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Tomasz Marcinowski
Kielce - I i III czwartek miesiąca 14.00-15.30
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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
Rozpoczęła się V kadencja
działalności Świętokrzyskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Za sprawą
głosów delegatów nadal będę pełnił
zaszczytną funkcję prezesa naszego
samorządu. Nadal, ponieważ piastowałem
to stanowisko także w poprzedniej
kadencji, w latach 2014-2018.
Jaki to był czas? Myślę, że te
cztery lata, które upłynęły pokazały,
że samorząd zawodowy w środowisku
inżynierskim wspomaga, wspiera i jest
gwarantem wysokiej jakości świadczenia
usług w zakresie pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych.
Na początku poprzedniej kadencji spotkaliśmy się z wieloma przypadkami wniosków o ukaranie naszych członków. Były
to zgłoszenia od powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z tytułu zaniedbywania obowiązków, niedopełnienia właściwych
procedur, niezgodności projektu z tym, co zostało wykonane. To dało nam mocny impuls do tego, by uświadomić nasze środowisko,
jak ogromna jest odpowiedzialność zawodowa z tytułu lekceważenia obowiązków. Podjęliśmy trud zorganizowania spotkań
w powiatach. Jego uczestnicy dowiedzieli się od prawnika, jakie zadania ciążą na kierowniku budowy, projektancie, inspektorze
nadzoru i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie. Na tych szkoleniach obecni byli także kierownicy budów, ludzie
z ogromnym doświadczeniem, którzy podzielili się swoja wiedzą praktyczną i spostrzeżeniami.
To uporządkowanie, usystematyzowanie wiedzy przyniosło efekty. Widać to po mniejszej liczbie wniosków od powiatowych
inspektoratów nadzoru budowlanego, a także po spadku liczby spraw u rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz w sądzie
dyscyplinarnym.
Dlatego zamierzamy kontynuować tę działalność. Także nasz zjazd okręgowy postanowił, że dotarcie do naszych członków
z przesłaniem o standardach wykonywania zawodu, jest ważnym zadaniem na najbliższe lata. Jest to zgodne z postanowieniami
XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obecni na nim delegaci podjęli
uchwały o tym, jak istotną rolę ma do wykonania osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną, ale z drugiej strony, jak ważnym
elementem jest dokształcanie, czyli zdobywanie dodatkowej wiedzy, uzupełnianie jej, by w czasach zmieniających się technologii,
nowoczesnych materiałów i sposobów zarządzania cały czas być na bieżąco, i żeby swoje obowiązki wypełniać właściwie, na wysokim
poziomie.
Uchwała dotycząca zasad prowadzenia działalności kształceniowej przez Izbę jest zbieżna z procedowanymi
rozstrzygnięciami w zakresie ustawy o zawodzie inżyniera. Kwestia właściwego wypełniania obowiązków zawodowych jest jedną
z najważniejszych ról samorządu zawodowego. Równie ważne jest dbanie o stałe doskonalenie zawodowe. Myślę, że te dwa problemy
stoją przed nami, jako ważne zadanie na nową kadencję.
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie podejmowała i inicjowała wiele przedsięwzięć,
ale chciałbym, żeby również nasze środowisko, Koleżanki i Koledzy, powiedzieli nam, co Wam przeszkadza w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych. Ten kontakt i przepływ informacji jest dla nas niezwykle istotny, zwłaszcza teraz, kiedy trwają
prace nad ustawą o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. Projekt dokumentu, który ostatnio otrzymaliśmy z Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju do wstępnego opiniowania kwestionuje możliwości, jakie ma inżynier z uprawnieniami budowlanymi.
W związku z powyższym rola moja oraz innych przedstawicieli wybranych przez nasz samorząd do władz okręgowych i krajowych,
to mówienie głośno, że nie wszystkie proponowane regulacje są dobre dla naszego środowiska.
To najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nami w związku z rozpoczynającą się kadencją, choć zadań do realizacji jest
o wiele więcej. Zapraszam do śledzenia informacji o bieżących wydarzeniach z życia naszej Izby na stronie internetowej naszego
samorządu oraz w kwartalniku „Biuletyn Świętokrzyski”. Jednocześnie raz jeszcze zachęcam Koleżanki i Kolegów do kontaktu z nami.

Wojciech Płaza
Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
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Aktualności
Czerwcowe
posiedzenie
Okręgowej Rady

Podsumowanie wydarzeń po 18 kwietnia,
omówienie aktualnych tematów, a także
planów na najbliższy czas. 20 czerwca
odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Przewodniczący poszczególnych
komisji przedstawili informacje na temat
najważniejszych wydarzeń, w których
brali udział.
Wiosna jak, jak co roku upłynęła pod
znakiem egzaminów kwalifikacyjnych.
Sesję egzaminacyjną podsumował
Andrzej Pieniążek, przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W Kielcach z egzaminem pisemnym
zmierzyło się 168 osób. Z tego grona 20
nie zdało testu.
– Do egzaminu ustnego przystąpiło
189 osób. Wśród nich było 41, które
wcześniej nie zdały egzaminów lub
z różnych przyczyn je przełożyły. Część
ustną zdało 148 – wymieniał Andrzej
Pieniążek.
Zdawalność egzaminu ustnego
w województwie świętokrzyskim
wyniosła 78 procent. – To trochę więcej
niż w ubiegłej sesji, ale mieścimy się w
średniej krajowej – zaznaczył Andrzej
Pieniążek.
Podczas posiedzenia, dyrektor Biura
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, Wiesława
Sobańska przedstawiła stan liczby
członków Izby w czerwcu. Dane
prezentowały się następująco: ogółem –
6807, aktywnych – 4050. Z kolei skarbnik
Izby, Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
zdała sprawozdanie z wykonania budżetu
na dzień 31 maja 2018 roku.

Na zdjęciu: Tomasz Marcinkowski,
zastępca przewodniczącego Rady
oraz Tadeusz Durak, członek Rady.
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Trwają zapisy
na szkolenia

„Komfort akustyczny a wymagania
prawne” oraz „Sprawdzone systemy
betonowe w kanalizacji i drogownictwie”
– to propozycja dwóch szkoleń, na które
zaprasza Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa. Zapisy jeszcze
trwają.
Pełny temat pierwszego szkolenia
brzmi: „Komfort akustyczny,
a wymagania prawne – nowe przepisy
normalizacyjne z zakresu ochrony
przeciwdźwiękowej budynków.
Podstawowe pojęcia z zakresu akustyki
budowlanej”. Odbędzie się ono w Sali
Konferencyjnej Biura Izby w Kielcach,
przy ulicy Leonarda.
Zajęcia, które poprowadzi
dr inż. Agata Szeląg z SzA Pracowni
Akustycznej, będą się składały z części
wykładowej oraz warsztatowej. W tej
drugiej uczestnicy zajmą się studium
przypadku – projekt akustyczny budynku:
ochrona przeciwdźwiękowa
pomieszczeń/ochrona przed hałasem
pogłosowym.
Drugie szkolenie – „Sprawdzone
systemy betonowe w kanalizacji
i drogownictwie” ŚOIIB organizuje
wspólnie z Polskim Zrzeszeniem
Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Kielcach. Odbędzie się
w Zakładzie Produkcyjnym PV Prefabet
Kluczbork S.A. we Włocławku. Szkolenie
poprowadzą: Piotr Kępa oraz Krystian
Stefan (Prefabet Kluczbork).
Szczegóły obu szkoleń w ŚOIIB.
Terminy zostaną ustalone i podane
po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby
uczestników.
Budownictwo wśród
najchętniej
wybieranych kierunków

Dwie osoby na jedno miejsce.
Budownictwo znalazło się wśród
najbardziej popularnych kierunków
studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.
W czołówce uplasowało się zaraz
po informatyce, która od lat jest
najbardziej obleganym kierunkiem
w kieleckiej uczelni technicznej. 1 sierpnia
ruszył nabór uzupełniający. Potrwa
do 18 września.

W ofercie Politechniki
Świętokrzyskiej na rok akademicki
2018/2019 nie pojawiły się nowe
kierunki, ale za to zaproponowano cztery
nowe specjalności. Dwie z nich
na budownictwie. Są to: modelowanie
informacji o budynku oraz inżynieria
proekologiczna. Pieniądze na ten cel
uczelnia otrzymała z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Pożegnaliśmy
Jerzego Adamskiego

8 sierpnia zmarł nasz Kolega,
mgr inż. Jerzy Adamski. Miał 79 lat. Msza
święta żałobna odbyła się 16 sierpnia w
kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża
w Kielcach. Po uroczystości kondukt
żałobny udał się na cmentarz w Cedzynie.
Mgr inż. Jerzy Adamski był
współzałożycielem Świętokrzyskiej
Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa, zresztą aktywnie też działał
w jej organach, pełniąc funkcje:
przewodniczącego komisji do spraw
doskonalenia zawodowego, członka
Prezydium Okręgowej Rady, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej, delegata
na okręgowy zjazd ŚOIIB. Został
odznaczony Złotą i Srebrną Odznaką
Honorową Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Był osobą niezwykle aktywną
zawodowo. W 1992 został dyrektorem
naczelnym Związku Komunalnego
Wodociągów i Kanalizacji, a kiedy w 1997
roku Związek przekształcił się
w Wodociągi Kieleckie objął stanowisko
prezesa. Był wiceprezydentem
Staropolskiej Izby PrzemysłowoHandlowej w Kielcach, przez dwie
kadencje radnym Rady Miasta
w Kielcach, prezesem Polskiej Fundacji
Technik Bezwykopowych, przez wiele lat
był także związany z Polskim Zrzeszeniem
Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Ś.P. Jerzy Adamski był również
społecznikiem. W czasie stanu wojennego
opiekował się rodzinami internowanych,
był działaczem opozycji demokratycznej.
Należał go grona współzałożycieli
Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego
w Kielcach.

