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MOIM ZDANIEM

Szanowni Państwo!

Bli sko 40 tys. człon ków in dy wi du al nych,
ja ko ka dra in ży nie ryj no -tech nicz na oraz 300 or ga ni za cji
go spo dar czych sta no wi po pierw szym ro ku dzia łal no ści po ten cjał
or ga ni za cyj ny „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.
Plat for my współ dzia ła nia sa mo rzą dów za wo do wych
i go spo dar czych re pre zen tu ją cych sek to ry bu dow nic twa,
eko lo gii, nie ru cho mo ści i gór nic twa, głów nie z te re nu wo je wódz twa
ślą skie go. Jest to ko lej ne po twier dze nie po trze by in te gra cji
śro do wisk bu dow la nych oraz co raz więk sze go prze ko na nia
o ko niecz no ści bez po śred nie go wpły wu na swój sta tus za wo do -
wy – in ży nie ra, tech ni ka oraz na wa run ki pro wa dzo nej dzia łal no ści
go spo dar czej. Dal szy udział w opi nio wa niu no we li za cji usta wy
„Pra wo Bu dow la ne”, współ dzia ła nie z re sor ta mi rzą du
oraz wła dza mi wo je wódz twa, miast i po wia tów re gio nu
w kre owa niu no wych in we sty cji i kon trak tów bu dow la nych,
efek tyw ne wy ko rzy sta nie w tym ce lu środ ków z fun du szy UE
– to naj bliż sze dzia ła nia uczest ni ków „Fo rum”.
Za war te w dniu 2 kwiet nia 2009 r. „Po ro zu mie nie o współ pra cy”
uczest ni ków „Fo rum” z Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach
ma na ce lu zwięk sze nie sku tecz no ści tych dzia łań.
Z tych sa mych po wo dów, po 11 la tach dzia łal no ści,
człon ko wie Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach
po sta no wi li przy jąć no wą na zwę i toż sa mość
ja ko „Ślą ska Izba Bu dow nic twa”. Uczy ni li to w prze ko na niu,
że jest to wła ści wy okres aby ta or ga ni za cja by ła bar dziej
uni wer sal na, otwar ta na przy ję cie w swój po czet ko lej ne pod mio ty
go spo dar cze bu dow nic twa, spół dziel czo ści miesz ka nio wej,
go spo dar ki ko mu nal nej i jed nost ki na uko we.
By zwięk szyć swą re pre zen ta tyw ność i efek tyw ność dzia ła nia
ja ko sil na or ga ni za cja po za rzą do wa.
No wa na zwa ma usy tu ować nasz sa mo rząd go spo dar czy
nie tyl ko na te re nie Pol ski, lecz tak że wpi su jąc ją
w eu ro pej ską ma pę re gio nów, któ re two rzą toż sa mość
Unii Eu ro pej skiej. Roz sze rza nie współ dzia ła nia
z struk tu ra mi Par la men tu i Ko mi sji Eu ro pej skiej,
któ re w co raz więk szym za kre sie sta no wią no we re gu la cje praw ne
we wszyst kich ob sza rach dzia łal no ści pol skie go bu dow nic twa,
staje się obec nie nie odzow ną ko niecz no ścią. 

Tadeusz Wnuk

Prezydent Izby Budownictwa
z siedzibą w Katowicach
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DZIAłANIA RZĄDu

– W ja ki spo sób świa to wy kry zys i osła -
bie nie zło te go wpły nę ły na moż li wo ści
po zy ski wa nia i wy ko rzy sty wa nia przez
Pol skę fun du szy unij nych? 

– W sy tu acji spo wol nie nia go spo dar cze go
z ja kim ma my obec nie do czy nie nia Fun du sze
Eu ro pej skie ma ją szcze gól ne zna cze nie. Są
to dla nas do dat ko we, i co naj waż niej sze bez -
zwrot ne, pie nią dze na in we sty cje. Zgod nie
z rzą do wym „Pla nem sta bil no ści i roz wo ju”
w tym ro ku wy śle my do Ko mi sji Eu ro pej skiej
wnio ski płat ni cze na kwo tę 16,8 mld zł. 

Du ża ska la do fi nan so wa nia ze stro ny UE po -
win na po móc zła go dzić ewen tu al ne ne ga -
tyw ne pro ce sy za cho dzą ce w go spo dar ce.
Chce my rów nież roz ło żyć płat no ści w cza sie,
by unik nąć ku mu la cji wy dat ków pod ko niec bie -
żą cej per spek ty wy fi nan so wej. Na 2010 rok za -
pla no wa li śmy ta ki po ziom wy ko rzy sta nia środ -
ków unij nych, któ ry po zwo li cer ty fi ko wać
do Ko mi sji Eu ro pej skiej wy dat ki na su mę 24 mld
zł. Rów no mier ne, a za ra zem wy so kie wy dat -
ko wa nie Fun du szy Eu ro pej skich jest bar dzo
waż ne i wszyst kie re sor ty zda ją so bie z te go
spra wę. Kil ka dni te mu pre mier Tusk na spo -
tka niu mi ni strów za an ga żo wa nych w re ali za -
cję pro gra mów unij nych szcze gól nie pod kre -
ślał, że spraw ne wy ko rzy sta nie fun du szy eu -
ro pej skich jest te raz prio ry te tem ca łe go rzą du.

Osła bie nie zło te go ma rów nież tę kon se -
kwen cję, że alo ka cja za rów no mi ja ją cej jak
i obec nej per spek ty wy sta le ro śnie. Wy ne go -
cjo wa ny bu dżet jest nam przy zna ny w eu ro,
za tem wraz ze wzro stem je go war to ści przy -
zna na pu la, po prze li cze niu na zło te, po więk -

sza się. Ma my jed nak świa do mość, że do cza -
su wej ścia do stre fy eu ro i wy eli mi no wa nia ry -
zy ka kur so we go, me cha nizm ten mo że za dzia -
łać w od wrot ną stro nę. Dla te go z punk tu wi -
dze nia fun du szy na la ta 2007-13 obec ne wa -
ha nia kur su nie ma ją tak wiel kie go zna cze nia,
jak w przy pad ku koń czą cej się sta rej per spek -
ty wy. Za le d wie po mię dzy koń cem li sto pa da
i grud nia ze szłe go ro ku przy by ło nam po -
nad 500 mln zł. Stwa rza to moż li wość re ali za -
cji do dat ko wych pro jek tów. Pod pi su je my ko -
lej ne umo wy, by mak sy mal nie tę szan sę wy -
ko rzy stać. Z uwa gi na obec ną sy tu ację go spo -
dar czą Ko mi sja Eu ro pej ska prze dłu ży ła nam
okres kwa li fi ko wal no ści wy dat ków per spek ty -
wy 2004-2006 do koń ca czerw ca 2009. Moż -
na więc po wie dzieć, w tym wy pad ku, że w kon -
se kwen cji kry zy su pu la pie nię dzy się po więk -
szy ła i jed no cze śnie – do sta li śmy wię cej cza -
su na ich wy da nie.

Je stem głę bo ko prze ko na na, że wy dat ko -
wa nie fun du szy – uspraw nią do dat ko wo prze -
pro wa dzo ne w ze szłym ro ku zmia ny le gi sla -
cyj ne oraz moż li wość wy pła ca nia za li czek
przed się bior com.

– Jak wy glą da obec nie wy ko rzy sta nie
fun du szy unij nych przez Pol skę, i jak
na tym po lu pla su je się re gion ślą ski? 

– Pie nią dze, któ re wy da je my ze sta rej per -
spek ty wy ma my wy ko rzy sta ne w po nad 92
proc. Na ta ki wy nik du ży wpływ mia ło osła bie -
nie zło te go. Na ko niec ro ku, ze wzglę du
na kurs, po ziom wy ko rzy sta nia w uję ciu pro -
cen to wym był niż szy niż w lip cu, cho ciaż war -
tość płat no ści wzro sła o po nad 3 mld zł. Ale

jak wcze śniej po wie dzia łam zo sta ło nam jesz -
cze kil ka mie się cy, by wy ko rzy stać wszyst kie
środ ki. Co do obec ne go okre su pro gra mo wa -
nia wnio ski o do fi nan so wa nie, któ re do nas
spły nę ły i prze szły oce nę for mal ną opie wa ją
na 87 mld zł. Ma my w tej chwi li pod pi sa -
nych 7,7 tys. umów o do fi nan so wa nie, dla któ -
rych łącz ne do fi nan so wa nie z fun du szy UE wy -
no si bli sko 10,5 mld zł.

W ra mach wszyst kich 16 Re gio nal nych
Pro gra mów Ope ra cyj nych pod pi sa no umo wy
o do fi nan so wa nie pro jek tów na po nad 4 mld
zł. Umo wy za war te w wo je wódz twie ślą skim
opie wa ją na prze szło 560 mln zł, co sta no wi
nie mal 14 proc. wszyst kich środ ków tych
pro gra mów i pla su je Śląsk na dru gim miej scu
wśród pol skich re gio nów pod wzglę dem za kon -
trak to wa nia środ ków UE.

Rów nież w za kre sie ilo ści i war to ści zło żo -
nych wnio sków o do fi nan so wa nie, wo je wódz -
two ślą skie zaj mu je dru gie miej sce w kra ju. Zło -
żo no do tych czas 1 423 wnio sków, na łącz ną
kwo tę 3,6 mld zł.

– Ja kie pro jek ty, któ re uzy ska ły wspar -
cie unij ne, uzna je się za naj cie kaw sze
w na szym wo je wódz twie, zwłasz cza w bran -
ży sze ro ko ro zu mia nych in we sty cji bu -
dow la nych? 

– Śląsk jest bar dzo ak tyw ny je że li cho dzi
o fun du sze unij ne. W sta rej per spek ty wie w ra -
mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Roz wo ju Re gio nal ne go zre ali zo wa no tu po -
nad 1000 róż ne go ro dza ju pro jek tów. Wśród
naj cie kaw szych wy mie ni ła bym Cen trum Edu -
ka cji Mu zycz nej „Sym fo nia”, któ re po wsta ło

Kry zys
nie za szko dzi
ślą skim
in we sty cjom
Roz mo wa z ELŻ BIE TĄ BIEŃ KOW SKĄ,
mi ni strem roz wo ju re gio nal ne go



przy Aka de mii Mu zycz nej. To przy kład no wo -
cze snej ar chi tek tu ry do brze wkom po no wa nej
w za byt ko we mu ry uczel ni.

Rów nież za mek w Pszczy nie od zy skał
daw ną świet ność dzię ki fun du szom unij nym.
Uda ło się prze pro wa dzić re mont ele wa cji,
ta ra sów i naj bliż sze go oto cze nia jed ne go
z naj waż niej szych obiek tów kul tu ry re gio nu. 

– Ja kich in we sty cji cią gle w Ślą skiem bra -
ku je?

– Mu si my zda wać so bie spra wę, że fun du -
sze eu ro pej skie nie roz wią żą wszyst kich pro -
ble mów. In we sty cji wciąż bra ku je w za kre sie
in fra struk tu ry dro go wej i wod no -ka na li za cyj nej.
Ist nie je rów nież ogrom ne za po trze bo wa nie
na wspar cie dla pro jek tów spo łecz nych w dzie -
dzi nie kul tu ry, oświa ty. 

– W te go rocz nym pod su mo wa niu wy ko -
rzy sta nia środ ków unij nych przez Pol skę,
po ja wia się in for ma cja, że do III kwar ta łu
ubie głe go ro ku pro ble mem by ły za nie -
dba nia le gi sla cyj ne. O ja kie za pi sy praw ne
tu taj cho dzi?

– To przede wszyst kim trzy waż ne usta wy.
Pierw sza z nich to usta wa o zmia nie nie któ rych
ustaw w związ ku z wdra ża niem fun du szy
struk tu ral nych i Fun du szu Spój no ści. Po rząd -
ku je ona sys tem in sty tu cjo nal ne go wdra ża nia
fun du szy UE, wpro wa dza lep szą ko or dy na cję
dzia łań stra te gicz nych po dej mo wa nych za rów -
no na szcze blu cen tral nym, jak i re gio nal nym,
a tak że do pre cy zo wu je za gad nie nia zwią za ne
z fi nan so wa niem pro gra mów unij nych, np.
w kwe stii do ta cji roz wo jo wej. Dru ga to dłu go
ocze ki wa na usta wa śro do wi sko wa, któ ra do -
sto so wu je na sze prze pi sy do re gu la cji unij nych.
To bar dzo waż ny do ku ment, dzię ki któ re mu bę -
dzie my mo gli wresz cie ru szyć na du żą ska lę
z in we sty cja mi in fra struk tu ral ny mi. 

Je sie nią ub. ro ku za czę ła rów nież obo wią -
zy wać zno we li zo wa na usta wa Pra wo za mó -
wień pu blicz nych. Prze dłu ża ona ter min skła -
da nia ofert w przy pad ku zmia ny spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia, czę ścio wo
zmie nia za sa dy usta le nia kwo ty wa dium w kie -
run ku ko rzyst nym dla przed się biorstw, któ re nie
dys po nu ją znacz ny mi środ ka mi fi nan so wy mi.

– W tym ro ku suk ce sem Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go by ło do pro wa dze -
nie do zmia ny w za pi sach pra wa do ty czą -
cych przed się bior ców, któ rzy bę dą mo gli
te raz ko rzy stać z za li czek przy re ali za cji in -
we sty cji wy ko rzy stu ją cych fun du sze. Ja -
kie – ta kwe stia bę dzie mieć zna cze nie dla
wo je wódz twa ślą skie go? 

– Rze czy wi ście, w po ło wie lu te go we szło
w ży cie roz po rzą dze nie umoż li wia ją ce wy pła -
ca nie za li czek przed się bior com. Dzię ki te mu in -
we sto rzy nie bę dą mu sie li od ra zu wy kła dać
wła snych pie nię dzy na re ali zo wa ne przed się -
wzię cia, lecz bę dą mo gli otrzy my wać środ ki
na bie żą co, w mia rę re ali za cji pro jek tu. To bar -
dzo waż ne udo god nie nie w obec nej sy tu acji go -
spo dar czej i nie do stat ku pie nią dza na ryn ku. 

Ta kwe stia ma ogrom ne zna cze nie dla
przed się bior ców w ca łym kra ju, uła twi bo wiem
pla no wa nie pro ce su in we sty cyj ne go. 

– Do paź dzier ni ka 2009 ro ku zo sta nie
przy go to wa na Kra jo wa Stra te gia Roz wo ju
Re gio nal ne go. Co bę dzie naj waż niej sze dla
roz wo ju wo je wódz twa ślą skie go?

– W KSRR zo sta ną okre ślo ne uwa run ko wa -
nia, ce le i kie run ki roz wo ju re gio nal ne go, po -
li ty ka pań stwa wo bec wo je wództw, a tak -
że za sa dy i me cha ni zmy współ pra cy władz po -
zio mu kra jo we go z sa mo rzą do wy mi. W szcze -
gól ny spo sób uwzględ nio ny zo sta nie wy miar
prze strzen ny, wska za ne zo sta ną ob sza ry
stra te gicz nej in ter wen cji pań stwa. 

W przy go to wa nie KSRR za an ga żo wa ni są
przed sta wi cie le sa mo rzą dów wo je wództw,
w tym wo je wódz twa ślą skie go.

Te raz kie dy pra ce nad do ku men tem ca ły
czas trwa ją, jest jesz cze za wcze śnie by
okre ślić, ja ki zo sta nie przy ję ty stra te gicz ny kie -
ru nek roz wo ju wo je wódz twa ślą skie go. W du -
żej mie rze za le żeć to bę dzie od władz re gio -
nu. Chce my na to miast, aby jed nym z głów nych
in stru men tów re ali za cji no wej po li ty ki re gio nal -
nej był kon trakt wo je wódz ki. W swo jej – zmie -
nio nej – for mu le bę dzie on umo wą obej mu ją -
cą za da nia rzą du, w ra mach po li ty ki roz wo ju,
i sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz ewen tu al nie
in nych pod mio tów pu blicz nych. Kon trakt bę -
dzie sta no wił zo bo wią za nie stron do wy ko na -
nia zsyn chro ni zo wa nych, wspól nie uzgod -
nio nych za dań, w okre ślo nym ter mi nie. 

– Nie daw no pra sę obie gła wieść, że Śląsk
bę dzie mieć swój udział w roz gryw kach Eu -
ro 2012. Ślą scy ki bi ce przy ję li to z wiel ką
ra do ścią. Czy ja ko oso bę, zwią za ną ze
Ślą skiem, ucie szy ła Pa nią ta wia do mość?

– My ślę, że Eu ro 2012 to zysk dla ca łe go
kra ju. Oczy wi ście cie szę się, że Śląsk rów nież
bę dzie w tym uczest ni czył. Naj waż niej sze
in we sty cje dla Ślą ska, w tym rów nież te zwią -
za ne z roz gryw ka mi pił kar ski mi zo sta ły wcią -
gnię te na tzw. li stę pro jek tów klu czo wych.
Ozna cza, to że zo sta ły one uzna ne za stra te -
gicz ne dla roz wo ju kra ju i w związ ku z tym ma -
ją za re zer wo wa ne środ ki na re ali za cję pod wa -
run kiem, że pro ces przy go to wa nie in we sty cji
bę dzie prze bie gał bez za rzu tu. 

– W ja ki spo sób nasz re gion po wi nien się
do Eu ro 2012 przy go to wać?

– Na te re nie Ślą ska do bar dzo waż nych
przed się wzięć na le ży po pra wa in fra struk tu ry
trans por to wej. Mam na my śli od ci nek au to stra -
dy A1, któ ra włą czy Śląsk w mię dzy na ro do wą
tra sę E 75 bę dą cą jed nym z naj waż niej szych
szla ków ko mu ni ka cyj nych w Eu ro pie. Du -
że zna cze nie ma ją dwie dro gi eks pre so we S -
-1 i S -69. Pierw sza po łą czy au to stra dę A1
w Py rzo wi cach z gra ni cą pań stwa z Cze cha -
mi w Cie szy nie, a dru ga sko mu ni ku je nas ze
Sło wa cją. 

Spraw ną ob słu gę ki bi ców, któ rzy przy ja dą
do na sze go re gio nu za pew ni rów nież roz bu do -
wa i mo der ni za cja lot ni ska w Ka to wi cach.
W aglo me ra cji Gór no ślą skiej zo sta nie zmo der -
ni zo wa na in fra struk tu ra tram wa jo wa i tro lej bu so -
wa, aby tu ry ści mo gli ła twiej się prze miesz czać.

– Ja ka po win na być przy szłość na sze go
re gio nu, w kon tek ście in we sty cji wy ko rzy -
stu ją cych do fi nan so wa nie unij ne? 

– Śląsk po wi nien te raz sku pić się na spraw -
nym re ali zo wa niu Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. Wy zwa nie po le ga na tym aby,
z jed nej stro ny or ga ni zo wa nie i roz strzy ga nie
kon kur sów szło szyb ko, z dru giej na to miast,
aby wy ła niać pro jek ty, któ re fak tycz nie są ja -
ko ścio wo naj lep sze.

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, aby
mo bi li zo wać wo je wódz twa do efek tyw ne go wy -
da wa nia środ ków z no wej per spek ty wy za mie -
rza przy znać pre mię tym re gio nom, któ re
cer ty fi ku ją naj wię cej wy dat ków do Ko mi sji
Eu ro pej skiej w ro ku 2009 i 2010. Pie nią dze bę -
dą po cho dzi ły z Kra jo wej Re zer wy Wy ko na -
nia, któ ra dla RPO opie wa na po nad 500 mln
eu ro. Jest więc o co wal czyć. Go rą co za chę -
cam Śląsk do sta ra nia się o te środ ki i ży czę
po wo dze nia!

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA
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Elż�bie�ta�Bień�kow�ska jest wie lo let nim prak ty kiem
za rzą dza nia i wdra ża nia pro gra mów ope ra cyj nych
współ fi nan so wa nych z fun du szy po mo co wych
i struk tu ral nych w ra mach po li ty ki spój no ści UE.
Jest zwo len nicz ką de cen tra li za cji wła dzy pu blicz -
nej w tym za rzą dza nia po li ty ką spój no ści Unii Eu -
ro pej skiej w Pol sce. Ślą zacz ka z uro dze nia i z wy -
bo ru. Gdy otrzy ma ła te kę mi ni stra, od ra zu de kla -
ro wa ła, że nie za mie rza prze pro wa dzić się do War -
sza wy na sta łe – i sło wa do trzy ma ła.
Ma grun tow ne wy kształ ce nie, i du że do świad cze -
nie za wo do we. Jest ab sol went ką fi lo lo gii per skiej
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie, Kra -
jo wej Szko ły Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w War sza -
wie i stu diów po dy plo mo wych w war szaw skiej
Szko le Głów nej Han dlo wej. Sta że od by wa ła m.in.
w ad mi ni stra cji bry tyj skiej. W Ka to wi cach przez
wie le lat kie ro wa ła Wy dzia łem Roz wo ju Re gio nal -
ne go w Urzę dzie Mar szał kow skim. By ła peł no moc -
ni kiem wo je wo dy ds. kon trak tu re gio nal ne go dla
wo je wódz twa ka to wic kie go i stra te gii roz wo ju re -
gio nal ne go. Bra ła tak że udział w pra cach nad przy -
go to wa niem pro gra mu „Pha re”. Ko or dy no wa ła
pra ce ze spo łu przy go to wu ją ce go Re gio nal ną Stra -
te gię In no wa cji dla Wo je wódz twa Ślą skie go. Opie -
ko wa ła się Ze spo łem Za da nio wym ds. Ak tu ali za -
cji Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2000-2020. By ła tak że ko or dy na to rem
i ne go cja to rem ze spo łu, któ ry przy go to wy wał Re -
gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2007-2013; i człon kiem Ko mi te tu Mo -
ni to ru ją ce go Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo -
je wódz twa Ślą skie go. 
Te kę mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go Elż bie ta Bień -
kow ska – w rzą dzie Do nal da Tu ska – pia stu je od 16
li sto pa da 2007 ro ku. Tyl ko w tym ro ku suk ce sem
Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go by ło do pro -
wa dze nie do zmia ny w za pi sach pra wa do ty czą cych
przed się bior ców, któ rzy bę dą mo gli te raz ko rzy stać
z za li czek przy re ali za cji in we sty cji wy ko rzy stu ją -
cych fun du sze unij ne.
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■ Prof. Je rzy Bu zek:

DO BRA KA DEN CJA
– Pa nie Pre mie rze

ja ka by ła ta pierw sza
pol ska ka den cja
w Par la men cie Eu ro -
pej skim?

– To by ła do bra ka -
den cja. Uzy ska li śmy do -
bre bi lan so wa nie pol -
skich po trzeb w ra mach
fun du szy struk tu ral nych
i fun du szy dla rol nic -

twa. Naj więk sze w hi sto rii Unii fi nan so wa nie do -
sta ła Pol ska i to by ła wła śnie de cy zja eu ro pej -
skie go par la men tu. 

Uzy ska li śmy rów nież w pa kie cie kli ma tycz -
nym nie mal do kład nie ta kie roz wią za nie ja kie
pro po no wa li śmy, a by ły to roz wią za nia bar dzo
róż ne od ory gi nal nej pro po zy cji Ko mi sji Eu ro -
pej skiej. To roz wią za nie obec nie nie tyl ko nie
za gra ża Pol sce, ale mo bi li zu je nas w kie run ku
ko rzyst nej prze bu do wy na szej ener ge ty ki.
Na pew no uzy ska li śmy świet ne roz wią za nia je -
śli cho dzi o opła ty pa ten to we przy sto so wa niu
pro gra mów kom pu te ro wych co wią za ło by się dla
Pol ski z ogrom ny mi wy dat ka mi.

Praw dzi wym suk ce sem jest tak że na sza in -
te gra cja w Par la men cie Eu ro pej skim. 54 po -
słów w więk szo ści waż nych spraw dla Pol ski
gło so wa ło zgod nie, czę sto wbrew swo im gru -
pom po li tycz nym z ja kich po cho dzi li. To na sze
po ro zu mie nie uwa żam za praw dzi wą war tość
tej ka den cji, po ro zu mie nie po słów, po ro zu -
mie nie Klu bu Pol skie go.

– Jak pol scy „eu ro de pu to wa ni” wy pa dli
na tle „sta rych” człon ków Unii?

– Nie chciał bym prze sa dzać, ale na pew no
nie wy róż nia li śmy na nie ko rzyść. Być mo że wy -
pa dli śmy le piej niż prze cięt nie ja ko gru pa
po słów z Pol ski. To by ła, po za ma ły mi wy jąt -
ka mi, do bra eki pa. Oby śmy mie li ta ką w przy -
szło ści. 

– Co Pan uwa ża za swo je naj więk sze suk -
ce sy ja ko eu ro po seł?

– Bez po śred nio bra łem ak tyw ny udział i by -
łem od po wie dzial ny za pa kiet kli ma tycz ny,
a tak że za pro gra my kom pu te ro we.

Je stem rów nież od po wie dzial ny za pro -
gram unij ny wart 54 mld eu ro, do ty czą cy fi nan -
so wa nia ba dań, no wych tech no lo gii, in no wa -
cji w prze my śle. Ogrom ny pro gram, trze ci co
do wiel ko ści po fun du szach na rol nic two i fun -
du szach struk tu ral nych. Umie ści łem w nim sze -
reg za pi sów, któ re mo gą uła twić na szym pro -
jek tom wy gry wa nie kon kur sów na eu ro pej skim
ryn ku. Sta ra łem się więc stwo rzyć jak naj bar -
dziej sprzy ja ją ce śro do wi sko dla na szych
pro jek tów. Ko lej ne po le mo ich dzia łań to by -
ła so li dar ność ener ge tycz na, two rze nie no wych
moż li wo ści wspar cia na szych po trzeb ener ge -
tycz nych w ra mach wspól ne go ryn ku ener gii.

To co so bie szcze gól nie ce nię to wzię cie
udzia łu we wy bo rach na Ukra inie ja ko ob ser -
wa tor w cza sie Po ma rań czo wej Re wo lu cji.
Ja ko pierw szy Po lak prze ma wia łem do te go mi -
lio no we go tłu mu, któ ry ocze ki wał roz wią zań
zgod nych z du chem de mo kra cji, praw dy, re gu -
ła mi i za sa da mi pra wo rząd ne go pań stwa,
i mia łem wiel ką sa tys fak cję i świa do mość,
że do te go tłu mu prze ma wiam po pierw sze
w imie niu Pol ski, a po dru gie w imie niu Par la -
men tu Eu ro pej skie go. 

– Ja kie obec nie po win ny być na sze pol -
skie prio ry te ty po li ty ki wo bec Unii. Ja kie po -
win ni śmy sta wiać so bie ce le?

– Wej ście do stre fy eu ro. Po win ni śmy dą żyć
do te go, bo ko rzy ści są o wie le więk sze niż
ewen tu al ne za gro że nia. Kie run ki dzia łań,
oprócz te go jed ne go, któ ry jest ta ki ja sny, to so -
li dar ność ener ge tycz na i zwią za ny z tym wspól -
ny ry nek ener gii. O to trze ba za bie gać. 

Po trze cie utrzy my wa nie wy so kiej po zy cji wę -
gla w bi lan sie ener ge tycz nym Unii Eu ro pej skiej,
co bę dzie rów nież ozna cza ło wiel ką po moc
w re ali za cji czy stych tech no lo gii wę glo wych. 

