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Budownictwo Poznań

Podczas jubileuszowej edycji najwięk-

szych targów budowlanych w naszej czę-

ści Europy, odbywającej się pod hasłem 

„Zrównoważone budownictwo – energo-

oszczędność, innowacyjność, bezpieczeń-

stwo”, prezentowana była oferta 1420 fi rm 

z 33 krajów. Ekspozycja zajęła powierzch-

nię 60 tys. m2 i obejmowała wszystkie 

etapy realizacji inwestycji budowlanej – 

od projektowania, prac gruntowych oraz 

sprzętu budowlanego na placu budowy, 

przez elementy konstrukcyjne, ściany 

i elewacje, stropy, posadzki, stolarkę 

otworową, drzwi, dachy, chemię budow-

laną i ceramikę łazienkową,  po systemy 

wykończeniowe i systemy zarządzania 

budynkiem. Wyjątkowo spektakularnie 

prezentowała się m.in. ekspozycja stolarki 

otworowej. Na targach swoimi produk-

tami pochwalili się najważniejsi produ-

cenci drzwi, okien, osłon i bram. Także 

w ramach bloku tematycznego „Drewno 

w budownictwie” innowacyjną ofertę 

przedstawiła nadspodziewanie szeroka 

reprezentacja rynku. W ramach BudShow 

w pawilonie 12 wybudowany został mo-

delowy dom inteligentny KNX, wyposa-

żony w najnowocześniejsze rozwiązania 

w zakresie wspieranego komputerowo 

sterowania elektronicznego.

Dwudziestolecie istnienia najwięk-

szych targów budownictwa w Europie 

Środkowo-Wschodniej, jakimi są Targi 

Budma, zbiega się z jubileuszem 90-lecia 

Międzynarodowych Targów Poznań-

skich. Z tej okazji minister Grabarczyk na 

ręce prezesa MTP Andrzeja Byrta przeka-

zał symboliczną statuetkę – nagrodę Mi-

nistra Infrastruktury w uznaniu zasług 

w promowaniu polskiego budownictwa. 

Gratulacje dla uczestników oraz zarządu 

Targów wystosował także prezydent Bro-

nisław Komorowski, którego list odczytał 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 

RP Olgierd Dziekoński.

Minister Cezary Grabarczyk zainaugu-

rował Dni Inżyniera Budownictwa, tra-

dycyjnie organizowane podczas Budmy 

przez Polską Izbę Inżynierów Budownic-

twa. W swoim wystąpieniu przedstawił 

plany legislacyjne resortu dotyczące in-

frastruktury. Wyraził nadzieję na szybkie 

zakończenie prac nad nowelizacją ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

na zajęcie przez Trybunał Konstytucyjny 

stanowiska wobec nowelizacji ustawy 

Prawo budowlane, znoszącej w szeregu 

przypadków wymóg ubiegania się o po-

zwolenie na budowę.

Współpraca oraz zdjcia: Midzy-

narodowe Targi Poznaskie sp. z o.o.
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„Budować chcemy dużo, budować chcemy dobrze. Ponad 84 tys. umów kredytowych podpisanych w ramach programu »Rodzina na swoim«  
to efekt wspierania przez rząd budownictwa mieszkaniowego. Miliardy złotych rokrocznie przeznaczamy na budowy dróg, rozwój linii kolejo-
wych, modernizację lotnisk. Negocjujemy z Unią Europejską fi nansowanie inwestycji infrastrukturalnych po 2015 r., gdyż w naszym przeko-
naniu bez ich dalszego rozwoju nie może być mowy o zrealizowaniu celów określonych w ramach polityki spójności” – powiedział 11 stycznia 
2011 r. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, otwierając XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma w Poznaniu.
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