Aktualności

Gorące tematy
na lipcowym
posiedzeniu prezydium

Echa XVII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
zdominowały posiedzenie prezydium
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, które odbyło
się w środę, 18 lipca, w Kielcach. Podczas
spotkania omówione zostały również
bieżące sprawy. Sporo miejsca
poświęcono dyskusji na temat ustawy
o architektach i inżynierach
budownictwa.
Posiedzenie poprowadził
przewodniczący Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, Wojciech
Płaza. Przedstawił on skład prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa na V kadencję,
przypadającą na lata 2018-2022. Rada
ukonstytuowała się 11 lipca. Zasiedli
w niej: Zbigniew Kledyński
z Mazowieckiej Izby – prezes, Zygmunt
Rawicki z Małopolskiej Izby i Andrzej
Pawłowski z Dolnośląskiej Izby –
wiceprezesi, Danuta Gawęcka – sekretarz,
Tomasz Piotrowski – zastępca sekretarza,
Andrzej Jaworski – skarbnik, zastępca
skarbnika – Dariusz Karolak oraz Gilbert
Okulicz-Kozaryn i Józef Kluska –
członkowie prezydium.
Praca w komisjach
- Prezes Kledyński omówił zasady pracy,
którą widziałby i prosił o aktywność
w takich komisjach i zespołach, które
funkcjonowały i chciałby, żeby
funkcjonowały nadal – relacjonował
Wojciech Płaza. – Są to: komisja prawnoregulaminowa, komisja wnioskowa,
komisja ustawicznego doskonalenia
zawodowego, komisja medalu

Na zdjęciu: Tomasz Marcinkowski,
zastępca przewodniczącego Rady
oraz Tadeusz Durak, członek Rady.

honorowego, komisja do spraw wyrobów
budowlanych, zespół do spraw zakupu
siedziby izby, komisja do spraw
współpracy z zagranicą, zespół do spraw
BIM, który jest zespołem mającym na celu
wdrożenie w środowisku nowoczesnych
zasad modelowania i projektowania.
Profesor Kledyński zaproponował
również powstanie zespołu do spraw tak
zwanego funduszu spójności. Profesor
wspomniał, że chciałby też stworzyć
zespół do spraw współpracy ze
stowarzyszeniami naukowo –
technicznymi oraz organ do spraw
współpracy z samorządami zawodowymi,
żeby razem działać, na rzecz wspólnego
dobra.
Dobry wynik
Delegaci ze Świętokrzyskiego obecni na
XVII Krajowym Zjeździe
Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
pozytywnie ocenili to wydarzenie.
W organach krajowych znalazło się
czterech przedstawicieli z naszego
regionu. – To dobry wynik, jak na tak
niedużą Izbę, jak nasza - zaznaczył prezes .
Zjazd był ważnym, ale nie jedynym
tematem poruszanym podczas
środowego posiedzenia prezydium.

Bieżące tematy
Wśród bieżących spraw, jednogłośnie
przegłosowano uchwałę o udzieleniu
pomocy finansowej jednemu z członków
Izby.
Poruszona została również kwestia
organizacji Dnia Budowlanych.
Uroczystość odbędzie się 21 września,
w Hotelu Sarmata w Sandomierzu.
A na dzień 1 lipca 2018 roku
Świętokrzyska Izba Inżynierów
Budownictwa liczyła 6813 członków,
w tym 4031 aktywnych.

Kurs z BIM-u
dla członków Izby

Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa we współpracy
ze Staropolską Izbą PrzemysłowoHandlową planuje uruchomić szkolenia
z zakresu BIM-u. Rozmawiali o tym
szefowie obu organizacji podczas
spotkania, do którego doszło 18 lipca.
Uczestniczyli w nim:
przewodniczący Okręgowej Rady –
Wojciech Płaza, prezydent Staropolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej – Cezary
Tkaczyk oraz przewodniczący Komisji
Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego – Grzegorz Świt.
- Jesteśmy na etapie przygotowania
oferty, w której Izba byłaby
organizatorem szkoleń dla członków
Okręgowej Izby Inżynierów, zaś
Staropolska Izba mogłaby wspierać te
działania poprzez dofinansowanie
zdobywania tych kwalifikacji – mówi
Wojciech Płaza.
Jednym z najbardziej aktualnych
tematów jest BIM, czyli modelowanie
informacji o budynku.
- Stosowanie technologii BIMowskiej w projektowaniu, potem
w procesie realizacji inwestycji,
a następnie eksploatacji jest w chwili
obecnej wyzwaniem dla wielu biur
projektowych, dla wielu inżynierów –
mówił Wojciech Płaza. – Chcemy
stworzyć członkom naszej Izby
możliwość poznawania tej technologii, ale
samo oprogramowanie jest bardzo
kosztowne. Dlatego podjęliśmy rozmowy
ze Staropolską Izbą-Handlową, aby
można było wykorzystywać środki unijne
na dofinansowanie kursu.
Ze względu na wysoką cenę
oprogramowania niezbędnego do
technologii BIM, szkolenie nie będzie
darmowe, ale pracodawcy, którzy skierują
swoich pracowników na kurs, otrzymają
dofinansowanie w wysokości 80 procent
kosztów szkolenia.
- To spotkanie otwiera ścieżkę
przygotowania programu szkolenia,
oszacowania kosztów, a potem będziemy
wychodzić do środowiska, poszukując
partnerskich układów z pracodawcami –
naszymi członkami – mówił po spotkaniu
Wojciech Płaza.
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Nowe otwarcie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
Wybór nowych władz na lata 2018-2022 oraz ocena działalności samorządu zawodowego inżynierów
w 2017 roku – to główne punkty XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w dniach 29-30 czerwca w Warszawie.

W XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
uczestniczyła siedmioosobowa grupa delegatów ze Świętokrzyskiej Izby: Tomasz Marcinowski,
Tadeusz Durak, Wojciech Płaza, Małgorzata Sławińska, Dariusz Adamek, Andrzej Pieniążek i Stefan Szałkowski.

Krajowy Zjazd, zgodnie
z zapisem w statucie Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, jest
najwyższym organem samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa.
Uczestniczą w nim przedstawiciele
wszystkich rad okręgowych. W gronie
obecnych na Zjeździe niemal 200
delegatów z całej Polski, znalazła się
siedmioosobowa grupa ze
Świętokrzyskiego, w składzie: Dariusz
Adamek, Tadeusz Durak, Tomasz
Marcinowski, Andrzej Pieniążek,
Wojciech Płaza, Małgorzata Sławińska
i Stefan Szałkowski.

Delegaci ze Świętokrzyskiego podczas obrad.

Wybory nowego prezesa
XVII Krajowy Zjazd był zjazdem
sprawozdawczo-wyborczym. Po
odbywających się wiosną wyborach
nowych władz w okręgach, przyszedł czas,
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by wyłonić władze Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa na V kadencję,
czyli na lata 2018-2022.
Wyborom, jak i samemu głosowaniu
towarzyszyły ogromne emocje delegatów.
Największe zainteresowanie budziło
jedno pytanie: kto zajmie miejsce po
prezesie Andrzeju Rochu Dobruckim,
którego druga kadencja na najwyższym
stanowisku w Krajowej Radzie Izby
Inżynierów Budownictwa dobiegła
końca. Do walki stanęło dwóch
kandydatów związanych z Mazowiecką
Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa: Mieczysław Grodzki oraz
Zbigniew Kledyński, który w poprzedniej
kadencji Krajowej Rady, pełnił funkcję
wiceprezesa.
O wyborze zwycięzcy przesądziły
wyniki tajnego głosowania. Mieczysław
Grodzki otrzymał poparcie 86 delegatów,
zaś Zbigniew Kledyński – 107 i to on przez
najbliższe cztery lata będzie prezesem
Krajowej Rady.
Delegaci ze Świętokrzyskiej Izby
w Radzie i Komisjach
Pierwszego dnia obrad wyłoniono także
przewodniczących poszczególnych

komisji. Krajowej Komisji Rewizyjnej
szefować będzie Urszula Kallik. Zastąpi
Tadeusza Duraka ze Świętokrzyskiej Izby,
który piastował to stanowisko
w poprzedniej kadencji.
Na przewodniczącego Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa
Latoszka, przewodniczącym Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego został Marian
Zdunek, zaś funkcję Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej obejmie Agnieszka Jońca.
Podczas drugiego dnia zjazdu
wybrano członków Krajowej Rady.
W 42-osobowym gremium znaleźli się
Tadeusz Durak i Wojciech Płaza
ze Świętokrzyskiej Izby. Także w tajnym
głosowaniu ustalony został skład
poszczególnych Krajowych Komisji.
W Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
zasiądzie między innymi Stefan
Szałkowski, a w Krajowym Sądzie
Dyscyplinarnym – Małgorzata Sławińska,
oboje z naszego regionu.
Absolutorium, budżet i program
Wybory nowych władz zdominowały
XVII Krajowy Zjazd, ale nie tylko one
znalazły się w programie. Podczas obrad
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa uzyskała absolutorium.
Został też przyjęty budżet na 2018 rok, jak
również program działań Polskiej Izby
na kadencję 2018-2022.
Delegaci, większością głosów,
opowiedzieli się także za przyjęciem
regulaminu w sprawie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych inżynierów
budownictwa.

