DODATKOWE INFORMACJE
Termin realizacji: inwestycja zakoczona,
budynki oddane do uytkowania
Cena 1m2 brutto 6700 z
Miejsca parkingowe w garau podziemnym,
wielostanowiskowym z komórk: do 36000 z

Katowicka Spódzielnia
Mieszkaniowa

Liczba piter: 3

ul. Klonowa 35c, 40-168 Katowice
Biuro sprzeday na terenie osiedla:
ul. Puaskiego 34/1, Katowice
tel. 32 208 47 40 (39)
zarzad@ksm.katowice.pl

Rekreacyjna Dolina to nowoczesny
kompleks mieszkaniowy, zlokalizowany
w bliskim ssiedztwie Doliny Trzech
Stawów. Skada si z czterech
trzypitrowych budynków – mieszkania
s gotowe do sprzeday – z miejscami
postojowymi w garaach podziemnych.
Wokó osiedla w bliskiej odlegoci
dostp do infrastruktury socjalnej,
drogowej i szeroko rozwinitej
na wysokim poziomie sieci
gastronomicznej. W pobliu znajduj si
szkoy, przedszkola, obka, banki,
biblioteki, uczelnie wysze.
Niewtpliwie najwikszym atutem
osiedla jest najatrakcyjniejsza
lokalizacja w centrum Katowic
w bliskoci ponad 400-hektarowego
Katowickiego Parku Lenego Doliny
Trzech Stawów. Gwarantowany
dostp do wielkich obszarów zieleni

Lokalizacja:
ul. Puaskiego, Osiedle Paderewskiego, Katowice

usytuowanych nad stawami z unikaln
flor i faun, trasy rowerowej,
rolkostrady i inne ogólnodostpne
obiekty sportowe np. basen,
korty tenisowe, nowoczenie
wyposaone miejsca zabaw dla dzieci,
modziey i inne. Projekt charakteryzuje
si nowatorsk architektur
reprezentujc najwysze standardy
europejskie. Architekci zaprojektowali
nowoczesn bry budynków na wzór
fal, tak by nawizywaa do gównych
atutów okolicy – stawów i zieleni.
Do mieszka parterowych przynale
rozlege tarasy. Przy mieszkaniach
na wyszych kondygnacjach znajduj
si przestronne, nowoczesne balkony
z lumonami. Struktura budynków
obejmuje mieszkania 2-, 3i 4-pokojowe o powierzchni
od 57 do 85 m kw.

www.rekreacyjna-dolina.pl

Oferta obejmuje mieszkania
zrealizowane w stanie
deweloperskim. Budynki wyposaone
w urzdzenia dwigowe dostpne
z poziomu ''0'' i garay podziemnych.
W garaach podziemnych do kadego
miejsca postojowego
przynaley zamykana komórka
gospodarcza.
Rekreacyjna Dolina to nowa
inwestycja Katowickiej Spódzielni
Mieszkaniowej.
Skierowana szczególnie dla klientów
cenicych sobie cisz, spokój
oraz dostp do rekreacji.
Nowoczesna architektura, wysoki
standard zastosowanych materiaów
oraz niesamowita rekreacyjna
okolica, sprawiaj, e Rekreacyjna
Dolina jest idealnym miejscem
do zamieszkania.

Wesoych wit Boego Narodzenia
oraz wszelkiej pomylnoci
w yciu osobistym i pracy zawodowej,
w nadchodzcym Nowym Roku
wszystkim czonkom:
lskiej Izby Budownictwa
lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Katowickiego Oddziau Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa
i kolejnych uczestników „Forum Budownictwa lskiego”,
wspópracujcym firmom,
pracownikom administracji pastwowej
i samorzdowej wszelkich szczebli
oraz przyjacioom
ycz
Przewodniczcy
Katowickiego Oddziau Polskiego
Zwizku Inynierów i Techników
Budownictwa

Przewodniczcy Rady lskiej
Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa

Prezydent
lskiej Izby Budownictwa

Andrzej Nowak

Franciszek Buszka

Tadeusz Wnuk
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DT na finiszu
Kierownictwo lskiej Izby Budownictwa
na placu budowy Drogowej Trasy rednicowej

LSKI DZIE BUDOWLANYCH – 2015

Podzikowania
za zawodowe
osignicia
i wzorow prac

Organizatorzy uroczystoci Franciszek Buszka i Tadeusz Wnuk

Tradycyjne, uroczyste obchody
„l skie go Dnia Bu dow la nych
– 2015”, które s wspólnym przedsiwziciem samorzdów zawodowych
i gospodarczych budownictwa regionu, które w lutym 2008 roku utworzyy platform wspódziaania jako

Forum Budownictwa lskiego,
reprezentujc ponad 40 tysicy kadry inynierów technicznych i blisko 300 organizacji gospodarczych,
tym razem odbyy si 13 padziernika br. w Centrum Kongresowym
w Katowicach.

Spotkanie to odbywajce si w zacnym gronie spoecznoci budowlanej byo okazj do podzikowa
za zawodowe osignicia, za wzorow prac, za spoeczn postaw.
Organizatorzy uroczystoci Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej
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Medalem zotym Za Dugoletni Sub zosta wyróniony Jan Jeziorowski – z-ca Prezesa Spódzielni Mieszkaniowej Miechowice
i Irena Koodziej – Kierownik Dziau Ekonomicznego Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej

Izby Inynierów Budownictwa, wiceprzewodniczcy Forum Budownictwa
lskiego Franciszek Buszka i Prezydenta lskiej Izby Budownictwa,
Przewodniczcy Forum Budownictwa
lskiego Tadeusz Wnuk serdecznie
podzikowali za przyjcie zaproszenia i serdecznie powitali:
Grzegorza Matusiaka oraz Pana
Jana Rzymek – Posów na Sejm
RP i Czonków Sejmowej Komisji
Gospodarki,
Witolda Klepacza – Czonka Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
Wicewojewod lskiego – Gabriel Lenartowicz,
Mariusza Haadyja – Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
Olgierda Dziekoskiego – Sekretarza Stanu Kancelarii Prezyden-

ta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisawa Komorowskiego w latach 20102015, a take Wiceministra w latach 2000-2001 w Mi ni ster stwie
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa i 2007 do 2010 w Ministerstwie Infrastruktury, koordynujc wanie
sprawy budownictwa i gospodarki
przestrzennej, od wielu lat wspópracujcego ze rodowiskiem budowlanym naszego regionu.
Serdecznie powitano wadze samorzdowe województwa oraz miast
naszego regionu:
Michaa Czarskiego – Radnego
Sejmiku Województwa lskiego,
Przewodniczcego Komisji Budetu,
Skarbu i Finansów, Marszaka województwa lskiego w latach 20022006, Sa wo mi ra Bro dzi skie -

Medal srebrny Za Dugoletni Sub otrzymaa Joanna Koch – Kubas – Prezes Zarzdu Spódzielni Mieszkaniowej Miechowice w Bytomiu
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go – Dyrektora Kancelarii Sejmiku
Województwa lskiego, Kazimierza
Karolczaka – Czonka Zarzdu Województwa lskiego, Katarzyn
Dziób – Zastpc Prezydenta Miasta Zabrze, Damiana Bartyl – Prezydenta Miasta Bytom, Miosza Steca – Zastpca Prezydenta Miasta
Tychy ds. Infrastruktury, Eugeniusza
Kapuniaka – Wójta Gminy arnowiec, Bo e n Gol da mer -Ka pa  – Dyrektora Wydziau Infrastruktury lskiego Urzdu Wojewódzkiego,
Ann Domalsk – Kierownik Referatu Oceny Projektów 2 Wydziau Euro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Regionalnego Urzdu Marszakowskiego.
Organizatorzy powitali równie wadze krajowych i regionalne instytucje
ochrony rodowiska i budownictwa:
Dorot Zawadzk- Stpniak – Zastpc Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Panem Jerzym
Swatoniem – Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi oraz Panem
Wojciechem Stawianym – Ekspertem w tym Funduszu, Magorzat Kuchn – kierownika Zespou
Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Obchody „lskiego Dnia Budowlanych – 2015” wraz z konferencj merytoryczna byy czci skadow
programu „V Europejskiego Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw”.
Bardzo serdecznie powitano Tadeusza Donocika – organizatora tego
tak znaczcego przedsiwzicia, Wi-
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Uhonorowani Odznakami Ministra Gospodarki „Za zasugi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej”

Wyrónieni Odznakami Honorowymi Ministra Infrastruktury „Za zasugi dla Budownictwa”

ceministra w Rzdzie Jerzego Buzka,
Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej i Prezesa regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Serdecznie powitano te reprezentujcych krajowe organizacje pozarzdowe budownictwa: Stefana
Czarnieckiego – Wiceprezesa Polskiej Izby Inynierów Budownictwa,
dr. in. Krzysztofa Kuczyskiego – Zastpc Dyrektora ds. Bada

i Innowacji Instytutu Techniki Budowlanej, Elbiet JaniszewskKuropatw – Czonek Prezydium
Komitetu Naukowo-Technicznego
Gospodarki Energetycznej NOT, Mikoaja Machulika – Sekretarza Rady lskiej Okrgowej Izby Architektów RP, Prezydenta Galicyjskiej Izby
Budownictwa Piotra Hrabiego.
Przewodniczcych Okrgowych
Izb Inynierów Budownictwa Adama

Podhoreckiego – Przewodniczcy
Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB,
Mieczysawa Grodzkiego – Przewodniczcy Rady Mazowieckiej OIIB,
Andrzeja Pawowskiego – Z-ca
Przewodniczcego Rady Dolnolskiej OIIB, Mieczysawa Molenckiego – Z-ca Przewodniczcego Rady Opol skiej OIIB, Ja nu sza
Kurzyc – Czonek Rady Opolskiej
OIIB, Witolda Isalskiego – Czonek
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Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarzdy Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej, Zastpca Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa wyróniony zosta Odznak „ZA ZASUGI DLA ROZWOJU
GOSPODARKI RP”

Rady Opolskiej OIIB, Jerzego Sylwestrzaka – Czonek Rady Opolskiej
OIIB, Jana Bobkiewicza – Z-ca
Przewodniczcego Rady Zachodnio po mor skiej OIIB, Ju sty n
Just – Skarbnik Zachodniopomorskiej
OIIB, Wacawa azarczyka – Czonek Rady OIIB, Tadeusza Kanasa – Czonek Rady OIIB,
Jak co roku wyrazem uznania
za w wzorowa prac byy wrczone
Medale za dugoletnia Sub Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaki Honorowe Ministra Gospodarki „Za zasugi dla rozwoju gospodarki
Rzeczypospolitej”, Odznaki Honorowe Ministra Infrastruktury „Za zasu-

Odznak „ZA ZASUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RP” otrzyma
Artur Komor – Prezes Zarzdu Zakadu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom

gi dla Budownictwa”, Odznaki Honorowe „Za zasugi dla woj. lskiego”,
Odznaki Honorowe „Zasuony dla
Budownictwa” i „Zasuony dla gospodarki komunalnej”.
Gabriela Lenartowicz – wicewojewoda lski wrczajca odznaczenia
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej zabierajc gos stwierdzia m.in.
e w najbliszym czasie bdziemy
sta przed wdraaniem zmian w ustawie antysmogowej jeli ona bdzie
miaa przynie oczekiwany efekt
w postaci poprawy stanu powietrza,
co szczególnie odczuwamy w naszym
województwie, to musimy w sposób
niezwykle intensywny przygotowywa

Odznak Honorowa „Zasuony dla Budownictwa” otrzyma Jan Jamrozik – wiceprezes Zarzdu Zakadu Budynków Miejskich sp. z o.o. Bytom
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si z punktu widzenia zwikszenia
efektywnoci energetycznej w budynkach, aby ekologiczne ogrzewanie
stao si wydolne ekonomicznie dl gospodarstw domowych.
– Pierwsze kroki takie najwaniejsze, czciowo zostao ju zrobione
siami lskich budowlaców. Tymi
krokami zmierzamy do tego by nasze
osiedla mieszkaniowe byy bardziej estetyczne, czyste jeli chodzi o otoczenie i powietrze. ycz Pastwu odkrywania nowych rozwiza, wymiany
nowych praktyk i gratuluj wszystkim
nagrodzonym i odznaczonym.
Zabierajc gos wiceminister gospodarki Mariusz Haadyj powiedzia, e
na co dzie zajmuje si kontaktami z organizacjami przedsibiorców, ale jest
to kontakt bardzo roboczy na eksperckim poziomie. – W zwizku z tym pomylaem, e przy dzisiejszej okazji dobrze by byo powiedzie co bardziej
uroczystego. Natknem si na cytat
Steva Jobsa „Jedyn rzecz która
dawaa mi siy by i cigle do przodu
byo to e kocham to co robi” .
Przedsibiorcy s to osoby, którym
si chce pracowa bo inaczej wybrali
by atwiejsza ciek kariery i ycia
zawodowego. Doskonale radz sobie za rów no w iden ty fi ko wa niu
szans jak i zmaganiu si z przeciwiestwami. Racjonalne podejcie
do biznesu nie raz byo powodem tego, e wychodzilimy jako Polska
z cikich sytuacji such nog. Dzisiej szy dzie jest ta kim dniem,
w którym chcielibymy pokaza t
wdziczno i podkreli to e Pastwa prac doceniamy.
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Uroczystoci wita Budowlanych odbyway si w Centrum Kongresowym w Katowicach

W czasie uroczystoci wrczone zostay nagrody i tytuy laureatom Konkursu „lskie Budowanie 2015”,
który jest zadaniem publicznym Marszaka i Zarzdu województwa lskiego.
Kapitua Nagród i Wyrónie lskiej
Izby Budownictwa uhonorowaa Nagrod wraz z Tytuem: „AUTORYTET
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
LSKIEJ Leszka Dziub – waciciela firmy Przemysowo- Budowlanej
LECHBUD.
Leszek Dziub dzikujc za wyrónienie powiedzia, e to wyrónienie
utwierdza go w tym e chyba obra
wa ci w dro g mo je go y cia.
– Cae ycie powieciem wykonawstwu w budownictwie. Zaczynaem od modego chopaka po technikum w Tarnowskich Górach Po 20
latach otwarem firm LECHBUD,
któ ra zaj mo wa a si usu wa niem
szkód górniczych. Obecnie realizujemy budownictwo wielorodzinne
i budujemy osiedla domków jednorodzinnych w Bytomiu. Ja to co robi ko cham i cza sa mi jak mam
stres to wjedam na budow ubieram buty gumowe i tam si najlepiej
czuj.
Kapitua Nagród i Wyrónie Konkursu „lskie Budowanie” uhonorowaa
Tytuem wraz z Medalem „OSOBO-

WO BUDOWNICTWA LSKIEGO” Tadeusza Donocika – prezesa
Zarzdu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Prezes Tadeusz Donocik stwierdzi,
e nie jest przyzwyczajony do otrzymywania wyrónie, a to jednak troch wzrusza. – To Pastwu nale
si podzikowania, e jestemy tu razem, e Kongres sta si dodatkow
okazj, eby pogbi wspóprac naszych rodowisk, bo budownictwo
jest bardzo wan czci gospodarki. Mymy próbowali z Tadeuszem
Wnukiem I Franciszkiem Buszka
w zmieniajcej si rzeczywistoci
lat 90. województwa lskiego, które byo w stanie katastroficznym
w sensie gospodarczym, tworzy
wizj przemian. Te wizje tworzylimy
na forach gospodarczych dwa razy
w roku – pierwsze odbyo si jesieni 1990 roku, a póniej przeksztaciy si w fora europejskie. Chciaem
pokaza, e nic nie wzio si z sufitu, to bya ewolucja, dojrzewanie, dorastanie, zdobywanie dowiadcze,
by wspólnie osiga lepsze rozwizania dla Polski, dla lska.
Bardzo dzikuje moim przyjacioom
za to, e troch przewartociowali moj osob i w ten sposób zobowizali
mnie eby jeszcze te 3 lata do koca kadencji jeszcze popracowa.

Gabriela Lenartowicz – wicewojewoda lski

Wiceminister gospodarki Mariusz Haadyj
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ

LESZEK DZIUB
MENADER, FACHOWIEC, SPOECZNIK

Kapitua Nagród i Wyrónie lskiej Izby Budownictwa uhonorowaa Nagrod
wraz z Tytuem: „AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ
Leszka Dziub – waciciela firmy Przemysowo-Budowlanej LECHBUD

Laudacja wygoszona przez Tadeusza Wnuka
Przewodniczcego Kapituy
W cigu 20 lat firma Przemysowo – Budowlana w Bytomiu
LECHBUD, liczca na pocztku zaledwie kilka osób, osigna
status redniego przedsibiorstwa. Staa si znaczca na trudnym, konkurencyjnym rynku budowlanym.
Jest to miar zawodowego i osobistego sukcesu waciciela
firmy Pana Leszka Dziub. Jest on autorytetem dla szerokiego
grona osób, które znaj jego zasugi, umiejtnoci menederskie, fachow wiedz. Znaj te jego aktywne zaangaowanie w proces integracji rodowiska gospodarczego.
Pan Leszek Dziub jest take jednym z tych, którzy niezwykle efektywnie potrafi czy biznes z dziaalnoci charytatywn.
Jako czowiek wraliwy i empatyczny dobrze zna pojcie spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Nie marnuje czasu bo wie,
e raz utracony jest nie do odzyskania. Ceni wic kad chwil,
która daje poczucie sensu i publicznego poytku.
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Jego wsparcie dla wielu instytucji spoecznych, placówek
owiaty, domów dziecka, misji duszpasterskich zawsze spotyka si z szacunkiem i wdzicznoci. Za osignicia zawodowe i postaw moraln wyróniany i nagradzany. Zoty Laur
Umiejtnoci i Kompetencji, lska Nagroda Jakoci, Marka
– lskie, a dzi Tytu „ Autorytet Budownictwa i Gospodarki
lskiej”. Ma Pan Leszek Dziub swój twórczy wkad w rozwój
regionu. Ma serce dla Bytomia, o czym wiadczy jego zaangaowanie w rozwój i promowanie miasta. Pan Leszek Dziub
jest m.in. Tytularnym Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezesem jej bytomskiej Delegatury, czonkiem Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa, czonkiem lskiej Izby Budownictwa.
Dzikujemy mu dzi za jego prac i dziaalno spoeczn
przekonani, e zyska ni wielkie uznanie caej spoecznoci
budowlanej.
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OSOBOWO
BUDOWNICTWA LSKIEGO

TADEUSZ DONOCIK
TWÓRCA HISTORII POLSKIEJ PRZEDSIBIORCZOCI
Kapitua Nagród i Wyrónie Konkursu „lskie Budowanie” uhonorowaa Tytuem
wraz z Medalem „OSOBOWO BUDOWNICTWA LSKIEGO”
Tadeusza Donocika – Prezesa Zarzdu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Laudacja wygoszona przez Franciszka Buszk
Wiceprzewodniczcego Kapituy
Przedsibiorczo – sowo, które Tadeusz Donocik powtarza niestrudzenie,
tumaczc jego gboki sens. Sowo wane, sowo klucz, którego znaczenie, jak
sdz, trafnie i jednoczenie symbolicznie charakteryzuje bogat dziaalno
i drog zawodow Tadeusza Donocika. Bo Tadeusz tworzy histori polskiej przedsibiorczoci, tego wanego fundamentu rozwoju ekonomicznego, przemian spoecznych, a jeszcze szerzej cywilizacyjnych regionu i kraju.
Od zawsze wyraa przekonanie, e mae i rednie firmy to szansa i droga
do gospodarczego sukcesu. To przekonanie lego u podstaw powstania Regionalnej Izby Gospodarczej, której Tadeusz Donocik jest zaoycielem, twórc i nieprzerwanie Prezesem. RIG to dzi jedna z najwikszych i najprniej dziaajcych organizacji samorzdu gospodarczego w Polsce. Jako pierwsza Izba w kraju
wyróniona Polsk Nagroda Jakoci.
Tadeusz Donocik posiada wielki talent zarzdczy i organizacyjny.
Kreuje ide efektywnej wspópracy z przedstawicielami instytucji rzdowych, samorzdowych, przedsibiorcami zarówno w regionie, kraju, a take zagranic.
Z wielk osobist kultur ukada relacje z otoczeniem.
Zawsze postpuje zgodnie z wartociami etycznymi.
Ma silny charakter. Potrafi odwanie mówi o sprawach trudnych, o progach,
barierach zakócajcych zdrowy rytm gospodarki. Nie naley jednak do malkontentów. Wskazuje sposoby rozwizywania skomplikowanych problemów. Posiada bowiem wiedz i znajomo wszelkich uwarunkowa spoeczno-prawnych.
Wie co znaczy „da”, ale te wie co znaczy „spenia” te dania.
Ma dowiadczenia z pracy jako wiceminister w rzdzie Premiera Jerzego Buzka.
Do modych mówi: równaj do najlepszych, konkuruj skutecznie, stawiaj sobie ambitne cele, realizuj je z uporem i konsekwencj, miej wyobrani i cier-

pliwo. I zjednuje sobie modych. Jest inicjatorem projektu: „Modzi kontra lski rynek pracy”. Dziki jego zaangaowaniu wielu absolwentów lskich uczelni otrzymao zatrudnienie, dua grupa sporód nich rozpocza wasn dziaalno gospodarcz.
Czsto Tadeuszu zastanawiamy si w czym tkwi fenomen Twojej niespoytej energii? Co jest ródem tego ognia zapau i wytrwaoci? Czy jest jednoznaczna odpowiedz? Lubisz trudne wyzwania. Mówisz nam o tym, podejmujc si coraz to nowych przedsiwzi.
Wiele lat temu, u progu transformacji, z inicjatywy Tadeusza Donocika powstaa prestiowa ju dzi instytucja Laurów Umiejtnoci i Kompetencji. Jest
Tadeusz Donocik wspótwórc lskiej Nagrody Jakoci. Jako uznany autorytet wskazuje najlepsze wzorce przedsibiorczoci godne naladowania.
Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw, odbywajcy si w tym
roku po raz pity, którego obrady wanie trwaj, to te dzieo Tadeusza Donocika. Zarówno Kongres, jak wszystkie inne, cenne inicjatywy jego twórcy, zrodzi si z przekonania, e sektor maych i rednich przedsibiorstw, w którym
funkcjonuje równie tak wiele firm budowlanych ma wielkie znaczenie dla spoecznego dobrobytu. Za powstajce w wyniku obrad rekomendacje dla wadz,
stanowi swoiste wytyczne jak wspiera i umacnia polsk gospodark.
Pan Prezes Tadeusz Donocik, za swoj prac, za wieloletni dziaalno, za ponadprzecitne zasugi, za wzorowe wywizywanie si z powierzanych mu wanych funkcji, zyska powszechne uznanie, w tym take wielki szacunek spoecznoci budowlanej.
To wielka przyjemno wrczy Ci Tadeuszu zaszczytny Tytu Honorowy wraz
z Medalem: „Osobowo Budownictwa lskiego.”
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LSKIDZIEBUDOWLANYCH – 2015
w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
dnia 13 padziernika 2015 r. o godzinie 10.00