Da lej po li ty ka wschod nia, bo Pol skę uwa -
ża się dzi siaj za kraj, któ ry mo że dać bar dzo
wie le w tym za kre sie i mo że w ja kimś sen sie
prze wo dzić Unii je śli cho dzi o ten wy miar
wschod ni.

Bar dzo waż ne jest utrzy my wa nie fi nan so wa -
nie fun du szy struk tu ral nych i fun du szy na roz -
wój rol nic twa.

– Na za koń cze nie chciał bym spy tać
o przy szłość, jak Pan wy obra ża so bie naj -
bliż sze, ale rów nież te dal sze la ta Unii?

– Eu ro pa Oj czyzn, w któ rej do mi nu je za sa -
da so li dar no ści – a so li dar ność jest prze cież na -
szym ce lem – to prze cież w żad nym wy pad ku
nie jest wi zja scep ty ków, tyl ko en tu zja stów praw -
dzi wej eu ro pej skiej otwar to ści i współ pra cy. Je -
śli po dzie się cio le ciach Na si Na stęp cy za czną
my śleć o Sta nach Zjed no czo nych Eu ro py to bę -
dzie Ich Spra wa, Ich Eu ro pa i nie po win ni śmy
się dzi siaj zaj mo wać tak od le głą przy szło ścią.

■ Prof. Ge no we fa Gra bow ska:

SIL NY ŚLĄSK W SIL NEJ UNII
– Pierw sze pol ska

ka den cja w Par la men -
cie Eu ro pej skim już
prak tycz nie za na mi,
jak pa ni oce nia ten
okres?

– Mi ja ją ce 5 lat to był
okres cięż kiej, ale jed -
no cze śnie przy no szą -
cej ogrom ną sa tys fak cję
pra cy. 

Ja ko praw nik zaj mo wa łam się w tej ka den -
cji głów nie spra wa mi zdro wia Eu ro pej czy -
ków i ochro ną śro do wi ska, Trak ta tem Li zboń -
skim, wy mia rem spra wie dli wo ści, bez pie czeń -
stwem i pra wa mi czło wie ka (w tym – pra wa mi
dziec ka i ko biet), fun du sza mi unij ny mi oraz pro -
mo cją Ślą ska w Unii. Pra co wa łam nad prze pi -
sa mi, któ re po pra wia ją wa run ki ży cia miesz kań -
ców Pol ski i na sze go re gio nu. Zło ży łam wie le
in ter pe la cji do Ko mi sji Eu ro pej skiej m.in. w tak
waż nych spra wach jak: fun dusz szyb kie go re -
ago wa nia na skut ki ka ta strof na tu ral nych (trą -
ba po wietrz na na Ślą sku). Or ga ni zo wa łam też
na Ślą sku licz ne ak cje i hap pe nin gi zdro wot ne
m.in.: dzień wal ki z oty ło ścią, kam pa nie na rzecz
wal ki z ra kiem szyj ki ma ci cy, je li ta gru be go,
wspie ra łam Ślą skie Sto wa rzy sze nie Osób bez
Krta ni czy ho spi cjum w My sło wi cach. 

By łam au tor ką wie lu ra por tów PE, w tym – ra -
por tu nt. wzmoc nie nia dia lo gu po mię dzy Par -
la men tem a oby wa te la mi UE. Pró bo wa łam
też wal czyć o za cho wa nie 54 miejsc w PE dla
po słów z Pol ski. Nie ste ty, tu za bra kło wspar cia
pol skie go rzą du.

PARLAMENT EuROPEJSKI

Czas pod su mo wań
Ka den cja Par la men tu Eu ro pej skie go do bie ga koń ca. Dla nas by ła to hi sto rycz na ka den cja. Po raz pierw szy na si po -
sło wie po ja wi li się w Bruk se li i pra co wa li na rzecz suk ce sów Pol ski i unii Eu ro pej skiej. Człon ko wie Fo rum Bu dow nic -
twa Ślą skie go z uwa gą śle dzi li pra cę na szych eu ro de pu to wa nych. Wy miar eu ro pej ski dzia łań Fo rum po le gał zresz tą
nie tyl ko na dys ku sji nad dzia ła nia mi unii Eu ro pej skiej. Sku tecz nie za pra sza li śmy na ła my na sze go kwar tal ni ka na szych
przed sta wi cie li w unii. Pu bli ko wa li śmy wy wia dy z pro fe so rem Je rzym Buz kiem, prof. Ge no we fą Gra bow ską, dr. Ja -
nem Ol brych tem. De le ga cja „Fo rum” zło ży ła wi zy tę w Par la men cie Eu ro pej skim, bra ła udział w ob ra dach po świę co -
nych ogra ni cze niu emi sji CO2 z udzia łem ślą skich eu ro de pu to wa nych, za po zna ła się tak że ze struk tu ra mi or ga ni za -
cyj ny mi oraz pro ce du ra mi dzia ła nia Ko mi sji Eu ro pej skiej. Obec nie, w chwi li gdy ka den cja Par la men tu Eu ro pej skie go
do bie ga koń ca, spy ta li śmy czte rech eu ro po słów, wy bra nych w na szym re gio nie, o pod su mo wa nie tej pierw szej pol -
skiej obec no ści w Bruk se li.
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Szcze gól nie moc no za an ga żo wa łam się
w obro nę praw dziec ka. Przez trzy la ta (2006-
2008) pra co wa łam nad ra por tem w spra wie eg -
ze ku cji zo bo wią zań ali men ta cyj nych w UE.
Do pro wa dzi łam do uprosz cze nia pro ce dur do -
cho dze nia zo bo wią zań ali men ta cyj nych oraz
przy śpie sze nia ich ścią gal no ści. No wa re gu la -
cja spra wia, że ża den dłuż nik nie „scho wa” się
przed eg ze ku cją ali men tów w in nym unij nym
pań stwie! Pra sa eu ro pej ska okre śli ła to roz po -
rzą dze nie mia nem,, ba ta na ali men cia rzy”. Je -
stem tak że współ au tor ką jed nej z naj waż niej -
szych dla naj młod szych Eu ro pej czy ków re zo lu -
cji w spra wie eu ro pej skie go te le fo nu za ufa nia dla
dzie ci. 

– Jest Pa ni zna na z te go, że bę dąc w Bruk -
se li nie za po mi na Pa ni o na szym re gio nie?

– Miesz kam i pra cu ję na Ślą sku, w tym wo -
je wódz twie się uro dzi łam, dla te go w swo -
jej dzia łal no ści ak tyw nie pro mu ję nasz Re -
gion. Pro wa dzę se mi na ria i kon fe ren cje nt. za -
let in we sto wa nia na Ślą sku, pre zen tu ję wa lo -
ry na sze go Re gio nu, or ga ni zu ję w Bruk se li te -
ma tycz ne wy sta wy, wer ni sa że. W czerw -
cu 2007 ro ku po ka za łam np. w PE wy sta wę Dan -
cing Si le sia czy li Tań czą cy Śląsk, któ ra da ła zna -
ko mi tą oka zję pre zen ta cji Ślą ska, ja ko dy na micz -
ne go, pręż nie roz wi ja ją ce go się re gio nu z ol brzy -
mim ka pi ta łem ludz kim i wiel ki mi moż li wo ścia -
mi. Swo je prze pięk ne fo to gra my (ba jecz nie ko -
lo ro we tan cer ki i tan ce rze na tle na szych obiek -
tów prze my sło wych) pre zen to wa li ślą scy ar ty -
ści-fo to gra fi cy: Jo an na Si wiec i Bar tło miej Bar -
czyk. Lo bo wa łam za za cie śnie niem współ pra -
cy po mię dzy ślą ski mi po sła mi, nie za leż -
nie od par tii, któ rą re pre zen tu ją. Współ pra cu -
ję tak że z Biu rem Wo je wódz twa Ślą skie -
go w Bruk se li. 

– Co uwa ża Pa ni za swój suk ces ja ko eu -
po słan ka?

– W bie żą cej ka den cji, by łam jed nym z pię -
ciu kwe sto rów Par la men tu i z te go ty tu łu za sia -
da łam w je go Pre zy dium. Ja ko kwe stor, zwięk -
szy łam (z 90 do 100) licz bę go ści, któ rych po -
sło wie mo gą co ro ku za pra szać do Bruk se li oraz
za bez pie czy łam środ ki na ten cel. Opra co wa -
łam re gu la min za ku pu dzieł sztu ki od ar ty -
stów z „no wych” państw człon kow skich i za pew -
ni łam na to fun du sze. Za po cząt ko wa łam też roz -
mo wy nt. za ku pu w cen trum War sza wy dział ki
pod bu do wę tzw. Do mu Eu ro pej skie go, w któ -
rym zna la zły by swą sie dzi bę wszyst kie miej sco -
we unij ne in sty tu cje (war szaw skie biu ro PE,
przed sta wi ciel stwo KE oraz Agen cja ds. ochro -
ny gra nic – FRON TEX). Ma rzy ło mi się tak -
że uru cho mie nie dru gie go, po za War sza wą, Biu -
ra Par la men tu Eu ro pej skie go wła śnie na Ślą sku.
Mo że uda się w no wej ka den cji? 

■ Dr Jan Ol brycht:

PO GŁę BIAć IN TE GRA CJę 
EU RO PEJ SKĄ

– Jak Pan oce nia
pierw szą ka den cję Eu -
ro par la men tu. Co uda -
ło nam się zro bić,
osią gnąć, ja kie są
głów ne na sze nie po -
wo dze nia? 

– Pierw szą ka den cję
dla pol skich po -
słów oce niam bar dzo

po zy tyw nie. Wy ka za li śmy, że na wet bę dąc
krót ko w Unii, mo że my, ja ko przed sta wi cie le
miesz kań ców „no we go” kra ju człon kow skie -
go, pre zen to wać po ziom kom pe ten cji nie od -
bie ga ją cy od in nych po słów z tzw. „sta rych”
państw człon kow skich.

Trud no by ło by wy mie niać po szcze gól ne
spra wy któ re uda ło nam się wy wal czyć, ale
z dzie dzi ny któ rą ja się zaj mu ję, (po li ty ka re -
gio nal na) uda ło się np. prze ko nać po -
słów in nych kra jów do roz wią zań praw nych,
któ re w istot ny spo sób uła twia ją wy ko rzy -
sta nie fun du szy eu ro pej skich (np. moż li wość
po kry cia VAT z fun du szy eu ro pej skich przez
wła dze pu blicz ne rzą do we i sa mo rzą do we).

Po sło wie pol scy pra cu ją cy w in nych dzie dzi -
nach od no si li spo re suk ce sy za rów no w spra -
wach ener ge tycz nych (prof. Bu zek), w kwe stiach
do ty czą cych usług (po seł M. Handz lik) czy w za -
kre sie po li ty ki za gra nicz nej (po seł J. Sa ry usz
Wol ski).

– Jak Pan oso bi ście oce nia swo je do -
świad cze nia eu ro pej skie?

– Ja mia łem to szczę ście że na ba zie mo -
ich do świad czeń sa mo rzą do wych (bur mi -
strza i mar szał ka) a tak że za in te re so wań za -
wo do wych (po li ty ka re gio nal na) zo sta łem wy -
bra ny na sta no wi sko wi ce prze wod ni czą ce -
go Ko mi sji Roz wo ju Re gio nal ne go, co po zwo -
li ło mi nie tyl ko zdo być do świad cze nie w pro -
wa dze niu prac Ko mi sji, prze wod ni cze niu za -
gra nicz nym wy jaz dom stu dial nym, ale tak -
że udzia łu w trud nym pro ce sie ne go cja cji mię -
dzy par tia mi po li tycz ny mi.

Mo im udzia łem by ło rów nież współ two rze -
nie zu peł nie no wa tor skie go roz wią za nia uła -
twia ją ce go współ pra cę trans gra nicz ną w Unii
Eu ro pej skiej. Mo gę uczci wie po wie dzieć,
że obo wią zu ją ce dzi siaj w tym za kre sie pra -
wo jest w du żej czę ści re zul ta tem pra cy mo -
ich współ pra cow ni ków i eks per tów z na sze go
wo je wódz twa.

To nie zwy kłe do świad cze nie peł nie nia funk -
cji po sła -spra woz daw cy przy da wa ło mi się
w cią gu ca łej ka den cji, a do dzi siaj je stem za -
pra sza ny w ro li po li ty ka -eks per ta na spo tka -
nia po świę co ne two rze niu Eu ro pej skich Ugru -
po wań Współ pra cy Te ry to rial nej w ca łej
Eu ro pie.

– Do cze go po win ni śmy dą żyć w naj bliż -
szych la tach w Unii Eu ro pej skiej? Do więk -
szej in te gra cji, do wej ścia do stre fy eu ro
w jak naj szyb szym cza sie...

– Po gląd w spra wie po żą da ne go kie run -
ku zmian za le ży od ge ne ral nej po sta wy wo -
bec pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej. Ja, tak jak in -
ni po sło wie Eu ro pej skiej Par tii Lu do -
wej (w tym po sło wie PO) je stem zwo len ni -
kiem po głę bia nia in te gra cji eu ro pej skiej, wzmac -
nia nia ro li in sty tu cji eu ro pej skiej i po sze rza -
nia za kre su po li tyk wspól no to wych. My uwa ża -
my że ta ki kie ru nek jest dzi siaj ko rzyst niej -
szy nie tyl ko dla ca łej Unii ale przede wszyst -
kim dla na sze go kra ju. Po głę bia nie współ pra -
cy wzmac nia ca łą Unię a nam ja ko jej czę ści da -
je lep szą po zy cję w ska li mię dzy na ro do wej.

Kon se kwent nie, uwa żam rów nież, że w in te -
re sie Pol ski jest jak naj szyb sze wej ście do stre -
fy eu ro i stwo rze nie pol skiej go spo dar ce bez -
piecz niej szej i sta bil niej szej sy tu acji.
■ Prof. Adam Gie rek:

POL SKA
– TRUD NY PART NER
– Jak pod su mu je Pan zbli ża ją cą się

do koń ca ka den cję
w Par la men cie Eu ro -
pej skim? Ja kie pla ny
uda ło się Pa nu zre ali -
zo wać, co mo że Pan
uznać za po raż kę?

– W skró cie mo je
dzia ła nia w for mie zgła -
sza nych po pra wek,
przy go to wa nych ra por -
tów, a tak że gło -

sów w dys ku sjach oraz w de ba tach kon cen tro -
wa ły się wo kół za gad nień ener ge ty ki, ba dań na -
uko wych i in no wa cyj no ści oraz ge ne ral nie
rzecz uj mu jąc – go spo dar ki. A oto nie któ re przy -
kła dy:

Opra co wa łem, ja ko głów ny spra woz daw ca,
dwa ra por ty: je den na te mat in no wa cyj no ści, zaś
dru gi do ty czył Fun du szu Wę gla i Sta li. By łem
za stęp cą spra woz daw cy w dy rek ty wie do ty czą -
cej efek tyw ne go użyt ko wa nia ener gii oraz
w dy rek ty wie do ty czą cej kon wen cjo nal nych
źró deł ener gii, a tak że w spra woz da niu ini cja -
tyw nym Par la men tu do ty czą cym na no nau ki i na -
no tech no lo gii.

Szcze gól nie w dy rek ty wie do ty czą cej kon -
wen cjo nal nych źró deł ener gii uda ło się prze for -
so wać jak że waż ną dla Pol ski du żą przy szło -
ścio wą ro lę wę gla oraz ener gii ją dro wej. Bra -
łem ak tyw ny kry tycz ny udział w kształ to wa niu
tzw. Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge tycz ne go
i choć nie je stem w peł ni ukon ten to wa ny koń -
co wą wer sją tej re gu la cji, to mój głos kry tycz -
ny nie wąt pli wie był sły sza ny. 

Na po cząt ku ka den cji włą czy łem się w istot -
ną dla na sze go kra ju re gu la cję, ja ką by ło roz -
po rzą dze nie RE ACH, a tak że dy rek ty wa do -
ty czą ca od pa dów. Rów nież, my ślę, że w ja kimś
stop niu wpły ną łem na od rzu ce nie w dru gim
czy ta niu dy rek ty wy do ty czą cej two rze nia wy -
na laz ków przy po mo cy kom pu te ra, dy rek ty wy,
któ rej wej ście w ży cie mo gło spo wo do wać li -
kwi da cję w sa mej tyl ko Pol sce kil ku ty się cy
drob nych firm kom pu te ro wo -pro gra mi stycz -
nych.

– Jak pa trzą na nas, na Pol skę, in ne kra -
je człon kow skie, jak je ste śmy po strze ga ni
na are nie mię dzy na ro do wej?

– Kra je człon kow skie trak to wa ły by nas
na wspól nym ryn ku ja ko trud ne go part ne ra,
otwie ra jąc swój ry nek pra cy w cza sach ko niunk -
tu ry świa to wej i za my ka jąc go pod czas kry zy -
su, ale jed nak part ne ra. Jak wi dać po nie ko rzyst -
nych dla zło te go efek tach dzia łań spe ku la cyj -
nych, zu peł nie od sło ni li śmy się go spo dar czo
na im port re ce sji z Za cho du, zaś na sza go spo -
dar ka ostat nio sta ła się swo istym „bu fo rem” dla
go spo da rek „sta rej” Eu ro py.

Głu pia, kse no fo bicz na po li ty ka nie któ rych sił
po li tycz nych w na szym kra ju, po li ty ka nie sko -
or dy no wa na z po li ty ką in nych państw Unii,
zwłasz cza w od nie sie niu do Ro sji, po wo du je,
że tra ci my go spo dar czo i mo że my jesz cze bar -
dziej tra cić. A prze cież to wła śnie Pol ska po win -
na być na tu ral nym po mo stem do go spo dar cze -
go i po li tycz ne go zbli ża nia się wiel kich i po trzeb -
nych so bie na wza jem part ne rów, ja kim są
Unia Eu ro pej ska i Ro sja plus pań stwa z jej oto -
cze nia.

PARLAMENT EuROPEJSKI
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– Czy na dal Wo je wódz two Ślą skie bę dzie
w in we sty cyj nej czo łów ce?

– Sy tu acja kry zy so wa obej mu je swo im za się -
giem ca ły kraj, więc wszyst kie wo je wódz twa od -
czu ją ją na wła snej skó rze. Naj mniej sze pro ble -
my bę dą mia ły re gio ny o du żej atrak cyj no ści in -
we sty cyj nej – a przy po mi nam, że we dług ostat -
nie go ra por tu Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal -
ne go oraz In sty tu tu Ba dań nad Go spo dar ką Ryn -
ko wą „Atrak cyj ność in we sty cyj na wo je wództw
i pod re gio nów Pol ski 2008” wo je wódz two ślą -
skie za ję ło pierw sze miej sce, zde cy do wa nie wy -
prze dza jąc ma zo wiec kie, dol no ślą skie i wiel ko -
pol skie. Je ste śmy w kra jo wej czo łów ce
pod wzglę dem za so bów pra cy, chłon no ści ryn -
ku oraz in fra struk tu ry go spo dar czej i spo łecz nej. 

W po rów na niu z resz tą kra ju ma my do brze
roz wi nię tą sieć dróg i au to strad. Do brym przy -
kła dem niech bę dzie ogrom ne za in te re so wa nie
te re nów wo kół wę zła au to stra do we go gli wic kiej
So śni cy. Trzy po zio mo wy wę zeł w bę dzie naj -
więk szym ta kim obiek tem w Pol sce. Prze ci nać
się bę dą tu ist nie ją ca już au to stra da A4 i bu do -
wa na wła śnie A1. Gdy już wszyst ko bę dzie go -
to we, trud no bę dzie o lep sze te re ny pod in we -
sty cję. Oka zu je się, że ogła sza nych od kil ku mie -
się cy am bit nych pla nów nie prze kre ślił na wet co -
raz bar dziej do tkli wy kry zys go spo dar czy.
Bu do wa par ku han dlo we go ma kosz to wać ok.
130 mln zł. Obiekt ma być otwar ty w 2010 ro -
ku, ale w na stęp nych la tach in we stor za mie rza
za go spo da ro wać ko lej ne 23 tys. m. kw. Chce po -
sta wić m.in. ho tel i biu ra.

Mi mo nie złej in fra struk tu ry cią gle dą ży my do jej
roz wi ja nia – po nad po ło wa in we sty cji wo je wódz -
kich i po wia to wych, a tak że po nad dwie trze cie
wszyst kich in we sty cji gmin nych to wy dat ki
na sze ro ko ro zu mia ną in fra struk tu rę tech nicz -
ną. Zde cy do wa nie naj waż niej szym dzia łem in -
we sty cji sa mo rzą do wych po zo sta ją dro gi i ko -
mu ni ka cja, wy prze dza jąc wy dat ki na go spo dar -
kę ko mu nal ną. 

– Jed nym ze środ ków prze ciw dzia ła ją cych
re ce sji jest uru cho mie nie środ ków unij -
nych. Ja kie per spek ty wy ry su ją się pod tym
wzglę dem w wo je wódz twie ślą skim?

– Na kon fe ren cji nt. mo ni to rin gu bu dow nic twa
prof. Zo fia Bol kow ska z Wyż szej Szko ły Za rzą -
dza nia i Pra wa stwier dzi ła, że w tym ro ku sek -
tor bu dow nic twa w Pol sce mo że li czyć na 12%
wzrost sprze da ży (w 2008 ro ku 12,9%), a osła -
bie nie w tym sek to rze bę dzie w bie żą cym ro ku
ła god niej sze niż w po zo sta łych dzie dzi nach prze -
my słu. Już pierw sze da ne ze stycz nia br. Po ka -
zu ją np. wzrost licz by od da nych do użyt ko wa -
nia miesz kań o 33,5% w sto sun ku do stycz -
nia 2008 ro ku. Zda je my so bie jed nak spra wę
z te go, że bu dow nic twa nie moż na trak to wać jed -
no li cie. Z pew no ścią, wiel kość sprze da ży osła -
bi też sy tu acja kry zy so wa w bu dow nic twie
miesz ka nio wym, któ ra wy stą pi z pew nym opóź -
nie niem; ma ono jed nak tyl ko ok. 20% udzia łu
w war to ści sprze da ży te go sek to ra. Naj więk szy
udział w nim ma ją seg men ty bu dow nic twa in -
fra struk tu ral ne go i dro go we go. Ze wzglę du
na to, że za da nia in we sty cyj ne w tym seg men -
tach ma ją wspar cie unij nych środ ków, mo gą one
uchro nić ca ły prze mysł bu dow la ny przed re gre -
sem w bie żą cym ro ku. 

Co do środ ków unij nych to wo je wódz two ślą -
skie jest w czo łów ce re gio nów pod wzglę dem
wy ko rzy sta nia środ ków unij nych. Do tej po ry za -
kon trak to wa no już po nad 381,7 mln zł, a przy -
go to wy wa ne umo wy opie wa ją na dal sze po -
nad 243 mln zł. War to pa mię tać, że nie wszyst -
kie re gio ny otrzy ma ły ta ką sa mą ilość środ ków.
Wo je wódz two Ślą skie z kwo tą 1,7 mld eu ro
do wy ko rzy sta nia w per spek ty wie 2007-2013 pla -
su je się na dru gim miej scu w kra ju po ma zo wiec -
kim, a dla po rów na nia opol skie, któ re wy da ło
już 0,38% środ ków otrzy ma ło za le d wie po -
nad 427 mln eu ro.

Za rząd Wo je wódz twa pod jął też de cy zję
o przy spie sze niu wy dat ko wa nia środ ków w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.
Spraw ne in we sto wa nie fun du szy unij nych mo -
że przy czy nić się do na pę dza nia ko niunk tu ry
oraz prze ciw dzia ła nia kry zy so wi. Za sad ni czym
prze ło mem bę dzie wpro wa dze nie tzw. „kon kur -
sów otwar tych” w miej sce ogła sza nych „do tych -
czas za mknię tych”. W ten spo sób ogra ni czo ny
zo sta nie na bór pro jek tów w przy pad ku, kie dy za -

in te re so wa nie be ne fi cjen tów prze wyż sza pe wien
po ziom alo ka cji. W do tych cza so wej for mu le kon -
kur su za mknię te go na bór wnio sków był prze pro -
wa dza ny w okre ślo nych ra mach cza so wych
i oce nie po za mknię ciu ter mi nu na bo ru pod le -
ga ła ca łość zło żo nych pro jek tów. W przy pad ku
for mu ły otwar tej moż na oce niać wnio ski na bie -
żą co. Wpro wa dze nie tych zmian w sys te mie roz -
strzy ga nia kon kur sów przy spie szy oce nę zło żo -
nych pro jek tów oraz uspraw ni wy da wa nie pie -
nię dzy. Pie nią dze mo gą w ten spo sób po zy skać
naj lep sze pro jek ty o du żym stop niu przy go to wa -
nia do szyb kiej re ali za cji. Uprosz czo ne zo sta -
ną tak że pro ce du ry we ry fi ka cji i oce ny for mal -
nej wnio sków o do fi nan so wa nie oraz skró co ny
ter min ich we ry fi ka cji z 70 do 50 dni. Przy ję ta zo -
sta nie za sa da, że każ dy be ne fi cjent mo że zło -
żyć tyl ko je den pro jekt o do fi nan so wa nie w ra -
mach da ne go kon kur su. Prze rzu co na zo sta nie
tak że we ry fi ka cja za bez pie cze nia fi nan so we go
na etap przed pod pi sa niem umo wy. Zre zy gno -
wa no tak że z wy li cza nia tzw. lu ki w fi nan so wa -
niu pro jek tów, któ rych war tość cał ko wi ta nie prze -
kra cza 1 mln eu ro. 

– Ja kie go ro dza ju in we sty cje bę dą pre fe -
ro wa ne w na szym wo je wódz twie?

– W Wo je wódz twie Ślą skim od lat prze wa ża -
ją wy dat ki na in we sty cje z dzie dzi ny trans por -
tu i ko mu ni ka cji, w tym przede wszyst kim
na dro gi wo je wódz kie. W po przed nich la tach dru -
gie miej sce zaj mo wa ła edu ka cja lecz w 2009 ro -
ku stra ci ła to miej sce na rzecz za dań w za kre -
sie sze ro ko ro zu mia nej po li ty ki spo łecz nej.
Wią że się to z re ali za cją za dań Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go oraz Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. 

Do naj waż niej szych in we sty cji za pla no wa nych
w ro ku 2009 na le żą: 

Roz po czę cie prac bu dow la nych dla za da sze -
nia i roz bu do wy Sta dio nu Ślą skie go w Cho rzo -
wie (112,8 mln zł), bu do wa no wej sie dzi by Mu -
zeum Ślą skie go (15 mln zł), roz bu do wa Mię dzy -
na ro do we go Por tu Lot ni cze go Ka to wi ce w Py -
rzo wi cach (28 mln zł) oraz roz wój Wo je wódz kie -
go Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku w Cho rzo wie
(ok. 12 mln zł). 