Obrady XVII Krajowego Zjazdu otworzył prezes Krajowej
Rady PIIB, Andrzej Roch Dobrucki.

Nie zabrakło gości. Wśród nich był Artur Soboń
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

-Obowiązek stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych członków
samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa wynika z obowiązujących
aktów prawnych – mówił profesor
Andrzej Podhorecki. – Stałe podnoszenie
tych kwalifikacji zawodowych jest
podstawą i gwarancją profesjonalnego
wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, co
jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu
i rangi zawodu inżyniera budownictwa,
jako zawodu zaufania społecznego.
Głosowanie poprzedziła dyskusja.
Choć obowiązek kształcenia
ustawicznego dziś wydaje się
koniecznością, to przyjęcie regulaminu
było ważne z jeszcze jednego powodu:
- Ten dokument musimy przyjąć, żeby
ktoś nie przyjął za nas jakiegoś innego –
ostrzegał jeden z delegatów, Tadeusz
Ponisz z Dolnośląskiej Izby.
Sprzeciw delegatów
Aktualnych i gorących tematów było
więcej. Odnosząc się do trwających prac
nad projektem ustawy o architektach
i inżynierach budownictwa, delegaci
XVII Krajowego Zjazdu SprawozdawczoWyborczego wyrazili stanowczy sprzeciw
w sprawie dezintegracji profesji architekta
i inżyniera budownictwa.
-Sztuczne i nieznajdujące
uzasadnienia rozdzielenie tych zawodów
będzie miało negatywne konsekwencje
dla przebiegu procesu inwestycyjnego,
nad którym nadzór sprawuje obecnie
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
a w konsekwencji dla jakości dzieła
inżynierskiego (…). Wobec braku
uzasadnienia dla rozdzielenia regulacji
ustawowych dla zawodu architekta
i inżyniera budownictwa nie zgadzamy się
na przedmiotowe działania, uznając je za
szkodliwe nie tylko dla przedstawicieli
tych zawodów i odbiorców ich usług, ale
przede wszystkim dla jakości oraz

Podczas zjazdu wybrano władze PIIB na nową kadencję. Po raz pierwszy tajne głosowanie odbyło się w nowej
formule, w specjalnych kabinach.

bezpieczeństwa tworzonego obiektu
budowlanego – czytamy w stanowisku.
Dwa dni pracy
W Zjeździe, w pierwszej jego części,
udział wzięli zaproszeni goście. Wręczone
zostały także medale i odznaki honorowe
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Natomiast ustępujący prezes, Andrzej
Roch Dobrucki, otrzymał tytuł
Honorowego Prezesa.
Nad sprawnym przebiegiem obrad
czuwał sztab ludzi, w tym również
członkowie komisji zjazdowych.

W dwóch z nich zasiedli delegaci
zeŚwiętokrzyskiego. W Komisji
Skrutacyjnej pracował Dariusz Adamek,
natomiast w Komisji Uchwał i Wniosków
– Tomasz Marcinowski.
Nad sprawnym przebiegiem obrad
czuwał sztab ludzi, w tym również
członkowie komisji zjazdowych.
W dwóch z nich zasiedli delegaci
ze Świętokrzyskiego. W Komisji
Skrutacyjnej pracował Dariusz Adamek,
natomiast w Komisji Uchwał i Wniosków
– Tomasz Marcinowski.
Fot. D. Klusek

Tadeusz Durak ze Świętokrzyskiej Izby w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Kwiatami powitał na tym stanowisku swoją następczynię, Urszulę Kallik.
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Stery w nowych rękach
Prezes Andrzej Roch Dobrucki przekazał władzę swojemu następcy
Profesor Zbigniew Kledyński nowym
prezesem Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Został wybrany na to
stanowisko, na V kadencję, czyli na lata
2018-2022, podczas XVII Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.
Jego kontrkandydatem był Mieczysław
Grodzki.

Profesor Zbigniew Kledyński został wybrany prezesem
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na
kadencję 2018-2022. Poparła go większość delegatów.
Zdobył 107 głosów.

Przez osiem lat, a więc przez dwie
kadencje Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa kierował prezes Andrzej
Roch Dobrucki.
– Był to okres dynamicznych zmian
na wielu polach naszej działalności, które
miały wpływ na wykonywanie przez nas
zawodu inżyniera budownictwa,
budowanie prestiżu i pozycji polskich
inżynierów oraz umacnianie naszego
samorządu. Był to dla mnie czas
wyjątkowy, bardzo aktywny, pełen
różnych wyzwań i kontaktów z ludźmi.
Wiele udało nam się zrealizować
z programu założonego na tę kadencję,
wiele jeszcze przed nami. Trudno
pogodzić interesy wszystkich członków,
grupy liczącej ponad 115 tysięcy osób.
Uważam jednak, że przekazuję ster
kierowania Izbą z dobrej, wypracowanej
przez lata pozycji – ocenił w swoim
wystąpieniu prezes Dobrucki.
Ten ster obejmie profesor Zbigniew
Kledyński. Tak w tajnym głosowaniu
zadecydowali delegaci na XVII Krajowy
Zjazd. Opowiedziało się za nim 107 osób.
Drugim kandydatem był Mieczysław
Grodzki, który zdobył 86 głosów.
Zanim jednak odbyło się
głosowanie, obaj kandydaci krótko
przedstawili swój program na najbliższą
kadencję oraz odpowiedzieli na pytania
delegatów.
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Zbigniew Kledyński ma 60 lat. Jest
absolwentem Politechniki Warszawskiej.
Specjalizuje się w budownictwie
hydrotechnicznym i inżynierii wodnej.
Profesor nauk technicznych, pracownik
Politechniki Warszawskiej. W latach
2012-2016 był prorektorem do spraw
ogólnych tej uczelni. Od ponad roku
piastuje stanowisko przewodniczącego
Sektorowej Rady do spraw Kompetencji
w Budownictwie, zaś od kilku miesięcy
jest członkiem zespołu ministerialnego,
powołanego przez Ministra Inwestycji
i Rozwoju do przygotowania założeń
procesu inwestycyjno-budowlanego.
Na liście licznych aktywności profesora
Kledyńskiego jest także udział w Radzie
Programowej Instytutu Techniki
Budowlanej. Z Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa jest związany od początku
istnienia tej organizacji, w kadencji
2014-2018, pełnił funkcję wiceprezesa.

Do walki o najwyższe stanowisko w PIIB stanęło dwóch
kandydatów związanych z Mazowiecką Izbą:
Mieczysław Grodzki oraz Zbigniew Kledyński.

Po ogłoszeniu wyników, prezeselekt powiedział:
- Bardzo dziękuję za ten wybór,
dziękuję także koledze Mieczysławowi
Grodzkiemu za stworzenie silnej
konkurencji – podkreślał. – Przed
wyborami padło wiele zapewnień,
deklaracji, zobowiązań. Sam je składałem,
ale słyszałem je też z grona koleżanek
i kolegów. Teraz oczekuję, że
w zmaganiach z rozlicznymi problemami,
jakie stoją przed naszą Izbą, uzyskam
waszą realną pomoc i to niezależnie od
tego, kto, jak głosował. Polska Izba
potrzebuje was wszystkich, a ja dołożę
wszelkich starań, żeby wasze talenty,
wasze możliwości, kompetencje dobrze
wykorzystać dla dobra naszego
samorządu.
Fot. D. Klusek

Wiedza musi

Rozmowa z profesorem Grzegorzem
Świtem, przewodniczącym komisji do
spraw ustawicznego kształcenia
zawodowego w Świętokrzyskiej
Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa

Podczas XVII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa
delegaci przyjęli regulamin dotyczący
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
inżynierów budownictwa. Choć
regulamin został przyjęty, to
głosowanie poprzedziła gorąca
dyskusja.
Regulamin wzbudzał bardzo duże
kontrowersje, chociażby dlatego, że
w pierwszej wersji wprowadzonych zmian
pojawił się zapis wymuszający na
członkach izby pewne typy zachowań, jak
na przykład udział w obowiązkowych
szkoleniach, które odbywałyby się raz do
roku. To nastręczałoby pewne trudności,
szczególnie dla osób, które pracują
w firmach, działających na terenie całej
Polski. Dla tych pracowników
uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych na przykład w ich
właściwej, Świętokrzyskiej Izbie, byłoby
dużym problemem, tym większym, że od
udziału w nich miałoby zależeć, czy
ta osoba, może wykonywać zawód czy nie.
Stąd pojawiły się uzasadnione
wątpliwości. Natomiast wszyscy byli
zgodni co do tego, że kształcenie
ustawiczne jest rzeczą konieczną.
Wszystko się zmienia: technologie,
materiały, sposoby kształcenia. Człowiek,
który 10-15 lat temu skończył studia, bez
dodatkowych kursów, szkoleń, nie jest
w stanie w sposób prawidłowy
wykonywać swojej pracy.
Inżynier budownictwa to zawód
zaufania publicznego. W wielu
profesjach, na przykład u lekarzy, czy
prawników, są regulacje dotyczące
podnoszenia kwalifikacji. Budowlańcy
takich zapisów nie mają.
Na dzisiaj rzeczywiście nie mamy, ale
nasze środowisko zauważa taką potrzebę
i czyni pierwsze kroki w tym kierunku. Jest
to zawód zaufania publicznego, ale wiele
osób uważa, że wiedza zdobyta przez nich

