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Na noworoczne spotkanie przybyli człon-
kowie OR oraz wszystkich komisji działających 
w Izbie. Prezes A. Pieniążek przypomniał naj-
ważniejsze sprawy z minionego roku, podzię-
kował za współpracę i wykazaną troskę o jak 
najlepszą obsługę członków. Podkreślił zaan-
gażowanie wielu osób w wypracowaniu wnio-
sków oraz wystąpień do organów centralnych 
kraju, w sprawach funkcjonowania izb inżynie-

83 osoby przystąpiły do egzaminu pisem-
nego na uprawnienia budowlane. Jak zwykle, 
każdy zdający siedział przy osobnym stoliku, 
do udzielenia odpowiedzi na 75 pytań było 
2,5 godziny. Minimum do zaliczenia - 56 po-
prawnych odpowiedzi.

- Proszę wyłączyć wszystkie telefony komórko-
we, nie korzystać z innych materiałów, zwracam też 
uprzejmie uwagę, że nie wolno wspierać się urządze-
niami do łączności radiowej z doradcami, bo i takie 
przypadki się zdarzały. Życzę pomyślnego pisania 
– powiedział przed egzaminem dr inż. Stefan 
Szałkowski, przewodniczący Okręgowej Ko-
misji Kwalifi kacyjnej.

W kilka godzin później na stronie interneto-
wej Izby ukazały się wyniki, a już w dniu następ-
nym pierwsi kandydaci do uprawnień zdawali 
egzaminy ustne.

Przed komisją odpowiadali specjaliści in-
stalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klima-

71 osób z uprawnieniami
tyzacji, zarówno w zakresie wy-
konawczym jak i projektowym. 
W drugim przypadku każdy ze 
zdających musiał przedstawić 
dwa projekty, przy opracowaniu 
których brał udział. Na przygoto-
wanie się do odpowiedzi na wy-
losowany zestaw pytań, zdający 
mieli 40 minut.

Przez dwa następne dni zdawa-
li specjaliści budownictwa ogólne-
go, później przed komisją stawali 
elektrycy i mostowcy, w ostatnim 
dniu egzaminów o uprawnienia 
starali się drogowcy.

Komisja egzaminacyjna po czterech „prze-
pytaniach” ogłaszała wyniki końcowe egzami-
nu. Każdy z odpowiadających na osiem pytań, 
musiał uzyskać minimum 27 pkt na 40 możli-
wych, by zdać egzamin. Nie wszystkim się to 
udało, będą musieli powtórzyć próbę w następ-
nej, wiosennej sesji egzaminacyjnej. Z 83 osób, 
które przystąpiły do testu, ostatecznie upraw-
nienia otrzymało 71.

Tradycji stało się zadość
rów budownictwa oraz przygotowywanych 
kolejnych modyfi kacji prawa budowlanego.

W tym roku koniecznością staje się zwięk-
szenie dostępności członków do różnych form 
szkoleniowych, w tym także organizowanych 
w mniejszych powiatowych środowiskach. 
Kierownictwo Izby liczy nadal na współpracę 
ze stowarzyszeniami technicznymi, a także 
oczekuje inicjatyw członków z poszczegól-
nych rejonów województwa. Uwzględniając 
specyfi kę pracy świętokrzyskich budowlanych 
– przeważnie poza miejscem zamieszkania – 
spotkania szkoleniowe zostaną dostosowane  
do możliwości czasowych członków.

Tak chwalone spotkania środowiskowe 
będą kontynuowane, a najbliższe wyznaczono 
na 1 czerwca w Jędrzejowie (w trakcie druku 
Biuletynu, odbyło się spotkanie w Skarżysku 
Kamiennej).

Była to wyjątkowa sesja egzaminacyjna 
w kronikach Świętokrzyskiej Izby. Po raz pierw-
szy egzaminy zakończyły się nie tylko wrę-
czeniem uprawnień budowlanych, ale nowo 
uprawnieni do pełnienia samodzielnych funk-
cji technicznych, złożyli ślubowanie. Tekst ślu-
bowania czytał dr inż. Stefan Szałkowski, prze-
wodniczący Komisji Kwalifi kacyjnej Izby i szef 
komisji egzaminacyjnej, a wszyscy powtarzali 
za nim poszczególne strofy.

Przyrzekali m.in. nie zawieść zaufania pu-
blicznego, jakim budowlanych otacza społeczeń-
stwo i Państwo, podnosić swoje kwalifi kacje 
zawodowe, kierować się w swym postępowaniu 
dobrem publicznym i zasadami uczciwości za-
wodowej i osobistej, przestrzegać zasad bezpie-
czeństwa i procesów budowlanych.

Uprawnienia wręczali prezes Andrzej Pie-
niążek i dr Stefan Szałkowski. Na tę uroczystość 
tradycyjnie już niektórzy budowlani przybyli 
z żonami lub mężami. Była więc okazja do ro-
dzinnych gratulacji, radości i całusów. Padały 
deklaracje zaproszenia na wystawny obiad lub 
atrakcyjny wieczór. Wielu z „uprawnionych” 
wyrażało nadzieję, że szefowie w fi rmach do-
cenią ich wysiłek i kolejny zawodowy egzamin, 
jakimiś gratyfi kacjami.

Szczególne brawa i uznanie uczestników 
spotkania zyskał Tomasz Grabowski, który zdał 
egzaminy z najlepszymi ocenami. Jak to można 
osiągnąć ? - Trochę szczęścia i czasu na przygo-
towanie, a przy tym dużo praktyki na budowie 
i w projektowaniu. Jak poinformował na spotka-
niu Edmund Pieniążek, członek komisji egza-
minacyjnej, T.Grabowski napisał najlepiej test 
oraz na 10 pytań na egzaminie ustnym, otrzy-
mał maksymalne oceny, po 5 punktów. – To się 
zdarzyło po raz pierwszy w kronikach dwunastu 
sesji egzaminacyjnych w naszej Izbie.

Tradycyjnie też spotkanie zakończyła lamp-
ka wina i długie rozmowy i dyskusje, a także 
wymiana doświadczeń zawodowych i … wa-
runków pracy i płacy. 

PO RAZ PIERWSZY 
ŚLUBOWANIE 



3Biuletyn Świętokrzyski 1/2009

Świętokrzyska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul.Leonarda 18
tel.041 344 94 13, fax.041 344 63 82

www.swk.piib.org.pl
swk@piib.org.pl

Przewodniczący Okręgowej Rady 
Andrzej Pieniążek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Zbigniew Major

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 
dr inż. Stefan Szałkowski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Danuta Jamrozik-Szymkiewicz

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego 
Jan Gąsior

Biuro Izby czynne w godzinach: 
poniedziałki, czwartki i piątki 10-16, 

wtorki 12-17, środy nieczynne
Dyrektor Biura Wiesława Sobańska

Dyżury członków Prezydium 
(sekretariat Izby lub pokój 201)
Andrzej Pieniążek: poniedziałki 

oraz piątki 13-15
Wojciech Płaza: wtorki 15-16

Tomasz Marcinowski czwartki: 14-16
Andrzej Pawelec: poniedziałki, 

wtorki 12-14
Zbigniew Dusza: czwartki 15-16

Parady prawne – wtorki 10 -16
Czytelnia – wtorki 10-16

Stanowisko komputerowe – czynne
w godzinach pracy biura Izby

Punkt Informacyjny w Ostrowcu  Św.
ul.Sandomierska 26 a lok.19 ( III piętro)
tel. 041 / 248 00 04 fax. 041 /242 18 02

poniedziałki, wtorki, czwartki 
godz. 15 – 17.

Rada Programowa:

Wojciech Płaza
Wiesława Czech-Morawska

Marian Dolipski
Ryszard Górecki

Jerzy Wrona
Korespondencje, uwagi, propozycje prosimy 

kierować do sekretariatu Izby
Wydawca: Świętokrzyska Okręgowa Izba  

Inżynierów Budownictwa 

Opracowanie i druk:

Joker Kompania Komunikacyjna PR 
w Kielcach

Reklamy i ogłoszenia przyjmuje Biuro Izby 
tel. 041 344 94 13

Joker Kompania Komunikacyjna 
PR tel./fax.041 332 83 60, 509 399 888

ISSN1896-8562

Z obrad Okręgowej Rady…
Na ostatnim posiedzeniu w minionym roku, 

Okręgowa Rada Izby przyjęła prowizorium bu-
dżetowe na 2009,zatwierdziła wszelkie sprawy 
organizacyjne związane z otwarciem punktu 
informacyjnego w Ostrowcu. Rada omówiła 
wnioski wynikające z organizacji w 2008 roku 
spotkań środowiskowych, zyskały one wysoką 
ocenę, w nowym roku będą kontynuowane, 
do czasu rozpoczęcia zebrań sprawozdawczych 
– wyborczych.

Wiele czasu członkowie Rady poświęcili 
na ocenę działalności szkoleniowej w kończą-
cym się roku, sprecyzowali wnioski oraz zale-
cenia dla komisji szkoleniowej, by w 2009 roku 
w spotkaniach, konferencjach i seminariach, 
uczestniczyło jeszcze więcej członków izby. 
W tej sprawie rozmawiali także prezesi stowa-
rzyszeń technicznych współpracujących z Izbą. 
Dla dotarcia z informacją o szkoleniach do 
wszystkich członków, programy na najbliższe 
miesiące będą zamieszczane nie tylko na stro-
nie internetowej Izby, ale także w „Biuletynie 
Świętokrzyskim”.

Szef Komisji Kwalifi kacyjnej, dr inż. Stefan 
Szałkowski przedstawił wyniki i wnioski z egzami-
nów na uprawnienia. Z 83 osób, które przystąpiły 
do testu, egzaminy zaliczyło 71. Najwięcej trud-
ności sprawiły zdającym pytania dotyczące… 
zapisów w książkach praktyk. Wynika z nich, że 
nie wszyscy rzetelnie opisywali swe prace, jeśli 
na egzaminie nie mogli sobie przypomnieć, jak 
je wykonywali…Starający się o uprawnienia do 
projektowania, mieli np. kłopoty z dostarczeniem 
projektów przez siebie lub z ich udziałem zrobio-
nych. Dlatego słuszne są postulaty, by zwiększyć 
ilość pytań z zakresu praktyk, dotyczących wyko-
nawstwa jak i projektowania. 

Gościem OR był prorektor Politechniki 
Świętokrzyskiej ds. kontaktów i współpracy 
międzynarodowej, prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Rusin. Przedstawił on propozycje objęcia przez 
Izbę patronatu i współudziału w organizacji 
(wspólnie z PAN i PZITB ) międzynarodowej 
55 konferencji naukowej „Krynica 2009”, a do-
tyczącej tym razem kształcenia kadr technicz-
nych dla budownictwa.

W atmosferze przedświątecznej toczyło 
się w siedzibie Izby spotkanie przedstawicie-
li stowarzyszeń technicznych, które kiedyś 
uczestniczyły w jej utworzeniu (w przypadku 
PZITB, użyczył kąta w swym biurze), a póź-
niej z lepszym czy gorszym efektem współ-
pracowały w rozwijaniu wzajemnych relacji. 

Kanwą rozmów były rozważania w jaki 
sposób z intensyfi kować wspólne przedsię-
wzięcia, szczególnie w organizacji szkoleń, 
by jak najwięcej członków Izby mogło w nich 
uczestniczyć. Specyfi ka pracy budowlańców, 
którzy często są tygodniami i miesiącami 
poza miejscem zamieszkania, jak i tematyka 
szkoleń ich interesująca, stanowią dodatkowe 
utrudnienie, więc nic dziwnego, że organiza-
torzy szkoleń mają o czym myśleć.

Spotkanie i rozmowy o współpracy

W spotkaniu uczestniczyli: prezes Związku 
Mostowców RP Marian Skawiński, prezes 
PZITB Jerzy Wójcicki, prezes Oddziału PZITS 
Bożena Gumułka, prezes SEP Zygmunt Zim-
ny, wiceprezes SITK Eugeniusz Niekra.

Drogie Koleżanki i Koledzy
Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zbliżające się Święta Wielkanocne są okazją do złożenia 
Wam serdecznych życzeń zdrowia, radości i wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Niech te Święta będą dla Was i Waszych Rodzin 

czasem duchowej refl eksji i wypoczynku 
w pogodnej i rodzinnej atmosferze.

Za Okręgową Radę Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa
Andrzej Pieniążek
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Okręgowa Rada
Prezydium Rady zbierało się 11 razy, nato-

miast Okręgowa Rada spotkała się czterokrot-
nie. Jedno tradycyjne spotkanie OR z udziałem 
członków komisji i zespołów dotyczyło podsu-
mowania działalności organów Izby. Prezydium 
podjęło 45 uchwał, wszystkie zostały zaakcepto-
wane przez OR. Rada podjęła 10 uchwał.

Szkolenia
Przeprowadzono 23 szkolenia, w których 

uczestniczyło 923 członków Izby. Przy stanie 
3495 czynnych członków stanowi to ok. 26,5 
proc. Z dofi nansowania szkoleń branżowych, 
udziału w konferencjach, seminariach itp. 
(zgodnie z regulaminem przysługuje 300 zł raz 
na dwa lata), skorzystało 7 osób. Z możliwości 
bezpłatnego kserowania przepisów i norm sko-
rzystało 89 osób.

Pomoc koleżeńska 
Komisja rozpatrzyła 13 wniosków. Za-

opiniowała12 pozytywnie. Prezydium Rady 
Okręgowej na podstawie opinii Komisji 
przyznało zapomogi w łącznej wysokości 
20.600 zł. 6 wniosków dotyczyło zapomóg 
związanych ze śmiercią członka Izby, pozo-
stałe zapomóg na pokrycie kosztów leczenia 
przewlekłych chorób.

Zgodnie z uchwałą Rady Izby, w związku 
z ciężką chorobą, stosowną zapomogę przy-
znano Marianowi Janturze. Łącznie przyznano 
zapomogi w wysokości 29.541 zł, co stanowi 
84,4% budżetu Komisji 

W pracach PIIB
Sześciu przedstawicieli naszej Izby – Ma-

rian Jantura, Michał Łapiński, Andrzej Pa-
welec, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza, 
Stanisław Zieliński, uczestniczyło w 64 posie-
dzeniach, konferencjach i szkoleniach w Pol-
skiej Izbie Inżynierów Budownictwa w stoli-
cy. Najczęściej do Warszawy podążał prezes 
A. Pieniążek – 20 razy (jako gość Krajowej 
Rady jak i członek Krajowej Komisji Rewizyj-
nej), A. Pawelec 12 (uczestniczył w pracach 
trzech komisji).

W minionym roku przystąpiło do egzaminu 
pisemnego (z uwzględnieniem zdających po-
nownie ) 146 osób, dopuszczono do egzaminu 
ustnego (z uwzględnieniem zdających ponow-
nie) 133 osoby, uzyskało uprawnienia 125 osób 
(tj. 94%), w tym w specjalności: konstrukcyj-
no-budowlanej 61, instalacyjno-sanitarnej 22, 
instalacyjno-elektrycznej 12, drogowej 23, mo-
stowej 7 osób. Od początku działalności ŚOIIB 
przystąpiło do egzaminu pisemnego 957 osób, 
a uzyskało uprawnienia 781 osób (ok. 82%, co 
odpowiada średniej krajowej) - pisze przewod-
niczący 13 – osobowej Okręgowej Komisji 
Kwalifi kacyjnej, dr inż. Stefan Szałkowski.

Specjalistyczny zespół kwalifi kacyjny 
przeprowadził postępowanie o nadaniu 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego, które 
zakończyło się pozytywną opinią i wysłano 
do Krajowej Komisji 4 wnioski, dotyczące: 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 3, 
(2 z nich uzyskały już ostateczną, pozytywną 
decyzję KKK), specjalności telekomunika-
cyjnej 1 (został z KKK wycofany, z uwagi na 
zgon wnioskodawcy). Na koniec roku, w trak-
cie wstępnego postępowania (w OKK) znaj-
dowały się 2 następne wnioski, ze specjalno-
ści instalacyjnej-elektrycznej. Od początku 

4 kwietnia - Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Izby

Komisja Kwalifikacyjna
działalności ŚOIIB, KKK zaakceptowała 13 
wniosków.