OD ZNA CZE NIA IODZNAKIHONOROWE
„MEDAL ZA DUGOLETNI SUB”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zoty
Jan Jeziorowski – Zastpca Prezesa Spódzielni Mieszkaniowej MIECHOWICE
w Bytomiu
Irena Koodziej – Kierownik Dziau Ekonomicznego Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej
srebrny
Joanna Koch-Kubas – Prezes Zarzdu Spódzielni Mieszkaniowej MIECHOWICE
w Bytomiu
Odznaka Honorowa
Ministra Gospodarki
„ZA ZASUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RP”
Magorzata Aksamska – Czonek Zarzdu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej
Czesawa Bella – Zastpca Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa
Stefan Czarniecki – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa,
Wiceprezes Polskiej Izby Inynierów Budownictwa
Ewa Dworska – Sekretarz Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarzdu Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej,
Zastpca Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Roman Karwowski – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Artur Komor – Prezes Zarzdu Zakadu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom
Stefan Wójcik – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Piotr Zozgórnik – Zastpca Prezesa Zarzdu, Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji
Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej
Odznaka Honorowa
Ministra Infrastruktury
„ZA ZASUGI DLA BUDOWNICTWA”
Jan Jamrozik – Wiceprezes Zarzdu Zakadu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom
Odznaka Honorowa
„ZA ZASUGI DLA WOJEWÓDZTWA LSKIEGO”
zbiorowa
Spódzielnia Mieszkaniowa MIECHOWICE w Bytomiu

indywidualna
zota
Anna Hyla – Dyrektor Zespou Szkó w Bytomiu
Joanna Pilarek – Starszy specjalista ds. organizacyjno-samorzdowych
w Spódzielni Mieszkaniowej w witochowicach
srebrna
Krystyna Kawa – Specjalista ds. administracji w Spódzielni Mieszkaniowej
w witochowicach
Adolf Madejski – Murarz w Spódzielni Mieszkaniowej w witochowicach
Odznaki Zwizku Zawodowego „Budowlani”
„ZASUONY DLA BUDOWNICTWA”
indywidualna
Rudolf Mokrosz – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Alojzy Sawicki – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Tadeusz Sopata – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Maria wierczyska – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Stefan Wójcik – Czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
zbiorowa
Zakad Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom
„ZASUONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ”
indywidualna
zota
Tadeusz Mika – Zastpca Skarbnika lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
brzowa
Ewa Badowska – Specjalista ds. Technicznych ZBM Sp. z o.o. Bytom
Gabriela Budzy – Starszy Inspektor w ZBM Sp. z o.o. Bytom
Gabriela Grojec – Penomocnik Zarzdu ds. Kontroli Wewntrznej
i Systemu Zarzdzania Jakoci w ZBM Sp. z o.o. Bytom
Piotr Pigo – Gówny Energetyk w ZBM Sp. z o.o. Bytom
Marian Pradellok – Inspektor Nadzoru w ZBM Sp. z o.o. Bytom
Wrczenie Nagród i Tytuów Laureatom
V edycji Konkursu „lskie Budowanie – 2015”
TYTU HONOROWY WRAZ Z MEDALEM
„OSOBOWO BUDOWNICTWA LSKIEGO”
za wybitne osignicia w budownictwie
Tadeusz Donocik – Prezes Zarzdu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Nagroda wraz z Tytuem
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”
Leszek Dziub – Dyrektor Firmy Przemysowo-Budowlanej LECHBUD
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Dostosowanie
efektywnoci
energetycznej budynków
do obowizujcych norm
i wymogów
10 i 11 czerwca br. odbyo si w Katowicach VII lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci. Tym razem
dwudniowa konferencja powicona bya ASPEKTOM TECHNICZNYM I EKONOMICZNYM DOSTOSOWANIA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ BUDYN KÓW MIESZ KAL NYCH I UY TECZNOCI PUBLICZNEJ DO OBOWIZUJCYCH NORM I WYMOGÓW”
w ramach przedsiwzicia programowe go „RE WI TA LI ZA CJA OSIE DLI
MIESZKANIOWYCH I MIAST”. Obrady
odbyy si w gocinnych progach Wyszej
Szkoy Technicznej w Katowicach.
Tradycyjnie Patronat Honorowy „VII lskiego Forum” objli:
– Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak,
– Marszaek Województwa lskiego – Pan Wojciech Sauga,
– Wojewoda lski – Pan Piotr Litwa.
Otwie ra jc kon fe ren cj Ta de usz
Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa i Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa serdecznie
powitali Pani Marszaek Gabriel Lenartowicz, dzikujc za przyjcie zaproszenia wraz z deklaracj autorskiego udziau w sesji inauguracyjnej konferencji
i Pana Piotra Spyr – Wicewojewod lskiego, od wielu lat zwizanego z rodowiskiem budowlanym.
Analogicznie jak w poprzednich latach, take „VII lskie Forum” byo wydarzeniem poprzedzajcym V Europejski
Kongres Maych i rednich Przedsi-

biorstw, które odbdzie si w dniach 1214 padziernika 2015 r. W drugim dniu
Kongresu – 13 padziernika odbdzie si
nastpna konferencja obecnego lskiego Forum, w trakcie której przedstawio-
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ne zostan: „Stanowisko kocowe” i „Rekomendacje” aktualnej konferencji. Inicjatorem i organizatorem tego Kongresu jest
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach i I Wi-
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ceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie.
Obecne Forum byo wspólnym przedsiwziciem z Narodowym Funduszem
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, którego Kierownictwo przyjo zaproszenie i w ramach tej konferencji zorganizowao kolejne, 73 wyjazdowe spotkanie
Forum „Energia – Efekt – rodowisko”, które wypenio dwie kolejne sesje tematyczne obrad konferencji. Gospodarzem i prowadzcym to Forum bya Pani Dorota
Zawadzka-Stpniak – Wiceprezes Narodowego Funduszu i Pan Wojciech Stawiany – organizator merytoryczny wszystkich poprzednich i obecnego Forum,
Bardzo istotnym kolejnym wkadem
merytorycznym by udzia w sesjach tego Forum Pana Andrzeja Pilota – Prezesa Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Trzeba z naciskiem podkreli, e Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska bdzie wiodc instytucj wdraania przedsiwzi zwikszajcych efektywno
energetyczna budynków, z udziaem
rodków UE z krajowego programu „Infrastruktura i rodowisko”. Natomiast
bezporednio w naszym regionie takie same, bardzo istotne znaczenia spenia bdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska tym bardziej, e na podstawie
porozumienia zawartego z Ministerstwem
Gospodarki bdzie instytucj wdraajc
program „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji lsko-dbrowskiej”.

Wspóorganizatorami lskiego Forum byy, tak jak w poprzednich latach,
gówne krajowe organizacje pozarzdowe budownictwa:
– Polska Izba Inynierów Budownictwa
w Warszawie – któr reprezentowa Pan
Andrzej Roch Dobrucki – Przewodniczcy Rady Izby;
– Polski Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa w Warszawie – reprezentowany przez Pana Wiktora Piwkowskiego – Sekretarza Generalnego
Zwizku;
– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – reprezentowany przez Pana dr
in. Michaa Wójtowicza – Zastpc Dyrektora ds. Bada i Rozwoju Instytutu.
Prezydent Tadeusz Wnuk powita, dzikujc za bardzo konstruktywny i uyteczny wkad w przygotowanie konferencji:
– Pana Czesawa leziaka – Przewodniczcego Rady Polskiej Izby Ekologii
i Grzegorza Pasiek – Prezesa Zarzdu Izby;
– Pana Piotra Hrabiego – Prezydenta Galicyjskiej Izby Budownictwa;
– Pa na Ja nu sza Ko mur kie wi cza
– Prezesa Zarzdu Zwizku Polskie
Okna i Drzwi;
– oraz czonków Rady Programowo-Naukowej, licznym Partnerom Instytucjonalnym, Merytorycznym, Kooperacyjnym,
Finansowym i Medialnym.
Wi ta my – mó wi Przewodniczcy
Buszka – reprezentujcych samorzdy zawodowe i gospodarcze budownictwa: reprezentujcych Opolsk Okrgow Izb
Inynierów Budownictwa: Pana Prze-
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wodniczcego prof. Adama Raka, z udziaem: – Pana Mieczysawa Molenckiego – Z -cy Prze wod ni cz ce go Ra dy
oraz – Pana Wiktora Abramka – Przewodniczcego Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Pana Mikoaja Machulika – Sekretarza Rady lskiej Okrgowej
Izby Architektów RP.
– Pana Antoniego Falikowskiego
– Prezesa Zarzdu lskiej Izby Pracodawców w Gliwicach,
– Pana Tomasza Golisa – Przewodniczcego lskiej Rady ds. Bezpieczestwa Pracy w Budownictwie przy Okrgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
Uzasadniajc wybór przedsiwzicia
pro gra mo we go i te ma tu kon fe ren cji
– Tadeusz Wnuk stwierdzi, i jest ona
w pierwszej kolejnoci kontynuacj i rozwiniciem poprzedniego VI lskiego
Forum, które odbyo si we wrzeniu 2014
roku o wielkopytowym budownictwie
mieszkaniowym, którego uytkownikami
jest blisko 10 milionów ludnoci kraju
i 1,5 mln w regionie.
W kocowych konkluzjach i rekomendacjach autorzy i uczestnicy tej konferencji opowiedzieli si za koniecznoci
kontynuacji prowadzonych od wielu lat remontów zasobów mieszkaniowych w tych
wanie technologiach.
Nowy wymiar i moliwoci finansowe
z perspektywy budetowej UE na lata
2014-2020, dla kontynuowania kompleksowej modernizacji istniejcych zasobów
mieszkaniowych, a wród nich wielkopytowych, a take nowego budownictwa
mieszkaniowego, otwiera przesdzony
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strategiczny cel i kierunek rozwoju caej
Unii Europejskiej, jakim jest zwikszanie
efektywnoci energetycznej.
Najbardziej syntetycznym wykadnikiem tej nowej strategii UE jest wypowied
Prze wod ni cz ce go Ra dy Eu ro pej skiej – Hermana Van Rompuy na inauguracji Renovate Europe Day w Brukseli,
9 padziernika 2013 roku: „Efektywno
energetyczna to rodek wywierajcy najwyszy wpyw sporód tych, które mog
zastosowa rzdy, aby oszczdza energi. Budynki to sektor o najwikszym potencjale w obszarze energooszczdnoci
w UE. Efektywno energetyczna budynków to nie koszt, lecz inwestycja o ogromnej stopie zwrotu.”
Wypowied ta jest w peni uzasadniona, poniewa „Sektor budowlany odpowiada za najwiksz konsumpcj energii
w Europie, wg danych Komisji Europejskiej, np. pochania prawie 40% cakowitego, finalnego zuycia energii elektrycznej w UE, odpowiadajc tym samym
za 36% europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Gównym emitentem wikszoci
pastw starego Kontynentu, w tym take
Polski, pozostaj budynki wzniesione
jeszcze przed wdroeniem pierwszych
ogólnoeuropejskich norm w zakresie gazów cieplarnianych”.
Gówne podstawy prawne zwikszania
efektywnoci energetycznej budynków
wy zna cza j: Dy rek ty wy Par la men tu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia
19 maja 2010 r. oraz Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz
kolejne regulacje krajowe, dokonane
zwaszcza w roku ubiegym.
Od 1 stycznia 2014 r. zaczo obowizywa nowe Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (wraz z póniejszymi zmianami) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie. W lipcu 2014 r.
opublikowano nowelizacj rozporzdzenia
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. We wrzeniu 2014 r. Prezydent podpisa ustaw
o charakterystyce energetycznej budynków,
która wesza w ycie 9 marca 2015 r.
W grudniu nastpia zmiana ustawy Prawo
budowlane. Sejm uchwali ustaw o odnawialnych ródach energii OZE. Trwaj
prac nad nowelizacj ustawy o efektywnoci energetycznej. Realizacja zapisów
tych wszystkich dokumentów powinna
wpyn na rozwój nowych technologii
w budownictwie energooszczdnym.
Kierujc si tymi nowymi wymogami
prawnymi oraz normami, Rada Programowo-Naukowa „VII lskiego Forum”, uznaa za celowe przyjcie nastpujcych rzdowych podstaw programowych konferencji:
– „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022
– Zaoenia 2014”;
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Zgod nie z do tych cza so w
praktyk organizowania konferencji naukowo-technicznych
uczestnicy Forum otrzymali:

 zbiór opracowanych 18 referatów autorskich na pycie CD,
– Krajowy Plan dziaa w obszarze
efektywnoci energetycznej;
– „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Bardzo inspirujc podstaw programow dla organizatorów Forum by Raport – „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”. Prezydent
Wnuk podzikowa za merytoryczny
wspóudzia w konferencji kierujcym instytucjami, które s wspóautorami tego
raportu.
– Panu Markowi Zaborowskiemu
– Wiceprezesowi Zarzdu Instytutu Ekonomii rodowiska;
– Panu Andrzejowi Rajkiewiczowi
– Wiceprezesowi Narodowej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o.;
– Panu Arkadiuszowi Wglarzowi
z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
– Pan ukaszowi Pytliskiemu z CEM
Instytut Bada Rynku i Opinii Publicznej;
– Pani Katarzynie Dziamarze-Rzucido.
Na ich podstawie, jako cel programowy przyjte zostao uzyskanie wymiernych
korzyci ekonomicznych, rodowiskowych i spoecznych aktywnego wdraania programu termomodernizacji budynków miesz kal nych i uy tecz no ci
publicznej w zakresie:
– oszczdnoci energii,
– zmniejszenie emisji cieplarnianej
i poprawy jakoci powietrza,
– poprawy stanu technicznego budynków
zwaszcza w technologii wielkopytowej,
– rozwoju sektora budowlanego,
– ograniczania ubóstwa energetycznego.
Jako cel finansowy przedsiwzicia
przyjto zapewnienie maksymalnego publicznego wsparcia finansowego gbokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszka-

niowych i uytecznoci publicznej wraz
z wymian wyposaenia tych obiektów
na energooszczdne z krajowego Programu Operacyjnego: – „Infrastruktura i rodowisko” i Regionalnego Programu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l skie go
na lata 2014 – 2020 w zakresie m.in.:
– ocieplenia obiektu,
– wymiany okien, drzwi zewntrznych
oraz owietlenia na energooszczdne,
– przebudowy systemów grzewczych
(wraz z wymian i podczeniem do róda
ciepa), systemów wentylacji i klimatyzacji,
– instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach,
– instalacji systemów chodzcych,
w tym równie z OZE.
Zaproszenia do udziau w kolejnym
„VII lskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci” w imieniu organizatorów skierowane zostay do:
• samorzdów terytorialnych miast i powiatów regionu lskiego i kraju,
• zarzdzajcych zasobami mieszkaniowymi: – ponad stu spódzielni mieszkaniowych i wspólnot, miejskich przedsibiorstw
gospodarki mieszkaniowej regionu i kraju,
• licznych organizacji producenckich
i wykonawczych robót termomodernizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
stolarki okiennej i innych wpywajcych
na oszczdno energii, z ukierunkowaniem na prezentacj innowacyjnych i nowoczesnych technologii.
Na ko niec swe go wy st pie nia
wprowadzajcego Prezydent Wnuk zoy
wy ra zy ser decz ne go po dzi ko wa nia
Wspóorganizatorom i bardzo licznym
Partnerom konferencji, czonkom jej Rady Programowo-Naukowej i Komitetu
Organizacyjnego – za konstruktywny
i uyteczny wspóudzia w przygotowaniu
tego wspólnego przedsiwzicia.
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 konferencyjne wydanie czasopisma „Forum Budownictwa lskiego”, zawierajce syntetyczne artykuy tych referatów, które byy
przez ich autorów prezentowane
w poszczególnych sesjach tematycznych. Na wstpie tego czasopisma zostay zamieszczone wypowiedzi uczestników konferencji
przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechociskiego oraz Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju Pana Pawa
Orowskiego, potwierdzajce docenianie przez Rzd tematu konferencji, jakim jest zwikszanie
efektywnoci energetycznej budynków.
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Pena relacja z przebiegu Konferencji znajduje si na stronach internetowych
lskiej Izby Budownictwa

SESJA I: INAUGURACYJNA
e najwicej energii wydajemy na ogrzewanie mieszka to mamy odpowied jak
wane maj znaczenie te dziaania.

Prowadzcy sesj: Tadeusz Wnuk
– Prezydent lskiej Izby Budownictwa,
Franciszek Buszka – Przewodniczcy
Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa.
Na wstpie zabierajc gos Gabriela
Lenartowicz – Czonek Zarzdu Województwa lskiego stwierdzia, i obecnie mamy duy front robót, aby wczesne
budownictwo wielomieszkaniowe doprowadza do standardów teraz obowizujcych, zwizanych z efektywnoci energetyczn. To jest obecnie najwiksze
wyzwanie, bo patrzc na stosunek nakadów na zwikszanie efektywnoci energetycznej do korzyci zarówno rodowiskowych jak i wymiarów ekonomicznych
o standardach „dobrego mieszkania”
nie wspominajc, to jest to najbardziej
opacalny interes. Take ekologicznie. Energia, której nie trzeba wyprodukowa jest
energi najbardziej odnawialn i najbardziej ekologiczn, oczywicie przy zachowaniu standardów cieplnych, których oczekujemy. Na t efektywno, tak
rozumian, przeznaczamy coraz wiksze
rodki oczekujc wielokrotnie wyszych
efektów w rodowisku czy to w zakresie
zmniejszenia emisji, nie tylko CO2, ale
emisji pyów i ogólnie rozumianych dioksyn. Co w naszym obszarze i to nie tylko aglomeracji górnolskiej, ale równie
innych miast, nie trzeba podkrela jakie
ma znaczenie.
Eksperci Banku wiatowego przeprowadzili badania analizy efektywnoci

Gabriela Lenartowicz

Franciszek Buszka i Tadeusz Wnuk

wydatkowania rodków publicznych
na efektywno energetyczn w krajach
nowej i starej Unii Europejskiej i w krajach, które kiedy nazywano krajami
„trzeciego wiata”. Zaobserwowano niezwykle interesujc prawidowo, która zmienia nasze mylenie o wykorzystaniu produkcji energii. Przyjmowao si
za pewnik, za algorytmiczny constans,
e krzywa wzrostu poziomu ycia i PKB
jest taka sama jak zapotrzebowanie
na energi elektryczn i ciepln. Ta prawidowo bya wykazywana we wszystkich krajach, które byy przedmiotem tej
analizy z wyjtkiem piciu krajów „starej Unii” i to zmienio ten wykres. W tych
najbardziej gospodarczo rozwinitych
krajach krzywa jakoci ycia, PKB wznosi si, a w zapotrzebowaniu na energi,
przy zachowaniu oczekiwanego poziomu ycia mamy constans. Ta rónica
zburzyo nasze mylenie, e zawsze bdziemy potrzebowali wicej energii, zawsze bdziemy musieli jej wicej wyprodukowa czyli bdziemy musieli nasz
nauk, nasze mylenie nakierowa
na technologie, które pozwol nam
zwikszy produkcj energii. Teraz musimy j kierowa na technologie, które
zwikszaj efektywno energetyczn,
by energii produkowa coraz mniej
przy zachowaniu tych samych efektów
z tej energii wynikajcych. I to naprawd jest odpowied jak wane s nakady i jak wanym jest wsparcie efektywnoci energetycznej. Biorc pod uwag,
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Tadeusz Donocik – I Wiceprezes
Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w swoim wystpieniu odniós si
do pojcia efektywnoci.
Gdy patrz na jako przygotowania
tej konferencji to wyobraam sobie ile trudu pienidzy i spoecznej pracy musiao kosztowa organizatorów, aeby w tak
profesjonalny sposób przygotowa t
konferencj. I zadaj sobie pytanie czy
efektywno tego typu konferencji jest
odpowiednia do wkadu pracy ludzi, którzy spoecznie, oprócz wykonywanych
obowizków zawodowych, potrafi ten
dodatkowy wymiar czasu pracy powieci na przygotowanie tego typu imprez
na dziaania, na refleksj na temat stanu gospodarki, prawa tego co dzieje si
w pastwie.
Wspól nie przy go to wu je my ju od
5 lat róne przedsiwzicia kongresowe,
w tym roku po raz pity Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw,
którego ta konferencja jest jakby forpoczt i mamy takie konstatacje wynikajce
z faktu, e po kadym z Kongresów opracowujemy rekomendacje, które s przekazywane do wszystkich parlamentarzystów, do ministrów, agencji rzdowych,
wojewódzkich i kto mi zada pytanie co
z tych czterech dotychczasowych opracowa, które wymagay ogromnego na-

Tadeusz Donocik
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kadu pracy, wynika. Delikatnie mówic
niewiele. Czyli efektywno pracy, któr my wkadamy prowadzc firmy jest
zbliona do zera.
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes
Krajowej Rady Polskiej Izby Inynierów
Budownictwa przedstawi referat: „Aspekty techniczne zwizane z dostosowaniem efektywnoci energetycznej
istniejcych budynków mieszkalnych

Andrzej Roch Dobrucki

i uytecznoci publicznej do istniejcych
norm i wymogów prawa”.
Przepisy prawa jakie obowizuj obecnie w Polsce dotyczce oszczdzania energii podnosz wymagania dotyczce
izolacyjnoci cieplnej budynków, które dodatkowo maj rosn z czasem. Ju od
1 stycznia 2014, Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmienia j ce roz po rz dze nie w spra wie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie,
wprowadz zmiany tych wymaga. Z zapi sów roz po rz dze nia, a wa ci wie
z § 328 i pochodnych wynika, e wartoci wspóczynnika przenikania ciepa
UC cian, stropów i stropodachów maj si zmniejsza stopniowo, do roku 2021 dla wszystkich nowo projektowa nych i bu do wa nych ro dza jów
budynków.
Jak wynika z krótkiego wybranego
zakresu zmian wynikajcych z Rozporz dza nia na st pu je do wy ra ny
wzrost wymaga dla wszystkich przegród zewntrznych budynków, ale take wymagania dla przegród wewntrz
budynków rosn. Oznacza to, e spe-

Arkadiusz Dunaszewski

nienie wymaga przez budynki mieszkalne oraz inne obiekty staje si duo
trudniejsze.
Na koniec sesji Arkadiusz Dunaszewski – Zastpca Dyrektora ds.
Przygotowania Drogowej Trasy rednicowej S.A. przedstawi prezentacj
ukazujc ostatni etap budowy Drogowej Trasy rednicowej w Gliwicach.

SESJA II: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW ORAZ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZDNE
KLUCZOWYM ELEMENTEM ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU
73. SPOTKANIE FORUM NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
„Energia – Efekt – rodowisko”
Mo de ra tor: Woj ciech Sta wia ny
– Ekspert w Departamencie Ochrony Klimatu NFOiGW

Wojciech Stawiany

Dorota Zawadzka-Stpniak – Zastpca Prezesa Zarzdu Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej – przedstawia w swoim wy st pie niu stra te gi, do ro bek
i ofert programow Funduszu na lata 2015 – 2020. Na pocztku jednak

Dorota Zawadzka-Stpniak

przybliya zebranym rol Forum Energia-Efekt-rodowisko.
Forum to platforma wymiany wiedzy,
dowiadcze, pogldów i prowadzenia
publicznej dyskusji nad wspóczesnymi
zagadnieniami ochrony klimatu – efektywnoci energetycznej, energooszczdnoci a take odnawialnych róde energii i ogra ni cza nia emi sji ga zów
cieplarnianych. Forum zostao stworzone przez Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW) – instytucj zajmujc si zarzdzaniem publicznymi rodkami w dziedzinie ochrony rodowiska.
Andrzej Pilot – Prezes Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej – dokona
prezentacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego oferty programowej na lata 2015-2020.
Rokrocznie dofinansowywanych jest
od 200 do nawet ponad 300 zada
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Andrzej Pilot

Tomasz Gazka

z zakresu ochrony atmosfery, z których
wikszo dotyczy poprawy efektywnoci energetycznej. Rezultatem wszystkich zada jest zmniejszenie emisji zanieczyszcze do atmosfery. W kadym
roku Fundusz dofinansowuje zadania,
któ rych efek tem jest zmniej sze nie
zuycia energii uytkowej (netto) o okoo 200.000 GJ – ilo mogca pokry potrzeby cieplne mieszkaców 20-tysicznego miasta.

Unii Europejskiej, to ustawy Prawo budowlane, Rozporzdzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada bu dyn ki oraz ich usy tu owa nie,
Rozporzdzenie w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, Rozporzdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czci budynku oraz wiadectw charakterystyki energetycznej, Krajowy Plan majcy na celu
zwikszenie liczby budynków o niemal zerowym zuyciu energii.

Tomasz Gazka z Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Departament Budownictwa przedstawi standardy energetyczne budynków w wietle obowizujcych przepisów. Gówne filary dotyczce
efektywnoci energetycznej budynków,
wynikaj z polskiego porzdku prawnego, który poniekd wynika z przepisów

Na koniec tej sesji Dariusz Szymczak
– Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu w NFOiGW zaprezentowa
informacje: „Programy priorytetowe NFOIGW w obszarze energooszczdnego

budownictwa – dotychczasowy dorobek
i plany dalszych dziaa.” Jeli chodzi o
termomodernizacj budynków uytecznoci publicznej to aktualnie koczymy
wdraanie dwóch takich programów.
Pierwszy to zarzdzanie energi w budynkach uytecznoci publicznej (GIS
Cz. 1) – dotacja: od 30 do 50% k.k. poyczka: do 60% k.k.
Drugi – zarzdzanie energi w budynkach wybranych podmiotów sektora finan sów pu blicz nych (GIS Cz. 5)
– dotacja: do100% k.k.
Su ma rycz na war to pro jek tów
wy nio sa 2 mld z. kwo ta do ta cji
NFOiGW to 0,9 mld, kwota poyczek
NFOiGW: 0,41 mld z. Uzyskana oszczdno energii: 850 MWh/rok. Redukcja emisji dwutlenku wgla wyniosa 210 tys. ton/rok.

