. Jednak w praktyce, przeważnie z powodu braku dostatecznych środków na zrealizowanie
takiej inwestycji, w wielu przypadkach
jest ona realizowana częściowo lub
dzielona jest na etapy. Brak jest danych
statystycznych dotyczących liczby budynków z wielkiej płyty, które dotychczas zostały poddane termomodernizacji, lecz można przyjąć hipotezę, że
nie ma już obecnie takich budynków,
w których nie zostały wykonane żadne działania termomodernizacyjne.
Prawdziwa będzie również hipoteza, że
w bardzo małej części tych budynków
wykonano kompleksową termomodernizację obejmującą wszystkie elementy obudowy budynku i instalacji
ogrzewczej. Oprócz ograniczeń wynikających z braku wystarczających
środków na przeprowadzenie takiej termomodernizacji istnieje szereg barier natury prawnej, organizacyjnej
i technicznej, które wpływają na dzisiejszy stan termomodernizacji budynków
wielkopłytowych w Polsce. Oprócz
zakresu działań termomodernizacyjnych istotne dla oszczędności zużycia
ciepła do ogrzewania jest także kolejność ich wykonywania. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że stoso wa ne by ły dwa sce na riu sze
termomodernizacji budynków, w których działania te rozpoczynano albo
od modernizacji obudowy budynku
albo od modernizacji instalacji ogrzewczej. W obydwu przypadkach niezbędnym warunkiem uzyskania rzeczywistych oszczędności energetycznych
jest regulacja mocy cieplnej instalacji
ogrzewczej.
W wielu budynkach wzniesionych
w okresie przed transformacją ustrojową termomodernizację rozpoczynano od modernizacji instalacji ogrzewczej obej mu ją cej za mon to wa nie
zaworów termostatycznych, w budynkach mieszkalnych wielolokalowych
połączonej często z wprowadzeniem
indywidualnego systemu rozliczenia
kosztów ogrzewania. Na podjecie takiej decyzji mogło mieć wpływ kilka
przyczyn, przede wszystkim zły stan
techniczny instalacji ogrzewczej, zapewnienie wpływu użytkownikom lokali
na wysokość płaconych przez nich rachunków za ciepło, a także lansowa-
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ny w latach 90. ubiegłego wieku pogląd, że docieplenie obudowy budynku przynosi mniejsze oszczędności
energetyczne niż zainstalowanie zaworów termostatycznych.
Prof. KASPERKIEWICZ wykazał
jak istotną rolę dla uzyskania gwarantowanych oszczędności energetycznych ma dostosowanie mocy cieplnej
instalacji do zmniejszonych strat ciepła realizowane przez kompleksową
korektę regulacji instalacji ogrzewczej
obejmującą korektę regulacji hydraulicznej. Wartość tych oszczędności powinna być obliczana w analizach
opłacalności energetycznej przedsię wzięć ter mo mo der ni za cyj nych.
Brak przeprowadzenia kompleksowej korekty regulacji instalacji ogrzewczej jest przy czy ną zmniej sze nia
efektów energetycznych termomodernizacji, a w budynkach mieszkalnych z indywidualnym rozliczaniem
kosztów ogrzewania występowania
znacznych różnic kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. To ostatnie
zjawisko umożliwia znaczna nadwyżka mocy cieplnej grzejników w dużej części ogrzewanych pomieszczeń. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że w budynkach mieszkalnych wielolokalowych, w których wymianę okien
pozostawiono w gestii użytkowników
lo ka li, wy stę pu ją du że trud no ści
z określeniem wielkości zmiany obciążenia pomieszczeń spowodowanego
wymianą okien. Wynika to z braku danych odnośnie do izolacyjności cieplnej nowych okien w poszczególnych
lokalach i długiego okresu wymiany
okien w całym budynku, który często
trwa nawet kilkanaście lat.

VI ŚLĄSKIE fORUM INWESTYCJI, bUdOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

SESJA IV: FORMY FINANSOWANIA MODERNIZACJI
I REWITALIZACJI BUDYNKÓW I OSIEDLI Z WIELKIEJ PŁYTY
NA PRZYKŁADZIE WOJ. ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2014 – 2020
Prowadzący:
• prof. dr. hab. Andrzej S. BARCZAK h.c – Katedra Ekonometrii
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Katowicach;
• Gabriela LENARTOWICZ Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W wystąpieniu wprowadzającym
w drugim dniu konferencji joanna
DRAKE – dyrektor departamentu
MŚP i przedsiębiorczości Dyrekcji
Ge ne ral nej ds. Przed się bior ców
i Prze my słu Ko mi sji Eu ro pej skiej – gość spe cjal ny IV EKMŚP – mówiła o wsparciu finansowym jakie kierowane jest z Unii
Europejskiej. – Celem KE jest stworzenie bardziej konkurencyjnej Europy – stwierdziła w swoim wystąpieniu pani Drake – co będzie mieć
miejsce tylko wtedy, gdy rozwijać się
będą MŚP, mające wpływ nie tylko
na rozwój w przemyśle, ale także
na wzrost wydajności pracy i jakości
usług. Dlatego KE podejmuje różne
działania, m.in. 4 lata temu urucho-

JoannaDrake

GabrielaLenartowicziAndrzejS.Barczak

miła program Erasmus dla Młodych
Przed się bior ców, któ ry po zwa lał
na wymianę doświadczeń pomiędzy
przedsiębiorcami z innych krajów.
Joanna Drake zapewniła również,
że KE będzie kontynuować swoje
działania związane ze wspieraniem
MŚP, aby zapewnić ich udział w rozwoju Europy, dlatego obecnie trwają
negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące programu
opiewającego na kwotę 25 miliardów
euro, która ma być przeznaczona
na renowacje budynków.
Po swoim wystąpieniu dyrektor
Drake odpowiadała na pytania dotyczące wsparcia finansowego, które mo gło by być prze zna czo ne
na poprawę poziomu życia w osiedlach domów wielkopłytowych w naszym regionie.
Prowadzący obrady profesor
Andrzej S. BARCZAK nawiązując
do tematyki sesji stwierdził, że bez finansowania niczego nie da sę zrobić
z rewitalizacją lub modernizacją budynków z wielkiej płyty. Najważniejszą

rzeczą dla człowieka jest jakość życia.
Ekonomia także zajmuje się jakością
życia, po to gospodarujemy, produkujemy, konsumujemy żebyśmy mieli
jak najwyższą jakość życia. Ekonomia
mówi o podstawowych potrzebach
człowieka. Po pierwsze jest to bezpieczeństwo osobiste, po drugie jedzenie,
po trzecie mieszkanie.
Jak mieszkać? Godnie i zgodnie
z wymogami cywilizacyjnymi czyli
dążyć do tego co jest w Europie. W latach 70., 80. kiedy to były inne normy, trzeba było wybudować dużo
mieszkań. Budowano je ze słabych
materiałów, stosowano wielką płytę,
brakoróbstwo było niewiarygodne.
Teraz mamy rewitalizować czyli doprowadzać do tego to, aby tamte
mieszkania odpowiadały standardom europejskim. Żeby to zrobić
trzeba mieć pieniądze. Część rewitalizacji robili lokatorzy na własny koszt
w różny sposób, wspomagani i nie
wspomagani
W tej chwili jest niesłychane zróżnicowanie własnościowe zasobów
mieszkaniowych. Po pierwsze są to
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zasoby spółdzielcze, gdzie są duże
spółdzielnie, średnie i małe. Duże dają sobie radę, średnie mniej, a te małe, na peryferiach, w Polsce powiato wej, eg zy stu ją jak eg zy stu ją.
Zajmują się bieżącymi sprawami,
a nie mają pieniędzy na rewitalizacje
i nie zawsze potrafią dojść do finansowania zewnętrznego. Mamy zasoby komunalne, teraz powstała nową
własność czyli wspólnoty mieszkaniowe i to wszystko z punktu widzenia
wielkości zasobów, form zarządzania
jest niesłychanie zróżnicowane. I teraz powstaje problem – jak to sfinansować?
Rewitalizacja tych zasobów mieszkaniowych z wielkiej płyty jest to wyzwanie cywilizacyjne. Gdy jeździmy
po Europie widzimy jak to powinno
wyglądać, Oczywiście niekiedy i w Europie te zasoby mieszkaniowe są bez
szans, w wielu z nich, np. pod Paryżem, mieszkają ludzie odrzuceni.
Takie mieszkania są we Francji, ale
także w Niemczech.
Jak sobie poradzić, by większość
tych zasobów mieszkaniowych spełniała nowoczesne normy europejskie? To jest zadanie niesłychanie
trudne, złożone, wielowarstwowe.
Z różnych punktów widzenia można
pomóc mieszkańcom, ale chodzi także o aktywność samych ludzi. Nie może być tak, że za nich robi to zarząd
spółdzielni albo miasto. Mieszkańcy
muszą być wydedukowani, oni powinni chcieć lepiej żyć, a z tym nie zawsze jest dobrze. Kwestia edukacji
jest niesłychanie ważna.
Gabriela LENARTOWICZ Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach nawiązała w swej wypowiedzi do aspektów ekonomicznych rewitalizacji.
Staramy się w Wojewódzkim Funduszu od wielu lat upowszechniać
prawdę, że ekologia bez ekonomii nie
ma perspektyw i także jest niemoralna, bo niemoralnym jest inwestowanie w przedsięwzięcia, które będą
później trwale nieafektywne ekonomicznie. I to jest jeden z powodów, że
my musimy się teraz zastanowić
nad rewitalizacją, modernizacją wielkiej płyty.
Nie jest sztuką zainwestować, bo
da się zainwestować w te budynki
mające żywotność konstrukcyjną

prawie 100 letnią. Nie jest też sztuką w obecnej chwili, wbrew pozorom,
zdobycie pieniędzy na ten cel. Ale co
zrobić żeby zainwestować na ten cel
i aby ten podwyższony standard życia był do utrzymania później przez
budżety domowe mieszkańców, właścicieli, najemców? Jak zrobić, by
mając te dobre mieszkania w oczekiwanym standardzie, na które znajdziemy pieniądze, było nas stać
na ich utrzymanie, na ich ogrzewanie, to ekologiczne, oszczędzające
energię i na utrzymanie tego otoczenia wokół w taki sposób, by jego standard nie wynikał z raz posianej trawy i kosiarki, ale był stały. I to są te
dylematy, które na tej linii społecznej,
ekonomicznej, społecznej są nierozłączne. To są aspekty naszego życia i nie da się ich oddzielić jak się to
niektórym wydaje.
Tadeusz WNUK – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa zajął się
w swej wypowiedzi kwestią wsparcia
finansowego dla zarządców zasobów
mieszkaniowych.
– W dokumentach, które Państwo
otrzymaliście przed konferencją wpisywaliśmy następujący cel finansowy: zapewnienie możliwości kontynu owa nia pu blicz ne go wspar cia
finansowego, dalszej modernizacji
i rewitalizacji zasobów mieszkaniowych województwa śląskiego. Podkreślam słowo kontynuacji – mówił
Prezydent Wnuk. – Przez okres 20
lat re ali zo wa ne by ły róż ne te go

TadeuszWnuk
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wsparcia i wbrew pozorom miały one
duże znaczenie Na początku było to
wsparcie z środków budżetowych,
miały miejsce programy pomocowe
rządowe realizowane prze Bank
Gospodarstwa Krajowego, w ostatnim okresie instrumenty głównie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Żeby nasza konferencja mogła
się przyczynić do spełnienia tego celu musimy dysponować jakimiś argumentami. Zaczęliśmy od znalezienia
danych statystycznych Niestety jeszcze w roku ubiegłym gdy sejmowa
komisja infrastruktury zwróciła się
do GUS z takim zapytaniem, GUS
od po wie dział, że nie pro gra mu
umożliwiającego zbierania tych danych My także zwróciliśmy do GUS,
żeby przedstawił na naszej konferencji referat na ten temat niestety też
nam odmówiono. Szukaliśmy jakiego rozwiązania zastępczego, zwróciliśmy się do profesora Franciszka
Kubiczka, który jest przewodniczącym Rady Statystki przy Prezesie
Rady Ministrów i udało nam się
na podstawie rozproszonych danych z GUS przygotować opracowanie, które wykorzystamy w stanowisku
koń co wym
kon fe ren cji,
ewentualnie w naszym wystąpieniu
do Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Infrastruktury. Dotyczących kontynuacji publicznego wsparcia finansowego.
Prezydent Wnuk następnie omówił przygotowaną w Śląskiej Izbie
Budownictwa ankietę, która skierowano do wszystkich zarządzających za so ba mi miesz ka nio wy mi
na terenie województwa śląskiego
Badanie przeprowadzono od maja
do czerwca. Na to wystąpienie odpowiedziało 56 podmiotów Po głębszej analizie ankiet okazało się, że
te badania maja dużą wartość reprezentatywną, gdyż otrzymano ankiety od największych zarządzających za so ba mi miesz ka nio wy mi
w naszym regionie, najczęściej spółdzielni mieszkaniowych.
Po konferencji Śląska Izba Budownictwa wystąpi do wszystkich
prezydentów, gdzie działają spółdzielnie, przekazując im wynik konferencji, bo wszystkie przedsięwzięcie mo der ni za cyj ne spół dziel ni
powinny się znaleźć w lokalnych
programach rewitalizacji.
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MarzenaRzępołuch

Marzena RZĘPOŁUCH – Naczelnik Wydziału Wdrożenia Projektów
Energetyki, Kultury i Zdrowia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówiła w formie prezentacji możliwości
i sposoby konkursowe i poza konkursowe skorzystania z pomocy Unii
Europejskiej jakie rysują się na najbliższe lata. Formy tej pomocy – bezzwrotne i w niektórych przypadkach
zwrotne – dokładne dane znane będą jednak w 1 kwartale 2015 roku.
23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa – naj waż niej szy do ku ment
określający strategię inwestowania
nowej puli środków europejskich
w naszym kraju. Polska jest jednym
z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa.
W do ku men cie przed sta wio no
m.in.: najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych, powiązania pomiędzy funduszami a dokumen ta mi stra te gicz ny mi, po dział
funduszy na poszczególne dziedziny, układ programów operacyjnych,
podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi
pomiędzy szczebel regionalny i centralny.
Zgodnie z Umową Partnerstwa
fundusze zostaną zainwestowane
w te obszary, które w największym
stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę
spójności społecznej i terytorialnej kra-

ju, podnoszenie sprawności i efektywności państwa.
Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę
transportową (drogową i kolejową),
ale nadal finansowane będą – co najbardziej interesuje zarządców mieszkań – w inwestycje w ochronę środowiska i energetykę.
Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007 –
2013 ok. 25 proc. wszystkich środków
było wdrażanych przez samorządy,
obecnie będzie to niemal 40 proc.
Nowy budżet to również inwestycje
w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), go spo dar ką ni sko emi syj ną.
Ponadto, miasta wojewódzkie wraz
z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty
Umowę Partnerstwa przygotowują
wszystkie kraje Unii Europejskiej.
W Polsce instytucją wiodącą było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
ale dokument powstał we współpracy z innymi urzędami centralnymi, samorządami i partnerami społecznymi
i gospodarczymi.
Mariusz WĘGLORZ – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Wydział Rozwoju Regionalnego – mówił o pracach nad Regionalnym Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lat 2014 – 2220. Obecnie
trwają parce nad wersją 5.1 tego

MariuszWęglorz

BarbaraCyganik

programu i trwają negocjacje z Komisją Europejska.
Ko mi sja Eu ro pej ska ma uwa gi
do wszystkich osi priorytetowych,
które są w programie. W temacie, który najbardziej interesuje zarządców
mieszkań wsparcie przewidziano
w osi 4: Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, alokacja na tą oś
to ponad 744 mln euro oraz oś 10:
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna – alokacja 293 mln
euro.
Kwota która jest potrzebna, by sfinan so wać po trze by spół dziel ni,
wspólnot mieszkaniowych w zakresie
termomodernizacji i efektywności
energetycznej to suma 1,5 mld zł. Te
środki są, ale oczywiście nie jest to takie proste, bo cała ta kwota z UE nie
może zostać przeznaczona na głęboką termomodernizację.
Mówca omówił programy rewitalizacyjne wdrażane w naszym regionie
i sposobu przyznawania pomocy
m.in konkursowy, pozakonkursowy
ne go cja cyj ny i po za kon kur so wy.
Przedstawił również rozkład kwot
na te działania.
Barbara CYGANIK – Dyrektor
Cen trum Kor po ra cyj ne go Ban ku
Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach – przedstawiła historię i dokonania BOŚ, który od 22 lat wspiera
ochronę środowiska, a miliardy zł kredytów udzielonych w tym czasie pokazuje skalę tej pomocy.
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bo nie ma takiej efektywności jaka jest
wymagana, gdyż już bardzo dużo zrobiono. Pieniądze nadal są jednak potrzebne, a mimo wykonania ogromnej pracy mieszkańcy nie odczuwają
żadnej finansowej korzyści z tego tytułu.
Pani Prezes przestawiła nowe programy na najbliższe lata dotyczące
modernizacji budynków i na koniec
ponownie zaapelowała dla naprawę
dobrze wywiązującej się ze swych
obowiązków śląskiej spółdzielczości
mieszkaniowej o pomoc finansową
np. w formie premii refundacyjnej.