nadążać za zmianami
na studiach, ewentualnie praktyka
zdobyta na prowadzonych budowach jest
wystarczająca do tego, by być osobą
kompetentną. Tak nie jest. Jak już
wspomniałem przepisy prawne,
materiały, technologie ulegają tak
szybkim zmianom, że te nawet bardzo
wysokie kwalifikacje zdobyte przed laty,
dziś już nie wystarczają aby nasza praca
była na najwyższym poziomie
merytorycznym.
A to czasami prowadzi do nieszczęścia.
Przez 12 lat byłem rzecznikiem
odpowiedzialności zawodowej i w tej roli
„prowadziłem” wszystkie duże katastrofy
budowlane, jakie się wydarzyły na terenie
województwa świętokrzyskiego. Z tej
perspektywy mam przegląd błędów, które
popełniają inżynierowie bez względu
na wiek, bo tu nie ma reguły. Mówiąc
ogólnie, po pierwsze mści się
niedoinformowanie, szczególnie jeśli
chodzi o konsekwencje podejmowanych
decyzji oraz o zakres pełnionych funkcji,
a po drugie także zbyt duże zaufanie do
swojej wiedzy i umiejętności. Gdybyśmy
chcieli mówić o szczegółach, to głównym
problemem są między innymi:
nieznajomość prawa budowlanego,
dokonywanie w niewłaściwy sposób
wpisów w dzienniku budowy, uleganie
presji inwestorów, albo wykonywanie
prac nie będących w zakresie posiadanych
uprawnień. Często u podłoża tych błędów
leżała właśnie brak wystarczającej wiedzy
wynikającej z szybko zmieniających się
przepisów lub też technologii czy
materiałów.
Mimo to nadal są osoby, które nie
znajdują czasu na dokształcanie się,
albo, co gorsza, nie widzą takiej
potrzeby.
I to jest istotny problem, ale wydaje mi się,
że wcześniej czy później także sam
pracodawca zacznie wymuszać, by jego
pracownicy uczestniczyli w szkoleniach,
jeśli ich niewiedza będzie się wiązała
chociażby z dodatkowymi kosztami
prowadzonych inwestycji.
W jaki sposób można podnosić
kwalifikacje?

Jest szereg form podnoszenia kwalifikacji,
na przykład studia podyplomowe,
szkolenia organizowane przez okręgową
lub krajową Izbę Inżynierów
Budownictwa, uczestnictwo
w konferencjach, jako prelegent, bądź
jako słuchacz, udział w wyjazdach
technicznych, rozszerzenie zakresu
uprawnień budowlanych, czy też czytanie
czasopism branżowych. Opcje są różne,
ale najważniejsza jest chęć. Nie da się
ukryć, że jedne formy dokształcania
są bardziej praco i czasochłonne, a inne
mniej. Dlatego też takie kontrowersje
wzbudzało weryfikowanie podnoszenia
kwalifikacji - to nie zawsze się da –
bo jak to zrobić w przypadku czytania
branżowej prasy?
Jak Świętokrzyska Izba Inżynierów
Budownictwa pomaga swoim
członkom w dokształcaniu się?
Izba ma wiele możliwości, zwłaszcza jeśli

chodzi o organizowanie szkoleń. Stara się
nadążać za różnymi trendami. Wśród
tematów, które chcemy poruszyć
w najbliższym czasie jest między innymi
szkolenie z zakresu BIM-u. W związku
z tym, że chcemy odpowiadać
na zapotrzebowanie członków naszej
Izby, zwracam się do nich z prośbą, by
zgłaszali nam zagadnienia, którymi byliby
zainteresowani, które są ważne
i potrzebne. Swoje propozycje można
kierować do sekretariatu Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. W najbliższym numerze
„Biuletynu Świętokrzyskiego” planujemy
też zamieścić ankietę, która pomoże nam
zbadać te oczekiwania. Musimy jednak
mieć na uwadze to, że zorganizowanie
niektórych szkoleń wiąże się z dużymi
kosztami, których Izba nie zawsze jest
w stanie sama pokryć, dlatego czasami
konieczne jest ich współfinansowanie
przez członków Izby.
Dziękuję za rozmowę.
Fot. Archiwum prywatne

Grzegorz Świt – przewodniczący komisji do spraw ustawicznego kształcenia zawodowego
w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej,
profesor nadzwyczajny tej uczelni, pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury. Obszar
zainteresowań badawczych: diagnostyka konstrukcji inżynierskich, diagnostyka sieci gazowych
i petrochemicznych, zbiorników magazynowych na produkty ropopochodne, emisja akustyczna, materiały
kompozytowe, mosty, badania wytrzymałościowe.
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Oni będą budować kraj
148 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane. Uroczystość odbyła się
w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

- Będziecie pełnić samodzielne
funkcje techniczne i decydować
o kierunku rozwoju budownictwa
w naszym kraju, będziecie wykonywać
zawód zaufania publicznego – mówił
Wojciech Płaza, prezes Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. W poniedziałek, 2 lipca,
148 osób odebrało uprawnienia
budowlane.
- Nadanie uprawnień jest ważnym
elementem życia zawodowego, jakie
państwo ustawą o samorządzie
zawodowym przekazało do realizacji Izbie
Inżynierów Budownictwa - wyjaśnił
prezes Wojciech Płaza.
Egzamin zaliczony
Warunkiem koniecznym, by utrzymać
uprawnienia było zdanie egzaminu. Część
pisemną i ustną w wiosennej, 31. sesji
egzaminacyjnej zaliczyło 148 osób.
Zdawalność wyniosła 78 procent.
Uprawnienia budowlane zostały
wręczone w dziewięciu specjalnościach.
Najliczniej reprezentowana była
specjalność konstrukcyjno-budowlana –
66 inżynierów.

Dominowali panowie, choć wśród
inżynierów pojawiły się też panie.
–Egzaminy były trudne, bo sprawdzały
szeroką wiedzę, a na co dzień
praktykujemy w jakimś wąskim obszarze.
Ale to studia były najtrudniejszym
etapem, a teraz jest czas na to by
podejmować wyzwania, realizować się –
mówiła Agnieszka Gołuchowska, która
odebrała uprawnienia konstrukcyjnobudowlane.
Tradycyjnie Komisja
Kwalifikacyjna wyróżniła osoby, które
najlepiej zdały egzamin ustny.
W pięcioosobowym gronie znaleźli się:
Henryk Gad, Wojciech Rybak, Józef
Kuleszyński ze specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, Michał
Kocznur - specjalność inżynieryjna
kolejowa w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych oraz Karol Ruchomski –
specjalność inżynieryjna drogowa.
Świadkami wydarzenia byli bliscy
uprawnionych, ale także władze
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów
Środowiska, egzaminatorzy,
przedstawiciele władz państwowych
i samorządu województwa w osobach

Komisja Kwalifikacyjna wyróżniła pięć osób, które najlepiej zdały egzamin ustny. Byli to (od lewej):
Karol Ruchomski, Michał Kocznur, Józef Kuleszyński i Henryk Gad oraz nieobecny na uroczystości
Wojciech Rybak. Na koniec uroczystości wszyscy wznieśli symboliczną lampkę szampana.
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posła Artura Gierady, wicewojewody
świętokrzyskiego Andrzeja
Bętkowskiego, wicemarszałka
województwa świętokrzyskiego Jana
Maćkowiaka, a także przedstawiciele
samorządów zawodowych, stowarzyszeń
naukowo-technicznych oraz Politechniki
Świętokrzyskiej.

Dominowali panowie, choć nie brakowało pań. To jedna
z nich, Agnieszka Gołuchowska, która odebrała
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

Ważny zawód
- Fakt, że w tej uroczystości biorą udział
znakomici goście świadczy o tym, jak
ważny zawód wykonujecie, jak ważną
funkcję będziecie pełnić. To w waszych
głowach musi powstać pomysł na obiekt,
jego realizację. To wy musicie
go zaprojektować, wybudować, przekazać
do eksploatacji, a za jakiś czas sprawdzić
jego stan techniczny. W przyszłości
waszym zadaniem będzie też
nadzorowanie praktyk zawodowych
waszych młodszych kolegów – mówił
Andrzej Pieniążek, przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

- To jest okazja nie tylko, żeby wam pogratulować, ale też
złożyć słowa uznania, bo będziecie wykonywać zawód,
od którego dużo zależy – mówił poseł Artur Gierada.