Dariusz Szymczak

SESJA III: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW ORAZ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZDNE
KLUCZOWYM ELEMENTEM ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU
DRUGA CZ 73. SPOTKANIA FORUM NA RO DO WE GO FUN DU SZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ „Energia – Efekt – rodowisko”. Panel dyskusyjny uczestników
opracowania – „Strategia Modernizacji
Budynków. Mapa drogowa 2050”.
Mo de ra tor: Woj ciech Sta wia ny
– Ekspert w Departamencie Ochrony Klimatu NFOiGW.
Druga cz spotkania Forum powi co na by a dys ku sji pa ne lo wej
nad dokumentem Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050.
Jest to opracowanie, które byo finanso-

wane prze Europejsk Fundacj Klimatyczn i które byo zrobione przez zespó 16 specjalistów, z których poowa
przybya na nasz konferencj.
Ka ta rzy na
Dzia ma ra -Rzu ci do
NFOiGW mówia o nowym podejciu
do przygotowania programów wsparcia – Komisja Europejska i NFOIGW.
Program RY, który jest realizowany
zgodnie z nowymi zasadami cakowicie
takimi, które s stosowane do analizy ex-ante instrumentów finansowych dla
funduszy unijnych 2014-2020. Dlaczego tak si dzieje? Bardzo czsto mówimy, e nowe fundusze to jest nowa ra-
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chunkowo i tak bardzo czsto nie rozumiemy co za tym stoi, nie rozumiemy
jakie konsekwencje to dla nas przynosi.
Jak Pastwo spojrz sobie na rozporzdzenia, które czasami nie s do koca
czytelne, czyli rozporzdzania na now
perspektyw europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych to zauwa pastwo pierwsz podstawow rónic: one si nazywaj strukturalne i inwestycyjne i to jest bardzo istotna zmiana
i ona zmienia naprawd cae podejcie
do mylenia o rozwoju – jak wolno wykorzystywa te fundusze i jak ich wykorzystywa nie powinnimy.
Te rozporzdzenia mówi, e rodki
ESIF majce potencja zwrotny (dochody) obowizkowo powinny podlega
analizie ex-ante w celu sprawdzenia
czy jest moliwo finansowania zwrotnego.
rodki publiczne powinny by wykorzystywane tylko w przypadku kiedy nie jest
moliwe lub niewystarczajce jest finansowanie rynkowe – prywatne. To jest kolejna rzecz, o której decyduje nam analiza ex-ante.
Wydatkowanie rodków musi by
zgodne z celami inwestycyjnymi wspierajcymi rozwój i generujcymi oywienie gospodarcze.
Marek Zaborowski wiceprezes Instytutu Ekonomii rodowiska zaprezentowa opracowanie – „Strategia Modernizacji Budynków. Mapa Drogowa 2050”:
Strategia modernizacji budynków przygotowana zostaa przez kluczowe organizacje zwizane z efektywnoci energetyczn budynków: Krajow Agencj
Poszanowania Energii, Narodow Agencj Poszanowania Energii, Building Performnce Institute Europe, PwC, Client
Earth, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Ekonomii rodowiska.
Gównym osigniciem zespou pracujcego nad „Strategi” jest zwrócenie
uwagi na wieloletnie, cakowite ignoro-

Marek Zaborowski

wanie przez rzd budynków jednorodzinnych, stanowicych poow polskich
za so bów miesz ka nio wych. (Gdy by
za punkt odniesienia przyj ilo budynków to problem dotyczy 90% polskich
budynków mieszkalnych). Polski rzd
konsekwentnie pomija budownictwo jednorodzinne. Ignorowanie potrzeb budownictwa jednorodzinnego wie z kilkoma bdnymi przekonaniami m.in. e
w budynkach jednorodzinnych mieszkaj osoby zamone – wikszo budynków jednorodzinnych znajduje si na wsi,
na obrze ach miast i tzw. cia nie
wschodniej, oraz e remontujc budynki wielorodzinne uzyskuje si najwikszy
efekt ekologiczny – w tej chwili to ju nie
jest prawd, remontujc najbiedniejsze
budynki jednorodzinne jednoczenie
zmniejsza si zanieczyszczenie powietrza wynikajce ze spalania brudnego
wgla.
Wiele argumentów przemawia za tym,
eby w najbliszym czasie skupi si
na wsparciu remontów budownictwa
jednorodzinnego.

ków jednorodzinnych to jest ju 216
kWh(m2*rok). Problem jest wic powany. Trzeba zej do porównywalnych
wielkoci jeli chodzi o zapotrzebowanie,
ale jak ju wspomnia kolega Zaborowski nie ma adnych systemów wsparcia,
które by zachciy wacicieli tych domów,
a oni si kieruj rónymi dobrymi, ale
równie zymi praktykami. Warto by
wic popiera te dobre.
Andrzej Rajkiewicz – Narodowa
Agencja Poszanowania Energii S.A. – zaj si problemem polskiego certyfikatu
powiadczajcego spenianie przez budynek kryteriów niemal zerowego zapotrzebowania na energi.

Dr Arkadiusz Wglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – Termomodernizacja w Polsce.

Andrzej Rajkiewicz

Mylc o certyfikacji energetycznej budynków staralimy si powiza to z inicjatyw stworzenia krajowego systemu
dotyczcego modernizacji budynków,
o którym mówi dr Wglarz, bo chodzi
o to by system ten zadziaa i dostp
do niej nie by zbyt utrudniony.

Arkadiusz Wglarz

W Polsce od 20 lat trwa termomodernizacyjna rewolucja! Mniej wicej od uchway Sejmu w tej sprawie. Od 1995 roku za cz o si to do skrom nie
od ocieplania budynków warstw 5 cm,
teraz na szczcie dochodzimy do 20 cm
i nie jest to dla wszystkich szokiem, a powinnimy doj do 40 cm i tak w skrócie
wyglda gboka termomodernizacja.
Termomodernizacja to nie tylko ocieplanie, to jest kompleksowa wymiana okien,
systemów grzewczych, modernizacja
systemów wentylacji w róny sposób.
Porównajmy sobie dziaania i efekty.
Z naszych analiz wyniko, e zapotrzebowanie na energi uytkow (ciepo)
w budynkach wielorodzinnych wynosi 159 kWh(m2*rok). W przypadku budyn-

ukasz Pytliski – CEM Instytut Bada Rynku i Opinii Publicznej przedstawi referat: Instrument finansowy wspierajcy termorenowacj budownictwa
jednorodzinnego.

ukasz Pytliski
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Nie tak dawno temu wspólnie z Instytutem Ochrony rodowiska zrealizowalimy badania statystyczne dotyczce
budownictwa jednorodzinnego, które
maj nam pokaza w jakim stanie s budynki jednorodzinne w Polsce i które
wskazywayby nam ile przed nami jest
wyzwa. Tak naprawd danych dotyczcych standardów energetycznych budownictwa jednorodzinnego w Polsce
nie ma.
Przeprowadzilimy badania na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej. Wedug danych GUS w Polsce mamy ponad 5 mln budynków jednorodzinnych.
Mamy wic do czynienie z ogromnym
potencjaem i take z ogromnym problemem.

Magorzata Fedorczak-Cisak

Na koniec wystpia równie dr in.
Magorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, zastpca dyrektora

Maopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczdnego, która przedstawia bardzo interesujce informacje dotyczce innowacyjnej jednostki Politechniki Kra kow skiej, któ rej ce lem jest
nawizywanie partnerskiej sieci wspópracy pomidzy nauk i biznesem.
Maopolskie Centrum Budownictwa
Energooszczdnego (MCBE) jest uczelnianym centrum z dobrze wyposaonym zapleczem badawczo-rozwojowym,
prowadzcym dziaalno usugow, doradcz, informacyjn, szkoleniow, promocyjn w zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsibiorczoci oraz
stymulowania nowatorskich projektów
w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

SESJA IV: TECHNICZNE ASPEKTY
ZWIKSZANIA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

osobom nadano stopie doktora nauk
technicznych, a 115 osobom nadano
stopie doktora habilitowanego nauk
technicznych.
Obecnie na Wydziale IiE studiuje 2700
osób. W 2012 r. kierunek studiów Inynieria rodowiska na Wydziale IiE uzyska
tytu Najlepszego Kierunku Studiów.
Referat „Kryterium ekonomiczne aktualnych wymaga krajowych zwizanych
z charakterystyk energetyczn budynków nowych i modernizowanych” dr in.
Roberta Geryo z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, który niestety nie
móg uczestniczy w konferencji, przedstawi dr in. Micha Wójtowicz – Za-

Prowadzcy sesj: prof. January
Bie – Dyrektor Instytutu Inynierii rodowiska Politechnika Czstochowska,
Andrzej Nowak – Przewodniczcy Polskiego Zwizku Inynierów i Techników
Budownictwa O/Katowice.
O pra cach na uko wo -ba daw czych
w zakresie zmniejszenia energochonnoci budynków prowadzonych na Wydziale Inynierii rodowiska i Energetyki
mówi prof. dr hab. in. Zbigniew Popioek – Wydzia Inynierii rodowiska
i Energetyki Politechniki lskiej.
Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej zosta utwoJanuary Bie i Andrzej Nowak

Zbigniew Popioek

rzony 22 lata temu. Utworzyy go dwa
wydziay – Wydzia Mechaniczno-Energetyczny oraz Wydzia Inynierii rodowiska, które w tym roku obchodz
odpowiednio 62. i 60. rocznic powstania. W okresie 22 lat Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki ukoczyo
okoo 10 000 absolwentów, ta liczba
jest zbliona do cznej liczby absolwentów obu Wydziaów przed ich po cze niem (w okre sie ok. 40 lat).
Na Wy dzia le In y nie rii ro do wi ska
oraz Wydziaach go tworzcych 560
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stpca Dyrektora ds. Bada i Rozwoju
Instytutu.
Wspóczesne wymagania stawiane
budynkom nowym i przebudowywanym
w zakresie oszczdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej s znacznie ostrzejsze ni w przeszoci, a od roku 2021
wszystkie nowe budynki bd musiay spenia przyjte w poszczególnych
krajach UE kryteria niemal zerowego
wykorzystania energii. Jednoczenie
w ostatnich latach w Polsce znacznie
wzroso zainteresowanie budownictwem efektywnym energetycznie, co
wpyno na rozwój w zakresie projektowania takich budynków oraz stworzyo rynek i warunki do wdraania nowych
energooszczdnych technologii i wyrobów budowlanych.
Poprawa efektywnoci energetycznej
budynków edukacyjnych – szanse i zagroenia bya tematem wystpienia dr.
hab. in. Piotra Lisa, prof. P.Cz. z Wydziau Inynierii rodowiska i Biotechnologii Politechniki Czstochowskiej.

Piotr Lis

Bu dyn ki od po wia da j prze cit nie
za okoo 41% cznego zuycia energii
w Unii Europejskiej, co przekada si
na emi sj 842 mi lio nów ton CO 2 .
Oszczdnoci tutaj poczynione oraz
szersze zastosowanie OZE mog sta
si nowym jej „ródem”. W tym miejscu
wypada przytoczy sowa prof. W. Poskiego mówice o tym, e energia zaoszczdzona jest najtasza. Najpowaniejsz przeszkod w tym procesie wydaje
si tradycyjne postrzeganie tematyki
rozwoju poprzez pryzmat zwikszajcego zapotrzebowania na energi i jego zaspokojenia poprzez zwikszenie produkcji energii.
Dr in. Monika Lipska z Instytutu
Techniki Budowlanej przedstawia przygotowany wspólnie z dr. in. Robertem
Geryo, referat „Techniczne aspekty
przygotowania ciepej wody w budynkach

Monika Lipska

Andrzej Obmiski

wielorodzinnych wyposaonych w kolektory soneczne wspódziaajce z sieci
ciepownicz”.
Aktualnie okoo 70% miejskich budynków w Polsce stosuje do ogrzewania pomieszcze i przygotowania ciepej wody
tzw. ciepo systemowe pochodzce z ciepowni lub elektrociepowni. Cz ich zapotrzebowania na ciepo, w szczególnoci w celu przygotowania ciepej wody
uytkowej, moe by pokryte przez kolektory soneczne. Zastosowanie odnawial ne go ró da ener gii zmniej sza
warto wskanika zapotrzebowania
budynku na nieodnawialn energi pierwotn, który opisuje jego charakterystyk energetyczn i podlega ograniczeniu
w odniesieniu do nowych budynków.

robót demontau wyrobów zawierajcych
azbest”.
Masywne zanieczyszczenia powietrza pyami azbestu powstaj przede
wszystkim w trakcie produkcji wyrobów,
ich montau oraz demontau, w szczególnoci podczas destrukcji mechanicznej lub przy sprzyjajcych warunkach,
wewntrz przestrzeni zamknitej, maych,
sabo wentylowanych obiektów, np. maa kubatura pomieszcze, ruch powietrza
uruchamiajcy osiade pyy, maa wilgotno powietrza, brak dopywu czystego
powietrza.

Mgr in. Grzegorz Gowarzewski
– Prezes Zarzdu Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej; Zastpca Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa przestawi
w swym wystpieniu „ciemne” strony termomodernizacji wynikajcej ze zmieniajcych si przepisów.

Nawizaniem do referatu dr Obmiskiego byo wystpienie Anny Wilczek
z firmy Deconta GmbH, Niemcy (w konferencji uczestniczy równie dyrektor
Christian Krolle z tej firmy) – „Europejskie
metody stosowane w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania si pyu azbestowego podczas demontau wyrobów zawierajcych azbest”.

Anna Wilczek
Grzegorz Gowarzewski

Dr Andrzej Obmiski – Instytut Techniki Budowlanej – mówi o „Zanieczyszczeniu powietrza pyami azbestu podczas
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SESJA V: TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA
IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW.
GOSPODARKA ENERGETYCZNA SAMORZDÓW
TERYTORIALNYCH REGIONU
Prowadzcy sesj: Kazimierz Karolczak – Czonek Zarzdu Województwa
lskiego, Mariusz Czyszek – Wiceprezydent lskiej Izby Budownictwa.

rozwoju, e rodowisko bez energetyki
nie funkcjonuje, a jednoczenie energetyka nie funkcjonuje bez rodowiska.
Marek Mrówka – Kierownik Referatu
Zarzdzania Energi Wydziau Inwestycji Miejskich Miasta Dbrowa Górnicza przybliy zebranym „Podnoszenie
efektywnoci energetycznej na terenie
gminy Dbrowa Górnicza”.
Gmina Dbrowa Górnicza od kilku lat
naley do midzynarodowych liderów
miast, które dziaaj szczególnie intensywnie na rzecz ochrony klimatu w ramach „Porozumienia midzy Burmistrzami” – COVENANT OF MAYORS.
Utworzono plan SEAP zawierajcy dzia-

Kazimierz Karolczak i Mariusz Czyszek

Na wstpie tej sesji Blanka Romanowska – Wydzia Ochrony rodowiska
Urzdu Marszakowskiego – omówia
jaka jest korelacja midzy gospodark
energetyczn a ochron rodowiska.
Znamiennym jest to, e dokument
polityka ekologiczna pastwa zosta zamieniony na Strategi Bezpieczestwo
energetyczne i rodowisko. Wskazuje to
na niezwykle wany aspekt powizania
tych dwóch wanych dziedzin ochrony
rodowiska i energetyki. Tak naprawd
ten dokument mówi o zrównowaonym

Blanka Romanowska

Marek Mrówka

ania na rzecz ochrony klimatu, który
okrela sposoby optymalnego osignicia wyznaczonych celów strategicznych. Gmina Dbrowa Górnicza
wci podnosi efektywno energetyczn i wpywa na obnienie szkodliwych substancji do otoczenia. Realizuje
to poprzez dziaania inwestycyjne, dofinansowania oraz edukacj, która nie
tylko podnosi wiedz i wiadomo
dzieci, modziey oraz dorosych, ale równie przynosi wymierne oszczdnoci.
Dr in. Kazimierz Konieczny – Instytut
Techniki Budowlanej przedstawi referat
„Techniczne uwarunkowania przy wykonywaniu docieple cian”.
W Polsce yjemy w klimacie, w którym
zakres temperatur i wilgotnoci powietrza
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Kazimierz Konieczny

wymaga od nas, aby w obiektach budowlanych w których yjemy, pracujemy, odpoczywamy i leczymy si – bya
wykonana dodatkowa ochrona m.in.
przed skutkami tych czynników zewntrznych. Zatem od zewntrznych
przegród budowlanych bdziemy oczekiwa zapewnienia uytkownikom jak najbardziej komfortowej i stabilnej temperatury i wilgotnoci powietrza, a take
moliwie niskiego poziomu haasu w pomieszczeniach. Powszechnie oczekujemy, i te nasze wymagania powinny
by speniane w sposób trway i bez koniecznoci ponoszenia nadmiernych
kosztów na ich spenienie.
„Badania cian zewntrznych
w aspekcie poprawy izolacyjnoci termicznej” to temat wystpienia dr. in.
Pawa Krause z Wydziau Budownictwa
Politechniki lskiej. W wietle zaostrzajcych si przepisów w zakresie
oszczdnoci energii i izolacyjnoci
cieplnej [Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, [Dz.U.
poz. 926] oraz zbliajcej si
daty 31.12.2020, od której w pastwach
czonkowskich UE wszystkie nowo powstajce budynki powinny wykazywa
„niemal zerowe zapotrzebowanie
na energi” [Recast Dyrektywy
EPBD 2010/31/UE], powstaje pytanie
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Pawe Krause

Tomasz Steidl

o moliwo modernizacji budynków
istniejcych. Wród nich liczn grup
stanowi budynki wzniesione w technologii wielkopytowej. Energochonno budownictwa wielkopytowego jest
tematem, którego pocztki sigaj lat
osiemdziesitych XX w. Znaczcy rozwój budownictwa wielkopytowego w latach siedemdziesitych, praktycznie
na terenie caego kraju, wytworzy
znaczne zapotrzebowanie na zcentralizowane systemy dostarczania ciepa
do tych budynków.

Nie ma wymaga projektowych
co do ksztatowania istniejcych i sprawdzonych w praktyce wskaników komfortu. wiadome ksztatowanie mikroklimatu pomieszcze w budynkach
ocieplonych zapewnio by nie tylko realne zmniejszenie zuycia ciepa ale
w sposób znaczcy poprawio by samopoczucie mieszkaców. Wikszo
mieszkaców docieplonych budynków
nie jest informowana o moliwych do wystpienia negatywnych skutkach termomodernizacji w przypadku niewaciwego eksploatowania mieszkania.
Zdaniem autorów, znakomity efekt energetyczny i eksploatacyjny daoby wstawienie do kadego mieszkania prostego urzdzenia do pomiaru cigego
temperatury i wilgotnoci pomieszcze
w ramach dziaa termomodernizacyjnych.

Dr in. Tomasz Steidl – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej mówi
o „Wpywie sposobu uytkowania na mikroklimat wntrz budynków poddanych
termomodernizacji”.
Dla caego budynku ograniczanie
kosztów ogrzewania uzyskujemy poprzez docieplenie cian, stropu nad piwnic i nad ostatni kondygnacj. Zwykle
dociepleniu towarzyszy wymiana okien,
drzwi zewntrznych i wewntrznych.
Dziaanie te powoduj obnienie zuycia ciepa, ale mog czasami mie negatywne skutki dla komfortu cieplnego
mieszkaców.
Mikroklimat wewntrzny i jego wpyw
na zdrowie i samopoczucie mieszkaców
nie jest na chwil obecn istotnym elementem w projektowaniu docieplenia.

Magorzata Mazur – Czonek Zarzdu, Dyrektor ds. inwestycyjnych Tyskiego TBS Sp. z o.o. przedstawia refe rat „To wa rzy stwa Bu dow nic twa
Spoecznego jako wana forma nowoczesnego budownictwa energooszczdnego w Polsce”. Program TBS-ów powsta w 1996 roku i by finansowany
do 2009 r. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Fundusz by zarzdzany
przez bank pastwowy – Bank Gospo-

darstwa Krajowego, w ramach jego misji publicznej.
Towarzystwa Budownictwa Spoecznego mogy zaciga preferencyjne
kredyty na budow mieszka, z dugim
okresem spaty i oprocentowaniem poniej rynkowych stóp procentowych. Ich
warto wynosia od kilkunastu do kilkudziesiciu mln z. Bank Gospodarstwa
Krajowego, który zajmowa si obsug
programu, zawar ponad 1800 takich
umów i udzieli kredytów na sum 7,2
mld z. Dziki Krajowemu Funduszowi
Mieszkaniowemu powstao w caej Polsce prawie 100 tys. mieszka na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
Na koniec prelegentka zwrócia si
do osób decydujcych o rozdziale rodków publicznych krajowego Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko” oraz Regionalnego Programu Opera cyj ne go Wo je wódz twa l skie go

Magorzata Mazur

na lata 2014-2020 o uwzgldnienie
struktur tbs-ów w dostpnoci tych
rodków. Zwaszcza apeluj o priorytetowe wsparcie dla tych towarzystw budownictwa spoecznego z najwikszymi potrzebami w zakresie kompleksowej
modernizacji energetycznej najstarszych budynków przez nich zarzdzanych.
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SESJA VI: RÓDA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA
KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW
I INNYCH FORM OSZCZDNOCI ENERGII
Prowadzcy sesj: Tadeusz Wnuk
– Prezydent lskiej Izby Budownictwa
Sawomir Pksa z Departamentu
Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mówi
o „Wsparciu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków ze rodków
UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

szu Rozwoju Regionalnego Urzdu Marszakowskiego Województwa lskiego
zaj si w swoim wystpieniu „Popraw
efektywnoci energetycznej budynków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020”.
Poprawa efektywnoci energetycznej
budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020. Jest on komplementarny do tego o czym mówi mój
przedmówca.
Kwoty, które prezentuje to zawsze
jest za mao. W woj lskim mamy taka
szczliw sytuacj, ze Pastwo zawsze
ochoczo i chtnie te rodki absorbujecie,
e tych rodków zawsze nam brakuje
i nie mamy problemu, jak niektóre województwa, które maj czasem problemy
z dystrybucj.

Przemysaw Krzysik – Gówny Specjalista Wydziau Europejskiego Fundu-

ukasz Frydel zastpca kierownika
w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przedstawi list
przedsiwzi priorytetowych planowanych do dofinansowania ze rodków
WFO iGW w Ka to wi cach. S to:
1. Ochrona i zrównowaone gospodarowanie zasobami wodnymi: Ochrona
wód, Gospodarka wodna; 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi: Gospodarka odpadami, Ochrona
powierzchni ziemi, Rolnictwo ekologiczne; 3. Ochrona atmosfery; 4. Ochrona
rónorodnoci biologicznej i funkcji ekosystemów.

