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NOWOCZESNE OBIEKTY 
Członkowie Prezydium Rady Izby, w dro-

dze od starosty do sali „Aramisu” na spotkanie 
środowiskowe, zwiedzili nową hale sportową, 
wybudowana przez Ostrowiecki Kombinat 
Budowlany. Jego wiceprezes, a jednocześnie 
wiceprzewodniczący Izby, Tomasz Marci-
nowski był przewodnikiem po tym obiekcie.

Później członkowie kierownictwa Izby 
odwiedzili szpital, a w  nim zapoznali się 
z nowoczesnym blokiem operacyjnym, za-
wierającym cztery sale, pomieszczenia uzu-
pełniające, wszystkie potrzebne instalacje 
i urządzenia. Wykonawcą tego obiektu była 
kielecka spółka „Condite”.

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE W SKARŻYSKU

Wszystko o komunikacji

Na rozmowy i dyskusje wykorzystywano 
każdą wolną chwilę, jeśli tylko goście nie prezen-
towali swych ciekawych informacji, które obej-
mowały właśnie rejon powiatu skarżyskiego.

Przybyły z Warszawy Wojciech Rybak, 
dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Polskich 
Linii Kolejowych PKP, a także Jan Hurkała, 
dyrektor kieleckiego Biura Projektu Linii 
Kolejowej nr 8, dokładnie wyjaśnili losy mo-
dernizacji linii kolejowej Warszawa- Kielce 
i przedstawili przyczyny zmian w programie 
tej inwestycji. Otóż nie będzie przebudowy 
torowiska pomiędzy Skarżyskiem a Kiel-
cami, jego profi lowania i dostosowania do 
wymogów dużych szybkości pociągów, lecz 
wykonana zostanie za 455 mln zł. rewitaliza-
cja istniejącej linii, która skróci do 25-30 mi-
nut czas przejazdu. Szansą dla mieszkańców 
regionu, byłaby budowa łącznicy w Czarncy 
umożliwiająca skorzystanie z przejazdu do 
stolicy przez Włoszczowę i dalej linią CMK 
do Warszawy. 

Krzysztof Strzelczyk, zastępca dyrektora 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, przedstawił zamierzenia in-
westycyjne w tym rejonie, zwłaszcza szczegóły 
rozpoczętej budowy odcinka trasy S7 Występa 
– Skarżysko, przewidywane efekty komunika-
cyjne po zakończeniu robót.

Prof. Jerzy Zbigniew Piotrowski, dziekan 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Świętokrzyskiej, przybliżył 
zebranym zmiany zachodzące w uczelni, po-
wstające nowe kierunki oraz funkcjonowanie 
nowego systemu dwustopniowych studiów - 
inżynierskich i magisterskich. 

Tradycyjnie już Urszula Markowska, dy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu Nadzoru Bu-

dowlanego, omówiła zawiłości interpretacyjne 
uprawnień budowlanych oraz problemy zacho-
dzące na budowach.

Prezydent Skarżyska, Roman Wojcieszek 
(przybył na spotkanie wraz z wiceprezydentem 
Zdzisławem Kobierskim), budowlaniec, absol-
went Politechniki Warszawskiej, w sympatycz-
nych słowach wypowiadał się o licznej rzeszy 
budowlanych, szansach na odrodzenie się silnej 
fi rmy wykonawczej w mieście, po upadku kom-
binatu, staraniach zarządu miasta o rozwiąza-
nie problemów komunikacyjnych z regionem 
i resztą kraju, co może sprawić, iż Skarżyskiem 
zainteresują się inwestorzy.

WIZYTA U STAROSTY
Jerzy Żmijewski, starosta skarżyski podej-

mując członków kierownictwa Świętokrzy-
skiej Izby,  zrobił tak wspaniałą prezentację 
powiatu w  ciągu kilkunastu minut, że goście 
poznali wszystkie najważniejsze osiągnięcia 
oraz dokonania ludzi z tego rejonu woje-
wództwa. Pięć gmin, 186 kilometrów dróg, 
wszystkie zinwentaryzowane, sukcesywnie 
naprawiane, ponad 50 zakładów pracy, szpi-
tal, szkoły, wiele problemów do rozwiązania. 
I wszystkie znane staroście, o każdej sprawie 
może mówić szczegółowo, co świadczy o du-
żym doświadczeniu i wiedzy tego wielolet-
niego samorządowca,  radnego, absolwenta 
kieleckiej politechniki.

Powiat skarżyski ma też kłopoty wynika-
jące ze znacznego bezrobocia, na skutek li-
kwidacji zakładów. Powstające fi rmy, są duże 
mniejsze, każde miejsce pracy jest cenne, ale  
nie sposób zapewnić pracę na miejscu dla 
liczniejszej rzeszy fachowców. Dlatego też 
wielu członków Izby pracuje w delegacjach, 
m.in. w obrębie wielkiej Warszawy, na tam-
tejszym rynku budowlanym.

Tylu zacnych osobistości jakie gościliśmy w Skarżysku, jeszcze na spotka-
niach środowiskowych nie było. Dotyczy to szczególnie przedstawicieli 
władz samorządowych. Dopisali także członkowie Świętokrzyskiej Izby 
z powiatu skarżyskiego. Przybyli członkowie Prezydium oraz szefowie 
komisji Okręgowej Rady. 

Prezes Świętokrzyskiej Izby, Andrzej Pie-
niążek poinformował o bieżących sprawach, 
permanentnych konsultacjach i opiniowaniu 
kolejnych wersji nowelizowanego prawa bu-
dowlanego, rozwoju liczebnym Izby i coraz lep-
szym wywiązywaniu się osób z uprawnieniami 
budowlanymi ze swych obowiązków .

 I znów jak na poprzednich spotkaniach, 
uczestnicy rozstawali się z nadzieja, że takich 
okazji do rozmów, dyskusji, wysłuchania in-
teresujących wystąpień i prezentacji, powin-
no być więcej.
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Okręgowa Rada postanowiła 
Posiedzenie jakie odbyło się na trzy tygodnie przed zjazdem sprawoz-
dawczym (4 kwietnia), w dużej mierze dotyczyło właśnie przygotowania 
materiałów na obrady. Wszystkie sprawozdania zostały wcześniej ocenione 
i zarekomendowane przez Prezydium Izby, do zatwierdzenia przez Radę. 

Podczas obrad Okręgowej Rady, główna 
księgowa Małgorzata Bekier dokładnie zrelacjo-
nowała i wyjaśniła wszelkie dokumenty sprawoz-
dania fi nansowego.

Omawiając ostateczną wersje budżetu na 
2009 rok, który jak powiedział skarbnik Zbi-
gniew Dusza, charakteryzuje się dalszym zwięk-
szaniem wydatków na rzecz członków Izby, Rada 
rozpatrzyło cztery uwagi zaproponowane przez 
Komisję Rewizyjną. Budżet zakłada mniejsze wy-
datki od planowanych przychodów, co w sytuacji 
zawirowań na rynku budowlanym, nie powinno 
zakłócić realizacji zadań i dyscypliny fi nansowej.

Rada zaakceptowała 16 uchwał Prezydium, 
a także zaopiniowała kandydatów do honoro-
wej odznaki PIIB.

W części informacyjnej, Rada z zadowole-
niem przyjęła, iż w ciągu trzech miesięcy odbyło 
się osiem szkoleń, co jest zapowiedzią realizacji 
programu rozwijania tej dziedziny działalności 
Izby. Na 1 marca odnotowano 3534 członków 
Izby. Prezes Andrzej Pieniążek, relacjonując po-
stanowienia Krajowej Rady PIIB przekazał, że 
nadal w konsultacjach i procedurach parlamen-
tarnych, znajdują się dwa projekty nowelizacji 
prawa budowlanego, zarówno rządowy jak i po-
selski, a termin uzgodnień nie jest bliżej określo-
ny. Tak jak i los projektu poselskiego klubu PiS
-u w sprawie samorządów zawodowych.