Szef Komisji podkreślał też wagę
nieustannego poszerzania wiedzy
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. –
Pojawiają się nowe materiały,
technologie, nowe sposoby realizacji
inwestycji. Musicie je stosować, wdrażać,
inicjować, ale najpierw musicie je znać –
podkreślił.
Wiedzy nigdy za dużo
O tym, że nauki nigdy dość przekonywał
jeden z wyróżnionych inżynierów, Józef
Kuleszyński. – Na plac budowy wszedłem
w 1970 roku. Mam na swoim koncie
48 lat pracy – zaznaczył. – W tym czasie
można się wiele samemu nauczyć, ale też
wiele nauczyć innych. Jest wielu
inżynierów, którzy przy mnie uczyli się
zawodu.
Podkreślił, że choć jest już
na emeryturze, to wciąż jest osobą czynną
zawodowo. – Robię kolejne uprawnienia,
które mogą się przydać, bo wiedzy nigdy
za dużo. Każdy plac budowy jest inny. Nie
było budowy, która by mnie czymś nie
zaskoczyła, dlatego w wielu sytuacjach
zachowuję niepewność młodego
człowieka. Rutyna może być rzeczą
zgubną – mówił Józef Kuleszyński.
Między innymi do ustawicznego
rozwoju zobowiązują też słowa przysięgi,
która została złożona przez inżynierów:

dążyć do rozwoju cywilizacyjnego
społeczeństwa i współtworzyć jego
kulturę, stale podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe, kierować się dobrem
publicznym oraz zasadami uczciwości
zawodowej i osobistej, przestrzegać zasad
bezpieczeństwa budowli i procesów
budowlanych.

- Życzę wam żebyście realizowali budowy śmiałe, gdzie
będziecie mogli pokazywać swoją kreatywność
i profesjonalizm, ale też byście mieli satysfakcję z tego,
że zmieniacie ten kraj – podkreślił Jan Maćkowiak,
wicemarszałek województwa.

- Będziecie wykonywać zawód bardzo odpowiedzialny
i bardzo potrzebny naszej Ojczyźnie. Życzę wam, żebyście
byli wierni rocie ślubowania, które dziś złożyliście –
zaznaczył wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Wsparcie ze strony Izby
W rozwoju zawodowym pomoc oferuje
Izba Inżynierów Budownictwa. Zresztą
zakres jej działania jest o wiele szerszy,
o czym mówił prezes Wojciech Płaza.
- Prawo budowlane mówi,
że pełnienie określonych w nim funkcji
jest możliwe, jeśli dany wykonawca,
inżynier jest członkiem samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa.
W naszym przypadku jest to Izba

Inżynierów Budownictwa. W skali kraju,
po 15 latach funkcjonowania Izby, jest nas
około 116 tysięcy, a w Świętokrzyskiej
Izbie – 4050 osób. Jest to rzesza różnych
specjalności, która prowadzi procesy
inwestycyjne – wyjaśnił. Dodał też, że Izba
między innymi pomaga swoim członkom
w podnoszeniu kwalifikacji, oferuje
pomoc finansową, prawną, ale też
sprawuje nadzór nad należytym
wykonywaniu zawodu.
Uroczystość była zwieńczeniem
31 sesji egzaminacyjnej w Izbie
Inżynierów Budownictwa. Od 2003 roku
w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa uprawnienia
zdobyło 2888 osób.
Fot. D. Klusek

Uprawnienia wręczali: Wojciech Płaza – prezes ŚOIIB oraz Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Tu dokument odbiera Wojciech Dwojewski.
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Browar Saskich odzyskuje dawny blask
W odremontowanym budynku swoje miejsce znajdąostrowieckie instytucje kultury
Dawny Browar Saskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim nabiera balasku.
W połowie grudniu zakończy się jego
remont a budynek zajmą instytucje
kultury, które zyskają nowoczesne
siedziby w historycznym miejscu.
To jedna z najdroższych
i największych inwestycji realizowanych
w mieście w ostatnich latach. Browar
powstał w 1908 roku a produkcja piwa
została zakończona w latach 70-tych
XX wieku. Część budynków została
przeznaczona na cele kulturalne między
innymi na siedzibę Biura Wystaw
Artystycznych.
Władze Ostrowca przygotowując
remont chciały odtworzenia dawnego
wyglądu budynków, jednak nie wszystko
udało się uratować, ponieważ część
elementów uległa zniszczeniu i tylko
można było je wyburzyć i zastąpić
nowymi.

Ściany i stropy musiały zostać wzmocnione.

Stan początkowy
- Gdy przystępowaliśmy do prac wszystko
było wielką niewiadomą.
Po wygraniu przetargu zleciliśmy
ekspertyzę stanu browaru, dopiero ona
wykazała, które elementy można

zachować i odnowić, a które trzeba
wyburzyć – informuje Józef Synowiec,
kierownik budowy z firmy MTM
Budownictwo z Tarnowa. - Niektóre
budynki były w dużo gorszym stanie, niż
początkowo przypuszczano. 40 procent
drewnianych konstrukcji zgniło, posadzki
się zapadły.
Jeden z budynków, po stronie
południowej, została całkowicie
rozebrany ze względu na fatalny stan
techniczny i został odtworzony w takim
kształcie, jak był przed rozbiórką.
Budynek, który zajmie biblioteka
został zachowany, ale rozebrano dach
i część innych elementów a ściany i stropy
wzmocniono, aby mogły udźwignąć
księgozbiór biblioteki.
Inwestycja przebiega zgodnie
z planem. Zakres prac jest bardzo duży,
ale roboty idą szybko i sprawnie, ponieważ
co dziennie na budowie pracuje od 70
do 80 pracowników.
Zaawansowane prace
Roboty konstrukcyjne i murowe są na
ukończeniu. W budynkach postawione
nowe ściany, zrobione nowe wylewki,
wstawione nowe, stylowe okna.
- Wykonane są instalacje elektryczne
i wentylacja. Zaawansowane są także
roboty wykończeniowe. Kończy sie
montaż sufitów podwieszanych. Niektóre
pomieszczenie są już malowane. Trwają
prace przy konstrukcji dachu, nowe
pokrycia są na 2 z 8 segmentów. W trakcie
są także roboty elewacyjne, które
są bardzo ciekawe. Inwestor, czyli Urząd
Miasta w Ostrowcu chce, aby elewacje
wyglądała jak kiedyś, czyli była wykonana

ze starej cegły, ale to nie jest proste
zadanie – tłumaczy. – Musimy ją wydobyć
spod starych tynków, którymi kiedyś
została pokryta. Skuwamy je
i zdejmujemy stary styropian. Większość
elewacji będzie miała taki wygląd, tylko
25 procent będzie lekka, mokra.
Dodaje, że podczas prac
zastosowano tradycyjne technologie. –
Tylko przy ocieplaniu budynku
zastosowaliśmy nowoczesną metodę.
Skoro elewację ma stanowić stara cegła,
więc ocieplenie mogliśmy położyć tylko
od wewnątrz – tłumaczy. –
Zastosowaliśmy płyty z pianki
poliuretanowej.
Nowoczesny ośrodek kultury
Rozpoczęło się także zagospodarowanie
terenu wokół Browaru. - Większość
podbudowy pod drogi jest gotowa.
Na początku września rozpoczniemy
układanie krawężników i nawierzchni
na jezdniach – informuje.
Po modernizacji Browaru Saskich
Miejskie Centrum Kultury zajmie część
budynku przy ulicy Siennieńskiej
z pracowniami i dwoma salami
wielofunkcyjnymi. Biuro Wystaw
Artystyczny pozostanie w dotychczas
zajmowanej części, powiększy się o salę
ekspozycyjną i magazyn do składowania
zbiorów. Miejska Biblioteka Publiczna
będzie zajmować trzy kondygnacje
w budynku od strony ulicy Siennieńskiej.
Znajdą się tam czytelnie, księgozbiór,
kącik dla dzieci i dorosłych. Będzie też
miejsce do słuchania płyt audio
i audiobooków.
Fot. archiwum prywatne

Józef Synowiec – kierownik budowy.
Ukończył Politechnikę Krakowską,
Wydział Inżynierii Lądowej. Pracował
jako kierownik budowy głównie przy
budowie pływali: w Żyrardowie,
Niepołomicach, Oławie, a także hali
widowiskowo-sportowej w Nysie. Był
zatrudniony między innymi w firmach
Budimex, AMB Solit, Skanska.
Wizualizacja pokazuje, jak inwestycja ma wyglądać po zakończeniu prac.
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Unimax świętuje tysiąc sprzedanych mieszkań w 6 lat
Jeszcze w tym roku ruszy budowa następnego etapu Osiedla Legionów – jednej z najciekawszych kieleckich inwestycji
deweloperskich ostatnich lat. Spółka Unimax Development uzyskała właśnie prawomocne pozwolenie na budowę
kolejnych prestiżowych apartamentowców. Firma obchodzi też mały jubileusz, sprzedała tysięczne mieszkanie.
Pierwszy etap inwestycji jest
w końcowej fazie realizacji, a wchodzące
w jego skład budynki można już podziwiać
przy ulicy Ściegiennego, naprzeciwko
Wojewódzkiego Domu Kultury. Według
Michała Kubickiego, prezesa Unimax
Development, budowa zacznie się
najprawdopodobniej już na przełomie
września i października.
Architektura i kolorystyka
Natomiast w ramach II etapu Osiedla
Legionów powstaną dwa pięciopiętrowe
budynki, w których znajdzie się łącznie
140 mieszkań o metrażach od 30 do 101
metrów kwadratowych. Na parterze
jednego z apartamentowców
przewidziane są 4 lokale usługowe
o powierzchni od 38 do 127 metrów
kwadratowych. Pierwsi mieszkańcy będą
mogli się wprowadzać w pierwszym
kwartale 2020 roku.
Osiedle Legionów ma znakomitą
lokalizacją, niebanalną architekturą
i jakością zastosowanych materiałów. –
Architektura wyróżnia nasze osiedle.
Kolorystyka jest zdecydowana, elewacja w
kolorze piaskowca połączona
z kontrastowymi oknami w kolorze
antracytu. Do tego duże balkony
z balustradami z dwóch materiałów, szkło
połączone ze stalowymi prętami. Kolejny
wyróżnik to okna, które są wysokie,
w wielu mieszkaniach od samej podłogi,
w innych szklane są całe ściany. Niektóre
lokale mają szklane wykusze. Dzięki temu
mieszkania wydają się optycznie większe –
dodaje Paweł Arabas z Działu Sprzedaży.
Projekt architektoniczny powstał
w kieleckiej pracowni Detan.
1000 umów sprzedaży
Unimax Development większość swoich
projektów realizuje na rynku
warszawskim, ale tysięczne mieszkanie
sprzedano w Kielcach. Ma to wymiar
symboliczny, ponieważ firma jest
kielecka.
Na osiągnięcie okrągłego tysiąca
sprzedanych mieszkań firma
potrzebowała niepełnych sześciu lat.