Przemysaw Krzysik

ukasz Frydel

Sawomir Pksa

Finansowanie efektywnoci energetycznej w budynkach z funduszy europejskich jest nowym blokiem zagadnie
otwierajcych cz finansow. Jest to
wany blok, poniewa pokazuje pewne
ju konkretne rozwizania wypracowane w zakresie pozyskiwania finansowania na bardzo innowacyjne rozwizania
efektywnoci energetycznej.
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Nasz region charakteryzuje si przekroczeniem dopuszczalnych ste pyu i benzoalfapirenu na obszarze caego
województwa, problemem „niskiej emisji”, duym zuyciem energii przez
wszystkie sektory gospodarki (pochodzcej gównie ze spalania wgla), stosunkowo maym udzia energii wytwarzanej
ze róde odnawialnych.
Tomasz Makowski z Banku Gospodarstwa Krajowego przybliy zebranym dowiadczenia i instrumenty BGK
we wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych i remontowych. Bank

Tomasz Makowski

Gospodarstwa Krajowego jest jedynym
polskim bankiem pastwowym. Jego misj jest wspieranie rozwoju spoeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego
zada. Dziaalno banku koncentruje
si przede wszystkim na dziaalnoci inwestycyjnej, dziaalnoci programowej,
finansowaniu inwestycji i rozwóju przedsibiorstw oraz obsudze jednostek sektora finansów publicznych i samorzdów
lokalnych.
W ramach dziaalnoci zleconej przez
pastwo BGK zajmuje si obsug Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
którego celem jest pomoc finansowa dla
inwestorów realizujcych przedsiwzicia termomodernizacyjne i remontowe
oraz wypata rekompensat dla wacicieli
budynków mieszkalnych, w których mieciy si lokale kwaterunkowe. Pomoc
udzielana jest w formie: premii termomodernizacyjnej, premii remontowej, premii
kompensacyjnej.
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Premia termomodernizacyjna stanowi
spat czci kredytu zacignitego
przez inwestora na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego. Przysuguje tylko inwestorom korzystajcym
z kredytu. Nie mog z niej korzysta inwestorzy realizujcy przedsiwzicie
termomodernizacyjne wycznie z wasnych rodków. Wysoko premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zacignitego
na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego, jednak nie moe
wynosi wicej ni 16% kosztów poniesionych na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego i dwukrotno
przewidywanych rocznych oszczdnoci
kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. O premi
termomodernizacyjn mog si ubiega
waciciele lub zarzdcy: budynków
mieszkalnych, budynków zbiorowego
zamieszkania, budynków stanowicych
wasno JST sucych do wykonywania przez nie zada publicznych, lokalnych sieci ciepowniczych, lokalnych
róde ciepa bez wzgldu na status
prawny, z wyczeniem jednostek budetowych i samorzdowych zakadów budetowych, a wic np.: powiaty, gminy,
wspólnoty mieszkaniowe, spódzielnie
mieszkaniowe, spóki prawa handlowego, osoby fizyczne.
Mariusz wiczek – przedstawiciel
Gównego Instytut Górnictwa instytucji,
która od pocztku funkcjonowania ustawy termomodernizacyjnej nieustannie
weryfikuje na zlecenie BGK audyty energetyczne i remontowe – przedstawi
prezentacje: „Fundusz Termomodernizacji i Remontów jako narzdzie wspierajce podnoszenie efektywnoci energetycz nej bu dyn ków miesz kal nych
i uytecznoci publicznej”.
W swym wystpieniu wskaza na najczstsze uchybienia w audytach energetycznych i remontowych. Zgodnie
z definicj zawart w ustawie uotir au-

Mariusz wiczek

dyt energetyczny i remontowy jest opracowaniem okrelajcym zakres oraz
parametry techniczne i ekonomiczne
przedsiwzicia, kolejno termomodernizacyjnego i remontowego, stanowice
jednoczenie zaoenia do projektu budowlanego. Nie jest dopuszczalne ubieganie si przez inwestora o premie dla
wniosków z zaczonymi audytami, wykonanymi na podstawie projektu termomodernizacji.
Barbara Cyganik – Dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony
rodowiska S.A. mówic o „Bankowych
instrumentach finansowania termomo-

Barbara Cyganik

dernizacji budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej” nawizaa do wszystkich poprzednich wystpie.
Jestemy dla przedsibiorców, spódzielni mieszkaniowych, jednostek samorzdu terytorialnego. My powinnimy
si dostosowywa i powinnimy znajdowa takie rozwizania, które pomog
w tym, e te wszystkie inwestycje byy realizowane. Staramy si jako bank uczestniczy wszdzie. Jestemy tak na prawd w pro jek cie JES SI CA, gdzie
rewitalizujemy miasta, gdzie s odnawiane budynki, jest robiona ich rewitalizacja.
Wydalimy jako BO, jako fundusz obszarów miejskich 260 mln rodków unijnych na poyczki.
Moja rola – podkrelaa dyrektor Cyganik – polega na tym, ebycie Pastwo
wiedzieli, e jest taki bank mieci si on
w Katowicach, na ulicy Mickiewicza.
Wspópracujemy ze wszystkimi bankami europejskimi. Zarzdzamy pienidzmi Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mamy niemieckie linie zagraniczne.
Zapraszam Pastwa bardzo serdecznie.
Najistotniejsze jest to, co zaprezentowali
tu przedsibiorcy, ebymy tych inwestycji robili jak najwicej, poniewa jestemy
terenem, gdzie ekologia ma prawo jeszcze wiele od nas wymaga.

Na zakoczenie tej sesji Jan Jamrozik
– Wiceprezes Zarzdu ZBM Sp. z o.o.
w Bytomiu przestawi efekty ekonomiczne i ekologiczne wspólnot mieszkaniowych zarzdzanych przez Zakad Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu.
Zakad Budynków Miejskich Sp. z o.o.
obsuguje ponad 900 wspólnot mieszkaniowych i jest jednym z najwikszych
w kraju zarzdców nieruchomoci. Warto prac remontowych i inwestycji nadzorowanych przez Spók w tych latach
to ok. 91 mln z (2012 – 25 mln,
2013 – 36 mln, 2014 – 30 mln).
Niezalenie od tego, e przepisy zobowizuj wacicieli do regularnego
gromadzenia rodków na funduszach
remontowych i kontroli nad ich wykorzystaniem, co przekada si na przedsiwzicia remontowe, w tym termomodernizacyjne, ZBM Sp z o.o. oferuje pomoc
w otrzymaniu kredytów na remonty
(za ostatnie 3 lata kwota udzielonych kredytów na remonty to 75 mln z, a premii
termomodernizacyjnej to ok. 3,5 mln z).
W rezultacie przeprowadzonych prac
termomodernizacyjnych doprowadzono
do uzyskania zmniejszenia zuycia energii cieplnej o 23,36% (tj. 161.601 GJ)
ogólnego zapotrzebowania na energi
ciepln w nieruchomociach Wspólnot
Mieszkaniowych.
W zarzdzanych przez ZBM nieruchomociach dziki wsparciu wadz Gminy
Bytom w 2015 r. w ramach likwidacji niskiej emisji, realizowana jest inwestycja
podczenia w dzielnicy Rozbark 11 budyn ków Wspól not Miesz ka nio wych
do sieci cieplnej PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. Dziki tej inwestycji zostanie zlikwidowane ogrzewanie wglowe w 213
lokalach mieszkalnych, a waciciele
tych lokali otrzymaj za porednictwem
Gminy dofinansowanie z WFOiGW
z funduszu KAWKA w wysokoci do 80%
poniesionych nakadów na wykonanie instalacji wewntrznych centralnego ogrzewania.

Jan Jamrozik
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SESJA VII: OCZEKIWANIAZWIZANEZREWITALIZACJ
BUDYNKÓWIOSIEDLIMIESZKANIOWYCH

Pro wa dz cy se sj: prof. An drzej
Grzybowski – Rektor Wyszej Szkoy
Technicznej w Katowicach, prof. Janusz Kotowicz – Dziekan Wydziau
Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika lska
Ryszard ach – Waciciel Przedsibiorstwa Handlowo-Usugowego JANTAR, i dr in. arch. Damian Radwaski – Wydzia Architektury Politechniki
lskiej mówili o „Dwóch skalach rewitalizacji. Poprawie jakoci ycia mieszaców
osiedli wielorodzinnych na obszarze kraju i zagranic poprzez wdroenie i wykorzystanie wypracowanych w trakcie projektu innowacyjnych rozwiza”. Podczas
prezentacji pokazano ciekawy film ilustrujcy to zagadnienie i pokazujcy rewitalizacj przeprowadzon na osiedlach
mieszkaniowych w Berlinie i plany rewitalizacji w na osiedlu w Sosnowcu.

Firma JANTAR istnieje od 22 lat i zajmu je si bu dow nic twem ogól nym,
a od lat 5 zajmuje si rewitalizacj osiedli mieszkaniowych w spódzielniach
mieszkaniowych na terenie kraju. Rewitalizowano ponad 300 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Budynki
byy rónej wielkoci, najwaniejsza jest
jednak skala tego zadania.

Ryszard ach

Dr in. Adam Ujma z Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej
przedstawi referat, przygotowany wspólnie z dr in. Ann Lis „Termomodernizacja impulsem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w maych miejscowociach”.
G bo ka ter mo mo der ni za cja to
zespó dziaa prowadzcych do redukcji zuycia energii. Istot jest osignicie
korzyci ekonomicznych polegajcych
na obnieniu opat eksploatacyjnych,
rodowiskowych zwizanych ze zmniejszeniem emisji, uytkowych dotyczcych poprawy rodowiska wntrz i komfortu oraz spoecznych odnoszcych si
do ograniczenia ubóstwa energetycznego i wykluczenia spoecznego.
Porównano roczne koszty energii
z kosztami, jakie ponosiliby mieszkacy,
gdyby nie wykonano termomodernizacji.
Gboka termomodernizacja obniya
zuycie prdu oraz ciepej i zimnej wody. Uzyskana premia zmniejszya zaduenie z tytuu zacignitego kredytu,
a waciciele skorzystali z ulgi w podatku.Spadek zuycia opau przeoy si
na 50% redukcj emisji Podnioso si
bezpieczestwo i jako uytkowania
oraz standard mieszka.

Damian Radwaski

Adam Ujma
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Kom plek so wa ter mo mo der ni za cja
przynosi optymalne efekty i najkrótszy
czas zwrotu nakadów. Istnieje pilna potrzeba dotarcia do grup decyzyjnych
z informacjami dotyczcymi procedur jej
przeprowadzenia, korzyci z niej pyncych oraz wskazania wzorcowo zrealizowanych przedsiwzi.
O wpywie docieple i regulacji grzewczych oraz wentylacji na sprawno
energetyczn budynków” mówi dr in.
Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw.
ITB – Instytut Techniki Budowlane.

Krzysztof Kasperkiewicz

Termomodernizacja budynków w Polsce przeprowadzana jest ju od ponad 30 lat. Pocztkowo, w latach 80.
ubiegego wieku dziaania termomodernizacyjne skoncentrowane byy na poprawie izolacyjnoci cian zewntrznych
i dotyczyy budynków wykonanych w technologii wielkiej pyty. Od czasu urynkowienia cen energii i ciepa w Polsce, co nastpio w poowie lat 90. ubiegego wieku,
podstawowym powodem przeprowadzania dziaa termomodernizacyjnych stao si zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków dziki ograniczeniu zuycia ciepa na ogrzewanie. Okres ten mona podzieli na dwa etapy. W pierwszym, który trwa do poowy pierwszej dekady
XXI znacznie zwikszy si zakres dziaa termomodernizacyjnych, wprowadzone zostay nowe zabiegi termomoderniza cyj ne ta kie jak wy mia na okien,
modernizacja instalacji ogrzewczych, czy
docieplanie stropodachów. Ze wzgldu
na to, e jako energetyczna budynków
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wznoszonych przed transformacj ustrojow bya niska, dziaania te kompleksowo wy ko na ne przy nosiy znaczne
oszczdnoci energetyczne. W drugim etapie, który trwa do teraz, nie wprowadzono nowych zabiegów termomodernizacyjnych, lecz te dotychczas stosowane
zostay udoskonalone, tzn. charakteryzoway si wiksz efektywnoci energetyczn. Jednak dalsza poprawa
efektywnoci energetycznej termomodernizowanych budynków i zblienie ich
standardu do budynków o blisko zerowym
zapotrzebowaniu na energi, jaki zgodnie
z wytycznymi przeksztaconej Dyrektywy
o charakterystyce energetycznej budynków, ma w Polsce obowizywa od 2021
r., uwarunkowana jest zastosowaniem
nowych rozwiza technicznych pozwalajcych zmniejszy zuycie energii
na podgrzewanie powietrza wentylacyjnego i wody, które nie s dotychczas stosowane w termomodernizacji budynków
w Polsce.
Stosowane obecnie do termomodernizacji budynków techniki, materiay
i urzdzenia osigaj swój puap moliwoci w zakresie zapewniania zmniejszenia zuycia energii na ogrzewanie budynków. Za sto so wa nie w bu dyn kach
poddawanych termomodernizacji rozwiza stosowanych w budynkach pasywnych, które charakteryzuj si bardzo du efektywnoci energetyczn w okresie
sezonu grzewczego, wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz i bada

MarekBieniecki

poligonowych, na ile poprawa izolacyjnoci cieplnej obudowy budynku wpywa
na przegrzewanie budynku w okresie letnim. Zatem konieczne jest opracowanie
nowych rozwiza, gównie w dziedzinie
instalacji, które pozwoliyby na osignicie oszczdnoci energetycznych
wykorzystujc potencjalne moliwoci
ograniczenia zuycia energii w instalacjach wentylacyjnych i podgrzewania wody bez ograniczania komfortu uytkowania mieszka i innych pomieszcze.
Marek Bieniecki – Gówny Instytut
Górnictwa – w wystapieniu przygotowanym z Krystyn Olejniczak podj tematyk: „Kolektory soneczne w realizacji zapotrzebowania na ciepo w budynkach
mieszkalnych”.

Prelegent przedstawi koncepcj zastosowania metody korelowania godzinowego (w kadej godzinie doby) zapo trze bo wa nia na cie po grzew cze
w budynku mieszkalnym ze zmienn iloci pozyskiwanego ciepa z kolektorów
sonecznych.
Zakres omawianych zagadnie obejmuje:
– gówne zaoenia i opis proponowanej metody,
– okrelenie aktualnie stosowanych
metod doboru instalacji z kolektorami sonecznymi,
– omówienie wad i zalet proponowanej metody.
Wyniki analiz oparto na dokonanych obliczeniach dla przykadowego domu jednorodzinnego. Rezultaty oblicze zestawione z godzinowym zasobem energii
pozyskiwanej z kolektora sonecznego pozwalaj okreli zakres stosowalnoci kolektorów w kontekcie utrzymywania
komfortu cieplnego w pomieszczeniach
ogrzewanych.
Podczas konferencji swe prezentacje
innowacyjnych i nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstwa przestawiy firmy:
• Bolix S.A.,
• Farby Kabe Polska Sp. z o.o.,
• MR Construction Sp. z o.o.,
• Xella Polska Sp. z o.o.,
• QUICK MIX Sp. z o.o.,
• SOR-DREW S.A.,
• KOELNER POLSKA Sp. z o.o.
REKLAMA
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Nagrody i medale
dla najlepszych

Piotr Spyra – Wicewojewoda lski

Obrady konferencji lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci
zostay poprzedzone mi uroczystoci,
w trakcie której w obecnoci znakomitych teoretyków i praktyków brany, osoby wyróniajce si w pracy dla lska
i dziaalnoci na rzecz spoecznoci
budowlanej zostay uhonorowane odznaczeniami i nagrodami.
Uro czy sto otwo rzy Piotr Spy ra – Wicewojewoda lski, który stwierdzi m.in. i ma zaszczyt i przyjemno

udekorowa kilkoro osób Medalami
Za Dugoletni Sub, te medale s dowodem wzorowej pracy, zasug dla
brany budowlanej, ale s równie
uhonorowaniem i dostrzeeniem tego
jak liczy si na polskiej scenie nasza
lska Izba Budownictwa i rodowisko
budowlane. – Trudno sobie wyobrazi
wspóczesn Polsk, trudno sobie wyobrazi wspóczesny lsk z jego osoniciami i z jego architektur, jego
moliwociami rozwojowymi bez Pa-
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stwa, tego co Pastwo sob reprezentuj. Jako polityk zazdroszcz, bo Pastwo maj pewne stae wspórzdne,
które si nie zmieniaj czego o polskiej
polityce niestety powiedzie nie mona i czasem powoduje to pewne poczucie bezsilnoci, chaosu i niepewnoci.
Gratuluj te zorganizowania siódmej
ju edycji Forum Budowlanego twórcom
tego kongresu. Jak zwykle jego tematyka jest dostosowana do potrzeb czasu, bo efektywno energetyczna, bu-
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downictwo pasywne to s tematy,
zwaszcza w okresie nowego progu finansowania europejskiego, które s
fundamentalne, a nasze województwo moe poszczyci si ju duymi
osigniciami w tym zakresie.
Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody lskiego, za wzorowe, wyjtkowo
sumienne wykonywanie obowizków,
wynikajcych z pracy zawodowej, Medalem Zotym za Dugoletni Sub odznaczeni zostay osoby reprezentujce
kadr kierownicz firm czonkowskich
lskiej Izby Budownictwa:
Marian Boszko sta pracy w budownictwie to 40 lat. Bogate dowiadczenie, wiedza, zdolnoci organizacyjne
i zarzdcze przekadaj si na sukcesy firmy, specjalizujcej si w kompleksowym wykonawstwie robót inynieryjno-drogowych i kanalizacyjnych.
Przedsibiorstwo Robót Inynieryjnych Boszko – Kozubski, zdobyo
ugruntowan pozycj na rynku i cieszy si duym uznaniem w brany budowlanej.
Andrzej Kozubski 42 lata w budownictwie, due dowiadczenie zawodowe, profesjonalizm. Dziki jego kreatywnoci firma odnosi sukcesy, zdobywajc
liczne nagrody i wyrónienia. Cigy rozwój firmy Boszko – Kozubski, stosowane rozwizania techniczne, nowoczesno zarzdzania, konkurencyjno
i ta lent or ga ni za cyj ny za su gu j
na uznanie i szacunek.
El bie ta So bót ka 44 la ta pra cy,
w tym 34 lata w Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej. Mistrzyni spódzielczych finansów, przesza kolejne szczeble pracy w ksigowoci. Kieruje duym
zespoem pracowników. Cieszy si
szacunkiem i sympati. Profesjonalna
wiedza, niekwestionowany autorytet.
Gratulacje odznaczonym wraz z Wojewod Piotrem Spyr zoyli Prezydent
Dbrowy Górniczej Zbigniew Podraza
oraz Prezydent Tadeusz Wnuk i Przewodniczcy Franciszek Buszka.
Kolejnym punktem uroczystoci byo wrczenie Nagrody oraz Tytuu „Przyjaciel lskiego Budownictwa”. Kolegium Forum Budownictwa lskiego,
jako platforma wspódziaania wszystkich samorzdów zawodowych i gospodarczych budownictwa naszego regionu, uhonorowaa ni prof. Leszka
abiskiego – rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach za tworzenie systemowych warunków profesjonalnego ksztacenia kadr zarzdzajcych gospodark rynkow regionu
lskiego i kraju oraz wymierny wkad

Marian Boszko

Andrzej Kozubski

Elbieta Sobótka
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w rozwój Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Z kolei za wysoce profesjonaln,
wieloletni dziaalno rzdow, dyplomatyczn i w administracji publicznej,
tworzc systemowe, korzystniejsze
warunki rozwoju gospodarki oraz ochrony rodowiska regionu i kraju lska
Izba Bu dow nic twa oraz Ka pi tu a
IV edycji konkursu „lskie Budowanie”
uhonorowaa Bernarda Baszczyka
– Regionalnego Dyrektora Ochrony
rodowiska w Katowicach Tytuem
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki
lskiej”.
Wyrónienia wrczya Pani Marszaek Gabriela Lenartowicz z udziaem
Prezydenta Tadeusza Wnuka i Przewodniczcego Franciszka Buszki.
Zabierajc gos i dzikujc za wyrónienie profesor abiski powiedzia, e
to wyrónienie jest nie tylko dla niego,
ale równie i dla instytucji, któr kieruje – Uniwersytetu Ekonomicznego.
Jest zobowizaniem do dalszej pracy,
dalszego wspódziaania ze rodowiskami budownictwa i inynieryjnymi skupionymi w lskim Forum Budownictwa.
Bernard Baszczyk w swym wystpieniu stwierdzi, e 14 lat jego praktyki ministerialnej zacza si wanie tu,

prof. Leszkek abiski

Bernard Baszczyk

na lsku. – Tu byo miejsce gówne
mojej pracy – mówi Dyrektor Baszczyk – i teraz ciesz si z powrotu. Laudacje maj to do siebie, e mówi wiele rzeczy przyjemnych natomiast proza
ycia jest do trudna i chciaem bar-

dzo podzikowa Kapitule za wyrónienie, za to, e jest jaki kolejny bodziec
do dziaania. Zapewniam, e w miar
zdrowia i si dalej dla rodowiska przyrodniczego, dla zrównowaonego rozwoju bd pracowa.

Pamitkowe zdjcie odznaczonych Medalem za Dugoletni Sub
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NAGRODAITYTU
PRZYJACIELLSKIEGO
BUDOWNICTWA

Prof. zw. dr hab.LESZEK ABISKI
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
kadencja 2012 – 2014

Laudacja wygoszona przez Tadeusza Wnuka
Prezydenta lskiej Izby Budownictwa
Na wyzwania wspóczesnoci odpowiada mdroci, która
nakazuje kierowa si przede wszystkim zasad zachowania
równowagi rozwoju i harmonii w trzech sferach: naukowej, dydaktycznej oraz wspópracy z biznesem.
Zarzdzanie marketingowe, teoria rynku, metodologia naukowych bada biznesu, rynkowe aspekty transformacji, restrukturyzacja sektorowa i regionalna. Oto najwaniejsze
obszary, w których z sukcesem porusza si w swojej karierze
naukowo-dydaktycznej Pan Profesor zw. dr hab. Leszek abiski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
kadencji 2012 – 2016. Pan Profesor peni te obowizki Kierownika Katedry Polityki Rynkowej i Zarzdzania Marketingowego tej Uczelni.
Jest naukowcem o bogatym dorobku naukowym, autorem
blisko 300 prac, laureatem wielu nagród. Peni wiele zaszczytnych funkcji w kraju i zagranic.
Nietrudno w dziaalnoci Pana Profesora abiskiego odnale zwizki z budownictwem. W czasie jego kadencji rektorskiej ukoczono budow i otwarto w 2014 roku, Centrum
Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
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Ekonomicznego w Katowicach. Jest to jeden z najnowoczeniejszych obiektów tego typu w kraju, nagrodzony w konkursie „Budowa Roku 2013.”
Pamitamy uruchomienie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – wspólnego nowatorskiego przedsiwzicia Uniwersytetów: lskiego i Ekonomicznego. I tu take posypay si nagrody.
Najnowszym za dokonaniem Pana Rektora jest wieo uruchomiony Wydzia Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Otwarto tam nowy kierunek studiów: finanse i rachunkowo, szczególnie podany przez przedsibiorców.
Uniwersytet Ekonomiczny ma swoj niezaprzeczalna renom. Miedzy innymi w czasie kadencji Pana Profesora abiskiego oceniony zosta przez studentów zagranicznych najlepsz uczelni w Polsce. Nic tak nie cieszy, jak uznanie
i szacunek studentów. To daje satysfakcj, energi i poczucie, e jest si przyjacielem tych, dla których powica si swoj zawodow misj.
Bardzo si cieszymy Panie Profesorze, e jest Pan równie
w gronie Przyjació lskiego Budownictwa.
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ

BERNARD BASZCZYK
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska
w Katowicach

Laudacja wygoszona przez Franciszka Buszk
Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa
Prawnik, dyplomata, dowiadczony urzdnik pastwowy, nade wszystko za czowiek o bogatej wiedzy z zakresu ochrony rodowiska.
Dla Pana Bernarda Baszczyka wiedza ta czy si z nieustajc trosk o mdr koegzystencj czowieka i przyrody.
Bernard Baszczyk jest niezmiennie aktywnym moderatorem
dyskusji midzy ekologami a przedsibiorcami o tym, co w praktyce powinien oznacza zrównowaony rozwój?
Na to i wiele innych pyta szuka odpowiedzi na swej dugiej
drodze zawodowej, rozwizujc wane problemy, warunkujce rozwój gospodarki oraz ochrony rodowiska regionu lskiego i kraju.
W swoim zawodowym yciorysie ma ministerialne stanowiska, zaszczytne i odpowiedzialne funkcje. Z jego wiedzy i dowiadczenia korzystali szefowie kolejnych ekip rzdzcych.
Z sukcesem zmierzy si z funkcj konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i radcy-ministra Ambasady
RP w Pradze. Lubiany i szanowany zarówno przez czesk Poloni, jak i samych Czechów jest jednym z niewielu polskich
polityków, rozmawiajcych z nimi w ich ojczystym jzyku.