Naj bar dziej
atrak cyj ne
wo je wódz two
Roz mo wa ze ZBYSZ KIEM ZA BO ROW SKIM, Wi ce mar szał kiem Wo je wódz twa Ślą skie go
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Pro szę zwró cić uwa gę, że ro dza je in we sty -
cji wspie ra nych w ra mach RPO WSL wy ni ka -
ją ze stra te gicz nych de cy zji pod ję tych na eta -
pie pro gra mo wa nia wspar cia i zde ter mi no wa -
ne są dłu go fa lo wy mi po trze ba mi roz wo jo wy -
mi re gio nu. Zna czą ce wspar cie skie ro wa ne
jest na wspar cie in fra struk tu ry trans por tu
(za rów no dro go wej jak i ko le jo wej). Du -
że środ ki prze zna czo ne są rów nież na in we -
sty cje w za kre sie ochro ny śro do wi ska. O do -
fi nan so wa nie moż na się jed nak tak że ubie gać
w za kre sie in we sty cji w in fra struk tu rę spo łecz -
ną (edu ka cyj ną, zdro wia, kul tu ry, re kre acyj ną)
i tu ry stycz ną.

– Ja ka ro lę od gry wać mo gą jed nost ki sa -
mo rzą do we w po zy ski wa niu środ ków unij -
nych na bu dow nic two?

– Sa mo rząd te ry to rial ny ma w Pol sce co raz
wyż szą po zy cję i co raz da lej idą cą sa mo dziel -
ność. Od kil ku na stu lat mo że swo bod nie re ali -
zo wać wła sną wi zję roz wo ju, usta la jąc hie rar -
chię po trzeb lo kal nych i miej sco we go in we sto -
wa nia. Pod mio ty dzia ła ją ce na ryn ku in fra -
struk tu ral nym, za rów no z sek to ra pu blicz ne go,
jak i pry wat ne go, za cie ra ją rę ce, ob ser wu jąc am -
bit ne pla ny roz wo ju pol skich miast, mo że my więc
po wie dzieć, że urzę dy gmin, miast i re gio -
nów kształ tu ją du żą część ryn ku bu dow la ne go.
Ana li zu jąc da ne do ty czą ce wy dat ków in we sty -
cyj nych, za uwa ży my, że od 2004 r. in we sty cje
sa mo rzą do we ca ły czas ro sły. 

Na pew no po ja wi ły się nie spo ty ka ne moż li wo -
ści sko rzy sta nia ze środ ków fi nan so wych UE
na la ta 2007-13, a to Sa mo rząd Wo je wódz twa
peł ni funk cję In sty tu cji Za rzą dza ją cej i na nim
spo czy wa od po wie dzial ność za na bór skła da -
nych wnio sków, ich oce nę for mal ną, or ga ni za -
cję oce ny me ry to rycz nej. 

Opty mizm na ka zu je ocze ki wać zna czą -
cych po zy tyw nych efek tów wdra ża nia pro gra -
mów unij nych. Jed nak że na wet po bież na ana -
li za po ka zu je, że przy znacz nym po ten cja le re -
gio nal nej go spo dar ki wpływ środ ków unij -
nych nie mu si być istot ny. Sku mu lo wa na war -
tość środ ków w kon kur sach ogła sza nych
w ro ku 2009 mo że się gnąć (w za leż no ści
od kur su €) ok. 2 000 mln PLN – z te go tyl ko
część wy dat ków bę dzie mia ła cha rak ter bu -
dow la ny i tyl ko część zo sta nie po nie sio -
na w ro ku 2009. Dla po rów na nia war tość
pro duk cji bu dow la no mon ta żo wej w na szym
wo je wódz twie w ro ku 2007 wy nio sła po -
nad 16 000 mln PLN. W przy pad ku fak tycz ne -
go za ła ma nia go spo dar ki sa mo dziel nie środ -
ki unij ne nie bę dą w sta nie pod trzy mać ko -
niunk tu ry i za trud nie nia w bu dow nic twie.

– W ja kiej mie rze uru cho mie nie środ -
ków unij nych mo że wpły nąć na ry nek pra -
cy w na szym re gio nie? 

– Po dob nie jak la tach po przed nich w ro -
ku 2009 oko ło po ło wa (49%) wy dat ków bu dże -
tu wo je wódz twa ślą skie go prze zna czo na zo -
sta nie na in we sty cje. Jest to bu dżet re kor do -
wo wy so ki – wy dat ki wy nio są bli sko 2,92 mld
zł czy li o 37% wię cej niż w 2008 r. Przy cho dy
za pla no wa ne są na 2,47 mld zł co sta no wi
wzrost o 39% w sto sun ku do pla nu do cho -
dów w ro ku 2008. 

Na wyż sze o 39% do cho dy skła da się wzrost
sub wen cji ogól nej oraz kwo ta 1 mld 491 zł za -
re zer wo wa na na wpro wa dze nie w ży cie w wo -

je wódz twie ślą skim Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go i Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi -
tał Ludz ki.

Za an ga żo wa nie tak du żych środ ków po cho -
dzą cych z fun du szy unij nych z pew no ścią
wpły nie na uak tyw nie nie ryn ku pra cy w na szym
re gio nie.

– Czy moż na za ob ser wo wać sy tu ację,
że fir my bu dow la ne bo jąc się kry zy su przy -
stę pu ją do prze tar gów or ga ni zo wa nych
przez mia sta i czy wpły nie to na ob ni że nie
kosz tów ro bót bu dow la nych?

– Kry zys obok oczy wi ste go za gro że nia jest też
pew ną szan są dla sa mo rzą du. Za ist nia ła obec -
nie sy tu acja spo wo do wa ła bo wiem po wrót
do ryn ku pra co daw cy – to fa chow cy za czy na -
ją po szu ki wać pra cy, a nie pra co daw ca po szu -
ku je pra cow ni ków, nie raz o niż szych kwa li fi ka -
cjach, gdyż tyl ko ta cy są aku rat do stęp ni na ryn -
ku pra cy. Ist nie je mniej sze par cie na pła ce, ist -
nie je nad po daż ma te ria łów skut ku ją ca spad kiem
ich cen. Jed nost kom sa mo rzą du te ry to rial ne go,
któ re dys po no wać bę dą środ ka mi na in we sty -
cje, ła twiej bę dzie po zy skać w po stę po wa -
niach prze tar go wych wy ko naw ców za pla no wa -
nych ro bót, co w ro ku 2008 stwa rza ło wie le pro -
ble mów. Wnio sek jest je den – po win ni śmy
w tym okre sie jak naj wię cej in we sto wać, bo
po pierw sze to me to da na wal kę z de ko niunk -
tu rą, a po dru gie w tym cza sie mo że my nie któ -
re rze czy zro bić ta niej, a „za osz czę dzo ne”
w ten spo sób środ ki gmi na mo że prze zna czyć
na in ne ce le in we sty cyj ne. 

Trze ba też stwier dzić, że wła dze gmin nie za -
cho wu ją się w spo sób bier ny i sta ra ją się po móc
lo kal nym fir mom bu dow la nym. Przy kła do wo,
w Gli wi cach wła dze mia sta po przez szyb sze wy -
da wa nie po zwo leń bu do wę, sprze daż miej -
skich dzia łek pod in we sty cje, prze zna cze nie po -
nad 220 mln zł na re mont dróg i bu dyn ków sta -
ra ją się po móc fir mom bu dow la nym. 

– W ja ki spo sób po wsta nie ślą skiej me tro -
po lii mo gło by spo wo do wać oży wie nie
w bran ży bu dow la nej? 

– Aglo me ra cja Gór no ślą ska jest ze spo łem
miast prak tycz nie sty ka ją cych się ze so bą,
cią gną cych się na dłu go ści oko ło 70 km od Dą -
bro wy Gór ni czej do Gli wic. Za miesz ku je ją bli -
sko 60% miesz kań ców re gio nu tj. oko ło 2,8 mln
osób. Śred nia gę stość za lud nie nia wy no si oko -
ło 1900 osób/km2 i jest pra wie 5 krot nie wyż sza
od wskaź ni ka re gio nal ne go. 

Lo gicz nym by ło więc utwo rze nie Gór no ślą skie -
go Związ ku Me tro po li tar ne go do któ re go przy -
stą pi ło 14 miast. Me tro po lia po trze bu je jed nak
ure gu lo wań usta wo wych, kom pe ten cji i źró deł
fi nan so wa nia. 

– Ja kie dzia ła nia po za środ ka mi unij ny mi
wła dze wo je wódz twa mo gą po dej mo wać
by za trzy mać ne ga tyw ne zja wi ska w bran ży
bu dow la nej? 

– Sa mo rząd Wo je wódz twa w mia rę moż li wo -
ści wła sne go bu dże tu wspie rał w la tach po przed -
nich i wspie rać bę dzie na dal in we sty cje re ali zo -
wa ne przez gmi ny i po wia ty. Np. w ro ku 2008
po moc fi nan so wą w kwo cie 5 mln zł uzy skał Po -
wiat Cie szyń ski na kon ty nu ację in we sty cji pn.
Szpi tal Ślą ski w Cie szy nie – Roz bu do wa i mo -
der ni za cja, dział dia gno stycz no – za bie go -
wy, 800 tys. zł uzy ska ła Gmi na Ko niec pol
na in we sty cję po le ga ją cą na bu do wie przy chod -

ni zdro wia w Ko niec po lu, pra wie 5 mln zł uzy -
skał Po wiat Biel ski na roz bu do wę Za kła du Te -
le ra dio te ra pii w Be skidz kim Cen trum On ko lo gii.
W ro ku 2008 kwo tą 4,5 mln zł wspar ta zo sta ła
rów nież środ ka mi z bu dże tu wo je wódz twa in we -
sty cja re ali zo wa na przez Mia sto Ty chy po le ga -
ją ca na mo der ni za cji lo do wi ska, bli sko 3 mln zł
wy ko rzy sta ła Gmi na Pa won ków na bu do wę gim -
na zjum w Pa won ko wie, kwo tą 600 tys. zł
wspar ta zo sta ła mo der ni za cja sa li te atral nej w Te -
atrze Dzie ci Za głę bia, re ali zo wa na przez Gmi -
nę Bę dzin. Kwo tą 11,65 mln zł z bu dże tu Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go do fi nan so wa ne
zo sta ły tak że w ro ku 2008 in we sty cje re ali zo wa -
ne przez gmi ny i po wia ty w ra mach pro gra mu
„Mo je bo isko – Or lik 2012”. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Zby�szek�Za�bo�row�ski (49 lat) – miesz ka w Mi ko -
ło wie, żo na ty, cór ka jest uczen ni cą li ceum (kla sa
ma tu ral na).
Po li to log. W 1982 ro ku uko czył na uki po li tycz ne
na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, spe cjal ność: dzien ni kar stwo pra so we.
W la tach 1982-1991 pra co wał ja ko asy stent
w Za kła dzie Mię dzy na ro do wych Sto sun ków Po li -
tycz nych XX wie ku na ma cie rzy stej uczel ni. 
Rów no le gle pro wa dził dzia łal ność po li tycz ną w ko -
lej nych par tiach le wi co wych, peł niąc m.in. funk -
cje se kre ta rza (1990-94), a na stęp nie prze wod ni -
czą ce go (1994-99) Ra dy Wo je wódz kiej So cjal de -
mo kra cji Rzecz po spo li tej Pol skiej w Ka to wi cach, był
tak że we wła dzach kra jo wych SdRP. Od 2003 ro -
ku jest prze wod ni czą cym Ślą skiej Ra dy Wo je wódz -
kiej So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej. 
W la tach 1993-2007 był po słem na Sejm Rze czy -
po spo li tej Pol skiej II, III, IV i V ka den cji z ra mie nia
SLD. W Sej mie re pre zen to wał Śląsk, wal cząc
m.in. o je go kształt te ry to rial ny w trak cie prze pro -
wa dza nia re form, a tak że o spra wy ślą skie go gór -
nic twa i in ne waż ne kwe stie dla re gio nu. 
Za sia dał w Ko mi sjach Spraw Za gra nicz nych i Obro -
ny Na ro do wej, do raź nie Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go i Ochro ny Śro do wi ska; był rów nież człon kiem
Zgro ma dze nia Par la men tar ne go NA TO, a przez
kil ka mie się cy 2004 ro ku re pre zen to wał Pol ską
w Par la men cie Eu ro pej skim. 
W la tach 1998-2001 był rad nym wo je wódz kim, kie -
ru jąc klu bem SLD w Sej mi ku Ślą skim.
12 stycz nia 2008 zo stał wy bra ny na Wi ce mar szał -
ka Wo je wódz twa Ślą skie go.
In te re su je się bez pie czeń stwem mię dzy na ro do wym,
hi sto rią Pol ski XVI i XVII w. oraz pro ble ma ty ką sa -
mo rzą do wą.
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– Pa nie Pre zy den cie, So sno wiec nie od dziś
jest zna ny ja ko mia sto, któ re po tra fi świet nie
po zy ski wać i wy ko rzy sty wać fun du sze z Unii
Eu ro pej skiej. Czy w cza sach za czy na ją ce go
się kry zy su fir my bu dow la ne bę dą mia ły szan -
sę prze trwać zły czas dzię ki re ali zo wa nym
w mie ście in we sty cjom?

– By li śmy zmu sze ni do szu ka nia wszel kich
spo so bów po zy ski wa nia środ ków, nie tyl ko unij -
nych, aby wyjść z kry zy su w ja kim mia sto zna -
la zło się po li kwi da cji kla sycz ne go prze my słu za -
głę biow skie go, czy li przed się biorstw z bran ży gór -
ni czej, hut ni czej i włó kien ni czej. Obec nie środ -
ki unij ne jesz cze do nas nie do cie ra ją, ale tak jak
więk szość miast, któ re my ślą w per spek ty wie wie -
lo let niej, za pla no wa li śmy w na szym bu dże cie
znacz ne środ ki na in we sty cje. Na obec ny rok za -
bez pie czy li śmy 243 mi lio ny zł. Bę dzie my się sta -
ra li, aby te środ ki by ły jesz cze wspar te środ ka -
mi z Unii Eu ro pej skiej. My ślę, że ilość in we sty -
cji w du żych mia stach na sze go re gio nu zna ko -
mi cie po pra wi sy tu ację firm bu dow la nych w cza -
sie kry zy su. Ma my ta kie in ten cje, dla te go w So -
snow cu wa chlarz in we sty cji bu dow la nych jest bar -
dzo sze ro ki, po czy na jąc od nie du żych in we sty -
cji dla mniej szych firm, po zna czą ce in we sty cje
in fra struk tu ral ne i ku ba tu ro we. Dla te go są dzę,
że tak jak w po przed nich la tach śro do wi sko bran -
ży bu dow la nej bę dzie mia ło sze ro ki ry nek in we -
sty cji sa mo rzą do wych. Pa trząc sze rzej na ry nek
pra cy, do dam też, że in we sto rzy ze wnętrz ni, któ -
rzy po ja wi li się lub po ja wią się w mie ście, też bę -
dą pro wa dzić wie le wła snych in we sty cji na te re -
nie So snow ca czy miast ościen nych, w związ -
ku z czym w bran ży bu dow la nej obec ny kry zys
nie bę dzie aż tak od czu wal ny jak w np. bran ży
sa mo cho do wej, AGD czy we współ pra cu ją -
cych z ty mi sek to ra mi bran żach po krew nych.

– W ostat nich la tach So sno wiec był wiel kim
pla cem bu do wy. Ja kie in we sty cje by ły naj istot -
niej sze dla mia sta i je go miesz kań ców?

– To praw da. Je że li cho dzi o bu do wy in fra struk -
tu ral ne, czy li te, któ re być mo że nie są bar dzo wi -
docz ne, ale dla miesz kań ców po zo sta ją nie zwy -
kle istot ne, to naj waż niej szą in we sty cją jest „Ko -
lek tor Bo brek”. Bu do wa ta pla no wa na by ła

przez 20 lat, ale dzię ki do fi nan so wa niu z Unii Eu -
ro pej skiej to przed się wzię cie uda ło się zre ali zo -
wać. Dzię ki tej in we sty cji So sno wiec ma per spek -
ty wy roz wo ju w dziel ni cach wschod nich i po łu dnio -
wych, któ re nie by ły ska na li zo wa ne, bądź by ły ska -
na li zo wa ne fa tal nie, bo w nie któ rych miej scach
li nie ka na li za cyj ne ist nia ły, ale mia ły po nad sto lat
i nie nada wa ły się już do eks plo ata cji. Ta sy tu acja
ule gła dia me tral nej zmia nie, szy ku je my się
do dru gie go eta pu tej bu do wy. Z per spek ty wy wie -
lo let niej ta kie dzia ła nia są dla mia sta bar dzo waż -
ne, bo jak wy ka zu je do świad cze nie, mia sta eu -
ro pej skie po ta kich in fra struk tu ral nych in we sty -
cjach po zy ski wa ły no wych in we sto rów, two rzy -
ły no we dziel ni ce i roz wi ja ły się. Je śli cho dzi in -
we sty cje bar dziej wi docz ne, czy li in we sty cje ku -
ba tu ro we, bar dzo waż ne by ły in we sty cje w szkol -
nic two wyż sze. Mam tu na my śli bu dy nek aka -
de mic ki przy ul. Woj ska Pol skie go, bu dy nek far -
ma cji przy ul. Jed no ści, prze bu do wa bu dyn ku
przy ul. Kasz ta no wej, ale naj waż niej szy bu dy nek
uni wer sy tec ki to od da ny w ubie głym ro ku gmach
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go. To
je den z naj no wo cze śniej szych w kra ju ta kich
obiek tów, o cie ka wej bry le, bo ar chi tekt za na szą
na mo wą do ło żył wszel kich sta rań by obiekt wy -
róż niał się spo śród in nych bu dyn ków te go ty pu.
By ły też mniej wi docz ne, choć waż ne in we sty cje,
jak roz po czę cie re wi ta li za cji osie dla Rud na I, prze -
bu do wy kil ku szkół, czy mo der ni za cje obiek -
tów spor to wych, a tak że przy go to wa nia do bu -
do wy ko lej nych, któ re wkrót ce ru szą.

– Dla So snow ca wiel kim suk ce sem jest
udział gmi ny w tar gach Expo Si le sia. Czy fir -
my z bran ży bu dow la nej mo gą sko rzy stać
na or ga ni zo wa niu tej im pre zy?

– Je stem o tym prze ko na ny. Po ka za ły to już
tar gi bu dow la ne, któ re ma my za so bą. Tar gi się
roz wi ja ją i mam proś bę do wszyst kich Czy tel ni -
ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, któ rym bli -
skie są pro ble my Ślą ska i Za głę bia – ma rzy my,
aby so sno wiec kie tar gi by ły naj więk sze na te re -
nie po łu dnio wej Pol ski i chce my do te go do pro -
wa dzić, ale mu si my mieć wspar cie ca łe go wo je -
wódz twa, a w wie lu przy pad kach ca łej Pol ski. De -
ter mi na cja in we sto ra, a tak że i na sza, po ka zu je

że moż na od pod staw zor ga ni zo wać tar gi waż -
ne dla ca łe go re gio nu. Li czę też na wspar cie władz
wo je wódz kich i cen tral nych. Bę dzie my roz bu do -
wy wać so sno wiec kie tar gi – i kon ku ro wać z naj -
lep szy mi w Eu ro pie. Ta im pre za obro ni się sa ma,
ale po trze bu je my też de li kat nej po mo cy.

– Czę sto spo ty ka się opi nie, że w So snow -
cu bra ku je ho te li. Czy ist nie ją pla ny bu do wy
ta kich obiek tów, a tym sa mym szan sa dla
firm, któ re zaj mą się tym za da niem?

– Ist nie ją ta kie pla ny, są już ku pio ne dział ki,
są obiek ty do prze bu do wy i wkrót ce miesz kań -
cy So sno wa zo ba czą, jak po wsta ją no we ho te -
le. W obec nej chwi li trzy ta kie obiek ty są za pla -
no wa ne, dwa pro jek ty są zło żo ne a je den pro -
jekt jest w fa zie wy ko ny wa nia. My ślę, że la da
chwi la roz pocz ną się bu do wy; w tym ro ku jed -
na lub dwie. Naj bar dziej za le ży nam na naj więk -
szym ho te lu, któ ry pro jek to wa ny jest przy ul. Kre -
so wej – ten rok po ka że, czy in we sty cja po mi mo
kry zy su doj dzie do skut ku.

– Co w So snow cu dzie je się w za kre sie bu -
dow nic twa miesz ka nio we go?

– Przy zna ję – mia łem szer sze pla ny miesz ka -
nio we. Gdy trzy la ta te mu rząd ogło sił pro jekt bu -
do wy trzech mi lio nów miesz kań, ob li czy li śmy pa -
trząc na po trze by ryn ku miesz ka nio we go
że ok. 200-300 miesz kań przy pa da ło by na So sno -
wiec, gdy by ten pro jekt w ska li wie lo let niej w Pol -
sce za ist niał. Nie ste ty pro jekt ten nie zo stał na wet
roz po czę ty, na to miast my pod ką tem te go pla nu
przy go to wa li śmy pew ne dział ki i od po wied nie dzia -
ła nia, i te raz na ska le mniej szą, bo bez po mo cy
pań stwa roz po czę li śmy re ali zo wać te za mia ry. Do -
bu do wu je my miesz ka nia na osie dlu Rud na I, gdzie
zmo der ni zo wać moż na ca łe osie dle, nie tyl ko dzie -
więć pierw szych bu dyn ków. W przy go to wa niu jest
bu do wa no we go osie dla przy ul. Ze ga dło wi cza,
wcze śniej wy bu do wa no bu dy nek przy. ul. Szy ma -
now skie go. Są pla ny in we sty cyj ne osie dli przy ul.
Ku ku łek i na Za gó rzu. Z rzą do wym wspar ciem pla -
ny te by ły by ła twiej sze, ale i bez nie go gmi ny za -
czy na ją już bu dow nic two miesz ka nio we.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: TO MASZ BIE NEK

Bu du je my
na wet
w kry zy sie
Roz mo wa z KA ZI MIE RZEM GÓR SKIM, pre zy den tem So snow ca

REGION
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ŚLĄSKA IZBA BuDOWNICTWA

Czym po dyk to wa na by ła de cy zja o zmia nie
na zwy – od po wia da Pre zy dent Izby – Ta de usz
Wnuk?

„Izba Bu dow la na z sie dzi bą w Ka to wi cach
to or ga ni za cja, któ ra sku pia róż no rod nych
przed sta wi cie li bran ży bu dow la nej. Są to za -
rów no zna ne od lat fir my pro jek to we, in we stor -
skie, bu dow la ne, a tak że ko mu nal ne i spół -
dziel nie miesz ka nio we na sze go re gio nu, re -
pre zen tu ją ce wy so ko kwa li fi ko wa na ka drę in -
ży nier sko -tech nicz ną. Są wśród nich rów nież
in sty tu cje na uko we i edu ka cyj ne kształ cą ce
mło dzież i wy pra co wy wu ją ce no we tech no lo -
gie bu do wa nia – Po li tech ni ka Ślą ska i Po li -

tech ni ka Czę sto chow ska oraz naj więk sze
śred nie szko ły bu dow la ne z te re nu wo je wódz -
twa ślą skie go. Człon ko wie Izby to pod mio ty
go spo dar cze i na uko we re pre zen tu ją ce swy -
mi do ko na nia mi i suk ce sa mi naj wyż szy eu ro -
pej ski po ziom, dzia ła ją ce na te re nie nie zwy -
kłej, nie tyl ko w ska li kra ju, ak tyw no ści go spo -
dar czej. Ro sną ce na na szych oczach, mi mo
zja wisk kry zy so wych, no we in we sty cje w dro -
go wnic twie, bu dow nic twie so cjal nym, eko lo -
gicz nym i prze my sło wym mo gą być na szą du -
mą, du mą Ślą ska, któ ry w swej bo ga tej prze -
szło ści za wsze po tra fił wy ko rzy stać jak naj le -
piej nada rza ją cą się ko niunk tu rę, po zo sta wia -

jąc w ko lej nych po ko le niach, wi docz ne na każ -
dym kro ku wspa nia łe do ko na nia w dzie dzi nie
bu dow nic twa. 

No wa na zwa sy tu uje na szą or ga ni za cję nie
tyl ko na te re nie Pol ski, wpi su je ją tak że w eu -
ro pej ską ma pę re gio nów, „ma łych oj czyzn”
któ re są si łą te go kon ty nen tu, two rzą toż sa -
mość Unii Eu ro pej skiej. My śle nie, w ska li Eu -
ro py, a jed no cze śnie na sze go re gio nu,
na pew no by ło jed ną z prze sła nek do za pro -
po no wa nia de cy zji o zmia nie na zwy, któ ra
obec nie wy da je się bar dziej uni wer sal na, bar -
dziej od po wia da ją ca wy zwa niom współ cze -
sno ści”.

Z nową nazwą
sprostać
nowym wyzwaniom
Ślą ska Izba Bu dow nic twa to no wa na zwa za słu żo ne go dla re gio nu i śro do wi ska bu dow la ne go, po wszech nie zna ne -
go i sza no wa ne go sa mo rzą du go spo dar cze go, któ ry do tej po ry wy stę po wał ja ko Izba Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka -
to wi cach. 16 mar ca pod czas NAD ZWY CZAJ NE GO WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA CZłON KÓW IZBY pod ję to tę de cy zję,
któ ra ma spo wo do wać, iż or ga ni za cja sta nie się bar dziej uni wer sal na, otwar ta na po trze by swych człon ków, go to -
wa do wy zwań, któ re przy no si na sza trud na rze czy wi stość.
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ŚLĄSKA IZBA BuDOWNICTWA

Izba Bu dow nictwa z sie dzi bą w Ka to wi cach
od 16 mar ca Ślą ska Izba Bu dow nic twa ma bo -
ga tą prze szłość, du że za słu gi dla śro do wi ska
i suk ce sy. W ubie głym ro ku Izba ob cho dzi ła
uro czy ście 10 le cie swe go ist nie nia, bę dąc uho -
no ro wa na z te go ty tu łu „Zło tą Od zna ką Ho no -
ro wą Za Za słu gi Dla Wo je wódz twa Ślą skie go”
oraz Srebr ną Od zna ką „Za słu żo ny dla Bu dow -
nic twa”. Nie ste ty na tym ju bi le uszu za bra kło
za ło ży ciel ki Izby i jej pierw sze go pre zy den ta
Pa ni Bar ba ry Bli dy, w prze szło ści Mi ni stra Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Prze strzen nej oraz Po -
słan ki na Sejm RP kil ku ka den cji. Jej pa mięć
i do ko na nia sta le to wa rzy szą jed nak dzia ła niom
or ga ni za cji.

Izba jest jed nym z naj więk szych i naj bar dziej
zna nych sa mo rzą dów go spo dar czych bu -
dow nic twa na te re nie po łu dnio wej Pol ski.
Zrze sza ak tu al nie 87 przed się biorstw i firm
człon kow skich pro wa dzą cych dzia łal ność we
wszyst kich ob sza rach in we sty cji i bu dow nic -
twa, sek to ra spół dziel czo ści miesz ka nio wej
oraz go spo dar ki ko mu nal nej.

Izba po sia da nie tyl ko sie dzi bę w Ka to wi cach
ale ma rów nież swo je de le ga tu ry w Biel sku -
-Bia łej i Czę sto cho wie co po zwa la le piej ko -
or dy no wać dzia ła nia na te re nie ca łej na szej
aglo me ra cji.