Co do wniosku RPO do TK w sprawie nie-
konstytucyjności niektórych zapisów w usta-
wach samorządowych, przedstawiciele korpo-
racji zawodowych zwrócili się do premiera, by 
przejął inicjatywę w rozstrzygnięciu wątpliwości. 
Natomiast na spotkaniu szefów samorządów za-
wodowych ustalono wspólne wystąpienie w tej 
sprawie, a ekspertyzy przygotują prawnicy NRA .

Także w tej sprawie ofi cjalne stanowisko 
zajęła Krajowa Rada PIIB z 11 marca, w któ-
rym czytamy, że wniosek Rzecznika Praw 
Obywatelskich wskazuje na niewystarczającą 
wiedzę o warunkach wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa i o konsekwencjach 
jego wadliwego wypełniania dla życia, zdrowia 
i ochrony mienia znacznej wartości. Inżynie-
rowi budownictwa społeczeństwo z pełnym 
zaufaniem powierza swoje bezpieczeństwo, 
użytkując przez niego wybudowane obiekty. 
To zaufanie stanowi podstawę relacji inżynie-
ra budownictwa i mieszkańców w społeczeń-
stwie obywatelskim.W imieniu inżynierow 
budownictwa wykonujących zawód zaufania 
publicznego, samorząd zawodowy w toku 
postępowania przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym, wnosić będzie o oddalenie wniosku 
- czytamy w zakończeniu stanowiska PIIB.

Zapowiedziano też, że opracowany zostanie 
europejski kodeks postępowania inżyniera.

SZKOLENIE SĘDZIÓW I RZECZNIKÓW
W Ostrowcu Św.odbyło się szkolenie członków Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej naszej Izby. Tematem wykładów i zajęć warsztatowych, 
prowadzonych przez mec. Jolantę Szewczyk, było przygotowanie wniosku i postępowania 
przed Sądem Dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. W spotkaniu 
uczestniczył prezes Izby, Andrzej Pieniążek.

OCENA ”BIULETYNU”
- „Biuletyn” naszej Izby ma dobrą opinie, 

nie tylko wśród członków w regionie, ale jest 
bardzo dobrze postrzegany w kraju. Jako jedno 
z nielicznych wydawnictw izb regionalnych, 
publikuje artykuły omawiające problemy bu-
dowlanych pełniących samodzielne funkcje 
techniczne, prezentuje innowacyjne osiągnię-
cia fi rm i ich pracowników, utrzymuje kontakt 
ze środowiskiem naukowym i technicznym, 
sięga po ludzi, którzy wyszli z regionu i pełnią 
obecnie odpowiedzialne funkcje w centralnych 
strukturach administracyjnych i biznesowych 
kraju - powiedział Wojciech Płaza, wiceprezes 

Świętokrzyskiej Izby a jednocześnie szef Rady 
Programowej „Biuletynu”.

Na majowym posiedzeniu, Prezydium RO 
omawiało działalność redakcyjną, funkcjono-
wanie Rady Programowej, dobór tematów pu-
blikacji oraz skuteczność w docieraniu z tymi 
zagadnieniami do członków Izby. Wysoko oce-
niono kontakty z fi rmami, które traktują „Biule-
tyn” jako dobry środek promocji i reklamy.

Jednym z istotnym zadań jest organizacja 
spotkań środowiskowych, w których redakcja 
czynnie uczestniczy i współtworzy ich program 
oraz zapewnia sprawny przebieg.

Wiadomości z Izby
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VIII Zjazd Sprawozdawczy

Nowością, która już zyskała sobie aprobatę, 
były spotkania środowiskowe w powiatach. 
Najlepiej o tym świadczą pytania członków, 
kiedy u nich dojdzie do takiego spotkania, jako 
znakomitej formy integracyjnej i szkoleniowej. 
Bowiem na każde Izba stara się zaprosić go-
ści, którzy mają wiele ważnych informacji do 
przekazania, nie tylko branżowych, ale także 
istotnych dla danego regionu. W trakcie druku 
„Biuletynu” takie spotkanie miało miejsce w Ję-
drzejowie.

Spotkania w powiatach są też sposobnością 
do odwiedzenia przez członków kierownictwa 
Izby fi rmy budowlanych, dla porozmawiania 
o osiągnięciach ale i o pracy budowlańców peł-
niących samodzielne funkcje techniczne. Nato-
miast wizyty u starostów są okazją do wymiany 
uwag i opinii o współpracy członków Izby z pra-
cownikami wydziałów budownictwa i architek-
tury w starostwach.

Po raz pierwszy też Izba zaproponowała 
członkom możliwość zaprenumerowania pi-
sma specjalistycznego, dla poszerzenia form 
doskonalenia zawodowego.

Nastąpiła też bliższa współpraca z Poli-
techniką Świętokrzyską, nie tylko w sprawach 
szkoleniowych, ale również w bezpośrednich 
kontaktach z członkami Izby, poprzez udział 
profesorów uczelni w spotkaniach środowi-

skowych w powiatach. Izba też włączyła się 
do współorganizacji 55 konferencji naukowej 
„Krynica 2009” jak i VI krajowej konferen-
cji „Instal-Wod-Kan 2009”jaka obdędzie się 
w kwietniu na uczelni.

O tych sprawach mówił na zjeździe pro-
rektor politechniki prof. Zbigniew Rusin, który 
z uznaniem odniósł się do pozycji Izby w śro-
dowisku, w tym wpływania na rozwiązywanie 
istotnych zagadnień w procesie dochodzenia 
inżynierów do oczekiwanego w branży profe-
sjonalizmu. Zasugerował także, by do zakresu 
współpracy wprowadzić więcej form prak-
tycznych, systemowych, które można byłoby 
realizować w dłuższym okresie. Dotyczy to 
kształcenia podyplomowego, dokształcania 
ludzi budownictwa, a także udziału w ukierun-
kowaniu ścieżek edukacyjnych.

Pani Urszula Markowska,dyrektor Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go jest niepisaną orędowniczką budowlanych, 
zdobyła sobie uznanie członków Izby, bowiem 
jej rzeczowe i rozsądne opinie i wyjaśnienia, 
a także wraz z inspektorami powiatowymi 
udział w spotkaniach środowiskowych sprawi-
ły, że jest coraz mniej spornych spraw i proble-
mów. – Już teraz sąd dyscyplinarny i rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej w Izbie nie mają 
prawie pracy, co najlepiej świadczy o rosnącym 
poczuciu odpowiedzialności ludzi wypełniają-
cych samodzielne funkcje techniczne. 

- Chcemy wspólnie z ministerstwem dopro-
wadzić w pracach legislacyjnych, do opracowania 
nowego kodeksu budowlanego, bowiem liczne po-
prawki i permanentne nowelizacje obecnego pra-
wa powodują, że budowlani z trudem przyjmują 
zmiany i ich interpretacje – powiedział Stefan 
Wójcik, wiceprzewodniczący Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. – Cieszy zatroska-
nie kierownictwa waszej Izby sprawami szkolenia, 
pozyskiwania dodatkowej wiedzy przez człon-
ków, spotkań w poszczególnych środowiskach 
regionu, a także powiększania grona fachowców 
budownictwa z uprawnieniami. Wprowadzone 
po ostatniej sesji egzaminacyjnej ślubowania, zo-
stały bardzo sympatycznie przyjęte przez młodych 

budowlanych i tej uroczystości będziemy nadawać 
coraz większą rangę. S.Wójcik podziękował 
członkom Izby za prace w organach PIIB, bo 
dzięki temu zaangażowaniu możliwe jest sku-
teczne lobbowanie i przekonywanie władz ad-
ministracyjnych kraju dla rozwiązywania pro-
blemów ludzi budownictwa, w tym członków 
izb regionalnych.