Pan Minister Bernard Baszczyk od lat wspópracuje ze lskimi lenikami, wspierajc ich w walce o beskidzkie lasy. Przez
lata nadzorowa „Program dla Beskidów”.
Przewodniczy polskiej delegacji na konferencji ONZ w Kopenhadze – najwaniejszym i najwikszym szczycie w sprawie zmian klimatycznych na wiecie.
Wspótworzy ustawy o szczególnym znaczeniu. Pierwsz
o zapobieganiu i usuwaniu skutków powodzi, której zapisy pomagaj poszkodowanym przez ywio. Drug, ustaw zwana
„mieciow rewolucj”, o czystoci i porzdku w gminach.
W ochronie rodowiska Pan Bernard Baszczyk zawsze stawia na edukacj. Informowa, uczy, przekonywa, zmienia
ze, szkodliwe nawyki. Czyni to dzi jako Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach oraz czonek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Czyni to z dydaktyczn pasj, jako czonek Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysowionych w Katowicach oraz jako autor wielu publikacji z dziedziny ochrony
rodowiska.
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Wspieranie efektywnoci
energetycznej budynków
w programach i planach
zmniejszania emisyjnoci
gospodarki
13 padziernika br. w Centrum Kongresowym w Katowicach
odbya si druga konferencja VII lskiego Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomoci w ramach V Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw
Pierwsza konferencja Forum odbya si w dniach 10-11 czerwca br.
w Wyszej Szkole Technicznej w Katowicach. W toku pierwszej konferencji
naukowo-technicznej przedstawione
zostay oceny „Aspektów technicznych i ekonomicznych dostosowania
efektywnoci energetycznej budynków do obowizujcych norm i wymogów”, usta lo nych w Dy rek ty wach
Parlamentu Europejskiego i odpowiadajcych im regulacji krajowych.
Celem drugiej konferencji byo przekazanie oczekiwanych kocowych „Informacji i ustale” o ródach i instrumentach
finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków poprzez albo potwierdzenie aktualnoci informacji przekazanych w czerwcu br. lub ich uzupenienie,
zwaszcza w zakresie podania aktualnych
terminów naborów wniosków o dofinansowanie projektów
Temu wanie celowi odpowiada „Agenda i pro gram” dru giej kon fe ren cji,
której Tytu „WSPIERANIE EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
W PROGRAMACH I PLANACH ZMNIEJSZANIA EMISYJNOCI GOSPODARKI”
jest ukierunkowany na autorskie informacje Instytucji Wdraajcych:
– PO „Infrastruktura i rodowisko”
na lata 2014-2020 (NFOIGW, WFOIGW),
– RPO WSL 2014-2020 (Urzd Marszakowski),

– wraz z bardzo celowymi informacjami o obecnym stanie planów gospodarki niskoemisyjnej samorzdów terytorialnych, na przykadzie miasta Zabrze lub
Metropolii.
Otwie ra jc kon fe ren cj Ta de usz
Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa zacz od przypomnienia najwaniejszych celów, ocen i wniosków poprzedniej konferencji, istotnych dla jej
kontynuowania 13 padziernika br.
– Dla podkrelenia znaczenia cigoci
i konsekwencji organizowanych przez
nas corocznych konferencji, jako „lskie
Forum” przypomn – mówi Prezydent
Wnuk – e w roku ubiegym prowadzilimy debat o „wielkiej pycie”, czyli o dostosowaniu budynków w tych technologiach do wspóczesnych standardów,
a które uytkowane s przez 12 mln ludnoci kraju i 1,5 mln mieszkaców w naszym regionie.
Jednoznacznie opowiedzielimy si
wówczas, za koniecznoci kontynuowania prowadzonych od wielu lat remontów i modernizacji wielkopytowych zasobów mieszkaniowych dla zapewnienia
dalszej poprawy ich stanu technicznego,
obniania kosztów eksploatacyjnych lub
ograniczania ich przyrostu oraz poprawy
jakoci i komfortu ycia.
Przypomn take, e nowy wymiar
i moliwoci finansowych z perspektywy
budetowej UE na lata 2014-2020 dla
kontynuowania kompleksowej moderni-
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zacji istniejcych zasobów mieszkaniowych, a wród nich wielkopytowych,
a take nowego budownictwa, otwiera
przesdzony strategiczny cel rozwoju
caej Unii Europejskiej, jakim jest zwikszanie efektywnoci energetycznej.
Najbardziej syntetycznym wykadnikiem tej nowej strategii jest komunikat
PE, e: „Budynki to sektor o najwikszym potencjale w obszarze energooszczdnoci Unii Europejskiej. Efektywno energetyczna budynków to nie
koszt, lecz inwestycja o ogromnej stopie zwrotu”.
W sesji inauguracyjnej poprzedniej
konferencji Pani Gabriela Lenartowicz,
eksponujc kolejne korzyci i argumenty, wskazaa w imieniu Zarzdu Województwa lskiego, e kierujc si tym
wanie strategicznym celem i kierunkiem
rozwoju caej Unii Europejskiej, w Regionalnym Programie Operacyjnym ujte
zostay bardzo znaczce rodki rzdu 800 mln euro na gospodark niskoemi syj n i zde cy do wa na wik szo
z nich na kompleksow, gbok termomodernizacj budynków wraz z wymian róde ciepa.
W peni wic aktualny pozostaje cel programowy obecnego „VII lskiego Forum”, jakim jest uzyskanie wymiernych korzyci ekonomicznych, rodowiskowych
i spoecznych aktywnego wdraania progra mu ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
mieszkalnych i uytecznoci publicznej
w zakresie:
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Tadeusz Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa

• oszczdnoci energii,
• zmniejszania emisji cieplarnianej
i poprawy jakoci powietrza,
• poprawy stanu technicznego budynków, zwaszcza w technologii wielkopytowej,
• rozwoju sektora budowlanego,
• ograniczania ubóstwa energetycznego.
Szacunki eksperckie podaj, e cakowite korzyci spoeczne netto wdraania
pro gra mów ter mo mo der ni za cyj nych
do 2045 r. mog siga 700 mld zotych.
Wobec tego celu warto przypomnie take wystpienie wprowadzajce w sesji inauguracyjnej Pana Andrzeja Roch Dobruc kie go – Pre ze sa Pol skiej Izby
Inynierów Budownictwa. Poda w nim, e
na podstawie danych Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w 2012 roku uytkowanych byo 13,8 mln mieszka. Rocznie bu-

duje si lub bdzie si budowa w Polsce
od 100 do 150 tysicy nowych mieszka.
Wskaza w ten sposób, e najbardziej wymierne korzyci we wszystkich ich obszarach mona bdzie osign poprzez
koncentracj nakadów i rodków na termomodernizacj budynków ju uytkowanych.
Z kolei w rzdowej strategii modernizacji budynków, ujtej w Krajowym Planie Dziaa dotyczcym efektywnoci
energetycznej dla Polski, podane s dane Instytutu Rozwoju Miast dotyczce luk
remontowych, w poszczególnych formach zasobów mieszkaniowych. W najkorzystniejszym pod wzgldem standardów budownictwie spódzielczym luka
wynosi 50%, komunalnych powyej 65%,
a w pry wat nych czyn szo wych po nad 75%.
W peni jest wic uzasadniony Cel finansowy, przyjty dla obecnego „lskiego

Forum”, jakim jest zapewnienie maksymalnego publicznego wsparcia finansowego gbokiej i kompleksowej moderniza cji ener ge tycz nej dla ro dzin nych
budynków mieszkaniowych i uytecznoci publicznej wraz z wymian wyposaenia tych obiektów na energooszczdne z Pro gra mu Ope ra cyj ne go
„Infrastruktura i rodowisko” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020
w zakresie:
• ocieplenia obiektów,
• wymiany okien, drzwi zewntrznych
oraz owietlenia na zewntrzne,
• prze bu do wy sys te mów grzew czych,
• instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
• instalacji systemów chodzcych.
Chciabym ponownie podzikowa Kierownictwu Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za zorganizowanie podczas konferencji czerwcowej 73. wyjazdo we go spo tka nia Fo rum „Ener gia
– Efekt – rodowisko”.
Te podzikowania skadam Pani Dorocie Zawadzkiej-Stpniak – Wiceprezes
Narodowego Funduszu, która przewodniczya temu Forum i Panu Wojciechowi Stawianemu, który by moderatorem
ich obrad. Odrbne podzikowania skadam Panu Andrzejowi Pilotowi – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, który
by wspóorganizatorem tego Forum.
W ten sposób, uczestnicy konferencji
uzyskali kompleksowe informacje o Strategii i Ofercie Programowej na lata 20152020 Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, jako Instytucji Wdraajcych
przedsiwzicia zwikszajce efektywno energetyczn budynków, z bardzo
duym udziaem rodków UE z PO „Infrastruktura i rodowisko”, a take z udziaem rodków wasnych w ramach programów prio ry te to wych, obej mu j cych
równie udzia w realizacji celów zawartych w „Programie oczyszczania kraju
z azbestu na lata 2009-2032”.
Dla potrzeb drugiej konferencji uzyskalimy z Narodowego Funduszu informacj, o wyasygnowaniu dotychczas na ten
cel do Wojewódzkich Funduszy Ochrony
rodowiska ju blisko 65 mln zotych,
z osignitym efektem ekologicznym
w wysokoci 223 tysicy Mg (megagramów) unieszkodliwionych odpadów zawierajcych azbest. Budet tego programu
na lata 2015-2022 wynosi kolejne 80 mln
zotych. Jeli spojrzymy jednak na przedstawione Pastwu dane Narodowego
Funduszu z krajowej bazy azbestowej,
stwier dzi my, e ich do tych cza so we
uniesz ko dli wie nie wo bec wszyst kich
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obiektów wynosi niespena 7%, a osób
prawnych niespena 11. Nawet jeli te dane s niedoszacowane, to widzimy w naszym regionie hektary elewacji budynków
z udziaem azbestu i ogromne zrónicowanie pomidzy zarzdzajcymi tymi
budynkami. To kolejne potwierdzenie
ogromnych potrzeb finansowych take
na ten cel, z ostatniej transzy rodków pomocowych Unii Europejskiej na lata 20152020.
W programie 73. spotkania Forum
„Energia-Efekt-rodowisko” bardzo uyteczna i budujca bya take prezentacja
w ramach tego Forum „Strategii modernizacji budynków. Mapa drogowa 2050”,
jako opracowania autorskiego organizacji pozarzdowych, jako jedna z podstaw
programowych obu tegorocznych naszych konferencji.
Bardzo serdecznie dzikujemy Kierownictwu obu Funduszy, Narodowego
i Wojewódzkiego – za przyjcie naszego
wspólnego zaproszenia na dzisiejsz
konferencj, wraz z deklaracj autorskiego udziau.
W trakcie konferencji czerwcowej przedstawione zostay kolejne informacje o ródach i instrumentach finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków
autorstwa Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, jako Instytucji Zarzdzajcej
PO „Infrastruktura i rodowisko” o „Finansowaniu efektywnoci energetycznej
w budynkach z funduszy europejskich
w ramach perspektywy finansowej 20142020”,
Wydziau Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urzdu Marszakow skie go Wo je wódz twa l skie go
o „Poprawie efektywnoci energetycznej

budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020”,
Banku Gospodarstwa Krajowego o „Dowiadczeniach i instrumentach Banku
Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu
przedsiwzi termomodernizacyjnych
i remontowych”,
Banku Ochrony rodowiska o „Bankowych instrumentach finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych
i uytecznoci publicznej”.
W okresie minionego roku, zorganizowane zostay trzy kolejne konferencje merytoryczne, we wrzeniu ubiegego, czerwcu biecego – cznie z dzisiejsz,
ukierunkowane na dalsz modernizacj
i remonty zasobów mieszkaniowych oraz
ich wsparcie rodkami publicznymi. Ten
ostatni najwaniejszy postulat dosta
w bardzo znacznym zakresie speniony
i znalaz swoje miejsce w Programie
Operacyjnym „Infrastruktura i rodowisko”
oraz RPO WSL na lata 2014-2020.
Wszystkie organizacje zarzdzajce budynkami mieszkalnymi i uytecznoci
publicznej maj otwarty lub bd mie dostp do rodków finansowych przy spenieniu ustalonych wymaga na realizacj
wasnych przedsiwzi termomodernizacyjnych. Nie bdzie to droga usiana
róami, wrcz przeciwnie, wymagajca
rozwizywania wielu systemowych problemów, z których cz przedstawi Pastwu
Pan Grzegorz Gowarzewski – Prezes
Za rz du Cho rzow skiej Spó dziel ni
Mieszkaniowej i Czonek Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej i poprzedniej konferencji.
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Relacja z przebiegu poprzedniej konferencji zostaa zawarta w lipcowym elektronicznym wydaniu czasopisma „Forum Budow nic twa l skie go”, prze ka za na
uczestnikom tej konferencji i jest nadal za-
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SESJA
Prowadzcy
Profesor zw. dr hab. Andrzej S. Barczak
– Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Sowem kluczowym naszych obrad
jest termoizolacja – mówi profesor Barczak. Niektórzy mówi, e jest to problem,
tak mówimy wspóczenie, natomiast
profesor Hugo Steinhaus mówi, e w jzyku polskim nie ma takiego sowa, jest
sowo problemat, a Hugo Steinhaus odkry Stefana Banacha, by jednym z zaoycieli tzw grona geniuszy szkoy matematycznej lwowskiej, z którego Stefan
Banach jest najwiksz gwiazd, porównywan do Einsteina i Kopernika. To
dziki Banachowi, przez jego prace teoretyczne, mamy nie tylko bomb atomow i wodorowa ale zaprogramowane
chipy, który kady ma w swojej komórce
czy komputerze
Jeeli mówimy o rozwizywaniu termoproblemu to trzeba co powiedzie o termoefektywnoci. Kada dziaalno ludzka pod le ga oce nie efek tyw no ci tej
dziaalnoci. W zwizku z tym stosujemy rónego rodzaju miary. Najlepiej robi to ekonomici, bo pokazuj te miary, któ re ma j, a wic eu ro, do lar,
zotówka, ale s rone dziedziny i cele
dziaalnoci Na ogó nasza dziaalno
jest wielowektorowa czy wielopaszczyznowa i w zwizku z tym jest to trudne.
Jeeli chodzi o gospodark to bardzo lubimy mówi czy jest dobrze czy le, ale

Andrzej S. Barczak

na uniwersytecie w Chicago i w Harvardzie wymylono barometry koniunktury
i wyniki tego publikuje Gówny Urzd Statystyczny co miesic, a gównym skadnikiem tego barometru i tego wskanika
s efekty pracy sekcji budowlanej. Budownictwo jest tym motorem, który cignie ca gospodark, bo wzrost budownictwa generuje wzrost rónych dziedzin
gospodarki.
Przechodzimy teraz do tego sowa
kluczowego – termoizolacja i jakie s efekty i jak je mierzy. Po pierwsze oszczdno, o której bdzie mówi prezes Gowarzew ski i któ r mo na oczy wi cie
przeoy na zotówki ale oszczdno
jest nie tylko spódzielni jako takiej ale
uytkowników mieszka. Druga to jest
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czyli CO2. Tak wic jeden cel do realizowania – termoizolacja powoduje synergi dwóch zagadnie, a mianowicie
oszczdno i ochron rodowiska i to jest
niesychanie wane, ale jeszcze generuje to, e ludzie zaczynaj myle, robi
wynalazki i mamy postp techniczny.
Teraz caa sprawa polega na tym czy
te normy, które s wskazówka UE, bd
stae czy bd zmienne. Moe za kilka lat
bd znowu nowe normy, bdziemy stosowa inne materiay i prosz zobaczy
jak si toczy piknie rynek, jak si samo
napdza i jak daje nowe moliwoci i daje miejsca pracy.
Te wszystkie dziaania, o których bd
Pastwo mówi speniaj bardzo wan
rzecz jako ycia który jest najwaniejszym celem gospodarki i termoizolacja taki wyodrbniony problem powoduje, e
bdzie nam wzrastaa jako ycia.
Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarzdu Chorzowskiej Spódzielni Mieszkanio wej w swo im wy st pie niu mó wi
o dziwnych pzrepisach i puapkach termomodernizacji.
Spódzielnia mieszkaniowa nie ma
obowizku, wynikajcego z jaki przepisów, docieplania budynków. Natomiast dla
waciwej gospodarki trzeba dba o ludzi
i zmniejsza zuycie energii cieplnej,
elektrycznej w poszczególnych obiektach. Mymy na to poszli, realizowalimy
program ocieplenia. Ocieplilimy wszystkie budynki zmniejszylimy zuycie energii cieplnej o 40 proc. w stosunku do tego co byo i o dziwo w dniu dzisiejszym
ja pac o 3 mln z wicej ni 6 lat temu.
A dlaczego si tak dzieje? Przy tworzeniu ceny za energi ciepln obowizuje

Grzegorz Gowarzewski

uredniona cena z 10 róde w ramach kogeneracji i powoduje to, e ja zaoszczdz i zmniejsz zuycie i im to brakuje
w wykonaniu kosztów i planów i w zwizku z tym podwyszana jest cena.
Powiem jednak szczerze, e jeeli
mnie w gór podsumowao to za poprzedni sezon w stosunku do tego gdybym nic nie robi to moje finanse si
wzbogaciy o 10 mln z. Tak wic jeeli
bymy nic nie robili nic nie ocieplali, nic
nie zmieniali tobym zapaci o 10 mln wicej. Wic celowe jest i suszne dziaanie
w tym kierunku. Natomiast prosz nie liczy na jaki efekt ekonomiczny. Uwaam jednak, e to co robimy zmniejszajc zuycie energii jest suszne natomiast
z drugiej strony Prezes Urzdu Rady Ministrów powinien zwróci uwag na zmiany tego zarzdzenia ministra – w jaki
sposób wylicza si ceny i jak to si ustala. Jeeli tego si nie zmieni to kada nasza oszczdno powoduje to, e cena ro nie, bo nikt nie sta ra si tej
zaoszczdzonej energii zagospodarowa
u innych podmiotów tylko wynik jest
do podziau.
Jestem nadal niezadowolony z tej
sfery ekonomicznej natomiast efekty
ekologiczne naprawd spódzielnia osigna W tej chwili dokonujemy docieplenie dociepla. Robimy to wedug normy
na 2021 rok Jeli chodzi o nasz Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
pomoc jest dua i korzystamy z niej. Dzi
jednak bardzo trudno osign efekt
zmniejszenia zuycia energii o 20 proc.
poniewa jak budynek jest ju docieplo-
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ny okna i drzwi wymienione to docieplajc docieplenie ten efekt jest nie do osignicia wic trzeba bdzie to robi
z funduszy wasnych spódzielni. I my to
robimy, bo liczymy, gdy bdzie nadal ten
tryb podnoszenia cen to bdzie si jednak to opaca. Ci co nie zrobili nic w tym
kierunku maj szanse osign ten cel
za pierwszym razem ale zwracam uwag, by robi jednak wszystko wedug
norm na 2021 rok.
Dorota Zawadzka-Stpniak – Zastpca Prezesa Zarzdu Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przedstawi podejmowane od lat dziaania Funduszu.
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucja
ogólnopolska wspieramy dziaania w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej ju od wielu lat. Ale dlaczego to
robimy? Podejmujemy te dziaania, bo widzimy konkretne efekty rodowiskowe
w realizacji dziaa poprawiajcych efektywno energetyczn. Ta poprawa to
oczywicie realizacja pakiety energetyczno-klimatycznego, równie realizacja
szeregu dyrektyw UE, m.in. dyrektywy dotyczcej czystszego powietrza dla Europy czyli dyrektywa CAFE, ale to równie
konkretne polepszenie jakoci i komfortu ycia, o których mówi profesor. Barczak. Dlatego w naszych programach
z tych efektów rodowiskowych zwracamy ogromn uwag na efekty ekologiczno-energetyczne czyli takie, które
po ka zu j kon kret ny efekt w po sta ci
oszczdnoci energii. Przekada si to
bezporednio na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale równie jak
w przypadku programu KAWKA równie
na ograniczenie innych zanieczyszcze
do powietrza

Celem naszego dziaania jako instytucji ogólnopolskiej jest skuteczne i efektywne wspieranie dziaa dla ochrony rodowiska. Naszym celem generalnym jest
poprawa stanu rodowiska, ale równie
zrównowaone gospodarowanie zasobami i wspieranie przedsiwzi, które równie wpywaj na popraw stanu i jakoci rodowiska. W naszej dugoterminowej
strategii dziaania w priorytecie trzecim
wskazalimy na dziaania, które s priorytetowe z punktu widzenia strategii bezpieczestwo energetyczne i rodowisko.
W ramach tego priorytetu wspieramy, poza odnawialnymi ródami energii, rozwój
energooszczdnego budownictwa i kompleksowej modernizacji energetycznej.
Staramy si odchodzi w naszej nomenklaturze od sformuowania termomodernizacja przechodzimy na modernizacj
energetyczna dlatego, e widzimy ogromny potencja dziaa o charakterze kompleksowym.
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska dziaa przez programy priorytetowe
czyli dokumenty, które okrelaj zasady
wsparcia dla poszczególnych sektorów tematycznych. Te programy s konsultowane i uzgadniane, bo zaley nam na tym,
by informacja z rynku o potrzebach poszczególnych sektorów bya równie
uwzgldniana w takich programach. Te
programy s równie odpowiedzi na to,
e Narodowy Fundusz jest pastwow
osob prawn, która dysponuje i zarzdza rodkami publicznymi. W ramach takich programów okrelamy, poza oczywicie bu de tem, za kres te ma tycz ny
kryteriów wyboru poszczególnych przedsiwzi. We wszystkich naszych programach w nowej ofercie 2015-20 kryterium
dotyczce efektywnoci kosztowej jest
kryterium, które ma du wag przy wyborze przedsiwzi.

Dorota Zawadzka-Stpniak

Magorzata Kuchna – kierownik Zespou Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w swej prezentacji przedstawia podejmowane dziaania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.
Mu tu na lsku bdziemy w ramach
rodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko realizowa dziaa nie 1.7. To dzia a nie no si na zw:
kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie konurbacji lsko-dbrowskiej. Ju praktycznie w 2013 roku nasze wadze wojewódzkie stwierdziy,
przyczyniy si do tego i podjy wszystkie dziaania ebymy w jaki sposób
bardzo wymierny otrzymali wsparcie
z rodków Unii Europejskiej ze wzgldu na to jakim województwie yjemy
i mieszkamy i jakie skutki rodowiskowe s moliwe do signicia w zwiz-
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ku z tym, e oszczdzimy i bardziej efektywnie gospodarowa bdziemy energi
w naszym województwie.
Te przyczyny mona podzieli na dwa
bloki. Przede wszystkim przyczyny ekologiczne zwizane z tym, e na terenie
konurbacji, mówimy tu przede wszystkim
o subregionie centralnym województwa, wystpuj ponadnormatywne przekroczenia pyów zawieszonych. To jest
skutek emisji z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Jeli chodzi o stenia tych pyów to plasuje si
subregion centralny w klasie 3, gdzie te
przekroczenia wystpuj w znaczny
sposób.
Drugimi przyczynami, które pozwoliy
na to, eby dziaania 1.7 si w POIi pojawio to s skutki zwizane z tym, e
równie na terenie woj. lskiego mamy
due skupienie jeli chodzi o produkcje,
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Mamy ogromne systemy ciepownicze, które pozwalaj na przesy energii
cieplnej i wykorzystanie ogrzewania zarówno budynków uytecznoci publicznej jak i budynków mieszkalnych
Pierwszy dokument strategiczny, w którym wskazano konieczno aby rodki
w POIi byy dedykowane dla województwa lskiego, to by kontrakt terytorialny. Ten kontrakt negocjowa lski
Urzd Marszakowski i ze wzgldu na nasz dugoletni wspóprac i to jak my
mamy misj, jak instytucj jestemy
lski Urzd Marszakowski, wadze województwa uznay, e jestemy t instytucj która mogaby peni funkcj porednika instytucji wdraajcej w zakresie
dziaania 1.7.
Anna Domalska – Kierownik Referatu Oceny Projektów 2 Wydziau Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

Urzdu Marszakowskiego. mówia o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa lskiego.
Ten program to niemal 3 mld euro
do rozdysponowania w okresie programowania w latach 2014 -2020. Na t kwot
przypadaj dwie znaczce pule rodków
przeznaczone na realizacj strategi subregionalnej i jest dodatkowa pula rodków
przeznaczona na obszary strategicznej interwenci. S to obszary priorytetowo
wskazane do wsparcia w zakresie rewitalizacji. Jest to Bytom i obszary Radzionkowa W tej puli rodków bdzie take
cieka konkursowa dla gmin, które s
wymienione w krajowej strategii rozwoju
regionalnego
Obsug tych projektów rozliczaniem
podpisywaniem umów zajmowa si bdzie Wydziau Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urzdu Marszakowskiego. Co do zasady – przedsibiorcami zajmuje si lskie Centrum Przedsi bior czo ci, na to miast w za kre sie
efektywnoci energetycznej przedsibiorców bdzie mona uzyska preferencyjne poyczki na zasadzie instrumentów
finansowych. Bd wybrani operatorzy finansowi, natomiast nadzorem nad nimi
bdzie zajmowa si Wydzia Rozwoju Regionalnego. Trzeba te wspomnie o naszych zintegrowanych inwestycjach regional nych. S to na sze in sty tu cje
poredniczce, które bd oceniay projekty pod ktem zgodnoci ze strategiami subregionalnymi. W ramach cieki
konkursowej bdzie to dodatkowy element
oceny projektu.
Sam Regionalny Program Operacyjny
realizowany jest przez przez 12 osi priorytetowych. W tym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny
wspierany jest z 2 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Tematem dzisiejszej konferencji jest o
priorytetowa 4 – EFEKTYWNO ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. Jest to o, która znalaza si
w szczególnym zakresie na t o przeznaczone jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego powyej 50 proc.
rodków. Std te alokacja przeznaczona na t o to niemal 800 mln euro.
Zakadamy, e maksymalny poziom dofinansowania projektów moliwy do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego bdzie wynosi 85
proc. Sama o 4 Regionalnego Programu Operacyjnego jest bardzo pojemna i nie skupia si na samej efektywnoci energetycznej. Mona zauway, e
w ramach tej osi bdziemy wspiera
równie transport nisko emisyjny. Cay zakres osi 4 bdzie zrealizowany poprzez 5
dziaa. W ramach dziaania 4.1 bdziemy wspiera instalacje oparte o odnawial-

Anna Domalska

ne róda energii. Przyznana alokacja to
ponad 67 mln euro. Przewidujemy e
w ramach tego projektu bdzie mona dosta wsparcie na kady rodzaj róda energii odnawialnej.
Dziaanie 4.2 przeznaczone jest dla maych i rednich przedsibiorców. W ramach
tego dziaania bdzie mona uzyska poyczki preferencyjne na popraw efektywnoci energetycznej i budynków i linii technologicznych. Bdzie równie moliwo
otrzymania wsparcia na instalacje odnawialnych róde energii.
Katarzyna Dzióba – Zastpc Prezydenta Miasta Zabrze, przedstawia dziaania zwizane z popraw efektywnoci
energetycznej budynków.
Te dziaania nierozerwalnie zwizane
z programem ograniczenia niskiej emisji, zrównowaonym rozwojem i poszanowaniem rodowiska naturalnego s
prowadzone na terenie naszego miasta
od wielu lat. Prowadzone s w trzech obszarach: obiektach uytecznoci publicznej, w budynkach jednorodzinnych
i budynkach wielorodzinnych. rodki, które do tej pory byy dostpne dla jednostek samorzdu terytorialnego byy zwizane z tymi obszarami dziaa. Dziki
rodkom z Narodowego Funduszu, Wojewódzkiego Funduszu i Regionalnego
Programu Operacyjnego, ale równie
dziki rodkom z budetu miasta w niebagatelnej kwocie 31 mln z do chwili
obecnej wykonalimy termomodernizacje 66 obiektów uytecznoci publicznej.
czna kwota wydatkowana na ten cel
w Zabrzu to 98 mln z. Efekty ekologiczne – walczymy z nisk emisj równie powodujemy zmniejszeniem zapotrzebowanie na energi ciepln.
Mó wic o po pra wie efek tyw no ci
energetycznej nie zapominamy równie

o odnawialnych ródach energii. W Zabrzu zro bi li my dwie bio ga zow nie – na niskim skadowisku odpadów
komunalnych i miejskiej oczyszczalni
cieków. Pozyskujemy równie energi
elektryczn soneczn – solarn instalacj wykonalimy na kompleksie rekreacyjnym Aquarius.
W planach mamy w Zabrzu budow
biogazowni na odpady organiczne. Korzysta bdziemy z najlepszych praktyk
szwedzkich. Przy wspópracy z uniwersytetem w Lund przygotowujemy si do realizacji tej inwestycji.
Od wielu lat pomagamy w Zabrzu
mieszkacom, wacicielom budynków
jednorodzinnych w termomodernizowaniu ich obiektów. Liczba zoonych wniosków to prawie 2039. Pienidze pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu w ramach
poyczki i z Narodowego Funduszu
w ramach programu KAWKA przeznaczaj mieszkacy na termomodernizacj, docieplenie cian swoich domów, na monta instalacji solarnych. Maksymalny
poziom dofinansowania, który moe uzyska waciciel domu jednorodzinnego
to 63 proc. inwestycji
Miasto Zabrze finansuje równie swoim mieszkacom dopaty do zmiany róda ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Z tych rodków skorzystao ju
ponad 9 tys. mieszkaców naszego miasta. Te pienidze pochodz wycznie
z budetu i cznie jest to ok 2 mln z.
A co planujemy? Dziki temu, e
w nowej perspektywie s rodki zagwarantowane na gbok termomodernizacj budynków wielorodzinnych
chcemy sign po te pienidze. Bdziemy równolegle prowadzi dziaania dotychczasowe zwizane z domkami jednorodzinnymi, ale wiemy, e zaoony
efekt ekologiczny docelowy nie zostanie
osignity bez pochylenia si nad budynkami wielorodzinnymi.