Dzia łal ność Izby jest bar dzo bo ga ta. 
Izba opi niu je i zaj mu je wspól ne sta no wi sko

wo bec kie ro wa nych do nas przez or ga na
Sej mu i Se na tu RP, Rzą du oraz władz miej sco -
wych wie lu pro jek tów le gi sla cyj nych – ustaw
i roz po rzą dzeń, a tak że pro jek tów dy rek tyw
Par la men tu Eu ro pej skie go re gu lu ją cych pro -
ce sy in we sty cyj ne i bu dow la ne.

Współ dzia ła z agen da mi Rzą du zwłasz cza
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, pań stwo wy mi i sa -
mo rzą do wy mi wła dza mi wo je wódz twa, a tak -
że miast i po wia tów w two rze niu wa run -
ków dla kre owa nia no wych in we sty cji i kon trak -
tów bu dow la nych oraz efek tyw ne go wy ko rzy -
sta nia w tym ce lu środ ków fi nan so wych z fun -
du szy UE.

Współ pra cu je na bie żą co z or ga na mi Pań -
stwo we go Nad zo ru Bu dow la ne go, Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, Mi ni ster stwa Fi nan -

sów i Urzę dów Skar bo wych, za pew nia jąc
sta łe in for ma cje o no wych re gu la cjach wpro -
wa dza nych przez te in sty tu cje.

Ho no ru je fir my człon kow skie po przez co -
rocz ne wnio sko wa nie o nada wa nie ich pra -
cow ni kom od zna czeń pań stwo wych, a tak -
że od zna czeń ho no ro wych. W ro ku 2008 sta -
ra niem władz Izby zo sta ło przy zna nych po -
nad 100 od znak „Za za słu gi Dla Bu dow nic -
twa”, „Za słu żo ny Dla Bu dow nic twa”, „Za słu -
żo ny Dla Go spo dar ki Ko mu nal nej”, „Za Za -
słu gi Dla Wo je wódz twa Ślą skie go” – zbio ro -
wych dla przed się biorstw i in dy wi du al nych dla
pra cow ni ków. Od zna cze nia są wrę cza ne
na pre sti żo wych, co rocz nych spo tka niach in -
te gra cyj nych śro do wisk bu dow la nych kra ju
i wo je wódz twa:

* Ślą skie go Dnia Bu dow la nych – wrze sień
* Ga li Bu dow nic twa – li sto pad
Pro mu je dzia łal ność przed się biorstw człon -

kow skich po przez nada wa nie pre sti żo wych
na gród i wy róż nień. Tra dy cyj nie już, od 11 lat,
w trak cie GA LI Bu dow nic twa wrę cza ne są
Wiel kie Na gro dy Pre zy den ta Izby pro mu ją -
ce fir my za wy bit ne osią gnię cia pro jek to we,
in we sty cyj ne i bu dow la ne przy zna wa ne
w try bie kon kur so wym przez Ka pi tu łę tej na -
gro dy. Od ubie głe go ro ku jest ona nada wa -
na tak że w ka te go rii wyż szej – z Lau rem, dla
osób in dy wi du al nych, wy bit nych au to ry te -
tów i oso bo wo ści bu dow nic twa kra jo we go
i ślą skie go.

Or ga ni zu je se mi na ria, warsz ta ty i kur sy
szko le nio we. W ro ku ubie głym Izba zor ga ni -
zo wa ła wy jazd szko le nio wy do Par la men tu Eu -
ro pej skie go w Bruk se li, se mi na ria szko le nio -
wo -in te gra cyj ne w Ka to wi cach i Ustro niu.
Spo tka nia te po świę co ne by ły w głów nej mie -
rze po zy ski wa niu środ ków z fun du szu UE, no -
we li za cji pra wa za mó wień oraz in nych fra pu -
ją cych śro do wi sko te ma tów. Izba współ pra cu -
je z PZITB w or ga ni zo wa niu co ty go dnio wych
se mi na riów szko le nio wych. Wspól nie z Za kła -
dem Do sko na le nia Za wo do we go w Ka to wi -
cach skła da wnio ski apli ka cyj ne o fi nan so wa -
nie szko leń i kur sów z pro gra mu ope ra cyj ne -
go „Ka pi tał Ludz ki”.

Izba wy da je, uka zu ją ce się co kwar tał,
cza so pi smo „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”,
na któ re go ła mach za miesz cza ne są pu bli ka -
cje o dzia łal no ści firm człon kow skich oraz ar -
ty ku ły au tor skie ka dry za rzą dza ją cej zgru po -
wa nych jed no stek. Pi smo pu bli ku je tak że wy -
wia dy i roz mo wy z głów ny mi po sta cia mi ży cia
po li tycz ne go i go spo dar cze go, a tak że oce ny
i ana li zy ak tu al nej sy tu acji na ryn ku in we sty -
cji i bu dow nic twa.

Te, a tak że in ne ar ty ku ły i in for ma cje, za -
miesz cza ne są rów nież na por ta lu in ter ne to -
wym Izby pod ad re sem www.izba bud.pl. W In -
ter ne cie ma miej sce pre zen ta cja ka ta lo gu
firm człon kow skich, bie żą cych in for ma cji
o dzia łal no ści Izby, pla no wa nych ini cja ty wach
i za mie rze niach łącz nie z moż li wo ścią in dy wi -
du al ne go pro mo wa nia i re kla mo wa nia wi ze -
run ku przed się biorstw, ich ofer ty ryn ko wej i ko -
ope ra cyj nej.

Izba prze wod ni czy obec nie utwo rzo ne mu
w lu tym 2008 r. „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie -
go” ja ko plat for my współ dzia ła nia sa mo rzą -
dów za wo do wych i go spo dar czych dzia ła ją -
cych na te re nie wo je wódz twa ślą skie go w ob -
sza rze bu dow nic twa – nie ru cho mo ści – eko -
lo gii – gór nic twa. Fo rum zrze sza po nad 40 000
człon ków in dy wi du al nych oraz bli sko 300
przed się biorstw.

Świa do mość tych wszyst kich do ko nań
Izby to wa rzy szy ła Nad zwy czaj ne mu Wal ne -
mu Zgro ma dze niu Człon ków Izby, któ re od -
by ło się w sie dzi bie Ka to wic kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej 16 mar ca. Ze bra ni re pre zen -
tu ją cy człon ków Izby za po zna li się pro po zy -
cją zmian w sta tu cie Izby, pro po nu jąc nie wiel -
kie po praw ki ma ją ce de fac to spo wo do wać
po sze rze nia ob sza ru dzia łal no ści Izby
o człon ków zaj mu ją cych nie tyl ko dzia łal no -
ścią bu dow la ną. W gło so wa niu zde cy do wa -
nie po par to zmia nę na zwy Izby Bu dow nic twa
z sie dzi bą w Ka to wi cach, któ ra od 16 mar -
ca sta ła się Ślą ską Izbą Bu dow nic twa. Ob -
ra dom Zgro ma dze nia prze wod ni czył Pre zy -
dent Izby – Ta de usz Wnuk.

■
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W lu tym mi nął rok od po wo ła nia z ini cja ty wy
sa mo rzą dów za wo do wych i go spo dar czych oraz
or ga ni za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych w sek -
to rze bu dow nic twa wo je wódz twa ślą skie go
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go. 

W tym okre sie do „Fo rum” przy stą pi li:
❏ Pol ska Izba Eko lo gii w Ka to wi cach – re pre -

zen to wa na przez Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Izby – Cze sła wa Śle za ka i Pre ze sa Za -
rzą du Izby – Grze go rza Pa sie kę (kwie -
cień 2008 r.)

❏ Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu -
dow nic twa Od dział Ka to wic ki re pre zen to -
wa ny przez Prze wod ni czą ce go – An drze -
ja No wa ka (paź dzier nik 2008 r. O Związ -
ku pi sze my na str. 15)

❏ Pol skie Zrze sze nie In ży nie rów i Tech ni -
ków Sa ni tar nych Od dział Ka to wic ki – re -
pre zen to wa ny przez Pre ze sa – Zbi gnie wa
Ma tu szy ka (gru dzień 2008 r. O Zrze sze -
niu pi sze my na str. 16)

❏ Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni -
ków Gór nic twa Za rząd Głów ny re pre zen -
to wa ny przez Pre ze sa – Wie sła wa Bla sch -
ke i Se kre ta rza Ge ne ral ne go Eu ge niu sza
Ra gu sa (lu ty 2009. O Sto wa rzy sze niu pi -
sze my na str. 17)

Obec nie „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”
zrze sza po nad 40 tys. człon ków in dy wi du al nych,
re pre zen to wa nych przez bli sko 300 pod mio -
tów go spo dar czych pro wa dzą cych dzia łal ność
w ob sza rze bu dow nic twa, gór nic twa, nie ru cho -
mo ści i eko lo gii. 

Zgod nie z przy ję ty mi kie run ka mi wspól nej
dzia łal no ści, w 2008 ro ku pod ję te zo sta ły na -
stę pu ją ce wspól ne przed się wzię cia:

W kwiet niu – zor ga ni zo wa no se mi na rium
szko le nio we do ty czą ce wa run ków uzy ski wa nia
do ta cji z fun du szy eu ro pej skich na la ta 2007-
2013 w ra mach pro gra mów ope ra cyj nych „In -
no wa cyj na Go spo dar ka” i „Ka pi tał Ludz ki”
z udzia łem: Ślą skie go Cen trum Przed się bior -
czo ści w Cho rzo wie, Gór no ślą skiej Agen cji
Roz wo ju Re gio nal ne go w Ka to wi cach, Wo je -
wódz kie go Urzę du Pra cy w Ka to wi cach

W czerw cu – zor ga ni zo wa no wy jazd szko le -
nio wy do Par la men tu Eu ro pej skie go w Bruk se -
li. De le ga cja „Fo rum” wzię ła udział w se sji ple -

nar nej Par la men tu, spo tka ła się z Eu ro po sła -
mi – Je rzym Buz kiem, Ge no we fą Gra bow ską,
Ada mem Gier kiem, prze pro wa dzi ła roz mo wy
z kie row nic twem Biu ra Wo je wódz twa Ślą skie -
go w Bruk se li, zwie dzi ła te re ny Expo.

W lip cu, w imie niu uczest ni ków „Fo rum”
skie ro wa ne zo sta ło wy stą pie nie do Pod se kre -
ta rza Sta nu Mi ni ster stwa In fra struk tu ry – Pa -
na Ol gier da Dzie koń skie go o przy wró ce nie moż -
li wo ści nada wa nia upraw nień dla ab sol wen -
tów tech ni ków bu dow la nych

W sierp niu skie ro wa ne zo sta ło ko lej ne wy stą -
pie nie do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry prze ka zu -
ją ce sta no wi sko „Fo rum” do pro jek tu no we li za -
cji „Pra wa Bu dow la ne go” oraz usta wy o pla no -
wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym.

W sierp niu i we wrze śniu – po do ko na niu sze -
re gu kon sul ta cji i uzgod nień – skie ro wa ne zo -
sta ły wy stą pie nia do pre zy den tów miast na te -
re nie, któ rych pro wa dzą dzia łal ność naj więk sze
śred nie szko ły bu dow la ne z pro po zy cją za war -
cia z uczest ni ka mi „Fo rum” „Re gio nal nych Po -
ro zu mień” w za kre sie kształ ce nia w za wo dach
bu dow la nych.

3 paź dzier ni ka – po raz pierw szy wspól nie zor -
ga ni zo wa ne zo sta ły ob cho dy „Ślą skie go Dnia
Bu dow la nych – 2008”, w któ rych wzię ło udział
bli sko 500 osób ka dry in ży nie ryj no -tech nicz nej,
ja ko ocze ki wa na for ma in te gra cji śro do wisk bu -
dow la nych wo je wódz twa ślą skie go.

W dniach 17-18 paź dzier ni ka zor ga ni zo wa -
no se mi na rium szko le nio wo -in te gra cyj ne
w Ustro niu Ślą skim dla człon ków Izby Bu dow -
nic twa oraz uczest ni ków „Fo rum” z udzia łem:
Wi ce prze wod ni czą ce go Sej mi ku Wo je wódz twa
Ślą skie go – M. Czar skie go, Wo je wódz kie go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go – M. Ma zur,
Okrę go we go In spek to ra Pra cy – T. Ró żań skiej,
Eks per ta ds. za mó wień pu blicz nych – J. Kacz -
mar skie go

29 li sto pa da – tym ra zem pod pa tro na tem
„Fo rum” – od by ła się XI Ga la Bu dow nic twa
w Ope rze Ślą skiej w By to miu w trak cie, któ rej
zo sta ły wrę czo ne licz ne od zna cze nia dla przed -
się biorstw i ich pra cow ni ków oraz pro mu ją ce
dzia łal ność przed się biorstw bu dow nic twa ślą -
skie go – Wiel kie Na gro dy Pre zy den ta Izby Bu -
dow nic twa.

Ce lem sta łej pro mo cji i po pu la ry zo wa nia
dzia łal no ści „Fo rum” do ko na na zo sta ła zmia -
na na zwy cza so pi sma wy da wa ne go przez
Izbę Bu dow nic twa, z do tych cza so wej – „Nasz
Mur” na „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.
W każ dym wy da niu te go cza so pi sma za miesz -
cza ne są re la cje z dzia łal no ści „Fo rum” oraz ich
po szcze gól nych uczest ni ków, a tak że wy wia -
dy i roz mo wy z czo ło wy mi po sta cia mi z ży cia
go spo dar cze go kra ju i re gio nu: – Je rzym Buz -
kiem, Ol gier dem Dzie koń skim, Elż bie tą Bień -
kow ską, Ge no we fą Gra bow ską, Ja nem Ol brych -
tem i in ny mi.

Pro mo cja „Fo rum” ma miej sce tak że na por -
ta lu in ter ne to wym Izby Bu dow nic twa w Ka to wi -
cach oraz na stro nach in ter ne to wych po szcze -
gól nych uczest ni ków „Fo rum”.

Dzia łal ność „Fo rum” ko or dy no wał prze wod -
ni czą cy pierw szej pre zy den cji – Pre zy dent Izby
Bu dow nic twa w Ka to wi cach – Ta de usz Wnuk
oraz Dy rek tor Wy ko naw czy „Fo rum” – Ta de usz
Glücksman, po przez bie żą ce kon tak ty z po -
szcze gól ny mi je go uczest ni ka mi oraz or ga ni zo -
wa nie po sie dzeń „Ko le gium Fo rum”, któ re go ob -
ra dy mia ły miej sce 2 kwiet nia, 7 sierp nia, 6 li sto -
pa da 2008 r. i 14 stycz nia 2009 r.

Uczest ni cy Ko le gium do brze oce ni li rocz ną
dzia łal ność Fo rum.

– Utwo rze nie i dzia łal ność „Fo rum” zo sta ła
przy ję ta wy so ce po zy tyw nie w sze ro kich krę -
gach śro do wi ska bu dow la ne go re gio nu, a tak -
że or ga ni za cji po za rzą do wych sek to ra bu dow -
nic twa – stwier dził Ste fan Czar niec ki, Prze wod -
ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach. 

W trak cie dys ku sji pod kre śla no ogrom ną ro -
lę Fo rum w in te gra cji śro do wi ska, któ re swą

Owocny
i pracowity rok
Pod su mo wa nie rocz nej dzia łal no ści oraz uzgod nie nia do ty czą ce współ pra cy z Po -
li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach by ły głów ny mi te ma ta mi Ko le gium „Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go”, któ re od by ło się 18 lu te go w Ka to wi cach. Ze bra ni po -
wie rzy li po now nie prze wod ni cze nie, dru giej już pre zy den cji Fo rum, Izbie Bu dow -
nic twa w Ka to wi cach, któ rą re pre zen to wać bę dzie pre zy dent Ta de usz Wnuk.
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Uczest ni cy Ko le gium do brze oce ni li rocz ną dzia łal -
ność Fo rum

Utwo rze nie i dzia łal ność „Fo rum” zo sta ła przy ję ta
wy so ce po zy tyw nie w sze ro kich krę gach śro do wi -
ska bu dow la ne go – mó wił Ste fan Czar niec ki,
Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach
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dzia łal no ścią da je do bry przy kład dla ca łe go kra -
ju. Zwra ca no rów nież uwa gę, iż wszyst kie ini -
cja ty wy Fo rum by ły zde cy do wa nie po zy tyw nie
od bie ra ne na ze wnątrz. 

Ze bra ni bar dzo do brze oce nia jąc mi nio ny rok
po wie rzy li po now nie prze wod ni cze nie, dru giej
już pre zy den cji Fo rum, Izbie Bu dow nic twa
z sie dzi bą Ka to wi cach, któ rą re pre zen to wać bę -
dzie pre zy dent Ta de usz Wnuk, na okres rocz -
ny z moż li wo ścią prze dłu że nia te go okre su.
Uczest ni cy fo rum zwra ca li uwa gę, że sto wa rzy -
sze niem po wi nien kie ro wać Ta de usz Wnuk,
czło wiek o sil nej oso bo wo ści, cie szą cy się
du żym uzna niem w śro do wi sku i ma ją cy pre -
dys po zy cje do prze wod ni cze nia or ga ni za cji. 

Ko lej nym punk tem ob rad by ło uzgod nie nie
współ pra cy Fo rum z Po li tech ni ką Ślą ską w Gli -
wi cach, któ rą re pre zen to wał Pro rek tor ds. Na -
uki i Współ pra cy z Prze my słem prof. Jan Ślu -
sa rek.

Po li tech ni ka Ślą ska za de kla ro wa ła przy stą -
pie nie do „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” oraz
wy ra zi ła wo lę współ pra cy m.in. w uzgad nia niu
i re pre zen to wa niu wspól ne go sta no wi ska
do pro jek tów le gi sla cyj nych do ty czą cych
zwłasz cza ra cjo na li za cji pro ce sów in we sty cyj -
nych, zmian w sys te mie pla no wa nia i za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, tech nik i tech no -
lo gii bu dow nic twa, go spo dar ki miesz ka nio wej,
ko mu nal nej, nie ru cho mo ści oraz wie lo let nich
pro gra mów ochro ny i kształ to wa nia śro do wi -
ska.

Współ dzia ła nia z wła dza mi pań stwo wy mi i sa -
mo rzą do wy mi wo je wódz twa w za kre sie re gio -

nal nej po li ty ki do ty czą cej in we sty cji i bu dow nic -
twa, a tak że w po zo sta łych ob sza rach dzia łal -
no ści re pre zen to wa nych przez po szcze gól -
nych uczest ni ków „Fo rum”.

Two rze nia wa run ków dla wpro wa dza nia
ocze ki wa nych zmian zmie rza ją cych do po pra -
wy sta nu ilo ścio we go i ja ko ścio we go kształ ce -
nia za wo do we go kadr w za wo dach bu dow la -
nych, zwłasz cza w za kre sie ści ślej sze go po wią -
za nia po trzeb ryn ku pra cy z kie run ka mi kształ -
ce nia i ści ślej sze go związ ku z prak ty ką. 

Pod no sze nia ja ko ści na ucza nia i wy cho wa -
nia oraz uno wo cze śnia nia pro ce su kształ ce nia.

W cza sie dys ku sji for mu ło wa ne by ły pro po -
zy cje roz sze rze nia i kon kre ty za cji po ro zu mie -
nia z Po li tech ni ką Ślą ską. Po nad to przy ję to,
że bę dą cy przed mio tem oży wio nej dys ku sji te -
mat usta wicz ne go kształ ce nia in ży nie rów bu -
dow nic twa z upraw nie nia mi bę dzie przed sta wio -
ny i kon ty nu owa ny na ła mach cza so pi sma „Fo -
rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Uczest ni cy ob rad Ko le gium kon ty nu owa li
dys ku sję z po przed nich spo tkań o pro jek cie zor -
ga ni zo wa nia „Ślą skie go Fo rum In we sty cyj ne -
go”. Przy ję to, że mo że to na stą pić naj wcze śniej
we wrze śniu br. Uzna no za ce lo we wy ko rzy sta -
nie do świad czeń z or ga ni za cji: Ślą skie go Fo -
rum Go spo dar cze go w dniach 26-28 lu te go
w Wi śle (O tej im pre zie i udzia le w nim przed -
sta wi cie li Fo rum Ślą skie go Bu dow nic twa pi sze -
my na str. 21) oraz Eu ro pej skie go Kon gre su Go -
spo dar cze go w dniach 15-17 kwie cień w Ka to -
wi cach. 

■

Ze bra ni po wie rzy li po now nie prze wod ni cze nie pre -
zy den cji Fo rum, Izbie Bu dow nic twa w Ka to wi cach,
któ rą re pre zen to wać bę dzie pre zy dent Ta de usz
Wnuk.

Ste fan Czar niec ki, Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to -
wi cach skła da gra tu la cje Ta de uszo wi Wnu ko wi
pre zy den to wi Izby Bu dow nic twa
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PO RO ZU MIE NIE O WSPÓŁ PRA CY za war te
w dniu 02.04. 2009 ro ku po mię dzy: PO LI TECH -
NI KĄ ŚLĄ SKĄ, z sie dzi bą w Gli wi cach, przy ul.
Aka de mic kiej 2A, zwa ną w dal szej czę ści po ro zu -
mie nia „PO LI TECH NI KĄ” re pre zen to wa ną przez:
JM Rek to ra prof. dr hab. inż. An drze ja KAR -
BOW NI KA a na stę pu ją cy mi uczest ni ka mi FO RUM
BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO, zwa ne go da lej
„FO RUM”: Ślą ską Okrę go wą Izbą In ży nie rów Bu -
dow nic twa w Ka to wi cach, Izbą Bu dow nic twa
z sie dzi bą w Ka to wi cach, Pol ską Izbą Prze my sło -
wo -Han dlo wą Bu dow nic twa Od dział Ślą ski w Ka -
to wi cach,  Związ kiem Pra co daw ców Bu dow nic twa
w Gli wi cach, Pol ską Izbą Eko lo gii w Ka to wi cach,
Pol skim Związ kiem In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa Od dział Ka to wic ki, In sty tu tem Go spo dar -
ki Nie ru cho mo ścia mi w Ka to wi cach, Pol skim Sto -
wa rzy sze niem Do rad ców Ryn ku Nie ru cho mo ści
w War sza wie, Pol skim Zrze sze niem In ży nie -
rów i Tech ni ków Sa ni tar nych Od dział Ka to wic ki,
Sto wa rzy sze niem In ży nie rów i Tech ni ków Gór nic -
twa w Ka to wi cach, któ rych re pre zen tu je prze wod -
ni czą cy obec nej pre zy den cji „FO RUM” – Pre zy -
dent Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi -
cach – mgr Ta de usz Wnuk, o na stę pu ją cej tre ści:
„PO LI TECH NI KA” de kla ru je przy stą pie nie
do „FO RUM” ja ko ko lej ny uczest nik tej plat for my
współ dzia ła nia sa mo rzą dów za wo do wych i go spo -
dar czych, or ga ni za cji po za rzą do wych i in sty tu cji
pro wa dzą cych dzia łal ność w re pre zen to wa nych ob -
sza rach na te re nie wo je wódz twa ślą skie go oraz
wy ra ża wo lę współ pra cy w na stę pu ją cych kie run -

kach wspól nej dzia łal no ści: • uzgad nia nia i re pre -
zen to wa nia wspól ne go sta no wi ska do pro jek -
tów le gi sla cyj nych do ty czą cych zwłasz cza ra cjo -
na li za cji pro ce sów in we sty cyj nych, zmian w sys -
te mie pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, tech nik i tech no lo gii bu dow nic twa, go -
spo dar ki miesz ka nio wej, ko mu nal nej, nie ru cho mo -
ści oraz wie lo let nich pro gra mów ochro ny i kształ -
to wa nia śro do wi ska • współ dzia ła nia z wła dza mi
pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy mi wo je wódz twa
w za kre sie re gio nal nej po li ty ki do ty czą cej in we sty -
cji i bu dow nic twa, a tak że w po zo sta łych ob sza -
rach dzia łal no ści re pre zen to wa nych przez po szcze -
gól nych uczest ni ków „FO RUM” • two rze nia wa run -
ków dla wpro wa dza nia ocze ki wa nych zmian
zmie rza ją cych  do po pra wy sta nu ilo ścio we go i ja -
ko ścio we go kształ ce nia za wo do we go kadr w za -
wo dach bu dow la nych, zwłasz cza w za kre sie ści -
ślej sze go po wią za nia po trzeb ryn ku pra cy z kie -
run ka mi kształ ce nia i ści ślej sze go związ ku z prak -
ty ką • pod no sze nia ja ko ści na ucza nia i wy cho wa -
nia oraz uno wo cze śnia nia pro ce su kształ ce nia.

Uczest ni cy „FO RUM” re pre zen tu jąc swych
człon ków ja ko zrze szo ne pod mio ty go spo dar cze
oraz oso by in dy wi du al ne ja ko ka drę in ży nie ryj no
tech nicz ną wy ra ża ją wo lę na wią za nia do bro wol -
nej współ pra cy z „PO LI TECH NI KĄ” w ob sza rze ba -
daw czym, edu ka cyj nym i ka dro wym obej mu ją cej
zwłasz cza na stę pu ją ce kie run ku współ dzia ła nia:
• uzgad nia nia te ma tów prac ba daw czych i prac ma -
gi ster skich • wy ko ny wa nie eks per tyz, ana liz i opi -
nii z za kre su tech ni ki i or ga ni za cji za rzą dza nia •

wspól ne po zy ski wa nie środ ków fi nan so wych
(w tym fun du sze unij ne) umoż li wia ją cych efek -
tyw ną i part ner ską współ pra cę • wza jem ne pre -
zen to wa nie i pro pa go wa nie osią gnięć • po wo ła -
nia ze spo łów spe cja li stów dla stra te gicz nych roz -
wią zań tech nicz nych  i or ga ni za cyj nych za leż -
nie od po trzeb przed się biorstw człon kow skich •
wy mia ny do świad czeń w za kre sie za rzą dza nia
wie dzą ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro ble -
ma ty ki roz wo ju kom pe ten cji • or ga ni zo wa nie
i udział w sta łych szko le niach, kur sach spe cja -
li stycz nych • współ dzia ła nia w za kre sie za trud -
nia nia ab sol wen tów.

Wię cej o po ro zu mie niu na pi sze my w na stęp nym
nu me rze „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”

Po li tech ni ka Ślą ska przy sta je do Fo rum 

JM Rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej prof. dr hab. inż.
An drzej KAR BOW NIK i pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa mgr Ta de usz Wnuk wy mie nia ją się pod pi sa nym
po ro zu mie niem
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– Od dział ka to wic ki, a wła ści wie od dział ślą -
sko -dą brow ski Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach po wstał w ma -
ju 1935 ro ku, do kład nie rok po utwo rze niu
Związ ku w War sza wie – mó wi ho no ro wy prze -
wod ni czą cy inż. Mie czy sław Pio trow ski. – Pierw -
szym pre ze sem zo stał jak że za słu żo ny dla na -
sze go re gio nu prof. dr. inż Ste fan Kauf man, bu -
dow ni czy m.in. gma chu Urzę du Wo je wódz kie -
go w Ka to wi cach, współ or ga ni za tor Po li tech ni -
ki Ślą skiej, o po wsta nie któ rej wal czył już
w koń cu lat 20. ubie głe go wie ku.