- Zarzucanie izbom, że mniej uwagi przy-
kładają nadzorowi nad poprawnym wykony-
waniem funkcji technicznych przez członków,że 
mniej wymierza się kar dyscyplinarnych, jest 
nieuzasadnione, ponieważ członkowie coraz 
lepiej wywiązują się z obowiązków, przestrze-
gają przepisów i zasad etyki.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, przedsta-
wiony przez Danutę Jamrozik- Szymkiewicz, 
delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium 
kierownictwu Izby, przyjęli sprawozdania 
poszczególnych komisji, a także uchwalili bu-
dżet na 2009 przedstawiony przez skarbnika, 
Zbigniewa Duszę. Zjazd uchwalił stanowisko 
w sprawie wniosku PIS o wprowadzenie zmian 
w konstytucji, dotyczących samorządów zawo-
dowych oraz stanowisko w sprawie wniosku 
Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału 
Konstytucyjnego, domagającego się zmian 
w zapisach konstytucyjnych obejmujących 
uprawnienia samorządów zawodowych.

Uczestnicy zjazdu dowiedzieli się, że Kra-
jowa Komisja Kwalifi kacyjna postanowiła 
ponownie zwiększyć ilość pytań z tematyki za-

Oszczędnie i poza… Kielcami 
- Jest wiele powodów do zadowolenia, bowiem coraz skuteczniej i trafniej 
spełniamy oczekiwania członków Izby. Był to rok pewnej stabilizacji organi-
zacyjnej, jako że mając warunki lokalowe i techniczne, zapewnione fundusze, 
możemy rozszerzać formy działania dla członków, włącznie ze zwiększeniem 
ich dostępu do szkoleń, spotkań, porad prawnych, bez względu na miejsce za-
mieszkania. Nadal też uważnie będziemy wydawać pieniądze, nie ograniczając 
ich w tych sferach funkcjonowania Izby, które służyć mają członkom – powie-
dział Andrzej Pieniążek, prezes Okręgowej Rady.

Prof. Zbigniew Rusin

Wiceprezes PIIB Stefan WójcikAndrzej Pieniążek
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Dyrektor Urszula Markowska

wartej w zeszytach praktyk, a także z projektów 
opracowanych przez zdających egzaminy na 
uprawnienia. 

W dyskusji delegaci postulowali objecie 
większą opieką młodych inżynierów, zwięk-
szenia kwoty indywidualnego dofi nansowa-
nia udziału w konferencjach lub seminariach 
specjalistycznych, po raz kolejny pojawił się 
wniosek o rozważenie - ze względu na kryzyso-
wy okres w gospodarce - zmniejszenia składki 
i wystąpienie z taką propozycją na zjeździe PIIB 
w czerwcu ewentualnie w formie obniżenie zo-
bowiązań z tytułu opłaty OC.

Ciekawą propozycję zgłosił wiceprzewod-
niczący Wojciech Płaza, który zaproponował 
w najbliższej kampanii wyborczej do Izby, 
wybrać liderów – rezydentów w powiatach, 
którzy byliby animatorami działalności w tych 
rejonach, sugerowali zorganizowanie szkoleń 
lub spotkań środowiskowych, na które można 
byłoby przeznaczyć dofi nansowanie z Izby. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Komisja rewizyjna pracująca pod 
kierownictwem Danuty Jamrozik-
Szymkiewicz, spotykała się cztero-
krotnie i przeprowadziła jedną kom-
pleksową kontrolę działania Izby.

Nie stwierdziła żadnych uchybień 
i nieprawidłowości, podkreśliła jednak, że 
wzrost kosztów odnotowano w zakresie pła-
conych podatków, co wynika z zakupienia 
pietra na siedzibę Izby, jednak wraz z kosz-
tami eksploatacji nieruchomości, będzie to 
i tak mniej niż czynsz jaki płacono w latach 
poprzednich. 

Zdaniem komisji, Izba osiągnęła bardzo 
dobry wynik fi nansowy, dzięki oszczędno-
ściowej polityce wydatków. Spadły koszty 

administracyjne, większy był przychód nett o, 
we wniosku komisja zaleciła kontynuowanie 
oszczędnego gospodarowania funduszami.

Komisja wystąpiła na zjeździe z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium, jak i za-
twierdzenie sprawozdania fi nansowego oraz 
podjęcia uchwały o podziale wyniku fi nan-
sowego. Wnioskowała także, o utrzymanie 
dotychczasowego zatrudnienia, przyjmo-
wania i obsługę członków Izby także w śro-
dy, wprowadzenia szkoleń dla członków 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej, 
zwiększenia informacji o szkoleniach na ła-
mach „Biuletynu” oraz na tablicach w urzę-
dach administracyjnych i samorządowych, 
raz w roku biuro powinno wysłać członkom 
informacje o możliwych świadczeniach 
z tytułu przynależności do Izby.

Prezes Hanza Brokers Tomasz Stupnowicz 
przedstawił propozycje dodatkowych ubezpie-
czeń dla członków Izby, w postaci „Programu 
inżynier profi t”

Słoneczna dobra pogoda oraz chyba okres 
przedświąteczny sprawił, że tym razem na sali 
zasiadło 79 delegatów na 123 wybranych przed 
trzema laty. Obrady prowadzili sprawnie – To-
masz Marcinowski jako –przewodniczący oraz 
Bożena Nowińska i Zygmunt Zimny – wice-
przewodniczący zjazdu.

Chwilą ciszy uczczono pamięć 23 członków 
Izby zmarłych w 2008 roku.

W obradach uczestniczyli szefowie stowa-
rzyszeń technicznych współpracujących z Izbą, 
którzy przybyli z życzeniami pomyślnych usta-
leń zjazdowych jak i życzeniami świątecznymi.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ ZJAZD IZBY
 Zwiększyć liczbę i jakość informacji poprzez zamieszczanie w „Biuletynie” kwartalnych 
planów szkoleń.

 Ze względu na funkcjonowanie w Izbie komisji problemowych, OKR proponuje utrzyma-
nie zatrudnienia w biurze w 2009 r. w postaci 7 etatów.

 Organizować dla członków Izby szkolenia w formule dyskusyjno- informacyjnej, prowadzone 
przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Sądu Dyscyplinarnego.

 Zobowiązać Radę Okręgową Izby oraz jej organy do oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, 
a uzyskane oszczędności, przeznaczyć na pomoc koleżeńską i działalność na rzecz członków.

 Podczas zebrań sprawozdawczo -wyborczych w powiatach, wybrać koordynatorów, prze-
wodniczącego grupy delegatów z danego rejonu, powierzając mu zadanie organizowania 
lokalnych spotkań szkoleniowo-integracyjnych.

 Organizować szkolenia w miejscowościach powiatowych dla umożliwienia udziału w nich 
liczniejszej rzeszy członków Izby. 