Katarzyna Dzióba
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V edycja konkursu „lskie Budowanie”

Nagrody za kreatywno,
przedsibiorczo,
efektywno
Tym razem Gala Budownictwa,
ju osiemnasta, odbya si w Dbrowie Górniczej, korzystajc z gocinnoci gospodarzy miasta i osobi cie Pre zy den ta – Zbi gnie wa
Podrazy. 20 listopada br. w piknie
odnowionym Paacu Kultury Zagbia zgromadzili si przedstawiciele
nauki, administracji pastwowej
i samorzdowej, znaczcych firm budowlanych, ludzi zaangaowanych
w rozwój budownictwa lskiego.

W imieniu Organizatorów, Wspóorganizatorów oraz Rady Patronackiej
otwar cia Ga li do ko na Ta de usz
Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa witajc serdecznie na wstpie Beat Maeck-Liber – Posa
na Sejm RP od lat zwizan Dbrow
Górnicz.
– Te nasze coroczne uroczyste
wieczory maj ju swoj tradycj,
bdc spenianiem celowej integracji rodowisk budowlanych re-

gionu i kraju – mówi Prezydent
Wnuk witajc wadze statutowe i kadr kierownicz organizacji czonkowskich lskiej Izby Budownictwa
oraz indywidualnych i zbiorowych
czonków lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa i Polskiego
Zwizku Inynierów i Techników
Budownictwa w Katowicach, a take kierownictwo i pracowników wielu
kolejnych firm i spódzielni, które
wspódziaay z naszymi samorzda-

Wyrónieni Tytuem Honorowym wraz z Medalem „Osobowo Budownictwa lskiego” i Tytuem „Przyjaciel lskiego Budownictwa”
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mi gospodarczymi i zawodowymi
przy wielu tegorocznych wspólnych
przedsiwziciach merytorycznych.
– Sporód wielu z nich pozwol sobie tylko przypomnie o dwóch kolejnych konferencjach VII lskiego
Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomoci. Pierwsza z nich
miaa miejsce w czerwcu br., w trakcie której dokonalimy oceny „Aspektów technicznych i ekonomicznych
dostosowanie efektywnoci energetycz nej bu dyn ków pu blicz nej
do obowizujcych norm i wymogów”. Nieprzypadkowo, bo to sektor
budowlany odpowiada za najwiksz konsumpcj energii w Polsce
i Europie. Blisko 40%.
Z kolei, w ramach V Europejskiego Kongresu Maych i rednich
Przedsibiorstw odbya si druga
konferencja w tym samym obszarze
tematycznym, ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego publicznego wsparcia finansowego rodka mi z fun du szy eu ro pej skich,
koniecznego dla kontynuowania
kompleksowej termomodernizacji
budynków zarzdzanych przez samorzdy terytorialne, spódzielnie
mieszkaniowe i wspólnoty.
Bardzo sobie cenimy wspóudzia
take w tym przedsiwziciu jako
wspóorganizatorów: Polskiej Izby Inynierów Budownictwa i osobicie
Prezesa – Andrzeja Roch Dobruckiego i Wiktora Piwkowskiego – Se-

W imieniu Organizatorów, Wspóorganizatorów oraz Rady Patronackiej otwarcia Gali dokona
Tadeusz Wnuk

Tegoroczna Gala odbya si w sali gruntownie odnowionego Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Górniczej
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Laureaci lskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa

kre ta rza Ge ne ral ne go Pol skie go
Zwizku Inynierów i Techników Budow nic twa. Wi ta my i dzi ku je my
za udzia take w dzisiejszej Gali.
Dobrym, staym, w peni zasadnym
zwyczajem corocznych Gali Budownictwa jest wyraanie podzikowa dla
wadz publicznych, samorzdowych,
instytucji i konkretnych osób za tworzenie warunków sprzyjajcych wzrostowi przedsibiorczoci organizacji
gospodarczych sektora budownictwa.
To przecie wysoka aktywno inwestycyjna samorzdów terytorialnych
oraz ich bardzo skuteczne wykorzystanie na ten cel rodków funduszy euro-

pejskich, stanowi bardzo istotny czynnik sprawczy kolejnych kontraktów budowlanych przedsibiorstw naszego regionu. To wanie w ich imieniu skadam
serdeczne sowa podzikowania za dotychczasow wspóprac i witam:
Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Czstochowa, Miosza
Steca – Zastpc Prezydenta Miasta
Tychy, Zdzisawa Banasia – Burmistrza Mia sta Sie wierz, To ma sza
Szczerb – Burmistrza Miasta Wojkowice, Andrzeja Mikulskiego – Burmistrza Miasta Ogrodzieniec.
Bar dzo ser decz nie dzi ku je my
za wzajemn wspóprac reprezentu-

Uhonorowani tytuem: „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki lskiej”
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jcego Sejmik Województwa lskiego witajc Andrzeja Gociniaka
– Prze wod ni cz ce go Sej mi ku
Województwa lskiego w latach
2011 – 2014.
Wielce sobie cenimy bardzo partnersk, codzienn wspóprac z kierownictwem wojewódzkich instytucji witajc serdecznie: Andrzeja Pilota –
Prezesa Zarzdu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Bernarda Baszczyka – Regionalnego
Dyrektora Ochrony rodowiska, Wiceministra i Sekretarza Stanu w Ministerstwach Gospodarki i rodowiska,
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Piotra Wojaczka – Prezesa Zarzdu
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Waldemara Batugowskiego – Zastpc Okrgowego Inspek to ra Pra cy i Pa ni Ane t
Ranosz – Nadinspektor Pracy, dzikujc indywidualnie za stay udzia
w lskich Seminariach Budowlanych, Jac ka Kwiat kow skie go
– Prezesa Zarzdu Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
organizatora staych, licznych konferencji o ksztaceniu zawodowym i instrumentach rynku pracy, Janusza
Woniaka – Dyrektora Regionalnego
Oddziau ZUS w Sosnowcu.
Wycznie z wielk atencj i szacunkiem witamy reprezentujcych
bratniei wspódziaajce z nami w reformowaniu procesów inwestycyjnych i budowlanych organizacje pozarzdowe, a wród nich: Piotra
Hrabiego – Prezydenta Galicyjskiej
Izby Budownictwa, z Wiceprezesami
Tadeuszem Zajcem i Zbigniewem
Adamkiem, wraz z którymi mamy zaszczyt goci na dzisiejszej Gali Pana Józefa Krzyworzek – Starost
Krakowskiego, Antoniego Falikowskiego – Prezesa Zarzdu lskiej
Izby Pracodawców w Gliwicach, wraz
z Panem Tomaszem Golisem – Wiceprezesem.

Serdeczne gratulacj nagrodzonym zoya Beata
Maecka-Libera – pose na Sejm RP, od lat zwizan Dbrow Górnicz

W imieniu nagrodzony gos zabraa Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydenta Miasta Czstochowa, który wspomnia o swoich zwizkach ze rodowiskiem
budowlanych

Z równie wielk atencj i szacunkiem
serdecznie witam Pana dr. Jana
Sarn – Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi w Zabrzu, któremu
dzikuj za wsparcie moich stara
o udzia w dzisiejszej Gali Zespou Pieni i Taca lsk. Bdziemy mieli dzi-

siaj zaszczyt wrczy tytu Przyjaciel
lskiego Budownictwa Dyrektorowi
Zespou – Zbigniewowi Cierniakowi,
a take Henrykowi Grzonce – Prezesowi Radia Katowice oraz prof. nadzw.
dr Zdzisawie Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyszej Szkoy Biznesu w Dbrowie Górniczej.

Wraenia z Gali mona byo wymieni podczas spotka kuluarowych
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Zespó Pieni i Taca „lsk” swym wspaniaym, przyjtym z ogromnym aplauzem przez publiczno, wystpem otworzy i zamkn XVIII Gal Budownictwa

nych oraz podmiotów efektywnie zarzdzajcych nieruchomociami.
Jako kapitua konkursu uwaamy
niezmiennie, e istotny wpyw na
sprawno procesów inwestycyjnych
i budowlanych ma indywidualny profesjonalizm dziaalnoci zawodowej, kreatywno i przedsibiorczo. Doceniamy publicznie osoby o tych wanie
walorach, których wspólnym wykadnikiem jest „kompetencja”, poprzez
nadawanie Nagrody Indywidualnej
z Tytuem: „Autorytet – Budownictwa
i Gospodarki lskiej” w trzech kategoriach:
– Zarzdzanie rozwojem miast,
– Zarzdzanie organizacjami budowlanymi i nieruchomociami,
– Sprawna administracja publiczna.
Podczas uroczystoci wrczono
Zote Odznaki „Zasuony Dla Budownictwa”.
Po raz kolejny nadano równie
i wrczono Tytuy Honorowe wraz
z Medalem „Osobowo Budownictwa lskiego” wybitnym postaciom
tworzcym histori gospodarcz budownictwa regionu i kraju.
Finaem uroczystoci byo wrczenie Tytuów „Przyjaciel lskiego Budownictwa”.
Sylwetki wszystkich nagrodzonych
prezentujemy na str. 50-75.
Wspaniaym dopenieniem spotkania by porywajcy wystp Zespou
Pieni i Taca „lsk”, który poprzedzi uroczysto wrczania wyrónie, a póniej sta zwieczeniem tej
jake miej i podniosej uroczystoci XVIII Gali Budownictwa.

Witam wród nas Prodziekana Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej – dr. in. Macieja Majora oraz dr Wodzimierza Mitoraja
– Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Obowizkiem moralnym kadego
rodowiska gospodarczego pracodawców jest wspieranie organizacji
spoecznych. Nieprzypadkowo wic
partnerem spoecznym Izby, któr reprezentuj, a take dzisiejszej Gali jest
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie, która w roku przyszym bdzie obchodzi Jubileusz 25-lecia dziaalnoci. Witam
serdecznie Pana Norberta Gall,
wspózaoyciela i nieprzerwanie Prezesa Zarzdu tej Fundacji.

W trakcie Gali nastpi nastpio
wrczenie Nagród i Tytuów kolejnej
pitej edycji konkursu „lskie Budowanie”, bdce zadaniem publicznym
Zarzdu Województwa lskiego.
– Przypomn – powiedzia Tadeusz
Wnuk – e pierwszym celem tego
konkursu jest dokumentowanie wysokiej atrakcyjnoci inwestycyjnej i gospodarczej województwa lskiego
poprzez:
– publiczn prezentacj wacych dla regionu oraz sprawnie, terminowo i profesjonalnie zrealizowanych
przedsiwzi inwestycyjnych
– wyrónianie lsk Wielk Nagrod Budownictwa inwestorów tych
przedsiwzi organizacji wykonawczych i produkcji materiaów budowla-
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PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-USUGOWE
„MW” MARCIN WIERZBISKI
ul. Opolska 23, 41-500 Chorzów
tel. 32 724 87 78, fax 32 721 80 85
Firma prowadzi dziaalno gospodarcz od 22.01.1999 r. wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej – prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod nr 91957.

Firma wykonuje peen zakres usug budowlanych takich jak:
– termomodernizacj z demontaem i utylizacj azbestu,
kompleksowym remontem balkonów i wymian stolarki okiennej,
– budow obiektów mieszkalnych, obiektów uytecznoci
publicznej, budow hal magazynowych i produkcyjnych,
– kompleksowe remonty obiektów budowlanych.
Do chwili obecnej Firma zrealizowaa prace termomodernizacyjne, remonty elewacji i balkonów, wymian stolarki okiennej budynków o cznej powierzchni ponad 230.000 m2 dla nastpujcych
instytucji:
–
–
–
–
–

Spódzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” – Katowice,
Spódzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” – Bytom,
Katowicka Spódzielnia Mieszkaniowa,
Spódzielnia Mieszkaniowa „GWIAZDA” – Katowice,
Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Rodzieskiego 98 Katowice.

Najwiksz realizacj Firmy by remont
elewacji wraz z cakowitym remontem balkonów budynku mieszkalnego w Katowicach
przy Al. Korfantego 16-32 (SUPERJEDNOSTKA – 18 kondygnacji) a take budynku przy ul. Sokolskiej 33 (HPR – 24 kondygnacje) oraz przy Al. Rodzieskiego 98 i 96
(„GWIAZDY” – 25 kondygnacji).

Firma „MW” Marcin Wierzbiski realizujc zlecone prace w oparciu o dugoletnie dowiadczenie, najnowsze dostpne technologie i materiay budowlane oraz wykwalifikowan kadr
pracowników budowlanych jak i kadr kierownicz z uprawnieniami, wykonuje swoje usugi zgodnie z wysokimi wymogami Inwestorów.
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Tytu
„PRZYJACIEL
LSKIEGO BUDOWNICTWA”
Forum, reprezentujce lsk spoeczno budowlan, wyraa szacunek i uznanie dla wyrónionych.
Tytuy wrczyli: Prezydent laskiej Izby Budownictwa
i Przewodniczcy Forum Budownictwa lskiego Tadeusz Wnuk,
Przewodniczcy l. Okrgowej Izby In. Budownictwa i wiceprzewodniczcy Forum Franciszek Buszka
z udziaem wspógospodarza Gali, prezydenta Dbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy
i Beaty Maeckiej-Libery – posa na Sejm RP

HENRYK GRZONKA
PREZES ZARZDU, REDAKTOR NACZELNY RADIA KATOWICE S.A.
Wyraamy uznanie za zarzdzanie dziaalnoci Polskiego Radia Katowice, zgodnie z wymogami misji publicznej, a tym samym (wysoce profesjonalne dziennikarstwo oraz) za wymierny wkad w rozwój kulturalny i spoeczny województwa lskiego.

Laudacja
Redaktor Henryk Grzonka relacjonowa
wiele najwaniejszych imprez sportowych
o randze midzynarodowej. jest autorem
pierwszej w wiecie encyklopedii sportu ulowego. Sport to jego pasja, tak jak pasj jest
radio, jego magia, spoeczne oddziaywanie,
ale te historia. Bo „Ligoniowe Radio” ma
swoja bogat tradycj, o której w swojej
pracy Red. Henryk Grzonka zawsze pamita. Jest autorem obszernej monografii Pol50 Forum Budownictwa lskiego (48) 2015

skiego Radia w Katowicach. Kierujc jednak
dziaalnoci antenow, dzi jako Prezes
Zarzdu i Redaktor Naczelny, zawsze znajduje i czas i miejsce w ramówce Radia Katowice dla tematyki budowlanej. Dzikujemy
za przedstawianie suchaczom Radia Katowice naszych branowych, spoecznie wanych tematów. Bardzo nam mio, e znalaz
si Pan w zacnym gronie „Przyjació lskiego
Budownictwa”.
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PROF. NADZWYCZAJNY DR ZDZISAWA DACKO-PIKIEWICZ
REKTOR WYSZEJ SZKOY BIZNESU W DBROWIE GÓRNICZEJ

Wyrónienie za tworzenie systemowych warunków profesjonalnego ksztacenia kadr zarzdzajcych gospodark rynkow regionu lskiego i kraju oraz osobisty wymierny wkad
w rozwój Wyszej Szkoy Biznesu w Dbrowie Górniczej.

Laudacja
Rektor Wyszej Szkoy Biznesu w Dbrowie
Górniczej. Pani Profesor Zdzisawa Dacko-Pikiewicz bardzo aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy promujce przedsibiorczo. Dziki
Pani Rektor dziaania na rzecz upraktycznienia ksztacenia nabray tempa i stay si bardziej efektywne. Praktyka biznesowa zbiega
si z programami nauczania. Uczelnia wypracowaa sobie pozycj swoistej platformy komunikacyjnej midzy przedstawicielami rodo-

wiska akademickiego i przedsibiorcami. Taka wymiana dowiadcze to bardzo efektywny transfer wiedzy. I m.in. za to dzikujemy,
honorujc Pani Profesor Zdzisaw Dacko-Pikiewicz Tytuem „Przyjaciel lskiego Budownictwa”.
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ZBIGNIEW CIERNIAK
DYREKTOR ZESPOU PIENI I TACA „LSK” IM. STANISAWA HADYNY

Dzikujemy za: wieloletni dziaalno artystyczn i efektywne
zarzdzanie Zespoem Pieni i Taca „lsk” im. Stanisawa
Hadyny, zapewnienie kompleksowej modernizacji i rewitalizacji Zespou Parkowo-Paacowego w Koszcinie, siedziby
Zespou za twórczy wkad w rozwój kultury regionu i kraju.

Laudacja
Kiedy Profesor Stanisaw Hadyna wróci
do Zespou „lsk” przeprowadzi ogólnopolski
nabór do chóru. Sporód kilkuset kandydatów,
po wieloetapowym przesuchaniu, wyselekcjonowano kilku modych, utalentowanych artystów. Wród nich znalaz si Zbigniew Cierniak. Byo to due wyrónienie. Od tej chwili cae
swoje ycie zawodowe zwiza ze „lskiem”.
piewa, taczy, peni w Zespole wiele funkcji organizacyjnych, zajmowa si marketingiem,
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promocj. W 2011 roku obj stanowisko Dyrektora Zespou Pieni i Taca „lsk”. Jest Pan
Dyrektor Zbigniew Cierniak projektodawc
wielu przedsiwzi zagranicznych. Koncertów
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech. Dziki jego zapobiegliwoci „lsk”
oklaskiwano w dalekim Szanghaju. Czowiek
wyróniany, wielce zasuony dla polskiej kultury. Witamy w gronie „Przyjació lskiego Budownictwa”.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2015

Nagrody i laureaci V edycji Konkursu „lskie Budowanie”, którego celem jest promocja atrakcyjnoci inwestycyjnej i gospodarczej oraz moliwoci eksportowych województwa lskiego. Decyzj Kapituy nagradzano instytucje, osoby i firmy, których zawodowe sukcesy, wyniki gospodarcze,
przedsibiorczo i talent s wzorem do naladowania.

LSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
– 2015
Nagrody wrczyli:
Prezydent Dbrowy Górniczej Zbigniew Podraza
z udziaem Przewodniczcego Kapituy, Prezydenta lskiej Izby Budownictwa
Tadeusza Wnuka
oraz Wiceprzewodniczcego Kapituy, Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa Franciszka Buszki

MIASTO DBROWA GÓRNICZA
• za przeprowadzenie kompleksowego remontu i modernizacji Paacu Kultury Zagbia, obiektu, który ma wielkie znaczenie dla kultury regionu.
Nagrod odebraa Agnieszka Pasternak
– Przewodniczca Rady Miejskiej
W Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie przebudowano tarasy po frontowej stronie budynku, przybudówki boczne oraz
pochylnie podjazdowe. Wykonano prace zewntrzne, przy konserwacji elewacji budynku oraz owietlenia zewntrznego. Stworzono podjazdy dla osób niepenosprawnych, wewntrz powstaa winda. Scena wewntrz budynku zostaa zaopatrzona
w instalacj gaszenia poaru, zostay wymienione liny stalowe mostów owietleniowych, a take kurtyny i urzdzenia dwigowego.
W budynku dodatkowo zostay wymienione wszystkie drzwi,
zostaa przebudowana instalacja wodno-kanalizacyjna oraz hydrantowa, parkiety zostay wymienione i odrestaurowane,
podobnie jak sztukateria gipsowa w pomieszczeniach o bogatym i charakterystycznym wystroju dla sztuki socrealizmu.
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GÓRNOLSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA
• za przygotowanie, organizacj finansowania i realizacj
przedsiwzicia inwestycyjnego nowej infrastruktury Midzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
Nagrod odebra Artur Tomasik
– Prezes Zarzdu
Midzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach jest regionalnym Portem caego woj. lskiego. Pod wzgldem liczby odprawianych pasaerów oraz operacji lotniczych jest
na czwartym miejscu w Polsce. Trzy terminale pasaerskie
to przepustowo 5,5 mln pasaerów rocznie. Ostatnie lata
to okres wielu inwestycji: nowa nawierzchnia lotniskowa, rozbudowa bagaowni, nowy terminal. Port Lotniczy Katowice
dysponuje jedn z najduszych dróg startowych dostpnych
w Polsce – oddana do uytku w maju br. – 3200 m dugoci
i 45 m szer. Port jest wizytówka lska i kraju. Jest dowodem
prnie dziaajcego Górnolskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

MIASTO TYCHY
• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego: – „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Tychach.”
Nagrod odebra Miosz Stec
– I Zastpca Prezydenta Miasta
Stadion w Tychach to jeden z najpikniejszych obiektów
sportowych na lsku. Na pocztku 2013 roku stadion, który suy tyszanom przez ostatnie 42 lata, zosta zrównany
z ziemi, a obecnie w jego miejscu funkcjonuje fantastyczny obiekt speniajcy kryteria najnowoczeniejszych stadionów w Europie. Mieci on na swoich w peni zadaszonych trybunach ponad 15 tysicy kibiców lub spragnionych wrae
kulturalnych widzów. Nowy stadion spenia wymogi UEFA oraz
FIFA, co pozwala na organizacj midzynarodowych meczów
i spotka w europejskich pucharach. Dziki temu mona mie
nadziej, e do Tychów zawita futbol na najwyszym, wiatowym poziomie.
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ARSANIT SP. Z O.O.
W SIEMIANOWICACH LSKICH
• za nowoczesn produkcj materiaów i systemów ocieple
oraz osignit pozycj finansow i rynkow w sektorze budownictwa regionu i kraju.
Nagrod odebra Krzysztof Skrobot
– Prezes Zarzdu
Firma ARSANIT to producent nowoczesnej chemii budowlanej i styropianów THERMO. W ofercie jest niemal 100 specjalistycznych wyrobów, których produkcja odbywa si
w dwóch zakadach – w Siemianowicach lskich i w Koninie.
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, jest samodzielnym
producentem wszystkich komponentów wchodzcych w skad
rozwizania termoizolacyjnego opartego na styropianie.
Nad jakoci i rozwojem oferty czuwa wielu specjalistów zarówno w Laboratorium jak i w Dziale Bada i Rozwoju.
Arsanit z powodzeniem wspópracuje m.in. z architektami,
projektantami, wspólnotami oraz spódzielniami mieszkaniowymi.