Przez po nad 70 let ni okres dzia łal no ści
przez Zwią zek prze wi nę ły się ty sią ce osób zwią -
za nych z roz wo jem na sze go re gio nu, współ -
uczest ni czą cych w po wsta wa niu wie lu waż nych
in we sty cji bu dow la nych w wo je wódz twie. Od -
dział ka to wic ki, o czym war to rów nież przy po -
mnieć, re ak ty wo wa ny po woj nie ja ko od dział
Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu -
dow nic twa. 

Dziś Zwią zek jest – zgod nie z wo lą je go za -
ło ży cie li i obec nych człon ków – twór czym sa -
mo rzą do wym sto wa rzy sze niem na uko wo -tech -
nicz nym zrze sza ją cym in ży nie rów, tech ni -
ków i in nych pra cow ni ków bu dow nic twa.

– Pod sta wo we ce le PZITB po zo sta ją w za -
sa dzie od dzie siąt ków lat nie zmien ne – mó wi
inż. An drzej No wak prze wod ni czą cy Z/O PZITB
w Ka to wi cach. – To dba łość o wła ści wy po ziom

za wo do wy i etycz ny, o god ność i so li dar ność za -
wo do wą swo ich człon ków, roz wój my śli tech -
nicz nej i or ga ni za cyj nej bu dow nic twa, dba -
łość o wy so kie kwa li fi ka cje ka dry tech nicz nej
bran ży bu dow la nej. To tak że pro pa go wa nie rze -
tel nej wie dzy bu dow la nej oraz udzie la nie po mo -
cy w roz wo ju za wo do wym człon ków sto wa rzy -
sze nia.

Dzia łal ność Związ ku jest bar dzo bo ga ta
i wszech stron na. Do ty czy ona za rów no sfe ry
sta tu to wej, szko le nio wej jak i wy ko ny wa nia eks -
per tyz, opi nii i orze czeń tech nicz nych do ty czą -
cych bu dow nic twa, wy cen ma jąt ko wych, usług
in we sty cyj nych, ana liz eko no micz nych.

Dzia łal ność sta tu to wa pro wa dzo na jest
w opar ciu o Sta tut PZITB i Uchwa ły Ge ne ral -
ne Kra jo wych Zjaz dów De le ga tów.

Pro gram Przed się wzięć PZITB na okres
ka den cji 2008-2011 r. to mię dzy in ny mi współ -
pra ca ze Ślą ską Okrę go wą Izbą In ży nie rów Bu -
dow nic twa, z Fe de ra cją Sto wa rzy szeń Na -
uko wo Tech nicz nych NOT oraz współ pra ca
z Sa mo rzą dem Te ry to rial nym oraz in ny mi or -
ga ni za cja mi.

Za rząd Od dzia łu PZITB w Ka to wi cach po sia -
da na stę pu ją ce Ko ła Za kła do we i Te re no we:
1. Ko ło SE NIO RÓW – Prze wod ni czą cy Kol. Wi -

ni cjusz Kro tla
2. Ko ło Za kła do we przy CU TOB – Prze wod ni -

czą cy Kol. Bro ni sław Sa dow ski
3. Ko ło Za kła do we – HY DRO BU DO WA POL -

SKA – Mi ko łów – Prze wod ni czą ca Kol. Bar -
ba ra Lip ka

4. Ko ło Za kła do we – BU DUS K.P.B.P – Prze -
wod ni czą cy Kol. Ar ka diusz Ku be rek

5. Ko ło Za kła do we PSB BY TOM – Prze wod ni -
czą cy Kol. Ilo na Mro zek

6. Ko ło TE RE NO WE – GRODZ KIE – KA TO -
WIC KIE – Prze wod ni czą ca Kol. Elż bie ta So -
be ra

7. Ko ło Za kła do we – Ener go pro jekt Ka to wi -
ce – Prze wod ni czą cy An drzej Szlo sek

Ośro dek Szko le nia Kadr Bu dow nic twa pro -
wa dzi kur sy przy go to waw cze do eg za mi nu
na upraw nie nia bu dow la ne oraz se mi na ria
do ty czą ce m.in. kon trak to wa nia i kosz to ry so wa -
nia ro bót bu dow la nych, prze pi sów tech nicz no -

-bu dow la nych, za sad pro jek to wa nia kon struk -
cji bu dow la nych, ochro ny ciepl nej bu dyn ków.

Ośro dek Szko le nia i Rze czo znaw stwa Ka to -
wic kie go Od dzia łu or ga ni zu je rów nież kur sy
w za kre sie przy go to wa nia do spo rzą dza nia
świa dectw cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn -
ków o róż nym prze zna cze niu, wy ko ny wa nia
oce ny efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn -
ków i lo ka li miesz ka nio wych oraz bu dyn -
ków uży tecz no ści pu blicz nej, usłu go wych oraz
pro duk cyj nych i go spo dar czych, ob li cza nia
za po trze bo wa nia na ener gię przy po mo cy me -
to dy bi lan sów mie sięcz nych oraz uprosz czo nej
me to dy bi lan sów go dzi no wych. 

Ośro dek Rze czo znaw stwa Bu dow la ne go
„CU TOB” Od dzia łu Ka to wic kie go PZITB po sia -
da ze spół ds. eks per tyz, opi nii i orze czeń
tech nicz nych wy ko nu ją cy eks per ty zy kon struk -
cyj no -bu dow la ne i my ko lo gicz ne. Przy go to -
wu je też orze cze nia do ty czą ce m.in. oce ny sta -
nu tech nicz ne go obiek tów i ro bót, ja ko ści ro bót
bu dow la nych i in sta la cyj nych i do ku men ta cji pro -
jek to wo -kosz to ry so wych.

Re gion ślą ski – ja ko je dy ny w kra ju po sia -
da struk tu rę or ga ni za cyj ną na ob sza rze wy dzie -
lo nych te ry to rial nie od dzia łów te re no wych
PZITB w Ka to wi cach – Biel sku -Bia łej – Czę sto -
cho wie – Gli wi cach. Ży cie po twier dzi ło po praw -
ność we współ pra cy struk tur w te re nie. Za rząd
Od dzia łu w Ka to wi cach peł ni funk cję Ko or dy -
na to ra  Wo je wódz kie go we wszyst kich ob sza -
rach dzia łal no ści STA TU TO WEJ. Od 25 lat pro -
wa dzi my in ten syw ne dzia ła nia in te gra cyj ne
w Klu bie Pre ze sów PZITB Pol ski Po łu dnio -
wej – Re gion ślą ski  jest wi docz nym ogni -
wem – re ali zu ją cym swo je po sła nie „BYĆ NA -
RO DO WI UŻY TECZ NYM”. Od dział wy da je
rów nież swo je cza so pi smo – kwar tal nik „In for -
ma tor Ka to wic kie go Od dzia łu PZITB”.

Inż. Andrzej Nowak przewodniczący Z/O PZITB w
Katowicach i honorowy przewodniczący inż. Mie-
czysław Piotrowski

POL SKI ZWIĄ ZEK IN ŻY NIE RÓW I TECh NI KÓW Bu DOW NIC TWA OD DZIAł W KA TO WI CACh

Spe cja li ści
w każ dej
dzie dzi nie 

W przy szłym ro ku mi nie 75 lat
od po wsta nia ka to wic kie go

od dzia łu Pol skie go Związ ku In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa.

Dziś to pręż ne sto wa rzy sze nie zrze -
sza in ży nie rów i tech ni ków na sze -

go re gio nu, zaj mu jąc się pro ble ma -
mi bu dow nic twa i dba jąc o spra wy

za wo do we i spo łecz ne swo ich
człon ków. W paź dzier ni ku ubie głe -

go ro ku PZIT przy stą pił do Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go.

POL SKI ZWIĄ ZEK
IN ŻY NIE RÓW I TECH NI KÓW BU DOW NIC TWA
40-026 Ka to wi ce, ul. Pod gór na 4, pok. 10,11.

Tel/fax 032-253-75-33, 032-255-46-65
ema il: biu ro@pzitb.ka to wi ce.pl

www.pzitb.ka to wi ce.pl
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Pol skie Zrze sze nie In ży nie rów i Tech ni -
ków Sa ni tar nych, któ rej od dział ka to wic ki
przy stą pił do Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go,
to or ga ni za cja o bo ga tej prze szło ści i ogrom -
nych za słu gach dla śro do wi ska 

Po cząt ki dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia się ga -
ją ro ku 1919 r., kie dy to w War sza wie, z ini cja -
ty wy in ży nie rów i tech ni ków ga zow nic twa,
utwo rzo ne zo sta ło Zrze sze nie Ga zow ni ków Pol -
skich, któ re w ro ku 1922, po przy stą pie niu wo -
do cią gow ców, zmie ni ło na zwę na: Zrze sze nie
Ga zow ni ków i Wo do cią gow ców Pol skich.
W 1936 r. Sto wa rzy sze nie zmie ni ło na zwę na:
Pol skie Zrze sze nie Ga zow ni ków, Wo do cią gow -
ców i Tech ni ków Sa ni tar nych.

W 1952 ro ku na XXVIII Zjeź dzie Pol skie go
Zrze sze nia Ga zow ni ków, Wo do cią gow -
ców i Tech ni ków Sa ni tar nych i V Zjeź dzie De -
le ga tów Zrze sze nia w Opo lu, po raz ko lej ny
zmie nio no na zwę Zrze sze nia na: „Sto wa rzy sze -
nie Na uko wo -Tech nicz ne In ży nie rów i Tech ni -
ków Sa ni tar nych, Ogrzew nic twa, Ga zow nic twa
i Te re nów Zie lo nych”. W 1956 r. w To ru niu od -
był się X ju bi le uszo wy Zjazd De le ga tów Sto -
wa rzy sze nia Na uko wo -Tech nicz ne go In ży nie -
rów i Tech ni ków Sa ni tar nych, Ogrzew nic twa
i Ga zow nic twa” (SNIT SOG). Na zjeź dzie tym
uchwa lo no no wy Sta tut i do ko na no ko lej nej
zmia ny na zwy na: „Pol skie Zrze sze nie In ży nie -
rów i Tech ni ków Sa ni tar nych”, któ rą Sto wa rzy -
sze nie uży wa do dzi siaj. 

Sto wa rzy sze nie jest or ga ni za cją po za rzą do -
wą i apo li tycz ną, ma cha rak ter pro eko lo gicz -
ny, a w swej dzia łal no ści szcze gól ny na cisk kła -
dzie na roz wój i pro pa go wa nie no wo cze -
snych roz wią zań z za kre su in ży nie rii sa ni tar -
nej i ochro ny śro do wi ska.

Głów ne kie run ki dzia ła nia Sto wa rzy sze nia to:
* roz wi ja nie tech ni ki i my śli tech nicz nej

bran ży sa ni tar nej i ochro ny śro do wi ska,
* po pu la ry za cja wie dzy i po stę pu tech -

nicz ne go,
* pod no sze nie kwa li fi ka cji i ety ki za wo do -

wej ka dry in ży nie ryj no-tech nicz nej,
* do radz two i rze czo znaw stwo tech nicz ne,
* udzie la nie bran żo wej re ko men da cji wia -

ry god no ści za wo do wej i tech nicz nej firm.
Obec nie Zrze sze nie li czy po nad 5000 człon -

ków in dy wi du al nych, sku pio nych w 22 od dzia -
łach wśród któ rych jest oczy wi ście rów nież od -
dział ka to wic ki.

W 1923 ro ku w Ka to wi cach za ło żo no Pol -
skie Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni -
ków Wo je wódz twa Ślą skie go, w któ rym dzia -
ła ło tak że wie lu in ży nie rów i tech ni ków bran -
ży sa ni tar nej. W ma ju 1928 ro ku w Ka to wi cach
od był się X Ju bi le uszo wy Zjazd Ga zow ni -
ków Wo do cią gow ców Pol skich. Ob ra du ją -
cy 1938 r. w Ka to wi cach Cho rzo wie XX Zjazd

Ga zow ni ków, Wo do cią gow ców i Tech ni ków Sa -
ni tar nych zre ali zo wał uchwa łę IXX Zjaz du
De le ga tów z Gru dzią dza i po wo łał pierw sze
trzy od dzia ły Sto wa rzy sze nia w Pol sce: Ślą -
sko -Kra kow ski, Po znań ski i Po mor ski. Dzia -
łal ność Ślą sko -Kra kow skie go Od dzia łu Ga zow -
ni ków, Wo do cią gow ców i Tech ni ków Sa ni tar -
nych bru tal nie prze rwał wy buch II woj ny świa -
to wej. 

Wzno wie nie ofi cjal nej dzia łal no ści sto wa rzy -
sze nio wej na Ślą sku, po 6-let niej prze rwie wo -
jen nej na stą pi ło w li sto pa dzie 1945 ro ku. Wte -
dy to, w Ka to wi cach i Gli wi cach ob ra do wał
pierw szy po woj nie, a XXII w ko lej no ści Zjazd
Ga zow ni ków, Wo do cią gow ców i Tech ni ków Sa -
ni tar nych. Zjazd ten uchwa lił no wy sta tut oraz
po wo łał sze reg no wych od dzia łów przy sto so -
wa nych do ak tu al ne go po dzia łu ad mi ni stra cyj -
ne go kra ju. Od dział Ślą sko -Kra kow ski po -
dzie lo no na: Ka to wic ki z sie dzi bą w Ka to wi cach
oraz Kra kow ski z sie dzi bą w Kra ko wie. 

Z chwi lą utwo rze nia, Od dział Ka to wic ki li -
czył 42 człon ków. Pierw szym prze wod ni czą -
cym Od dzia łu zo stał przed wo jen ny se kre -
tarz i czło nek pre zy dium Zrze sze nia, Jan Ko -
złow ski. Dy na mi ka sta nu licz bo we go Ka to wic -
kie go Od dzia łu by ła im po nu ją ca. W la tach
50-tych ubie głe go wie ku Od dział li czył już 700
człon ków a w la tach 80-tych prze kro czył 2200
człon ków zrze szo nych w po nad 80 ko łach.
Po trans for ma cji ustro jo wej lat 90-tych na stą -
pił gwał tow ny spa dek kół za kła do wych oraz
człon ko stwa w Sto wa rzy sze niu. Dzię ki de ter -
mi na cji Za rzą du Od dzia łu, wy ko rzy sta niu no -
wych form pra cy, po zy ski wa niu mło dzie ży, uda -
ło się za ha mo wać od pływ człon ków ze Sto wa -
rzy sze nia.

Obec nie Od dział li czy po nad 420 człon -
ków zrze szo nych w 7 ko łach za kła do wych, ko -
le te re no wym w Biel sku Bia łej oraz du żym, li -

czą cym pra wie 200 osób ko le człon ków in dy -
wi du al nych. 

W ubie głym ro ku od by ły się ob cho dy 70-le -
cia dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia na Gór nym
Ślą sku. W ra mach Ju bi le uszu 70-le cia zor ga -
ni zo wa na zo sta ła kon fe ren cja Tech nicz na pt:
„In ży nie ria Sa ni tar na w Bu dow nic twie i In fra -
struk tu rze”, uro czy sta se sja ple nar na za koń -
czo na wie czo rem in ży nier skim i wy ciecz ką
tech nicz ną „Szla kiem Za byt ków tech ni ki Gór -
ne go Ślą ska”.

Dzia łal ność me ry to rycz na Ka to wic kie go
Od dzia łu PZITS na sta wio na jest obec nie
na po pu la ry za cję wie dzy tech nicz nej z za kre -
su spe cjal no ści za wo do wych ob ję tych za kre -
sem Sto wa rzy sze nia, pod no sze nie kwa li fi -
ka cji za wo do wych swo ich człon ków oraz in te -
gra cję śro do wi ska in ży nier skie go bran ży sa -
ni tar nej. 

W od dzia le dzia ła ją 4 sek cje bran żo we: go -
spo dar ki wod no -ście ko wej, ener ge ty ki ciepl -
nej, ochro ny śro do wi ska i ga zow nic twa, któ -
re w ra mach swo ich spe cjal no ści re ali zu ją za -
da nia sta tu to we. 

Oprócz sek cji dzia ła ko mi sja upo waż nio na
z mo cy usta wy do nada wa nia upraw nień ener -
ge tycz nych dla osób zaj mu ją cych się eks plo -
ata cją i do zo rem urzą dzeń i in sta la cji ener ge -
ty ki ciepl nej i ga zo wej oraz ko mi sja na da ją ca
re fe ren cje tech nicz ne wia ry god no ści firm.

Bie żą ce szko le nia do ty czą ce pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych pro wa dzi ze spół do -
sko na le nia za wo do we go, na to miast opra co -
wa nie opi nii i eks per tyz tech nicz nych pro wa -
dzi ze spół rze czo znaw ców bu dow la nych bran -
ży sa ni tar nej.

W su mie w 2008 r. zor ga ni zo wa nych zo sta -
ło 39 szko leń, w któ rych udział wzię ło 1569
osób. W ra mach do sko na le nia za wo do we go
Od dział pod jął się or ga ni za cji cy klu szko leń
przy go to wu ją cych do spo rzą dza nia świa -
dectw cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn -
ków. W za koń czo nym w grud niu cy klu szko -
leń (kur su) udział wzię ło 56 osób. Przy współ -
pra cy z fir mą Be nex, prze pro wa dzo no 26 kur -
sów za wo do wych z za kre su mon ta żu in sta la -
cji i sie ci z two rzyw ter mo pla stycz nych. Udział
w tych kur sach wzię ło 222 oso by, zdo by wa -
jąc no we kwa li fi ka cje za wo do we mon te -
rów i pra cow ni ków do zo ru.

Dzia ła ją ca przy Za rzą dzie Od dzia łu po wo -
ła na przez URE Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na
na upraw nie nia ener ge tycz ne prze eg za mi no -
wa ła w ubie głym ro ku 260 osób, na da jąc im
świa dec twa ener ge tycz ne upraw nia ją ce do ob -
słu gi i do zo ru urzą dzeń oraz in sta la cji z za kre -
su ener ge ty ki ciepl nej i ga zo wej.

Pre ze sem Ka to wic kie go Od dzia łu PZITS jest
inż. Zbi gniew Ma tu szyk. ■

POL SKIE ZRZESZENIE IN ŻY NIE RÓW I TECh NI KÓW SANITARNYCh OD DZIAł KATOWICKI

Szko li i in te gru je

Zbi gniew Ma tu szyk
Pre zes Ka to wic kie go Od dzia łu PZITS

FORuM BuDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Górnictwa (SITG) jest organizacją naukowo-
techniczną zrzeszająca inżynierów i tech-
ników górnictwa, geologii oraz specjalności
związanych i współdziałających z górnic-
twem. Za datę powstania stowarzyszenia
uznaje się rok 1892. Stowarzyszenie należy
do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Tech-
nicznych NOT oraz Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Górników i Hutników (FEMS.
W lutym br. Stowarzyszenie wstąpiło do Fo-
rum Budownictwa Śląskiego.

– Ma my na dzie ję, że po sze rze nie dzia łal no ści
Fo rum o spe cja li stów bu dow nic twa gór ni cze go
zrze szo nych w or ga ni za cji in ży nier skiej z 117-let -
nią tra dy cją wzmoc ni plat for mę współ dzia ła nia or -
ga ni za cji po za rzą do wych wo je wódz twa ślą skie -
go na rzecz dy na micz ne go roz wo ju bu dow nic twa
i in fra struk tu ry w re gio nie – mó wi Pre zes SITG
prof. dr hab. inż. Wie sław Bla sch ke.

Za da tę po wsta nia sto wa rzy sze nio we go ru chu
pol skich in ży nie rów gór ni czych uzna je się
rok 1892, w któ rym to ab sol wen ci Aka de mii Gór -
ni czej w Le oben two rzą w Kra ko wie re pre zen ta -
cję pol skich gór ni ków i hut ni ków.

– I Zjazd Le obeń czy ków był za czy nem, któ ry
zmo bi li zo wał pol skich in ży nie rów do wspól ne go
dzia ła nia. W 1896 ro ku po wsta je Sek cja Gó mi -
czo -Hut ni cza w Od dzia le War szaw skim To wa rzy -
stwa po pie ra nia ro syj skie go prze my słu i han dlu.
Tyl ko ta ka for ma dzia łal no ści mo gła być to le ro -
wa na przez ro syj skie go za bor cę – opo wia da prof.
Bla sch ke

W 1898 ro ku po wsta je Kra jo we To wa rzy stwo
Gór ni cze w Kra ko wie. W 1907 ro ku utwo rzo ne
zo sta je ko ło Ślą sko -Mo raw skie z sie dzi bą w Mo -
raw skiej Ostra wie, dzia ła ją ce w ra mach Kra kow -
skie go To wa rzy stwa, a na stęp nie w 1919 ro ku
two rzy się Ko ło Gór no ślą skie w By to miu zrze sza -
ją ce gór ni ków i hut ni ków z za bo ru pru skie go.

W 1920 ro ku po wsta je Zwią zek gór ni ków i hut -
ni ków sca la ją cy wszyst kie do tych czas dzia ła ją -
ce or ga ni za cje. Zwią zek po sia da licz ne Ko ła.
W 1922 ro ku łą czą się wszyst kie Ko ła Związ ku
gór ni ków i hut ni ków pol skich two rząc Sto wa rzy -
sze nie Pol skich In ży nie rów Gór ni czych i Hut ni -
czych z sie dzi bą w Ka to wi cach. Wy bór sie dzi by
sto wa rzy sze nia, na te re nie nie daw no przy łą czo -
ne go do Pol ski Gór ne go Ślą ska, miał cha rak ter
sym bo licz ny, a rów no cze śnie za koń czył ry wa li -
za cję po mię dzy Kra ko wem, War sza wą i Za głę -
biem Dą brow skim.

W 1930 ro ku Zwią zek dzie li się na Sto wa rzy -
sze nie Hut ni ków Pol skich i Sto wa rzy sze nie Gór -
ni ków. W okre sie do 2 woj ny świa to wej zor ga ni -
zo wa no sześć kra jo wych zjaz dów gór ni czych. Na -
jazd hi tle row sko -so wiec ki na Pol skę prze rwał le -
gal ne ist nie nia or ga ni za cji.

Od ro dze nie sto wa rzy sze nia na stą pi ło w li sto -
pa dzie 1945 ro ku w Dą bro wie Gór ni czej, gdzie
zor ga ni zo wa no zjazd ab sol wen tów śred nich
i wyż szych uczel ni gór ni czych. Wy bra no ko mi tet,
któ ry za jął się or ga ni za cją Sto wa rzy sze nia In ży -
nie rów i Tech ni ków Gór nic twa.

W mar cu 1946 ro ku od by ło się ze bra nie in ży -
nie rów i tech ni ków. Dzia łal ność ogra ni czo no
do prze my słu wę glo we go. Or ga ni za cję na zwa -
no Sto wa rzy sze niem In ży nie rów i Tech ni ków Pol -
skie go Prze my słu Wę glo we go. Sta tut za re je stro -
wa no w sierp niu 1946 ro ku. Sie dzi bę Sto wa rzy -
sze nia umiesz czo no w Ka to wi cach. Sto wa rzy sze -
nie dzie li ło się na od dzia ły te re no we.

W li sto pa dzie 1946 ro ku od był się pierw szy
Zwy czaj ny Wal ny Zjazd De le ga tów. Do Sto wa -
rzy sze nia na le ża ło wów czas 1600-1800 człon ków.
By li to in ży nie ro wie i tech ni cy pra cu ją cy w gór -
nic twie nie za wsze z gór ni czym wy kształ ce niem. 

Co rok od by wa ły się zjaz dy de le ga tów i wal ne
zgro ma dze nia od dzia łów. Wła dze Sto wa rzy sze -
nia po wo ły wa ne by ły na kil ka lat. W 1955 ro ku
na Pre ze sa po wo ła no mgr inż. Ja na Mi trę gę, któ -
ry tą funk cję peł nił przez na stęp ne dwa dzie ścia
lat. Jan Mi trę ga był mi ni strem gór nic twa, wi ce pre -
mie rem. Okres je go rzą dów był na zy wa ny zło tym
okre sem pol skie go gór nic twa wę gla ka mien ne go.
Dłu go let nim Pre ze sem był też mgr inż. Je rzy Ma -
la ra. Prze szedł wszyst kie funk cje za wo do we
od nad gór ni ka do wi ce mi ni stra gór nic twa, był też
Pre ze sem Wyż sze go Urzę du Gór ni cze go. Peł nił
funk cję Pre ze sa w la tach 1975-1981 i 1983-1991.

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku na Nad zwy czaj -
nym Wal nym Zjeź dzie Sto wa rzy sze nia de le ga -
ci wy bra li na Pre ze sa Za rzą du Głów ne go wy bit -
ne go na ukow ca, człon ka STIG od 1964 ro ku prof.
dr hab. inż. Wie sła wa Bla sch ke, 

– Dzi siaj Sto wa rzy sze nie sku pia w swo ich sze -
re gach oko ło 14.000 człon ków róż nych spe cjal -
no ści, za trud nio nych w bran ży gór ni czej. Dzia ła
na te re nie ca łej Pol ski po przez 19 Za rzą dów Od -
dzia łów oraz Ko ła w ilo ści po wy żej 170, obej mu -
jąc swym za się giem za rów no gór nic two pod ziem -
ne jak i gór nic two od kryw ko we i otwo ro we – mó -
wi se kre tarz ge ne ral ny sto wa rzy sze nia mgr inż.
Eu ge niusz Ra gus. – Dzia ła we wszyst kich dzie -
dzi nach prac geo lo gicz no -po szu ki waw czych jak
i wy do by wa nia ko pa lin ta kich jak: wę giel ka mien -
ny i bru nat ny, ru dy mie dzi, cyn ku i oło wiu, sól ka -
mien na, siar ka, su row ce che micz ne i mi ne ral ne
oraz su row ce bu dow la ne i dro go we. Obej mu je
swym za się giem tak że: wyż sze uczel nie gór ni -
cze, in sty tu ty na uko we, biu ra pro jek to we i ca łe
za ple cze tech nicz ne.

Sto wa rzy sze nie ma tak że sil ną re pre zen ta cję
przed sta wi cie li bran ży bu dow la nej sku pio nych
w Głów nej Ko mi sja Bu dow nic twa Gór ni cze go.
W skład Ko mi sji wcho dzą przed sta wi cie le przed -
się biorstw bu dow nic twa gór ni cze go (w tym tak -

że bu dow nic twa tu ne lo we go. W trak cie sys te ma -
tycz nie or ga ni zo wa nych po sie dzeń oma wia na jest
sy tu acja eko no micz na po szcze gól nych przed się -
biorstw. Ko mi sja jest tak że współ or ga ni za to rem
kon fe ren cji na uko wo -tech nicz nych, w tym np. co 2
la ta or ga ni zo wa ne są kon fe ren cje „Bu dow nic two
pod ziem ne”.