Autostrada 2009
Konferencja techniczno-historyczna w 190 

rocznicę powstania Jeneralnej Dyrekcji Dróg 
i Mostów „Aby mierzyć drogę przyszłą – trzeba 

wiedzieć skąd się wyszło” – organizowana przez 
Świętokrzyski Klub Drogowca, Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
Oddział w Kielcach, Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 
– była jednym z atrakcyjniejszych punktów 
programu czterodniowych XV Międzynarodo-
wych Targów Budownictwa Drogowego – Au-
tostrada  Polska 2009. 
Mimo natłoku konferencji i seminariów 
w tych dniach (trzech różnych imprez 
targowych), ta zorganizowana przez kiel-
czan, była ciekawa, miała sporą frekwencję 
(choć odbywała się w oddalonej sali w pa-
wilonie B), w czym duża zasługa nie tylko 
problematyki ale i prelegentów – Tomasza 
Wągrowskiego, Elżbiety Szumnej, Broni-
sława Wawrzynkiewicza, Jacka Bojarowi-
cza, Zdzisława Dąbczyńskiego i Bolesława 
Balcerka.Bolesław Balcerek

VIII Zjazd
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ATRAKCYJNE SZKOLENIA 
W TRZECIM KWARTALE 
Lipiec 

 Zabezpieczenie kabli przed zwarciami 
i przeciążeniami. Selekcja zabezpieczeń 
(organizuje SEP)

 Systemy zabezpieczeń skarp i zboczy 
z zastosowaniem geosyntetyków i innych 
wyrobów przy budowie i modernizacji 
obiektów inżynierskich(SITK RP)
Sierpień 

 Aktualne problemy zamówień publicz-
nych w budownictwie (SITK RP).
Wrzesień 

 Przepisy techniczno-budowlane, pol-
skie normy, warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robót budowlanych. Kon-
strukcje stalowe. Roboty spawalnicze 
(PZITB).

 Prawo Budowlane – warunki technicz-
ne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Zmiany w przepisach 
(PZITB)

 Wycieczka szkoleniowo- techniczna 
na budowę mostu przez Wisłę w Sando-
mierzu: Budowa podpór mostu (Związek 
Mostowców)

 Fundamentowanie dużych mostów 
na przykładzie mostu w Sandomierzu 
(Związek Mostowców)

 Wycieczka techniczna- realizacja in-
westycji drogowej Skarżysko-Występa-S 7 
(SITK RP).
Szczegóły na stronie www.swk.piib.org.pl

Pierwsze dwie grupy po 30 osób, zajęciami 
w ostatnich dniach marca zakończyły dwumie-
sięczny kurs i otrzymały stosowne zaświadcze-
nia. Ostatnie spotkania miały charakter praktycz-
nego sprawdzianu umiejętności, bowiem każdy 
z kursantów przyszedł z laptopem, na którym 
miał opracować charakterystykę energetyczną 
budynku lub lokalu i sporządzić odpowiednie 
świadectwo. Zajęcia prowadzili dr inż. Janusz 
Belok i Tomasz Steidl z Politechniki Śląskiej.

W ostatnim dniu z uczestnikami kursu spo-
tkali się mgr inż.Zbigniew Dzierżewicz, dr inż. 
Tomasz Steidl, którzy przedstawili uwagi ze 
sprawdzianu oraz wyjaśniali wątpliwości i od-
powiadali na pytania kursantów. Natomiast 
Piotr Kotwas z „Intersoft u” z Łodzi zapoznał 
uczestników z zagadnieniami programu „Ar-
cadia Termo” do opracowywania certyfi katów 
energetycznych budynków i lokali.

Na koniec prezes OR Izby, Andrzej Pienią-
żek wręczył zaświadczenia ukończenia kursu.

Pierwsi z certyfikatami

Duże zainteresowanie certyfi katami ener-
getycznymi budynków spowodowało, że zgło-
szenia na następny kurs posypały się w ciągu 
kilku dni, i znów zabrakło miejsc. Zajęcia prze-
widziano 4 i 5 czerwca. 17 i 18, oraz 24 i 25 tego 
miesiąca. Jak poinformował prezes OR Izby, 
A.Pieniążek, czynione są starania, by we wrze-
śniu zorganizować kolejny kurs. 

OKABLOWANIE 
W POMIESZCZENIACH 
BIUROWYCH

Temat wywołał duże zainteresowanie 
członków Izby, na prezentacji przed-
stawionej przez Wiesława Jagielskie-
go i Macieja Wernera z Krakowa, był 
komplet słuchaczy. Szef kieleckiego 
SEP, Zygmunt Zimny był uradowa-
ny, że kolejne szkolenie organizowane 
przez stowarzyszenie wspólnie z Izbą, 
było trafionym przedsięwzięciem.
Sposób prezentacji oraz bogata eks-
pozycja elementów instalacyjnych 
i wyposzczenia elektrycznego biur, 
pozwoliła praktycznie odnieść się do 
przedstawionych zagadnień oraz skon-
frontować je z rzeczywistością i ten-
dencjami innowacyjnymi w tej branży. 

W „Kartelu” o prawie budowlanym 
To już tradycja, że przedstawiciele 
Świętokrzyskiej Izby są zapraszani do 
„Kartelu” na spotkanie z kierowni-
kami budów i majstrami, by poroz-
mawiać o bieżnych sprawach intere-
sujących budowlańców. Tym razem 
w Jędrzejowie doszło do spotkania 
kartelowców z Andrzejem Pawelcem 
sekretarzem Rady Izby oraz Wiesławą 
Sobańską, dyrektorem biura.

Mówiono o aktualnym stanie prac legi-
slacyjnych dotyczących prawa budowlanego, 
o tendencjach i proponowanych zmianach, 
w tym m.in. o procedurach wykonywania 
certyfi katów energetycznych budynków, tych 
rozpoczynanych jak i obiektów obecnie od-
danych do użytku. Pytania dotyczyły także 
skuteczności Izby w obronie interesu budow-
lanych, prowadzonego lobbingu, szczególnie 

w sprawach poprawiania prawa i uwzględnia-
nia wniosków doświadczonych praktyków.

Z uwagą pracownicy „Kartela” wysłuchali re-
lacji o długich staraniach Izby dla przywrócenia 
technikom, możliwości zdobywania uprawnień 
w ograniczonym zakresie. Jest to uzasadnione, 
jako że blisko 1500 członków Świętokrzyskiej 
Izby stanowią technicy z dawnych lat.

Niektórzy członkowie zainteresowani byli 
skorzystaniem ze świadczeń oferowanych przez 
Izbę, m.in. drukowania norm, przepisów, prenu-
meraty czasopism a także możliwości opłacenia 
udziału w wybranych konferencjach  lub szkole-
niach krajowych.

Członkowie Izby z Jędrzejowa dopominali 
się zdynamizowania przedsięwzięć Izby w celu 
zintegrowania środowiska budowlanych. Z za-
dowoleniem przyjęto zapowiedź, iż kolejne 
spotkanie środowiskowe odbędzie się właśnie 
w Jędrzejowie, 1 czerwca.

W spotkaniu uczestniczyli Tomasz Sękie-
wicz członek zarządu fi rmy, Paweł Karpiński 
dyrektor produkcji. Przed powrotem do Kielc, 
przedstawicieli Izby przyjął prezes „Kartela”, 
Henryk Abramowski. Podczas rozmowy, omó-
wiono zasady współpracy, w tym dostosowania 
szkoleń do możliwości czasowych i systemów 
zatrudnieniowych pracowników fi rm wy-
konawczych, zakres tematyczny seminariów 
i spotkań, a także potrzebę popularyzowania 
osiągnięć ludzi budownictwa. W przypadku 
jędrzejowskiej fi rmy, jest to spory dorobek 20-
lecia, które przypada w 2010 roku.

Szkolenia

Zaświadczenie otrzymuje Michał Łapiński.

