WYDAR ZEN I A

Gala Builder Awards odbyła się 25 stycznia 2017 roku
w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Po raz 14. wręczono nagrody Budowlana Firma Roku, Osobowość
Branży, Polski Herkules i Laury Buildera podczas uroczystej gali, połączonej z finałem IV edycji Konkursu dla
Młodych Architektów.
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• Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha – od 1991 roku
tworzą autorską pracownię Bulanda, Mucha Architekci w Warszawie, która specjalizuje się w twórczym podejściu do zabytków;
• Anna Śpiewak, Austrotherm – od lat aktywnie działa
na rzecz poprawy jakości materiałów budowlanych,
jej sukcesem jest mocna pozycja firmy;
• dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Profesor Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się analizą numeryczną konstrukcji, konstrukcjami cięgnowymi, mostami oraz dynamiką i diagnostyką konstrukcji.
Laury Buildera – otrzymały cztery firmy świadczące
usługi i wspierające branżę budowlaną.
„Builder For The Future” – jest to inicjatywa adresowana do młodych ludzi, a jej celem jest zmniejszenie
dystansu pomiędzy etapem nauki akademickiej a późniejszym życiem zawodowym.
W działania zaangażowały się: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Fundacja im. Stefana
Kuryłowicza.
Przedsięwzięcie składa się z dwóch części – „Builder
For The Engineers” gdzie głównym partnerem środowiskowym jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa i Komitet Młodej Kadry PZITB
oraz „Builder For The Architects”. Ponadto program uzyskał wsparcie ze strony wielu dużych firm.
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Konkurs dla Młodych Architektów – była to pierwsza
nagradzana kategoria, ocenie poddano 129 prac.
Prace w IV edycji oceniała kapituła – złożona z najwybitniejszych polskich architektów oraz przedstawicieli wiodących firm branży, która wyłoniła zwycięzców w trzech
kategoriach: Dom własny architekta, Wypełnij lukę funkcją kultury oraz Współczesne miejsce pracy.
Budowlana Firma Roku – menedżerowie z ponad 30
firm odebrali to wyróżnienie – wśród nich biura architektoniczne, producenci, wykonawcy, dystrybutorzy,
deweloperzy.
Osobowość Branży – tą nagrodę otrzymali szefowie
firm, którzy wykazali się efektywnym zarządzaniem i budowali z sukcesem pozycję swoich firm.
Polski Herkules – nagrodzono osoby, które od lat wywierają wpływ na polskie budownictwo. W tym roku kapituła postanowiła przyznać to prestiżowe wyróżnienie
pięciu osobom. Statuetki otrzymali:
• Ryszard Trykosko – jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego, Technologii i Organizacji Budownictwa oraz Studium Podyplomowego w zakresie
technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie na Politechnice Gdańskiej. Ukończył również
warsztaty menedżerskie dla wyższej kadry kierowniczej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
(I i II stopień) oraz Studium Menedżerskie „Top Menedżer 2000” Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Należy do American Society of Civil Engineers. W 2011 roku zrealizował stadion Arena Bałtycka.
Kierując Spółką Gdańskie Inwestycje Komunalne, wybudował w latach 2010–2016 kluczowe dla Gdańska
inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3 mld
zł, w tym trasy komunikacyjne „Sucharskiego” i „Słowackiego” z tunelem drogowym pod Martwą Wisłą
i Europejskie Centrum Solidarności. Był członkiem
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach
2012–2016, członkiem Konwentu Politechniki Gdańskiej. Został powołany w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk na kadencję
2016–2020. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa;

fot. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska (PB)

Przewodniczący PZITB
– Polskim Herkulesem 2016

W gali udział wzięli właściciele i menedżerowie reprezentujący firmy wykonawcze, producenckie, deweloperskie,
dostawcze, doradcze i biura architektoniczne, przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz ośrodków naukowych i akademickich.
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