W 1995 na XXI zjeź dzie uchwa lo no obec nie
obo wią zu ją cy sta tut sto wa rzy sze nia, któ re go
ce la mi są: in te gro wa nie śro do wi ska in ży nie -
rów i tech ni ków, kształ to wa nie opi nii i ocen do -
ty czą cych gór nic twa w Pol sce, in spi ro wa nie
przed się wzięć tech nicz no -or ga ni za cyj nych
na rzecz go spo dar ki na ro do wej i ochro ny śro do -
wi ska na tu ral ne go, ochro na god no ści za wo du i re -
pre zen to wa nie in te re sów człon ków SITG, krze -
wie nie oświa ty i kul tu ry tech nicz nej oraz upo -
wszech nia nie do świad czeń w dzie dzi nie na uki
i tech ni ki, do sko na le nie sys te mu kształ ce nia
kadr tech nicz nych dla gór nic twa i geo lo gii, pod -
no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych ka dry tech nicz -
nej oraz po pu la ry zo wa nie twór ców no wej tech -
ni ki. Kształ to wa nie ety ki za wo do wej in ży nie -
rów i tech ni ków, kul ty wo wa nie tra dy cji gór ni czych
i ochro na za byt ków tech ni ki, bu do wa nie i za cie -
śnia nie związ ków ko le żeń skich, or ga ni zo wa nie
ży cia kul tu ral ne go i to wa rzy skie go człon ków SITG
i ich ro dzin.

Dzia łal ność sta tu to wa Sto wa rzy sze nia oprócz
je go jed no stek or ga ni za cyj nych pro wa dzo na
jest w Głów nych Ko mi sjach i Ko mi sjach oraz po -
wo ły wa nych ze spo łach ro bo czych. Za sad ni cze
dzia ła nia tych ze spo łów to m. in.: or ga ni za cja kon -
gre sów, kon fe ren cji, sym po zjów i fo rum dys ku -
syj nych. Za rząd Głów ny wraz z Głów ny mi Ko mi -
sja mi or ga ni zu je co ro ku Sej mik Mło dej Ka dry
i Kon gres Se nio rów.

Bar dzo sze ro ka i wszech stron na sto wa rzy sze -
nio wa dzia łal ność wy daw ni cza pro wa dzo na jest
po przez utwo rzo ną w ro ku 1995 Ko mi sję Wy daw -
nictw Nie pe rio dycz nych i Kur sów Spe cja li stycz -
nych.

Za rząd Głów ny SITG wy da je dwa pe rio dy ki: 
„Prze gląd Gór ni czy” – cza so pi smo na uko wo -

-tech nicz ne o pra wie 100-let niej tra dy cji. Słu ży on
po pu la ry zo wa niu do rob ku na uk gór ni czych, jak
rów nież osią gnięć tech nicz no -or ga ni za cyj nych
kra jo we go i świa to we go gór nic twa,

„Wspól ne Spra wy” – biu le tyn in for ma cyj ny, sta -
no wią cy fo rum dla wy ra że nia wszyst kich na szych
dą żeń, za mia rów, opi nii, od czuć i po my słów do -
ty czą cych gór nic twa i dzia łal no ści sto wa rzy sze -
nio wej. ■

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TEChNIKÓW GÓRNICTWA

117 lat tradycji
Se kre tarz Ge ne ral ny sto wa rzy sze nia mgr inż. Eu ge -
niusz Ra gus i Pre zes SITG prof. dr hab. inż. Wie -
sław Bla sch ke.
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An drzej Ka lus
Pre zes Za rzą du Agen cji Nie ru cho mo ści
i Bu dow nic twa „PRO MIKS”
Uwa żam, iż sys te ma tycz ne do kształ ca nie ka dry in -
ży nie rów i tech ni ków bu dow nic twa, po sia da ją cych
upraw nie nia bu dow la ne by ło by ko rzyst ne. Wie lu
z nich uzy ska ło te upraw nie nia bar dzo daw no, nie -
rzad ko przed 40 la ty i wy ko nu ją swój za wód spo -
ra dycz nie. Wie dza teo re tycz na, ja ką zdo by li kie dyś
za rów no pod czas stu diów, jak i prak tycz na w biu -
rach pro jek tów, nad zo rze in we sty cyj nym itd. w więk -

szo ści przy pad ków zdez ak tu ali zo wa ła się. Od te go bo wiem cza su na stą -
pił ogro my po stęp tech nicz ny i tech no lo gicz ny w bu dow nic twie, po ja wi ło się
na ryn ku wie le no wych ma te ria łów bu dow la nych, zmie ni ły się prze pi sy. Nie
zmie ni ły się je dy nie raz, kie dyś uzy ska ne upraw nie nia. Ja ka jest ich dzi siej -
sza war tość? Nie jest to spraw dzal ne, ale moż na przy pusz czać, że ni ska.
Nie cho dzi o to, aby je dzi siaj cał ko wi cie kwe stio no wać, ale by wdro żyć sys -
tem sta łej ak tu ali za cji wie dzy bu dow la nej, po przez obo wią zek każ de go
„upraw nio ne go” do uczest nic twa w kil ku rocz nych punk to wa nych szko le -
niach. Uczest nic two w ta kich szko le niach w da nym ro ku, bądź w okre sie
dwóch lat, re je stro wa nych przez Izbę In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa,
by ło by nie ja ko wa run kiem prze dłu że nia upraw nień na na stęp ny okres. Pro -
gram te go ro dza ju szko leń, mu siał by zo stać od po wied nio skon stru owa ny
przez Izbę, przy udzia le wyż szych uczel ni i skon sul to wa ny z człon ka mi Izby. 
Pro po no wa ny wstęp nie sys tem wy ma gał by rzecz ja sna zmia ny prze pi sów re -
gu lu ją cych pro ble ma ty kę upraw nień i są dzę, że ma szan se po wo dze nia. W in -
nych za wo dach ob ser wu je się bo wiem po dob ne roz wią za nia sys te mo we w za -
kre sie usta wicz ne go kształ ce nia, ak cep to wa ne przez tam te śro do wi ska. Wy -
da je mi się, że wdro że nie te go sys te mu mie ścić się po win no w mi sji dzia -
łal no ści Izby, któ rej człon ka mi bę dą in ży nie ro wie i tech ni cy na sy ce ni ak tu -
al ną wie dzą tech nicz ną, Je stem też pe wien, że i sa mi człon ko wie Izby ob -
ję ci ta kim sys te mem, bę dą mo gli ofe ro wać swo je usłu gi na jesz cze wyż szym
po zio mie, niż do tych czas, szcze gól nie w wa run kach kon ku ren cyj nych, wy -
wo ła nych mię dzy in ny mi człon ko stwem na sze go kra ju w UE. 

Ar ka diusz Bo rek
Pre zes Za rzą du In sty tu tu Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi
In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi re pre zen tu -
je śro do wi ska za rząd ców nie ru cho mo ści, po śred -
ni ków w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi, rze czo znaw -
ców ma jąt ko wych oraz au dy to rów ener ge tycz -
nych. W przy pad ku po wy żej wy szcze gól nio nych
pierw szych trzech grup za wo do wych do sko na le nie
za wo do we (pod no sze nie kwa li fi ka cji) jest ob li ga to -
ryj nie wy ma ga ne przez usta wo daw cę (wy miar 24

go dzin w ska li ro ku). Szko le nia są re ali zo wa ne po przez me ry to rycz ne wy -
kła dy oraz pre zen ta cje, któ rych ce lem jest przy bli że nie oso bom uczest ni -
czą cym w szko le niu ak tu al nych zmian w prze pi sach oraz no wych roz wią -
za niach tech nicz nych, któ re są lub bę dą wpro wa dza ne w za kre sie sze ro -
ko ro zu mia nej go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi. 
Z per spek ty wy cza su wi dzę ko niecz ność szko leń, gdyż ry nek nie ru cho mo -
ści bar dzo szyb ko ewo lu uje w cza sie, na stę pu ją zmia ny któ re wy mu sza ją
szyb kie i kom pe tent ne re ak cje ze stro ny tych grup za wo do wych. War tość

nie ru cho mo ści jest w istot ny spo sób po wią za na z jej sta nem tech nicz nym,
a co za tym idzie, oso by któ re ma ją na nią wpływ mu szą być me ry to rycz nie
do brze przy go to wa ne do po dej mo wa nia de cy zji w imie niu wła ści cie li. 
We dług mo je go od czu cia w przy pad ku osób któ re za mie rza ją wy ko ny wać
świa dec twa cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej oraz au dy ty ener ge tycz ne na -
le ży rów nież roz wa żyć ta ką ko niecz ność do sko na le nia za wo do we go.
Chciał bym pod kre ślić, że opra co wa nia ty pu ope rat sza cun ko wy, plan za -
rzą dza nia nie ru cho mo ścią, świa dec two cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej,
au dyt ener ge tycz ny lub in ne do ku men ty wy ko ny wa ne przez oso by fi zycz -
ne przy na leż ne do tych grup za wo do wych ma ją dia me tral ny wpływ na opi -
sy wa ną nie ru cho mość. Za cho dzi py ta nie: czy oso ba bez od po wied nie go me -
ry to rycz ne go i ak tu ali zo wa ne go przy go to wa nia do za wo du, jest w sta nie w od -
po wie dzial ny spo sób po dej mo wać de cy zje w imie niu i na rzecz wła ści cie -
la nie ru cho mo ści? Od po wiedź jest na praw dę jed no znacz na: Nie! 
Na to miast in ną kwe stią, któ rej nie chciał bym roz wi jać na chwi lę obec ną jest
ja kość, rze tel ność, ce ny i te ma ty ka szko leń prze pro wa dza nych przez nie -
któ rych or ga ni za to rów szko leń.

Ta de usz Glücksman 
Dy rek tor Wy ko naw czy
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go 
Pra cow ni cy in ży nie ryj no tech nicz ni, in ży nie ro wie bu -
dow nic twa, któ rzy ukoń czy li wyż sze stu dia tech nicz -
ne i zda li eg za min na upraw nie nia bu dow la ne,
upraw nia ją cy ich do wy ko ny wa nia od po wie dzial nych
funk cji w pro ce sie pro jek to wa nia czy wy ko naw stwa,
to pra cow ni cy o du żej wie dzy teo re tycz nej oraz zna -
czą cym sta żu za wo do wym, dzia ła ją cy na od po wie -
dzial nych sta no wi skach pra cy w bu dow nic twie. 

Wy mo gi do ty czą ce moż li wo ści ubie ga nia się o przy stą pie nie do eg za mi -
nów na upraw nie ni bu dow la ne zmie nia ły się w cza sie. Obec nie, po 1 stycz -
nia 2006 ro ku, że by przy stą pić do eg za mi nu na upraw nie nia bu dow la ne wy -
ma ga ne jest wy kształ ce nie i staż pra cy w bu dow nic twie jak na ni żej przed -
sta wia nym ze sta wie niu. 

EDuKACJA

Czy obo wiąz ko we szko le nia?
Czy ka dra in ży nie ryj no -tech nicz na bu dow nic twa, któ ra uzy ska ła upraw nie nia bu dow la ne win na być obo wiąz ko wo, sys te ma tycz -
nie do szka la na pod ry go rem utra ty upraw nień, po dob nie jak to się od by wa w gru pie rze czo znaw ców ma jąt ko wych czy za rząd -
ców nie ru cho mo ści? W śro do wi sku bu dow la nych zrze szo nych w Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go ja ko plat for mie współ dzia ła nia
sa mo rzą dów za wo do wych i go spo dar czych, or ga ni za cji po za rzą do wych i in sty tu cji pro wa dzą cych dzia łal ność zwią za ną z bu dow -
nic twem za da no so bie tak kon tro wer syj ne py ta nie. Dys ku sja by ła cie ka wa i jak zwy kle w ta kich sy tu acjach by ły ar gu men ty za,
jak rów nież prze ciw na rzu ca niu tej gru pie pra cow ni ków for my obo wiąz ko we go do szka la nia. Przed sta wia my po ni żej kil ka wy po -
wie dzi na ten te mat za pre zen to wa nych przez przed sta wi cie li jed no stek zgru po wa nych w Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.

Wy ma ga nia do ty czą ce – wy kształ ce nia  – prak ty ki za wo do wej

Pro jek to wa nie Upraw nie nia peł ne
do pro jek to wa nia

mgr inż. od po wied nie go kie run ku
___________________
– 2 la ta prak ty ki w pro jek to wa niu
– 1 rok prak ty ki na bu do wie

Upraw nie nia ogra ni czo ne
do pro jek to wa nia

mgr inż. od po wied nie go kie run ku
mgr inż. po krew ne go kie run ku
___________________
– 2 la ta prak ty ki w pro jek to wa niu
– 1 rok prak ty ki na bu do wie

Wykonawstwo Upraw nie nia peł ne
do prowadzenia
i nadzorowania
robót budowlanych

mgr inż. od po wied nie go kie run ku
___________________
– 2 la ta prak ty ki na bu do wie

Upraw nie nia ogra ni czo ne
do prowadzenia
i nadzorowania robót
budowlanych

mgr inż. od po wied nie go kie run ku
mgr inż. po krew ne go kie run ku
___________________
– 3 lata prak ty ki na bu do wie
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Speł nie nie wy żej po da nych wy ma gań oraz po zy tyw ne roz strzy gnię -
cie eg za mi nu na upraw nie nia bu dow la ne da je gwa ran cje peł ne go przy -
go to wa nia do pra cy w za wo dzie na od po wie dzial nych sta no wi -
skach.
W wie lu przy pad kach ma gi stro wie in ży nie ro wie i in ży nie ro wie bu dow -
nic twa we ry fi ku ją swo ją wie dzę za wo do wą po przez uzy ska nie ko lej -
ne go do wo du swo ich kom pe ten cji uzy sku jąc ty tu ły rze czo znaw cy bu -
dow la ne go.
Wpis do Cen tral ne go Re je stru Rze czo znaw ców Bu dow la nych mo że na -
stą pić po zwe ry fi ko wa niu przed sta wio nych przez za in te re so wa ne go
od po wied nich do ku men tów ob ra zu ją cych prze bieg pra cy za wo do wej
przez mi ni mum 10 lat po uzy ska niu dy plo mu ukoń cze nia wyż szych
stu diów tech nicz nych, pra cu jąc na od po wie dzial nych sta no wi skach
w wy ko naw stwie względ nie pro jek to wa niu.
Je stem więc prze ko na ny, że do sko na le nie przy go to wa nia pod wzglę -
dem tech nicz nym i wy ka zu ją cy się wie lo let nią prak ty ką za wo do wą pra -
cow ni cy in ży nie ryj no -tech nicz ni bu dow nic twa sa mi, bez „sys te mu na -
ka zo we go”, we ry fi ku ją na bie żą co swo ją wie dzę za wo do wą co po zwa -
la im na dą żać za co raz to no wy mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny mi
i ma te ria ło wy mi, a tym sa mym z peł ną od po wie dzial no ścią, peł nić przy -
ję te na sie bie obo wiąz ki za wo do we.

Ste fan Czar niec ki
Prze wod ni czą cy
Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa
In ży nier, któ ry wy ko nu je sa mo dziel ne funk cje
tech nicz ne w bu dow nic twie tj. ta ki, któ ry po -
sia da upraw nie nia bu dow la ne mu si sta le śle -
dzić po stęp tech nicz ny i zmia ny w bu dow nic -
twie, że by być do brym in ży nie rem.
Tru izmem jest twier dze nie, że ten kto nie pod -
no si swo ich kwa li fi ka cji, ten się co fa.

Wy ma ga nia sta wia ne ubie ga ją cym się o upraw nie nia bu dow la ne
przed sta wił dyr. Glücksman Zwień cze niem dro gi za wo do wej in ży -
nie ra jest uzy ska nie ty tu łu rze czo znaw cy bu dow la ne go. Aby ten ty -
tuł uzy skać wy ma ga na jest udo ku men to wa na 10 let nia prak tyk za -
wo do wa. 
Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa stwa rza swo im człon -
kom wa run ki w za kre sie pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych oraz
za bie ga o za pew nie nie wła ści wych wa run ków wy ko ny wa nia sa mo -
dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie. Każ de mu człon ko wi
sa mo rzą du, któ ry za de kla ru je ta ką chęć Izba umoż li wia pre nu me ra -
tę wy bra ne go cza so pi sma bran żo we go od po wia da ją ce go po sia da nym
za in te re so wa niom za wo do wym. Z tej for my ko rzy sta ło w ub. ro ku 7
tys. człon ków. Izby z ogól nej licz by 12 tys. czyn nych za wo do wo tj. peł -
nią cych sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie. Po nad to po -
nad 7 tys. osób sko rzy sta ło z róż nych form szko le nia /tj. wy kła dy, se -
mi na ria, kon fe ren cje/ or ga ni zo wa nych przez sto wa rzy sze nia na uko -
wo -tech nicz ne dla człon ków ŚlO IIB. Po sko rzy sta niu z tej for my pod -
no sze nia kwa li fi ka cji uczest ni cy otrzy mu ją za świad cze nia, na do wód
pra cy wła snej uwzględ nia nej przy sta ra niu się o ty tuł rze czo znaw cy
bu dow la ne go. Z po wyż szych in for ma cji, któ re przed sta wi łem wy ni ka,
ż ni ko niecz nie na ka zo we po dej ście do pod no sze nia kwa li fi ka cji, ale
oczy wi sta po trze ba da je efek ty w prak ty ce.

*  *  *

Przed sta wia jąc te wy po wie dzi zwra ca my się do Pań stwa, czy -
tel ni ków „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” z pro po zy cją za pre -
zen to wa nia swo je go sta no wi ska do ty czą ce go po ru sza ne go te -
ma tu.

Swo je wy po wie dzi pro si my prze ka zy wać na pi śmie na ad res
Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach, 40-955 Ka to wi ce
ul. Byt kow ska 1b, względ nie pocz tą elek tro nicz ną:

izba bud@izba bud.pl

Izba Bu dow nic twa bę dzie mo gła przed sta wić Pań stwa opi nie
na ła mach ko lej ne go wy da nia „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.

FORuM BuDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO

Je den z naj wyż szych wie żow ców w Ka to wi cach na le żą cy do sie -
ci BIU RO CEN TRUM, miesz kań com mia sta zna ny cią gle jesz cze ja -
ko „Sta le xport”, bę dzie po raz ko lej ny go ścił de le ga tów na Zjazd Ślą -
skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Te go rocz ny VIII już
Zjazd jest ostat nim spra woz daw czym w II ka den cji Izby. Pod su mo -
wa nie dzia łal no ści za rok 2008 na stą pi 18 kwiet nia br. w sa li kon fe -
ren cyj nej Biu ro Cen trum, a spo dzie wa nych jest po nad 200 de le ga -
tów oraz za pro sze ni go ście – przed sta wi cie le władz wo je wódz kich
i miej skich, sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych, Ślą skie go Fo rum
Bu dow nic twa, świa ta na uki i me diów.

Ślą ski sa mo rząd za wo do wy in ży nie rów bu dow nic twa sku pia po nad 12 tys
człon ków, dla któ rych Izba sta no wi me ry to rycz ne i for mal ne wspar cie. 

Ra da ŚlO IIB wy ko nu je za da nia sa mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu -
dow nic twa na te re nie dzia ła nia okrę go wej Izby i re ali zu je za da nia okre ślo -
ne w art. 19 usta wy o sa mo rzą dach za wo do wych ar chi tek tów, in ży nie rów bu -
dow nic twa oraz urba ni stów /Dz. U. 01.5.42. z dnia 24 stycz nia 2001 ro ku,
wraz z póź niej szy mi zmia na mi/. Or ga ny sta tu to we Izby ta kie jak Rzecz nik
Od po wie dzial no ści Za wo do wej i Sąd Dys cy pli nar ny dba ją o fa cho we i rze -
tel ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków przez in ży nie rów bu dow nic twa, spra wu jąc
funk cję oskar ży cie la w spra wach z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej
i dys cy pli nar nej re agu ją na tych miast na wszel kie sy gna ły zgła sza ne do Izby. 

Jed nym z istot niej szych za dań peł nio nych przez Izbę, a szcze gól nie przez
Okrę go wą Ko mi sję Kwa li fi ka cyj ną, jest pro wa dze nie po stę po wań w spra wach
o nada nie upraw nień bu dow la nych, roz pa try wa nie wnio sków o uzy ska nie ty -
tu łu rze czo znaw cy bu dow la ne go oraz udzie la nie in for ma cji do ty czą cych in -
ter pre ta cji za kre su upraw nień bu dow la nych. Dzię ki fa cho wej wie dzy i spraw -
ne mu dzia ła niu pra cow ni ków OKK w ubie głym ro ku wy da no kil ka set in ter -
pre ta cji upraw nień bu dow la nych, przy ję to 2 wnio ski o nada nie ty tu łu rze czo -
znaw cy, a tak że prze pro wa dzo no dwie se sje eg za mi na cyj ne dla ubie ga ją -
cych się o upraw nie nia bu dow la ne. Eg za mi ny, któ re prze pro wa dza ją wy so -
kiej kla sy spe cja li ści ze sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych i Po li tech ni ki
Ślą skiej za li czy ło w 2008 ro ku 399 osób. Więk szość z nich sta ła się już czyn -
ny mi człon ka mi ŚlO IIB.

Upraw nie nia bu dow la ne od ro ku 2003 na mo cy usta wy przy zna ją Okrę -
go we Ko mi sje Kwa li fi ka cyj ne. Ślą ska OKK od po cząt ku swe go ist nie nia ma
na swo im kon cie 2215 przy zna nych upraw nień.

Izba po sia da pro fe sjo nal nie za rzą dza ną stro nę in ter ne to wą, dzię ki któ rej
człon ko wie bez wy cho dze nia z do mu mo gą za ła twić więk szość spraw do -
ty czą cych przy na leż no ści do Izby, prze czy tać ak tu al ny In for ma tor ŚlO IIB, a tak -
że od ubie głe go ro ku sko rzy stać z ba zy ser wi su bu dow la ne go. Ser wis umoż -
li wia sta łe śle dze nie zmian w za kre sie pra wa bu dow la ne go, pra wa miesz -
ka nio we go, go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi. Do dat ko we wspar cie sta no wią
ak tu al ne prze pi sy i pro jek ty usta wo daw cze oraz go to we na rzę dzia –wzo ry
do ku men tów i nor my bu dow la ne. Ser wis bu dow la ny umoż li wia prak tycz ne
wy ko rzy sta nie obo wią zu ją ce go pra wa, sku tecz ne za rzą dza nie, a przede
wszyst kim pro wa dzi krok po kro ku przez ca ły pro ces in we sty cyj ny. Pro gram
jest cen nym i po trzeb nym na rzę dziem w rę ku in ży nie ra bu dow nic twa, o czym
prze ko nu je my się śle dząc sys te ma tycz nie zwięk sza ją cą się ilość osób za -
in te re so wa nych. Jest rów nież po twier dze niem wła ści we go go spo da ro wa nia
po wie rzo ny mi Izbie środ ka mi. 

Izba In ży nie rów Bu dow nic twa umoż li wia swo im człon kom ko rzy sta nie z pra -
sy fa cho wej oraz z róż nych form do kształ ca nia. Bez płat na pre nu me ra ta wy -
bra nych ty tu łów pism tech nicz nych oraz do pła ty do szko leń to tyl ko nie któ -
re me to dy dzia łań ślą skiej Izby na rzecz śro do wi ska in ży nier skie go.

Licz ne for my współ pra cy z człon ka mi Izby są sta le roz sze rza ne, a pły ną -
ce ze śro do wi ska sy gna ły po zwa la ją je cią gle do sko na lić. Ko lej ny Zjazd bę -
dzie oka zją do prze ana li zo wa nia do tych cza so wych osią gnięć Izby i wy ty czyć
no we kie run ki funk cjo no wa nia.

Szó sty rok dzia łal no ści Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
bę dzie szcze gó ło wo oma wia ny w trak cie ob rad VIII Zjaz du, a zgło szo ne wnio -
ski re ali zo wa ne przez na stęp ny, miej my na dzie ję rów nie uda ny rok.

Zjazd Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa
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Niestabilny rynek

– Jak w chwi li obec nej kształ tu je się ry -
nek po py tu i po da ży nie ru cho mo ści w Pol -
sce?

– Jest bar dzo nie sta bil ny. Przy obec nej
śred niej mie sięcz nej sprze da ży miesz kań
na ryn ku, za pa sów no wych, nie za miesz ka nych
lo ka li wy bu do wa nych przez de ve lo pe rów wy -
star czy na ok. 1,5 ro ku. Na po trze by tej ana li -
zy przyj mu je my, oczy wi ście, sprze daż na po -
zio mie prze ło mu ro ku 2008/2009. W I kwar ta -
le te go ro ku na stą pi ły ko lej ne spad ki cen
miesz kań nie mal że we wszyst kich re gio nach
Pol ski. De ve lo pe rzy w spo sób ela stycz ny sta -
ra ją się od bie rać na pły wa ją ce sy gna ły z ryn ku
i na dal sys te ma tycz nie ob ni ża ją swo je mar że,
jed nak czy nią to nie chęt nie.

– Ry nek nie ru cho mo ści jest w tej chwi li
ma ło sta bil ny i nie pew ny. Do cze go mo że do -
pro wa dzić ta ka sy tu acja?

– Pro ble my fi nan so we zmu si ły wie lu de ve lo -
pe rów do wy prze da ży ich wła snych nie za bu do -
wa nych za pa sów nie ru cho mo ścio wych. Czy nią
to z czy stych prze sła nek eko no micz nych zwią -
za nych z ko niecz no ścią po kry cia za cią gnię tych
zo bo wią zań kre dy to wych. Do tych czas de ve lo -
pe rzy re ali zo wa li swo je in we sty cje na dwa
spo so by: po kry wa jąc kosz ty in we sty cji z wpłat
przy szłych wła ści cie li miesz kań lub też za po -
mo cą kre dy tu krót ko ter mi no we go. Za po trze bo -
wa nie na miesz ka nia na dal jest du że, jed nak,
jak wi dać, wy mie nio ne roz wią za nia nie do koń -
ca się spraw dzi ły. 

– Skąd ta kie stwier dze nie? 
– Otóż nie któ rzy de ve lo pe rzy za miast sku pić

się na kon kret nym i ce lo wym wy dat ko wa niu
wpłat od przy szłych wła ści cie li miesz kań, prze -
zna czy li część tych środ ków na…za kup nie za -
bu do wa nych no wych nie ru cho mo ści, czy li, jed -
nym sło wem, sta ra li się utwo rzyć przy czół ki
pod no we in we sty cje nie ze swo ich środ ków. Na -
stą pi ło ty po we prze in we sto wa nie, któ re wią że się
nie ste ty w wie lu przy pad kach z utra tą płyn no -
ści fi nan so wej. Na to miast ta część de ve lo pe rów,
któ ra za cią gnę ła kre dy ty krót ko ter mi no we, ma
w chwi li obec nej pro blem ze spła tą za cią gnię -
tych zo bo wią zań, gdyż nie ma na byw ców na wy -
bu do wa ne miesz ka nia. W ta kim przy pad ku
wie rzy ciel, czy li in sty tu cja fi nan so wa, wcze śniej
lub póź niej za cznie upo mi nać się o spła tę kre -
dy tu. Stro ny wią że prze cież za war ta umo wa do -
ty czą ca udzie lo ne go kre dy tu. Wie rzy ciel w osta -
tecz no ści mo że prze jąć od dłuż ni ka wy bu do wa -
ne miesz ka nia, je śli ten nie bę dzie w sta nie wy -

wią zać się z za cią gnię tych zo bo wią zań. W naj -
gor szej sy tu acji zna la zło się wie lu klien tów któ -
rzy za cią gnę li kre dyt, bądź wpła ci li swo je
oszczęd no ści na ra chu nek de ve lo pe ra i…. po -
zo sta ją bez miesz ka nia, gdyż te być mo -
że przej mie wie rzy ciel od dłuż ni ka. W do dat ku
w tym cza sie do tarł do nas kry zys fi nan so wy, co
spo wo do wa ło za chwia nie ca łe go te go sys te mu. 