Misją BOŚ jest właśnie ochrony
środowiska. A produkty finansowe
oferowane przez bank są dostosowane do beneficjentów. Obecnie
BOŚ ma jeden produkt jeśli chodzi
o termomodernizacje, a więc problem który bardzo interesuje uczestników konferencji. Dyrektor Cyganik
przedstawiła ten produkt i poinformowała kto go może i pod jakimi warunkami go otrzymać.
Grzegorz GOWARZEWSKI – Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – w swym wystąpieniu
omówił dokonania w zakresie termomodernizacji najstarszej i jednej
z największych spółdzielni mieszkaniowy na Śląsku. Do 2012 roku
dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu pozbyto się w Chorzowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej azbestu.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w przeciwieństwie
np. do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, nie
uwzględnił, jako bezpośredniego
be ne fi cjen ta, fi nan so wa nia spół dzielczości mieszkaniowej.
Spół dziel czość ni gdy nie by ła
na garnuszku państwa, dobrze gospodarowała swymi zasobami ale teraz wygląda, że jest karane za dobre
gospodarowanie. Prezes GOWARZEWSKI – zaapelował do marszałka województwa o uwzględnienie spółdzielczości w programach
pomocowych.

GrzegorzGowarzewski

BarbaraPiasecka

Barbara PIASECKA – Prezes Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – przyłączyła się do tego apelu.
KSM to spółdzielnia, która stworzyła
długofalowy program strategiczny
zmierzający do obniżenia kosztów
utrzymania zasobów mieszkaniowych, szczególnie kosztów dostawy
ciepła, wody, energooszczędności,
poprawy elewacji budynków. Program został poprzedzony inwentaryzacją budynków.
KTS ma 57 lat. W 1990 roku katowic cy spół dziel cy wzię li spra wy
w swoje ręce. Powstało 17 osiedli gospodarujących się swoim budżetem,
stąd też obecnie stworzenie kompleksowej strategi, która by ustaliła priorytetowe cele było skomplikowanym
przedsięwzięciem.
Termomodernizacja w KTS została zakończana w 319 budynkach 2 lata temu, ale zmieniły się w tym czasie normy ocieplenia i wykonane
na początku lat 90 zabiegi ocieplające wymagają teraz modernizacji.
Jest to bardzo duży nakład finansowy. Płyty azbestowe zostały zmienione kosztem środków własnych, spółdzielnia wydatkowała na przestrzeni
lat pond 200 mln zł. Płacili za to członkowie spółdzielcy i koszty te ponoszą
nadal.
Absurdalnie prowadzona kampania
w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu zużyciu energii cieplnej
spowodowała, że spółdzielnia teraz
nie może ubiegać się o pomoc z UE,
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SESJA V: REMONTY, NAPRAWY I TERMOIZOLACJA
BUDYNKÓW Z WIELKIEJ PŁYTY W CELU PODNIESIENIA
KOMFORTU UŻYTKOWEGO MIESZKAŃ
I OGRANICZENIA STRAT ENERGII CIEPLNEJ
Prowadzący:
• dr. inż. Kazimierz KONIECZNY
– Kierownik Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Śląski;
• Andrzej NOWAK – PZITB Oddział
w Katowicach.
Dr hab. inż. Wiesław LIGĘZA
– prof. nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej omówił „Wybrane problemy
remontowe i modernizacyjne w budynkach z wielkiej płyty”
Stan techniczny części istniejących
budynków wzniesionych metodami
uprzemysłowionymi wskazuje, że nie
wszystkie zostały wykonane zgodnie
z wymaganiami projektowo-technologicznymi. Dla konstrukcji prefabrykowanych ma to znaczenie szczególne,
z uwagi na większą ich wrażliwość
na wady wykonawcze skutkujące
uszkodzeniami w: złączach pionowych
pomiędzy ścianami nośnymi oraz
ścianami nośnymi i osłonowymi, złączach poziomych (wieńce), połączeniu warstwy fakturowej z warstwą
nośną prefabrykatów ściennych za pomocą stalowych wieszaków i szpilek.
W konsekwencji tego istniały/istnieją

WiesławLigęza

KazimierzKoniecznyiAndrzejNowak

budynki z usterkami i wadami wykonaw czy mi ob ni ża ją cy mi stan dard
użytkowy mieszkań, a sporadycznie
także zagrażającymi bezpieczeństwu.
Liczba budynków z wadami budowlanymi jest nieznana i może być bardzo
zróżnicowana w skali osiedla, miasta
i kraju. Zatem stopień i zakres uszkodzeń nie może być uogólniany na całość istniejącego budownictwa wielkopłytowego, bowiem zależy od jakości
elementów prefabrykowanych oraz
dokładności ich montażu. Badania in
situ około 2500 złącz w 10-ciu budynkach, przeprowadzone przez IMiKB
Politechniki Krakowskiej wykazały,
że liczba wad (złącza wymagające
wzmocnienia) zależy od jakości robót
montażowych. W budynkach tego
sa me go ty pu wy ko na nych przez
dwóch różnych wykonawców stwierdzono 3-krotną różnicę w ilości złącz
pionowych wymagających wzmocnienia.
Wszystkie obiekty budowlane, w tym
bu dyn ki wiel ko pły to we, ist nie ją ce
od kilkudziesięciu lat niewątpliwie wymagają modernizacji związanej z podnoszeniem walorów estetycznych

i użyt ko wych bu dyn ku a przede
wszystkim przywróceniem ich sprawności techniczno-ekonomicznej. Modernizacja obiektów budowlanych wymaga między innymi remontów, które
należy rozumieć także, jako element
kompleksowej i zintegrowanej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Nawiązując do poprzednich referatów profesor Ligęza stwierdził, że
w istniejących zasobach mieszkaniowych istnieją budynki wielkopłytowe,
których konstrukcja nośna została wykonana zgodnie z projektem i wymaganiami technologicznymi (spełnia
wymagania aktualnych norm) i zapewnia ich długotrwałe użytkowanie. Natomiast budynki w których występują
wady wykonawcze (ich liczba jest nieznana) wpływające na obniżenie bezpieczeństwa ich użytkowania wymagają remontów obejmujących między
innymi zagadnienia: potencjalnych
uszkodzeń połączenia ścian nośnych
i osłonowych – diagnostyka i sposoby
napraw i wzmocnień, możliwości i warunki modernizacji funkcjonalnej, potencjalnych uszkodzeń połączenia warstw
w ścianach trójwarstwowych – diagno-
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styka i sposoby napraw, wpływu remontów na zmianę warunków cieplno-wilgotnościowych, nowych zagadnień re mon to wych w aspek cie
wykonanego ocieplenia budynków.
Na koniec swojego wystąpienia
profesor Ligęza stwierdził, że konieczne jest projektowanie ocieplenie
budynków na współczynnik, który
będzie nas obowiązywał w XXI wieku, gdyż dzięki temu zaoszczędzimy
bardzo dużo pieniędzy. Problem budownictw wielkopłytowego powinien
być uwzględniony także w narodowym planie rewitalizacji.
Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO
– Politechnika Białostocka, Komitet
Nauki PZITB – przestawił przygotowany wspólnie z dr inż. Mikołajem MALESZĄ referat „Problemy rewitalizacji i oceny przydatności użytkowej
budynków wielkopłytowych do dalszej eksploatacji”.
Na początku profesor Łapko omówił działania podejmowane przez
Komitet Nauki PZITB, który zajmuje
się również zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji ponieważ
ten problem o charakterze zarówno
społecznym ekonomicznym, ekologicznym jak również technicznym nawarstwia się i powinien być zbadany.
W swoim referacie profesor głównie skupił się na technicznym aspekcie problemu rewitalizacji. Wybudowane w latach 1960–1990 budynki
wielkopłytowe stanowią nadal jeden
z podstawowych składników zasobów mieszkaniowych w Polsce (rów-

AndrzejŁapko

nież na płn. wsch. obszarze kraju).
Budownictwo to kojarzone jest dzisiaj
raczej z niską jakością wykonania.
Brak jest kompleksowych badań,
analiz i statystyk, z których wynikało by, któ re bu dyn ki znaj du ją się
w dobrym lub złym stanie technicznym. Wiadomo jednak, że wdość licznej grupie mogą znajdować się budynki z uszkodzeniami, dotyczy to
zwłaszcza złączy (połączeń między
poszczególnymi prefabrykatami).
Przeprowadzone prace modernizacyjne w większości przypadków ograniczają się do prac termo- modernizacyj nych. Przy tym wszyst kim nie
dokonuje się kompleksowej oceny stanu technicznego tych budynków i określenia stopnia ich zużycia. Jest to
szczególnie istotne, gdyż dopiero na tej
podstawie powinny być przyjmowane
koncepcje i zakresy rzeczowe prac remontowo-naprawczych. W obecnych
warunkach polskich ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ z powodów
ekonomicznych nie ma możliwości,
aby w najbliższych kilkudziesięciu latach
budynki te zostały zastąpione nowymi
obiektami, tak jak się to czyni obecnie
np. w Niemczech.
Zagadnienia związane z szeroko pojętą rewitalizacją budynków systemu
OWT wpisują się w pojęcie przekształcenia struktur betonowych. Przekształcenia te rozumiane jako konstruk cje be to no we, jak i ukła dy
przestrzenne o konstrukcji betonowej
niekoniecznie muszą dotyczyć obiektów przemysłowych czy militarnych,
które podlegają zmianom w wyniku
strukturalnych zmian politycznych
i gospodarczych. Zmieniające się potrzeby użytkowe oraz zmiany ekonomiczne w skali miast i obszarów zurbanizowanych mogą być źródłem
zmian w kompozycji przestrzennej
i formie architektonicznej przekształcenia budynków. Z szeroko pojętym
przekształceniem struktur budynków
OWT związane są następujące zagadnienia: powiększanie i podwyższanie
budynków niskich, poszerzanie budynków wąskich, budowa obok istniejących budynków niskich budynków
wysokich i związane z tym zagadnienia fundamentowania, w budynkach
wielkopłytowych o warstwowych ścianach zewnętrznych wymagać będą
rozwiązania cienkie warstwy elewacyjne zwykle mocno uszkodzone, spękane i nieszczelne. Usunięcie tej warstwy
razem z niejednokrotnie nieefektywną
warstwą izolacyjną wymagać będzie
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nowych rozwiązań elewacji trwałych
w kolejnym określonym okresie użytkowania.
Istniejącej warstwy elewacyjnej nie
można uważać za dostatecznie bezpieczną a jej przydatność po 50 latach
użytkowania jest wątpliwa, więc chowanie jej pod nową warstwą elewacyjną nie jest najlepszym rozwiązanie
z punktu widzenia dłuższego okresu
użytkowania. Starannej analizy i badań wymagać więc będą warstwy
elewacyjne w różnych typach budynków wielkopłytowych.
Wymiana okien nie może tworzyć
nadmiernie szczelnych pomieszczeń
z brakiem wentylacji możliwością wnikania pary w ściany i stropy i tworzenia się zalążków grzybów. W ramach
rekonstrukcji wymagane będzie wprowadzanie wentylacji i przebudowa
wszystkich istniejących pionów instalacyjnych, występujące często przypadki uszkodzeń pionowych złączy,
szczególnie w konstrukcji prefabrykowanych podziemi może skutkować
również wzmocnieniami fundamentów.
Budynki z wielkiej płyty są ocieplane i odnawiane. Każdą modernizację
powinna poprzedzać szczegółowa
analiza stanu technicznego budynku.
Dr inż. Paweł KRAUSE – Politechni ka Ślą ska, Wy dział Bu dow nic twa – zaprezentował przygotowywany
we współpracy z dr. inż. Tomaszem
STEIDLEM – Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa – i dr. inż. Dominikiem WOjEWÓDKĄ – Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego,
STEKRA Sp. zo. o. referat „Potencjał
zmniejszenia energochłonności budynków wielkopłytowych”.
W wyniku przeprowadzonych badań
i analiz energetycznych dla wybranego budynku wielkopłytowego można
sformułować następujące wniosek iż
istnieje znaczny potencjał zmniejszenia energochłonności budynków wielkopłytowych,
Uzyskanie wymaganej efektywności
energetycznej budynku jest uzależnione w istotny sposób od przeprowadzenia poprawnej i pełnej diagnostyki
cieplnej budynku w stanie istniejącym
oraz właściwych rozwiązaniach projektowych, Typowe zabiegi termomodernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrz nych i stro po da chu) dla
analizowanego przykładowego budynku przynoszą 28% zmniejszenie
zapotrzebowania na energię użytkową w stosunku do stanu istniejącego.
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Hipotetyczne doprowadzenie w analizowanym budynku całej obudowy
ograniczającej strefę o regulowanej
temperaturze do standardu pasywnego i wprowadzenie systemu wysokosprawnej wentylacji mechanicznej
z od zy skiem cie pła na po zio mie
ok. 90%, nie pozwoli na uzyskanie granicznego wskaźnika dla standardu
pasywnego (23,4 > 15,0 kWh/m2rok);
Możliwość modernizacji budynku
w kierunku standardu pasywnego jest
ściśle związana z jego orientacją
względem stron świata (pasywne zyski ciepła od promieniowania słonecznego).
Termomodernizacja obejmująca jedynie obudowę budynków wielkopłytowych może być skuteczna tylko
do pewnego momentu. Dalsze zwiększanie grubości izolacji termicznej
nie skutkuje znacznym obniżeniem zapotrzebowania na energię.
Potencjał termomodernizacji budynków wielkopłytowych jest wysoki,
jednakże doprowadzenie ich do standardu pasywnego może być bardzo

PawełKrause

trudne lub wręcz niemożliwe (wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zwiększenie stopnia
przeszklenia ścian zewnętrznych);

Zagadnienia szczelności budynków
wiel ko pły to wych, w od nie sie niu
do obudowy zewnętrznej, sposobu
mocowania stolarki okiennej oraz rozwiązań w zakresie wentylacji, powinny być poddane szczegółowym badaniom i ana li zom pw kon tek ście
niepogarszania mikroklimatu wnętrz
przy poprawie jakości energetycznej
budynków,
Jeżeli uwarunkowania techniczne
i finansowe pozwalałyby na kompleksową termomodernizację obudowy budynku i wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła w miejsce istniejącej wentyla cji gra wi ta cyj nej, moż li we jest
osiągnięcie standardu niskoenergetycznego
Dr inż. Paweł KRAUSE przybliżył
również w swej prezentacji wyniki
analizy w jaki sposób zmiana przepisów, która weszła w życie w tym roku
i kolejne zmiany w 2017 i 2021 a także nasz a prognoza dotycząca kolejnych zmian wpłyną na izolacyjności
termiczną budynków.
REKLAMA
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SESJA VI: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)
BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH
W DOSTOSOWANIU DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ
Prowadzący:
• dr hab. inż. Wiesław LIGĘZA
– prof. nadzwyczajny Politechniki
Krakowskiej;
• prof. dr hab. inż. jan ŚLUSAREK
– Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej.
Dr Andrzej OBMIŃSKI – adiunkt
w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Instalacji
Sanitarnych i Środowiska ITB Warszawie – poruszył jakże istotny problem
„Azbestu w obiektach „wielkiej płyty”.
Wykonane przez ITB pod koniec
lat 90 – badania, kontynuowane nieregularnie w późniejszym okresie
w budynkach z wielkiej płyty, docieplanych lub osłoniętych płytami a-c, lub
i osło nię te do dat ko wo sys te mem
ocieplającym (izolacja pokryta tynkiem) nie wykazały istotnych różnić jakościowych pomiędzy powietrzem
zewnętrznym tych obiektów i powietrzem wewnętrznym. Nie odnotowano też zagrożeń powodowanych przez
zastosowanie wewnątrz tych budynków rur azbestowo-cementowych.
Istnieje wszakże niekorzystny czynnik,
którego teza ta nie była w stanie określić bez współcześnie powtórzonych
badań poligonowych – czas. Po-