WOJCIECH STAWIANY
EKSPERT W NARODOWYM FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
• za autorskie projekty monitoringu rodowiska i ochrony klimatu, a zwaszcza zwikszanie efektywnoci energetycznej oraz zarzdzanie ich wdraaniem.
Wojciech Stawiany jest absolwentem Wydziau Chemicznego Politechniki lskiej. W swojej aktywnoci zawodowej
podejmuje zagadnienia ekologii oraz inynierii i monitoringu
rodowiska.
W latach 1989-2003 Dyrektor Orodka Bada i Kontroli rodowiska oraz koordynatorem regionalnego monitoringu rodowiska w województwie katowickim. W trakcie pracy
w NFOiGW w latach 2003-2005 Dyrektor Departamentu Projektów Strukturalnych.
Inspektor Ochrony rodowiska. Od roku 2008 ponownie
w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej – jest ekspertem w zakresie zagadnie ochrony
klimatu.
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PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-USUGOWE
„MW”
MARCIN WIERZBISKI
• za profesjonaln realizacj przedsiwzi termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej.
Nagrod odebra waciciel Marcin Wierzbiski
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowe „MW” Marcin
Wierzbiski wykonuje peen zakres usug budowlanych
m.in. termomodernizacj z demontaem i utylizacj azbestu,
kompleksowym remontem balkonów i wymian stolarki
okiennej, budow obiektów mieszkalnych, obiektów uytecznoci publicznej, budow hal magazynowych produkcyjnych.
Do tej pory Firma zrealizowaa prace termomodernizacyjne, remonty elewacji i balkonów oraz wymian stolarki
okiennej budynków o cznej powierzchni ponad 230.000 m2.
Dugoletnie dowiadczenie, najnowsze dostpne technologie i materiay budowlane, wykwalifikowana kadra pracowników.

ZAKAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.
W BYTOMIU
• za profesjonalne zarzdzanie nieruchomociami, kompleksowe remonty i modernizacje oraz aktywne pozyskiwanie rodków finansowych.
Nagrod odebra Artur Komor
– Prezes Zarzdu
Zakad Budynków Miejskich Sp. z o.o. jest jednym z najwikszych zarzdców nieruchomoci w Polsce, zarzdzajcym blisko 1000 wspólnot. Inicjuje dziaania, których celem
jest poprawa standardów spoecznych, zdrowotnych i rodowiskowych poprzez likwidacj niskiej emisji, zmniejszenia emisji dwutlenku wgla i pyów do atmosfery, popraw komfortu ycia mieszkaców, likwidujc uciliwoci wynikajce
z istniejcego systemu zaopatrzenia w ciepo (piece wglowe, gazowe).
Dziki inwestycjom energooszczdnym systematycznie
zmniejsza si zuycie ciepa W obiektach obsugiwanych przez
Spók sukcesywnie wymienia si tradycyjne owietlenie na innowacyjne LED oraz eliminuje niepotrzebne odbiorniki energii elektrycznej.
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EVEREST BUDOWNICTWO GRYKO, PAPUGA
SPÓKA JAWNA
• za profesjonaln realizacj robót termomodernizacyjnych
oraz remontowych budynków mieszkalnych i uytecznoci
publicznej.
Nagrod odebrali waciciele Wojciech Gryko
i Krzysztof Papuga
Firma wiadczy usugi w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót budowlano-remontowych przeprowadzanych
w obiektach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych
oraz budowlach o charakterze przemysowym. Firma oferuje bezpatne doradztwo budowlane, a take pomoc w pozyskaniu róde finansowania inwestycji.
Prny rozwój firmy na przestrzeni kilku lat pozwoli osign wysok pozycj na krajowym rynku budowlanym.
W swoich pracach firma wykorzystuje nowoczesne technologie budowlane, posiada wysoko wykwalifikowan kadr pracownicz oraz specjalistyczny sprzt i zaplecze techniczne
niezbdne do wykonania usug charakteryzujcych si wysok jakoci.

MIEJSKI ZARZD ULIC I MOSTÓW SPÓKA AKCYJNA
W DBROWIE GÓRNICZEJ
• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzi
inwestycyjnych budownictwa drogowego na terenie Miasta
Dbrowy Górniczej, a zwaszcza za wzorcow budow drogi do terenów przemysowych w Tucznawie.
Nagrod odebra Tomasz Sotysik
– Prezes Zarzdu
Przedsibiorstwo prowadzi dziaalno w trzech obszarach:
dokumentacja i administracja dróg, roboty i kontrakty budowlane, administracja nieruchomociami oraz wynajem powierzchni biurowej i komercyjnej.
Misj Spóki jest umacnianie rynkowej pozycji poprzez poszukiwanie szans i podejmowanie wyzwa biznesowych zmierzajcych do wzrostu jej potencjau, wartoci, jakoci usug
oraz korzyci jakie moe da swoim wacicielom, pracownikom i lokalnej spoecznoci.
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WODAR – WIESAW WODARCZYK S.J.
W CZSTOCHOWIE
• za profesjonaln i wzorcow jako realizacji przedsiwzi
inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego i uytecznoci publicznej.
Nagrod odebra Mariusz Wodarczyk
WODAR jest najwikszym w regionie czstochowskim producentem betonu. Od pocztku swej dziaalnoci firma specjalizowaa si w produkowaniu i dostarczaniu betonu towarowego najwyszej jakoci.
Do zakresu dziaalnoci przedsibiorstwa naley ponadto budownictwo o charakterze uytecznoci publicznej,
mieszkaniowej i przemysowej; remonty i renowacje; hurtowa i detaliczna dystrybucja materiaów budowlanych.
W marcu 2014 uruchomiono Wytwórni Betonu w miejscowoci Blok Dobryszyce koo Radomska. Spóka posiada inne nowoczesne wzy betoniarskie zlokalizowane w Czstochowie, Olenie oraz Myszkowie.

ZAKAD REMONTOWO-BUDOWLANY
JANUSZ ROMIK
• za profesjonaln realizacj kompleksowych modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej.
Nagrod odebra Janusz Romik – waciciel
Zakad wykonuje roboty budowlane, remontowe i inwestycyjne: murarskie, dekarskie, wymian stolarki okiennej
i drzwiowej, posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wykoczeniowe, docieplenia cian metod lekko-mokr, docieplenia stropów granulatem oraz demonta i zabezpieczenia pyt
azbestowych.
Zakad Remontowo-Budowlany Janusz Romik realizuje prace fachowo, z zaangaowaniem i starannoci w wyznaczonym terminie. Wykorzystuje wysoko wykwalifikowanych fachow ców, spraw nie pro wa dzc or ga ni za cj prac. To
profesjonalny wykonawca robót ogólnobudowlanych i budowlano-ociepleniowych.
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CENTRUM PROJEKTÓW REGIONALNYCH INWESTOR S.A.
• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego: – „Osiedle Kolonia Minerwy Ruda lska.”
Nagrod odebra Tomasz Delowski – Prezes Zarzdu
Centrum dostarcza usugi z zakresu budownictwa, obsugi procesów inwestycyjnych i zarzdzania nieruchomociami stawiajc na wiarygodno i gwarantujc najwysz jako.
Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. jest spók kontynuujc dziaalno Inwestora Górnolskiego S.A. Poczenie spóek zaowocowao zintegrowaniem trzech zakresów dziaalnoci z szeroko rozumianego rynku budownictwa i nieruchomoci:
• dziaalnoci deweloperskiej,
• zarzdzania i porednictwa w obrocie nieruchomociami,
• doradztwo w procesach inwestycyjnych. Celem spóki jest wspópraca z jednostkami samorzdu terytorialnego Województwa lskiego w zakresie budownictwa, infrastruktury i ochrony rodowiska.
REKLAMA
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Kapitua Konkursu „laskie Budowanie” wysoko ceni indywidualizm, kreatywno, przedsibiorczo, kompetencje i profesjonalizm.
Te cechy wyróniaj ludzi cieszcych si powszechnym uznaniem i szacunkiem. I to wanie one decyduj o wyborze osób, którym
Kapitua przyznaje Nagrod i Tytu:

„AUTORYTET  BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ 2015”
Nagrody i Tytuy Autorytet Budownictwa i Gospodarki lskiej 2015 wrczyli pose Beata Maecka-Libera
oraz Prezydent Zbigniew Podraza z udziaem Prezydenta Tadeusza Wnuka i Przewodniczcego Franciszka Buszki

NAGROD I TYTU „AUTORYTET  BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ 2015” OTRZYMALI:

KRZYSZTOFMATYJASZCZYK
Prezydent Miasta Czstochowa

za kreatywno i profesjonalizm w organizowaniu
finansowania i realizacji programu
rozwoju inwestycyjnego miasta.
Krzysztof Matyjaszczyk ukoczy budownictwo i zarzdzanie na Politechnice Czstochowskiej, Studia Podyplomowe na Wydziale Zarzdzania Politechniki Czstochowskiej – Ekonomia. Staranne wyksztacenie, bogate
dowiadczenia zawodowe.
W latach 2002–2007 wiceprzewodniczcy Rady miasta Czstochowy. Pracowa take jako zastpca naczelnika w starostwie czstochowskim. Profesjonalista, dobry, troskliwy gospodarz, ma wizje miasta, któr wytrwale
i konsekwentnie realizuje, osigajc zamierzone cele. Aktywny dziaacz samorzdowy.
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JERZYSWATO
Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

za wysoce profesjonaln, wieloletni dziaalno
na rzecz ochrony rodowiska
i zrównowaonego rozwoju regionu i kraju.
Absolwent Wyszej Szkoy Ekonomicznej w Pradze,
gdzie odby take studia doktoranckie z zakresu organizacji i zarzdzania.
Ukoczy Wydzia Automatyki i Informatyki Politechniki lskiej w Gliwicach.
Byy Prezes Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Peni funkcj ministra rodowiska
w rzdach Marka Belki. W 2008 obj funkcj dyrektora
jednego z departamentów w NFOiGW. Wspótwórca systemu finansowania ochrony rodowiska w Polsce, ekspert i wybitny znawca tej problematyki.
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MAREKNOCULAK
Prezes Zarzdu Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
oraz za osobisty wkad
w rozwój budownictwa i gospodarki
regionu lskiego.
Dowiadczenie zawodowe zdobywa w branach: spedycja krajowa i midzynarodowa, eksport wyrobów
z drewna, brana stalowa, gazy techniczne i LPG, medycyna i farmacja. Od 1997 roku pracowa na stanowiskach kierowniczych, pocztkowo zwizanych z zarzdzaniem sprzeda, nastpnie – dziaalnoci operacyjn
przedsibiorstw oraz finansami a do stanowisk zarzdzajcych caoci spraw spóek:
Pre zes Za rz du Far by KA BE Pol ska w Ka to wi cach – szwajcarskiej firmy oferujcej wysokiej jakoci farby dekoracyjne, systemy ocieple i lakiery proszkowe.
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ARTURKOMOR
Prezes Zarzdu Zakadu Budynków Miejskich Sp. z o. o w Bytomiu

za wybitn aktywno zawodow i spoeczn,
kreatywne zarzdzanie Zakadem Budynków
Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, aktywn
wspóprac z samorzdami gospodarczymi
oraz osobisty wkad w rozwój gospodarki regionu.
Czowiek o niezwykej aktywnoci zawodowej. Znawca rynków zagranicznych. Ekspert w zakresie opracowywania wniosków dla pozyskiwania dotacji unijnych. Talent organizacyjny, menederski.
Zakad, którym obecnie kieruje, jest jednym z najwikszych zarzdców nieruchomoci w Polsce, zarzdzajcym blisko 1000 wspólnot.
Inicjator wielu dziaa, których celem jest poprawa standardów spoecznych, zdrowotnych i rodowiskowych / poprzez likwidacj niskiej emisji, zmniejszenia emisji dwutlenku wgla i pyów do atmosfery, popraw komfortu ycia
mieszkaców, likwidacj uciliwoci wynikajcych z istniejcego systemu zaopatrzenia w ciepo.
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PIOTRPOLIS
Prezes Zarzdu Tyskiej Spódzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
dziaalnoci kierowanej Spódzielni
oraz za osobisty wkad
w rozwój budownictwa i gospodarki
regionu lskiego.
Absolwent Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu lskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych
z zakresu zarzdzania przedsibiorstwem. Dynamiczny
w dziaaniu, kreatywny i konsekwentny. Dua wiedza fachowa i dowiadczenie.
Swoj drog zawodow zwiza z obszarem zarzdzania przedsibiorstwami brany nieruchomoci i budownictwa.
Skutecznie pozyska dla mieszkaców spódzielczych
zasobów rodki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 20072013. W pracy stawia na innowacyjno i nowoczesne
technologie.
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JANLEMASKI
Prezes Zarzdu Spódzielni Mieszkaniowej „Pónoc”

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
dziaalnoci kierowanej Spódzielni
oraz za osobisty wkad
w rozwój budownictwa i gospodarki
regionu lskiego.
Czonek lsko-Maopolskiego Stowarzyszenia Zarzdców Nieruchomociami. Posiada licencj Zarzdcy Nieruchomociami. Doskonale zna problematyk gospodaro wa nia za so ba mi miesz ka nio wy mi. Od wie lu lat
umiejtnie kieruje zespoami ludzkimi. Potrafi podejmowa szybkie i trafne decyzje. Uczestniczy w rozwoju miasta Czstochowy oraz zarzdza przepikn dzielnic „Pónoc”, w której zamieszkuje ponad trzydzieci tysicy
mieszkaców.
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ZBIGNIEWZIELAZO
Waciciel M.T. Roboty Ogólnobudowlane z siedzib w Pszczynie

za wieloletnie, profesjonalne i wysoce efektywne
zarzdzanie kierowanym przedsibiorstwem
oraz za osobisty wkad
w rozwój budownictwa i gospodarki
regionu lskiego.
Czowiek przedsibiorczy, dowiadczony fachowiec i meneder.
Firma Pana Zbigniewa wykonuje prace polegajce na malowaniu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
wielokondygnacyjnych, pomieszcze ogólnego uytku, malowaniu elewacji z acekolu, adaptacji pomieszcze usugowych na mieszkania, remonty kompleksowe budynków uytecznoci publicznej, remonty kompleksowe elewacji budynków.
Firma wykonaa kompleksowe remonty wraz z ociepleniem kilkudziesiciu budynków. Ogóem dao to ponad 100 tysicy metrów kwadratowych powierzchni ocieplonej. Roboty wykonuje z materiaów wasnych, posiada
pene usprztowienie oraz wasne rodki transportu.
Firma wspiera Fundacj Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
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RYSZARDACH
Waciciel firmy „JANTAR” w Gliwicach

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
oraz za osobisty wkad
w rozwój budownictwa i gospodarki
regionu lskiego.
Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe Jantar to dowiadczenie, jako, najnowsze materiay i technologie.
Wznosi obiekty od podstaw, potrafi sprosta najbardziej
wyrafinowanym potrzebom inwestorów.
Pan Prezes Ryszard ach dowiadczony meneder,
przedsibiorczy i utalentowany szef.
Odnosi sukcesy dziki wytrwaej pracy, konsekwencji
i skutecznym pokonywaniu trudnoci.
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MARIANBOSZKO
Prezes Przedsibiorstwa Robót Inynieryjnych „Inynieria” S.A. w Dbrowie Górniczej

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
w okresie 25-lecia dziaalnoci
oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu lskiego.
W brany budowlanej nieprzerwanie od 1977 roku. W roku 1990 wraz ze swym koleg utworzy firm wykonujc zadania remontowo-inwestycyjne dla miast lska i Zagbia: zakady przemysowe i jednostki uytecznoci
publicznej. Przedsibiorstwo, w którym obecnie Pan Marian Boszko jest Czonkiem Zarzdu specjalizuje si
w kompleksowym wykonawstwie robót inynieryjno-drogowych i kanalizacyjnych. Inynieria SA ma 25 lat. Lata
trudnych pocztków, lata rozwoju i jednoczesnie czas satysfakcji zawodowej i sukcesów.
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ANDRZEJKOZUBSKI
Prezes Przedsibiorstwa Robót Inynieryjnych „Inynieria” S.A. w Dbrowie Górniczej

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
w okresie 25-lecia dziaalnoci
oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu lskiego.
W brany budowlanej równie nieprzerwanie od 1977
roku. Zdobywa dowiadczenie jako kierownik budowy
w realizacji budowy obiektów towarzyszcych Hucie
Katowice oraz infrastruktury mieszkaniowej na terenie lska i Zagbia. Bogata wiedza w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych: nadzorowa szereg zada remontowo-inwestycyjnych. Sprawny meneder, przedsibiorczy
i zdecydowany w dziaaniu.
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WIESAWWODARCZYK
Prezes WODAR Wiesaw Wodarczyk s.j. w Czstochowie

za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie
kierowanym przedsibiorstwem
oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu lskiego.
WODAR – spóka jawna, która zarzdza to, przypomnijmy, najwikszy w regionie czstochowskim producent
betonu.
Czowiek o duym harcie ducha, dla którego nie ma
przeszkód nie do pokonania.
Z sukcesem realizuje cele, które sobie stawia. Ambicja,
zaangaowanie, powiecenie nie s mu obce. Zaoona
w 1993 roku firma rozrosa si i ma dzi swoje miejsce
na mapie gospodarczej regionu.
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Ludzie budownictwa s w istocie rzeczy twórcami rzeczywistoci, bo tworz materialn baz pastwa i spoeczestwa. Ich yciowy, zawodowy dorobek stanowi pikn
kart w gospodarczej historii regionu i kraju – osobowoci budownictwa. Kapitua
wskazuje takie osoby widzc w nich najlepsze cechy osobowe i zawodowe.

Tytu Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOBUDOWNICTWA LSKIEGO
ANDRZEJNOWAK
PRZEWODNICZCY POLSKIEGO ZWIZKU INYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAU KATOWICKIEGO

LAUDACJA
Pan Andrzej Nowak urodzi si w Katowicach – cae ycie
powici Ziemi lskiej i jej spoecznoci.
Absolwent bytomskiej „Budowlanki” i Wydziau Budownictwa
Ldowego Politechniki lskiej.
Jest rzeczoznawc budowlanym oraz rzeczoznawc majtkowym i posiada uprawnienia budowlane bez ogranicze
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
Przez ponad 40 lat zawodowo zwizany by z Biurem Projektowania Budownictwa Ogólnego i Wiejskiego „Budrol – Projekt”
Katowice, gdzie przeszed przez wszystkie szczeble kariery, by
przez ostatnich 20 lat na stanowisku Dyrektora przeprowadzi
midzy innymi niezbdne procesy restrukturyzacji i doprowadzi do uzyskania przez firm ugruntowanej pozycji na rynku.
Jako dowiadczony projektant w budownictwie ogólnym
i wiejskim zaprojektowa wiele budynków oraz budowli, a obecnie zajmuje si projektowaniem biogazowni.
Jego autorski projekt pierwszej, nowoczesnej Agrobiogazowni w województwie lskim dla Zakadu Dowiadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodcu lskim koo Bielska-Biaej w ramach programu budowy obiektów energii róde odnawialnych
od 2011 roku funkcjonuje i dostarcza energi elektryczn dla
gospodarstw i sieci energetycznych.
Pan Andrzej Nowak od pocztku swojej kariery zawodowej
bierze czynny udzia take w innych organizacjach oraz samorzdach zawodowych i gospodarczych dziaajcych na rzecz inynierów i techników budownictwa. By jednym z inicjatorów powoania w 1998 roku Izby Budownictwa z siedzib w Katowicach, której „Honorowe czonkostwo” otrzyma w 2008 roku.

72 Forum Budownictwa lskiego (48) 2015

Jest zwizany z dziaalnoci lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od samego pocztku, jako jeden z inicjatorów jej powstania.
By przewodniczcym Zespou Organizacyjnego samorzdu
zawodowego inynierów budownictwa na lsku. Dzi peni
funkcj zastpcy Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa.
Za swoj dziaalno zawodow i spoeczn by wielokrotnie
wyróniany, w tym Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Zot Odznak Honorow za Zasugi dla Województwa lskiego.
Dzi honorujemy go najwyszym uznaniem budowlanego rodowiska – tytuem „Osobowo Budownictwa lskiego”.
I na koniec, osobista refleksja.
Andrzeju, wiem, e zachowae i rozwine wyniesione
z domu rodzinnego wartoci, a szczególnie szacunek dla drugiego czowieka i potrzeb niesienia poamocy innym.
Jak rozmawiamy o Tobie i padaj róne przymiotniki, za kadym razem rozmowa koczy si na stwierdzeniu – „Andrzej jest
dobrym inynierem i przyzwoitym czowiekiem”. To wyjtkowa
ocena.
Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa,
wiceprzewodniczcy Kapituy
Franciszek Buszka
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Tytu Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOBUDOWNICTWA LSKIEGO
GRZEGORZGOWARZEWSKI
PREZES CHORZOWSKIEJ SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LAUDACJA
W krajobrazie Chorzowa obszary administrowane przez
Chorzowska Spódzielni Mieszkaniow wyróniaj si szczególn estetyk i funkcjonalnoci. Goym okiem wida dobrego,
troskliwego gospodarza. Jest nim Pan Prezes Grzegorz Gowarzewski. Zarzdza Chorzowsk Spódzielni z wyjtkowym talentem, wpisujc swoje sukcesy w, nie zawsze atwe dla spódzielczoci, realia XXI wieku. Kontynuuje dzieo kilku pokole
spódzielców, tworzc wspóczesne oblicze Chorzowa i lska.
Absolwent Pastwowych Szkó Budowlanych w Bytomiu, Politechniki lskiej w Gliwicach ma bogat, fachow wiedz i potrafi z niej korzysta. Zarzdzania uczy si na Uniwersytecie
Warszawskim. Jzyk niemiecki studiowa w Goethe Institut
w Iserlohn. Nade wszystko jednak to praca zawodowa jest jego szko ycia.
Od 1968 roku zwiza si z Chorzowsk Spódzielni
Mieszkaniow. Jako Dyrektor Zakadu Remontowo-Budowlanego zapewni realizacj 23 budynków mieszkalnych wraz z towarzyszc infrastruktur. Od 1998 na wiele lat powici si
pracy samorzdowej. Zdobywa dowiadczenia jako zastpca Prezydenta Miasta, a take jako Przewodniczcy Rady Miasta w Piekarach lskich. W 2003 roku powróci do Spódzielni, by w rok póniej obj stanowisko Prezesa Zarzdu, które
piastuje do dzi.
Wymagajcy, ale bezporedni w kontaktach. Jest wszdzie
tam, gdzie trzeba rozwizywa palce problemy. Zapewni przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wszystkich budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej, likwidujc cakowicie szkodliwy azbest, uzyskujc na ten cel z bardzo wielu
róde rodki publiczne. To z tego wzgldu zdobywa szacu-

nek i uznanie wyraone wieloma prestiowymi tytuami i nagrodami dla Spódzielni, w tym zaszczytny Tytu „Ory Polskiego Budownictwa”.
Pikniej elewacje, postpuj prace w zakresie termomodernizacji budynków, powstaj place zabaw i boiska sportowe. Przywraca si do stanu pierwotnej wietnoci najstarsze, ponad stuletnie budynki, pozostajce w zasobach Chorzowskiej
Spódzielni Mieszkaniowej. To wszystko obserwujemy, o tym
wszystkim czytamy m. in. w „Wiadomociach Spódzielczych”,
dzi miesiczniku, który wydawany jest od 1938 roku.
Pan Prezes Grzegorz Gowarzewski dobrze zna potrzeby
mieszkaców. Wie, e trzeba wymienia windy, remontowa
balkony, organizowa miejsca parkingowe, dba o bezpieczestwo na osiedlach. W nawale biecych, pilnych spraw nie zapomina jednak o dziaalnoci spoeczno-kulturalnej. Organizowane przez Spódzielni koncerty, wystawy, festyny integruj
lokalne rodowisko, s atrakcj dla mieszkaców.
Pan Grzegorz Gowarzewski ma wiadomo, i administrowanie i zarzdzanie jedn z najstarszych spódzielni mieszkaniowych w Polsce, posiadajc bogat tradycj, zobowizuje. Potwierdzeniem najwyszej jakoci prowadzonych
dziaa jest posiadany Certyfikat ISO 9001: 2008.
Panie Prezesie, za swoje zawodowe osignicia zyska Pan
uznanie caej spoecznoci budowlanej. Wyrazem tego uznania i wielkiej sympatii niech bdzie przyznany Panu Tytu OSOBOWO BUDOWNICTWA LSKIEGO.
Wiceprezes Polskiej Izby Inynierów Budownictwa
Stefan Czarniecki
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Tytu Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOBUDOWNICTWA LSKIEGO
RAJMUND SOROWSKI
WACICIEL FIRMY SOR-DREW W WITOCHOWICACH