Prezes H. Abramowski (z lewej) i dyrektor 
P. Karpiński. 
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INSPEKTORZY I RZECZNICY 
PRZY JEDNYM STOLE
Z inicjatywy dyrektor Urszuli Markowskiej 
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego odbyło się spotkanie 
powiatowych inspektorów nadzoru budow-
lanego oraz rzeczników odpowiedzialno-
ści zawodowej Świętokrzyskiej Izby, m.in. 
uczestniczyli w nim Zbigniew Major - rzecz-
nik koordynator a także rzecznicy Michał 
Łapiński i Jerzy Wrona.
Gościem spotkania był prezes Izby, Andrzej 
Pieniążek. 
Rozmowy dotyczyły współpracy obu stron 
w trakcie postępowania wyjaśniającego 
w sprawach prowadzonych przez rzeczni-
ków w zakresie odpowiedzialności zawodo-
wej członków Izby. Inspektorów nadzoru 
budowlanego interesowały ponadto rodzaje 
postępowań prowadzonych przez rzeczni-
ków, sprawy organizacyjne Izby, działalność 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w za-
kresie wydawanych interpretacji uprawnień 
budowlanych, jak i możliwość uzyskiwania 
uprawnień budowlanych przez osoby zatrud-
nione w urzędach nadzoru budowlanego.

 W SKRÓCIE  W SKRÓCIE  W SKRÓCIE 
 Świadectwa energetyczne w świetle przepi-
sów krajowych i wymagań UE były tema-
tem spotkania, które prowadził Zbigniew 
Dzierżewicz z Katowic. W szkoleniu PZIT-
S(w sali Domu Rzemiosła) uczestniczyło 19 
członków Izby.

 W sali konferencyjnej w siedzibie Oddziału 
GDDKiA odbyło się szkolenie dotyczące pra-
wa wodnego w budownictwie, odwodnień li-
niowych firmy MEA, przedstawionych przez 
Annę Koziełło i Adama Mroza.

 Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie ze 
zmianami w prawie budowlanym i ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, przedstawiony (w sali Izby) 
przez Krzysztofa Antczaka, zainteresował 
40 członków Izby.

 Blisko 30 osób przyjechało do Kajetanowa, 
by w ramach wycieczki technicznej SITK 
zapoznać się z przebiegiem prac na budowie 
węzła „Kielce - Północ” i funkcjonowaniem 
nadzoru inwestorskiego oraz  robotami na 
odcinku S7 Występa – Skarżysko.

 W Końskich SEP zorganizował spotkanie 
szkoleniowe w sali konferencyjnej miejsco-
wego RZE, na którym omawiano zmiany 
w prawie budowlanym i energetycznym, 
warunki techniczne wykonania odbioru in-
stalacji elektrycznych.

 Nowoczesne technologie w technikach 
grzewczych na przykładzie zastosowań 
kotłów kondensacyjnych a także techniki 
klimatyzacyjne - były tematem szkolenia 
zorganizowanego przez PZITS i Izbę w sali 
konferencyjne firmy „SGDB SIEĆ PUM” 
przy ul. Przęsłowej. Wykładowcą był To-
masz Rapiej. 

 Natomiast o zastosowaniu nowych technolo-
gii w inspekcji przewodów kanalizacyjnych 
na przykładzie urządzeń firmy Rothenber-
ger, mówił Zygmunt Barczyński.

 Procedurę ocen oddziaływania na środowi-
sko, na szkoleniu w sali „Wodociągów Kie-
leckich”, przedstawiła Edyta Marcinkow-
ska z Urzędu Marszałkowskiego.

 SITK zorganizował w sali Izby szkolenie 
na temat prawa wodnego w budownictwie 
i odwodnień liniowych firmy Mea. Wykła-
dowcami byli Anna Koziełło i Adam Mróz. 
zainteresowanie było tak wielkie, że sala 
z trudem pomieściła blisko 60 osób !

 Pełna sala uczestników była na szkoleniu 
dotyczącym zmian w prawie budowlanym 
i energetycznym oraz o warunkach tech-
nicznego wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych. Szkolenie zorganizował 
SEP przy współpracy z Izbą.

 W Ostrowcu dr inż. Tadeusz Suwara przed-
stawił wykład, „Przygotowanie inwestycji 
drogowych w ramach obowiązującej specu-
stawy, ze szczególnym omówieniem konsul-
tacji społecznych oraz ustawy o środowisku 
i jego ochronie”, który został bardzo wyso-
ko oceniony w lutym w Kielcach.

 Charakterystyki energetyczne budynków to 
temat tak interesujący członków, że w ostat-
nich dniach marca szkolenia odbyły się w Bu-
sku Zdroju (gdzie uczestniczyło 21 osób) 
i Ostrowcu Św.(przybyło 30 osób)

 Natomiast w Kielcach w sali SGDB przy 
ul.Przęsłowej odbyło się szkolenie specjali-
styczne z zakresu armatury oraz płytowych 
grzejników, w którym uczestniczyło 16 
osób. 

Szkolenia
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OGROMNY ZASZCZYT 
I WYZWANIE 

- Przyjęcie do realizacji ośrodka DOJO było 
mocnym wyzwaniem i odważną decyzją, bo-
wiem zdawaliśmy sobie sprawę, że stajemy przed 
osądem ogromnej rzeszy karateków – krajowej, 
europejskiej i światowej federacji tego sportu, 
Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego, a także 
Ministerstwa Sportu, Sejmowej Komisji Kultu-
ry Fizycznej i Sportu, Urzędu Integracji Euro-
pejskiej, Ambasady Japonii w Polsce. To tylko 
niektóre instytucje i organizacje wspomagające 
inwestorów ale i zainteresowane zakończeniem 
budowy i funkcjonowaniem ośrodka. Dlatego 
staramy się uczynić co tylko można, by wywiązać 
się z tego zadania jak najlepiej i jak najszybciej 
– mówi Paweł Karpiński, dyrektor produkcji 
jędrzejowskiego „Kartela”, który w każdym 
tygodniu odwiedza budowę w Starej Wsi.

Po kilku latach prac projektowych i bu-
dowlanych, w czerwcu i we wrześniu pierw-
sze obiekty ośrodka zostaną oddane karate-
kom w użytkowanie.

- Istotnie, zakończymy prace w części ja-
pońskiej ośrodka, w której będzie 12 domków 
noclegowych (z trzema sypialniami i tyloma 
też łazienkami, kuchnią, pokojem dziennym 
z kominkiem dla 7 osób każdy), z elektrycz-
nym ogrzewaniem sufi towym oraz ogrzewa-
niem z kominka z zastosowanym odzyskiem 
ciepła z pomieszczeń przez wentylacje. Prze-
widziano też ogrzewane lustra i wieszaki na 
ręczniki. Do spania służyć będą maty tatami 
ze słomy ryżowej, które już sprowadzono 
z Japonii. Stylowe domki pokryte zostały ory-
ginalnymi dachówkami dostarczonymi także 
z Japonii. Dojścia i otoczenie domków zostało 
zagospodarowane w stylu wschodnim, alejki 
z ułożonych kamieni, rośliny i ich aranżacja 
w stylu japońskich ogrodów.

 Nad ośrodkiem góruje ogromny kom-
pleks treningowy z wewnętrznym tarasem 
- patio

 - Sale są od dawna przygotowane do zajęć, 
z lustrami i matami treningowymi, tylko je roz-
łożyć. W tym wielkim budynku oprócz trzech 
sal treningowych, na końcu dużej sali (możli-
wość ułożenia pięciu mat) są tarcze łucznicze 
do zajęć kyudo, a także siłownia, szatnie, ofuro 

Budowy

Ośrodek DOJO w Starej Wsi
Rozmowa z Andrzejem Wolskim 
z jędrzejowskiego „Kartela”, kierow-
nikiem budowy Ośrodka Japońskich 
Sztuk Walki DOJO w Starej Wsi

(czyli jacuzzi), gabinet lekarski, pokój trenera. 
Wszystkie pomieszczenia przeszklone, z wi-
dokiem ma piękny pejzaż górski i widok na 
ukształtowaną dolinę oraz budowaną poniżej 
część polską, osadę w stylu góralskim.