Od decyzji Okręgowej Komisji 5 osób od-
wołało się do Krajowej Komisji. Zaskarżone 
decyzje dotyczyły: niedopuszczenia do egzami-
nu w wyniku postępowania kwalifi kacyjnego, 
z powodu nieodpowiedniej praktyki (2 osoby, 
z tego 1 osoba odwołanie wycofała i uzupełni-
ła praktykę), negatywnego wyniku egzaminu 
ustnego (1 osoba), interpretacji zakresu po-
siadanych uprawnień (2 osoby).Krajowa Ko-
misja Kwalifi kacyjna (jako organ II instancji) 
zaskarżone decyzje OKK utrzymała w mocy, 
jednakże w dwóch przypadkach zostały wnie-
sione skargi do WSA w Warszawie (wyroków 
na razie nie ma).

Komisja kieleckiej Izby odpowiadała rów-
nież na zapytania dotyczące uzyskiwania upraw-
nień budowlanych oraz zakresu uprawnień 
posiadanych przez członków. Problematyka ta 
jest szczególnie absorbująca i złożona; a wynika 
to z częstych zmian prawa budowlanego i roz-
porządzeń wykonawczych, a także ze znacznej 
ilości „zapytań”, których było 102. OKK w 78 
przypadkach udzieliła odpowiedzi w formie 
zwykłego pisma, natomiast w 24 w formie po-
stanowienia (na życzenie członków Izby).

Sąd Dyscyplinarny
Do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

pracującego pod przewodnictwem Jana Gąsio-
ra, od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej wpłynęła jedna sprawa, rozpatrywana w try-
bie odpowiedzialności zawodowej. Obwiniony 
kierownik budowy, nie dopełnił obowiązków 
jakie na niego nakłada ustawa prawo budow-
lane. Ponadto Rzecznik stwierdził dokonywa-
nie wpisów w dzienniku budowy niezgodnie 
z prawdą co skutkowało zawiadomieniem do 
prokuratury. Komplet orzekający po rozpo-
znaniu sprawy wymierzył obwinionemu karę 
upomnienia uznając, że za powyższe naruszenia 
obowiązków będzie to odpowiednia kara. 

Wykształcenie/funkcja Liczba czynnych członków %

majster 65 1,9

technik 1392 39,8

inżynier 618 17,7

mgr inżynier i wyżej 1420 40,6

Razem 3495 100,0

IZBA MŁODSZA!
O 2,6 proc. zwiększyła się od roku 2007 

liczba członków w wieku do 35 lat, 1,7 proc 
więcej jest budowlanych w wieku 36-45, 
o 2 proc. zmniejszyła się liczebność w gru-
pie 46-55 lat, mniej o 1,5 proc. jest członków 
w przedziale wiekowym 56-65 i wyżej. 

Zbigniew Major, pod-
czas obrad Okręgowej 
Rady Izby otrzymał 
honorową odznakę 
Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
Wręczył mu ją 
zasłużony człowiek 
dla świętokrzyskiego 
budownictwa, członek 
Krajowej Rady PIIB, 
Marian Jantura.
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Budżet na 2009

4 kwietnia - Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Izby

Zespół prawny
11 spraw rozpoznał na siedmiu posiedze-

niach zespól ds. prawnych, nowa jednostka 
w Izbie. Dotyczyły one typowej działalności za-
wodowej wynikającej z prawa budowlanego, np. 
sporządzanie planów zagospodarowania działki, 
zawartość projektu budowlanego, dokumentów 
formalno-prawnych związanych z przekazaniem 
obiektów do użytku, sporządzanie inwentaryza-
cji obiektów (pełnych, częściowych), wyjaśnia-
nie spraw związanych z Urzędem Patentowym, 
jak powinien wyglądać projekt technologiczny, 
sprawy deklaracji zgodności, a również zdarzeń 
losowych, zapytania co powinien zawierać po-
miar wentylacji mechanicznej, jak powinna wy-
glądać technologia organizacji robót ziemnych 
w warunkach zimowych.

Skład orzekający 
Na 12 posiedzeniach zespołu, przyjęto 536 

uchwał, wpisano na listę członków Izby 269 
osób, zawieszono na własne życzenie 65. Izba za-
wiesiła 63 osoby, skreśliła 43, na własne życzenie 
odeszło z Izby 10 osób. Odwieszono ponownie 
59 osób, a do innej Izby przeniosły się 3 osoby. 
W ciągu roku zmarło 23 członków naszej Izby.

Przychody w 2008 roku wyniosły 1.310 
tys. zł ( planowano 1.263), a wydatki 1019 tys., 
czyli mniej od zaplanowanej kwoty 1.320 tys.- 
poinformował skarbnik Izby, Zbigniew Dusza.

Wśród najważniejszych wydatków były: 
koszty na rzecz członków- m.in. szkolenia, 
prenumerata prasy fachowej - 201 tys., po-
moc koleżeńska prawie 29 tys.

Bilans 2008 Ze względu na zmiany przepisów nie 
odbyły się niektóre zaplanowane szkolenia, 
podobnie jak i kurs dotyczący certyfi katów 
energetycznych budynków, który został 
przeniesiony na ten rok i od stycznia trwają 
zajęcia w dwóch grupach po 30 osób.

Planowane na czwarty kwartał otwarcie 
punktu informacyjnego w Ostrowcu, zosta-
ło z przyczyn organizacyjnych przesunięte 
na styczeń, więc i koszty są liczone dopiero 
w tym roku.

Liczba członków Świętokrzyskiej Izby na 31 grudnia 2008

BO BM BD BT BK BW IE IS WM
Kielce 1891 1037 44 153 22 18 266 321 30

Busko  177  98  2  22  0  0  13  28 14
Jędrzejów  142  87  0  15  1  3  18  14  4

Kazimierza  27  13  0  5  1  0  0  6  2
Końskie  113  50  1  14  0  1  26  18  3
Opatów  43  23  2  6  1  1  4  4  2

Ostrowiec  245  147  3  13  2  2  34  37  7
Pińczów  49  32  0  5  0  1  7  3  1

Sandomierz  142  79  1  6  4  2  12  18 20
Skarżysko  215  114  8  9  4 17  36  27  0

Starachowice  216  124  5  25  0  5  20  30  7
Staszów  172  90  1  17  0  6  26  28  4

Włoszczowa  63  30  1  5  0  2  13  8  4
RAZEM 3495 1924 68 295 35 58 0 475 542 98

BO- budownictwo ogólne, BM- mostowe, BD- drogowe, BT telekomunikacyjne, BK – kolejowe, BW 
– wodne, IE instalacje elektryczne, IS – instalacje sanitarne, WM – bud. wodno - melioracyjne

Saldo na 31-12-2008 734.485,75

Przychody  .  .  .  .  .  .  . 1.375.560

w tym:
składki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.080.000
wpisowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30.000 
działalność OKK  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207.160
przychody z książki praktyki
zawodowej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.500
wynajem pomieszczeń  .  .  .  .  .  .  .17.400
odsetki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36.000
przychód z OSD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.500

Wydatki   .  .  .  .  .  .  .  . 1.373.411

w tym:
działalność na rzecz
członków  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280.160
pomoc koleżeńska  .  .  .  .  .  .  .  .  .25.000
działalność OR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191.040
OKR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34.840 
zjazd doroczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25.540
OKK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153.031
Sąd Dyscyplinarny  .  .  .  .  .  .  .  .  .43.060
Rzecznik OZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45.840
komisje problemowe  .  .  .  .  .  .  .  .37.700
utrzymanie biura  .  .  .  .  .  .  .  .  . 497.200
zakup środków trwałych  .  .  .  .  .  .40.000
Rezerwa   .  .  .  .  .  .  . 736.634,75

RZECZNIK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ

Do zespołu rzeczników, kierowanego 
przez Zbigniewa Majora, wpłynęły dwie 
sprawy, które dotyczyły przede wszystkim 
nierzetelnego wypełniania obowiązków 
wnikających z wykonywania  samodziel-
nych funkcji  technicznych w budownictwie 
na stanowiskach kierowników budów.

Rada 
Programowa 
Biuletynu

Odbyły się cztery spotkania, na których 
omawiano wydane numery „Biuletynu Świę-
tokrzyskiego”, plany publikacji następnych 
wydań, a także przedsięwzięcia organizacyj-
ne, w tym podwyższenie nakładu, wystąpie-
nia do Okręgowej Rady.

Na każdym posiedzeniu, Rada analizowa-
ła koszty wydań oraz pozyskiwanie reklam.

Dla przypomnienia, w 2006 roku pierw-
sze wydania miały objętość 12 stron i nakład 
3500 egz., obecnie kwartalnik ma 24 strony 
(lub 28) i nakład 3900 egz.

Przy wzroście nakładu kwartalnika, po 
uwzględnieniu niewielkiego wzrostu kosz-
tów (w tym druku), koszt obciążający Izbę 
wyniósł w minionym roku 73,2 proc. plano-
wanych wydatków a zamierzenia w pozyski-
waniu reklam zrealizowano w 121,2 proc.
Przewodniczącemu Rady oraz redaktorowi 
naczelnemu powierzono organizację spo-
tkań środowiskowo - szkoleniowych z człon-
kami Izby. Odbyły się one w Sandomierzu, 
Busku Zdroju i Ostrowcu Św.
Od września na stronie internetowej ukazują 
się bieżące informacje z życia i działalności 
Izby. „Aktualności” zawierają minimum tek-
stów a więcej zdjęć.

Znani działacze Izby - Edmund Pieniążek 
i dr Stefan Szałkowski.
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- Dość zaskakujący zbieg wydarzeń, wrę-
czenie dyplomów naszym absolwentom miało 
miejsce w czasie, gdy w wydziale gościliśmy 
zespól Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który 
sprawdzał funkcjonowanie kierunków kształ-
cenia - budownictwa oraz inżynierii środowi-
ska. W gronie lustracyjnym był profesor - Polak 
z Portugalii - mówi prof. PŚk dr hab. inż. Je-
rzy Zbigniew Piotrowski, dziekan Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Świętokrzyskiej.

Wizytujący wybrali losowo ponad 20 
prac dyplomowych, kierując się tym np. że 
dany profesor na zbyt dużo prac, lub temat 
pracy jest nader atrakcyjny, jak „mosty inte-
ligentne”, i później je uważnie przeglądali. 
Ogólnie ocena była pozytywna, poziom 
prac uznano za zadowalający, w przypad-
ku mostów zainteresowanie wzbudziło 
uwzględnienie w rozwiązaniu udziału kom-
pozytów w wyrównywaniu naprężeń.

- Połowa obronionych ostatnio prac jest na 
wysokim poziomie, ale co równe istotne, iż do-
tyczą one konkretnych rozwiązań, które mogą 
być zastosowane w praktyce. Często spełniają 
oczekiwania lokalnych inwestorów czy samo-
rządów. Np. projekty węzła komunikacyjnego, 
mostu Herbskiego, konkretnych skrzyżowań 
miejskich, parkingów wielopoziomowych, kon-
strukcji zadaszeń stadionów piłkarskich, po-
rządkowania ruchu komunikacyjnego. Są też 
tematy ogólne, dotyczące nowego spojrzenia na 
konstrukcje, technologie czy materiały.

Coraz częściej dziekanat otrzymuje zapy-
tania od jednostek samorządowych, czy by-
łoby możliwe wykonanie prac, projektów lub 
inwentaryzacji. Każda taka oferta współpracy 

Studenci dla środowiska
jest mile widziana, bowiem stanowi szansę dla 
studentów opracowania konkretnej sprawy 
a nie abstrakcyjnego tematu. Tak było ostatnio 
ze skarżyską szkołą. Zaproponowano studen-
tom w ramach prac dyplomowych wykonanie 
inwentaryzacji oraz projektu rozbudowy szko-
ły. Było to istotne dla szkoły, która nie miała pie-
niędzy na wykonanie tych prac, a jednocześnie 
chciała wystąpić o dofi nansowanie rozbudowy 
obiektu z funduszy unijnych.

- Przyjąłem to ze zrozumieniem, wytypowa-
liśmy studentów, i po zrobieniu przez nich in-
wentaryzacji, jeden zajął się remontem budynku, 
drugi nadbudową a trzeci opracował projekt roz-
budowy o dodatkowy pawilon. Zaskoczeniem 
dla nas, a szczególnie autorów tych prac, była 
prezentacja. Przy wypełnionej sali młodzieżą, 
nauczycielami, w obecności starosty i wiceprezy-
denta, przedstawili w ciekawej formie wizualnej 
dorobek rocznych wysiłków. Brawa, podzięko-
wania, upominki, były najlepszą satysfakcją dla 
tych młodych fachowców budownictwa. 

Z tych kontaktów zrodził się nowy po-
mysł. Starosta skarżyski zaproponował opra-
cowanie odbudowy starej kuźni w Rejowie. 
Jeden ze studentów zajmie się odbudową 
obiektu, drugi odtworzeniem dawnych 
mechanizmów i systemu funkcjonowania, 
bowiem urządzenia kuźni napędzane były 
kołem wodnym. 

Z kieleckich instytucji, częściej z wydzia-
łem współpracuje MZB, który prosi o opra-
cowanie koncepcji, np. przebudowy starej 
kotłowni do celów usługowych, remontów 
budynków. Firmy drogowe lub zarządcy 
dróg proszą o wykonanie badań, analiz, ale 
jest to znikoma ilość.

Projekty 
kulawe

Inspektor nadzoru wpisał do dziennika 
budowy konieczność wykonania robót nie 
przewidzianych w projekcie, a bez nich istnia-
ło zagrożenie katastrofą budowlaną. W sądzie 
zakwestionowano decyzję inspektora, bowiem 
zdaniem znawców mógł to uczynić projektant 
lub inwestor. To po co jest inspektor nadzoru? 
Czy katastrofy budowlane nic nas nie nauczyły? 
Za co odpowiada projektant, jeśli nie pełni nad-
zoru autorskiego? Wykonawca ma latać do nie-
go, często na drugi koniec kraju, i prosić o coś, 
czego on nie zrobił lub nie dopilnował? Nie jest 
tajemnicą,że prawie w każdym projekcie jest 
sporo błędów, niedoróbek lub pominiętych 
spraw. Wychodzi to dopiero na placu budowy. 
Więcej, w środowisku znane są fi rmy, których 
opracowania nie grzeszą poprawnością, a mimo 
to nikt głośno tego nie mówi.

 - Kiedyś dokładniej robiono inwentaryza-
cje terenu pod budowę, więcej uwagi zwracano 
na badania geologiczne gruntu, w biurach pro-
jektowych istniały stanowiska kontrolerów lub 
weryfi katorów dokumentacji projektowej. Dziś 
liczy się czas, tak dla inwestora jak i dla insty-
tucji dofi nansowującej przedsięwzięcie, bo waż-
ny jest termin rozliczenia budowy i pieniądze. 
Niedoróbki projektowe? W trakcie realizacji 
się uzupełnia. Nikt nie egzekwuje konsekwencji 
wobec projektanta, tylko wszyscy skaczą na wy-
konawcę, bo ten się upomniał o pieniądze za do-
datkowe roboty. Za poprawienie dokumentacji, 
projektantowi się płaci… Paranoja.

Kolejną tajemnicą jest i to, że biura spoza 
regionu, po wygraniu przetargu, często ko-
rzystają z usług …lokalnych projektantów! 
W pracach projektowych lub w doradzaniu. 
Do kogo więc kierować pretensje o głupie roz-
wiązania projektowe, o brak funkcjonalności 
przyjętych koncepcji?

- Sprawy etyczne? Firma, która nie godzi się na 
podmianę materiałów na gorsze jakościowo, jest po-
strzegana jak trędowata. Inżynier, który odważyłby 
się skrytykować rozwiązanie lub projekt wymyślo-
ny przez miejscowych specjalistów, byłby czarną 
owcą. Czy to są poprawne warunki współdziała-
nia? Czy już zapomniano, że kiedyś w dawnych 
niesłusznych czasach, funkcjonowały komisje oceny 
projektów, na których fachowcy skakali sobie do 
oczu. I co? Dużo jest nieudanych realizacji z tamte-
go okresu? Szansę widzę w młodych budowlańcach 
wchodzących do zawodu, drapieżnych, ambitnych 
i często mocno krytycznych.