AndrzejObmiński

WiesławLigęzaiJanŚlusarek

wierzchnia tych płyt w przypadku narażenia na degradujące ją czynniki atmosferyczne, poddana działaniu deszczów, sta je się bar dziej kru cha,
podatna na pękanie, łuszczenie się.
Włókna azbestu są uwalniane z tak
zdegradowanej powierzchni do otoczenia łatwiej niż uprzednio. Z tej
przy czy ny pod sta wo wym za le ce niem przy kontynuacji eksploatacji
płyt azbestowo – cementowych użytych w elewacjach domów jest kontrola ich stanu technicznego oraz wykonywanie badań zanieczyszczenia
powietrza wewnętrznego, które wykryłyby zagrożenie.
Eksploatowane elewacje i inne dostępne wyroby powinny być zabezpieczo ne od po wied ni mi środ ka mi
wzmacniającymi powierzchnię płyt
i sklejającymi odsłonięte włókna lub
dokonać należy rzetelnej kalkulacji
możliwości przeprowadzenia prac
specjalistycznego demontażu, jeśli
problem azbestu pragnie się rozwiązać ostatecznie a nie na raty.
W przypadku podjęcia decyzji o usuwaniu azbestu z wnętrza budynku
(rury a-c) lub ze ściany warstwowej,
podstawą podjęcia takiej decyzji powinny być wyniki „oceny” wyrobów, które
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przekroczyły I stopień pilności i/lub
stwierdzono nieakceptowalny lub znacząco wzrastający poziom zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego pyłem
azbestu. W takim przypadku wybór wykonawcy prac demontażowych nie
powinien opierać się (jak współcześnie
wymaga tego ustawa o zamówieniach
publicznych) na wyborze najniższej ceny, oferowanej przez firmę specjalistyczną ale inwestor powinien dokonać
wyboru firmy oferującej naj bezpieczniejszą technologię demontażu, w tym
przewidzieć należy potwierdzenie stosownymi badaniami akceptowalnych
warunków czystości powietrza wewnętrznego – po zakończeniu prac,
przed ponownym zasiedleniem obiektu. Wobec nieuzyskania spodziewanego efektu czystości powietrza wewnętrz ne go, pra ce po win ny być
kontynuowane tak długo, jak wymagać
tego będą zaproponowane standardy
czystości powietrza.
Niektórych budynków wielkiej płyty nie można lub nie opłaca się ze
względów technologicznych i logistyki prac pozbawić azbestu. Dotyczy to
budynków z ścianami warstwowymi
typu BISTYP, a z innych (już dobrze
docieplonych), usuwać go nie warto

VI ŚLĄSKIE fORUM INWESTYCJI, bUdOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

(ze względów finansowych oraz ograniczonego do minimum wpływu wyrobów elewacji z azbestem na powietrze wewnętrzne) – chyba, że co
innego wykażą badania powietrza.
Demontaż wyrobów z azbestem,
w szcze gól no ści za sto so wa nych
we wnątrz bu dyn ku a zwłasz cza
w formie trudno dostępnej instalacji
albo ścian warstwowych, przy obecnie stosowanych środkach przez
kra jo we fir my mo że pro wa dzić
do wzrostu zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego przez pyły azbestu. Są tego, liczne przykłady w badaniach prowadzonych przez ITB.
W świetle tego, należy rozważyć celowość standardowo realizowanych
prac demontażowych.
Dr inż. Robert GERYŁO – Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych
i Środowiska Instytut Techniki Budowlanej – w swoim referacie i prezentacji
nakreślił „Aktualne wymagania, nowoczesne technologie i specyfika termomodernizacji przegród budynków
wielkopłytowych”.
Krajowe warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać budynki w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej są ustanawiane ze
szczególnym uwzględnieniem regula cji eu ro pej skich (Roz po rzą dze nie 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. oraz
Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu
Eu ro pej skie go i Ra dy z 19 ma ja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków).

RobertGeryło

W celu dostosowania polskich przepisów technicznych Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, wprowadziło stopniowe zaostrzanie wymagań w latach 2014 – 2021.
Zgodnie z wymogami dyrektyw nowe przepisy dotyczą również budynków pod le ga ją cych prze bu do wie,
przy czym wymagania minimalne ograniczone są w takim przypadku do zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Spełnienie wymagań
minimalnych dotyczących zapotrzebowania budynków na energię nie jest obligatoryjne w przypadku przebudowy,
można się natomiast nimi kierować
przy planowaniu kompleksowej termomodernizacji obejmującej spójne działania w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych.
Współczesne wymagania stawiane
budynkom w zakresie izolacyjności
cieplnej przegród są znacznie ostrzejsze niż w przeszłości. Ostatecznie
w 2021 r. dopuszczalne wartości
współczynników przenikania ciepła
mają być około sześciokrotnie niższe
niż w czasach stosowania systemów
wielkopłytowych.
W praktyce, spełnienie nowych wymagań izolacyjności cieplnej w przypadku przegród nieprzezroczystych
wiąże się z koniecznością stosowania
warstw izolacji cieplnej o większym niż
dotychczas oporze cieplnym, co można uzyskać przez: zwiększenie grubości warstwy izolacji lub zastosowanie
wyrobów o niższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła.
Dotychczas wraz z zaostrzaniem się
przepisów krajowych bardziej popularny był pierwszy sposób, przy czym
w przypadku przebudowy istnieje
na ogół mniejsza swoboda stosowania grubych warstw docieplenia. Główne ograniczenia wynikają z grubości
przegrody podlegającej dociepleniu
oraz sposobu osadzenia okien i drzwi
balkonowych.
Zakres dociepleń przegród będzie
różny, zależny od ich stanu i charakterystyczny dla poszczególnych systemów wielkopłytowych, a w części budyn ków ter mo mo der ni zo wa nych
w przeszłości obejmować może również kolejne docieplenie. Ważne jest
również, że przy zastosowaniu dostępnych materiałów termoizolacyjnych

o najniższych wartościach przewodności cieplnej możliwe jest racjonalne
ograniczenie grubości docieplenia.
Mgr inż. Mariusz CZYSZEK – Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Dyrektor ML-Bud w Gliwicach.
Prelegent odniósł się najpierw do historii dotyczącej termoizolacji i nowych
rozwiązań, które zaczęto stosować
w latach 1980-81. W tej chwili brak dokumentacji tych rozwiązań, a należałoby je odnaleźć. Przypomniał również
konferencję z 1987 roku miała z cel
podsumowanie budownictwa wielkopłytowego w Polsce, negatywne oceny „najgorszego systemu budownictwa
w Europie”, które wówczas padły doprowadziły w konsekwencji do likwidacji budownictwa wielkopłytowego.
Wracając do głównego tematu referatu „Stolarka okienna wczoraj dziś
i jutro. Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, a wentylacja w budynkach wielkopłytowych” inżynier
Czyszek przypomniał historię wentylacji w budynkach.
Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniem,
a przestrzenią zewnętrzną. jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie
przebywają ludzie i zwierzęta, dopływ powietrza z zewnątrz zapewnia
wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże. w analizowanym okresie stosowano wentylację:
Naturalną – wymiana powietrza
przy wykorzystaniu przeciągu tzw.
przewietrzenia – otwieranie okien
min. 3 razy dziennie, rano, w południe

MariuszCzyszek
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i wieczorem taj jak to zalecano już
w latach 30.
Grawitacyjną – wymiana powietrza
wykorzystująca różnicę ciśnień oraz
temperatur pomiędzy pomieszczeniem, a wylotem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone
powietrze zostaje „wyssane” z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo
wykonane nawiewy (okna, kratki nawiewne, nieszczelności w obudowie
budynku).
Mechaniczną – sterowana wymiana
powietrza. W analizowanym okresie,
nawiew świeżego powietrza realizowany był jak przy wentylacji grawitacyjnej, natomiast wywiew zorganizowany był po przez krat ki wy wiew ne
regulowane.
W latach 70-tych minionego wieku
najbardziej rozpowszechnionym rodzajem okien stosowanych w budownictwie wielkopłytowym były okna zespolone (tzw. szwedzkie) posiadające
podwójne skrzydła drewniane połączone ze sobą za pomocą śrub oraz okna

jednoramowe składające się z ramy
pojedynczych skrzydeł okiennych,
wykonanych z trzech warstw drewna
sklejonych ze sobą. Okna te były
często uszczelniane na wniosek lokatorów przez firmy usługowe tzw. listwą
szwedzka.
Później pojawiły się okna z profili PVC.
W oknach jednokomorowych stosowano zestawy szybowe zespolone (zestaw
szyb połączonych uszczelką).
Obecnie prowadzi się wymianę tej
stolarki. Jednak wymiana stolarki
okiennej prowadzona poza kontrolą
merytoryczną doprowadziła do powstania szczelnych i hiperszczelnych
mieszkań, ograniczenia funkcjonowania wentylacji, oraz negatywnych
wizerunków architektury budynków;
Przewody wentylacyjne zbiorcze
z przykanalikami, a także przewody
spalinowe zbiorcze w konstrukcji betonowej lub azbestowo-cementowej
zastosowane w omawianym budownictwie nie spełniają wymagań formalno-prawnych stawianych tym przewodom
od 1988 roku. Dostosowanie funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w bu-
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dynkach do 9 kondygnacji oraz wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynkach powyżej 9 kondygnacji wymaga podjęcia
działańsystemowych;
Zmiana wymagań w zakresie izolacyjności termicznej infiltracji powietrza
poprzez stolarkę okienną zaplanowane w rozporządzeniu na wiele lat
stawia nas wszystkich przed problemem wymiany 100% stolarki okiennej
zabudowanej dotychczas. W przyszłości wymiana stolarki okiennej musi być połączona z dostosowaniem
wentylacji do wspólnego zintegrowanego funkcjonowania. Prace te muszą
być prowadzone w oparciu o Projekt
budowlany i pozwolenie na budowę;
Problematyka powyższa winna znaleźć oparcie w przyszłych programach rewitalizacji budownictwa lat
70-tych XX wieku, zrealizowanie tak
szerokiego i ważnego w zakresie
prac przełoży się także na ograniczenie emisji CO2 i zdecydowanie wpłynie na poprawę mikroklimatu w mieszka niach tym sa mym zdro we go
społeczeństwa.
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SESJA VII: KIERUNKI REWITALIZACJI BUDYNKÓW
I OSIEDLI WIELKOPŁYTOWYCH
Prowadzący:
• Andrzej GRZYBOWSKI – Rektor
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach;
• janusz KRASNOWSKI – Śląska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
O potrzebie diagnozowania i rewitalizacji budynków wielkopłytowych mówiła na wstępie ostatniej sesji kon fe ren cji dr inż. ju sty na
SOBCZAK-PIĄSTKA – Uniwersytet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy
w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska – referat został przygotowany
wspólnie z prof. dr hab. inż. Adamem PODHORECKIM również reprezentującym Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Budynki wielkopłytowe realizowane
w latach 1960-90, stanowiące obecnie podstawowy składnik zasobów
mieszkaniowych w Polsce, są eksploatowane już od kilkudziesięciu lat.
Wiadomo, że po tak długim okresie
użytkowania, w znacząco licznej grupie mogą znajdować się budynki
z istotnymi uszkodzeniami. Nie istnie-

JustynaSobczak-Piąstka

AndrzejKrasnowskiiAndrzejGrzybowski

ją kompleksowe badania, analizy
i statystyki, z których wynikałoby,
które budynki znajdują się w dobrym
lub złym stanie technicznym.
Prowadzone prace modernizacyjne
w większości przypadków ograniczyły się i nadal ograniczają się najczęściej do prac termomodernizacyjnych. Przy tym wszyst kim nie
dokonywano kompleksowych ocen
stanu technicznego tych budynków
i następnie określania stopnia ich
zużycia. Jest to szczególnie istotne,
bowiem dopiero na tej podstawie powinny być przyjmowane koncepcje
i zakresy rzeczowe prac remontowo-naprawczych.
W aktualnych warunkach polskich
ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ z niekwestionowanych powodów ekonomicznych nie ma możliwości, aby w najbliższych kilkudziesięciu
latach budynki te zostały zastąpione
innymi, nowymi obiektami,.
Dość powszechnie uważa się, że budynki z wielkiej płyty były przewidziane (zaprojektowane) na czas użytkowa nia oko ło 50-60 lat. Bra ku je
wiarygodnego udokumentowania tego faktu, ale jest to zapewne niedosza-

cowanie. Oznacza to, tak czy inaczej,
że jesteśmy aktualnie blisko końca tego okresu. Należy więc koniecznie dokonywać kompleksowych badań i analiz, na podstawie których będzie można
ustalić aktualny, rzeczywisty stan techniczny budynków wielkopłytowych
i wskazać na tej podstawie niezbędny zakres prac modernizacyjnych tych
obiektów.
Obiekty budowlane wielkopłytowe
wymagają szczególnej oceny technicznej w celu stwierdzenia ich obiektywnej przydatności do użytkowania. Oprócz wizji lokalnej podczas
oceny tych obiektu należy wykonać
szereg badań i pomiarów, które ułatwią podjęcie obiektywnej decyzji
o końcowej ocenie przedmiotowego
budynku. Na tej podstawie można
podjąć działania zapobiegające spadkowi jego trwałości i zdatności do dalszego użytkowania.
Autorzy referatu są w trakcie opracowania systemu diagnostycznego
określającego stan techniczny budynków wielkopłytowych składającego się
z trzech etapów: diagnostyka globalna, diagnostyka lokalna, diagnostyka
sublokalna.
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Do realizacji poszczególnych etapów diagnostycznych stosowane są
różne techniki pomiarowe, zwłaszcza
metody nieniszczące.
Odpowiednia diagnostyka techniczna budynków wielkopłytowych
pozwoli na lepsze, dokładniejsze
opracowanie programu rewitalizacji
tego typu obiektów. W tym celu należy wykonać badania na reprezentatywnej grupie wielorodzinnych budynków wielkopłytowych.
Biorąc powyższe pod uwagę racjonalnym wydaje się następujące postępowanie dotyczące budynków wielkopły to wych, któ re po win no być
w szczególności zadaniem dla szczebla centralnego (rządowego):
• opracowanie procedur diagnostycznych budynków wielkopłytowych z wy ko rzy sta niem przede
wszystkim metod nieniszczących
(nieinwazyjnych),
• opracowanie procedury określania stopnia zużycia charakteryzującego stan techniczno-użytkowy oraz
wskaźnika bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji,
• opracowanie systemów technologicznych wzmocnienia, napraw, modernizacji, renowacji i przebudowy (rewitalizacji),
• stworzenie systemu dotacji i preferencyjnego kredytowania rewitalizacji budynków (osiedli) wielkopłytowych.
Dr. inż. Anna OSTAŃSKA – Politechnika Lubelska – w swoim drugim
wystąpieniu podczas konferencji zajęła się problemem „Metodologii
programów rewitalizacji osiedli
mieszkaniowych z budynkami prefabrykowanymi”.
Wiel kie osie dla miesz ka nio we
w dzisiejszych miastach wymagają
wyznaczenia przemyślanego kierunku działań w celu sprostania współczesnym oczekiwaniom mieszkańców. Zasoby mieszkalne zużywają się
moralnie, co oznacza, że wielkość
mieszkań, ich funkcjonalność, rodzaj wykończenia, zakres ich wyposażenia w instalacje techniczne nie
odpowiadają aktualnym potrzebom
mieszkańców.
Wnioski szczegółowe dotyczące
niezbędnych działań w osiedlach
z prefabrykowaną zabudową mieszkalną można przedstawić następująco:

AnnaOstańska

W Polsce, działania podejmowane
w zespołach prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej nie rozwiązały
wszyst kich pro ble mów re mon to wych. Realizowano tylko częściowe
modernizacje, pomijano problemy
niektórych grup społecznych i deklarowaną przez mieszkańców partycypację.
W wyniku przyjętej i przeprowadzonej analizy diagnostycznej można stwierdzić, że problemy występujące w prefabrykowanej zabudowie
mieszkaniowej są podobne nawet
dla różnych systemów. Typowe bolączki takich osiedli to: brak rozpoznania aktualnego stanu technicznego budynków, brak lub zły stan
infrastruktury technicznej, brak rozpoznania deficytów budynków i obszarów z nimi związanych, brak
podsumowania efektów zrealizowa nych prac mo der ni za cyj nych,
brak rozpoznania potrzeb i możliwości modernizacji technicznej służącej poprawie środowiska naturalnego, brak planowania kompleksowo
działań długoterminowych.
Ponadto do bolączek zaliczyć należy również narastające problemy
społeczne, jak: przestępczość czy zapewnienie poczucia jakości życia
w stan dar do wym bu dow nic twie,
szczególnie osobom starzejącym się,
często już niepełnosprawnym.
Bezpośrednim wynikiem pracy jest
opracowana przez autorkę naukowo-techniczna procedura działań prowadzących do opracowania programu
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rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną.
Wyspecyfikowane problemy budynków w systemach: wielkoblokowym WBLŻ i wielkopłytowym OWT-67 okazały się podobne. Systemowe
ujęcie przedstawionej procedury może być ona uogólnione na inne systemy budynków w kraju (np. OWT-75
i W-70). Zaproponowany algorytm
może być zastosowany w każdym
kraju, który posiada obszary zabudowane budynkami z elementów wielkowymiarowych.
Opracowany algorytm rewitalizacji,
zastosowany wprawdzie na konkretnym osiedlu, ma charakter ogólny
i może być stosowany nie tylko
do osiedli mieszkaniowych. Możliwe
jest zastosowanie takiego algorytmu
rewitalizacji do osiedli z tradycyjną zabudową, a także do obszarów poprzemysłowych czy powojskowych. Należy wówczas uwzględnić ich specyfikę
w zakresie badań diagnostycznych.
Algorytm rewitalizacji jest skutecznym narzędziem służącym integracji celów technicznych, energetycznych i społecznych, jak również
konstrukcyjnych, architektonicznych,
eko lo gicz nych i eko no micz nych.
Wprowadzenie ich wymaga jednak
współ pra cy in ter dy scy pli nar ne go
zespołu przedstawicieli przy opracowaniu i realizacji programu rewitalizacji obszaru z zabudową prefabrykowaną.
Elżbieta NIEZABITOWSKA – prof.
dr hab. inż. arch. – prof. zw. Politechniki Śląskiej – w swoim referacie
przedstawiła „Problemy dostosowania wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego na Śląsku
do współczesnych potrzeb i wymagań Karty Ateńskiej w świetle
polsko-niemieckiego projektu badawczego na temat osiedli mieszkaniowych z okresu socjalizmu
w Katowicach i Lipsku”.
Wielkie osiedla mieszkaniowe drugiej połowy XX wieku stanowią dziś
od 15 do 50 procent substancji
mieszkaniowej miast europejskich,
w pojedynczych przypadkach nawet
powyżej. Procent ten jest szczególnie wysoki w miastach postsocjalistycznych, w tym również w Polsce
i w Niemczech Wschodnich. Z uwagi na trwałość tego typu konstrukcji
obliczaną na 100 – 150 lat należy li-
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czyć się z ich długą obecnością
w istniejącym środowisku zbudowanym. W związku z tym realistyczna strategia rozwoju oparta na rzetelnych badaniach jakości tego typu
miejsc zamieszkania jest pilnie potrzebna dla stabilizacji rozwojowej
miast. Nawoływania niektórych architektów do wyburzenia całej spuścizny postsocjalistycznej są nierealne
ze względów przede wszystkim ekonomicznych, a także środowiskowych.
Z punktu widzenia ochrony środowiska celowe jest wykorzystywanie
zbudowanych struktur tak długo, jak
długo zapewniają bezpieczeństwo
życia i funkcjonowania.
W ostatnich 40-tu latach nastąpiły poważne zmiany zarówno w samym śro do wi sku prze strzen nym
tychże osiedli jak i w życiu społeczno -po li tycznym i eko no micznym.
Zmieniły się także wymagania w stosunku do środowiska zbudowanego
i oczekiwania ładu przestrzennego.
Brakuje udokumentowanej wiedzy
na temat realizacji wymaganej przez
kolejne Karty Ateńskie spójności historyczni, społecznej, ekonomicznej,
środowiskowej i przestrzennej tych
ważnych dla jakości życia społecznego obszarów polskich miast. Aby
dostosować istniejące osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty do tych wymagań należałoby zainicjować szersze badania dotyczące problemów
związanych właśnie z tymi wymaganiami.

Wstępem do tego typu badań był
projekt badawczy interdyscyplinarny
realizowany w latach 2011 – 2012
na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej nr 2010-21 pt. Wczoraj,
dziś i jutro polskich i niemieckich wielkich osiedli mieszkaniowych. Studium porównawcze modeli rozwoju
urba ni stycz ne go i ich ak cep ta cji
na przykładzie Katowic i Lipska,
współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki
z siedzibą we Frankfurcie. Realizatorami projektu byli pracownicy Wydziału Politechniki Śląskiej z Wydziału Architektury w Gliwicach, Wydziału
Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
Wydziału Urbanistyki i Socjologii Środowiskowej z Instytutu Helmholtza
w Lipsku. Kierownikiem projektu była profesor NIEZABITOWSKA. W ramach tego projektu przebadano osiedle Grünau w Lipsku, oraz osiedlą
Tysiąclecia, Paderewskiego i Zgrzebnioka w Katowicach.
Głównym i impulsem przeprowadzenia badań była zła sława osiedli
z okresu socjalizmu i powszechne narzekania w latach 90-tych na tego typu osiedla, z powodu zbyt małych
mieszkań, i niskiego komfortu zamieszkiwania.
Celem projektu było, z jednej strony poszukiwanie odpowiedzi na pytanie na ile badane osiedla są narażone na depopulację, a z drugiej
strony dokonanie ekspertyzy architektoniczno-urbanistycznej badanych
osiedli i porównanie wyników tej
oceny z opiniami o warunkach zamieszkiwania samych mieszkańców
oraz innych aktorów rynku mieszkaniowego (władze obu miast, architekci – projektanci omawianych osiedli,
deweloperzy, policja, zarządy badanych osiedli). Wnioski z tak przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane do budowania strategii
rewitalizacji osiedli z okresu PRL-u.
Z punktu widzenia wymagań stawianych w Karcie Ateńskiej 2003
omawiany projekt stanowi wstępne
rozpoznanie problemów spójności
historycznej, społecznej i środowiskowej. Przedmiotem badań było postrzeganie badanych osiedli przez
mieszkańców w kontekście historii
oraz współczesnych potrzeb cywilizacyjnych i społecznych, a także speł-

nienia wymagań środowiskowych
i ocena ich szans rozwojowych w najbliższej przyszłości.
Andrzej GRZYBOWSKI – rektor
Wyższej Szkoły Techniczna w Katowicach zajął się swej wypowiedzi huma ni za cją blo ko wisk czy li prze kształ ce nia
współ cze snych,
wielkopłytowych osiedli mieszkanio wych dla pod nie sie nia ich
atrakcyjności i poprawy warunków
życia mieszkańców.
Po II Wojnie Światowej w wielu krajach powstały podobne do siebie
wielkie zespoły mieszkaniowe składające się z powtarzalnych, masowo
produkowanych budynków wielorodzinnych. Tworzą one specyficzny rodzaj środowiska mieszkaniowego
określanego w Polsce jako „osiedla
z wielkiej płyty” lub „blokowiska”.
Szacuje się, że mieszka w nich obecnie około 20% Polaków.
Począwszy od lat 70. XX wieku nasila się społeczna i profesjonalna
krytyka takich osiedli. Zarzuty dotyczą
ich wartości użytkowej i estetycznej,
uniformizmu i monotonii uformowań
a także występujących w nich niekorzyst nych zja wisk spo łecz nych.
W związku z powszechną krytyką,
po dej mo wa ne są w wie lu kra jach – szcze gól nie we Fran cji
i w Niemczech – próby przekształcania wielkich blokowiskowych osiedli
celem ich humanizacji. Przekształcenia te dotyczą poprawy przestrzennej
i społecznej struktury osiedli. Obejmu-
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ją przebudowę budynków, ich najbliższego otoczenia, przemiany osiedli
w skali urbanistycznej i ich powiązań
z otoczeniem. Wiele wskazuje na to,
że również w Polsce niezbędne będzie kompleksowe przebudowywanie
istniejących „blokowisk” celem przysto so wa nia ich do no wych po trzeb – tworzenia środowiska mieszkaniowego o większej niż dotychczas
wartości.
Dr hab. inż. arch. Klau diusz
FROSS – Politechnika Śląska zwrócił uwagę w swoim referacie na
„Rewitalizację budynków wielkopłytowych – aspekty architektoniczne – możliwości i ograniczenia”.
Prelegent omawił wybrane, istotne
zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne dotyczące osiedli z wielkiej
płyty. Poruszył nurtujące mieszkańców bloków aspekty jak: podziały własnościowe i ogrodzenia, problemy
parkingowe, termomodernizacje, estetyka elewacji, możliwości rozbudowy, dostosowanie do obowiązujących prze pi sów bu dow la nych.
Zagadnienia zobrazowano podczas
prezentacji pokazujwały przykłady
modernizacji bloków oraz godne
do naśladowania lub inspiracji najnowsze realizacje obiektów.
Mówca zwrócił uwagę na kilka
istotnych i nurtujących mieszkańców
osiedli z wielkiej płyty aspektów
urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nych
jak: podziały własnościowe i ogro-

KlaudiuszFross

dzenia, parkingi, termomodernizacje, estetyka elewacji, rozbudowy,
dostosowanie do obowiązujących
przepisów budowlanych. Są one
ważne z punktu widzenia zadowolenia mieszkańców i jakości życia
w blokach i na osiedlach. Co wydaje się być istotą mieszkania we
wspólnotach blokowych i osiedlowych.
Mieszkańcy osiedli i budynków
z wielkopłytowych stanowią zróżnicowaną zbiorowość pod różnymi względami: wiekowym, majątkowym czy
światopoglądowym, także w zakresie
potrzeb i oczekiwań. Żyją razem jako zbiorowość składająca się z wielu indywidualności.
Wiele osiedli lub pojedynczych budynków z wielkiej płyty przeszło już
swoje modernizacje (termomodernizacje ścian szczytowych lub całości
obiektu z remontem dachu i wymianą okien, remonty klatek schodowych,
itp.), część jest w trakcie prac remontowych, a reszta czeka na nie. Autor
odnalazł także budynek z wielkiej płyty w stanie surowym do dziś nie oddany do użytku, nigdy niedokończony (Gliwice-Sośnica).
Mając na uwadze obecny stan zasobów mieszkaniowych z wielkiej
płyty, obowiązujące przepisy budowlane oraz potrzeby i oczekiwania
można wymienić kilka istotnych i wartych omówienia aspektów urbanistycz no -ar chi tek to nicz nych, jak:
podziały własnościowe i ogrodzenia – jakość techniczna i behawioralna, potrzeby parkingowe – jakość
funkcjonalna i organizacyjna, koszty
ogrzewania i termomodernizacje – jakość eko no micz na i tech nicz na,
wizerunek zewnętrzny – estetyka
elewacji – jakość techniczna i behawioralna, możliwości rozbudowy, dostosowanie do obowiązujących przepisów – wzrost jakości funkcjonalnej
i behawioralnej.
Dr inż. arch. Beata KOMAR – Wydział Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Śląskiej – mówiła o „Polityce rewitalizacyjnej spółdzielni mieszkaniowych” przedstawiając problem kompleksowej rewitalizacji spółdzielczych
osiedli mieszkaniowych w Polsce
i pokazują jej aspekty polityczne
i ekonomiczne od strony zewnętrznej,
czyli ogólnokrajowej oraz wewnętrznej, czyli spółdzielczej.
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Termin rewitalizacja powstał dzięki nowej Karcie Ateńskiej z 1998 roku. Re wi ta li za cja w od róż nie niu
od modernizacji, renowacji, rekonstrukcji, rehabilitacji, itp. oznacza
kompleksowe działania mające na celu doprowadzenie do dobrego stanu
przestrzeni, budowli i przyrody, poprawę warunków egzystencji mieszkańców i stworzenie możliwości rozwoju ca łym osie dlom, dziel ni com,
miastom i regionom, niszczejącym
i popadającym w ruinę lub zagrożonym upadkiem.
W przypadku spółdzielczych osiedli mieszkaniowych rewitalizacja powinna być związana nie tylko z poprawą stanu technicznego budynków
mieszkalnych, lecz również z modernizacją przestrzeni osiedlowych,
przystosowujących ją do współczesnych wymogów życia. Osiedla spółdzielcze stanowią w Polsce konkurencję dla osie dli de we lo per skich,
a zamieszkuje w nich ciągle około12
mln osób (według danych Ministerstwa
Budownictwa, 2013), rewitalizacja
ich zasobów i terenów powinna więc
przebiegać w sposób jak najbardziej
kompleksowy.
Za rewitalizację spółdzielczych
osiedli mieszkaniowych odpowiedzialnych jest szereg czynników, takich jak: polityczne, ekologiczne,
ekonomiczne i społeczne, zarówno
zewnętrzne jak i wewnętrzne. Stąd
problem ten jest problemem trudnym
i nie zawsze dającym się przeprowadzić w sposób kompleksowy.
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Spółdzielnie mieszkaniowe w sposób bardzo różny podchodzą do problemu rewitalizacji swoich zasobów
i w prawie wszystkich przebadanych
przypadkach nie jest to podejście
kompleksowe.
Powodzenie kompleksowej rewita li za cji wiel ko blo ko wych osie dli
miesz ka nio wych za le żeć bę dzie
od zrozumienia problemu przez zarządców osiedlowych i uzyskania
konsensusu pomiędzy realizacją
typów zadań modernizacyjnych wynikających z funduszy spółdzielczych a rzeczywiście całościowym
ujęciem tego zagadnienia. Ogromne znaczenie we wsparciu przeprowadzania kompleksowej rewitalizacji będzie miała także oczywiście
ekonomiczna pomoc państwa.
Dr inż. arch. Beata KUCHARCZYK-BRUS – Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej, Gliwice w swoim referacie „Postsocjalistyczne
osiedla wielorodzinne – budynki,
mieszkania, ich jakość i szanse poprawy. Studia przypadku objęte
polsko-niemieckim projektem badawczym” wróciłam do efektów polsku – niemieckich badań omówionych
już w wystąpieniu profesor Niezabitowskiej.
Wielorodzinne budynki mieszkalne,
budowane w krajach socjalistycznych w drugiej połowie XX wieku
w specyficznych warunkach polityczno -eko no micz nych, prze waż nie
w technologii wielkopłytowej, przy użyciu materiałów budowlanych niskiej
jakości, pełne niedoróbek i wad technicznych wynikających z pospiesznego procesu budowlanego, wymuszonego przez presję ówczesnych
władz, nie spełniają współczesnych
oczekiwań użytkowników. Obecnie,
po okresie transformacji ustrojowej,
budynki są przedmiotem wielu działań dostosowujących je do aktualnych
wymagań prawnych i nowych standardów.
Analizy, badania i studia porównawcze wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w ramach
polsko-niemieckiego, interdyscyplinarnego projektu badawczego pt:
„Wczoraj, dziś i jutro polskich i niemieckich wielkich osiedli mieszkaniowych. Studium porównawcze modeli rozwoju urbanistycznego i ich
akceptacji na przykładzie Katowic
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i Lipska” dostarczyły informacji, jak
kształtuje się sytuacja postsocjalistycznych osiedli wielorodzinnych
w Polsce i w Niemczech.
W latach 2011-2012, w ramach
grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podjęto wspólne,
polsko-niemieckie badania, mające
na celu interdyscyplinarne, architektoniczno-urbanistyczno-socjologiczne analizy porównawcze wielkich
postsocjalistycznych osiedli w Katowicach (os. Tysiąclecia, Paderewskiego i Zgrzebnioka) oraz w Lipsku
(os. Leipzig-Gruenau). Projekt badawczy prowadzony był na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej,
pod kierownictwem prof. dr hab. inż.
arch. Elżbiety Niezabitowskiej z zespołem (Bartoszek A., Komar B.,
Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2011-2012), we współpracy
z prof. Sigrun Kabisch z zespołem
(Haase A., Grossman K., 2011-2012)
z Centrum Badań Środowiskowych
im. Helmholtz’a w Lipsku. Eksperckie oceny jakości urbanistyczno-architektonicznej osiedli zostały uzupełnione badaniami ankietowymi oraz
se rią wy wia dów po głę bio nych
z mieszkańcami i administratorami
osiedli. Pozyskany materiał pozwolił wyłonić siły i słabości badanych
osiedli, a także wykazał na ile osiedla i usytuowane w nich budynki
mieszkalne spełniają współczesne,
określone prawem warunki techniczne, jakim powinny podlegać budynki i lokale mieszkalne, jak spełnia-