I znów pewnie cuda techniki ?
- Pełna klimatyzacja, ogrzewanie wykorzy-

stujące pompy ciepła oraz kolektory słonecz-
ne, szafk i ubraniowe z wentylacją i nawiewem 
do suszenia odzieży treningowej, otoczenie 
także w stylu wschodnim, z ogrodami ka-
miennymi włącznie. 

Kończą się prace przy stołówce - jadalni?
- Bez tego ośrodek nie mógłby funkcjono-

wać. Poniżej będzie także ciąg oczek wodnych, 
w lecie strumyki, a nad zbiornikiem wodnym 
pawilon odnowy biologicznej z sauną i hydro-
terapia, nadto tarasy zawieszone nad lustrem 
wody.Drewniany przeszklony pawilon także 
nad zbiornikiem sprzyjać ma kontemplacji 
i wyciszeniu w czasie przygotowania i picia tra-
dycyjnej japońskiej herbaty. Wokół będą drew-
niane pomosty i kamienne tarasy oraz ogrody 
typu wschodniego.

 Osada góralska też będzie na wysokim 
poziomie?

- Zarówno karczma, jak i chata, wozow-
nia i stajnia dla koni, budowana jest z bali 
drewnianych przez najlepszych fachowców 
góralskich z Podhala. Będą to obiekty ogól-
nodostępne, teren przystosowany do jazdy 
konnej, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią, planuje się też muzeum powo-
zów i narzędzi rolniczych.

Weźmie pan we wrześniu głęboki od-
dech?

Ośrodek w Starej Wsi koło Oleszna, ma być według filozofii Budo, czymś na kształt świątyni, 
w znaczeniu słowa dojo, miejscem do treningu ale i możliwości obcowania z duchem, klimatem 
i filozofią wschodnich sztuk walki.
Nie można było lepiej wybrać jak Przedborski Park Krajobrazowy, 6o hektarów na wzniesieniach, 
na stoku ze sztucznym zbiornikiem wodnym, ścieżkami i trasami dla turystyki rowerowej i konnej, 
a także z możliwościami uprawiania narciarstwa klasycznego.

- Nie było łatwo, w tak trudnym terenie, na 
wzgórzach i stoku realizowaliśmy obiekty czę-
sto w niekorzystnych warunkach atmosferycz-
nych.Inwestorzy postawili wysokie i zaskakują-
ce wymagania. W Starej Wsi przebywają często 
specjaliści kultury japońskiej, którzy baczą by 
nić nie uronić z ducha i charakteru fi lozofi i 
Dalekiego Wschodu. Pracownicy„Kartela” jak 
i fi rm współpracujących z nami, widząc pierw-
sze gotowe budynki, standard wykończenia 
i tereny wstępnie już zagospodarowane, czują 
zadowolenie, że uczestniczą w budowie takie-
go ośrodka. Oni przeniknęli już tą wschodnią 
fi lozofi ą, mają powody do satysfakcji. Tworzą 
coś oryginalnego, niespotykanego. A przecież 
jeszcze tyle jest obiektów do zrobienia, by za rok 
w pełni zakończyć budowę.

Kalendarium
04.03 – posiedzenie Prezydium Okręgowej 

Rady
05.03 – posiedzenie Okręgowej Komisji Re-

wizyjnej
05.03 – w posiedzeniu Komisji Prawno-Re-

gulaminowej w Warszawie uczestni-
czył kol. A. Pawelec.

05.03 – w posiedzeniu Krajowej Komisji 
Rewizyjnej w Warszawie uczestniczył 
kol. A. Pieniążek

10.03–13.03 – posiedzenie Zespołów Kwali-

fi kacyjnych – kwalifi kacja wniosków na 
uprawnienia budowlane. 

11.03 – w posiedzeniu Rady Krajowej w War-
szawie uczestniczyli przewodniczący 
A. Pieniążek , St. Zieliński i M. Jantura

15.03 – odbyło się spotkanie przewodniczą-
cego komisji ds. szkoleń kol. W. Siera-
ka z przedstawicielami stowarzyszeń 
naukowo-technicznych.

18.03 – w Wiśle w spotkaniu Krajowej Ko-
misji Kwalifi kacyjnej z przewodniczą-
cymi okręgowych komisji kwalifi ka-
cyjnych udział wzięli przedstawiciele 
ŚOIIB.

26.03 – w posiedzeniu Krajowej Komisji Re-
wizyjnej w Warszawie uczestniczył kol. 
A. Pieniążek.

30.03 – w punkcie informacyjnym Izby 
w Ostrowcu Św. dyżur pełnili W. Sierak - 
przedstawiciel Prezydium, S. Szałkowski 
- przewodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifi kacyjnej

30.03 – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej.

01.04 – posiedzenie składu orzekającego d/s. 
członkowskich

dokończenie na stronie 13
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Kierownik budowy to brzmi dumie, 
czym się pan zajmuje?

- Najwięcej czasu zajmują dokumenty, 
jest ich mnóstwo, bo każda fi rma żeby otrzy-
mać zapłatę, musi przedstawić inwestorowi 
rozliczenie robót. Więc trzeba przygotować 
komplet „papierów”- obmiary geodezyjne, in-
wentaryzacje, wyniki badan laboratoryjnych, 
co przy pięciu odcinkach robót jest żmudne 
i pracochłonne. Mam do pomocy dwóch 
kierowników robót i trzech majstrów, są to 
młodzi inżynierowie, po kieleckiej politechni-
ce z większym i mniejszym doświadczeniem, 
wszyscy jednak pełni zapału, który udziela się 
45 pracownikom, obsługującym 30 jednostek 
sprzętowych i maszyn ciężkich oraz 20 samo-
chodów.

Można to wszystko pogodzić, skoordy-
nować? 

- Trzeba, nie ma innego wyjścia, otrzymuje-
my częściowo pomoc działu logistyki fi rmy. Ale 
to my świecimy oczami za fi rmę tu na budowie, 
więc odpowiadamy za jak najlepsze wykorzy-
stanie czasu, ludzi i sprzętu.

Jak się ma takie zabawki, to można spo-
kojnie czekać na efekty?

- To jest podstawa sukcesu fi rmy, nowo-
czesny sprzęt, pracujący prawie bez awa-
ryjnie, umiejętnie wykorzystywany przez 
doświadczonych operatorów, których czę-
sto nie trzeba nadzorować, bo znają tajni-
ki robot ziemnych, pozwala na trafniejsze 
planowanie, wywiązywanie się z terminów 
i jakości robót.

Na dwóch stołkach
Tak sielsko tu jest?
- Trafi liśmy na tej budowie na bardzo trud-

ne warunki hydrogeologiczne, występującą 
wodę gruntową i gliny, na których wystarczy 
drobny deszcz i powstają potężne rozlewiska. 
Maszyny na „balonach” w dużym stopniu 
radzą sobie na terenach podmokłych, ale za-
skoczeń nie brakuje, szczególnie wówczas, 
gdy nie zrobiono dokładnych badań gruntów 
przed rozpoczęciem inwestycji.

Grzebanie w ziemi daje satysfakcję?
- Jeśli codziennie widać postęp robót, nie 

ma dużych przerw, to praca cieszy, a efekt 
końcowy, z posianiem trawy, powoduje, że 
satysfakcja jest niewspółmiernie większa od 
poniesionego nakładu sił, czasu i zaangażo-
wania, a niekiedy i nerwów.