W holu na pierwszym piętrze budynku 
A Politechniki Świętokrzyskiej goście i stu-
denci pracownicy uczelni, poczuli się faktycz-
nie w nowoczesnej scenerii, oglądając fotogra-

Architektura XXI wieku
my z obiektami architektonicznymi obecnego 
stulecia. Prace i projekty architektów nadesła-
ne z regionalnych oddziałów Stowarzyszenia 
Architektów Polskich z Warszawy, Poznania, 
Gdańska, Szczecina, Opola, Katowic, Łodzi, 
Częstochowy, Białegostoku, Koszalina i Kielc 
były znakomite. Wyrażały tendencje i kierun-
ki w twórczości architektów.

Plansze z projektami kieleckimi pozwala-
ły porównać je z pracami architektów ośrod-
ków bardziej znaczących w tej dziedzinie 
twórczości. 

Podczas otwarcia wystawy, obecni byli 
- prorektor politechniki prof. Zbigniew 
Rusin oraz dziekan Wydziału Budownic-
twa i Inżynierii Środowiska prof. Jerzy Zbi-
gniew Piotrowski.
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PROPOZYCJE NA 
II KWARTAŁ
SITK

Kwiecień - Wycieczka techniczna - reali-
zacja inwestycji Węzeł Północ - S7

- Studium wykonalności dla projektów 
fi nansowanych z funduszy UE

Maj - Nieniszczące badania konstrukcji 
budowlanych ze szczególnym uwzględnie-
niem obiektów mostowych

- Seminarium o tematyce drogowej na 
Targach Autostrada

- Aktualne problemy zamówień publicz-
nych w budownictwie 

Czerwiec - Wycieczka techniczna - reali-
zacja inwestycji drogowej Skarżysko-Wystę-
pa - S7

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW
II kwartał - Próbne obciążenie mostów 

drogowych i kolejowych

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA 
Kwiecień - Świadectwa energetyczne 

w świetle przepisów krajowych i wymogów 
UE (10 IV godz. 10.15) 

Maj - Trendy i nowe rozwiązania tech-
niczne rurociągów z tworzyw sztucznych 
z elementami projektowania.

SITWM
Kwiecień - Prawa i obowiązki wykonaw-

cy w warunkach kontraktowych FIDIC
Maj - Nowelizacja Prawa Zamówień Pu-

blicznych
Czerwiec  - Dopuszczalność zmian umo-

wy o wykonanie zamówienia publicznego 
oraz warunki jej wprowadzania

Szczegółowe terminy i miejsce szkolenia są 
podawane na bieżąco na naszej stronie interne-
towej www.swk.piib.org.pl zakładka „aktualne”.

Tam także proszę zgłaszać swoje zaintereso-
wanie tematami szkoleń.

Szczegółowe informacje o najbliższych 
szkoleniach można uzyskać również pod nu-
merem tel. 041-344-94-13, kom. 694-912-692.

Most przez Wisłę w Sandomierzu został 
zaprojektowany przez Transprojekt Warsza-
wa. Nowy most nawiązywać będzie kształ-
tem do już istniejącego obiektu. Będzie miał 
on jednak konstrukcję skrzynkową z betonu 
sprężonego o wypełnionych płaszczyznach. 
Istniejący obiekt ma konstrukcję z kratowni-
cą stalową

Inwestycja obejmuje budowę 5-przęsłowe-
go mostu o długości 456 metrów i szerokości 
14 metrów, z jedną jezdnią, chodnikiem i ścież-

Most przez Wislę 
ką rowerową. Dojazdy do mostu włączone zo-
staną do istniejącego układu komunikacyjnego 
miasta. To oznacza budowę między innymi 
drugiej jezdni ulicy Lwowskiej, przebudowę 
skrzyżowania ulic Lwowskiej i Jana Pawła II 
oraz budowę skrzyżowania z ulicami Mostową 
i Powiśle. Długość całej trasy wynosi 962 metry. 
Koszt 80 milionów złotych. 

Prace ruszą wiosną, po uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę i potrwają 19 miesięcy. Wy-
konawcą jest Mota Engil Polska.

ODWODNIENIE 
MOSTÓW

Kielecki Oddział ZM RP zorganizował 
spotkanie szkoleniowe, na którym omó-
wiono zagadnienia odwodnienia obiektów 
mostowych. Temat przedstawiony przez  
Wojciecha Wikę-Czarnowskiego i Marka 
Gnysia z Gdańska, zainteresował mostow-
ców, w sali politechniki zebrało się ponad 
30 słuchaczy.

•  S Z K O L E N I A  •  S Z K O L E N I A  •  S Z K O L E N I A  •  S Z K O L E N I A

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE 
BUDYNKÓW

Przesuwane od kilku miesięcy szkolenie 
z zakresu sporządzania świadectw charak-
terystyki energetycznej budynku, wywołało 
spore zainteresowanie. Izba otrzymała więcej 
zgłoszeń niż wynika to z możliwości organi-
zacyjnych. Zajęcia rozpoczęły się w piątek 16 
i 17 stycznia, w dwu grupach po 30 osób, po-
siadających uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalnościach: konstruk-
cyjno budowlanej, instalacyjnej – sanitarnej 
oraz instalacyjnej – elektrycznej.

O przepisach i podstawach prawnych cer-
tyfi kacji raz ocenach stanu ochrony cieplnej 
budynku mówił mgr inż. Zbigniew Dzierże-
wicz ze Śląskiej Izby Inżynierów.

Kolejne spotkania w lutym dotyczyły sys-
temów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą 
wodę oraz oświetlenia elektrycznego w bu-
dynkach, które prowadził mgr inż. Janusz Be-
lok, natomiast w drugim dniu dr inż. Tomasz 
Steidl przedstawił metodykę obliczeń dla 

certyfi kacji. Obaj prowadzący reprezentują 
Politechnikę Śląską.

OBOWIĄZKI 
KIEROWNIKÓW BUDÓW 

Pełna sala konferencyjna Izby, w tym czte-
rech kierownik budów, kilku inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, atrakcyjna formuła 
przekazu, możliwość zorganizowania takiego 
szkolenia w innych rejonach województwa, 
to w skrócie ocena szkolenia jakie odbyło się 
w Izbie. Byli przedstawiciele Wojewódzkie-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jak 
i Państwowej Inspekcji Pracy.

Tę nader urzędową tematykę – „Wyroby 
budowlane, obowiązki kierowników budów 
oraz inspektorów, wymagania bhp w budow-
nictwie” - w sposób interesujmy przedstawili 
Katarzyna Kupis i Janusz Baran, wszyscy 
uczestnicy otrzymali dość szczegółowe ma-
teriały informacyjne. Były pytania i w pełni 
kompetentne odpowiedzi i wyjaśnienia. War-
to było poświęcić czas na takie spotkanie. 
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Kłopoty 
elektryków 
nie ustają...

Tyle się mówi o bogactwie rynku elektro-
energetycznego, a tymczasem sezonowość 
doskwiera nadal. Wiele zależy od inwestora, 
który zaplanuje swoje inwestycje z uwzględ-
nieniem warunków np. w okresie zimowym. 
Tymczasem, zleceniodawcy np. remontów 
linii energetycznych średniego napięcia, 
zamiast przewidzieć je w zimie, aby ciężki 
sprzęt mógł wjechać na pola i nie niszczyć 
zasiewów, organizują przetargi na wiosnę lub 
w lecie,a to kosztuje, trzeba rolnikom płacić 
za zniszczenia upraw.

Sprawa nieuczciwej konkurencji wy-
płynęła dobitnie w ostatnich kilku latkach. 
Ponieważ dopuszczono, by uczestnicy prze-
targów dołączali oświadczenia, że spełniają 
wymagania inwestora, więc szybko pojawiły 
się fi rmy – teczki, które wygrywały przetar-
gi cenami dumpingowymi. Tak niskimi, że 
graniczyło to z absurdem gospodarczym. Ale 
cóż, nikt tego nie sprawdzał i nikt nie wykazu-
je ochoty do skontrolowania takich głupich 
ofert. Liczy się cena najniższa i to wszystko, 
a czy oferent spełnia wymagania, czy ma re-
ferencje, to mało ważne.

Jak mówią szefowie fi rm elektroener-
getycznych, widać tego skutki po długości 
przerw w zasilaniu w energię, bowiem małe, 
rachityczne, często jednoosobowe fi rem-
ki, angażujące przypadkowych ludzi, nie są 
w stanie w krótkim czasie wykonać prac re-
montowych na linii. Odbiorców szlak trafi a, 
bo lodówki i zamrażarki w restauracjach, 
stołówkach i hurtowniach przestają funkcjo-
nować, zakłady i warsztaty nie mogą produ-
kować, a tu zabawa na liniach trwa. Ostatnio 
coraz częściej podobne przypadki pojawiają 
się na sieciach oświetlenia ulicznego. Za 
konserwacje i utrzymanie w sprawności linii 
biorą się niedoświadczeni pracownicy nowo 
założonych podmiotów, także w ramach jed-
noosobowej działalności gospodarczej.

- Nikt nie ma pretensji do drugiego, że wgrał 
przetarg , znamy się od lat, to jest normalne. 
Różnice w ofertach przetargowych 1 – 3 proc., 
jako ceny zbliżone, nie wywołują sensacji. Na-
tomiast oferta z ceną o 30- proc. niższą, musi 
zastanawiać, nie tylko konkurentów ale przede 
wszystkim powinna nasunąć przynajmniej 
wątpliwości inwestora czy zleceniodawcy. A tak 
się nie dzieje.

Bez fanfar, wstęgi, nożyc, lecz tylko krót-
kie spotkanie zainicjowało działalność fi lii 
– punktu konsultacyjnego i informacyjnego 
w Ostrowcu Św. Na zaproszenie kierownictwa 
Izby przybyli członkowie z powiatu ostrowiec-
kiego i opatowskiego, którzy podpisali się pod 
wnioskiem zjazdowym o utworzenie punktu. 
Byli też pracownicy PRB Consulting, którzy 
zajmują się obsługą biurową, a także dziennika-
rze ostrowieckich mediów.

Prezes Andrzej Pieniążek przypomniał, że 
inicjatywa grupy członków została zaaprobo-
wana przez Radę Izby i teraz pozostaje opra-
cować taki program, by punkt służył integracji 
i współpracy ludzi zajmujących się wykonywa-
niem funkcji technicznych w budownictwie. 
Do Ostrowca na dyżury przyjeżdżają członko-
wie Prezydium Izby, planuje się organizowanie 
szkoleń i seminariów, być może we współpracy 
ze stowarzyszeniami technicznymi. 

- Dziękujemy za już, liczymy na wsparcie 
w codziennej działalności, bowiem teraz wszystko 
zależy od nas, członków, od naszej aktywności – 
powiedział Tadeusz Durak. Chciałbym, by było 
to miejsce spotkań i dyskusji, wypracowywania 
opinii tak nieodzownych w kontaktach z władza-
mi samorządowymi, w reprezentowaniu intere-

Filia w Ostrowcu przyjmuje!

sów środowiska budowlanego. Powinniśmy zająć 
się pomocą absolwentom uczelni, choćby w …
prowadzeniu książek praktyk, ale także w po-
zyskiwaniu interesujących szkoleń. Zacznijmy 
od tego, że każdy z członków grupy inicjatywnej 
będzie pełnił dyżury w punkcie.

Koledzy z obu powiatów mają tę szcze-
gólną sytuację, że na miejscu w Ostrowcu 
jest osiągalny wiceprezes OR, Tomasz Marci-
nowski, patron tego przedsięwzięcia. - Liczę na 
konsolidację naszego środowiska, na nawiązanie 
kontaktów towarzyskich i ciekawą działalność 
merytoryczną. To sprawi, że utwierdzimy wszyst-
kich w przekonaniu, iż decyzja kierownictwa Izby 
była słuszna.

Wiceprezes Wojciech Płaza zachęcał kole-
gów do pogłówkowania nad programem, do 
podejmowania niekonwencjonalnych form, 
mogą to być nie tylko spotkania dyskusyjne, pa-
nele gospodarcze, prezentacje fi rm i produktów 
lub usług, rozmowy z miejscowymi władzami, 
ale także imprezy sportowe.

Punkt jest czynny w poniedziałki, wtor-
ki i czwartki w godz. 14-16, w lokalu nr 19 
Centrum Biurowo – Konferencyjnego 
w Ostrowcu, przy ul. Sandomierskiej 26 a, 
tel. 041/248 00 04.

SPECUSTAWA
Znany w kręgach drogowych, dr Tade-

usz Suwara przedstawił licznie zebranym 
pracownikom kieleckich fi rm i instytucji, 
zagadnienia specustawy w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji drogowych. Pełna sala 
słuchaczy w siedzibie GDDKiA świadczy 
najlepiej, że stosowanie tej ustawy interesuje 
drogowców.

KONKURENCJA 
DLA ARCHITEKTÓW!

90 studentów (z 200 chętnych) rozpoczę-
ło studia na kierunku architektura i urbanisty-
ka w politechnice. Zaliczyli pierwszy semestr, 
jak na razie kierownictwo wydziału z dużym 
optymizmem ocenia start nowej specjalno-
ści. Studia I stopnia, potrwają 3,5 roku. 

W tym czasie  uczelnia musi pozyskać 
dodatkowych profesorów, skompletować ka-
drę wykładowców, by można było  wystąpić 
z wnioskiem o prowadzenie studiów magi-
sterskich. Wówczas absolwenci po uzyskaniu 
tytułu zawodowego, nie musieli by przenosić 
się do Krakowa czy Warszawy dla kontynu-
owania studiów magisterskich.

Z wielkim smutkiem żegnamy
zmarłych 

w ostatnich tygodniach 2008 roku 
członków  Świętokrzyskiej Izby 

Sławomira BOROWCA  
Jerzego JASTRZĄBA

Marka KA LEMBĘ
Ryszarda KA SIŃSKIEGO  

Andrzeja KLOZA
Wiesława MAZURKA 

Grażynę MISIAK

Prezydium 
Okręgowej Rady 
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Kształcenie zawodowe na poziomie zasadni-
czym i średnim, kształcenie inżynierów, to zasad-
nicze tematy 55 konferencji naukowej Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAP oraz Komitetu 
Nauki PZITB, jaka odbędzie się we wrześniu 
w Krynicy. W gronie organizatorów tegorocznej 
konferencji jest Wydział Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, 
Świętokrzyska Izba Inżynierów oraz Fundacja 
im. St. Staszica w Kielcach. O przygotowaniach 
do konferencji mówi prof. PŚk. dr hab. inż. Zbi-
gniew Rusin, prorektor politechniki, przewodni-
czący komitetu organizacyjnego.

- Wśród uczestników konferencji jest wielu do-
świadczonych znawców budownictwa, mających 
ogromny dorobek naukowy, ale są także znakomici 
praktycy, budowlani, którzy wiedzą co potrzeba, 
by dokonać trafnych zmian w systemie kształcenia 
i dostosować go do obecnych potrzeb gospodarki. 
Uczelnie nie są w stanie dostarczyć pełnej wiedzy 
i umiejętności, by młody człowiek bezpośrednio 
po ukończeniu studiów mógł pełnić samodzielne 
funkcje w budownictwie. Na konferencji chcemy 
zaproponować konkretną modyfi kację systemu 
kształcenia w tych segmentach, które są możliwe 
pod względem organizacyjnym i fi nansowym uczel-
ni. W porównaniu do innych krajów europejskich, 
nakłady na uczelnie techniczne w Polsce są jak 1:30 
na korzyść szkól zachodnich.

Będzie też dyskusja o praktykach studenc-
kich, m.in. poprosiliśmy o taki referat PIIB, 
która od lat występuje z wnioskami w tej spra-
wie. Są uczelnie, które nieźle to rozwiązują, np. 
Politechnika Śląska, której studenci mają jeden 
semestr przeznaczony na praktyki. Pracują na 
budowach, w biurach projektowych, zakładach 
konstrukcji lub prefabrykatów. Ich późniejsze 
spojrzenie na sprawy zawodowe jest bardziej 
praktyczne i łatwiej im łączyć wiedzę z doświad-
czeniami np. z placu budowy. Takie rozwiązania 
jednak zwiększają koszty na uczelniach jak 
i wydłużają okres studiów. Są też zwolennicy 
formuły, by umiejętności związane z konkret-
nym zawodem absolwent zdobywał po stu-
diach, podczas pracy zawodowej. Nie brakuje 
zwolenników, by programy studiów zawierały 
więcej elementów praktycznych i studenci po-
winni mieć więcej kontaktów z praktykami na 
uczelni.