ją oczekiwania użytkowników, jakie
stwarzają możliwości dla działań renowacyjnych i adaptacyjnych. Badania pokazały także jak odmiennie
kształtuje się obraz i rola wielkich
osiedli postsocjalistycznych po okresie transformacji ustrojowej w Niemczech i w Polsce.
Szansą dla badanych osiedli jest
zwiększanie się populacji osób starszych, u których rozpoznano popyt
na niewielkie lokale mieszkalne,
o ni skich kosz tach eks plo ata cji,
usytuowane w osiedlach z dobrą infra struk tu rą usłu go wo -ko mu ni ka cyjną. Podobnie z populacją osób
młodych, prowadzących często gospodarstwa jednoosobowe, których
nie stać na duże mieszkania i którzy wolą mieszkać w pobliżu centrum mia sta. Ka to wic kie osie dla
Tysiąclecie i Paderewskiego, z uwagi na dogodną lokalizację w stosunku do centrum miasta, przystępne
ceny mieszkań oraz dobre wyposażenie osiedla w infrastrukturę usługową wciąż stanowią atrakcję dla
młodych singli lub młodych rodzin
z małym dzieckiem.
Zagrożeniem dla badanych osiedli
jest także wyprowadzanie się osób
bogatszych oraz wprowadzanie niżej
uposażonych. Niekorzystny mechanizm ujawnił się na osiedlu Grünau
– celem przyciągnięcia nowych klientów właściciele budynków proponują obniżki stawek czynszów na wyższych kondygnacjach, co powoduje
wprowadzanie się osób bezrobotnych. Takie sąsiedztwo i związane
z nim niekorzystne zjawiska generują niezadowolenie wyżej uposażonych
mieszkańców, którzy wyprowadzają
się do innych budynków, doprowadzając w ten sposób do gettoizacji miejsca. W Katowicach, z uwagi na ciągły niedobór mieszkań i ich rynkową
atrakcyjność, zjawiska takie jeszcze
nie zachodzą.
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I Konferencja techniczna
„Obiekty budowlane
na terenach górniczych”
W ramach obchodów 80-lecia Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Katowicki Oddział PZITB zorganizował
Konferencję techniczną „Obiektybudowlanena terenachgórniczych”. O potrzebie zorganizowania tego specjalistycznego szkolenia zawodowego niech świadczy wysoka
frekwencja – 128 uczestników ze Śląska,
Małopolski, Lublina, Warszawy oraz Wrocławia, w tym 87 członków Śląskiej OIIB.
Organizatorzy powierzyli autorytetom
w dziedzinie „szkód górniczych” opracowanie programu merytorycznego konferencji,
przygotowanie wykładów oraz ich wygłoszenie w czasie 45 do 90 minut. Komitet naukowy pod kierunkiem prof. ITB dra inż. Mariana Kawuloka przygotował 16 wykładów,
które wydano na 407 stronach materiałów
konferencyjnych.
Program został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszym dniu prezentowano wykłady objaśniające teoretyczny
opis zjawisk występujących na powierzchni w wyniku eksploatacji górniczej. W dniu
drugim w formie przykładowych obliczeń zademonstrowano w jaki sposób obliczyć: ruszt
fundamentowy, parcie gruntu na ściany
budowli, wpływ wygięcia terenu na pojedynczą ścianę, jak wyznaczyć siły dla prostej hali
o stalowej konstrukcji oraz przedstawiono

ObradyodbywałysięwzrewitalizowanymbudynkumaszynywyciągowejdawnejkopalniMichał-Szyb
KrystynwSiemianowicachŚląskich-Michałkowicach.Zdjęciezostałozrobioneobiektywem„rybieoko”

AndrzejNOWAK– PrzewodniczącyPZITBOddziałwKatowicachotwierakonferencję
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sposoby zabezpieczenia budynków ścianowych na wpływ nieciągłych deformacji terenu. Trzeci dzień był poświęcony kształtowaniu obiektów na terenach górniczych oraz
uwarunkowaniom prawnym. Program ten
stanowił zamkniętą tematykę związaną
z projektowaniem obiektów budowlanych
na terenach górniczych.
Szczególnie w drugim dniu po każdym
wykładzie w ramach dyskusji było wiele pytań do wykładowców o szczegółowe rozwią za nia pro ble mów kon struk cyj nych.
Efektem tej dyskusji jest wniosek o organizację kolejnej konferencji technicznej tematycznie skierowanej do wykonawców, inspek to rów nad zo ru oraz wła ści cie li
obiektów narażonych na wpływy deformacji terenu.
Obradom towarzyszyło 7 stoisk firm prezentujących materiały oraz programy komputerowe przydatne w pracy projektanta.
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WkonferencjiwziąłudziałRyszardTRYKOSKO–PrzewodniczącyPolskiego
ZwiązkuInżynierówiTechnikówBudownictwa

Opotrzebiezorganizowaniategospecjalistycznegoszkoleniazawodowego
świadczyławysokafrekwencja

Referatyprezentowanepodczaskonferencjistanowiłyzamkniętątematykęzwiązanązprojektowaniemobiektówbudowlanychnaterenachgórniczych

Obrady odbywały się w zrewitalizowanym budynku maszyny wyciągowej dawnej kopalni Michał – Szyb Krystyn w Siemianowicach
Śląskich – Michałkowicach. W budynku tym mieści się Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, które w formie stałej wystawy prezentuje oryginalną maszynę wyciągową o napędzie parowym, wiele starych fotografii z regionu Siemianowic Śląskich,
mundury górnicze i wiele drobiazgów towarzyszących dawnej pracy górników.
W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji na temat
projektowania obiektów na terenach górniczych organizatorzy gotowi są powtórzyć dotychczasową tematykę, jak również planują
o przygotowanie konferencji przeznaczonej dla przedstawicieli firm
wykonawczych i inspektorów nadzoru.
JANUSZ KRASNOWSKI

Powykładachtoczyłysiędyskusjenatematszczegółowychrozwiązańproblemówkonstrukcyjnych.
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MIASTO BYTOM
Bytom square ratuje siedzibę ZO BYTOM

Siedzibabanku,ogólnopolskasiećfitness, markowe sklepy i biura – Bytom
Squareotwierapodwoje.Zapraszaklientów i najemców powierzchni. Tym sa-

mym siedziba legendarnych Zakładów
Odzieżowych BYTOM została uratowana.Znówpracujątuludzie.Na razie 150,
a docelowopracęmaznaleźćtuok. 300
osób.
Kilka lat temu ZO Bytom przeniosły
produkcję garniturów do Tarnowskich
Gór,a siedzibęfirmydo Krakowa.Tymczasem budynek przy ul Wrocławskiej
nie był zagospodarowany i popadał
w ruinę.
W lutym tego roku przejęła go spółka
Studio AB z zamiarem zaadaptowania
na nowoczesnykompleks–BytomSquare,
w którymbędąmieściłysięsklepy,biura

i mieszkania. Inwestorowi zależało równieżna tym,bystylbudynkunawiązywał
do jegodawnejfunkcji–prostakoncepcja fasady ma wyrażać stonowany styl
i kojarzyćsięz garniturem.
Bytom Square składa się z 4 budynków o łącznej powierzchni 8640 m2.
7 listopada oddano do użytku pierwszą
część kompleksu – budynek u zbiegu
ulic Wrocławskiej i gen. Niedźwiadka
Okulickiego, gdzie mieści się m.in. siedzibabanku.Wkrótceotwartyzostanietu
też sklep spożywczy, a także oddział
ogólnopolskiej grupy fitness i znanego
producentamęskiejodzieży.

Osiedle Zalesie. Będą Nowe mieszkania w Bytomiu
64 nowe mieszkania, blisko lasu. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Bytom rozpoczyna budowę trzech budynkówprzy ul.Nowejw Miechowicach.
Będątopięciopiętrowedomyz piwnicamii miejscamido parkowania.W dwóch
znajdziesiępo 20mieszkańo różnejpowierzchni, a w trzecimwybudowanezostaną 24mieszkania.
Taka inwestycja to duża wartość dla
miasta. Jestem przekonany o sukcesie
tego projektu – mówił Damian Bartyla,
prezydentBytomia podczaspodpisania
umowy między TBS Bytom a firmą Dombudz Katowic,wykonawcąprac.
Oferta TBS-u dla przyszłych najemców jest zróżnicowana. W nowych bu-

dynkachznajdąsiękawalerki,mieszkania 2- i 3-pokojowe, a dla tych, którzy
potrzebują dużo miejsca i przestrzeni
– dwupoziomowe apartamenty składające się z 5 pokoi. Lokatorzy nowego
OsiedlaZalesiebędąmielido dyspozycji 65 miejsc parkingowych. Część będzie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
Niebawemrusząpraceprzy budowie
pierwszegobudynku,którymabyćgotowy z początkiem 2016 roku. Włożyliśmy sporo pracy w przygotowanie terenu pod tę inwestycję – mówi Magdalena Jelonek-Wiatr, wiceprezes TBS Bytom Sp.z o.o.Trzebabyłogouporządkowaći przygotowaćpod inwestycjępo-

przez m.in. przeprowadzenie modernizacjisieciwodociągowej,energetycznej
i gazowej.
Koszt budowy nowego osiedla oszacowanona 14mlnzł.Tokolejna inwestycjazrealizowana przezbytomskieTowarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom. Spółka wybudowała nowe domy
przy ul. Karpackiej w Szombierkach
i Hutniczejw Miechowicach.
Warto podkreślić, że budowa bloków
przy ul. Karpackiej została doceniona przezkapitułękonkursuJakośćRoku
Fundacji Qualitas. Bytomska inwestycja
otrzymałanagrodęw kategorii:JAKOŚĆ
ROKU–USŁUGA.Nagrodyzostanąwręczonew marcu 2015roku.

XVII GALA bUdOWNICTWA

Finałowymakcentem XVII GaliBudownictwabyłowręczenietytułuPRZYJACIELŚLĄSKIEGOBUDOWNICTWA,któryprzyznawanyjestosobomwybitnym
i zasłużonym.Tytułtenjestwyrazemuznaniadlaosób,którepoprzezswojądziałalnośćzawodowąi społecznąmająogromnywpływna jakośćżyciaw regionie
i kraju.W tymrokuwyróżnienietootrzymali(na zdjęciuod lewej)drn.med.WiesławDuda,AdamZdziebłoi GabrielaLenartowicz.Na pamiątkowejfotografiilaureaciw towarzystwieFranciszkaBuszki,TadeuszaWnukai Damiana Bartyli

IV edycja Konkursu „Śląskie budowanie” 2014

Oni budują i zmieniają
nasz region
Wieczór, 7 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w bytomiu nader wybitne osobowości, reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej, znaczących firm budowlanych, ludzi zaangażowanych
w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta XVII Gala budownictwa, którą zaszczycili swoją obecnością Adam
Zdziebło – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i przedstawiciele władz wojewódzkich
z I wicewojewodą Śląskim Andrzejem Pilotem oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzejem Gościniakiem, stanowiła ukoronowanie obchodów Święta budowlanych, na które w tym roku złożyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych oraz konferencja VI Śląskie forum Inwestycji i Nieruchomości 24 i 25 września w Katowicach.
Otwierając XVII Galę Budownictwa
Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa
Tadeusz Wnuk powitał wszystkich uczestników uroczystości w imieniu własnym, organizatorów, współorganizatorów i Rady
Patronackiej

– Serdecznie witam kadrę kierowniczą
organizacjiczłonkowskichŚląskiejIzbyBudownictwaorazindywidualnychi zbiorowych
członkówŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierów
Budownictwai PolskiegoZwiązkuInżynierów
i TechnikówBudownictwaw Katowicach.

Czyniętotakżewobecpozostałychsamorządówzawodowychi gospodarczychbudownictwa,ekologiii nieruchomościregionu, z którymi w 2008 roku utworzyliśmy
platformęwspółdziałaniajakoForumBudownictwaŚląskiego.
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lat,przywracającymożliwość
i założeniachNarodowegoPlanuRewitalinadawaniauprawnieńbudowzacji,a Gabriela Lenartowicz –PrezesZalanychw pełnymzakresiedla
rząduWojewódzkiegoFunduszuOchrony
inżynierów I stopniai w ograŚrodowiskai GospodarkiWodnejw Katoniczonym dla techników buwicach,przedstawiłaźródłai instrumentyfidownictwa.
nansowaniadalszejmodernizacjii rewitaliNaszestałeocenyotaczajązacjibudownictwamieszkaniowego.
cejnasrzeczywistościgospoWielcesobiecenimybardzopartnerską
darczej formułujemy coroczcodziennąwspółpracęz wojewódzkimiinnie wraz ze Stanowiskiem
stytucjami nadzoru państwowego. Witam
końcowymi Rekomendacjami
serdecznieJana Spychałę –ŚląskiegoWow trakciekolejnychkonferencji
jewódzkiegoInspektoraNadzoruBudowlamerytorycznychjako„Śląskie
negoi Waldemara Batugowskiego –ZaForum Inwestycji, BudownicstępcęOkręgowegoInspektoraPracywraz
twa,Nieruchomości”.Ostatnia
z NadinspektorAnetą Ranosz.
z nichodbyłasię 24i 25wrzeWysokaaktywnośćinwestycyjna samośnia br. w Wyższej Szkole
rządówterytorialnychorazichskutecznesięTechnicznejw Katowicach,a jej
ganiepo środkifunduszyunijnychna tencel
tematembyłoprzedsięwzięcie
tobardzoistotnyczynniksprawczykolejnych
programowe:–o dostosowaniu
kontraktówbudowlanychnaszychprzedsięwielkopłytowegobudownictwa
biorstwczłonkowskich.W ichimieniuPremieszkaniowegodo współczezydentWnukzłożyłserdecznesłowapodzięsnychwymagańi potrzeb.Tylkowania za dotychczasową współpracę
kow naszymregioniezamieszi powitałna Gali:Damiana Bartylę –Prekuje w nich blisko 1,5 mln
zydentaBytomia–jakowspółgospodarza
osób,a w Polsceponad 10mln. dzisiejszejuroczystości,Igora ŚmietańskieNastępnie Prezydent Wnuk
go –WiceprezydentaMiastaTychy,Pawzłożył podziękowania za udział
ła Gocyłę – ZastępcęPrezydentaMiasta
w tej kon fe ren cji, a tak że
Dąbrowa Górnicza, Wiesława Raczyńza tworzenie warunków wysoskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta
kiego wykorzystania potenChor zów, Wie sła wa Stam brow skie go –BurmistrzaMiastaLędziny.
XVII GalęBudownictwaotworzyłPrezydentaŚląskiejIzbyBudow- cjału produkcyjnego śląskich
organizacji budowlanych obecWyłączniez wielkąatencjąi szacunkiem
nictwaTadeuszWnuk
nym także na Gali: Andrzejowitamyreprezentującychbratniei wielce
Spośródnich,bardzogodneJubileusze
wi Pilotowi – I Wicewojewodzie Śląskiemu,
znaczącedlareformowaniagospodarkinaswojejdziałalnościobchodziływ tymroku:
Andrzejowi Gościniakowi – Przewodnicząrodowej,krajowei regionalneorganizacje
–XV-lecia–PolskaIzbaEkologiiw Kacemu Sejmiku Województwa Śląskiego,
poz ar ząd ow e, a wśród nich: Wik to ra
towicach,
–KonferencjatazostałaobjętaPatronaPiwowskiego –SekretarzaGeneralnego
–XX-lecia–ŚląskaIzbaPracodawców
temHonorowymprzezMinisterInfrastrukPolskiegoZwiązkuInżynierówi Techników
w Gliwicach.
turyi Rozwoju.(a konkretnieprzezPanią,
Budownictwa, wieloletniego PrzewodniSkładamyserdecznegratulacjeichwłaobecnieKomisarzUE–ElżbietęBieńkowczącego tego Związku, Stefana Czardzomstatutowymorazprzedsiębiorstwom
ską).
nieckiego –WiceprzewodniczącegoPolczłonkowskim.
Sekretarz Stanu tego resortu – Adam
skiego Związku Inżynierów i Techników
NadrzędnymcelemnaszejwspólnejdziZdziebło przekazałnamartykułwprowadzaBudownictwa,Grzegorza Pasiekę –Preałalności–mówiłPrezydentWnuk–pozojącyo projekcieKrajowejPolitykiMiejskiej
zesaZarząduPolskiejIzbyEkologiiw Kastajeniezmienniedalszereformowanieprocesów inwestycyjnych i budowlanych tak
w pracachlegislacyjnychRządui Parlamentujaki w praktycedziałalnościuczestników
tychprocesów.Jakiekonkretneefektyprzynosiw tymzakresietanaszawspólna działalność. Szczerze mówiąc, przez kilka
lat–bezskuteczne.Dopierow tymrokumamy powody do umiarkowanej satysfakcji.
W dokonanejnowelizacjiustawyPrawo
zamówieńpublicznychprzyjętokilkawnioskowanych przez nas rozwiązań prawnych,zapewniającychmożliwość:
–ograniczaniapraktykiprzedkładaniaofert
wykonawczycho cechach„cenyrażąconiskiej”,
–renegocjacjikontraktówbudowlanych
w sytuacjachniezależnychod wykonawcy,
np.wzrostupodatkówlububezpieczeń,
–wymaganiaod wykonawcówstosowaniakodeksupracy,np.w zakresiepłacyminimalneji stawkiroboczogodziny,
oraz ponoszenie solidarnej odpowiedzialnościwykonawcyi podmiotutrzeciego,
któryużyczyłreferencji.
Z koleiustawąderegulacyjnąz czerwca
br.,spełnionyzostałnaszwieloletnipostuTegoroczna uroczystośćodbyłasięw wypełnionejpo brzegiOperzeŚląskiejw Bytomiu
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towicach,Piotr Hrabiego –PrezydentaGalicyjskiejIzbyBudownictwa,organizatora
corocznych„ForumBudowlanych”w Zakopanem,Wiktora Pawlika –PrezesaRegionalnejIzbyPrzemysłowo-Handlowejw Gliwicach, organizatora konkursu „Marka
Śląskie”,Jacka Kwiatkowskiego –PrezesaZarząduZakładuDoskonaleniaZawodowegow Katowicach,organizatorastałych, licznych konferencji o kształceniu
zawodowymi instrumentachrynkupracy,
Zbigniewa Gieleciaka –PrezesaZarząduOkręgowejIzbyPrzemysłowo-Handlowej w Tychach, organizatora konferencji
o perspektywachfinansowychUE.
Jeszczewyższymwykładnikiemnaszej
aktywności,jakoorganizacjipozarządowych
jestorganizowaniew naszymregionieEurop ejs kieg o Kong res u Gos pod arc zeg o
przez Grupę PTWP SA i Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich PrzedsiębiorstwprzezRegionalnąIzbęGospodar-