Można długo tak pracować?
- To jest specyfi ka fi rm zajmujących się 

robotami ziemnymi, że zawsze goni się czas, 
często pracujemy do późnych godzin wieczor-
nych, także w soboty. Rodzina to rozumie, że 
praca zawodowa wymaga mojej obecności, że 
jestem poza domem. Jak długo? Nie wiem.

Uzależnieni jesteśmy w dużym stopniu 
od warunków atmosferycznych w ciągu ca-
łego roku. Jak nie padający śnieg to solidne 
deszcze potrafi ą wstrzymać prace na wiele 
dni. Z opadami nikt sobie jeszcze nie po-
radził, bo z mokradłami, torfowiskami tak, 
właśnie od dwóch miesięcy używamy no-
woczesnych maszyn na wielkich szerokich 
oponach, które nie zapadają się w trudnych 
terenach.

Co przeszkadza? 
- Przepisy, które ograniczają sprawną reali-

zacje robót, rożne interpretacje tych samych 
postanowień, np. przez nadzór posługujący 
się swoimi wytycznymi formalno – prawny-
mi, a to spory decyzyjne w sprawie robót nie 
ujętych w przedmiarze czy konieczność wyko-
nania prac dodatkowych. Te zabiegi i dyskusje 
pożerają czas. Na tej budowie mieliśmy takie 
przypadki, roboty nie ujęte dotyczące podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne, grunty tzw, sła-
bonośne, wymagały wymiany, grunty mocno 
zawilgocone musiały być osuszone i częściowo 
wzmocnione. Było więc czym się przejmować.

Stypendia za wiedzę o wapnie 
Już po raz czwarty, rozdzielono sty-
pendia ufundowane przez Zakłady 
Przemysłu Wapienniczego „Trzu-
skawica”. Wystarczyło tylko odpo-
wiedzieć na pytania w konkursie 
„Wiedzy o wapnie”.

- W tym roku do rywalizacji o pieniądze 
przystąpiło 130 uczniów Zespołu Szkól Bu-
dowlanych  nr1 przy ul.Zgoda. Rekordowa 
frekwencja sprawiła, że konkurs pisemny po 

raz pierwszy przeprowadzono w dwóch salach 
- powiedziała dyrektor Maria Gładyś. 

Po dwóch latach przerwy, wśród konkur-
sowiczów pojawił się jego inicjator i pomy-
słodawca, niegdyś dyrektor handlowy, obec-
nie prezes „Trzuskawicy”, Michał Jankowski. 
Prezes fi rmy osobiście rozpieczętował pudło 
z pytaniami konkursowymi, a późnej po 
sprawdzeniu prac, wręczył laureatom pucha-
ry i atrakcyjne stypendia.

Trzy tysiące zł (10 miesięcy po 300 zł ) 
otrzymał Piotr Kosela z klasy III ab „budow-
lanki”, dwa tysiące przypadło Piotrowi Sołty-
sowi z I klasy dróg i mostów, tysiąc złotych 
przyjął Albert Chrzanowski z klasy II - wszy-
scy są uczniami technikum. Były też upomin-
ki i gadżety reklamowe od fundatora.

- Kontynuujemy konkurs, bowiem jest on zna-

komitą okazją do zapoznania uczniów z naszym 
podstawowym produktem jakim jest wapno. 
Gdziekolwiek znajdą się po ukończeniu szkoły, 
będą pamiętać o wapnie. Jednocześnie propaguje-
my fi rmę, jej osiągnięcia co nie jest bez znaczenia 
w sytuacji poszukiwania pracowników  zakłada-
nym rozwoju produkcyjnym przedsiębiorstwa – 
stwierdził prezes M.Jankowski 

Jarosław Czech, członek Izby, od dziewię-
ciu lat po ukończeniu Politechniki Święto-
krzyskiej pracuje w „Budarze”. Wcześnie 
z rana jest kierownikiem budowy z ramie-
nia firmy na węźle „Kielce Północ”, do-
gląda wszystkiego co powinien zobaczyć, 
wyjaśnić, uzgodnić z pracownikami, przed 
południem jedzie do Królewca Poprzecz-
nego koło Smykowa, by załatwiać sprawy 
jako… kierownik działu przygotowania 
produkcji. I po południu powraca na budo-
wę. Odpoczywa z rodziną w niedzielę, bo 
w soboty także przebywa na budowie. Był 
jednym z pierwszych pracowników w fir-
mie i chwali sobie, że trafił do „Budaru”, 
spółki sprawnie ułożonej, nowoczesnej, 
z szalonymi perspektywami rozwojowymi.

Zwierzenia
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SM „Ponier” budowała także bloki i domki jednorodzinne w osiedlach Kochanow-
skiego, Czarnockiego, Ściegiennego, Podhale i Dąbrowszczaków. Łącznie w zasobach 
„Pioniera” mieszka ponad 12 tysięcy osób w 4005 mieszkaniach.

Wszystkie mieszkania i domki budowano w wyższym standardzie w formule spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu. Osiedla były starannie zagospodarowane, 
toną w zieleni w atrakcyjnie ukształtowanym terenie, nic więc dziwnego, że popyt na 
lokale w „Pionierze” był przez wszystkie lata wysoki i przekraczał możliwości inwesty-
cyjne spółdzielni.

Wraz oddawaniem mieszkań przez lata rozwijano infrastrukturę techniczną, budowa-
no drogi osiedlowe i parkingi, place zabaw dla dzieci i obiekty handlowo-usługowe.

Klub „Na Barwinku” zajmuje się zapewnieniem atrakcyjnych form spędzenia czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. Niedługo ruszy działalność klubu seniora, powstaną nowe 
place zabaw i boiska. Mieszkańcy uczestniczą w wycieczkach, festynach, kuligach, pikni-
kach organizowanych przez spółdzielnię.

Osiągnięcia SM „Pionier” są w dużej mierze udziałem społecznych działaczy, którzy 
nie szczędzą czasu na sprawy osiedli czy spółdzielni.

Dziś wszystkie osiedla zapewniają mieszkańcom odpowiednio wysokie warunki ży-
ciowe, które spółdzielnia w miarę zasobności funduszy, ciągle poprawia. W najbliższych 
latach przewiduje się budowę nowych mieszkań i lokali użytkowych. 

Z okazji jubileuszu z satysfakcją wspominamy dokonania budowlanych, którzy wyka-
zali przez lata wiele cierpliwości, dla interwencji i apeli spółdzielni i członków „Pioniera” 
o przyspieszenie oddania kolejnych budynków. Firmy budowlane mają powody do za-
dowolenia, bo oddały w osiedlach SM „Pionier” bloki i domki dobrze wykonane.

Spółdzielnię Mieszkaniową „Pionier” najczęściej łączy się z Barwinkiem. 
Istotnie, w 1980 roku inwestorem w tej części miasta stała się spółdzielnia. 
Jest to największe osiedle spółdzielni , na którym mieszka 6 tys. kielczan 
w 21 blokach.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „PIONIER”
25-372 KIELCE, ul. Seminaryjska 28a
tel. 361-18-26; fax 362-06-71
www.sbmpionier.pl

50 lat
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Czy Pana prognozy ekonomiczne na 
ten rok sprawdzają się?

- Zakładałem dotąd, że będziemy mieć 
wzrost dochodu narodowego ok. 2 proc., 
teraz po upływie kilku miesięcy, moje prze-
widywania przesunęły się w kierunku pesy-
mistycznym w przedziale 0-2 proc. Rozrzut 
ocen ekonomistów jest ciągle duży, miedzy 
-2 a +2 proc., najgorsze oceny wystawiają 
banki, a instytucje rządowe i KE sądzą, że 
będzie to powyżej zera. Dużą niespodzianką 
dla wszystkich była ostatnio mocno pesymi-
styczna prognoza MFW, przewidująca dla 
Polski spadek PKB o 0,7%.