Jest sporo zastrzeżeń do programów narzu-
canych uczelniom przez ministerstwo, są sugestie, 
by student rozwijał się intelektualnie, niekoniecznie 
musi znać wszystkie zagadnienia matematyki i fi -
zyki oraz przedmiotów podstawowych, wytrzyma-
łości materiałów, inni uważają, że może być dobry 
inżynier bez takiej dawki wiedzy.

Musimy też brać pod uwagę jakość wyszko-
lenia absolwentów szkół średnich, z których 

wielu jest zdolnych ale nie 
brakuje tych z przeciętnym 
zasobem podstawowej wie-
dzy. Może przyjąć koncep-
cję tworzenia już w szko-
łach grup uczniów, którzy 
zamierzają iść na studia techniczne? O tym bę-
dziemy rozmawiać na konferencji.

Efekty? Ludzie, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie konferencji uważają, że są w stanie prze-
konać decydentów politycznych do wprowadzenia 
tych oczekiwanych zmian i korekt w systemach 
kształcenia.

Dlaczego kielecka uczelnia organizuje? 
Bowiem w latach 2003 i 2005 politechnika zor-
ganizowała bardzo udane i wysoko ocenione kon-
ferencje ogólnopolskie w sprawie kształcenia kadr 
dla budownictwa. M.in. zainteresowanie wzbudził 
wówczas i do dziś jest aktualny wątek Deklaracji 
Bolońskiej w sprawie specyfi ki studiów dwustopnio-
wych, usilnie wprowadzony w kraju, a tymczasem 
w wielu innych europejskich państwach nie zrobiono 
nic. Nie ma też zgody co do standardów kształcenia, 
z których określane przez ministerstwo zajmują 
połowę programów studiów, a pozostałą część usta-
la samodzielnie uczelnia. Nie zawsze to współgra 
z oczekiwaniami menedżerów budownictwa, którzy 
w poszczególnych branżach, chcieliby w programie 
innych przedmiotów czy zajęć.

Kształcenie kadr dla budownictwa
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W czym upatruje pan szansę na nowe 
zlecenia?

- Ponieważ od lat zainteresowani jesteśmy 
budowami w regionie, w tym także w mniej-
szych miejscowościach, więc obecnie poza 
drogami, niewiele tam się inwestuje, ze wzglę-
du na szczupłość budżetów lokalnych jak i na 
pobudowane już szkoły, hale sportowe, boiska. 
Natomiast samorządy, z którymi od dawna 
współpracujemy, mają możliwość wykorzysty-
wania funduszy unijnych przeznaczonych na 
ośrodki kultury, inwestycje socjalne. I w tym 
segmencie inwestycji mamy już pewne propo-
zycje, otrzymujemy też konkretne oferty.

Co będzie teraz specjalnością kombi-
natu?

- Przez ostatnie lata burmistrzowie i wój-
towie zamawiali u nas hale sportowe, które 
stawialiśmy szybo i w miarę tanio. Teraz na 
życzenie wójta gminy Baćkowice mamy zająć 
się basenem przy szkole, aby dzieci i mło-
dzież miała możliwości korzystania z takie-
go dobrodziejstwa jak pływanie. Podjęliśmy 
się wykonania projektu oraz wybudowania 
obiektu, który w stosunku do zakresu rze-
czowego ma być tani. Z boiskami „Orlik” 
oraz basenem o wymiarach 16 x 8 m, ma 
to kosztować 7-8 mln. Dla zmniejszenia 
kosztów eksploatacyjnych, zamontowane 
zostaną kolektory słoneczne. Projekt wyko-
nuje warszawska pracownia,która zaprojek-
towała pływalnię o wymiarach olimpijskich 
w Ostrowcu. W marcu powinien być projekt 
budowlany, już w kwietniu przewidujemy ro-

Pół wieku budowania
OKB Ostrowiec

Rozmowa z Andrzejem Zajączkowskim, prezesem Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego

boty na placu budowy. Pojawiają się prośby 
o informacje z innych gmin i miast.

Znów budujecie tanio, pewnie znajdą 
się kolejni chętni na takie baseny. Z czegoś 
trzeba żyć?

- Firma nasza o stabilnej sytuacji fi nanso-
wej, od lat nie korzysta z kredytów, nie jesteśmy 
uzależnieni od banków, które obecnie dyktują 
tak ostre warunki. Mając własne fundusze, mo-
żemy podjąć się kredytowania przedsięwzięć 
inwestora w całości lub w części budowanego 
obiektu. Jest to znaczący atut w rozmowach 
marketingowych. Podstawową sprawą dla nas, 
jest radykalne i w poważnym stopniu ograni-
czenie przed laty kosztów własnych. Dlatego 
nasze oferty przetargowe przy tak niskich kosz-
tach są zawsze w grupie najlepszych. Jesteśmy 
nie tylko konkurencyjni, ale przede wszystkim 
wiarygodni, za nami przemawiają liczne obiek-
ty tanio wystawione i znakomicie funkcjonują-
ce. Tę wiarygodność budowaliśmy przez 50 lat. 
Inwestorzy to doceniają.

Macie co robić w kryzysowym okresie? 
- Zatrudniamy 250 pracowników, w więk-

szości fachowców z wieloletnią u nas praktyką, 
znają procedury fi rmy i zasady traktowania 
inwestorów. Dlatego możemy podjąć się wy-
konania każdego, nawet większego zlecenia, 
a jednocześnie dla tej załogi ja zawsze zapewnię 
pracę. Np. Huta „Celsa” potwierdziła nam, że 
sytuacja kryzysowa w Europie nie zmieni nic 
w ich planach inwestycyjnych, a dla tej fi rmy 
wykonujemy od lat sporo robót. Do czerwca 
mamy kompletne obłożenie robotami, w dru-

giej połowie roku wejdą prace w hucie, budo-
wa wspomnianego basenu, a także odbudowa 
zamku królewskiego w Stopnicy. Mamy sporo 
mniejszych robót w Sandomierzu, Ostrow-
cu. Prowadzimy rozmowy i szykujemy się 
do pozyskania zleceń długoterminowych, na 
lata 2010 – 2011. Już teraz mamy informacje 
z samorządów, że przyszłoroczne wybory za-
owocują spektakularnymi inwestycjami, py-
tani jesteśmy, czy damy radę. Poradzimy sobie 
odpowiadam.

Dlaczego nie uciekają pracownicy od 
pana ?

- Bo mają tu dobrze, stabilne zatrudnienie 
i niezłe wynagrodzenia, fajną atmosferę, nie 
muszą wyjeżdżać, a większość z nich, doświad-
czenia i praktyki nabierała w kombinacie. 
Przyszli po szkole czy uczelni i zostali na lata. 
Właśnie z wychowanków i ich umiejętności 
jesteśmy cenieni u klientów. Niektórzy przy-
szli ze zlikwidowanych fi rm, inni odwiedzają 
regularnie biuro z pytaniem o możliwość za-
trudnienia.

Z czego jesteście dumni ?
- Z dorobku 50-lecia,a ostatnio z hali spor-

towej, którą oddaliśmy do użytku w ubiegłym 
roku w Skarżysku. Była to trzecia taka hala 
w kraju, a warszawska pracownia, która ją za-
projektowała oceniła, że jest to najlepiej wybu-
dowany obiekt. Pod względem funkcjonalnym 
i jakościowym. I postanowiła nas rekomendo-
wać jako wykonawcę przyszłym inwestorom 
tych obiektów. A chętnych z innych regionów 
kraju do oglądania hali nie brakuje. 

Biuletyn Świętokrzyski 1/200910
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Gdzie są 
technicy, 
majstrowie?
- Borykamy się z brakiem średniej klasy fachow-
ców, majstrów po technikach, którzy popro-
wadzili by roboty na budowie. Niekoniecznie 
musi być inżynier, ludzie po uczelniach mają 
co robić w takich fi rmach jak nasza - twier-
dzi Dariusz Świąder, właściciel „Budaru”. 
Chętnie przyjmiemy młodych chłopaków, dla 
których konkretna i ciekawa praca na budo-
wie dróg stanie się ambicją zawodową. Mam 
nawet wizje małej szkoły, w której można by-
łoby wychować takich techników , nauczyć ich 
rytmu pracy w fi rmie, by poznali cele przed-
siębiorstwa, relacje inwestor – wykonawca, 
solidność na budowie, wówczas łatwiej będzie 
takich fachowców utrzymać i dać im satysfak-
cje z tego co robią.
  Jestem też za tym, by technicy po prakty-
kach na budowie ( np. 2 lata ), mogli otrzy-
mywać uprawnienia budowlane w ograni-
czonym zakresie.

Po raz szósty Politechnika Świętokrzyska 
wspólnie ze sponsorami i pod patronatem 
zacnych instytucji, w tym Ministerstwa Infra-
struktury oraz Ministerstwa Środowiska, or-
ganizuje ogólnopolską konferencję „Nowe 
urządzenia, materiały i technologie w wo-
dociągach i kanalizacji”. Konferencji towa-
rzyszyć będzie tradycyjnie wystawa przygo-
towana przez producentów.

Tematem konferencji będą m.in. przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, technologie bu-
dowy przewodów wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, drenaże i systemy odwodnienia dróg 
i ulic, aspekty prawne i ekologiczne związane 
z projektowaniem. Nowoczesne systemy sie-
ciowe i instalacyjne, sprzęt diagnostyczny. 

Podczas konferencji (27-29 kwietnia) 
wręczone zostaną statuetki „EUREKA  2009” 
za innowacyjne urządzenia i materiały z za-
kresu instalacji wewnętrznych i zewnętrz-
nych, jak również za najlepsze technologie.

Zapraszamy do udziału w konferencji. 
Szczegóły na stronie www.swk.piib.org.pl

Izba Świętokrzyska jest patronem tej kon-
ferencji.

Nowe urządzenia, 
materiały 
i technologieAlfred Zgoda, były przewodniczący komisji rewi-

zyjnej został 14 listopada prezesem zarządu Rady 
NOT w Kielcach na czteroletnią kadencję. 

– Chcę zgodnie współdziałać ze wszystkim stowarzyszeniami 
skupionymi w NOT oraz przy poszanowaniu ich samodziel-
ności, zintegrować podejmowane przedsięwzięcia i rozwijać 
formy pracy, a także współpracy, choćby ze Świętokrzyską 
Izbą Inżynierów. Będziemy pomagać stowarzyszeniom na 
miarę możliwości. Liczę na wsparcie całego zarządu, w tym 
tak doświadczonych wiceprezesów – jak Andrzej Koper 
z SITK i Jerzy Wójcicki z PZITB – powiedział A.Zgoda.

Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w poprzedniej kadencji 
zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwości i NOT jest nie-
kwestionowanym właścicielem obiektu. Możemy nie tylko 
przystąpić do tak oczekiwanych remontów, ale lepiej wyko-
rzystywać pomieszczenia do działalności stowarzyszeń, co 
zapewni im sporą stabilizację i możliwość rozwijania pracy. 
Oczekujemy, że stowarzyszenia rozwiną program szkolenio-
wy, choć konkurencja jest bardzo silna, ale za stowarzyszeniami przemawia doświadczenie 
znakomitych fachowców i praktyków. Tym bardziej, że obecnie aktualne są przygotowania do 
przeprowadzania certyfi kacji energetycznej budynków. Padają sugestie dotyczące olimpiady 
technicznej, podjęcia kursów językowych.

NOT po wyborach

- Jubileusz będzie dla nas ważnym wydarzeniem, jako że tak bo-
gate tradycje przemysłowe zobowiązują do wspomnień i spojrzenia 
wstecz, ale także są powodem do dumy z dotychczasowych osiągnięć. 
Będziemy chcieli o tym mówić w najbliższych miesiącach. Tak jak 
i o przyszłości, bowiem jest to już tradycją w „Wodociągach”, że nasi 
poprzednicy wiele uwagi poświęcali na rozwój fi rmy, na troskę o ja-
kość wody dla odbiorców, i zapewnienie jej dla przyszłych pokoleń 
- mówi Henryk Milcarz, prezes „Wodociągów Kieleckich”.

Przyszłość jest dla spółki optymistyczna i obiecująca, 
bowiem do zrealizowania będą dwa duże projekty dofi nan-
sowywane z funduszy UE. Pierwszy to rozbudowa i moder-
nizacja oczyszczalni ścieków w Sitkówce za ponad 200 mln, 
drugi to kompleksowa ochrona wód podziemnych dla aglo-
meracji kieleckiej, który ma kosztować ok. 660 mln. Ogrom-
ne zadania, zarówno dla spółki jak i wykonawców.

- Radość byłaby większa, gdyby nie ostatnie okoliczności wynika-
jące z sytuacji na rynkach fi nansowych. Wahania walutowe oddzia-
ływują na te inwestycje, szczególnie cena euro, w której podpisano 
umowę wykonawczą na prace w oczyszczalni. Pocieszeniem może 
być to, iż okresowy zastój w inwestycjach, spowoduje zmniejszenie cen 
za roboty budowlane, które poszły bardzo w górę. 

Konsorcjum wykonawcze już porządkuje teren w Sitków-
ce, jeśli tylko otrzyma pozwolenie na budowę, na wiosnę ruszą 
roboty budowlane. Drugi projekt jest mocno zaawansowany. 
Studium wykonalności zostało pozytywnie ocenione przez 
NFOŚ i projekt kielecki znalazł się w gronie sześciu największych 
przedsięwzięć ,które skierowano do rzeczoznawców KE. Ta szybka ścieżka decyzyjna gwarantuje, iż 
w przypadku pozytywnej opinii, KE taki werdykt honoruje.

80 lat Wodociągów

Alfred Zgoda,
główny specjalista 
ds. inwestycji w „Wodocią-
gach Kieleckich”, 
były prezes PZITS.

Henryk Milcarz, prezes 
„Wodociągów Kieleckich”, 
poseł na Sejm RP, który 
w dużej mierze przyczynił się 
do pomyślnego zakończenia 
wieloletnich starań o przy-
znanie funduszy unijnych na 
wspomniane obok inwestycje 
komunalne. – Jeśli uda się 
zrealizować oba projekty, 
wówczas można stwierdzić, 
że zapewnimy przynajmniej 
na 25 lat zaopatrzenie kie-
leckiej aglomeracji w dobrą 
smaczną wodę i zadbamy 
o środowisko, użytkując no-
woczesny system odbioru 
ścieków i ich oczyszczania.
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Siedziba obok politechniki to chyba 
podnosi waszą rangę?

- Mamy tu świetne warunki, jesteśmy też 
współużytkownikami hali przy wydziale Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska politechni-
ki. Przenieśliśmy maszyny, prowadzimy tu już 
wszystkie badania, więc nie korzystamy z daw-
nych starych zabudowań przy ul. Mielczarskiego.

Program na co dzień?
- Zakres naszej działalności jest dość szeroki, 

zajmujemy się badaniami nowobudowanych 
obiektów, jak również już istniejących. W la-
boratorium wykonujemy głównie badania 
wytrzymałościowe materiałów, elementów wy-
posażenia oraz konstrukcji prefabrykowanych. 
Praktycznie mamy możliwość zbadania więk-
szości elementów występujących w konstrukcji 
mostowej przy dowolnym schemacie obciąże-
nia. W terenie wykonujemy głównie próbne 
obciążenia, które stanowią badania odbiorcze 
nowych konstrukcji, oraz ekspertyzy i opinie 
techniczne w zakresie istniejących obiektów. 
Najwięcej badań pod próbnym obciążeniem 
wykonujemy obecnie na dużych obiektach, ta-
kich jak budowy autostrad A1 i A2. Zbadaliśmy 
już ponad 60 obiektów autostradowych.

Co was wyróżnia? 
- Naszą domeną są konstrukcje sprężone. 

Potrafi my zbadać zarówno gotowy element 
sprężony, jak również zastosowane w nim ma-
teriały. Na stanowisku do badania belek mosto-
wych badamy prefabrykaty strunobetonowe, 
które wymagają przyłożenia siły kilkuset ton. 
Posiadamy również stanowisko do badania ka-
bli sprężających o nośności 1200 ton. Wykonu-
jemy również legalizację urządzeń naciągowych 
dla większości wytwórni prefabrykatów w Pol-
sce oraz nadzorujemy ich produkcję. W ramach 
działalności statutowej IBDiM opracowujemy 
aprobaty techniczne dla stali zbrojeniowych 
i sprężających, zakotwień oraz prefabrykatów 
betonowych. 

Dlaczego zajęliście się konstrukcjami 
sprężonymi?

