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egoroczną uroczystość, która odbyła
się online, otworzył prof. Zbigniew
Kledyński, prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
– Gala 2020 jest szczególna,
bo spotykamy się zdalnie, ale
jednocześnie w środowisku
inżynierskim cyfryzacja, korzystanie z nowych technologii nie jest czymś nadzwyczajnym, jednak jesteśmy pod
wrażeniem przyspieszenia
wdrożenia tych technologii –
mówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. – Tegoroczna gala jest szczególna
również dlatego, że odbywa
się w czasie pandemii. A to
nie jest normalny czas. Budownictwo początkowo dobrze poradziło sobie z pierwszą falą pandemii, nieźle sobie
radzi z mijającą, ale nie jesteśmy samotną wyspą i z całą
¤Ð"Ù1uɀȾɀȿɧȿɇȾɨ

pewnością czeka nas jeszcze
dużo trudnych chwil.
Prezes Kledyński przypomniał
również, że tegoroczna uroczystość miała odbyć się w nowej
siedzibie PIIB, ale przez panującą
pandemię nie było możliwości
spotkania bezpośredniego.
– Proszę pamiętać, że siedziba
PIIB jest dla Państwa otwarta
i zapraszam do jej odwiedzenia
w sprzyjających okolicznościach
– powiedział prof. Kledyński.
– Gala jest również szczególna,
bo to 10. jubileuszowa edycja,
a więc niecodzienna. Dlatego
chciałbym podziękować Pani
Prezes naszego wydawnictwa za
niezłomność w kontynuowaniu
tej idei i doprowadzenie do dzisiejszej gali, mimo wielu przeciwności. Tegoroczna gala jest
również wyjątkowa ze względu
na laureatów, którzy są szczególni, wybitni i wyróżniający
się. To Państwo stanowicie wzór,

wyznacznik dla wielu innych
w branży budowlanej.
Podczas uroczystości zostały
odczytane listy otrzymane

od gości honorowych, m.in.
od Doroty Cabańskiej, p.o.
Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
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Fragment listu
Doroty Cabańskiej, GUNB
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astępnie przyszedł
czas na prezentację
laureatów Kreator
Budownictwa Roku 2020.
Podczas uroczystości odczytywane były listy, wyświetlane
filmy, a także łączyliśmy się na
żywo z naszymi laureatami.
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WOJCIECH KLIMAS
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odsumowania uroczystości dokonała Aneta
Grinberg-Iwańska,
prezes Wydawnictwa Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
sp. z o.o.
– W tym roku ta nagroda nabiera szczególnego charakteru.
W czasie epidemii przyszło
nam funkcjonować w nowej,
dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości. Nadanie tytułu
Kreator Budownictwa Roku tegorocznym laureatom jest dobrym momentem, by złożyć

podziękowania całej branży
budowlanej, a w szczególności
firmom, które w tym trudnym
czasie budowały, wprowadzały
innowacyjne technologie czy
nowe produkty na rynek – mówiła Aneta Grinberg-Iwańska.
– Laureatom edycji 2020 szczególnie gratuluję. Jestem pełna
uznania dla Państwa działań
w roku panującej pandemii.
Podziwiam determinację oraz
wysiłek włożony w funkcjonowanie Państwa firm i realizowanie planów.

ōĈƇÝIŸĭōùĈŸġɫUƤÝŎžŀÝɪŴŸĈƳĈžÊƪāÝƤōĭûƇƤÝ
ŕńžŀĭĈĽUƳùƪUōƶƪōĭĈŸŖƤ ƍāŕƤōĭûƇƤÝžŴɚƳŕɚŕɚ

ZÁŖŅäÁÚĆƈŅġű
BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.
DELABIE Sp. z o.o.
GALECO sp. z o.o.
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LAYHER Sp. z o.o.
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INORA® sp. z o.o.
SELENA S.A.
WINDA-WARSZAWA
Sp. z o.o.
WI
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MOSTOSTAL KIELCE S.A.
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fŸĈÝƇŕŸ ƍāŕƤōĭûƇƤÝŕŀƍɀȾɀȾ

rojekt Kreator Budownictwa Roku odbywa się pod
patronatem honorowym i z udziałem Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.

artnerem wydarzenia
Kreator Budownictwa
Roku 2020 był Premio
Travel, który ufundował trzy
dwuosobowe wycieczki do Turcji w 2021 r. dla laureatów. Wylosowały je firmy: Blachotrapez
Sp. z o.o., Konbet Poznań
Sp. z o.o. Sp.k. oraz Pruszyński
Sp. z o.o., którym serdecznie
gratulujemy.
Organizatorem projektu Kreator
Budownictwa Roku jest Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa sp. z o.o.
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istnieje na rynku 22 lata

47

WYDARZENIA <ZW̨̨̪̪

48

ZÁŖŅäÁÚĆĩŉĩÙű

UsÜÐsU1 ³({ÊsU"Ê

{IsUÙ{

{sQ{s{{ÊÐ

s1{d1f³

ZÁŖŅäÁÚĆłŅĩàŖėőű

IŕōƇùńÝžƳÝōƪdÝōŕžĭŀ
i"Q{1Ù¤ŴɚƳŕɚŕɚ
¤Ð"Ù1uɀȾɀȿɧȿɇȾɨ

qŕāƍńÝŸōƪ¤ƪžƇĈŋ(ĈƇĈŀûĽĭIÝƳƍ
IÙ1Ï

49