Utrzymanie tak wysokiego tempa
sprzedaży wymagało z jednej strony
właściwego przygotowania oferty,
a z drugiej zaplecza technicznego
pozwalającego na sprawną realizację
inwestycji. Prezes Michał Kubicki uważa,
że podstawy sukcesu firmy to przede
wszystkim przyjęta strategia rozwoju
i możliwości, jakie daje współpraca
z innymi podmiotami grupy Unimax. –
Rozwijamy się głównie w lokalizacjach
o mniejszym nasyceniu konkurencją.
Pozwala nam to utrzymanie bardzo
atrakcyjnego poziomu cen – podkreśla
prezes.

Spółka nie zamierza zwalniać tempa.
W kwietniu uruchomiła budowę
kolejnego etapu osiedla na warszawskich
Bielanach, w czerwcu rozpoczęła
przygotowania do nowego projektu
na Białołęce, a w Kielcach kontynuuje
osiedle Legionów.
Spółka Unimax Development
w Kielcach jest znana przede wszystkim
z Promenady Solnej, uznawanej
za najbardziej prestiżowy adres w mieście,
a jednocześnie za budynek, który
przeobraził centrum Kielc, doprowadził
do rewitalizacji terenów nad Silnicą.
Fot. materiały prasowe

Jeszcze w tym roku ruszy budowa następnego etapu Osiedla Legionów w Kielcach.

Spółka Unimax Development w Kielcach jest znana przede wszystkim z Promenady Solnej, uznawanej za
najbardziej prestiżowy adres w mieście.
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Ekspresowo do Warszawy
Jesienią zostanie otwarta obwodnica Radomia
Końca dobiegają prace przy
budowie zachodniej obwodnicy
Radomia. Nowy, mierzący prawie
25 kilometrów odcinek drogi ekspresowej
S7 ma być gotowy pod koniec
października 2018 roku. Przyspieszy
on przejazd na trasie Kraków-KielceWarszawa, pozwalając ominąć coraz
bardziej zakorkowane w godzinach
szczytu miasto.
W ramach inwestycji powstaje
obwodnica Radomia o pełnych
parametrach drogi ekspresowej, która
będzie miała 24,65 km długości.
Bezkolizyjny wjazd na drogę ekspresową
będzie możliwy w czterech miejscach,
na węzłach: Radom Północ, Radom
Zachód, Wolanów oraz Radom Południe.
- Węzły Radom Północ i Radom
Południe komunikują nową drogę
ekspresową S7 z istniejącą trasą krajową
nr 7, natomiast węzeł Wolanów drogę
S7 z drogą krajową nr 12 – wyjaśnia
Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik
kieleckiego Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
27 obiektów mostowych
Powstająca trasa ominie Radom
z zachodniej strony. – Była budowana
w nowym śladzie, wcześniej w tym
miejscu nie przebiegała żadna droga, nie
było większych skupisk ludzkich,
co ułatwiło prace – mówi Jacek Słabiak,
Inżynier Kontraktu.
Rozpoczęcie budowy poprzedziło
między innymi rozpoznanie

Obwodnica Radomia ma 24,65 km długości. Ominie miasto z zachodniej strony. Fot. www.s7-radom.pl

archeologiczne, podczas którego
natrafiono na ślady kultury przeworskiej. Wszystkie znaleziska zostały
zabezpieczone – dodaje Jacek Słabiak.
W ciągu nowej drogi powstało
27 obiektów mostowych, w tym:
21 wiaduktów, 4 mosty i 2 kładki dla
pieszych. Najdłuższym obiektem jest
most długości 210 metrów nad rzeką
Radomką.
Kierowcy mają pojechać obwodnicą
jesienią tego roku. – Zakończenie

Inwestycja powstała w nowym śladzie. W ciągu nowej drogi powstało 27 obiektów mostowych.
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inwestycji jest na planowane na
29 października. Do tego czasu
wykonawca powinien zgodnie z umową
uzyskać pozwolenie na użytkowanie tej
drogi – mówi Małgorzata Pawelec-Buras.
Prace zgodnie z planem
Jak wyjaśnia Inżynier Kontraktu, prace
przebiegają zgodnie z planem. Obecnie
trwa układanie warstwy ścieralnej
nawierzchni, natomiast roboty
na ustrojach nośnych obiektów
mostowych są na finiszu – trwają prace
wykończeniowe.
Budowa obejmowała nie tylko
roboty drogowe i mostowe, ale także
roboty branżowe. Większość z nich była
ukończona już w czerwcu bieżącego roku.
W 100 procentach wykonana była
przebudowa kolizji energetycznych
WN, przebudowa linii kablowych
telekomunikacyjnych oraz przebudowa
sieci melioracyjnej, wodociągowej,
gazowej i trakcyjnej.
Wynikający z przetargu koszt
budowy obwodnicy Radomia wynosi
729,4 milionów złotych. Inwestycja
uzyskała dofinansowanie w wysokości

Układanie asfaltu twardolanego na obiekcie
mostowym MS-5, strona lewa.

401,8 milionów złotych z pieniędzy
unijnych w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko. Inwestorem
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, zaś głównym wykonawcą
hiszpańska firma Dragados.
- W ramach inwestycji zostanie
również wyremontowany odcinek
istniejącej drogi krajowej nr 7
od obwodnicy Radomia w stronę
Szydłowca i dwa odcinki od węzłów
Radom Północ i Radom Południe
w stronę miasta, ale poza jego granicami –
dodaje Małgorzata Pawelec-Buras.

Montaż oznakowania pionowego.

Odetchną mieszkańcy Radomia
Na otwarcie nowego odcinka
ekspresówki czeka wielu kierowców,
którzy podróżują trasą S7. – Obwodnica
usprawni drogę z Kielc czy Krakowa
do Warszawy. Dziś przejazd przez Radom
w godzinach szczytu, a zwłaszcza
w piątkowe popołudnie może zająć nawet

Sierpniowe prace na obszarze MOP.

godzinę. Wtedy ruch tranzytowy nakłada
się na ruch lokalny. Teraz tranzyt ominie
miasto, dzięki czemu ulgę odczują także
jego mieszkańcy – podkreśla rzecznik.
Kiedy obwodnica Radomia
zostanie otwarta, pozostanie już tylko
jeden jednojezdniowy ośmiokilometrowy
odcinek na trasie z Kielc do Warszawy. Ale
i to się zmieni. W 2017 roku rozpoczęły się
prace przy budowie drogi ekspresowej
S7 od Skarżyska-Kamiennej do granicy
województw świętokrzyskiego
i mazowieckiego. Tu także inwestorem
jest kielecki oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast
głównym wykonawcą firma Budimex.
Ta budowa ma się zakończyć w 2020 roku.
Na razie trwają prace ziemne
i fundamentowe przy obiektach
mostowych.
Fot. www.s7-radom.pl

Tak na początku sierpnia wyglądał jeden
z odcinków trasy głównej.

Jacek Słabiak – Inżynier Kontraktu przy
budowie obwodnicy Radomia
z ramienia Safege-Suez. Pochodzi
z Radomia. Absolwent budownictwa
w Politechnice Świętokrzyskiej. Pracował
między innymi przy takich inwestycjach
jak: budowa drogi S17, remont
20 kilometrów drogi krajowej nr 2
na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki,
czy przejście nad torami – ulica
Gierdziejewskiego w Warszawie (DK 2).

3/2018 Biuletyn Świętokrzyski

15

Powstanie obwodnica Morawicy
Pierwszy etap inwestycji zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider),
Masfalt i Drogomex

Umowę ze strony oddziału GDDKiA w Kielcach podpisali Krzysztof Strzelczyk i Marcin Niewadził, a ze strony wykonawcy Sławomir Barczak, dyrektor Obszaru Infrastruktury
Mostostal Warszawa S.A.