Rozmowa

Wszystko o mostach

- Ponieważ budownictwo mostowe jest 
narażone na większe obciążenia przy przekra-
czaniu większych rozpiętości i nie wystarczają 
konstrukcje żelbetowe. W budowie mostów 
znacznie częściej niż w budownictwie ogól-
nym występują konstrukcje sprężone zarów-
no strunobetonowe jak i kablobetonowe. 
Budownictwo ogólne do konstrukcji sprężo-
nych odnosi się z rezerwą. Stosuje konstrukcje 
strunobetonowe, a całkowicie zaniedbało kon-
strukcje kablobetonowe. Można to tłumaczyć 
awariami, które miały miejsce, głównie w ha-
lach przemysłowych, kilkadziesiąt lat temu. Ale 
od tego czasu technologia tak się rozwinęła, że 
obecnie nie ma czego się obawiać. Tymczasem 
staliśmy się jedynymi projektantami torów na-
ciągowych do produkcji prefabrykatów stru-
nobetonowych w wytwórniach elementów 
mostowych w Polsce. Nie tylko projektujemy, 
ale też uruchamiamy taki linie. Przy rozpo-
czynaniu każdej nowej produkcji, trzeba wy-
konać program sprężania, według którego są 
produkowane prefabrykaty. Wśród nich jest 
wytwórnia betonowych konstrukcji prefabry-
kowanych Fabet w Dyminach, w której jeden 
z oddziałów wyposażony jest w specjalne tory 
naciągowe do konstrukcji sprężonych. Poma-
gamy tej fi rmie w produkcji prefabrykatów i to 
nie tylko dla mostów, bo coraz częściej według 
naszej technologii produkowane są belki stru-
nobetonowe dla budownictwa ogólnego. Nie 
mamy jednak wpływu na sposób projektowa-
nia prefabrykatów dla budownictwa ogólnego. 
Projektowanie wielu odmian prefabrykatów 

dla obiektów obecnie realizowanych w Fabe-
cie, takich jak centrum handlowe „Bonarka” 
w Krakowie, czy rozbudowa Galerii „Echo” 
w Kielcach, gdzie różne odmiany prefabry-
katów idą w setki, uważamy za brak wyczucia 
przemysłowej produkcji. 

Praca zapewniona, nawet w kryzysie? 
- Nie narzekamy na brak zleceń. Obecnie 

realizowanych jest wiele inwestycji infrastruk-
turalnych, są środki na kolejne. W każdej takiej 
realizacji jest potrzeba wykonywania badań, 
wydawania opinii i ekspertyz.

Czy most w Połańcu też?
- Kilka lat temu IBDiM wraz z Oddziałem 

Świętokrzyskim Związku Mostowców Rzeczy-
pospolitej Polskiej zorganizowali seminarium 
na ten temat. Nasi koledzy w Warszawie opraco-
wali koncepcję przeprawy w Połańcu. Liczymy, 
że również na etapie realizacji będziemy mieli 
tam swój udział

Przedziwne sytuacje zdarzają się? 
- Może nie przedziwne, ale niecodzienne. 

Na pewno można do nich zaliczyć przejazdy 
ładunków ponadnormatywnych. Są to ładunki 
o dużym tonażu oraz gabarytach. Ich przejazd, 
przez często wąski i kręte drogi, wymaga wielu 
zabiegów formalnych i prac logistycznych. Czę-
sto bierzemy udział w takich przedsięwzięciach, 
wykonując badania obiektów mostowych na 
trasie przejazdu. Na podstawie naszych eks-
pertyz podejmowane są decyzje o możliwości 
przejazdu takiego ładunku. Najczęściej są to 
ładunki przewożone do zakładów energetycz-
nych, które ważą nawet 400 ton.

Naszymi rozmówcami byli:
Mirosław Biskup, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej (specjalność drogi i mosty), 
rozpoczął pracę w ośrodku po studiach i zo-
stał. Był zastępcą kierownika Mariana Ska-
wińskiego, a gdy ten odchodził na emery-
turę, przejął po nim kierowanie Ośrodkiem 
Badań Mostów jako filii Instytutu Badaw-
czego Dróg i Mostów w Warszawie.
Marian Skawiński, długoletni pracownik 
ośrodka, w latach 1972 – 2001 jego kie-
rownik, przewodniczący Oddziału Święto-
krzyskiego Związku Mostowców RP.
Współpraca obu tych fachowców ma za-
gwarantować miękki start dla p. Mirosława 
i miękkie lądowanie dla seniora, p. Mariana. 
I chyba tak jest…
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I znów jak w wielu podobnych przypad-
kach, transformacja ustrojowa wymusiła na 
Adamie Sławińskim, ówczesnym kierowniku 
robót drogowych w upadającym skarżyskim 
kombinacie, decyzję utworzenia własnej fi r-
my i przejęcia kilkunastu pracowników, w za-
mian za co otrzymał … niewykonane jeszcze 
zlecenia inwestorów. Miały one starczyć na 
rok. A dalej? 

- Jeden pokój w naszym domu został prze-
znaczony na biuro fi rmy męża - dyrektora 
DROGMASU, a na podwórku zorganizowano 
plac na szybko kompletowane narzędzia i ma-
szyny. Pojawiły się zaraz używane samochody, 
koparki, tylko sprytem i szalonymi zdolnościami 
pracowników, utrzymywane w bezawaryjnym 
funkcjonowaniu. Dziś mamy piękną siedzibę 
fi rmy, warsztaty, wytwórnię masy bitumicznej, 
bazę w pełni skompletowanego sprzętu, w części 
bardzo nowoczesnego, zapewniającego sprawne 
wykonywanie prac drogowych - od robót ziem-
nych, transportowych, po walce i rozkładarki 
nawierzchni bitumicznych – wspomina Mał-
gorzata Sławińska, zastępca dyrektora.

Wejście na mocno konkurencyjny rynek 
drogowy w świętokrzyskim nie była łatwe, 
w tym okresie powstawały nowe fi rmy w tej 
branży, ale co znaczyła ambicja 
i zdobyte doświadczenie. Pan 
Adam pilnował wszystkiego w fi r-
mie, pani Małgorzata pracowała 
przez kilka lat w różnych instytu-
cjach, w tym także w urzędzie gmi-
ny, jak tylko czas pozwalał i trójka 
dzieci w domu, biegała za sprawa-
mi drogowymi. Wreszcie zdecydo-
wała się przejść do DROGMASU.

- Teraz tak łatwo się opowiada, 
ale do obecnych wyników i sukcesów, 
dochodziliśmy sporymi wyrzeczenia-

Mała, dobra, rodzinna
mi, wielkim wysiłkiem, także zrozumieniem dla 
inwestorów i solidnością na budowach. Dzięki 
temu zapracowaliśmy sobie na sporą renomę, 
zdobyliśmy zaufanie zleceniodawców, jedno-
stek samorządowych. Znani jesteśmy z dobrej 
i sprawnej roboty – twierdzi pan Adam. Uczest-
niczymy w przetargach, często wygrywamy, choć 
rywalizacja jest ostra, bowiem od kilu lat weszły 
na ten skromny rynek regionalny duże fi rmy 
krajowe a nawet zagraniczne. Mimo to, mamy 
zasadę – nigdy nie bierzemy zleceń na zapas, tak 
dobieramy roboty, by kontrakt szybko i sprawnie 
zrealizować i startować po następny. Naszym 
kontrahentom się to podoba, widzą w tym rze-
telność i profesjonalizm. Dewizą DROGMASU 
jest zarobić na utrzymanie pracowników i ich 
rodzin, mieć satysfakcję z tego co oddajemy inwe-
storom, nie chcemy być największą fi rmą. Małą 
a dobrą.

Skarżyska fi rma swe zainteresowania wy-
konawcze ogranicza więc do obszaru 100 
– 130 kilometrów od siedziby, czyli regionu 
świętokrzyskiego oraz niektórych miejsco-
wości mazowieckiego, m.in. Mirzec. Iłżę, 
Szydłowiec, Przysuchę, Orońsko, ponieważ 
w ten sposób można nie tylko dowieźć co-
dziennie pracowników,ale i mieć stały z nimi 

Zakład Robót Drogowych DROGMAS 
w Skarżysku, który w przyszłym roku będzie 
świętował 20-lecie działalności, jest firmą 
rodzinną. Założoną przez Adama Sławiń-
skiego, a wzmocniony kadrowo przyjściem 
żony Małgorzaty. Oboje są zakochani i zafa-
scynowani budowaniem dróg, specjalistami 
ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi, 
a co najbardziej istotne, o drogach mówią 
nawet w … domu. W ten sposób kontynuują 
tradycje rodzinne p.Adama, którego ojciec 
przez 40 lat doglądał budowy i remontów 
w opatowskim Rejonie Dróg.
Dziś w gabinecie dyrekcyjnym wisi wspania-
ły obraz pędzla Stanisława Czajkowskiego 
z 1930 roku przestawiający budowę drogi 
w okresie przedwiośnia na Podkarpaciu. 
Na biblioteczce jest z kolei replika zabyt-
kowego niwelatora z XIX wieku, w pięknej 
starodawnej drewnianej skrzynce. Na placu 
bazy sprzętowej stoją zakupione w styczniu 
(z dofinansowaniem z UE – to też sukces) 
nowa układarka masy bitumicznej i walec. 
Tak się splata tradycja z nowoczesnością 
w skarżyskiej firmie…

Liczący ponad stu członków Klub Dro-
gowca, działający przy Kieleckiem Oddziale 
SITK, podczas dorocznego zebrania oma-
wiał realność programów budowy i moder-
nizacji dróg w regionie, zarówno tych arcy-
ważnych jak trakty krajowe i wojewódzkie, 
jak i ostatnio uchwalony przez rząd program 
fi nansowania dla dróg lokalnych.

Wśród prezenterów poszczególnych te-
matów był Wojciech Plaza, wiceprezes Izby 
Świętokrzyskiej, na co dzień dyr. ŚZDW. 
Przedstawił program modernizacji dróg 

Drogowcy o perspektywach inwestycyjnych
wojewódzkich, przez lata nie remontowa-
nych, których podbudowy i nawierzchnie 
nie były dostosowane do ciężkich pojazdów, 
jakie w latach 90. pojawiły się gremialnie na 
drogach. Planowane remonty mają podnieść 
nośność tych dróg z 8 do 12 t/oś.

O bieżących i planowanych pracach 
związanych z tzw. wjazdem do Krakowa, 
mówił wiceprezes „Farta”, Jacek Bojaro-
wicz, który będąc dyrektorem w GDDKiA 
znał programy i możliwości realizacyjne 
w tej sprawie.

Dyrektor Krzysztof Strzelczyk i urbanista 
Jacek Sztechman - obaj z Oddziału GDD-
KiA, mówili o zagadnieniach społecznych 
i problemach technicznych związanych z pla-
nowaniem budowy odcinków dróg ekspre-
sowych w regionie.

Natomiast Halina Michałowska – Wró-
blewska, dyrektor Wydziału Infrastruktury 
i Geodezji UW podzieliła się spostrzeżenia-
mi o jakości wniosków składanych w urzę-
dzie oraz o procedurach wydawania decyzji 
dotyczących inwestycji drogowych.

kontakt. Nie bez znaczenia jest komfort życia 
rodzinnego drogowców, bez delegacji i dłu-
giego oddalenia od domów, dlatego zakład 
ma i tym się także chwali, doświadczonych 
pracowników, w pełni oddanych fi rmie 
i drogom, wielu z nich pracuje od początku 
DROGMASU. Są też rodziny – ojcowie, sy-
nowie, szwagrowie.

- Przy 30 pracownikach oraz stałej naszej 
bytności z mężem na budowach, gdzie pełnimy 
funkcje kierowników, można powiedzieć, że 
wszystko wiemy o przebiegu prac, błyskawicznie 
można reagować na potrzeby czy nieprzewidzia-
ne sprawy, uzgodnić wątpliwości z inwestorem, 
czy podwykonawcami. Estetyka? Porządek na 
budowach? To nie kwestia kobiet, to już prakty-
ka naszej załogi, aby o niej mówiono zawsze do-
brze. Dobra organizacja, poparta certyfi katem 
ISO, to także przyjemność pracowania w takim 
otoczeniu. To raczej konik męża, który nie lubi 
siedzieć w biurze – mówi pani Małgorzata.
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Dość szybko pracownicy kieleckiej fi rmy 
opanowali metody wyburzania obiek-
tów, zdobywali doświadczenie i ku za-

skoczeniu konkurencji, po pięciu latach stali się 
specjalistami. Także dlatego, że szef postawił na 
tę dziedzinę i rożnymi sposobami zdobył fun-
dusze na zakupienie koniecznego wyposażenia 
i nowoczesnego sprzętu. Mają więc w „Make-
rze” koparkę w wysięgnikiem długości 24 me-
trów, z nożycami wyburzeniowymi o wadze 2 
ton i sile kruszenia żelbetu 150 ton.Niedawno 
zakupiona została koparka gąsienicowa wybu-
rzeniowa Hitachi, z dwoma ramionami - do no-
życ o ciężarze 4,5 tony i wysięgniku 16 metrów 
oraz do nożyc o ciężarze 2,5 tony i wysięgniku 
28 metrów ! To hit w branży wyburzeniowej. 
Także spory wydatek, blisko 2 mln.

- Ten super sprzęt, wręcz cuda techniki ob-
sługują doświadczeni i znakomici fachowcy. Nie 
zatrudniamy nikogo z ulicy, tylko specjalistów i to 
rozsądnych, co wiąże się z piekielną odpowiedzial-
nością za otoczenie i ludzi podczas wyburzania 
obiektów. Mają też dobre warunki, satysfakcję 
z ciekawej pracy i posiłkowania się nowoczesny-
mi urządzeniami, więc trzymają się mnie. Mimo 
szalonych inwestycji, nigdy nie spóźniłem się z wy-
płatą wynagrodzeń.

Postawą powodzenia w tych pracach 
są zdaniem szefa „Makera” ludzie, maszyny 
i oprzyrządowanie, jak nożyce, młoty. Burzenie 
ścian kulą, to już przeżytek, chyba, że warunki, 
np.wysokość obiektu burzonego, nie pozwalają 
na zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Takim 
sprzętem można precyzyjnie każdy element 
odciąć i zdjąć go na ziemię. Są już wprawdzie 
maszyny z wysięgnikami długości 40 metrów, 
ale nie ma za wiele wysokich budowli dla ich 
zastosowania. Może kiedyś, za parę lat…

Wyburzeniowy hit!
Maker 

- Wyburzeniami zajęliśmy się przypadkowo, bowiem „Skanska”, z którą od lat 
współpracujemy, zaproponowała nam wyburzenie obiektu, na miejscu którego 
miał powstać nowy. Był to sześciopiętrowy budynek w Gliwicach, tam poznali-
śmy technologie wyburzania mechanicznego, których dotychczas nie znaliśmy, np. 
z użyciem specjalistycznego sprzętu, zwłaszcza nożyc hydraulicznych, do żelbetów 
i konstrukcji stalowych, których nacisk w szczękach wnosi od 100 do 600 ton. Przy 
takich nożycach metrowej grubości słup żelbetowy nie stanowi problemu – mówi 
Jan Doboszyński, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Maker”.

- Nasza fi rma jest jedną z kilku w kraju dys-
ponujących nowoczesnymi urządzeniami, jedyną 
w regionie, więc wielu inwestorów nie zna nowych 
technologii burzenia i są zaskoczeni, że można taką 

metodą i tak szybko uporać się w potężnym budyn-
kiem. Zdziwienie budzi też nieliczna ekipa naszych 
pracowników. Często na placu jest maszyna i jej 
operator, a obiekt burzony i plac wokół niego jest 
wolny od ludzi. To jest właśnie dodatkowa zaleta 

tych technologii – duże bezpieczeństwo. Przy trady-
cyjnych robotach wyburzeniowych, pracuje sporo 
ludzi, dla których istnieje ryzyko i zagrożenie. 

Przetargi kielczanie wygrywają przede 
wszystkim właśnie bezpieczeństwem pracy, 
krótkim czasem trwania burzenia w porówna-
niu do tradycyjnych technik tzw. odwrotnego 
montażu z użyciem siły ludzi, są więc tańsi.