Laureacinagrodyi Tytułu:ŚLĄSKAWIELKANAGRODABUDOWNICTWA

Laureacitytułu„Autorytet- Budownictwai GospodarkiŚląskiej”

cząw Katowicach,którąreprezentujedzisiajWiceprezes–Marek Myśliwiec.
Z równiewielkąatencjąi szacunkiemserdeczniewitamyPana dr. Jana Sarnę –Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgiiim.prof.ZbigniewaReligi,
wyższąkadręnaukowąnaszegoregionu,
a wśródnich:prof. dr. hab. Andrzeja Barczaka h.c., prof. dr. hab. inż. Januarego
Bienia, dr. n.med. Wiesława Dudę i kanclerzaWłodzimierza Mitoraja.
Witamy serdecznie Ks. Kan. Piotra
Brzą ka li ka, jak o przyjac iela i opiek una śląskiejspołecznościbudowlanej,a takżePana Henryka Blidę z rodziną,stalepamiętając o zasługach i dokonaniach dla
naszejIzbyŚP.Ministeri PrezydentBarbaryBlidy.
Obowiązkiem moralnym każdego środowiskagospodarczegopracodawcówjest
wspieranieorganizacjispołecznych.NieprzypadkowowięcpartneremspołecznymIzby,
którąreprezentuję,a takżedzisiejszejGali

jestRegionalna FundacjaPomocyNiewidomymw Chorzowie,prowadzącaswojadziałalnośćjużod ponad 22lat.Witamserdecznie Nor ber ta Gal lę, współz ałoż yc iela
i nieprzerwaniePrezesaZarządutejFundacji.Wewspólnymimieniuskładamypodziękowaniabardzowieluzacnymosobomi instytucjom wspomagającym działalność
Fundacji.
Po wystąpieniu Prezydenta Wnuka nastąpiła uroczystość uhonorowania zasłużonych osób „Medalami za długoletnią
Służbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, Odznakami Honorowymi Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla Budownictwa”, Odznakami Honorowymi „Zasłużony
dla Budownictwa” i „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” oraz Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla województwa Śląskiego”.
Kolejnym punktem programu XVII Gali Budownictwa było wręczenie Nagród i Tytułów
konkursu „Śląskie Budowanie”, będącego

Po razkolejnynadanoi wręczonopodczasGaliTytułyHonorowewrazz Medalem„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”wybitnympostaciomtworzącymhistorięgospodarcząbudownictwaregionui kraju
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W swym wystąpieniu Franciszek Buszka stwierdził: –Tytułu„PrzyjacielŚląskiegoBudownictwa”–wyróżnienie,ustanowionei przyznawanepo razczwartyprzezForumBudownictwaŚląskiegojest
wyrazemszacunkudlawybitnychpostacizeświatapolityki,gospodarki,naukii kultury.Jestwyrazemuznaniadlaosób,którepoprzez
swojądziałalnośćzawodowąi społecznąmająogromnywpływna jakośćżyciaw regioniei kraju.
Honorujemyosobywybitnei zasłużone.W naszejciekaweji odpowiedzialnejdziałalnościzawodowej–począwszyod:przedsiębiorcówtworzącychstanowiskapracy,projektantów,inspektorównadzoru,kierownikówbudów,funkcjonujemyw zależnościod:inwestorów,
organówpaństwa,władzustawodawczych,władzysamorządowej,
różnychdziedzinnaukii zawodów.Nazywamytootoczeniembudownictwa.O jakościtegootoczeniadecydująludzie.
Zgadzamsięz powiedzeniemŚPprof.Kuleszy,że„żadneprawo,sytuacjanieprzeszkadzająludziommądrzesięporozumiewać
i szukaćdobregorozwiązania”.
Todobrypowód,bypodziękowaćtakimludziom–nazywającich
przyjaciółmiśląskiegobudownictwa.
KolegiumForumBudownictwaŚląskiego,wyrażającopinięcałegośrodowiska,z ogromnąprzyjemnościąhonorujedziśosoby,którestanowiąwzórdo naśladowaniai w pełnizasługująna Tytuł„PrzyjacielŚląskiegoBudownictwa”.

zadaniem publicznym Zarządu Województwa Śląskiego. Celem tego konkursu jest dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa
śląskiego poprzez:
– publiczną prezentację ważących dla regionu oraz sprawnie, terminowo i profesjonalnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
– wy róż nia nie Ślą ską Wiel ką Na gro dą Budownictwa inwestorów tych przedsięwzięć organizacji wykonawczych i produk 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.
Nagrody i Tytuły: ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA wręczyli laureatom I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Przewodniczący Sejmiku województwa
śląskiego Andrzej Gościniak z udziałem
gospodarzy Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusza Wnuka i Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa Fran cisz ka
Buszki.
Nagrody i Tytuły otrzymały: Miasta Bytom
i Dąbrowa Górnicza, przedsiębiorstwo
BANIMEX z Będzina, Dąbrowskie Wodociągi, przedsiębiorstwo KRAK-CHEM,
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej z Bytomia, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „PARTNER”
z Lędzin, P.W. DACHBUD Roman Dyduch
z Łazisk Górnych i Zakład Budowlano Remontowo Instalacyjny Andrzej Milewicz
z Chorzowa
Kapituła konkursu uważa niezmiennie, że
istotny wpływ na sprawność procesów inwestycyjnych i budowlanych ma indywidualny
profesjonalizm działalności zawodowej,
kreatywność i przedsiębiorczość. Doceniając publicznie osoby o tych właśnie walorach, których wspólnym wykładnikiem
jest „kompetencja”, Kapituła konkursu nadaje nagrody indywidualne z Tytułem: „Au-

torytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”
w trzech kategoriach:
– Zarządzanie rozwojem miast,
– Zarządzanie organizacjami budowlanymi i nieruchomościami,
– Sprawna administracja publiczna.
Tytuł „Autorytet- Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” w tym roku otrzymali:
Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii w Katowicach, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć
w uroczystości, Marian Hacuś – Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.,
Włodzimierz Mitoraj – Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, józef
Wycisk – Redaktor Radia Katowice SA, janusz Krasnowski – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, dr Kazimierz
Konieczny – Dyrektor Oddziału Śląskiego
Instytutu Techniki Budowlanej, Andrzej
Kalus – Prezes Zarządu Agencji Nieruchomości i Budownictwa „PROMIKS” Sp. z o.o.,
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross – Politechnika Śląska, Wydział Architektury. Roman Olszewski – Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.
Zabierając głos w imieniu nagrodzonych
Marian Hacuś dziękując za wyróżnienie powiedział m.in. żetetytułysądowodemtegoconajbardziejcieszy,żenaszapracajest
zauważalna.JednocześniezłożyłŚląskiej
IzbieBudownictwai organizacjomz niąstowarzyszonym,życzeniasukcesówna forum
publicznymi zawodowym.Środowiskobudowlanebardzotegopotrzebuje.
Po raz kolejny nadano i wręczono podczas Gali Tytuły Honorowe wraz z Medalem
„Osobowość Budownictwa Śląskiego”
wybitnym postaciom tworzącym historię
gospodarczą budownictwa regionu i kraju.
Sylwetki laureatów tego wyróżnienia przestawił Prezydent Ślaskiej Izby Budownictwa
i Przewodniczący Forum Budownictwa Śląskiego Tadeusz Wnuk. Tytułu i Medale
otrzymali:
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• prof. dr hab. inż. january Bień,
• Arkadiusz Hołda,
• Marian Ostapczyk
Finałowym akcentem uroczystości było
wręczenie tytułu PRZYjACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA.
Sylwetki laureatów tego wyróżnienia
przestawił Przewodniczący Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i wiceprzewodniczącego Forum Budownictwa Śląskiego Franciszek Buszka.
Tytuły wręczyli Prezydent Ślaskiej Izby
Budownictwa i Przewodniczący Forum Budownictwa Śląskiego Tadeusz Wnuk, Przewodniczący Śl. Okręgowej Izby Inż. Budownic twa i wi ce prze wod ni czą cy Fo rum
Franciszek Buszka z udziałem współgospodarza Gali, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli.
Tytułu otrzymali:
• Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
• Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
• dr n. med. Wiesław Duda – Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach.
Dziękując za wyróżnienie laureaci powiedzieli m.in.:
Adam Zdziebło: – Aniniebyłobytejnagrody,animniebytuniebyło,gdybynieWy,
ciwszyscyktórzyna codzieńzajmująsię
funduszamieuropejskim.Mogętuwymienić
przykładowo firmę Banimex z Będzina,
DrogbudczyIntercorz Zawiercia,któradokończyłasłynnymostw Mszaniena A1i tylko dzięki tej współpracy mogę stać tu
przed wamii odbieraćtakizaszczytnylaur,
któregow życiusięniespodziewałem.
Gabriela Lenartowicz: – Jestemniezwyklewzruszona docenieniemmojejpracy,ale
rozumiem,żejesttouhonorowaniecałego
WojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiska,wszystkichjegopracowników,człon-

XVII GALA bUdOWNICTWA

Uroczystości XVII GaliBudownictwazakończyłwspaniaływystępartystówOperyŚląskiejw Bytomiu

kówzarządui radynadzorczej.Staramysię
od latuczynićnaszregionbardziejprzyjaznynietylkodlaśrodowiska,aledlaludzi,
którzysąw centrumtegośrodowiska.Myślę,żetoconaszłączyz branżąbudowlanątosąwyzwania,którejużod kilkulat,a teraz w w szczególności przed nami stoją.

Myślę,żetuw Bytomiuniemuszęmówićjak
ważna jesttroskao rewitalizacjęnaszychmiastw troscetakżeo godneżycieludzi.
Dr n.med. Wiesław Duda – Dziękuję
za wyróżnienie.Od latstaramsię,byśląska
medycyna była zauważalna i urologia
na Śląskujestwiodącaurologiąw Polsce

i niemamysięczegowstydzić.Myślę,żebudowai powstawanienowychplacówekmedycznychdasatysfakcjewszystkimpaństwu,
a tym,którzytampracują,również.
Uroczystości XVII Gali Budownictwa zakończył wspaniały występ artystów Opery
Śląskiej w Bytomiu oraz bankiet.

Na bankieciemożnabyłodzielićsięwrażeniamiz kolejnejGali
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W swej działalności, powstałe 6 lat temu, Forum Budownictwa Śląskiego może liczyć na osoby, które nie są związane wprost z sektorem budownictwa, ale w miarę swoich możliwości starają się zawsze wspierać te działania.
Ich zawodowa i społeczna aktywność tworzy przyjazny klimat i sprzyjające przedsiębiorcom warunki do prowadzenia działalności inwestycyjnej i budowlanej. Nadając zaszczytny

Tytuł
„PRZYJACIEL
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”
Forum, reprezentujące śląską społeczność budowlaną, wyraża szacunek i uznanie dla wyróżnionych.
Tytuły wręczyli: Prezydent Ślaskiej Izby Budownictwa
i Przewodniczący Forum Budownictwa Śląskiego Tadeusz Wnuk,
Przewodniczący Śl. Okręgowej Izby Inż. Budownictwa i wiceprzewodniczący Forum Franciszek Buszka
z udziałem współgospodarza Gali, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli.

ADAM ZDZIEBŁO
SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
za tworzeniesystemowychwarunkówzapewniającychwysoceefektywnewykorzystanieśrodkówFunduszyEuropejskichorazza osobisty,wymiernywkładw rozwójregionuśląskiego.

Laudacja
W gronietegorocznychlaureatówjestSekretarz
Stanuw MinisterstwieInfrastrukturyi RozwojuPan
AdamZdziebło.Samorządowiec,polityk.Człowiek
przedsiębiorczy,energiczny,skutecznyw działaniu.
PanMinistermatu,na Śląskuswojewymiernepowodydo dumy:
–Naukowo-DydaktyczneCentrumNowychTechnologii–PolitechnikaŚląska,
–CentrumDydaktyczno-NaukoweNeofilologiiUniwersytetuŚląskiegow Sosnowcu.
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W Jastrzębiu:
–modernizacjadrogiwojewódzkiej 937,
–rozbudowaHaliWidowiskowo-Sportowej.
SąteżŻorskiepowodydo satysfakcji:
–rozbudowaSzkołyMuzycznej,
–obwodnicadlaŻori Rybnika,
–remontdrogikrajowejnr 81.
InwestycjetemiaływielkiewsparciePana Ministra.
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GABRIELA LENARTOWICZ
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
za wysoceprofesjonalnei efektywnezarządzanie strukturami Wojewódzkiego
Funduszu orazza osobistywkładw rozwójregionuśląskiegow zakresieochrony
i kształtowaniaśrodowiska.

Laudacja
Wśródtegorocznychlaureatówtytułu:„Przyjaciel
ŚląskiegoBudownictwa”jestPaniGabrielaLenartowicz–PrezesZarząduWojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Przewodniczykonwentowiwojewódzkichfunduszy
w Polsce.DoświadczonaradnaSejmikuŚląskiego.

W pracyzawodowejbliskiesąPaniPrezeszagadnieniazwiązanez finansowanieminwestycjiw infrastrukturęi ekologięorazzarządzaniefunduszamieuropejskimi.
Zawszepełnastarańi troskio to,cona Śląskunajważniejsze–ochronęśrodowiskanaturalnego.
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DR N. MED. WIESŁAW DUDA
DYREKTOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. PROF. E. MICHAŁOWSKIEGO
W KATOWICACH
za wysoce profesjonalne organizowanie
projektowania, finansowania, realizacji
kompleksowej rozbudowy i modernizacji
Szpitala Specjalistycznego im. prof.
E.MichałowskiegowKatowicachorazza
osobistywkładnaukowywrozwójpolskiej
urologii.

Laudacja
Tytułem„PrzyjacielŚląskiegoBudownictwa”dziękujemyPanudr.WiesławowiDudzie–dyrektorowiszpitalaSpecjalistycznegoim.prof.Michałowskiegow Katowicach.
PanWiesławDudatowybitny,pełenzawodowej
pasji,specjalistaurolog,z bogatymdorobkiemnaukowym.CzłonekPolskiegoi EuropejskiegoTowarzystwaUrologicznego.
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Kierujeszpitalem,któryjestwizytówkąŚląska,bowiemjakojedenz niewieluw krajuwykonujewysokospecjalistyczneusługimedycznew zakresie
urologii.
DrWiesławDudaleczymetodamikonwencjonalnymi,skalpelem,laseremalerównieżciętymjęzykiemstawiającnas„do pionu”,gdyniedbamy
o zdrowie.

LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE bUdOWANIE” – 2014

Laureaci tegorocznej edycji Konkursu „Śląskie Budowanie, którego organizatorem jest Śląska Izba
Budownictwa. Konkurs organizowany jest przy współpracy państwowych i samorządowych władz
województwa śląskiego, Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, samorządów gospodarczych i zawodowych oraz organizacji pozarządowych, które utworzyły platformę współdziałania
Forum Budownictwa Śląskiego.

ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
– 2014
Nagrody i Tytuły wręczali:
IWicewojewodaŚląskiAndrzej Pilot
PrzewodniczącySejmikuwojewództwaśląskiegoAndrzej Gościniak
zudziałemgospodarzyPrezydentaŚląskiejIzbyBudownictwaTadeusza Wnuka
iPrzewodniczącegoRadyŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa
Franciszka Buszki

MIASTO BYTOM
w kategorii zarządzanie rozwojem miast
•za stworzenieBytomskiejStrefyAktywnościGospodarczeji kolejnychprzedsięwzięćtworzącychwarunkiwysocewymiernego rozwoju inwestycyjnego miasta w latach 2012-2014.
Nagrodę odebrał Damian Bartyla – Prezydent Miasta
Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej to specjalnie wyodrębniony obszar inwestycyjny, odpowiadający na zapotrzebowanie inwestorów, skierowana głównie dla sektora MŚP.
Kluczowe znaczenie Strefy to wzrost poziomu inwestycji,
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, pozytywny
wpływ na przedsiębiorczość i kreowanie nowych miejsc
pracy.
BSAG ma na celu ożywienie gospodarcze aktualnie niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych. Powołanie BSAG
poza zwiększeniem możliwości zagospodarowania nieużytków
przyczynia się również do powstania nowych miejsc pracy oraz
nowych form działalności gospodarczych, głównie małych i średnich firm.
Inne przedsięwzięcia w mieście to:
• Przebudowa budynku dawnego internatu na cele mieszkalne – Bytom ul. Zielna 25A
• Przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku
przy ul. Piekarskiej 92
• Moderniza
cja buBudownictwa
dynku zespołu spor
towego (44)
przy 2013
I Liceum
Forum
Śląskiego
59
Ogólnokształcącym – Strzelców Bytomskich 11
• Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 46 – Bolesława Prusa 10.
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX
SP. Z O.O. W BĘDZINIE
•zarealizacjęprzedsięwzięćinwestycyjnychbudownictwadrogowego,mostowegoikolejowego,atakżezaosiągniętąwysokąpozycjęrynkowąwsektorzeregionalnegoikrajowego
budownictwa.
Nagrodę odebrał Zbigniew Wójcik -– Doradca Zarządu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. powstało w 1992 roku.
Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie: budownictwo inżynieryjne – budowa
mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów i murów oporowych, budownictwo drogowe
i kolejowe, wytwarzanie oraz montaż mało i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, budownictwo hydrotechniczne,
roboty wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane, ziemne
wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami stalowymi, wyburzeniowe i przygotowanie terenów pod inwestycje.
Firma usługi wykonuje terminowo, solidnie i fachowo. Ostatnie ważne, potrzebne, wzorowe realizacje Banimex to: przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza / Tryńcza – Przeworsk – budowa mostu kolejowego nad
rzeką Wisłok, / Kędzierzyn Koźle – budowa mostu na Odrze,
/ Jaktorów – budowa skrzyżowania dwupoziomowego.

MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA
w kategorii zarządzanie rozwojem miast
•zaprofesjonalneprzygotowanieirealizacjęprzedsięwzięciainwestycyjnego:„Budowa budynków mieszkalnych
z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie
Górniczej”.
Nagrodę odbierał Paweł Gocyła
– Z-ca Prezydenta Miasta
W Dąbrowie Górniczej przyjęto zasadę, że mieszkanie
socjalne powinno być nie tylko tanie w utrzymaniu, ale również zapewniające warunki do godnego w nim zamieszkania.
Budynek dwusegmentowy z jest „bezobsługowy” w użytkowaniu. Każde mieszkanie ma oddzielne liczniki zużycia mediów. Budynek spełnia ustawowe zapisy dotyczące lokali socjalnych. Jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepełnosprawne (dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych).
W sąsiedztwie zlokalizowano parking na 29 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 684,52 m2, powierzchnia
użytkowa 1642,44 m2, a kubatura budynku 5969,01 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 10 miesięcy.

60 Forum Budownictwa Śląskiego (46) 2014

LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE bUdOWANIE” – 2014

KRAK-CHEM SP. Z O.O.
•za realizacjęprzedsięwzięćinwestycyjnychbudownictwawielkokubaturowego,mieszkaniowegoi obiektówużyteczności
publicznej,a takżeza osiągniętąwysokąpozycjęrynkową
w sektorzeregionalnegoi krajowegobudownictwa.
Nagrodę odebrał TADEUSZ ZAJĄC – Prezes Zarządu
Krak-chem jest w branży budowlanej od ponad 10 lat. Ale
już z dużym dorobkiem zrealizowanych inwestycji: osiedli
mieszkaniowych, biurowców, hoteli, obiektów użyteczności
publicznej.
Firma specjalizuje się w robotach żelbetowych wykonywanych w systemie szalunków wielowymiarowych, oraz robotach wykończeniowych o podwyższonym standardzie (apartamenty, hotele, biurowce, itp.).
Począwszy od Zarządu Spółki, poprzez kadrę inżynierów,
techników, specjalistów oraz pracowników produkcyjnych
w firmie pracują ludzie kompetentni, doświadczeni, w większości od wielu lat związani z branżą budowlaną. Kadra ta
we współpracy z wieloma sprawdzonymi partnerami (podwykonawcami) z zakresu pokrewnych branż jest w stanie
podejmować się świadczenia szerokiego spektrum usług budowlanych. Wszystkie zadania inwestycyjne wykonywane
są z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii
i optymalnych metod zarządzania, w możliwie najkrótszym
terminie.

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
•zaprofesjonalneprzygotowanieirealizacjęprzedsięwzięcia
inwestycyjnego:„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Centrum w Dąbrowie Górniczej”.
Nagrodę odebrał ANDRZEJ MALINOWSKI
– Prezes Zarządu
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa uznał
Oczyszczalnię Ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej za „Budowę roku 2013”.
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. to firma nagradzana za aktywne działania na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stosowanie najwyższych standardów
w dziedzinie ochrony środowiska.
Dąbrowskie Wodociągi to nowoczesna organizacja, która konsekwentnie realizuje podstawowe zadania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Dąbrowy Górniczej, największej gminy województwa śląskiego.
Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Podnosi wartość firmy uwzględniając głosy jej interesariuszy, Stawia na partnerstwo w stosunkach z mieszkańcami, troskę o środowisko naturalne i wysoki poziom kultury
zarządzania. Jest silnie kapitałowo firma, bliską środowisku, rozwijającą się w tempie zapewniającym spełnianie zmiennych oczekiwań rynku. Lider wśród firm wodno-kanalizacyjnych osiągający porównywalne rezultaty do wiodących firm europejskich
tego segmentu usług.
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEj
„PARTNER” Sp. z o.o. z Lędzin
•za profesjonalneprzygotowaniei realizacjęprzedsięwzięciainwestycyjnego:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”.
Nagrodę odebrał Prezes PIOTR BUCHTA
Głównym celem projektu było wzmocnienie spójności
gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód
i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta
Lędziny do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym
samym przyczynienie się do realizacji celów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Przedsiębiorstwo Partner zrealizowało ambitny program
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
na terenie Gminy Lędziny, to także projekt pn „Budowa sieci
wodociągowej w Lędzinach”. W 2013 roku otwarto oczyszczalnię Ziemowit

MIEjSKI ZARZĄD ZIELENI
I GOSPODARKI KOMUNALNEj W BYTOMIU
•za profesjonalneprzygotowaniei realizacjęprzedsięwzięciainwestycyjnego:„Przebudowa zieleni w zabytkowym
parku im. F. Kachla w Bytomiu”
Nagrodę odebrała Dyrektor EWA NAZAREWICZ
W wyniku realizacji inwestycji usunięto ponad 7000 ton różnego rodzaju odpadów, zbudowano dwie nowe wyspy
na stawie, trzy tarasy widokowe, posadzono 242 drzewa, 1189 szt. krzewów, 3605 roślin wodnych, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 242 drzew i wykonano nowe trawniki. W rezultacie otrzymano cenny przyrodniczo obszar
o powierzchni 5,17 ha, dzięki czemu mieszkańcy mogą spędzać czas w miłym, spokojnym i pięknym zakątku miasta.
Wszystkie te działania przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy wizerunku tego miejsca i spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta. Odnowiony staw północny wraz
z otoczeniem stanowi doskonały plener dla różnego rodzaju imprez kulturalnych. W ubiegłym roku zorganizowano w parku występy zespołów młodzieżowych, solisty operowego oraz górniczej orkiestry dętej, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Ponadto nieodpłatnie udostępniano rowery wodne i łódki, którymi można było popływać po stawie. W kolejnych latach również
planuje się organizację wielu imprez i festynów, czego wcześniej
nie można było zrealizować w tym rejonie parku. Zapewni to okolicznym mieszkańcom rozrywkę, pozwoli na miłe spędzenie czasu wolnego oraz wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie.
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ZAKŁAD
BUDOWLANO-REMONTOWO-INSTALACYjNY
ANDRZEj MILEWICZ W CHORZOWIE
•zarealizowanieprzezZakładrobótinstalacyjnychwzasobach
mieszkaniowychdlainwestorówzterenuwojewództwaśląskiego,zeszczególnymuwzględnieniemdziałańproekologicznychprzyczyniającychsiędoograniczanianiskiejemisji.
Nagrodę odebrał ANDRZEJ MILEWICZ – Właściciel
Firma specjalizuje się w wykonawstwie robót instalacyjnych
w najnowszych technologiach montażu, istnieje 15 lat.
Zatrudnia wysokiej klasy fachowców. Cieszy się zaufaniem
i uznaniem na rynku.
Firma zajmuje czołowe miejsce na rynku instalacyjnym
w okręgu województwa śląskiego i nie tylko. Zatrudnia 23 pracowników na pełnym etacie.
Firma specjalizuje się w wykonawstwie robót instalacyjnych
w najnowszych technologiach montażu: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci zewnętrzne wod.-kan., modernizacji węzłów c.o.
i c.c.w. z opomiarowaniem i opracowaniem dokumentacji, konserwacji instalacji budynków mieszkalnych, utrzymania Pogotowia Awaryjnego przez 24 godziny, czyszczenie sieci zewnętrznej i wewnętrznej z wywozem nieczystości płynnych, robotach
ogólnobudowlanych,.
Współpracuje z trzema biurami projektowymi z każdej
branży zrzeszonymi w Izbie Inżynierów. Partnerzy handlowi to:
TA HYDRONICS, DANFOSS, GRUNDFOS.

P.W. DACHBUD Roman Dyduch
z Łazisk Górnych
•zadługoletniąrealizacjęusługdekarskichibudowlanych
gwarantującąprofesjonalnewykonywaniezlecanychrobót.
Nagrodę odebrał Prezes ROMAN DYDUCH
Firma świadczy usługi dekarskie od ponad 20 lat. Przeszkolona, wykwalifikowana kadra, nieustannie wzbogaca
swoja wiedzę fachową. Aktywny członek Beskidzkiego Klubu
Dekarskiego.
DACHBUD wykonuje roboty zgodnie z tajnikami sztuki ciesielskiej i dekarskiej. Firma oferuje usługi w zakresie konstrukcji
drewnianych, poszyć dachowych z takich materiałów jak:
dachówka, gont, blacha, papa, ocieplenia stropodachów
i dachów skośnych, remonty starych dachów, montaż okien
dachowych.
Oferta firmy jest nieustannie wzbogacana. W okresie
zimowym zajmuje się nie tylko usługami dekarskimi, ale także
odśnieżaniem dachów domów jednorodzinnych i firm. Teraz
firma Dachbud oferuje nową usługę – budowę domów od podstaw.
Przedsiębiorstwo DACHBUD zostało rekomendowane
przez firmę FAKRO.
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autorytety–ludzie,którzytakpotrafiąoddziaływaćna otoczenie,byw sposóbtwórczyjezmieniać,byswojapracą,zaangażowaniem,pasjątworzyćwarunkidlaefektywnegorozwojusamorządu,instytucji,przedsiębiorstwa,a poprzeztowpływaćna obliczeregionui kraju.imbardziejbrakujenamautorytetów,z tymwiększażarliwościąi satysfakcjąstaramysięjeodkrywać.

Nagrodę wraz z tytułem
„AUTORYTET − BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
otrzymuje

MARIAN HACUŚ
Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.

za wysoce profesjonalne organizowanie realizacji
kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych
budownictwa drogowego regionu i kraju
Z „DTŚ” związany od 2001 r., początkowo jako główny koordynator realizacji i nadzoru, następnie dyrektor kontraktów oraz wiceprezes Zarządu.
Większość aktywności zawodowej związany z budownictwem.
Kierował projektami rozbudowy układów komunikacyjnych w Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie Górniczej.
Brał udział w opracowywaniu koncepcji infrastruktury
gospodarczej, społecznej województwa oraz wielu strategicznych projektów o charakterze regionalnym.
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WŁODZIMIERZ MITORAj
Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

za wysoce profesjonalne i wieloletnie tworzenie
warunków ekonomiczno-finansowych
rozwoju inwestycyjnego
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
Najdłużej urzędujący kanclerz wyższej uczelni w Polsce. Pełni te funkcje od 1979 roku. Od wielu kadencji jest
członkiem Senatu Uniwersytetu Ślaskiego. Kieruje administracja i gospodarką uczelni Finanse, inwestycje, remonty, techniczne zabezpieczenie procesu kształcenia. Wielkiej klasy profesjonalista.
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jÓZEF WYCISK
Redaktor Radia Katowice SA

za wysoce profesjonalne i wieloletnie
dziennikarstwo ekonomiczne,
przyczyniające się do reformowania prawa
i praktyki procesów inwestycyjno-budowlanych
Specjalizacja dziennikarska: prawo, ekonomia, rynek.
Tytuły audycji, które współredaguje: Masz prawo, Sakiewka, Suma – mówią same za siebie. Odpowiedzialność za słowo, dobry, oszlifowany niczym brylant, latami pracy, dziennikarski warsztat. W 2004 r. otrzymał
Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii I TV za reportaż
„Kiedy śmierć pomaga żyjącym”. Nagrodzony Złotym
Laurem Umiejętności i Kompetencji oraz Śląską Nagrodą Jakości.
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jANUSZ KRASNOWSKI
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

za profesjonalną, wieloletnią pracę zawodową
w projektowaniu i realizacji inwestycji,
rzeczoznawstwa budowlanego
oraz aktywną działalność w samorządach
zawodowych i gospodarczych
budownictwa regionu i kraju
Z budownictwem związany od 1957 roku. Bogate doświadczenie zawodowe. W swoim dorobku ma m.in. opracowanie systemu regionalnej prefabrykacji wielkoblokowej w Tychach oraz przystosowanie jej do realizacji
na terenach eksploatacji górniczej. Rzeczoznawca budowlany, inspektor nadzoru, arbiter przy Urzędzie Zamówień
Publicznych. Człowiek wielkich społecznych i zawodowych
zasług, nieustający w swej aktywności.
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Dr KAZIMIERZ KONIECZNY
Dyrektor Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej

za profesjonalne i wieloletnie kierowanie
Oddziałem Śląskim, Instytutu Techniki Budowlanej,
liczne autorskie publikacje naukowo-techniczne
i ekspertyzy oraz aktywną działalność
w samorządach zawodowych i gospodarczych
budownictwa regionu i kraju
Rzeczoznawca budowlany Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a od 1991 także rzeczoznawca z listy wojewody śląskiego. Znakomity fachowiec,
autor 85 publikacji naukowo technicznych oraz licznych
konferencji merytorycznych. Aktywny członek Ślaskiej Izby
Budownictwa, wykładowca Wyższej Szkoły Technicznej.
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ANDRZEj KALUS
Prezes Zarządu Agencji Nieruchomości i Budownictwa „PROMIKS” Sp. z o.o.

za wysoce wymierne osiągnięcia zawodowe
i naukowe w zakresie prowadzenia
i audytu inwestycji, działalności projektowej
i rzeczoznawstwa majątkowego
Rzeczoznawca majątkowy, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu inwestycji, działalności projektowej, wykonawstwie inwestycyjnym i bankowości. Członek Honorowy kilkunastu polskich i zagranicznych
stowarzyszeń zawodowych z dziedziny wyceny nieruchomości oraz członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych w Londynie.
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Dr hab. inż. arch.