Docelowo będzie miała
8 kilometrów długości i rozładuje
szczególnie obciążony, w dużej mierze
ruchem tranzytowym, odcinek trasy
łączącej węzeł Kielce Północ, Busko
i Tarnów. Mowa o obwodnicy Morawicy
i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej
nr 73. Dnia 26 lipca została podpisana
umowa na projekt i budowę pierwszego
etapu tej inwestycji.
Umowę w Urzędzie Miasta i Gminy
w Morawicy parafowali za strony
inwestora dyrektor Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Kielcach Krzysztof Strzelczyk i zastępca
dyrektora do spraw ekonomicznofinansowych Marcin Niewadził, a ze
strony wykonawcy Sławomir Barczak,
dyrektor Obszaru Infrastruktury
Mostostal Warszawa S.A.
Poprawi bezpieczeństwo
Mający powstać, a obecnie najbardziej
obciążony ruchem odcinek drogi krajowej
nr 73 Kielce - Busko - Tarnów będzie miał
dwie jezdnie i stanie się drogą klasy GP
(główną o ruchu przyspieszonym).
GDDKiA podpisała umowę na projekt
i budowę obwodnicy Morawicy i Woli
Morawickiej. Pierwszy etap inwestycji
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zrealizuje za blisko 78 ml złotych
konsorcjum firm Mostostal Warszawa
(lider), Masfalt i Drogomex.
Obecny na uroczystości szef
gabinetu politycznego ministra
infrastruktury, Łukasz Smółka
powiedział: - Bardzo się cieszę, że dzięki
podpisanej dziś umowie mieszkańcy
Morawicy i Woli Morawickiej zyskają
obwodnicę, która pozwoli odciążyć
te miejscowości od ruchu tranzytowego.
Inwestycja ta, ujęta w Programie Budowy
Dróg Krajowych, znacznie poprawi
płynność ruchu, bezpieczeństwo
i komfort jazdy.
Odetchną mieszkańcy
Mieszkańcy podkieleckiej gminy już
dawno czekali na tę inwestycję. Przez
Morawicę i Wolę Morawicką przebiega
szczególnie obciążony ruchem odcinek
drogi krajowej nr 73. Na tym fragmencie
trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko
i Tarnów ciężki ruch tranzytowy nakłada
się na wzmożony ruch lokalny, co sprawia,
że w samej Morawicy natężenie ruchu
przekracza nawet 19 tysięcy pojazdów na
dobę!
W ramach pierwszego etapu długo
oczekiwanej inwestycji wybudowana

zostanie dwujezdniowa droga klasy GP
(droga główna o ruchu przyspieszonym)
o długości 4,2 km biegnąca po śladzie
istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od
granic miasta Kielce do granicy
miejscowości Brzeziny i Morawica.
W ramach zadania powstaną cztery
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73
z drogami powiatowymi, kolejne dwa
z drogami gminnymi), kładka dla pieszych
w miejscowości Bilcza oraz drogi
dojazdowe.
Projektuj i buduj
Przebudowana będzie także związana
z drogą infrastruktura. W drugim etapie
inwestycji wybudowany zostanie odcinek
biegnący po nowym śladzie omijający
Morawicę i Wolę Morawicką.
Termin realizacji inwestycji
to 36 miesięcy z doliczeniem okresów
zimowych począwszy od podpisania
umowy. Inwestycja realizowana będzie
w systemie projektuj i buduj, co oznacza,
że wykonawca dokona niezbędnych
aktualizacji projektowych przed
przystąpieniem do robót.
Fot. GDDiA

Budowa idzie
szybko i sprawnie
Na kieleckim Malikowie powstaje kompleks hal magazynowych

Budowa obejmuje hale o powierzchni 36 tysięcy metrów kwadratowych.

- Budowa obejmuje hale
o powierzchni 36 tysięcy metrów
kwadratowych, o konstrukcji
prefabrykowanej, w tym słupy, dźwigary,
dach, doki - rampy wyładowcze, których
dostawcą jest Pekabex. Z punktu
inżynierskiego, nie ma nic nowego, z czym
nie spotkałbym się w swej pracy - mówi
Grzegorz Tymich z Pekabexu, kierownik
budowy pierwszego etapu centrum
logistycznego Panattoni Park, przy ulicy
Malików w Kielcach.
Trudne warunki gruntowe
Utrudnieniem dla wykonawcy stanowiły
trudne warunki gruntowe, ze względu
na zastoiny wody, której poziom wynosił
w niektórych miejscach 10 centymetrów
pod humusem. Konieczne było więc
powierzchniowe odwodnienie
drenażowe pod całym obiektem.
Hala o długości 312 metrów
i szerokości 156 metrów, zmontowana
jest z elementów żelbetowych - 128
słupów, dźwigary, podwaliny, konstrukcja
dachu, ściany z płyt - paneli PIR, dach
kryty blachą trapezową z wełną mineralną,
posadzki betonowe utwardzone.
- W części hali obejmującej doki
wyładowcze ze względu na duże

przestrzenie i zastosowanie 50-tonowych
elementów, do montażu przewidziano
dwa dźwigi. Prace przebiegają sprawnie,
w lipcu na budowie zatrudnienie wynosiło
blisko 300 osób. Roboty budowlane
rozpoczęliśmy 26 kwietnia, a zakończymy
we wrześniu - zapewnia kierownik
Grzegorz Tymich.
Standard klasy A
Inwestorem jest Panattoni, europejska
filia jednego z największych deweloperów
przestrzeni przemysłowych.
Na kieleckim Malikowie powstanie
kompleks hal magazynowych wraz
z pawilonami administracyjno socjalnymi. Będą to nowoczesne
magazyny w standardzie klasy A.
Tekst i zdjęcie Andrzej Orlicz

Grzegorz Tymich - absolwent
konstrukcji budowlanych Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, 22 lata pracy,
uprawnienia wykonawcze bez
ograniczeń, członek Izby Śląskiej.
Inspektorzy nadzoru Norbert Wysocki
i Jakub Daniszewski z BTEC

Ścianki szczelne
Ścianki szczelne zwane inaczej ściankami
larsena
lub
hoescha
są tworzone przeważnie z grodzic
stalowych. Stosuje się także elementy
drewniane, żelbetowe lub PVC. Służą jako
konstrukcje oporowe, które w sposób
efektywny mają zabezpieczać wykopy
przez napływem wód gruntowych.
Wykorzystuje się je także, gdy teren jest
podatny na osiadanie. Chroni
to znajdujące się obiekty budowlane
przed powstaniem szkód i umożliwia
sprawne przeprowadzenie wykopów.
Ścianki szczelne można wbijać,
wibrować i wciskać. Przy zastosowaniu
jednocześnie dodatkowych prac, pozwala
na wykorzystanie tej technologii
dosłownie w każdych warunkach
gruntowych, przy odpowiednim sprzęcie
nawet do 20 metrów głębokości.
Ściana szczelinowa wykonana
z betonu lub żelbetu, formowana
w szczelinie drążonej w gruncie
do głębokości nawet do 25-30 metrów.
Ściany szczelinowe pełnią rolę głębokich
fundamentów pośrednich, a także
konstrukcji oporowych
zabezpieczających wykopy
fundamentowe, skarpy itp., przy czym
niejednokrotnie spełniają te funkcje
łącznie. W trakcie budowy podziemia
ściana może pracować jako wspornik lub przy znacznej głębokości wykopu - może
być zabezpieczona kotwami gruntowymi
lub rozporami stalowymi.

Project Manager
Kierownik projektu (PM – Project
Manager) specjalista w dziedzinie
zarządzania projektami. Jest
odpowiedzialny za planowanie, realizację
i zamykanie projektu. Podstawowym
zadaniem kierownika projektu jest
zapewnienie osiągnięcia założonych
celów projektu, wytworzenie produktu
spełniającego określone założenia.
W zawodzie Project Managera
reagowanie na zmiany jest kwestią
fundamentalną. I d e a l n y k a n d y d a t
do tej profesji powinien posiadać
kompetencje z obszaru zarządzania
projektami, utrzymywania relacji
z klientami, jak również kompetencje
do pracy z zespołem.
(A.O.)
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Różne wymiary Sandomierza
Trasa podziemna w Królewskim Mieście była w centrum naszej uwagi
Sandomierskie budowle podziemne
– to temat wycieczki technicznej, którą
podziemnych ciągów. Dzięki tej
Kielecki Oddział Polskiego Zrzeszenia
kooperacji trasę oddano do zwiedzania w
Inżynierów i Techników Sanitarnych
1977 roku.
zorganizował 20 lipca. Udział w niej
wzięła liczna grupa członków
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Początek wyprawy był osnuty
baśniową aurą. W drodze z Kielc do
Sandomierza prezes PZITS, Małgorzata
Janiszewska opowiedziała kilka legend
Podziemna trasa była głównym celem wycieczkowiczów.
związanych z Królewskim Miastem oraz
przybliżyła postać dzielnej Heleny, która
W programie wyprawy technicznej
uratowała gród przed Tatarami, ponosząc
znalazła się też gotycka Katedra,
śmierć. W tej historii niebagatelne
wzniesiona w 1360 roku. Wnętrze
znaczenie miały znajdujące się pod
zachwyca bogatym wystrojem. Teraz
Sandomierzem lochy. I właśnie
jednak widoki przesłaniają rusztowania,
zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej
ponieważ świątynia jest poddawana
było najważniejszym punktem programu.
pracom konserwatorskim. Odnowione
Przewodnik opowiadała o historii
zostaną sklepienia oraz dwie nawy boczne
odkrycia podziemnych budowli, ich
bazyliki. Prace prowadzi konsorcjum
wpływie na rozwój miasta, ale również
Roland Róg Art Service Konserwacja
o zagrożeniach, jakie korytarze
i Restauracja Dzieł Sztuki z Krakowa.
spowodowały dla istniejącej zabudowy.
Uczestnicy wycieczki podziwiali też
Mówiła też górnikach z Bytomia, którzy
sandomierski Rynek, piękne renesansowe
wspólnie z naukowcami z Akademii
kamieniczki i wizytówkę miasta - ratusz
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
z herbem miasta i zegarem słonecznym.
Fot. Stanisław Krześniak
pracowali przy odbudowie tych
Tunele pod miastem.
Formularz zamówień czasopisma
branżowego na 2019 rok