Dziesięciopiętrowy budynek szpitala 
MSWiA w Warszawie miał być rozebrany. 
Najpierw fi rma przy użyciu mikro wybu-
chów i metodą odwrotnego montażu „za-
łatwiła” cztery kondygnacje od góry. Przez 
trzy miesiące pracowało przy tym blisko 
100 osób z użyciem dwóch dźwigów wieżo-
wych. Później kielczanie dwoma maszynami 
z nożycami i wysięgnikami 24 metrowymi 
uporali się z wyburzeniem sześciu pięter 
w ciągu 3 tygodni! Pracowało stale dwóch 
operatorów!! Gdyby mieli maszyny z dłuż-
szymi wysięgnikami, mogliby cały budynek 
zburzyć tą metodą.

Kielczanie są także rzetelni, pozostawiają 
plac czysty, bowiem własnymi kruszarkami 
przerabiają gruz, służący do ponownego wyko-
rzystania, np. do utwardzania placów, budowy 
dróg dojazdowych. „Maker” nie zanieczyszcza 
nim środowiska. Np. po wyburzeniu obiektów 
Zakładów Mięsnych w Kielcach, gruz po prze-
kruszeniu na żądane frakcje, został ponownie 
wykorzystany jako materiał użytkowy. Ani 
jedna wywrotka nie wyjechała z gruzem poza 
teren zakładu.

Co wyburzą na 35-lecie fi rmy w tym roku?

Od 1974 roku ekipy „Makera” wykonywa-
ły prace inżynieryjne – uzbrojenia terenów, 
kanalizacje, instalacje wód opadowych, 
wodociągi, magistralne sieci sanitarne, np. 
dla kieleckiego Makro i Reala. Dla „Exbu-
du” później dla „Skanskiej” pracowali na 
budowie Fabryki Thompsona w Żyrardo-
wie, hal Makro w Lublinie i Łodzi.

Biuletyn Świętokrzyski 1/200916
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Start był udany, a inicjator przedsięwzię-
cia uważa, że była to dobra szkoła funk-
cjonowania na rynku budowlanym, 

w czym wiele pomogła współpraca z du-
żymi korporacjami inwestycyjnymi. Firma 
pozyskiwała coraz to poważniejsze zlecenia, 
zwiększała zatrudnienie i od ponad roku, 
70 pracowników bez kłopotów radzi sobie 
z najtrudniejszymi sprawami na budowach. 
ŚCI ma konieczne wyposażenie techniczne, 
sprzęt i trafnie dobraną organizację pracy. 
Uzdolnieni fachowcy namówieni przez sze-
fa, utworzyli oddzielną fi rmę zajmującą się 
projektowaniem, bo takiego sytemu obsługi 
oczekiwali zleceniodawcy. 

- Pytają mnie często dlaczego działamy w re-
gionie ? Nastawiliśmy się na rynek lokalny, bo 

Coraz trudniejsze wyzwania
- Rok zakończyliśmy na dużym plusie, nie ma czasu na rozpamiętywanie, bo pra-
cujemy nad dwoma ambitnymi i sporymi projektami, trwają trudne rozmowy i per-
traktacje, których ustalenia chcemy wdrożyć pod koniec kwietnia. To one zadecy-
dują o dalszym rozwoju fi rmy i jej pozycji w regionie - mówi Tomasz Pokrzepa, 
właściciel Świętokrzyskiego Centrum Inwestycyjnego.

można tu jeszcze wiele zrobić, a co najważniej-
sze, możemy być dla inwestora w każdej chwili 
do dyspozycji, rozwiązywać szybko ewentualne 
problemy. Można to określić nawet opieką nad 
inwestorem, on wówczas czuje się pewniej i bez-
pieczniej, ma do nas zaufanie. To spostrzeżenie 
zostało mi z pierwszych lat spędzonych na bu-
dowach w odległych regionach kraju. Nie bez 
znaczenia były też deklaracje kolegów ze studiów 
przychodzących do fi rmy, o maksymalnym za-
angażowaniu pod warunkiem, że nie będą mu-
sieli jeździć np. do stolicy.

Przyjęto w fi rmie zasadę, że zatrudnie-
nie będzie odbywało się legalnie, zgodnie 
z przepisami, starają się być wiarygodnymi 
szefami, więc jeśli ktoś ma zapisane warunki 
lub świadczenia w angażu, to je otrzymuje, 
fi rma płaci też solidnie podatki. Dzięki temu 
zarówno pracownicy na budowach jak i szta-
bowcy wiedzą czego oczekują właściciele i co 
stanowi o powodzeniu fi rmy i pozycji życio-
wej, więc rewanżują się solidną pracą i dba-
niem o zadowolenie klienta. 

Przy takiej kadrze, w ŚCI myśli się o roz-
szerzeniu działalności o nowe dziedziny, 
w tym projektowanie, nadzory budowlane, 
a także komplementarne pakiety usług dla 
inwestorów. Stanowić to będzie przełamanie 
dotychczasowego modelu fi rmy, uwiary-
godnienie szykowanej spółki przy podejmo-

waniu poważniejszych inwestycji od zlece-
niodawców. Ma już własnych projektantów, 
współpracuje również z zaprzyjaźnionymi 
biurami projektowymi. Dość szybko fi rma 
zgromadziła potrzebny sprzęt, maszyny i wy-
posażenie umożliwiające sprawne wywią-
zywanie się z umów. Jest także własna hur-
townia materiałów budowlanych, dla której 
dostawy od producentów zagwarantowane 
są długoletnimi umowami.

- Urzędnik ? Poznałem w urzędzie proce-
dury administracyjne, przebieg procesów inwe-
stycyjnych, zagadnienia prawne, teraz łatwiej 
mi się dostosować do obecnych realiów a nawet 
przeszkód. Nazwisko popularne w środowisku 
kieleckim ? Spotkałem się z wieloma bardzo 
życzliwymi osobami, które okazały mi sporo 
zrozumienia i przychylności w początkowym 
okresie. W niektórych przypadkach wyczuwałem 
sympatie dla mojego ojca, ale nie starałem się jego 
pamięci wykorzystywać. Oczywiście, nie obyło 
się bez trudnych momentów, wątpliwości, jak to 
dalej będzie. Z perspektywy można wywniosko-
wać,że jeśli pokonaliśmy przeciwności, to znaczy, 
że jest w nas jeszcze siła, by stawiać sobie wyższe 
wyzwania, i z tej komfortowej trochę stabilizacji 
zrobić kolejny krok na miarę naszych ambicji 
a jednocześnie oczekiwań inwestorów, tym bar-
dziej, że mamy takich, którzy ponawiają u nas 
swe zamówienia.

W kwietniu minie trzeci rok jak na kielec-
kim ryku budowlanym pojawiła się firma 
prywatna, Świętokrzyskie Centrum Inwesty-
cyjne. Powołał ją do życia Tomasz Pokrze-
pa, który po kilku latach pracy w Urzędzie 
Wojewódzkim (ostatnio był dyrektorem Wy-
działu Rozwoju Regionalnego ), postanowił 
przypomnieć sobie o budownictwie, w któ-
rym pierwsze doświadczenia praktyczne po 
ukończeniu politechniki, zdobywał na budo-
wach d.Exbudu. Dziś firmę prowadzi wraz 
z bratem Krzysztofem Pokrzepą.

ŚCJ 
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Obecnie kielecka fi rma stosuje nowa-
torską bezpyłową metodę przy za-
stosowaniu nowoczesnych maszyn. 

fi rmy Blastrac do śrutowania podłoży betono-
wych. Śrutownice wykorzystuje się nie tylko 
do przygotowania podłoża pod izolacje, ale 
także przy poprawie i zwiększaniu przyczep-
ności na łukach dróg i przed przejściami dla 
pieszych, zmianie oznakowania poziomego 
dróg, ulic i parkingów, zwiększania przyczep-
ności na pasach przyziemienia samolotów na 
lotniskach, czyszczeniu posadzek w halach 
przemysłowych pod warstwy z żywic epoksy-
dowych. W tej metodzie śrut uderza z dużą siłą 
w powierzchnię betonu zbijając mleczko wa-
pienne, a odkurzacz przemysłowy o dużej wy-
dajności zbiera pył i oddziela śrut, który wraca 
do ponownego użytku. Tym systemem „West” 
oczyściło nawierzchnie betonowe i wykonało 
izolację między innymi na wiaduktach przy 
ulicy Krakowskiej w Kielcach.

- Jedyni w Polsce robimy to kompleksowo, 
czyli oczyszczamy podłoże betonowe, napra-
wiamy i impregnujemy beton oraz układamy 

WEST

Przedsiębiorstwo „West” z Kielc jest największą fi rmą w kraju specjalizu-
jącą się w przygotowywaniu nawierzchni betonowych i układaniu izolacji 
na mostach, wiaduktach i estakadach. Dawniej takie podłoża piaskowano 
lub groszkowano, czyli zbijano wierzchnią warstwę betonu, tzw. mleczko 
wapienne wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami, co powodowało ogromne 
zapylenie i zanieczyszczenie środowiska wraz z pogorszeniem bezpieczeń-
stwa w ruchu pojazdów.

Izolacje na 30 lat!

izolację. Dlatego też zostaliśmy zaangażowa-
ni do prac przy wszystkich obiektach drogo-
wych (autostradach, drogach ekspresowych, 
obwodnicach), które mają być wykonane lub 
poddane modernizacji przed Euro 2012. I tak 
na A 2 koło Tczewa, na A 4 koło Zgorzelca, 
obwodnicę Tarnowa i most na Wiśle w Na-
gnojowie. Zaangażowani byliśmy w budowę 
obwodnic Lublina, Radzynia Podlaskiego, 
Kórnika, Wyszkowa, Płońska. Trwają rozmo-
wy w sprawie robót na obwodnicy Dębicy, na 
estakadzie w Warszawie, oraz na A2 na Ślą-
sku – mówi Sławomir Kaliniak, właściciel 
„West”, absolwent dróg, ulic i lotnisk Poli-
techniki Lubelskiej.

Technologie tych prac wymagają olbrzy-
miej staranności, solidności, spełnienia ry-
gorystycznych wymogów, dlatego właściciel 
kieleckiej fi rmy postanowił pozyskać nowo-
czesny sprzęt oraz zapewnić sobie doświad-
czonych fachowców. Nie przyszło to łatwo, 
ale powstał zgrany zespół. Na każdym etapie 
prac przygotowawczych wykonują badania 
„pull - off ” jako sprawdzian podłoża, czy zo-

stało ono należycie wyśrutowane. Podobne 
badania robi się po ułożeniu izolacji. 

Monitoring wszystkich prac jest podsta-
wą sukcesu, aby później nie zrywać izolacji 
i wykonywać jej na nowo ponosząc dodatko-
we koszty.

- Lata doświadczeń sprawiają, że nie mamy 
reklamacji, usterek i kłopotów z wywiązaniem 
się ze zleceń. Nawet w takich przypadkach jak 
w Tarnowie, gdzie zastąpiliśmy inną fi rmę, która 
nie poradziła sobie z tymi pracami. Nasza prze-
waga jest w tym, że śledzimy nowości światowe 
i korzystamy z nowoczesnych rozwiązań współ-
pracując tylko z liczącymi się fi rmami o spraw-
dzonej renomie.

Inne fi rmy używają do układania izolacji 
na dużych obiektach ręcznych palników, na-
tomiast „West” korzysta z samojezdnej roz-
kładarki izolacji mostowych fi rmy Soprema. 
Kielczanie pierwsi w Polsce zastosowali tę 
maszynę przy układaniu izolacji na drogach 
dojazdowych do mostu przez Wisłę w Płoc-
ku. Po tak przygotowanych izolacjach mo-
stowych, często po kieleckiej fi rmie „West” 
wchodzi do prac starachowicki „Tarcopol”, 
który wykonuje specjalistyczne nawierzch-
nie z asfaltu twardo lanego.

- Być może zadziała patriotyzm lokalny 
i otrzymamy zapytanie ofertowe od konsorcjum 
fi rm kieleckich w sprawie przedłużenia trasy 74 na 
Lublin, trwają też rozmowy w sprawie obiektów 
na kolejnym odcinku S7 Występa – Skarżysko. 
Znani jesteśmy z rzetelnej roboty, więc jeśli decyzje 
zależą od inżynierów a nie od księgowych, to je 
realizujemy. Dajemy w zamian spokój i wytchnie-
nie zarządzającym takimi obiektami, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo i radość kierowcom, że 
jeżdżą po dobrych mostach i wiaduktach…

Tak zaizolowana nawierzchnia mostu, 
wiaduktu, estakady wytrzyma nawet 30 lat. 
Jak mówi Sławek Kaliniak - wcześniej rozleci 
się krawężnik, zużyje się lub zniekształci pod 
obciążeniem pojazdów, bitumiczna warstwa 
ścieralna. Natomiast nie ma możliwości, by 
nieszczelna izolacja naruszyła konstrukcję 
betonową mostu.

- Jako gorący entuzjasta Euro 2012 w Polsce, 
chcę mieć swój wkład w ich przebieg. Są zlecenia 
wykonywania izolacji na obiektach inżynieryj-
nych, trzeba poszerzyć wiedzę z przygotowania 
nawierzchni betonowych, zapoznać się z nowy-
mi technologiami i urządzeniami. Dziś jest sze-
fem najbardziej doświadczonych ludzi w tym 
zakresie.

- Sen z powiek spędza mi od 2 lat blokowanie 
przez Urząd Miejski możliwości wykupu dział-
ki przy ul. Górna 22, na której mam budynek, 
w którym planuję siedzibę fi rmy (jest już go-
towy projekt). Ale jeśli się nie uda w tym roku, 
to przyjmę jedną z propozycji wójtów gmin pod 
kieleckich i przeniosę tam „West”.
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- Z opinii oraz reakcji odbiorców wiemy, że nasza nowa 
działalność była oczekiwana przez nich, ułatwiliśmy im tym 
samym proces budowlany, a jednocześnie staliśmy się nie tylko 
sprzedawcą wyrobów stalowych, ale i dostawcą komplementar-
nych zbrojeń, elementów i wszelkich akcesoriów. To wszystko 
odbywa się w nowej hali, postawionej w ekspresowym tempie, 
bowiem nowoczesne maszyny, w tym linię amerykańską (jed-
ną z dwóch pracujących w kraju), zakupioną dzięki dofi nanso-
waniu z funduszy UE, nie mogliśmy ze względu na wymagane 
warunki eksploatacyjne, umieścić w dotychczasowych obiek-
tach – kwituje Andrzej Bryk, prezes Centrostalu SA Kielce.

Centrostal

Wykonawcy i inwestorzy nie muszą 
się więc zajmować wykonywa-
niem tych elementów na budowie, 

często w trudnych warunkach, przy zastoso-
waniu prymitywnych metod cięcia i gięcia na 
polowym stole giętarskim, wystarczy zamó-
wienie i określenie terminu dostawy, a Cen-
trostal SA Kielce zrobi to dużo lepiej.

 - Mamy nowoczesne, automatyczne 
sterowane komputerowo maszyny zbro-
jarskie. Automat do strzemion produko-
wanych z walcówki oraz automat do pro-
dukcji elementów z prętów o średnicach od 
10 do 32. Kolejna nowa maszyna służy do 
montażu koszy do słupów lub pali funda-
mentowych. Mamy doskonałych fachow-
ców, zarówno w przygotowaniu produk-
cji jak i obsłudze maszyn, którzy potrafią 
zgodnie z życzeniem klienta i dostarczoną 
dokumentacją, szybko i sprawnie wykonać 
potrzebne zbrojenia. Do każdej partii ele-
mentów dołączamy stosowne karty wyro-
bu i certyfikaty, zgodnie z systemem ISO 
jaki funkcjonuje w firmie – mówi Łukasz 
Lasek, kierownik wydziału zbrojarni.

Wytwórnia pracująca na dwie zmiany 
jest w stanie wykonać w miesiącu ponad 2 
tysiące ton zbrojeń i dostarczyć je na dowol-
ny w kraju plac budowy. Kieleckie zbrojenia 
stosowane są na budowach mostów, wia-
duktów, biurowców, obiektów użyteczności 
publicznej, parkingów wielopoziomowych. 
Są także zamawiane na deweloperskie bu-
dynki mieszkalne. Coraz częściej do wydzia-
łu trafi ają zamówienia budujących domki 
jednorodzinne, małe obiekty przemysłowe 
i gospodarcze.