KLAUDIUSZ FROSS

Politechnika Śląska, Wydział Architektury

za wieloletnie prowadzenie badań jakościowych
w projektowaniu architektonicznym
budynków o różnych funkcjach
oraz dotychczasową działalność naukowa
i projektową
Architekt, właściciel pracowni projektowej Euro Projekt Dr Fross, autor ponad 300 projektów: obiekty
mieszkalne, biurowe, handlowe, rekreacyjne, medyczne, przemysłowe. Twórca metody badań przedprojektowych „w 8-krokach” oraz metody badań weryfikacyjnych po zrealizowaniu obiektu „w 7-krokach”.
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ROMAN OLSZEWSKI
Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice

za wysoce profesjonalne,
wieloletnie kierowanie i zarządzanie działalnością
architektoniczno-budowlaną
w administracji państwowej i samorządowej
miasta Katowice oraz aktywną współpracę
z samorządami zawodowymi i gospodarczymi
budownictwa regionu
Człowiek – instytucja katowickiej urbanistyki. Zna
wszystkie niuanse prawa budowlanego i postępowań administracyjnych. Kierował pracami Zespołu Usług Projektowych dla Katowic, Chorzowa, Świętochłowic. Długie lata pracy, bogactwo wiedzy i doświadczeń.
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Historia kraju, regionu, czy wreszcie konkretnej dziedziny życia, nie jest niczym innym jak biografią ludzi ponadprzeciętnych, niewpisanych w szablony codzienności.
Twórczych, przedsiębiorczych, energicznych. To oni są źródłem rozwoju, wzorcem
do działania dla innych. Takich ludzi honorujemy podczas naszych dorocznych Gali.

Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
PROF. DR HAB. INŻ. jANUARY BIEŃ
SENATOR RP V KADENCJI 2001-2005
REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ W LATACH 2005-2008
DYREKTOR INSTYTUTU INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

LAUDACjA
Z PanemProfesoremJanuarymBieniem,któryza kilkaminut odbierze Medal, miałem zaszczyt pracować w Senacie V kadencjiw latach 2001-2005–wspominałw swejlaudacjiTadeuszWnukPrezydentŚląskiejIzbyBudownictwa.
PanProfesorprzewodniczyłSenackiejKomisjiOchrony
Środowiska.
Znaproblemyekologii,jestw tejdziedziniewybitnymautorytetem.
Ponad 40-letniadziałalnośćdydaktycznaProfesoratocała,wielkaprzestrzeńszerokorozumianejinżynieriiśrodowiska.
Piastowałi nadalpełniodpowiedzialne,czywręczkluczowestanowiskaw organizacjinaukii dydaktyki.
W PolitechniceCzęstochowskiejutworzyłInstytutInżynieriiŚrodowiska,pełniącw nimdo dziśfunkcjęDyrektora.
W zeszłymrokunadanoPanuProfesorowiJanuaremuBieniowigodnośći tytułDoktoraHonorisCausaPolitechnikiCzęstoc hows kiej – uczeln i, któr ej był Rekt or em w latach 2005 – 2008. Człow iek o bog at ej osob ow oś ci
i niezaprzeczalnychdokonaniach.
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
ARKADIUSZ HOŁDA
PREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA REALIZACJI BUDOWNICTWA
HOLDIMEX SP. Z O.O. W KATOWICACH
ZAŁOŻYCIEL WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ
ZAŁOŻYCIEL TELEWIZJI TVS

LAUDACjA
KiedyrodziłasięTelewizjaSilesianiewieluwierzyłow jej
sukces.Telewizjajesttrudnymprzedsięwzięciem,a wejście
na rynekjeszczetrudniejsze.DziśTVSmaswojedobremiejscena medialnejmapie–stwierdziłw swymwystąpieniuTadeuszWnuk.
TosukcesPanaArkadiuszaHołdy–człowiekabiznesu,Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa
HOLDIMEXsp.z o.o.– pierwszejdeweloperskiejfirmyna Śląsku,założonejw 1987roku.
A więcpierwszafirmadeveloperska,pierwszaprywatna telewizja i... pierwsza prywatna uczelnia techniczna
na Śląsku–WyższaSzkołaTechnicznazałożonaw 2004
roku.
Ilew tymryzykaprzedsiębiorcy,alejednocześnieilepasji,byzmieniaćobliczeŚląska,z marzeniami,aleefektywnie,z sukcesem.
Jesteśmypełniuznania.
WyrazemtegojestwyróżnieniePanaArkadiuszaHołdyTytułemwrazz Medalem„OsobowośćBudownictwa
Śląskiego”
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Tytuł Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
MARIAN OSTAPCZYK
WICEPRZEWODNICZĄCY PZITB ODDZIAŁ W KATOWICACH

LAUDACjA
Nieczęstosięzdarza,żeczłowiekcałeswojeżyciezawodowewiążez jednym,jedynymmiejscem.
Dla Pana Mariana Ostapczyka równe pół wieku pracy
w TechnikumBudowlanymw Bytomiuminęłojakmiesiąc,jak
rok–mówiło laureacietytułuTadeuszWnuk.
Ponad 50latwypełnioneobowiązkamikierownika,zastępcydyrektora,dyrektora,aleteżwypełnionemiłością
do tegomiejsca,do młodzieży,do powinnościdydaktycznych.
JakowspółautorOlimpiadyWiedzyi UmiejętnościBudowlanych,której 27edycjaodbywasięaktualnie,PanMarian
Ostapczykwie,jakąwartośćmafachowawiedzaw tejtrudneji odpowiedzialnejbranży.
PanMarianOstapczykjestobecniewiceprzewodniczącym
PolskiegoZwiązkuInżynierówi TechnikówBudownictwaOddziałw Katowicach.
Służy swoim bogatym doświadczeniem zawodowym
i społecznym,zasługującna uznaniei szacunekkolejnego
pokoleniamłodzieży.
Toprawdziwa„OsobowośćBudownictwaŚląskiego”
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„MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
medalewręczyłwojewoda Andrzej Pilot
ZŁOTY:

Teresa Żabińska –KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowa
Stałasięprekursoremirealizatoremwielunowoczesnychrozwiązań
ekonomiczno-gospodarczych.JejdoświadczeniejestnadalwykorzystywanewpracySpółdzielni.

Helena Poks –KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowa
Jestdobrymorganizatorempracy,pracownikiemowysokiejkulturzeosobistejiżyczliwości,
szanowanaprzezprzełożonych,lubianaprzezwspółpracownikówiczłonkówSpółdzielni.
Barbara Kuch –KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowa
Wysokiejklasyspecjalistazzakresuekonomii,przezwielelatbyłagłównymfilaremwopracowywaniu
strategiiekonomiczno-gospodarczejSpółdzielni.Nadalsłużyswojąwiedząidoświadczeniem.
Zdzisław Grzebyk –KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowa
Nadzorujepraceremontowesieciiwszelkiemodernizacje.Nadzorowałbudowędziesiątków
nowoczesnychstacjiwymiennikówciepła,wymianętradycyjnychsiecikanałowychnanowoczesne.
Ludwika Barnaś –KatowickaSpółdzielniaMieszkaniowa
Pracujenastanowiskuplastyka.Jestosobąbardzopracowitą,uczynną,lubianąikoleżeńską.talent,
życzliwośćdlaludziirzetelnośćwykonywanychprac.
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MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOjU
„ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”
wręczyłwojewoda Andrzej Pilot

Joanna Chmielowska –ChorzowskaSpółdzielniaMieszkaniowa
kierownikAdministracjiOsiedla„ŻołnierzyWrześnia”
Henryk Góralczyk –ChorzowskaSpółdzielniaMieszkaniowa
kierownikAdministracjiOsiedla„ChorzówBatory”
Bożena Szaleniec –ChorzowskaSpółdzielniaMieszkaniowa
kierownikAdministracjiOsiedla„Centrum”
Wszystkie te osoby mają znaczny udział w osiągnięciach ChSM w ostatnich latach
w tym w konsekwentnie realizowanym programie termomodernizacji,
który sprawił, że ponad 99% zasobów
zostało w tym zakresie zmodernizowanych.
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„ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA”
wręczyliwojewoda Andrzej Pilot
oraz Prezydent Izby i członek Kapituły tego wyróżnienia Tadeusz Wnuk

Ireneusz Majewski –SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Przyjmującw1993r.stanowiskoPrezesa–DyrektoraSosnowieckiejSpółdzielniMieszkaniowejzastał
spółdzielniewbardzotrudnejsytuacjigospodarczo-finansowej.Poczterechlatachprogramtenzostałwpełni
zrealizowanycopozwoliłospółdzielnistaćsięstabilnymidobrzefunkcjonującymorganemgospodarczym.
Iwona Szoławska – SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Jestspecjalistąds.organówsamorządowych,kancelariiilokaliużytkowych.Potrafistworzyćdobrąatmosferę
wpracyinienaganniekształtowaćstosunkimiędzyludzkie.
Maria Jamróz – SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
JakoKierownikDziałuCzynszówposiadabardzodobreprzygotowaniezawodowe.Nazajmowanymstanowisku
dałasiępoznać,jakodobryorganizatorpracy.
Halina Stryszowska – SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Bardzodobrzeznazagadnieniagospodarkizasobamimieszkaniowymi.Jestdobrymorganizatorempracy,
wymagającymwstosunkudosiebieipodległychjejpracowników.długoletniaisumiennapraca.
Urszula Sroczyńska – SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Ściślezwiązanazdziałalnością„KlubuZiemowit”wSosnowcuwzasobachSosnowieckiejSpółdzielni
Mieszkaniowej.Cieszysięwielkimuznaniemmieszkańców.Równocześniezaangażowanajestwdziałalności
ZwiązkówZawodowych„Budowlani”przySosnowieckiejSpółdzielniMieszkaniowej
ipełnifunkcjęPrzewodniczącegow/wzwiązków.
Grzegorz Molęda – SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Posiadadużeumiejętnościkierowaniazespołempracowników– pełnifunkcjejakobrygadzista.
Mabardzodobrykontaktzlokatoramispółdzielni.
Włodzimierz Lis – SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Jeststolarzemzdużymdoświadczeniemzawodowym.Wprzypadkuawariijestdodyspozycjikierownictwa
zakładuibezwzględunaczasimiejscewykonujepracęniezwiązanązjegozakresemobowiązków.
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ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEj”
wręczyliwojewoda Andrzej Pilot
orazPrezydent Tadeusz Wnuk, członek Kapituły tego wyróżnienia

Jan Kwietniak –SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Posiadaumiejętnościorganizowaniapracywprawidłowyirzetelnysposób.Jestambitny,
uzupełnianabieżącowiedzęfachową.Z-caDyrektorads.TechnicznychiZ-caPrezesa.
Wiesława Szram –SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
GłównyKsięgowy,Członekzarzadu.dajesiępoznaćjakobardzodobryorganizatorpracy.
Dobreprzygotowaniezawodowe,bieżącezapoznawaniesięznowymiprzepisamipozwala
naprowadzeniewłaściwejgospodarkifinansowejspółdzielni.
Jadwiga Majdzik –SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Doskonalepotrafiplanowaćpracęsobiejakipodległejjejgrupiepracowników.
WSosnowieckiejSpółdzielniMieszkaniowejjestZ-cąGłównegoKsięgowego.
Mabardzodobrykontaktzczłonkamispółdzielniorazdziałaczamispołecznymi.
Mirosława Bonczar –SpółdzielniaMieszkaniowaMETALURGwDąbrowieGórniczej
Aktywniewłączasięwdziałaniawpierająceinicjatywymłodzieży.Inicjujedziałaniasłużącewspieraniu
programównarzeczochronyśrodowiska.WspółuczestniczywprowadzeniuakcjaCzysteLasy,
któraorganizowanajestodwielulatprzezmieszkańcówSpółdzielni.
Jacek Niedziela –SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa
Współdzielnijestzatrudnionynastanowisku– kierowca-operator.
Zawszedyspozycyjny,dobryfachowiec.
Janusz Walnik –SosnowieckaSpółdzielniaMieszkaniowa;bogatawiedzatechniczną.
Potrafiwykonaćwieleinnychpracktóresąniezbędneczyeksploatacjizasobówmieszkaniowych.
Dbaopowierzonemienie,wysokiepoczucieodpowiedzialności.
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„ZA ZASŁUGI DLA WOjEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
wręczyłPrzewodniczącySejmikuWojewództwaŚląskiegoAndrzej Gościniak
ZŁOTA:

Halina Zdrzałek –SpółdzielniaMieszkaniowawŚwiętochłowicach
JestpracownikiemSpółdzielniod1980r.Bogatedoświadczeniezawodowe.
Alina Seifried –SpółdzielniaMieszkaniowawŚwiętochłowicach
WSpółdzielniMieszkaniowejwŚwiętochłowicachod1981r.Od1991r.pełniobowiązki
KierownikaDziałufinansowo-księgowego,Z-cyGłównegoKsięgowego.
SREBRNA:
Bożena Chruszcz –SpółdzielniaMieszkaniowawŚwiętochłowicach
ZatrudnionawSpółdzielniMieszkaniowejwŚwiętochłowicachod1985r.Wpełnirealizuje
oczekiwaniamieszkańcówzasobówspółdzielczychwzakresierozliczaniaopłatiwkładówmieszkaniowych.
Justyna Nonas –SpółdzielniaMieszkaniowawŚwiętochłowicach
JestpracownikiemSpółdzielniMieszkaniowejwŚwiętochłowicachod27lat.
Od1997r.pracujenastanowiskust.Specjalistyds.finansowo-księgowych.
Wykazujesięwysokimpoziomemfachowejwiedzy,
dużymzaangażowaniemorazrzetelnościąwrealizacjipowierzonychjejobowiązków.
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„Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

Fot.zarchiwum„DTŚ”S.A.

DTŚkontraktG2wGliwicach,budowatuneluwrejonieulicDworcowaiZwycięstwa

Fot.KrzysztofKrzemiński

AutotradaA1,odcinekBełk-Świerklany

DTŚkontraktZ3,Z4wZabrzu,wiaduktnadDTŚdopołączeniazul.Roosevelta

Fot.zarchiwum„DTŚ”S.A.

„Drogowa Trasa Średnicowa” Spółka Akcyjna w Katowicach jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu procesem inwestycyjnym w obszarze budownictwa
drogowego. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją oraz projektowanie.
Powołana w 1993 roku realizuje głównie wykonywanie
działań niezbędnych dla realizacji najważniejszej inwestycji regionalnej w zakresie budowy systemu komunikacyjnego, jaką jest Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice.
Od 1999 roku DTŚ jest zadaniem sześciu powiatów miejskich, przez które przebiega. Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia na podstawie porozumienia realizacja DTŚ
przejęta została od Zarządów poszczególnych miast przez
Zarząd Województwa Śląskiego. „DTŚ” S.A. na podstawie
umowy powierniczej pełni funkcję inwestora zastępczego.
Dro go wa Tra sa Śred ni co wa o pla no wa nej dłu go ści 31,3 km, która ma połączyć Katowice z Gliwicami obecnie przebiega przez sześć miast od węzła z ul. Kujawską
w Gliwicach poprzez Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, do węzła z ul. Murckowską w Katowicach. Jest
to prawie 26 km trasy na dominującym w aglomeracji śląskiej kierunku ruchu drogowego wschód-zachód. W sierpniu br. oddano do użytku ok. 3 km odcinek DTŚ Z3, Z4 w Zabrzu, natomiast w listopadzie br. – 2,8 km odcinek DTŚ G1
w Gliwicach, który połączył Trasę z autostradą A1.
Pozostaje do wybudowania ostatni śródmiejski odcinek
DTŚ w Gliwicach od węzła z ul. Kujawską do DK-88 (kontrakt G2) o długości 5,6 km.
Niezależnie od tego Spółka wykonuje na terenie Województwa Śląskiego usługi konsultingowe dotyczące kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, których odbiorcami
są dysponenci środków publicznych oraz podmioty komercyjne. Z powodzeniem uczestniczy w przetargach na zarządzanie inwestycjami i pełnienie usług inżyniera kontraktu.
Ważniejsze pozyskane w ten sposób zlecenia to „Zarządzanie projektem Funduszu Spójności 2006/PL/16/C/PT/001
w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Bełk – Świerklany, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót – w okresie zgłaszania VAT i rozliczenia kontraktu”, „Zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego i koordynacja realizacji
budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Syców – węzeł Walichnowy (A1)” oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.: „Układ komunikacyjny dla
terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Etap I i II faza 1”. Spółka świadczy usługi konsultingowe oraz nadzoru
inwestorskiego dla takich miast jak: Katowice, Chorzów, Ruda Śląska i Zabrze.
Firma zatrudnia w większości pracowników technicznej,
ekonomicznej i prawnej obsługi inwestycji. W skład zespołu wchodzą osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru w specjalnościach
występujących w budownictwie komunikacyjnym, inżynieryjnym oraz ogólnym oraz specjaliści w zakresie kontraktowania robót i usług, w tym przeprowadzania procedur przetargowych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych
instytucji finansowych i polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych, eksperci o umiejętnościach z zakresu planowania, kosztów i analiz oraz spraw terenowo-prawnych.

Fot.KrzysztofKrzemiński

tel. (32) 250 29 04, 250 24 93, 250 45 32
fax (32) 250-12-30
e-mail: sekretariat@dts-sa.pl
http://www.dts-sa.pl

DrogaekspresowaS8,Syców– Walichnowy