– Czy ce ny miesz kań na dal bę dą spa dać?
– Na po cząt ku I kwar ta łu te go ro ku po ja wi -

ły się w me diach su ge stie, aby szyb ko ku po wać
miesz ka nia, gdyż już ta niej na pew no nie bę -
dzie. Jak wi dzi my jed nak z per spek ty wy cza -
su, praw da jest zgo ła in na, gdyż wi docz na jest
dal sza ob niż ka cen miesz kań. W ubie głym ro -
ku In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi sy -
gna li zo wał ostroż ność przy za ku pie nie ru cho -
mo ści, gdyż we dług na szej oce ny ry nek nie ru -
cho mo ści był prze war to ścio wa ny. Sa mi jed nak
nie zda wa li śmy so bie spra wy, że aż tak bar dzo.
W mo jej oce nie ob niż ka cen miesz kań mo -
że osią gnąć na wet 35-38% w sto sun ku do cen
z ro ku 2007/2008. W za ist nia łej sy tu acji na na -
szym ryn ku nie ru cho mo ści, a w szcze gól no ści
dla sa me go na byw cy miesz ka nia, nie jest
do koń ca prze ma wia ją cym ar gu men tem stwier -
dze nie de ve lo pe rów, że ich mar że spa dły
w ostat nich 2 mie sią cach o ko lej ne 15% od cen
z IV kwar ta łu 2008 r. i to za my ka bądź wy klu -
cza dal sze ob niż ki cen miesz kań. Na le ży za -
uwa żyć, że de ve lo pe rzy roz po czę li bu do wy lub
wy bu do wa li du żą część tych miesz kań po kosz -
tach z ro ku 2007 i 2008, gdzie mia ły miej sce
zna czą ce wzro sty cen ma te ria łów bu dow la nych
i sa mej ro bo ci zny. W prze cią gu kil ku ostat nich
mie się cy na stą pi ły gwał tow ne spad ki tych
dwóch skład ni ków ce no twór czych na wet o 30%
je śli cho dzi o ma te ria ły bu dow la ne, na to miast
w przy pad ku ro bo ci zny na wet o 40%. W tym sa -
mym cza sie zmniej szy ły się rów nież moż li wo -
ści na byw cze po ten cjal ne go ku pu ją ce go, zo sta -
ły wpro wa dzo ne ob ostrze nia ze stro ny ban ków,
zmie nił się też sam ry nek pra cy. Za uwa żal na jest
rów nież ten den cja do sto so wa nia przez nie któ -
rych de ve lo pe rów ze ro wych lub na wet ujem nych
marż, by le by tyl ko do pro wa dzić do zby cia wy -
bu do wa nych miesz kań i spła ty za cią gnię tych zo -
bo wią zań. Jed nym sło wem de ve lo pe rzy ro bią
wszyst ko, aby tyl ko nie splaj to wać! De ve lo pe -
rzy po nie kąd nie świa do mie zna leź li się w ten
spo sób szpo nach re aliów go spo dar ki wol no ryn -
ko wej, na któ rą ogrom ny wpływ ma kry zys fi -
nan so wy! Z punk tu wi dze nia tych, któ rzy do ko -

na li już wpłat na „wła sne m” u de ve lo pe ra, sy -
tu acja ta jest na praw dę nie do po zaz drosz cze -
nia. W wie lu przy pad kach ro dzi ny te nie jed no -
krot nie tra cą oszczęd no ści ca łe go ży cia.

– Czy moż na by ło za po biec ta kiej sy tu acji?
– Czy za po biec? Trud no po wie dzieć, z pew -

no ścią moż na by ło ją zmi ni ma li zo wać, wpro wa -
dza jąc pew ne ob ostrze nia dla sa mych de ve lo -
pe rów, co skut ko wa ło by obec nie ko rzy ścia mi tak
dla nich, jak rów nież dla na byw ców miesz kań.
Z per spek ty wy cza su wy da je się, że szko da iż
nie wpro wa dzo no ob li ga to ryj ne go wy mo gu
utwo rze nia tzw. ra chun ku po wier ni cze go. Co
praw da mo gło by to spo wo do wać zwięk sze nie
ce ny miesz kań o ok. 1-3%, ale za pew ni ło by
pew ność na byw com co do ich otrzy ma nia. Kon -
struk cja te go ty pu roz wią za nia, ja kim jest ra chu -
nek po wier ni czy, spro wa dza się do te go, że to
bank w imie niu na byw ców miesz kań wpła ca od -
po wied nie tran sze na kon to de ve lo pe ra, ale do -
pie ro po re ali za cji ko lej nych eta pów in we sty cji
lub na uzgod nio nych in nych wa run kach umo -
wy z de ve lo pe rem. Ta kon struk cja fi nan so wa -
nia in we sty cji zna na jest w wie lu kra jach i być
mo że na le ża ło by po wró cić do wcze śniej szych
uzgod nień w ce lu wpro wa dze nia jej u nas.

– A co w naj bliż szej przy szło ści na ryn ku
nie ru cho mo ści?

– My ślę, że jest zbyt wie le czyn ni ków któ re
de ter mi nu ją i kształ tu ją ry nek nie ru cho mo ści,
aby móc jed no znacz nie się w tej ma te rii wy po -
wie dzieć, oba wiam się jed nak, że prgno zy
na naj bliż szy czas nie bę dą opty mi stycz ne. War -
to na to miast za uwa żyć, że z mie sią ca na mie -
siąc ma le je róż ni ca po mię dzy ce ną wy naj mu
a ra tą spła ty kre dy tu na ko rzyść tej dru giej. Ce -
ny wy naj mu miesz kań sta le wzra sta ją, na to miast
ce ny miesz kań ma le ją co skut ku je tym, że na -
wet przy za cią gnię ciu kre dy tu opła ca się za ku -
pić miesz ka nie niż je wy naj mo wać na wol nym
ryn ku. Prze ło ży się to, we dług mo je go od czu -
cia, na po bu dze nie ryn ku nie ru cho mo ści i wzrost
za in te re so wa nia za ku pem wła sne go „M”, co mo -
że na stą pi jesz cze w tym ro ku. Czyn ni kiem istot -
nym i ogra ni cza ją cym dal szy wzrost po py tu
na miesz ka nia jest kwe stia do stęp no ści do kre -
dy tów hi po tecz nych. Nie mniej jed nak mo że my
spo dzie wać się ze stro ny ban ków zła go dze nia
wa run ków przy zna wa nia kre dy tów, gdyż sys -
tem ban ko wy bę dzie ule gał sta bi li za cji, a kre -
dy ty hi po tecz ne sta no wią prze cież jed no z głów -
nych i pew nych źró deł do cho du ban ków. ■

NIERuChOMOŚCI

Na początku I kwartału tego roku na rynku pojawiły się sugestie, aby szybko kupować mieszkania, gdyż już taniej na pewno
nie będzie. Jak widzimy z perspektywy czasu, prawda jest zgoła inna...

Roz mo wa z Ar ka diu szem Bor kiem,
pre ze sem za rzą du In sty tu tu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi



Forum Budownictwa Śląskiego - 1 (27) 2009 21

FORuM GOSPODARCZE - ŚLĄSK 2009

Są po te mu po wo dy. Z roz mów z uczest ni -
czą cy mi w im pre zie fir ma mi, sa mo rzą da mi
i am ba sa do ra mi wy ni ka, że pod czas Fo rum uda -
ło się na wią zać wie le owoc nych biz ne so wych
kon tak tów. – Fo rum sta ło się do sko na łym
miej scem do na wią za nia kon tak tów biz ne so -
wych z de le ga cja mi za gra nicz ny mi – mó wi Mie -
czy sław Kie ca, pre zy dent Wo dzi sła wia Ślą skie -
go. – Pod czas od by wa ją cych się w Wi śle roz -
mów ku lu aro wych, na wią za łem kon tak ty
z przed sta wi cie la mi państw azja tyc kich i już
umó wi li śmy się na ko lej ne spo tka nia biz ne so -
we. Fo rum by ło pierw szym kro kiem na dro dze
do roz po czę cia współ pra cy i za pre zen to wa nia
Wo dzi sła wia na ko lej nych sym po zjach i kon fe -
ren cjach z udzia łem azja tyc kich in we sto rów.

Przed sta wi cie le za gra ni cy, któ rzy w Wi śle po -
szu ki wa li moż li wo ści współ pra cy czy part ne -
rów do wspól nych in we sty cji, rów nież za cie ra -
ją rę ce. – Mam na dzie ję, że wkrót ce pod pi sze -
my ofi cjal ne po ro zu mie nie o ko ope ra cji – mó -
wi ła po spo tka niu z wi ce mar szał kiem wo je wódz -
twa ślą skie go Zbysz kiem Za bo row skim wi ce pre -
mier, mi ni ster sto sun ków go spo dar czych i współ -
pra cy re gio nal nej Re pu bli ki Serb skiej w Bo śni
i Her ce go wi nie Ja sna Brkić. – Je stem bar dzo za -
do wo lo na z te go, co usły sza łam i z za in te re so -
wa nia re pu bli ką ze stro ny przed się bior ców,
władz miej skich i ośrod ków na uko wych. Usły -
sza łam za po wie dzi do ko na nia kil ku in we sty cji
w Re pu bli ce Serb skiej – np. ze stro ny GIG.
Na ko lej ne spo tka nia ze ślą ski mi przed się bior -
ca mi i sa mo rzą dow ca mi umó wie ni są już m.in.

de le ga ci z Egip tu czy Ko rei Płd. Am ba sa dor
Ekwa do ru, pod czas koń czą ce go im pre zę pa ne -
lu nt. pro duk tów tu ry stycz nych re gio nu, za fa scy -
no wa ny pre zen ta cją Czę sto cho wy, przy znał,
że chciał by, aby ekwa dor skie mia sta pod pi sa -
ły z nią umo wy o mia stach sio strza nych.

Za nim jed nak uczest ni cy Fo rum za sia da li
do wie czor nych roz mów ku lu aro wych, przez dłu -
gie go dzi ny bra li udział w dys ku sjach o naj bar -
dziej pa lą cych pro ble mach re gio nu, kra ju i świa -
ta. Pro gram był bar dzo na pię ty. Sześć pa ne li
dys ku syj nych, dzie siąt ki pre zen ta cji firm, sa mo -
rzą dów i po ten cja łu in nych kra jów. Kil ka dzie siąt
prze mó wień zna mie ni tych go ści ze świa ta na -
uki, po li ty ki i biz ne su, m.in. by łe go pre mie ra Je -
rze go Buz ka, eu ro po sła Da riu sza Ro sa tie go,
prof. Jó ze fa Du biń skie go z GIG czy mar szał -
ka Bo gu sła wa Śmi giel skie go. Te ma tów ta bu nie
by ło. Oce nia no an ty kry zy so wą po li ty kę rzą du,
za sta na wia no się nad sy tu acją ślą skich firm
na ryn kach za gra nicz nych, nie udol no ścią pol -
skiej dy plo ma cji go spo dar czej, dys ku to wa no ro -
lę sa mo rzą dów w przy cią ga niu do re gio nu in -
we sto rów. Kry zys, któ ry ca ły czas po zo sta wał
w tle de bat, zo gni sko wał my śli uczest ni -
ków na po szu ki wa niu środ ków za rad czych
cięż kiej sy tu acji go spo dar czej.

Wie le emo cji to wa rzy szy ło pa ne lo wi Fi nan -
se – Ubez pie cze nia – Con sul ting. W dys ku sji
wzię li udział m.in. dr Ry szard Ślą zak – do rad -
ca eko no micz ny pre ze sa ARiMR, Da riusz Ro -
sa ti – by ły szef pol skiej dy plo ma cji, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go, Ja cek Ma tu sie -
wicz – pre zes za rzą du Fun du szu Gór no ślą skie -
go, Bo że na Ro jew ska – Pre zes Za rzą du Gór -
no ślą skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go, Je -
rzy Mar kow ski – by ły se na tor i wi ce mi ni ster oraz
Ta de usz Wnuk – pre zy dent Izby Bu dow nic twa
z sie dzi bą w Ka to wi cach.

Szan se i za gro że nia na ryn ku in we sty cji to
mot to wy po wie dzi w tej dys ku sji Ta de usza
Wnu ka. Do tych pierw szych czy li szans za li czył
za po wiedź dzia łań Rzą du dla sku tecz ne go
uru cha mia nia środ ków na in we sty cje z fun du -
szy EU oraz zwięk sze nie o 40 mld zł li mi tu po -
rę czeń i gwa ran cji Skar bu Pań stwa w tym w po -
ło wie dl ma łych i śred nich firm po przez Bank Go -
spo dar stwa Kra jo we go. Pod wa run kiem,
że dzia ła nia te nie ugrzę zną w biu ro kra cji i za -
wi łych pro ce du rach. Za naj więk sze za gro że nie

dla po bu dza nia in we sty cji uznał co raz bar dziej
re stryk cyj ną po li ty kę kre dy to wą ban ków już
ogra ni cza ją cą in we sty cje wła sne przed się -
biorstw. W kon trak tach bu dow la nych naj więk -
szych ślą skich firm udział in we sty cji ko mer cyj -
nych zmniej szył się z 70% w ro ku ubie głym
do 30% w bie żą cym. To NBP po wi nien w pierw -
szej ko lej no ści ana li zo wać przy czy ny ogra ni cza -
nia ak cji kre dy to wej przez ban ki i wspól nie z Ra -
dą Po li ty ki Pie nięż nej po dej mo wać ade kwat ne
re ko men da cje i dzia ła nia. Roz strzy gnąć po stu -
lat ban ków o ob ni że nie sto py re zerw obo wiąz -
ko wych dla po pra wy ich płyn no ści. Rząd wi nien
szyb ko i wy mier nie do ka pi ta li zo wać PKO Bank
Pol ski, nie wy klu cza jąc po wro tu do sta rej kon -
cep cji utwo rze nia sil nej gru py ban ko wo -ubez -
pie cze nio wej z PZU S.A. Tyl ko bo wiem kon ku -
ren cja mię dzy ban ko wa o za cho wa nie ich
udzia łów ryn ko wych mo że skło nić ban ki do bar -
dziej ela stycz nej po li ty ki kre dy to wej wo bec
przed się biorstw. Za naj waż niej sze obec nie
uznał kon se kwent ne, bez opóź nień wdra ża nie
przez Rząd przy ję te go pro gra mu an ty kry zy so -
we go.

Wraz z Ta de uszem Wnu kiem, w ob ra dach te -
go gre mium uczest ni czy li – Ta de usz Glücksman,
dy rek tor wy ko naw czy „Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go” oraz Ire ne usz Masz czyk – Pre zes Za -
rzą du DTŚ S.A., czło nek Ra dy Izby Bu dow nic -
twa w Ka to wi cach.

Dobry prognostyk
na przyszłość
Pierw sza edy cja Fo rum Go spo dar cze go Śląsk za koń czo na. Im pre za, któ ra od by ła się w Wi śle (26-28 lu te go) zgro ma -
dzi ła po nad trzy stu przed sta wi cie li świa ta biz ne su i sa mo rzą dow ców z kra ju i za gra ni cy. Je go uczest ni cy – wśród któ -
rych by li przed sta wi cie le Fo rum Ślą skie go Bu dow nic twa nie kry li sa tys fak cji z udzia łu w „ślą skim Da vos”.

W forum wzięli udział europosłowie prof. Jerzy Bu-
zek i prof. Genowefa Grabowska

Przedstawiciele Forum Śląskiego Budownictwa Ta-
deusz Wnuk Prezydent Izby Budownictwa, Ireneusz
Maszczyk Prezes Zarządu „Drogowej Trasy Śred-
nicowej” S.A. i Dyrektor Wykonawczy,, Forum’’ – Ta-
deusz Glücksman podczas przerwy w obradach
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Eks po zy cja tar go wa by ła bar dzo zróż ni co -
wa na. Swo ją ofer tę przed sta wi li pro jek tan ci do -
mów i miesz kań, fir my bu dow la ne, in sta la cyj -
ne, pro du ku ją ce na rzę dzia, ma szy ny i ma te -
ria ły bu dow la ne, ko min ki i pie ce grzew cze,
wen ty la to ry i sys te my kli ma ty za cyj ne, fir my
me blar skie i wy po sa że nia wnętrz, jak rów nież
in sty tu cje fi nan su ją ce bu dow nic two. Go ście
tar gów mie li oka zję za po znać się z sze ro ką
ofer tą pro duk tów i usług z dzie dzi ny tech ni ki
cie płow ni czej i grzew czej pre zen to wa ną w ra -
mach Sa lo nu SIL TERM -IN STAL, na któ rym
pre zen to wa ła się prak tycz nie ca ła kra jo wa czo -
łów ka z te go sek to ra.

Co cie ka we, na tar gach z tru dem moż na by -
ło zna leźć fir my de ve lo per skie. Oprócz kil ku
przed sta wi cie li te go sek to ra, resz ta ślą skich
po ten ta tów nie wy ko rzy sta ła swo jej szan sy
pro mo cji na co raz trud niej szym prze cież ryn -
ku. Pro du cen tom i han dlow com to wa rzy szy -
ły or ga ni za cje go spo dar cze – Re gio nal -
na Izba Go spo dar cza z Ka to wic oraz Pol ska
Izba Prze my sło wo -Han dlo wa Bu dow nic twa.
Na tar gach by ła do stęp na rów nież pra sa
bran żo wa. Tar gi by ły o po nad 50% więk sze
od ubie gło rocz nej, pre mie ro wej edy cji.

Wy da rze nia spe cjal ne tar gów to kon fe -
ren cje tech nicz ne, pre zen ta cje i kon kur sy.

Szcze gól nym za in te re so wa niem bran żow -
ców cie szy ła się kon fe ren cja na uko wo -tech -
nicz na or ga ni zo wa na wspól nie z In sty tu tem
Che micz nej Prze rób ki Wę gla po świę co na pro -
ble mom sys te mów re gu la cji ko tła cen tral ne -
go ogrze wa nia. Wzię ło w niej udział 150
uczest ni ków, a wśród nich kil ku dzie się ciu
przed sta wi cie li czo ło wych firm, pro du cen -
tów ko tłów, z ca łe go kra ju.

Przy dźwię kach hej na łu Expo Si le sia wrę -
czo no spe cjal ne me da le tar go we. Dwa rów no -
rzęd ne me da le Tar gów SI BEX 2009 otrzy ma -
ły fir my: ELEK TRO -SYS TEM S. C. za ste row -
nik do re gu la cji pra cy ko tłów wod nych na pa -
li wo sta łe ma łej mo cy oraz PPHU STRO PEX
s.j. za kom plet ny sys tem stro po wy. Po nad to
przy zna no czte ry wy róż nie nia, któ re otrzy ma -
ły fir my: WI SO LAR Ja kub Wie ja za po wietrz -
ną pom pę cie pła, NEON Woj ciech Nor ber ciak
za ko lek tor sło necz ny, PPU A -P Żo ry Sp. z o.o.
za okno z na kła da mi alu mi nio wy mi i ro le tą tka -
ni no wą we wnątrz szy bo wą ste ro wa ną au to ma -
tycz nie oraz Ty skie Okna Sp. z o.o. za no we
okno ener go osz częd ne.

Targi wizytowali Tadeusz Wnuk – Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa i Ta de usz Glück-
sman – Dy rek tor Wy ko naw czy Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go.

Na tar gach
kry zy su nie wi dać
W so sno wiec kim Expo Si le sia od by ły się Tar gi Bu dow la ne Si le sia Bu il ding
Expo – SI BEX 2009, a w ich ra mach rów nież Sa lon Tech ni ki Grzew czej i In -
sta la cyj nej SIL TERM -IN STAL. 153 wy staw ców z ca łej Pol ski oraz z Li twy i Czech
przed sta wi ło zwie dza ją cym naj no wo cze śniej sze roz wią za nia tech no lo gicz ne
zwią za ne z bu dow nic twem, przede wszyst kim miesz ka nio wym. Tyl ko w cza -
sie tar gów moż na by ło ku pić okna na wet z 30% upu stem. Z tej i in nych oka -
zji sko rzy sta ło po nad 6,5 ty sią ca zwie dza ją cych.

W cza sie Tar gów Bu dow la -
nych w So snow cu go ści li
wy kła dow cy Ba daw cze go
Cen trum Ener ge tycz ne go
Wyż szej Szko ły Gór ni czej
(Uni wer sy te tu Tech nicz ne -
go) w cze skiej Ostra -
wie – Ota�kar�Va�vruška i Ra�-
fał�Chłond. Uczel nia o wie lo -
wie ko wej tra dy cji pro wa dzi

dzia łal ność ba daw czą spa la nia pa liw sta łych i bio ma -
sy. Ba da kwe stie zwią za ne z pro ble mem osią gnię cia
jak naj wyż szej spraw no ści te go pro ce su, w spo sób
przy ja zny dla śro do wi ska. Du mą cze skiej uczel ni są
ba da nia nad zga zo wa niem pa liw.
– Pro ces po zwa la na jak naj lep sze wy ko rzy sta nie pa -
liw w pro ce sie spa la nia. Np. te raz pla ców ka zaj mu -
je się przy go to wa niem in sta la cji do zga zo wa nia bio -
ma sy, któ rej wy daj ność to 100 kWt. Po nie waż pa li -
wo jest do star cza ne bez prze rwy – sys tem pra cu je
bez ob słu go wo. Re ak tor po zwo li na stwo rze nie
w Ostra wie jed nost ki, któ ra wy ko rzy sta m.in. od pa -
dy ko mu nal ne mia sta. No wa jed nost ka bę dzie mieć
wy daj ność 300 kWt – wy ja śnia Ra fał Chłond.
In ną stre fą dzia łal no ści cen trum jest te sto wa nie ko -
tłów i pal ni ków. Uczel nia ne la bo ra to rium po mia -
rów ter micz nych i pa ra me trów tech nicz nych pro wa -
dzi ana li zy emi sji sub stan cji szko dli wych. Ma akre dy -
ta cję Mi ni ster stwa Śro do wi ska Re pu bli ki Cze skiej. Pla -
ców ka współ pra cu je z prze my słem. Pro wa dzi po mia -
ry emi sji ga zów do at mos fe ry. Pla ców ka pro wa dzi rów -
nież au dy ty ener ge tycz ne bu dyn ków, za rów no do -
mów jed no ro dzin nych, jak i in sty tu cji pu blicz nych. 
– Nie chce my być po strze ga ni ja ko kon ku ren cja dla pol -
skich pla có wek. Ży je my w zjed no czo nej Eu ro pie, w któ -
rej nie ist nie ją już gra ni ce. One po ku tu ją tyl ko w na -
szej świa do mo ści. Pa mię taj my, że Ostra wę od Ślą -
ska dzie li nie ca łe 100 km, a ze Ślą ska do Bia łe go sto -
ku jest ok. 500 km. Ży je my w Eu ro pie re gio -
nów, Śląsk i Pół noc ne Mo ra wy za wsze wie le łą czy -
ło. Tak że bu dow nic two. Chcie li śmy za pre zen to wać miesz -
kań com Za głę bia i Ślą ska na sze ba da nia, osią gnię cia i po -
ka zać, że chęt nie bę dzie my współ pra co wać z pol ski mi in -
we sto ra mi – tłu ma czy Ota kar Va vruška.
Zresz tą z Ba daw czym Cen trum Ener ge tycz nym są
zwią za ni, obok cze skich i sło wac kich na ukow ców,
rów nież Po la cy. Np., prof. dr hab. inż. Ma�rek
Pro�no�bis z Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach jest człon -
kiem Ra dy Na uko wej cen trum. (az)

Nz. In ży nier Ota kar Va vruška.

Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa z sie dzi -
bą w Gli wi cach zo stał po wo ła ny dla wzmoc nie -
nia po zy cji pry wat nych pra co daw ców. Jest or ga -
ni za cją po za rzą do wą. Dzi siaj or ga ni za cja zrze -
sza 41 pod mio tów go spo dar czych za trud nia ją cych
oko ło 1500 osób. Są to fir my bu dow la ne wy ko -
naw cze, pro du cen ci ma te ria łów bu dow la nych oraz
hur tow nie. Pre ze sem Związ ku zo stał wy bra ny po -
now nie pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Związ -
ku 31 mar ca br. mgr inż. An to ni Fa li kow ski. 

Na co dzień Zwią zek współ pra cu je z wie lo ma
part ne ra mi i jest człon kiem: • Kon fe de ra cji Pra -
co daw ców Pol skich • Fe de ra cji Pra co daw -
ców i Przed się bior ców Prze my słu Bu dow la ne -
go RP od 31.05.2004r Kon fe de ra cji Bu dow nic -
twa i Nie ru cho mo ści zrze sza ją cej 16 Związ ków,
Sto wa rzy szeń i Kor po ra cji Bu dow la nych, po -

słów i se na to rów RP • Pol skiej Izby Prze my sło -
wo -Han dlo wej Bu dow nic twa O/Ślą ski • Re gio nal -
nej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach
• Uczest ni czy w pra cach po wo ła nej przy Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry ko mór ki Ze spo łu Trój stron -
ne go dla roz wią zy wa nia pro ble mów bran ży bu -
dow la ne

W ce lu po głę bie nia współ pra cy i in te gra cji śro -
do wisk go spo dar czych re gio nu gli wic kie go Zwią -
zek był ini cja to rem po wo ła nia w 2006r Gli wic kie -
go Fo rum Go spo dar cze go, obec nie RA DY GO -
SPO DAR CZEJ przy RIPH O/Gli wi ce. 

Ce lem zwięk sze nia efek tyw no ści do tych cza -
so wej współ pra cy i re pre zen ta tyw no ści śro do -
wisk bu dow la nych, Zwią zek współ two rzył 28 lu -
te go 2008 r. FO RUM BU DOW NIC TWA ŚLĄ -
SKIE GO.

Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach

Pre zes mgr inż. An to ni Fa li kow ski
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– Usta wo daw ca od dłuż sze go cza su, przy -
mie rza się do no we li za cji pra wa bu dow la ne -
go, któ ra ma zre zy gno wać z po zwo leń na bu -
do wę. Czy to do bry po mysł?

– Mu si my tu roz róż nić dwie kwe stie. Pierw sza
to chę ci roz luź nie nia pra wa bu dow la ne go, a dru -
ga zu peł nie od mien na, to zmia ny sys te mo we
w urba ni sty ce i pla no wa niu. Nie wiem, czy ko lej -
ne zmia ny pra wa bu dow la ne go są tak istot ne. Ono
ist nie je, spraw dza się. Na pew no wy dłu że nie li sty
prac bu dow la nych, któ re moż na wy ko ny wać bez
po zwo le nia na bu do wę, miesz kań cy przy ję li by
z ulgą. Nie wia do mo jed nak, czy nie za gro zi ło by
to bez pie czeń stwu ich sa mych. Bo wiem ta kie ob -
ostrze nia są usta na wia ne wła śnie dla bez pie czeń -
stwa użyt kow ni ków. To zu peł nie in na rzecz, że pol -
skie pra wo bu dow la ne od 1994 ro ku by ło tak wie -
le ra zy no we li zo wa ne, że za tra ci ło w koń cu spój -
ność. Sejm bę dzie mu siał w koń cu zmie rzyć się
z przy go to wa niem no wej usta wy.