- Po co mają kupować i wozić pręty, mar-
twić się co zrobić z odpadami. U nas zama-
wiają i płacą za gotowe elementy, a my w ra-
mach optymalizacji wykorzystujemy pręty 
o takich długościach handlowych, by jak naj-

mniej pozostawało odpadów. Oszczędność 
dla obu stron. Tym bardziej, że nasze cztery 
giętarki do elementów ze stali o dużych śred-
nicach „budowlanych” jak i trzy giętarki do 
wykonywania zbrojeń ze stali w kręgach, są 
bardzo dokładne i nie zawodne – zapewnia 
Ł. Lasek, inżynier po kieleckiej politechnice, 
który trafi ł do Centrostalu SA Kielce z daw-
nej zbrojarni „exbudowskiej”.

Usługowa i nowoczesna zbrojarnia, je-
dyna w Kielcach, cieszy się dużym zaintere-
sowaniem inwestorów i generalnych wyko-
nawców dużych budów, w tym drogowych 
i mostowych, obiektów inżynieryjnych.

Gotowe zbrojenia na plac budowy
Dla wielu fi rm jest to zaskakujące, dla innych, które już skorzystały 
z usług Centrostalu SA Kielce, normalność i wielkie ułatwienie. W fi rmie 
na Zagnańskiej robią gotowe elementy zbrojeniowe jak i zmontowane 
kosze do wielkośrednicowych pali fundamentowych, które dostarczają 
własnym transportem na określony czas wprost na plac budowy.

Przedsiębiorstwo Obrotu 
Wyrobami Hutniczymi 
Centrostal SA Kielce
ul. Zagnańska 151, 25-563 Kielce
tel. ( 041) 34 90 500
www.centrostal-kielce.pl
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Espresowo do Krakowa

Występa – Skarżysko 
i wylot do Cedzyny

Z nastaniem wiosny rozpoczną się na dobre prace na dwóch wielkich 
budowach w naszym regionie.Za 643 mln odcinek trasy S7z Występy 
do Skarżyska (17 km) wybuduje konsorcjum Strabag SA i Mota Engil 
Polska. Mają na to czas do końca grudnia 2010. Prawie cała trasa 
biegnie nowym śladem, tuż obok istniejącej drogi, w ten sposób roboty 
drogowe nie będą przeszkadzać zbytnio kierowcom.

Na tej trasie powstanie 29 obiektów inżynierskich – w tym czte-
ry estakady (najdłuższa 290- metrowa wybudowana zostanie nad 
zbiornikiem Bzin w Skarżysku), osiem wiaduktów, dwa mosty, dzie-
więć mniejszych mostków, dwie kładki piesze i dwa przejścia dla 
zwierząt. Będą też ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, pod-
czyszczalnie wód opadowych.

Dla sprawnej realizacji, lider konsorcjum Strabag, przewiduje za-
montowanie koło Radomia wytworni mas bitumicznych, przeniesionej 
z Grójca. Obsłuży ona budowę Występa – Skarżysko oraz odcinek S7 
od granicy województwa do Radomia, który realizować będzie war-
szawski oddział Strabaga. Będzie później obsługiwać budowy w woje-
wództwach mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim.

Biura wykonawców kieleckiego oddziału Strabaga i krakowskiego 
oddziału Mota Engil oraz nadzorów inwestycyjnych, mieszczą się w  
siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Skarżysku.

Na budowę dwujezdniowej ekspresowej drogi wylotowej do Cedzyny 
wykonawcy – konsorcjum, w którym liderem jest kielecki „Fart” oraz 
Fardub Consulting i Mosty Łódź – wejdą być może w kwietniu. Do wy-
budowania jest odcinek nowej drogi o długości 7 km, której początkiem 
będzie skrzyżowanie przy Galerii „Echo” ( droga przejdzie tunelem 
pod ulicą Solidarności ), dalej obok kampusu uniwersytetu do Cedzyny. 
Będzie to droga bez skrzyżowań jednopoziomowych. Odcinek na terenie 
miasta zostanie zaprojektowany przez konsorcjum. Koszt tej inwestycji 
wyniesie 285 mln. Termin zakończenia prac – czerwiec 2012.

Listy, listy...

W latach 2012-15 planowana jest budo-
wa całkiem nowej drogi klasy ekspresowej, 
której terasa przebiegać będzie od granicy 
z województwem świętokrzyskim (m. Mo-
czydło), poprzez obejście Książa Wielkiego, 
Miechowa, Słomnik, Zastowa, z przejściem 
przez Kraków po wschodniej stronie miasta, 
tj. w rejonie Zesławic, przez ul. Łowińskiego, 
Ujastek Mogilski, rejon Przewozu, z włącze-
niem się jej do węzła autostradowego „Bieża-
nów”, łącznie 65 km.

Obecnie prowadzone są przez biuro 
WBP w Zabrzu, prace związane z przygoto-
waniem materiałów do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach i zgody na realizacje przedsięwzięcia 
„Budowa drogi ekspresowej S-7 Moczydło 
- Szczepanowie-Widoma-Zastów – Kraków” 
(węzeł Ptaszyckiego/Igołomska) długości 

57 km. Złożenie wniosku przewiduje się 
w marcu. Spośród trzech zaproponowanych 
wariantów przebiegu drogi, regionalny dy-
rektor ochrony środowiska wybierze jeden. 
Kolejnym etapem będzie wykonanie doku-
mentacji projektowej (2011).

Trwa realizacja drogi S-7 na terenie miasta 
Krakowa, na odcinku od węzła autostradowe-
go „Bieżanów” do węzła „Rybitwy”, którego 
zakończenie przewiduje się w 2010. W czwar-
tym kwartale tego roku ma być rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie trasy do węzła „Igo-
łomska” (Ptaszyckiego/Igołomska).

Tę informacje przesłał nam Andrzej Kol-
lbek, zastępca dyrektora krakowskiego Od-
działu GDDKiA. Sądzimy, że wyczerpująco 
wyjaśnia perspektywy inwestycyjne wszyst-
kim tym, którzy korzystają często z trasy po-
między Kielcami i Krakowem. 

Oddział GDDKiA w Krakowie planuje w latach 2011-13 rozbudowę drogi 
nr 7 na odcinku od granicy miasta do m.Węgrzce, długości 1,5 km. Prace 
dotyczyć będą wzmocnienia nawierzchni i podbudowy istniejącej drogi do 
przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś, korektę geometrii skrzyżowań, prze-
budowę poboczy, chodników, itp.
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W roku jubileuszu trudno nie zapytać 
o znaczące osiągnięcia, stanowiące mocne 
referencje dla związku ? 

- To przede wszystkim międzynarodowa 
konferencja odbywająca się tradycyjnie je-
sienią w Krynicy, organizowana m.in. przez 
PZITB, gospodarzem której w tym roku jest 
Politechnika Świętokrzyska i Odział Kielecki 
Związku. Więcej, jest to istotna impreza, bo-
wiem jej tematem we wrześniu ma być kształ-
cenie kadr dla budownictwa, na czym nam tak 
bardzo zależy. Byliśmy także inicjatorami i or-
ganizatorami pierwszych konferencji „ warsztat 
pracy rzeczoznawcy budowlanego”. To także 
szkolenia, spotkania i seminaria, sympozja, or-
ganizowane dla budowlańców, niektóre wspól-
nie z Izbą, z pomocą politechniki, są fi rmy, zle-
cające szkolenia dla swoich pracowników.

Łatwo nie jest ?
- System gospodarczy sprawił, że z kielec-

kiego ośrodka budowlanego, zdecydowana 
większość budowlańców pracuje poza regio-
nem, przede wszystkim w Warszawie, Krako-
wie, Poznaniu czy Wrocławiu. Trudno więc 
organizować szkolenia a już niemożliwe spo-
tkania towarzyskie czy wyjazdy techniczne. 
Z tego też względu mamy obecnie 130 człon-

60 lat PZITB ków, a w dobrym okresie przed laty, były koła 
zakładowe, a liczebność członków przekraczała 
półtora tysiąca.  Mimo to obecnie działa aktyw-
ne koło seniorów, grupujące 21 budowlańców 
na emeryturze, z których najstarszy ma 93 lata. 
Jest też koło młodych liczące 26 osób oraz koło 
naukowe na politechnice. To są nasze sukcesy, 
że pomimo trudności udało się nam skupić bu-
dowlanych w tej działalności.

Wasz głos jest słyszalny ?
- Troska o sprawy budowlańców jest co-

dziennym zajęciem. Dla wzmocnienia naszej 
pozycji, zawiązaliśmy klub prezesów oddzia-
łów regionów południowych kraju, by moc-
niej występować do władz z propozycjami 
i wnioskami. Można wspomnieć tu o likwida-
cji techników i zabranie technikom uprawnień 
budowlanych w ograniczonym zakresie, za-
troszczenie się o majstrów na budowach. Inży-
nier nie może wszystkiego załatwić, potrzebni 
mu są fachowcy - praktycy do pomocy, a ta-
kimi są majstrowie. Dlatego bijemy na alarm, 
by ministrowie i parlamentarzyści zrozumieli, 
że szkolnictwo średnie trzeba przywrócić do 
życia. Ale nie w formie jaką zrobiono po ko-
lejnych bzdurnych reformach edukacyjnych, 
trzeba zapewnić właściwy program szkolenia, 
zaangażować fachowców, którzy widzieli bu-
dowy, przywrócić praktyki na budowach.

Opinie związku są szanowane ? 

- I to bez dyskusji, zespół rzeczoznawców 
ma taką markę, że nikt nie wątpi w nasze roz-
strzygnięcia i opinie. Na to pracuje się latami, 
dlatego nasi przedstawiciele uczestniczyli 
w komisjach oceniających eksponaty na kie-
leckich targach, są zapraszani do wszystkich 
środowisk, w których występują problemy bu-
dowlane. Wielu kolegów funkcjonuje w orga-
nach Świętokrzyskiej Izby, zarówno w komisji 
kwalifi kacyjnej jak i sądzie dyscyplinarnym.

Jerzy Wójcicki, ukończył WSI 
w stolicy, tamże studium pody-
plomowe, a pracę magisterską 
obronił na kieleckiej politech-
nice. Ma za sobą 49 lat pracy 
w budownictwie, był m.in. 16 
lat kierownikiem pracowni 
w „Miastoprojekcie”, sześć 
lat kierował działem w KPRI, 
dwa lata spędził na budowie 
Huty Katowice, jako zastępca dyrektora re-
jonu budowy, pięć lat naczelnikiem wydziału 
techniki w Zjednoczeniu Budownictwa. Ma 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
wiele wyróżnień branżowych i stowarzyszenio-
wych, jako długoletni członek i działacz NOT, 
a także PZITB. Wspólnie z oddziałem kielec-
kim PZITB współtworzył Świętokrzyską Izbę 
Inżynierów, w której jest członkiem Okręgowej 
Rady. PZITB istnieje w Polsce od 1934 roku, 
a oddział kielecki utworzyło 40 założycieli 21 
marca 1949. J.Wójcicki prezesuje mu już po 
raz drugi, tym razem od sześciu lat.
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- Zaczynaliśmy tradycyjnie, od zera. Czyli za-
łożonej spółki cywilnej i kilku osób. W tym roku 
zatrudnienie wyniesie 130 pracowników, wśród 
których, ci z pierwszych lat są wierni fi rmie i stali się 
wysoko wykwalifi kowanymi operatorami maszyn. 
Mamy też własnych wychowanków - inżynierów, 
którzy po ukończeniu kieleckiej politechniki zosta-
li u nas i budowali z nami pomyślność spółki. Jest 
nas 9 po „budowlance” i dwóch, którzy ukończyli 
wydział mechaniczny. Zapotrzebowanie na nasze 
usługi sprawia, że obecnie prowadzimy rozmowy 
z kolejnymi inżynierami, których chcielibyśmy za-
trudnić – mówi Dariusz Świąder, współwłaści-
ciel i wiceprezes fi rmy„Budar”. 

To właśnie pracownicy solidnym wyko-
nywaniem robót w wielu rejonach 
kraju, zaskarbili uznanie i zdobyli 
renomę dla fi rmy, której logo koja-
rzy się z rzetelnością i nowoczesnym 
budowaniem. Więcej, krajowi i za-
graniczni kontrahenci postrzegają 
„Budar” jako fi rmę opiniotwórczą 
w budowaniu dróg, a więc liczy się 
zdanie szefów i specjalistów z Kró-
lewca Poprzecznego w gminie Smy-
ków, gdzie jest nowoczesna siedziba 
spółki i baza sprzętowa blisko 135 
maszyn i jednostek transportowych.

 Nic dziwnego, że właściciele fi rmy „Bu-
dar” nie narzekają na brak zleceń, bywają 
sytuacje, że z niektórych muszą zrezygno-
wać, bo nie ma możliwości ich zrealizowania. 
W lutym pakiet zamówień na technologię 
recyklingu i roboty ziemne, fi rma miała za-
pełniony w 80 proc. na rok 2009, wiele zle-
ceń kontynuowanych będzie w 2010 roku. 
Wystarczy wspomnieć o pracach na bu-

Specjalność - roboty ziemne
Potężne i nowoczesne maszyny do robót ziemnych, koparki gąsienicowe, 
wozidła, ciężkie samochody uganiające się po trudnym, podmokłym te-
renie z lekką łatwością, wszystkie w jednym kolorze, z logo fi rmy. Nawet 
kontenery biurowe i socjalne przypominają o nowoczesności, bo mają…
klimatyzację. Jak się dochodzi do tego w 14 roku działalności?

dowie węzła PN S7 i dk.73 z kieleckim od-
działem STRA BAG, obwodnicy Krośniewic 
na skrzyżowaniu dróg nr 1 i 2 z ERBEDIM 
Piotrków Tryb., spółka startowała w przetar-
gu wraz z kieleckim „Traktem” na budowę 
obwodnicy Kraśnika, ma też w planach po-
prawę bezpieczeństwa na dk.12 ( wspólnie 
ze Starachowickim „Budromostem”), od-
nowę nawierzchni dk.28 na dcinku Białka 
-Osielec z PRDM SA Nowy Sącz, rozbudo-
wę dk.44 na odcinku Oświęcim - Skawina 
-Kraków z Eurovia Polska, zaprojektowanie 
i wykonanie robót związanych z rozbudową 
dróg wojewódzkich 715 i 713 na odc. Nie-
wiadów - Ujazd - Tomaszów Maz., razem 

z ERBEDIM Piotrków Tryb. Łącznie ok. pól 
miliona metrów kwadratowych recyklingu, 
ponad 250 tys. m kw. stabilizacji gruntów na 
obwodnicach.

- Dlatego też kupiliśmy nową linię technolo-
giczną do recykling ,czyli wzmocnienia podbudowy 
dróg. Są to maszyny na specjalnych oponach o sze-
rokości 1-go metra, aby mogły poruszać się po ba-
gnistych terenach. Recykler, siewnik i traktor to jest 
wydatek ponad 600 tys.euro. Zakup był możliwy 
dzięki dofi nansowaniu z RPO. Uzyskamy w ten 
sposób możliwość zwiększenia o 30 proc. wydajno-
ści np. stabilizacji podłożu gruntu grubości 30-50 
cm. Jest to obecnie jedyna taka linia technologiczna 
w regionie i „Budar” jest jedyną fi rmą, która ma tyle 
zestawów do recyklingu – cztery mobilne i jeden 
stacjonarny. To już jest nasza wybitna specjalność.

Drugą taką specjalnością spółki jest fre-
zowanie nawierzchni drogowych, do cze-
go używa się siedem frezarek, w tym pięć 
o dwumetrowej szerokości. Takimi właśnie 
maszynami pracowali w Czechach, we Lwo-
wie i na obwodnicy Berlina.

A tak naprawdę, to od roku ambicją wła-
ścicieli – braci Waldemara i Dariusza Świą-
drów, jest rozwijanie specjalizacji w robotach 
ziemnych. Prezesi liczą, że mimo kryzysu, 
zapotrzebowanie na roboty ziemne będzie 
rosło z racji krajowych planów budowy dróg. 

Temu służyły zakupy specjalistycznych 
maszyn - spychaczy, ciężkich koparek, wal-
ców, wozideł. Kilka maszyn jest wyposażo-
nych w system GPS i niwelacji 3D. Także wy-
szkolenie świetnych operatorów, o których 
zabiegają inne fi rmy. Ludzie słysząc dobre 
opinie o fi rmie „Budar”, codziennie zgłaszają 
się w sekretariacie z zapytaniami o pracę.