1.Nazwisko o imię

DLA CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

2.Numer przynależności do ŚOIIB

Zainteresowanych prenumeratą czasopisma
branżowego, proszę o wypełnienie, zaznaczając
jedną pozycję. W zależności od zainteresowania
i możliwości finansowych Izby, Okręgowa Rada
podejmie decyzję o sposobie jej finansowania
z uwzględnieniem również ewentualnej odpłatności
przez członka Izby.
Proszę o przesłanie wypełnionej ankiety
pocztą na adres:
Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18,
e-mailem na adres:
swk@piib.org.pl
lub faksem, nu: 41 344 63 82
do dnia 15.10.2018 r.
Przewodniczący Rady ŚOIIB
mgr inż. Wojciech Płaza

W przypadku zawieszenia lub zrezygnowania z
członkostwa w ŚOIIB wysyłka prenumeraty
czasopism technicznych zostanie wstrzymana.
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SWK/ /
3.Lista czasopism (proszę wskazać tylko jedno czasopismo, wpisując X w odpowiednim
miejscu):

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

„Inżynieria i Budownictwo” (BO - budownictwo ogólne i przemysłowe)
„Przegląd Budowlany”
„Rynek Instalacyjny” (IS - instalacje sanitarne)
„Gaz, Woda i Technika Sanitarna”
„INPE” (IE - instalacje elektryczne)
„Elektroinstalator”
„Polskie drogi” (BD - budownictwo drogowe)
„Drogownictwo”
„Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”
(WM - budownictwo wodno-melioracyjne)
„Inżynieria i Budownictwo” (BM - budownictwo mostowe)
„Nowoczesne budownictwo inżynieryjne”
„Przegląd Komunikacyjny” (BK - budownictwo kolejowe)
„Przegląd Telekomunikacyjny” (BT - budownictwo telekomunikacyjne)
„Murator”
Inne

Nowoczesne rozwiązania
„Błędnik”, most spawany w Maurzycach czy południowa obwodnica Gdańska na trasie szkolenia

Zwiedzanie obiektów i drogowych
rozwiązań komunikacyjnych na trasie
Kielce-Toruń-Trójmiasto-MalborkKwidzyń-Kielce było tematem wycieczki
technicznej. Wyprawa odbyła się
w dniach 7-10 czerwca.
W szkoleniu zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Kielcach udział wzięły
32 osoby, w tym 12 członków
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Kierownikiem
wycieczki była Zenobia Barczyk
z kieleckiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Dworzec stanowi integralną część Nowego Centrum Łodzi.

Przystanek Łódź Fabryczna
Uczestnicy mieli do pokonania długą
drogę, ale z przerwami na oglądanie
kolejnych obiektów. W programie znalazł
się przejazd odcinkiem A1 i ocena
wizualna stanu technicznego
nawierzchni, oznakowania pionowego
i poziomego, elementów BRD, jak
również rozwiązań pod kątem ochrony
środowiska.
Na trasie wycieczki znalazł się
„Błędnik”, czyli wiadukt łukowy nad
drogą S14, położony między
miejscowościami Petrykozy i Szynkielew
projektu Macieja Fidyka. Obiekt ten nie
ma żadnych symetrycznych elementów.
Konstrukcja jest wygięta w dwóch
płaszczyznach, a wanty usztywniające
konstrukcję zostały zamontowane pod
różnymi kątami, płyta ma kształt łuku,
i dodatkowo zakręca. Niesymetryczne
są również podpory.
Na drugą stronę
Kolejnym obiektem godnym uwagi była
przeprawa w Maurzycach. Tu, na rzece
Słudwi znajduje się pierwszy na świecie
drogowy most spawany. Oddany został
do użytkowania w 1929 roku,
zrealizowany przez firmę K. Rudzki i S-ka
w Mińsku Mazowieckim, według projektu
profesora Stefana Bryły. Pierwotnie tylko
podłużnice i poprzecznice
zaprojektowano jako spawane, a cały most
jako konstrukcję nitowaną. Ale pod
kierunkiem profesora Bryły, inżynier

Wenczesław Poniż przeprojektował ją na
spawaną. To, wówczas nowatorskie
rozwiązanie, było dużym ułatwieniem
przy budowie i pozwoliło zmniejszyć
masę, a także cenę obiektu. Most w 2009
roku przeszedł generalny remont. Dziś,
jako zabytek, służy tylko do zwiedzania.
Współczesną konstrukcją jest
natomiast tunel pod Martwą Wisłą
w Gdańsku. Tę inwestycję oddano
do użytku dla ruchu samochodów w 2016
roku. Tunel został wykonany przy użyciu
maszyny drążącej TBM z tarczą o średnicy
12,6 metra, stworzonej w Niemczech.
Jego budowa była znacznie droższa niż
budowa mostu, ale zdecydowano się na to
rozwiązanie, ponieważ ten odcinek

Martwej Wisły jest drogą wodną
do gdańskich stoczni. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 1,450 mld złotych,
z czego 1,150 mld pochodziło z funduszy
unijnych.

Pierwszy na świecie drogowy most spawany w Maurzycach.

Jeden z najnowocześniejszych dworców w Europie.

Wiadukt w Szynkielewie nad drogą S14 jest
nazywany „Błędnikiem”.

Uczestnicy wycieczki w Centrum Zarządzania
Autostrady.

W Centrum i na obwodnicy
Uczestnicy wycieczki zwiedzili także
Obwód Utrzymania Autostrady
w Sosnowcu koło Strykowa oraz Centrum
Zarządzania Autostrady. Natomiast
przejeżdżając południową obwodnicą
Gdańska obserwowali węzły drogowe:
Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce,
Gdańsk-Wschód i Żuławy-Zachód.
Fot. archiwum prywatne
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Uczestnicy wycieczki na tle portalu północnego.

W centrum budowy „Zakopianki”
Relacja z wycieczki technicznej na budowę największego obecnie obiektu tunelowego w Polsce
Jedną z największych i najbardziej
wymagających inwestycji
infrastrukturalnych prowadzonych
obecnie w kraju zwiedzili mostowcy
ze Świętokrzyskiego, uczestnicy
wycieczki na budowę tunelu pod
Luboniem Małym, obiektów mostowych
węzła „Skomielna Biała” oraz estakady
o roboczym oznaczeniu „21” w ciągu
drogi ekspresowej S7 Kraków – RabkaZdrój.
Wycieczka miała charakter
techniczno-szkoleniowy. Odbyła się
11 maja. Jej organizatorami był Związek
Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
oraz Stowarzyszenie Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców. Wzięły
w niej udział 23 osoby w tym 12 członków
ŚOIIB oraz 5 członków ZMRP.
Program był napięty. Już o godzinie
10 w biurze budowy generalnego
wykonawcy tunelu – firmy Astaldii
w Naprawie, rozpoczęto prezentację,
na której Dyrektor Kontraktu Maurizio
Roganti oraz Kierownik Działu
Technicznego Felice Schiavone
zaprezentowali technologie budowy

tunelu oraz rzeczywisty przebieg prac.
Całkowita długość tej inwestycji,
która po oddaniu do użytkowania przez
jakiś czas będzie najdłuższym obiektem
tunelowym w Polsce, będzie wynosić
2,058. Na zakres prac składa się
wydrążenie dwóch komór tunelu
z awaryjnymi przejściami między nimi,
wykonaniem żelbetowej obudowy komór
i portali z pełną infrastrukturą
i wyposażeniem technicznym
zapewniającym bezpieczeństwo
użytkowania.
Po wystąpieniu, uczestnicy
wycieczki udali się w kierunku
północnego portalu, by następnie
od środka zwiedzać budowę.
Przewodnikiem był Bogdan Kaciuba,
pełniący funkcję Kierownika Ruchu
Zakładu Górniczego oraz Krzysztof
Lange i Joanna Wójcik – Kierownicy
Projektu z ramienia Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, którzy
rzeczowo wyjaśnili każdy etap
wykonywanych prac.
Kolejnym punktem wycieczki była
wizyta na budowie odcinka III Skomielna
Biała – Chabówka budowanej
„Zakopianki”, gdzie wycieczkę przyjął

i oprowadził Karol Malinowski – Główny
Kierownik Robót Mostowych z ramienia
Generalnego Wykonawcy – firmy Salini
Impregilo. Na wspomnianym odcinku
zwiedzono budowę obiektu nr 21 oraz 22.
Obiekt nr 21 o długości 992 m,
wykonywany zarówno metodą nawisową
jak i na wysoko-nośnych rusztowaniach
stacjonarnych przedstawił Bartłomiej
Potasiewicz – Kierownik Robót
Mostowych. Obiekt nr 22 o długości
304 m wykonywany metodą nasuwania
podłużnego oraz posadowiony na
fundamentach studniowych przedstawił
Marek Rymut – Kierownik Robót
Mostowych na tym obiekcie.
Fot. Grzegorz Piskorz

Budowa estakady o roboczym oznaczeniu 22 –
widok na stanowisko do nasuwania podłużnego.