LAUDACJA
Kapitua Konkursu podejmujc uchwa i orzeczenie o nadanie Panu Rajmundowi Sorowskiemu Tytuu Honorowego
„Osobowo Budownictwa lskiego” uczynia to w uznaniu:
– wyjtkowej, osobistej przedsibiorczoci w utworzeniu i ekspansywnym rozwoju wieloprofilowego przedsibiorstwa produkcyjno-usugowego, wyspecjalizowanego w eksporcie i kooperacji z wiodcymi producentami zagranicznymi, zwaszcza
rynku niemieckiego,
– efektywnego zarzdzania przedsibiorstwem, wdraania
innowacyjnych technologii, systemu ISO, wymiernego i skutecznego pozyskiwania rodków finansowych z funduszy europejskich.
Po trudnych pocztkach okresu transformacji gospodarczej,
dzisiaj SOR-DREW to spóka akcyjna, która posiada dwa oddziay i zatrudnia 250 pracowników, w tym wykwalifikowan
kadr inynieryjn.
Gwarantowana jako produktów otwiera drzwi do coraz to
nowszych kontraktów. Decyduje o coraz wikszym eksporcie
i kooperacji z wiodcymi producentami zagranicznymi. Cementuje wizerunek i mark SPOR-DREW.
To dzieo Pana Rajmunda Sorowskiego. Absolwenta Politechniki lskiej. Pracowito, konsekwencja, wytrwao to
cechy osobowe pozwalajce Panu Rajmundowi Sorowskiemu niezwykle efektywnie zarzdza firm.
Zna si znanej prawdy, e bez inwestycji nie ma rozwoju.
To te kady rok przynosi nowe inwestycje. Dotyczy to gównie wprowadzanych innowacyjnych, czsto unikatowych
technologii. Czyni to firm konkurencyjn i jest gwarancj sukcesu.
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Kocha sport. Sam przez 25 lat gra w koszykówk. Dzi z zaangaowaniem wspiera wiele klubów sportowych: modzieowy Gwarek Zabrze, MKS Zabrze, MKS Dbrowa Górnicza. Jest
organizatorem imprez sportowych dla dzieci i modziey.
Firma SOR-DREW wspomaga charytatywnie m.in. Klinik
Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu, Polski Komitet Zwalczania Raka, Hospicjum Cordis, Fundacj Iskierka.
Pan Rajmund Sorowski i jego firma s laureatami bardzo
wielu nagród i wyrónie, a wród nich Zotego i Platynowego Laura Umiejtnoci i Kompetencji nadawanego przez Kapitu RIG Katowice.
Dzi w imieniu caego rodowiska budowlanych honorujemy jego zasugi i bogat, twórcz osobowo.
Prezydent lskiej Izby Budownictwa,
przewodniczcy Kapituy Konkursu „lskie Budowanie”
Tadeusz Wnuk
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Na

wniosek wadz statutowych lskiej Izby Budownictwa przyznane zostay

Zote Odznaki „Zasuony Dla Budownictwa”
Odznaki wrczyli:
Prezydent lskiej Izby Budownictwa, czonek Kapituy Odznaki Pan Tadeusz Wnuk,
z udziaem Prezydenta Dbrowy Górniczej Pana Zbigniewa Podrazy
i Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Pana Franciszka Buszki

Jolanta Kowalik – wicedyrektor w Zespole Szkó nr 2 w Dbrowie Górniczej, nauczyciel
z 39-letnim staem pracy w zawodzie.
Bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Jan Borowski – nauczyciel w Zespole Szkó Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu,
w zawodzie pedagoga 40 lat, autor wielu cennych programów nauczania
Mirosaw Janicki – dyr. ds. handlowych – prokurent w Dbrowskich wodocigach sp. z o.o. od wielu lat
aktywnie wspópracuje z samorzdami w zakresie gospodarki wodno-ciekowej
Jolanta Kowalik, Jan Borowski, Mirosaw Janicki s czonkami wadz statutowych
Spódzielni Mieszkaniowej Metalurg w Dbrowie Górniczej.
Dziaaj na rzecz szerokiej rzeszy czonków spódzielni, maj swój udzia w dobrych wynikach
dbrowskiej spódzielczoci mieszkaniowej.
Stanisaw Stolarczyk
– prezes zarzdu lskiego Stowarzyszenia Dekarzy w Dbrowie Górniczej.
Stowarzyszenie skupia dekarzy z terenu Zagbia lsko-dbrowskiego.
Peni role integracyjn.
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„Dowiadczenie rkojmi skutecznego zarzdzania”

Tyska Spódzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” dziaa
na rynku mieszkaniowym od 1958 roku. Jest najwiksz spódzielni mieszkaniow w Tychach, której dorobek stanowi
dzieo kilku pokole spódzielców.
Spódzielnia sprawuje zarzd nad 216 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje si ponad 14 tys. lokali o cznej powierzchni ponad 679 tys. m2. Spódzielnia dysponuje 786 garaami i miejscami postojowymi o powierzchni
ponad 12 tys. m2, 430 lokalami uytkowymi o powierzchni
ponad 37 tys. m2 oraz 32 pawilonami wolnostojcymi.
Tyska Spódzielnia Mieszkaniowa OSKARD posiada duy potencja rozwojowy i systematycznie wzmacnia swoj pozycj rynkow zgodnie z przyjtymi kierunkami dziaa nia i roz wo ju. Dzia al no na rzecz miesz ka ców
i komfortu ich zamieszkiwania to niezmienny od lat priorytet w zarzdzaniu.
Spódzielnia skutecznie wykorzystuje moliwoci otoczenia zewntrznego, pozyskujc róda finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizacj budynków,
która pozwala osign znaczce oszczdnoci energii cieplnej oraz poprawi ich estetyk. Prowadzona jest systematyczna likwidacja szkodliwych dla rodowiska materiaów zawierajcych azbest i zastpowanie ich obecnie stosowanymi
materiaami termoizolacyjnymi, na co uzyskano rodki
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokoci ponad 1 mln z.
Speniajc oczekiwania mieszkaców, realizowane s liczne inwestycje zwizane z budow nowych miejsc parkingowych,
chodników, placów zabaw, siowni na wolnym powietrzu.
W swoich strukturach Spódzielnia posiada Zakad Remontowo-Budowlany, który wiadczy usugi w zakresie: konserwacji i remontów instalacji wewntrznych, robót zwizanych
z docieplaniem cian i stropodachów, robót malarskich, brukarskich i transportowych.
Poprzez prowadzon na szerok skal dziaalno
spoeczn, owiatow i kulturaln, Spódzielnia staa si
wanym organizatorem ycia spoeczno-kulturalnego
w miecie.

Spódzielnia stosuje efektywne kanay komunikacji z mieszkacami, takie jak nowoczesna witryna internetowa, czy wasna gazeta wydawana w nakadzie 15 tys. egz.
Strona www jest przejrzysta, intuicyjna i pozwalajca szybko odnale poszukiwane informacje
Tyska Spódzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” naley
do cisej czoówki polskich spódzielni mieszkaniowych
pod wzgldem jakoci zarzdzania, nie tylko w kategoriach
ekonomiczno-finansowych, ale take w kategoriach zwizanych z zarzdzaniem kapitaem ludzkim. Dziaania Zarzdu i sub Spódzielni opieraj si na duej wiedzy, dowiadczeniu, kompetencjach i umiejtnociach, pozwalajcych
zapewni wysok zdolno konkurencyjn oraz rozwój jej
atrybutów kluczowych.
TSM „OSKARD” to solidny pracodawca, który zapewnia
bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz równy dostp
do szkole i kursów zawodowych.
Dowodem na wysok jako usug oferowanych spódzielcom s liczne nagrody i wyrónienia, jakie Spódzielnia w ostatnich latach uzyskaa. Wród laurów, które przyznano Spódzielni warto wskaza m.in.: certyfikat „Przedsibiorstwo Przyszoci”
w ramach II edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji firm
oraz tytu „Lidera Spódzielczoci Mieszkaniowej 2014” przyznany przez redakcj miesicznika „Administrator”.
Zarzd Spódzielni stawia sobie za cel utrzymanie dobrej
i stabilnej sytuacji finansowej Spódzielni oraz popraw komfortu zamieszkiwania w budynkach spódzielczych. Priorytetem bd inwestycje w nowoczesne rozwizania adresowa ne do miesz ka ców i pra cow ni ków Spó dziel ni,
udoskonalajce procedury organizacyjne oraz podnoszce
standard obsugi.

Zakad Remontowo-Budowlany

JANUSZ ROMIK
ul. Wieniawskiego 16, 41-506 Chorzów
tel. 32 2465 286, fax 32 2466 112
Zakad Remontowo-Budowlany Janusz Romik istnieje od wrzenia 1987 roku i zatrudnia wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników budowlanych którzy bardzo dobrze znaj swój fach i z zaangaowaniem podejmuj
stawiane przed nimi zadania. Zapewniamy fachow obsug i doradztwo techniczne na najwyszym poziomie. Oprócz dowiadczenia posiadamy du wiedz i praktyk, suymy równie rad w doborze materiaów. Nasi klienci to zarówno osoby prywatne, liczne przedsibiorstwa oraz instytucje pastwowe które
znaj nasz fachowo, solidno i zorganizowanie. W swojej ofercie wiadczymy usugi obejmujce: wykonawstwo budynków mieszkalnych, wykonawstwo obiektów uytecznoci publicznej, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
remont i modernizacja budynków, roboty wykoczeniowe lokali mieszkalnych,
kompleksowe docieplenie elewacji, remonty oczyszczalni cieków, roboty wykoczeniowe i remonty lokali specjalnych:
• przychodnie zdrowia,
• domy pomocy spoecznej,
• orodki rekreacji i sportu,
• spódzielnie mleczarskie,
• szkoy.

remont elewacji
SP1 Chorzów

wykonanie docieplenia
w Siemianowicach
ul. Kruczkowskiego 3

Realizujemy roboty wedug wszelkich dostpnych technologii, korzystajc z materiaów renomowanych firm, np. Atlas, Knauf, Ceresit, Deitermann, Caparol. Pozwala to sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagajcych klientów. Zakad jest wyposaony we wszystkie niezbdne urzdzenia i narzdzia
do wykonywania robót a take rodki transportowe.
Posiadamy zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wydane przez
Marszaka Województwa lskiego w Katowicach. Zezwolenie to dotyczy
w szczególnoci zabezpieczenia, naprawy i demontau pyt zawierajcych azbest
oraz zezwolenie na wytwarzanie odpadów inne ni niebezpieczne równie wydane przez Marszaka Województwa lskiego w Katowicach.
Jedn z ostatnio wykonanych robót bya przebudowa i adaptacja czci budynku na Orodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Leczniczy w Chorzowie na zlecenie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

Jestemy uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma

DROGOWA TRASA REDNICOWA KATOWICE – GLIWICE

Wizyta kierownictwa lskiej Izby Budownictwa
na ostatnim placu budowy
Drogowej Trasy rednicowej Katowice – Gliwice

DT na finiszu
3 wrzenia br. w siedzibie spóki Drogowa Trasa rednicowa S. A w Katowicach odbyo si spotkanie nowego
Zarzdu DT z wadzami statutowymi
lskiej Izby Budownictwa.
W spotkaniu wzili udzia ze strony
gospodarzy: Andrzej Bauer Prezes
Zarzdu DT S.A., Rafa Godula
Wiceprezes Zarzdu ds. Rozwoju
DT S.A. oraz Marian Hacu Penomocnik ds. Zakoczenia Realizacji
Kontraktu DT G2 w Gliwicach, byy
Prezes Zarzdu DT S.A.
Izb reprezentowali: Tadeusz Wnuk
Prezydent lskiej Izby Budownictwa,
Franciszek Buszka Wiceprezydent
Izby, Przewodniczcy Rady lskiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa, Mariusz Czyszek Wiceprezydent
Izby, Dyrektor P.B.P.H. „ML BUD”
S.C., Ireneusz Maszczyk Wiceprezydent Izby, dugoletni Prezes Zarzdu
Drogowej Trasy rednicowej S.A.
w Katowicach, Marian Ostapczyk
Wiceprzewodniczcy Katowickiego
Oddziau PZITB, Dyrektor Pastwowych Szkó Budownictwa w Bytomiu
w latach 1974 – 1997, Piotr Polis czo-

nek Rady Izby, Prezes Zarzdu Tyskiej
Spódzielni Mieszkaniowej „OSKARD”.
W czci informacyjnej Prezes Andrzej Bauer przedstawi stan realizacji inwestycji.
Realizacja ródmiejskiego odcinka
DT w Gliwicach dobiega koca. Roboty zaawansowane s w okoo 80%.
Zabetonowane s wszystkie wiadukty i obiekty mostowe, trwa budowa wzów drogowych i jezdni. Na ukoczeniu s roboty ziemne, ukadane s
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
na niektórych fragmentach trasy trwa
asfaltowanie i brukowanie. Powstaje
ka na li za cja od wod nie nio wa wraz
z przepompowniami. Tunel pod ulicami Zwycistwa i Dworcow jest ju wydrony w obu kierunkach, a w 95%
wykonano jego stropy. Prace budowlano-montaowe powinny zakoczy
si w grudniu, a udostpnienie trasy
kierowcom planowane jest na wiosn
przyszego roku po zakoczeniu przegldów i odbiorów.
Wiceprezes Zarzdu ds. Rozwoju
Rafa Godula z kolei mówi o planach
na przyszo zwizanych z nowymi

78 Forum Budownictwa lskiego (48) 2015

zadaniami Spóki, która zamierza rozszerzy swoje usugi w zakresie zarzdzania inwestycjami i penienia funkcji inyniera równie na inne obszary
infrastruktury oraz rozwaa dziaalno
w obszarze projektów deweloperskich, ekologicznych oraz kompleksowego utrzymania infrastruktury.
Spóka bazujc na swoim potencjale, renomie i dowiadczeniu oferuje
z powodzeniem swoje usugi inwestorom publicznym i prywatnym oraz innym podmiotom gospodarczym. Waniej sze nad zo ro wa ne do tych czas
inwestycje to m.in.: budowa autostrady A1 na odcinku Bek-wierklany,
droga ekspresowa S8 na odcinku
wze Syców-wze Walichnowy oraz
ukad komunikacyjny dla terenu budowy Muzeum lskiego, Midzynarodo we go Cen trum Kon gre so we go
i NOSPR w Katowicach.
Ze spó Spó ki sta no wi oso by
uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru w specjalnociach
wystpujcych w budownictwie komu-

DROGOWA TRASA REDNICOWA KATOWICE – GLIWICE

nikacyjnym, inynieryjnym oraz ogólnym.
DT S.A. dysponuje dowiadczon
kadr zarówno w zakresie kontraktowania robót i usug, w tym przeprowadzania procedur przetargowych zgodnie
z wymaganiami Ustawy o zamówieniach publicznych, jak i planowania,
kosztów i analiz oraz spraw terenowo-prawnych.
Spóka dbajc o wysok jako realizowanych przedsiwzi wspópra cu je z wy szy mi uczel nia mi
technicznymi, instytutami naukowo-badawczymi i ekspertami rónych specjalnoci.
Po czci informacyjnej nastpi
wyjazd na budow trasy na terenie Gliwic. Droga na plac budowy wioda
przez zrealizowane odcinki Drogowej
Trasy rednicowej usytuowane na terenie Katowic, witochowic, Chorzowa, Ru dy l skiej, Za brza i Gli wic – uytkowany zakres trasy wynosi
obecnie 25,98 km. Bya to okazja
do wspomnie o tej trwajcej od 1986
roku inwestycji.
W Gliwicach przewodnikiem po budowie by Pan Marian Hacu.
Obejrzano budow mostu, którym
DT pokona rzek Kodnic, obiektu
dugoci 200 metrów oraz wizytowano wschodni i zachodni wjazd do tunelu w rejonie ulicy Dubois i Barlickiego, którym trasa bdzie przebiega
w centrum Gliwic. Imponujcy by
rozmiar prac budowlanych, skomplikowanie, nowoczesno i rozmach tej inwestycji.
Na zakoczenie, na zapleczu budowy DT w Gliwicach, gdzie trwa ju
odliczanie dni do zakoczenia budowy (3 wrzenia byo ich tylko 102),
przedstawiono m.in. informacje dotycz ce tu ne lu w Gli wi cach, któ ry
budowany jest przy tych samych zaoeniach konstrukcyjnych, technicz-

ul. Orlickiego, ul. liwki

nych i funkcjonalnych jak ten w Katowicach, który zosta oddany do ruchu
w 2006 roku i spisuje si bez zarzutu. W Gliwicach tunel bdzie nieco
krótszy – bdzie mia dugo prawie 500 metrów – ale bdzie równie
wyposaony we wszystkie niezbdne
systemy do jego prawidowego uytkowania. Dotycz one i owietlenia,
sterowania, sygnalizacji przeciwpoarowej, wentylacji, urzdze pierwszej
pomocy, telefonów dla obsugi urzdze radiowych, kontroli wideo, wyposaenia techniczno-komunikacyjnego, nisz sygnalizacyjnych, a take
komór ucieczkowych midzy jedn
a drug naw. Tunel bdzie te nieco
nowoczeniejszy od katowickiego.
Najciekawszym elementem jest ochrona poarowa. System wykrywania
poarów oparty jest o 3 niezalene
systemy: optyczne czujniki dymu, kable sensoryczne i kamery z video-detekcj. Tunel jest 2 nawowy, a w miejscu w cze nia cz nic od uli cy
Dworcowej, 4 nawowy.
Mówic DT Katowice-Gliwice trzeba pamita, e jest to droga o du-

ul. Zwycistwa, ul. Dworcowa

giej historii. Pierwsze jej odcinki s
eksploatowane ju od 21 lat. Obecnie
DT stanowi kluczowe poczenie uatwiajce miastom aglomeracji górnolskiej komunikacj z ukadem ponadre gio nal nym, ogól no pol skim
i midzynarodowym poprzez poczenie z autostradami A1 i A4. Oddanie
ródmiejskiego odcinka DT w Gliwicach stanowi bdzie zwieczenie 29
lat pracy dla dobra regionu. Kierujc
si ocen funkcjonowania istniejcej
sieci drogowej tej czci województwa, w tym bardzo wysokim nateniem ruchu oraz korzyci jakie wybudowane odcinki trasy ju przysporzyy
aglomeracji nie ma wtpliwoci, e inwestycja ta powinna by kontynuowana na wschód od Katowic. A wówczas
Spóka DT S.A. na pewno bdzie si
staraa podj trud uczestniczenia
w tym procesie.
Daniel Bienek

Zdjcia: Daniel Bienek, Krzysztof Krzemiski,
Mirosaw Staszyk

DROGOWA TRASA REDNICOWA
Spóka Akcyjna
ul. Mieszka I nr 10
40-877 KATOWICE 22
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TARGI „SIBEX JESIE” W SOSNOWCU

Nowoczesno
z polskim
rodowodem
W czasie targów „Sibex Jesie”
w Sosnowcu nie zabrako m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, systemów
grzewczych i instalacji, materiaów
i urzdze budowlanych oraz maej
architektury ogrodowej. Wystawcy
postawili na polskich producentów
i polskie produkty.
5. edycja Targów Budownictwa
i Wyposaenia Wntrz „Sibex Jesie 2015” miaa miejsce 19 i 20
wrzenia 2015 r. w sosnowieckim
centrum „Expo Silesia”. Patronat honorowy nad spotkaniem obja lska Izba Budownictwa w Katowicach oraz m.in. samorzdy Dbrowy
Górniczej i Sosnowca. W ekspozycji
znalazy si produkty i usugi potrzebne kademu, kto buduje dom, remontuje go, czy szuka nowatorskich rozwiza do zastosowania w swojej
nieruchomoci.
– Mieszkacy regionu mogli skorzysta z ofert ponad 60 firm zgromadzonych w ramach Salonu Wyposaenia
Wntrz, Salonu Stolarki Budowlanej, czy czci okrelonej jako „Energia dla Domu”. Medalem Expo Silesia wy ró nio no fir m „Mul ti ko”
z Bielska-Biaej, specjalist w brany okien i drzwi. Byy te wyrónienia
za sposób prezentacji. Otrzymay je
firmy zajmujce si wyposaeniem
wntrz: „BKMeble” i „Jazda Próbna
Kuchni Merkury” oraz „John Guest
Polska” (systemy ogrzewania podogowego), „Portalux Piotr Czy” (dystrybucja okien i drzwi) i „Tech-Piec”
(dystrybucja i monta pieców grzewczych) – wylicza Henryk Skup, dyrektor projektu targów Budownictwa

Targi odbyy si jak co roku pod patronatem lskiej Izby Budownictwa

i Wyposaenia Wntrz w „Expo Silesia” w Sosnowcu.
W czasie dwóch dni targowych nie
zabrako nowoci. „XL Tape International” z Kielc, producent tam i akcesoriów malarskich zaprezentowa m.in.
profesjonaln tam przydatn w czasie montau drzwi, okien, albo prac malarskich. Tama (jest wykonana z papieru, pokrytego z jednej strony klejem)
nie przywiera i nie niszczy podoa,
na którym moe pozosta nawet 30 dni.
(Zwyke tamy malarskie naley usun po... 3 godzinach). Co istotne, tama to cakowicie polski produkt (produkuje si j w Kielcach). W Sosnowcu
pokazano take inne produkty marki
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„Blue Dolphin Tapes”, której spóka jest
wacicielem: waki, pdzle i tamy wykonane z wókna szklanego, czy flizeliny. Marka jest liderem na rynku, dziki sprawnej dystrybucji i sieci
przedstawicieli w caym kraju. Dumna
z polskiego rodowodu jest take firma
„Kominki Piotr” z Bielska-Biaej.
W czasie targów nie zabrako take
materiaów i technik izolacji: styropianu, weny mineralnej oraz izolacji natryskowych. Firma „Ekopur-System”
z Myszkowa pokazaa izolacje z poliuretanu, nakadane metod natryskow, równie polskiego producenta.
Take obsypane nagrodami okna
i drzwi firmy „Multiko” s produkowa-

TARGI „SIBEX JESIE” W SOSNOWCU

Agnieszka Zieliska

Zdjcia: Agnieszka Zieliska

ne w Polsce w Tczewie k. Gdaska.
Producent wygrywa jakoci i starannoci wykonania (budownictwo pasywne i energooszczdne). W Sosnowcu pokazano m.in. „okno modern
design”.
Inne targowe ciekawostki, tym razem z dziedziny aranacji wntrz to
grafika wykonana na szkle, (moe by
zastosowana jako pytki nacienne,
lub drzwi szafy), okadziny z kamienia naturalnego (city na dwumilimetrowe plastry kamie stosuje si jako
tapet, lub zastpuje nim pytki ceramiczne), czy beton wykorzystany
do produkcji mebli. Te pomysy pokazaa firma „Eko-Meble” z Bdzina, która pracuje z systemami mebli „Indeco”, take o polskim rodowodzie.
Kady kto buduje, lub remontuje dom móg znale w czasie targów „Sibex Jesie” co dla siebie

W ramach Salonu Wyposaenia Wntrz pokazano m.in. moliwoci zastosowania grafiki na szkle

Firma „XL-Tape International” otrzymaa wyrónienie za aktywn prezentacj
podczas targów (zastosowano m.in. multimedia)

Wystawcy chtnie udzielali porad odwiedzajcym z zakresu budownictwa i aranacji wntrz

Okna do domów pasywnych firmy „Multiko” zdobyy wiele nagród i certyfikatów

Forum Budownictwa lskiego (48) 2015 81

Koncert galowy Zespou Pieni i Taca „lsk” w czasie XVIII Gali Budownictwa 20 listopada 2015 roku
w Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Górniczej