- Mamy jednak spore wymagania. Ponad 70 
proc. zleceń wykonujemy poza województwem, 
więc praca w fi rmie wiąże się z delegacjami, 
które są w fi rmie warunkiem koniecznym - dla 
nas właścicieli też. Zapewniamy pracownikom 
godziwe warunki zakwaterowania, wyżywienia, 
jak trzeba przy wydłużonej pracy, także catering 
na budowie. Staramy się też, by w piątek po po-
łudniu wracali do domów, odpoczęli z rodziną 
po trudach tygodniowej pracy.

Na razie nie mówi się o spowolnieniu 
rozwoju, lub spasowaniu w unowo-
cześnianiu fi rmy. Nadal obowiązuje 
zasada, że po 5-6 tys. przepracowa-
nych motogodzin, urządzenie lub 
maszyna jest wymieniana na nową. 
Starzenie się taboru byłoby ograni-
czeniem bezawaryjnej pracy, która 
zapewnia terminowe wykonanie 
zleceń przy małych kosztach. Dla-
tego w fi rmie nie ma serwisu, jest 
tylko jeden mechanik. Każdorazo-
wo w zimie kierownictwo organi-
zuje szkolenie, kursy dla kierowców 

i operatorów, zdają oni egzaminy, uzyskują 
dodatkowe uprawnienia. 

Szefowie natomiast starają się podglądać 
innych, czerpać dobre wzory. Nie jest tajem-
nicą ani ujmą, uczyć się od innych. Tak czy-
nili w pierwszych latach i ten nawyk stał się 
w części siłą rozwoju spółki.

– Wyjeżdżaliśmy do Niemiec, by w fir-
mach rodzinnych, podobnych do naszej, 
podpatrzeć jak rozwiązuje się tam problemy, 
systemy zarządzania i sposoby wykonywania 
robót. Z tych obserwacji wyniknęła decyzja, 
że zajmiemy się frezowaniem nawierzchni, 
podejmiemy się robót odwodnieniowych, czy 
liniowych robót ziemnych. Tam podglądaliśmy 
duże roboty ziemne, stabilizacje i recyklingi. 
Stąd wynikał nasz kierunek rozwoju w firmie 
– od robót linowych jak frezowanie, recyklin-
gi, do dużych ziemnych robót kubaturowych 
i stabilizacji gruntów. Co dalej? Mamy kilka 
przemyśleń, nie braknie nam pomysłów, bo 
tych oczekują pracownicy, nasi kontrahenci 
i życzliwi nam ludzie.

BUDAR
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Mówią o panu dobrze albo bardzo do-
brze. Z czego to wynika ?

- Trochę się dziwię, że po tylu latach ktoś 
pamięta a jeszcze tym bardziej mówi przyjem-
nie o mnie. Byłem ostrym, wymagającym kie-
rownikiem, więc wiele osób nie lubiło mnie, 
a zwłaszcza stanowczej postawy w sprawach 
projektowych. Byłem nie tylko głównym reży-
serem pracy zespołu, ja go skompletowałem, 
i to dwukrotnie przy opracowywaniu planów 
rozwoju miasta. Musiałem dokonać wielu 
zmian personalnych, co nie przysporzyło mi 
poparcia, zaangażowałem też znakomitych 
konsultantów z Warszawy, bo wszyscy byliśmy 
młodzi, bez stosownego doświadczenia. Sądzę, 
że współpracownicy powinni być usatysfakcjo-
nowani z takiej pracy. 

Może zapomnieli…
 - W pierwszym przypadku, po trzech latach 

pracy, stworzyliśmy w 1966 roku plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta. Opracowa-
nie to otrzymało nagrodę krajową II stopnia 
za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie 
urbanistyki, co wyraźnie wzmocniło pozycję 
pracowni i moją. Władze niezbyt mnie hołubi-
ły za nieustępliwość w sprawach zawodowych 
i brak swarliwej demokracji na rzecz twórczych 
pomysłów i rozumnego działania, co przynosi-
ło Kielcom owoce i uznanie, a władzy splendor. 
Ale miałem też dużo szczęścia – trafi łem ma mą-
drego, rozumiejącego zagadnienia urbanistyki, 
przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, 
Jerzego Szmajdla. Uważam go za współautora 
sukcesu. Od tego czasu miałem wolną rękę, ro-
biłem to co chciałem - zawsze zasięgając opinii 
fachowców.

To z tego okresu pochodzi słynne po-
wiedzenie ludzi z aparatu partyjnego: „jeśli 
Strzelecki tak mówi, to tak ma być” ?

- Być może, ale ta sielanka nie trwała długo, 
zmiany administracyjne w 1972 sprawiły, że 
decyzje podejmowali prezydenci, a kierowni-
cy wydziałów podpisywali z ich upoważnienia. 
Zmniejszyła się rola organu naczelnego w zakre-
sie planowania przestrzennego. Stwierdziłem, że 
nie mam szans i odszedłem do „Inwestprojektu”. 
Zaprzyjaźniłem się wówczas z rektorem poli-
techniki prof. Henrykiem Frąckiewiczem, orę-
downikiem rozbudowy uczelni i na jego zlece-
nie wraz Mietkiem Kubalą zrobiliśmy studium 
programowo-przestrzenne rozwoju wyższych 
uczelni w mieście. Zostały określone tereny dla 

Trzy plany Kielc
poszczególnych funkcji politechniki i już wów-
czas przewidywanego uniwersytetu. Plan zyskał 
wielkie uznanie w resorcie jak i w… KC partii.

Wrócił pan jednak do miasta…
- Bo opracowano kolejny plan Kielc nie-

wielkimi siłami magistrackiej pracowni urba-
nistycznej, który na polecenie głównej komisji 
urbanistycznej kraju, oceniał zespól krakow-
skich urbanistów. Nie zostawili suchej nitki, 
ocena była jednoznacznie negatywna, a miasto 
zostało w 1974 roku bez aktualnego planu. 
Więc wojewoda Antoni Połowniak zapropo-
nował mi ponowne zorganizowanie pracowni 
urbanistycznej w mieście. Nie było to łatwe, bo 
płace w ratuszu były mizerne, nikt z liczących się 
fachowców nie kwapił się do przyjścia. Doszło 
do jedynego chyba w kraju rozwiązania, na któ-
re przystały wszystkie lokalne władze – stwo-
rzono pracownię na własnym rozrachunku, 
z siedzibą w magistracie. Zostałem generalnym 
projektantem i kierownikiem pracowni. Zażą-
dałem także uprawnień do podejmowania de-
cyzji i wydawania opinii. Po trzech latach znów 
plan rozwoju był gotowy, ze znacznie pogłę-
bionymi studiami i badaniami geologicznymi, 
możliwościami zaopatrzenia w wodę, zasilania 
energetycznego i gazowego, ciepłowniczego, 
odprowadzenia ścieków, a także układu komu-
nikacyjnego dla planowanego wówczas miasta 
300 - tysięcznego.

Jak to przyjęto ?
- Znów bardzo dobrze, tym razem nasze 

opracowanie otrzymało nagrodę III stopnia, zo-
stało wysoko ocenione przez zespól krakowski. 
Mieliśmy sporo satysfakcji, w zespole pracowało 
bowiem wielu specjalistów  z wszystkich dziedzin 
funkcjonowania miasta, najlepsi jakich można 
było wówczas pozyskać. Był bardzo duży zespół 
komunikacyjny z Kubalą, Potrzebowskim, Jac-
kiem Sztechmanem, pracował także Zygan, Pia-
sta, w części przestrzennej głównym projektan-
tem był Czesław Krzos, zdolny architekt, świetny 
rysownik, był Andrzej Michno specjalista od 
infrastruktury i uzbrojenia terenu, ciepłownic-
twem zajął się Darmas, Bożena Pisarzewska 
była specjalistką od programu, współpracowali 
z nami konsultanci z Instytutu Geologicznego, 
z warszawskiego biura projektów, doświadczeni 
fachowcy inżynierii komunikacyjnej ze stoli-
cy, którzy opracowywali Trasę Łazienkowską. 
Równoległe z tym planem opracowaliśmy pla-
ny szczegółowe i koncepcje zagospodarowania 

terenu dla większych inwestycji, np. plan śród-
mieścia i centrum, dzielnicy zachodniej, kon-
cepcję rozwoju szpitali na Czarnowie, stadionu 
na Pakoszu, węzła drogowego „Skrzetle”, w kilku 
wersjach (przedłużenie Jesionowej do 1 Maja), 
osiedla Barwinek, parku Dygasińskiego.

Trzecie podejście bez szczęśliwego 
końca…

- Pod koniec lat 80. rozpoczęliśmy przygoto-
wania do kolejnego planu miasta, prowadzono 
badania, powstało studium możliwości rozwoju, 
wysłano zlecenia do konsultantów, instytutów. 
Zawansowanie było spore, a tymczasem nowi 
prezydenci po zmianach ustrojowych słynnej 
transformacji, postanowili wszelkimi sposoba-
mi zlikwidować pracownię, która im przeszka-
dzała w samodzielnych decyzjach. I tak też się 
stało. Rozliczyliśmy wykonane opracowania 
i badania, rozstaliśmy się. Planu trzeciego już nie 
było. A był on szczególnie potrzebny, z uwagi 
na zmiany strukturalne, mianę struktury wła-
sności, wynikające z transformacji ustrojowej. 
Konieczne było ponowne przeanalizowanie 
programu i rozmieszczenia usług (w tym han-
dlu), terenów przemysłowych, zieleni urządzo-
nej, terenów dla szkolnictwa wyższego – które 
może w przyszłości stać się funkcją wiodącą dla 
miasta. Nowego spojrzenia wymagał układ ko-
munikacji, również lotniczej.

Myślę, że uniknęłoby się wielu błędów urba-
nistycznych, a te są niezauważalne dla społecz-
ności, często także dla tych którzy je popełniają, 
dopiero po latach dużo kosztują, nawet tak wie-
le, że nie można ich naprawić.

Rozmowa z Andrzejem Strzeleckim długoletnim szefem miejskiej pracow-
ni architektoniczno - urbanistycznej w Kielcach 

Rozmowa

Andrzej Strzelecki, warszawiak, architekt 
po warszawskiej politechnice, pracował 
w stolicy, ale ponieważ nie miał mieszka-
nia, więc skorzystał z oferty z Końskich 
gdzie poszukiwano architekta powiatowego. 
Później przyjął propozycję objęcia fotela 
zastępcy głównego architekta wojewódz-
kiego ds. urbanistyki i architektury i biur 
projektowych. Kierownik wydziału oraz szef 
pracowni w kieleckim magistracie, człowiek 
legenda kieleckich koncepcji rozbudowy 
miasta. Opracował dwa plany rozwoju Kielc. 
W 1991 roku przeszedł na wcześniejszą 
emeryturę. Na prośbę proboszcza swej pa-
rafii, zajął się projektowaniem i budową 
kościoła Św.Jadwigi na „Świętokrzyskim”. 
Spośród wielu wyróżnień i odznaczeń, ceni 
sobie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski oraz medal „Za zasługi dla Kościoła” 
przyznany przez biskupa kieleckiego.
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Absolwenci Wydziału Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej 
stali się pełnoprawnymi inżynierami. W auli 
politechniki, pasował ich zgodnie z akademic-
ką tradycją rektor uczelni prof. dr hab. inż. Sta-
nisław Adamczak, dyplomy ukończenia stu-
diów magisterskich wręczał dziekan prof. PŚk, 
dr hab.inż.Jerzy Zbigniew Piotrowski. Później 
nowi inżynierowie wiedzę i umiejętności zdo-
byte na uczelni, ślubowali wykorzystywać dla 
rozwoju RP i ku pożytkowi społeczeństwa, 
dbając o dobre imię politechniki.

- Ukończyliście uczelnię z dużymi tradycjami 
i zaliczaną do czołówki najlepszych szkól technicz-
nych w kraju. Korzystajcie z wiedzy i dobrych do-
świadczeń wyniesionych z uczelni, niech ten dyplom 
będzie przepustką do lepszej waszej przyszłości , do 
sukcesów materialnych i zawodowych – powie-
dział rektor S. Adamczak.

- Jest to ważny dzień w waszym życiu, dyplom 
potwierdza zdobyte umiejętności i wiedzę, którą 
teraz będziecie stosować w pracy zawodowej. Nie 
zrywajcie kontaktów z uczelnią, możecie zawsze 
liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Życzę udanego 
startu w zawodowej karierze – stwierdził dziekan 
J. Z. Piotrowski.

Podczas uroczystości, prof. dr hab. inż. An-
drzej Kuliczkowski, wręczył Iwonie Książek 
i Marzenie Radomskiej wyróżnienia za najlep-
sze prace dyplomowe, przyznane przez Polską 
Fundację Technik Bezwykopowych, w dorocz-
nym konkursie prac magisterskich.

Z przeglądu tematów prac można było 
przekonać się, że absolwenci wykonali bardzo 
ciekawe i konkretne projekty, np. przykrycia 
trybun oraz stadionu piłkarskiego, budowy 
parkingu wielopoziomowego, konstrukcji 
stalowej dworca autobusowego, oceny ruchu 
pojazdów na ulicach Kielc, wyposażenia lot-
nisk w urządzenia infrastruktury technicznej, 
budowy hangaru na samoloty, usprawnienia 
komunikacyjnego w Kielcach, Radomiu, 
Włoszczowie, Ostrowcu, rozwiązania tech-
nicznego modernizacji dróg w regionie, hoteli 
i obiektów użyteczności publicznej. Czy ewen-
tualni inwestorzy skorzystają z tych prac?

Przepustka do 
lepszej przyszłości 

Węzeł 
„Kielce 
Północ”

- Mamy opracowany ambitny plan wykona-
nia do końca czerwca wszystkich prac na ciągu 
głównym trasy S7 ,natomiast pozostały by do 
realizacji niektóre mniejsze roboty na drogach 
dojazdowych. Wynika to z tego, że z różnych 
powodów, nie tylko pogodowych, wystąpiliśmy 
do inwestora z wnioskami o przesuniecie termi-
nu zakończenia realizacji inwestycji –mówi  
Waldemar Domżał, dyrektor kontraktu oraz 
dyrektor oddziału kieleckiego Strabaga, ge-
neralnego wykonawcy.

Spiętrzenie robót wystąpi w kwietniu, 
przy budowie jezdni, natomiast w maju 
i czerwcu zaplanowano koncentracje prac 
przy nawierzchniach bitumicznych. Do 
ułożenia jest ok.100 tysięcy  ton dywanów 
bitumicznych. Przewidziano prace dwoma 
zespołami układającymi, jak trzeba będzie na 
dwie zmiany, ale jest też możliwość wykorzy-
stania trzeciego zespołu. Masy bitumiczne 
będą dowożone z nowoczesnej wytwórni 
Strabaga w Nowinach, uruchomionej przed 
dwoma laty.

W okresie ostatnich miesięcy wykona-
no odcinek jezdni pod kładką w Kajeta-
nowie, nawierzchnie bitumiczne na kilku 
odcinkach, wymieniono grunt drogi przy 
wiadukcie WD6, rozpoczęto poszerzanie na 
istniejących jezdniach S7, od Występy do 
obu wiaduktów kolejowych. Ułożono masę 
bitumiczną na drodze dojazdowej, która za 
kilka tygodni stanie się tymczasową jezdnią 
S7 dla ruchu kołowego, by można było na 
obecnej trasie przystąpić do podwyższania 
nasypów jezdni.

Wiadukt nad trasą kolejową do Warsza-
wy, ma wykonane przyczółki, jak tylko po-
goda się poprawi, wznowione zostanie beto-
nowanie podpór. Na wiadukcie nad bocznicą 
kolejową do kopalni w Wiśniówce, powstają 
konstrukcje podpór nad drugą jezdnią, do 
montażu belek prefabrykowanych. Po to, 
by drogowcy mogli wejść na oba wiadukty 
w kwietniu i maju i zrobić warstwy podbudo-
wy i nawierzchni.

Oby tylko szybko stopniał śnieg , bo teraz to 
nie widać, gdzie jest teren budowy , a co dopiero 
wpuścić maszyny…

Wiadukt nad S7 w Wiśniówce.

Wiadukt nad bocznicą do kopalni.

Wiadukt kolejowy w Barczy.

Wiadukt nad nową trasą S7 Kajetanów.

Główny węzeł na obwodnicy - dwa wiadukty.

Dąbrowa - wyjazd z Kielc.
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