– A go spo dar ka prze strzen na?
– Po 90-tym ro ku pol ska go spo dar ka prze strzen -

na po pro stu roz pa dła się. Tak są dzą choć by Niem -
cy, któ rzy po rów nu ją Pol skę ze swo imi lan da mi,
a oni ma ją do świad cze nie w two rze niu pla no wa -
nia prze strzen ne go o zna cze niu świa to wym. My
opar li śmy się na mo de lu prze nie sio nym z USA, któ -
ry się nie spraw dził w na szych wa run kach. Sys -
tem jest za wi ły, skom pli ko wa ny, m.in. spra wy do -
ty czą ce ochro ny śro do wi ska po tra fią cią gnąć się
la ta mi. Wy ma ga nia do ty czą ce in we sto rów, któ rzy
choć by chcą od pro wa dzić desz czów kę do rze ki są
hor ren dal ne. Za trwa ża ją ca jest wie lość do ku -
men tów, któ re trze ba przy go to wać. Ana tych miast
oka zu je się, że ka na li za cja sa ni tar na któ rą ma my
na dział ce jest po daw nej hu cie i obec nie nie ma
wła ści cie la, więc nikt nam nie mo że wy ra zić zgo -
dy na pod łą cze nie. Po trzeb na jest no wa in we sty -
cja, pro jekt i ope rat wod no -praw ny. Rze ką opie ku -
je się okrę go we przed się bior stwo go spo dar ki
wod nej, ale obok je go zgo dy trze ba uzy skać zgo -
dę mar szał ka. Do te go ter mi ny ad mi ni stra cyj ne,
czas ocze ki wa nia na do ku men ty wy no si czę sto
po kil ka mie się cy. Po nie waż część osób nie
do koń ca orien tu je się w pra wie, przy no si naj pierw
je den do ku ment, któ ry oka zu je się wstęp nym. Ge -
ne ral nie wiel kim pro ble mem są nie ure gu lo wa ne
sta ny wła sno ści. W Pol sce po trzeb ny jest więc spój -
ny, hie rar chicz ny sys tem pla no wa nia prze strzen -
ne go zbu do wa ny od no wa. Nie zmia ny ko sme tycz -
ne, tyl ko je den no wy ra cjo nal ny do ku ment. Za wie -
ra ją cy roz sze rzo ną de fi ni cję ce lu pu blicz ne go
i no we na rzę dzia urba ni sty ki ope ra cyj nej. 

No wy pro jekt no we li za cji tej usta wy zo stał
wła śnie opra co wa ny przez wi ce mi ni stra Dzie koń -
skie go. Trud no jed nak prze wi dzieć, czy wej dzie
w ży cie i czy zmie ni sy tu ację. Zbu do wa nie do bre -
go pra wa wy ma ga cza su.

– Roz ma wia li śmy o kło po tach in we sto rów.
Czy np. in we sty cje dro go we rów nież są pro wa -
dzo ne w tak skom pli ko wa nej sy tu acji praw nej?

– I tak, i nie. In we sty cje pu blicz ne mo gą ko rzy -
stać z pro ce dur uprosz czo nych, ale to nie za wsze
się spraw dza. Pra wo po win no być czy tel ne za wsze
i dla wszyst kich, two rze nie wy god nych fur tek do za -
sto so wa nia w sy tu acjach szcze gól nych ni cze go
nie roz wią że. Do bre pra wo po win no być tak skon -
stru owa ne, by moż na by ło ko rzy stać z nie go
przez 1000 lat. Rzy mia nie na pra wie rzym skim lo -
ko wa li i bu do wa li dro gi wo kół Mo rza Śród ziem ne -
go. Ca ły je go ba sen zo stał rzym ski mi dro ga mi ople -
cio ny. Trwa łe pra wo w za kre sie bu dow nic twa za -
pew nia trwa łość kul tu ry. Te raz w Pol sce in te res pu -
blicz ny, by wa róż nie ro zu mia ny, nie za wsze na -
praw dę ma on prio ry te to wy cha rak ter wo bec in -
te re sów par ty ku lar nych. Two rząc ar chi tek tu rę
trze ba za cho wać spo kój. Szyb ko moż na po sta -
wić kiosk. Zbu do wa nie mia sta wy ma ga cza -
su, 500, 700 lat.

– Po roz ma wiaj my o ar chi tek tu rze na sze go
re gio nu. Czy pa na zda niem na Ślą sku i w Za -
głę biu po wsta je do bre bu dow nic two?

– Do bry mi pro jek ta mi są bu dy nek są du w Ka -
to wi cach, no we bu dyn ki Uni wer sy te tu Ślą skie go,
część no wych osie dli miesz ka nio wych i do my pry -
wat ne. Na Ślą sku ob ser wu je my te raz dwa ar ty -
stycz ne sty le two rze nia do mów jed no ro dzin -
nych. Pierw szy z nich na wią zu je do do brych tra -
dy cji lat 30., XX wie ku. W tym cza sie już po rzu -
co no zwy czaj bu do wa nia dwor ków i po sta wio no
na no wo cze sność. Ory gi nal ne do my miesz kal ne
z tam tych cza sów mo że my zo ba czyć jesz cze
w Ka to wi cach przy ul. Ki liń skie go, czy Ma rii
Skło dow skiej. Zresz tą Ka to wi ce by ły mia stem, któ -
re sta wia ło na pięk ne ar ty stycz ne pro jek ty. Współ -
cze śnie tra dy cję mo der ni zmu łą czy się czę sto
z awan gar dą. Dru gi nurt ar chi tek tu ry XXI wie ku
ma cha rak ter mi lu si, ba śnio wy, ro dem z bra ci
Grimm. Istot niej sze jest to, że po ja wia się w re -
gio nie co raz wię cej pro jek tów ar ty stycz nych, To -
ma sza Ko nio ra, To ma sza Stud niar ka, Wojt ka Pod -
le skie go, Ro ber ta Ko niecz ne go i wie lu in nych. 

– W ostat nim cza sie mod ny stał się tak -
że luk sus. Lu bi my ota czać się wy jąt ko wy mi
dro gi mi przed mio ta mi. Czy to jest wi docz ne
rów nież w ar chi tek tu rze?

– Po ję cie luk su su się zmie nia. Trud no na wet
prze wi dzieć, co bę dzie je go wy znacz ni kiem
za kil ka lat. Po rów naj my Ka to wi ce i So sno wiec.
Mia sta po wsta wa ły w tym sa mym cza sie, ale ich
ar chi tek tu ra jest zu peł nie in na. W Ka to wi cach wy -
znacz ni kiem luk su su by ła wil la pierw sze go wój -
ta, dość skrom na. W So snow cu po wsta wa ły
wów czas bar dzo oka za łe pa ła ce Scho ena czy Die -
tla. Na Ślą sku jed nak ta kich luk su so wych wil li by -
ło znacz nie wię cej. W Za głę biu i na Ślą sku ist nia -
ły z ko lei po rząd ne, miesz czań skie ka mie ni ce.
W Za głę biu – dziel ni ce nę dzy. Nie wia do mo, czy
w Pol sce zo sta nie przy ję ty mo del ame ry kań ski,
czy za chod nio eu ro pej ski. Dla Ame ry ki cha rak te -
ry stycz ne są ogrom ne, bo ga te po sia dło ści i skrom -
niej sze miesz ka nia więk szej czę ści spo łe czeń stwa.
Eu ro pa to mniej oka za ły luk sus, za to do stęp ny
dla szer szej gru py spo łecz nej. O po ję ciu luk su su
de cy du je ar chi tek tu ra wnętrz, ilość prze strze ni któ -
rą moż na wy ko rzy stać. Nie jest moż li we stwo rze -
nie na praw dę luk su so we go wnę trza, gdy na jed -
ną oso bę przy pa da pięć me trów kwa dra to wych.
Luk su so wy dom po wi nien mieć cie ka wie przy go -
to wa ne po miesz cze nia, o róż nej wiel ko ści, wy so -
ko ści i kształ cie. Ta ki dom mu si mieć od po wied -
nio przy go to wa ne oto cze nie, na przy kład po wi nien
są sia do wać z wła ści wie za aran żo wa nym ogro -
dem. W Eu ro pie Za chod niej i Sta nach Zjed no czo -
nych naj bar dziej luk su so we do my two rzą uzna -
ni pro jek tan ci, któ rzy pro po nu ją sty le hi sto rycz ny,
no wo cze sny lub et nicz ny. Tak że w Pol sce co raz
czę ściej no we wil le po wsta ją we dług pro jek -
tów uzna nych ar ty stów i de si gne rów.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA

Do bre pra wo
jest dłu go wiecz ne
Roz mo wa z ar chi tek tem i urba ni stą dr TO MA SZEM TA CZEW SKIM z Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach

Dr To masz Ta czew ski, ad iunkt na Wy dzia le Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, czło -
nek Głów nej Ko mi sji Ar chi tek tu ry i Urba ni sty ki, or -
ga nu do rad cze go Mi ni stra In fra struk tu ry. Zaj mu je
się pro jek to wa niem i teo rią ar chi tek tu ry oraz obiek -
ta mi uży tecz no ści pu blicz nej. Wy kła dy pro wa dził
rów nież w Eu ro pie Za chod niej (we Fran cji) i za Oce -
anem. Wie lo let ni pre zes Kra jo wej Ra dy Izby Ar chi -
tek tów w War sza wie, i szef ka to wic kie go od dzia -
łu Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich. Au tor
m.in. pro jek tów re no wa cji za ło żeń pa ła co wych
w Pszczy nie, śród mie ścia Bę dzi na, za byt ko wych ko -
ścio łów na te re nie Ślą ska i Za głę bia. Wraz żo ną Ewą,
rów nież ar chi tek tem, od lat zaj mu ją się tak że bu dow -
nic twem miesz ka nio wym. To masz Ta czew ski jest
au to rem wie lu pu bli ka cji na uko wych i po pu lar nych. 
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Czarna Przemsza
mniej czarna
W lutym 2008 został formalnie zakończony proces budowlany w ramach Pro-
jektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”, współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności unii Europejskiej. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo
Przejęcia, potwierdzające spełnienie wykonania przez wykonawcę zgodnie z
kontraktem wszystkich wymogów formalno-prawnych i technicznych. Mowa
tu oczywiście o budowie kolektora ściekowego Bobrek, którego budowa była
jedną z najważniejszych inwestycji w historii Sosnowca. W przeddzień roz-
poczęcia kolejnego etapu tej budowy, warto przypomnieć trud włożony w zre-
alizowanie jej pierwszej fazy, czyli budowy samego kolektora oraz moderni-
zacji oczyszczali ścieków Radocha II.

Bu do wa Ko lek to ra „Bo brek”, roz po czę ta
w ma ju 2006 ro ku, kosz to wa ła po nad 24 mln
eu ro. 70 pro cent do fi nan so wa nia do te go pro -
jek tu po cho dzi ło z Fun du szu Spój no ści / ISPA.
W kosz tach par ty cy po wa ły My sło wi ce i Ka -
to wi ce, po nie waż ście ki z tych miast są czę -
ścio wo prze ka zy wa ne przez ko lek tor do Ra -
do chy II. Dzię ki ze bra nym środ kom wy bu do -
wa ny zo stał ko lek tor o dłu go ści 15 484 me -
trów wraz z prze pom pow nia mi ście ków: Ko -
zie bąk, Bo brek i Ka zi mierz -Ostro wy; do dat -
ko wo zmo der ni zo wa no na tłocz nię ist nie ją -
cą prze pom pow nię PS -1, znaj du ją cą się
na osie dlu Ju liusz.

Bo brek to ko lek tor gra wi ta cyj ny, po łą czo -
ny z prze pom pow nia mi ście ków. Naj dłuż szy
z od cin ków ko lek to ra ma 100 me trów. Naj -
głęb szy od ci nek znaj du je się w re jo nie ul. So -
sno wej. Tam ście ki pły ną osiem me -
trów pod zie mią. W naj szer szych od cin kach
ko lek tor ma 150 cm śred ni cy. Zbu do wa nie ko -
lek to ra po zwo li ło ska na li zo wać przede wszyst -
kim wschod nie i po łu dnio we czę ści So snow -
ca, za miesz ki wa ne przez ok. 120 ty się cy
miesz kań ców. W dal szej per spek ty wie bu do -
wa ozna cza pod wyż sze nie kla sy czy sto ści
wód rzek Bo brek i Czar na Prze msza. 

Pra ce pro wa dzi ło kon sor cjum trzech firm:
Przed się bior stwo Ro bót In ży nie ryj nych
POL – AQUA (li der kon sor cjum), WAR BUG
i ALT KOM.

– By ła to trud na bu do wa z in ży nie ryj ne go
punk tu wi dze nia – mó wi inż. Bog dan Zgór -
ski z fir my Pol -Aqua, któ ry był kie row ni kiem
bu do wy. – Bu do wa li śmy głów ny ko lek tor
zbior czy dla trzech miast, o du żej śred ni cy.

Utrud nie niem by ło znacz ne na wod nie nie te -
re nu, pod czas pro wa dze nia wy ko pów czę sto
już na głę bo ko ści jed ne go me tra na tra fia li śmy
na wo dy grun to we, więc nie ustan nie trze ba
by ło od wad niać wy ko py. Ok. 50 pro cent tra -
sy ko lek to ra znaj du je się na te re nie zur ba ni -
zo wa nym, co tak że by ło do dat ko wym utrud -
nie niem przy pro wa dze niu prac. Przy znam
jed nak, że pra ce szły zgod nie z pla nem, i pod -
czas bu do wy nie na tra fi li śmy na szcze gól nie
trud ne, czy nie spo dzie wa ne pro ble my.

Ze wzglę du na spe cy fi kę bu do wy, znacz ną
część ko lek to ra uło żo no sto su jąc me to dę
bez wy ko po wą. Wy ma ga ło to wcze śniej szych
usta leń z wła ści cie la mi i ad mi ni stra to ra mi te -
re nów, przez któ re wio dła tra sa ko lek to ra. Po -
nie waż krzy żu je się ona z uli ca mi oraz z li nia -
mi tram wa jo wy mi, nie pro wa dzo no na raz prac
w wię cej niż trzech miej scach, tak aby nie spa -
ra li żo wać ży cia mia sta. W lip cu 2006 ro ku war -
szaw ska fir ma Chro bok, ja ko pod wy ko naw ca
otrzy ma ła zle ce nie na wy ko na nie wszyst kich
nie zbęd nych prze kro czeń w tech no lo giach bez -
wy ko po wych. Za kres ro bót do wy ko na nia
w ra mach tej in we sty cji ob jął mi kro tu ne ling
śred ni cy 1200 mm – dłu gość 122 m, mi kro tu -
ne ling śred ni cy 1000 mm – dłu gość 547 m, mi -
kro tu ne ling śred ni cy 800 mm – dłu gość 60 m
oraz prze wier ty ru ra mi sta lo wy mi o śred ni cach
od 406 mm do 1420 mm o łącz nej dłu go -
ści 595 m. Wiel ką trud no ścią oka za ła się skom -
pli ko wa na struk tu ra geo lo gicz na, na ja ką na -
tra fi li bu dow ni czo wie. W re jo nie ul. Oku lic kie -
go, re ali zu jąc głę bo ki na 9 me trów wy ko py, na -
tra fio no na wet na płyt kie zło ża wę gla, któ re
przy cią gnę ły oko licz nych miesz kań ców.

EKOLOGIA

Zdjęcia: Urząd Miejski w Sosnowcu
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– Wy ko nu jąc pierw szą obu do wę ścian
wy ko pu dla ko mo ry nadaw czej, na tra fi li śmy
na pia sko wiec, za dru gim ra zem – zmie rzy -
li śmy się z twar do pla stycz nym grun tem – mó -
wi Zu zan na Pał ka, Dy rek tor Dzia łu Przy go -
to wa nia Pro duk cji z fir my Chro bok. – Ko niecz -
ne by ło uży cie pa low ni cy, któ ra wy ko na ła
otwo ry roz prę ża ją ce przed po grą ża niem gro -
dzic. Re ali zu jąc ko lej ne eta py, mie li śmy już
do świad cze nie w mi kro wy bu chach i sko rzy -
sta li śmy z usług za przy jaź nio nej fir my spe -
cja li zu ją cej się w te go ro dza ju od spa ja niu
grun tu. W ślad za wy ko na ny mi ko mo ra mi
przy szedł czas na usta wie nie ma szyn i roz -
po czę cie wier ce nia.

Przy wy ko ny wa niu ro bót ko rzy sta no z pa -
low ni cy ABI TM 12/15; wi brom ło tów ICE
o si le spad ku 100 t i 140 t; wiert ni cy PER FO -

RA TOR PBA 320; oraz wiert ni cy Her renk -
necht AVN 1000 XC. Aby do trzy mać ter mi ny
prac, ko niecz ne oka za ło się bu do wa nie
na dwie zmia ny.

Me to dy bez wy kop ko wej uży to pro wa dząc
ko lek tor m.in. pod uli ca mi: Upa do wą, Wi leń -
ską, Mor cin ka, Woj ska Pol skie go, Or ląt
Lwow skich, So sno wą i Bro no wą.

Choć głów ny front ro bót prze bie gał przy bu -
do wie sa me go ko lek to ra, pra com tym to wa -
rzy szy ła po stę pu ją ca rów no le gle mo der ni za -
cja oczysz czal ni ście ków w dziel ni cy Ra do -
cha. Dzię ki do ko na nym tam po su nię ciom, za -
kład jest dziś zdol ny prze twa rzać więk szą
ilość ście ków, bo mo der ni za cja umoż li wia
więk szą prze pu sto wość oczysz czal ni.

– Re ali za cja przez Gmi nę So sno wiec
przed się wzię cia o na zwie „Go spo dar ka ście -

ko wa w So snow cu”, wspar te go środ ka mi
Unii Eu ro pej skiej gwa ran tu je osią gnię cie za -
ło żo nych ce lów, czy li speł nie nie unij nych
wy ma gań pa ra me trów ja ko ścio wych wo dy
oraz oczysz cza nie ście ków, co za pew ni po -
pra wę eko lo gicz nych wa run ków ży cia miesz -
kań ców na sze go re gio nu i je go wła ści we miej -
sce w Eu ro pie – ko men tu je Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy Urzę du Miej -
skie go w So snow cu.

Na le ży też pod kre ślić, iż choć bu do wa znaj -
do wa ła się w ad mi ni stra cyj nych gra ni cach So -
snow ca (pra ce pro wa dzo no w dziel ni cach Ka -
zi mierz, Ju liusz, Po rąb ka, Kli mon tów, Dań -
dów ka, Bo brek, Ję zor i Mo drze jów), sko rzy -
sta ły na niej też Ka to wi ce i My sło wi ce.

– Dla My sło wic udział w tej in we sty cji był
nie zmier nie waż ny – wy ja śnia Ka ta rzy -
na Szy mań ska z Wy dzia łu Pro mo cji Urzę du
Mia sta w My sło wi cach. – Już w 2004 ro ku
opra co wa li śmy plan mo der ni za cji go spo dar -
ki ście ka mi w na te re nie gmi ny. Wte dy My sło -
wi ce by ły ska na li zo wa ne w za le d wie ośmiu
pro cen tach. By ło ja sne, że mu si my pod łą czyć
się do jed ne go z naj bliż szych ko lek to rów, bo
sko ro w pla nach był ko lek tor Bo brek, nie by -
ło sen su bu do wać ko lej ne go ko lek to ra. Stad
nasz udział w tym przed się wzię ciu, któ re
w zna czą cym stop niu przy czy ni ło się do mo -
der ni za cji mia sta, oraz przy sto so wa niu go spo -
dar ki ście ko wej My sło wic do obo wią zu ją cych
norm eko lo gicz nych, ja kie sta wia pra wo unij -
ne. Gdy by śmy po zo sta wi li miej ską ka na li za -
cję w ta kim sta nie, w ja kim by ła pięć lat te -
mu, te raz mu sie li by śmy pła cić wy so kie ta ry -
fy kar ne, za od stęp stwo od przy ję tych w Unii
Eu ro pej skiej norm eko lo gicz nych.

Uru cho mie nie ko lek to ra sa ni tar ne go ozna -
cza speł nie nie wy mo gów Unii Eu ro pej skiej do -
ty czą cych oczysz cza nia ście ków. Zbu do wa -
nie ko lek to ra to pierw sza część po tęż nej in -
we sty cji. Dru gą, do któ rej wła śnie szy ku je się
So sno wiec, bę dzie bu do wa zlew ni ko lek to ra
oraz ka na li za cji ście ko wej, desz czo wej i wo -
do cią go wej.

Obec nie łącz na dłu gość sie ci ka na li za cyj -
nej w mie ście So snow cu wy no si 350 km.
W tej licz bie ka na li za cja ogól no spław -
na to 165 km, ka na li za cja sa ni tar na: 89 km,
ka na li za cja desz czo wa: 32 km i przy łą cza
ka na li za cyj ne: 64 km 69 pro cent in sta la cji ka -
na li za cyj nej to ru ry be to no we, 20 pro cent
sta no wią ru ry ka mion ko we a 11 pro cent to
ru ry z PCV. W mie ście pra cu je sześć prze -
pom pow ni ście ków sa ni tar nych i ogól no -
spław nych.

TO MASZ BIE NEK

Kolumny dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
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Na ukoń cze niu znaj du ją się pra ce
przy tzw. Węź le Murc kow ska w Ka to wi -
cach. W ra mach tej in we sty cji wy ko na no
już więk szość pla no wa nych obiek tów,
a ko niec prac prze wi dzia ny jest na wrze -
sień te go ro ku.

Au to stra da A -4 na od cin ku w Ka to wi cach
krzy żu je się po przez dwa wę zły z dro ga mi kra -
jo wy mi DK81 (wę zeł Mi ko łow ska) i DK86
(wę zeł Murc kow ska). 

– Do bo we na tę że nie ru chu na A -4 w Ka to -
wi cach prze kra cza 102 tys. po jaz dów na do -
bę – in for mu je Woj ciech Gie ra si miuk, spe -
cja li sta ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad Od dział
w Ka to wi cach. – Z uwa gi na ol brzy mi wzrost
na tę że nia ru chu dro go we go w okre sie ostat -
nich lat za pro jek to wa no mo der ni za cję au to stra -
dy A -4 na tym od cin ku wraz z prze bu do wą Wę -
zła Murc kow ska i bu do wą dróg zbior czych.

Re ali za cja za da nia, roz po czę te go w 2007
ro ku, po dzie lo na zo sta ła na dwa eta py.
Etap I obej mo wał bu do wę wia duk tu na po łu -
dnio wej jezd ni zbior czej nad ul. Fran cu ską, bu -
do wę dwóch wia duk tów dro go wych w cią gu
dróg do jaz do wych nad ul. Pu ła skie go, bu do -
wę dwóch wia duk tów dro go wych w cią gu dróg
do jaz do wych nad ul. 3 Sta wy wraz z mu ra mi
opo ro wy mi, bu do wę kład ki dla pie szych
nad Ale ją Gór no ślą ską (A -4) dla po łą cze nia
osie dla Pa de rew skie go z Cen trum Han dlo -
wym 3 Sta wy. Etap ten za koń czo no 30 czerw -
ca 2007 ro ku.

Etap II, któ re go re ali za cja jest w to ku, obej -
mu je prze bu do wę Wę zła Murc kow ska, bu do -
wę no wych łącz nic i dróg do jaz do wych (jezd -
ni zbie ra ją co -roz pro wa dza ją cych) po stro nie
po łu dnio wej i pół noc nej Alei Gór no ślą skiej
(A -4) re mont na wierzch ni Alei Gór no ślą skiej
(A -4) od Wę zła Mi ko łow ska do Wę zła Murc -
kow ska. Za koń cze nie tej fa zy prze wi dy wa ne
jest na wrze sień 2009 r. Koszt te go eta pu to
ok. 281 mln zł. Po stęp prac jest wy raź ny.

– Za koń czo no prze bu do wę Wę zła Mi ko łow -
ska, na od cin ku 2,2 km, a na dro gach zbior -
czych trwa ją pra ce wy koń cze nio we. Moc no za -
awan so wa ne są ro bo ty dro go we, suk ce syw -
nie od da wa ne są do ru chu ko lej ne łącz ni ce.
Za koń czo no bu do wę czte rech z sied miu wia -
duk tów – do da je Woj ciech Gie ra si miuk.

Na dwóch wia duk tach ze sta lo wą kon struk -
cją łu ko wą za koń czo no mon taż kon struk cji łu -
ków i płyt po mo stu, obec nie od by wa się mon -
taż wie sza ków, za koń czo no bu do wę więk szo -
ści mu rów opo ro wych i prze pu stów. Sa tys fak -

cjo nu ją co prze bie ga wy ko ny wa nie kła dek dla
pie szych oraz bu do wa ekra nów aku stycz nych.

– Ko rzy ści pły ną ce z re ali za cji roz bu do -
wy wę zła Murc kow ska to przede wszyst -
kim zwięk sze nie prze pu sto wo ści wę zła po -
przez wy dzie le nie wszyst kich re la cji ru cho -
wych na od po wied nie pa sy ru chu na jezd -
niach głów nych au to stra dy A -4 jak i na łącz ni -
cach wę zła – wy ja śnia Do ro ta Ma rzyń ska, spe -
cja li sta ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej z ka to wic kie -
go od dzia łu GDD KiA. – Łącz nie bę dzie do ce -
lo wo dzie sięć. Roz wią za ny zo sta nie pro blem bra -
ku prze pu sto wo ści re la cji Wro cław -War sza -
wa po przez wy bu do wa nie no wej łącz ni cy.

Wy bu do wa nie no wych od cin ków dróg zbior -
czych za pew ni ob słu gę te re nów przy le głych
i ru chu lo kal ne go. Za in sta lo wa nie oświe tle nia
i no wa or ga ni za cja ru chu pod nie sie po ziom
bez pie czeń stwa użyt kow ni ków, a ekra ny aku -
stycz ne ogra ni czą po ziom ha ła su. Za sto so wa -
no też se pa ra to ry wód desz czo wych ce lem
zmniej sze nia za nie czysz czeń sub stan cja mi ro -
po po chod ny mi. W koń co wej fa zie zo sta ną na -
sa dzo ne drze wa i krze wy.

Wy ko na niem I eta pu prac zaj mo wa ło się kon -
sor cjum firm: Przed się bior stwo Ro bót Mo sto -
wych „MO STY -ŁÓDŹ S.A.” (Li der Kon sor -
cjum), Przed się bior stwo Usług Tech nicz nych
„IN TER COR” Sp. z o.o., PO LDIM S.A. oraz
Po li mex – Mo sto stal SA. Pro jek tan tem by ła
fir ma MO STY KA TO WI CE Sp. z o.o. W pro wa -
dzo nym obec nie dru gim eta pie wy ko naw cą jest
war szaw ski BU DI MEX DRO MEX S.A., a pro -
jek tan tem Kra kow skie Biu ro Pro jek tów Dróg
i Mo stów „TRANS PRO JEKT” Sp. z o.o. Ca łość
in we sty cji za mó wi ła Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad Od dział w Ka to wi cach.
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