Spowolnienie gospodarki nie zasko-
czyło pana?

- Nie, wynika ono głównie ze spadku 
eksportu w granicach 25-30 proc., na skutek 
recesji w Europie Zachodniej. Formułując 
prognozę jesienią ubiegłego roku, nie wie-
działem, jaki to będzie spadek. Dla Czech lub 
Słowacji, recesja w UE to jeszcze silniejsze 
uderzenie, bo oba kraje są bardziej zależne 
od eksportu niż Polska.W naszym przypadku 
mamy duży rynek wewnętrzny. Jednak rece-
sja w przemyśle eksportowym pociągnie za 
sobą silny spadek zysków, w rezultacie może 
dojść do ograniczania inwestycji i zatrudnie-
nia przez przedsiębiorstwa.

Co czeka przedsiębiorców? Pan też 
nim jest…

- Byłem, lecz kiedy zostałem członkiem 
rządu, swoje udziały w fi rmie przekazałem 
żonie i obecnie jestem jej doradcą. A tak po-
ważnie, skutki mocnego uderzenia z zewnątrz 
mamy szczególnie w fi rmach, których wyniki 
zależą pośrednio lub bezpośrednio w dużej 
części od eksportu, jak przemysł metalowy, 
samochodowy, AGD, meblowy, szkło i porce-
lana. Z upływem czasu ograniczanie zatrud-

Drogi, obiekty infrastrukturalne 
Rozmowa z prof. Stanisławem Gomułką, głównym ekonomistą Business 
Centre Club

Rozmowa

Prof. Stanisław Gomułka, mgr fizyki teoretycznej i doktor ekonomii, oba tytuły uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1970-2005 był 
wykładowcą Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej, także wykładowcą i badaczem w wielu innych instytucjach akademickich, m.in. na uniwersytetach 
amerykańskich: Columbia, Harvard, Pensylvania i Stanford,w holenderskim Institute for Advanced Studies i w Central European University na 
Węgrzech.
Większość naukowych publikacji i wykładów dotyczyła wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemów ekonomicznych, także 
reform gospodarczych i ustrojowej transformacji.
 W latach 80. był konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), OECD i Komisji Europejskiej. W latach 1989-2012 był 
doradcą polskiego rządu, członkiem zespołów, które projektowały polskie reformy. Był doradcą kolejnych ministrów finansów, w latach 1995-98 
także prezesa NBP. Był oficjalnym negocjatorem z MFW w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych, w latach 1990-92 negocjował 
w Paryżu i Londynie redukcję polskiego długu. 
Doradzał też Igorowi Gajdarowi w sprawie reform w Rosji. Ostatnio w okresie styczeń-kwiecień 2008 był wiceministrem finansów. Obecnie jest 
głównym ekonomistą Business Centre Club. Przygotowuje wielotomowe wydawnictwo o swojej pracy doradcy-reformatora.
Prof.Stanisław Gomułka ma swój wpis w biograficznych słownikach największych (najczęściej cytowanych) ekonomistów świata. 

nienia i wzrostu płac zmniejszy też dynamikę 
wzrostu konsumpcji. Pomimo prawdopo-
dobnego wzrostu inwestycji publicznych ( 
4-5 proc. PKB ), fi nansowanych w dużym 
stopniu z funduszy UE, inwestycje ogółem 
spadną bo mamy duży spadek krajowych 
inwestycji prywatnych i bardzo duży spadek 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

zującym nieco kurs złotego.
Skąd taka bojaźliwość banków przed 

udzielaniem kredytów?
- Zmniejszenie dynamiki akcji kredytowej 

bierze się z dwóch powodów. Pierwszy ze-
wnętrzny, jako że liczne banki w Polsce mają 
swe centrale w krajach zachodnich, więc do-
tąd korzystały ze środków fi nansowych tych 
spółek matek, bo za granicą stopy procento-
we są niższe niż w Polsce. Drugi wewnętrz-
ny - banki zaczęły się obawiać, czy istniejące 
kredyty będą obsługiwane. Przedsiębiorstwa 
są zapożyczone na kwotę około 250 mld zl. 
W relacji do PKB nie jest to szczególnie duża 
kwota. Około 4 proc, tych kredytów nie jest 
przez fi rmy spłacane regularnie. Banki zapew-
ne obawiają się, że to niekorzystne zjawisko 
może szybko wzrosnąć. Wolą być ostrożne, 
dlatego czasem żądają dodatkowych zabez-
pieczeń, podwyższają marże. To oczywiście 
powoduje,że kredyty są mniej dostępne.

Co pocznie nasze budownictwo miesz-
kaniowe bez kredytów?

- Na rynku są pewne okoliczności sprzy-
jające podtrzymaniu aktywności w budow-
nictwie, np. znaczny spadek cen stali, niższe 
koszty materiałów ściennych, w wielu re-
gionach niższe ceny działek. Łatwiej jest też 
o pracowników, a konkurencja między fi r-
mami budowlanymi pozwała na uzyskiwanie 
atrakcyjniejszych ofert wykonawczych. Ko-
rzystny dla budujących jest silny spadek stóp 
procentowych w Zachodniej Europie, ważny 
przy braniu kredytu w walutach obcych.

Skąd wziąć pieniądze?
- Normalnie z banków lub z własnych 

zasobów. W polskich realiach gospodarstwa 
domowe mają niewielkie ilości pieniędzy na 
mieszkania. W minionych latach skromne 
oszczędności wydawano raczej na samocho-
dy, w myśl panującej wówczas fi lozofi i -na 
domek lub nowe mieszkanie mnie nie stać, 
to kupię samochód. Przy wysokich stopach 

Co oznaczają dla polskiego biznesu 
gwarancje kredytowe MFW?

- Fundusz zaoferował Polsce i kilku in-
nym krajom linie kredytowe bez warunków 
wstępnych, oczywiście do pewnej wysokości. 
Rząd nie popełnił błędu godząc się, aby Pol-
ska z tej oferty skorzystała. Zbyt silne osłabie-
nie złotego miałoby bowiem konsekwencje 
ujemne dla sektorów gospodarki zależnych 
mocno od importu. Zwiększenie rezerw wa-
lutowych kraju będzie też czynnikiem stabili-
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procentowych koszt obsługi niezbędnego 
na mieszkanie kredytu bankowego był bar-
dzo duży. Teraz przy osłabionym złotym jest 
dobry czas, by pożyczać w walutach zagra-
nicznych, a oddawać w tedy, gdy złoty będzie 
mocny. Ustanowione ograniczenia dla kre-
dytobiorców wynikają z beztroski niektórych 
Polaków, postępujących często nieracjonal-
nie. Są skłonni dużo pożyczać wówczas, gdy 
złotówka jest silna. Pewne restrykcje są więc 
także w interesie samych gospodarstw domo-
wych. Amerykanie pożyczali nazbyt wiele, co 
doprowadziło do kryzysu w USA. Zbyt duże 
długi stwarzają ryzyko i zagrożenie nie tylko 
dla tych, którzy pożyczają, ale także dla całej 
gospodarki.

A kredyty złotowe?
- Dla nich zachętą są niskie teraz stopy 

procentowe oraz dwie inicjatywy rządowe 
w obsłudze długu mieszkaniowego– dofi -
nansowanie kosztów oprocentowania dla 
biedniejszych rodzin oraz dla tych, którzy 
tracą pracę. Ponieważ budujemy niewiele, bo 
raptem 120-150 tys. mieszkań, a powinni-
śmy – przy 15 mln. gospodarstw domowych 
- stawiać rocznie 250 – 300 tysięcy mieszkań, 
to takie rozwiązania na które stać budżet kra-
ju są niewystarczające. Dlatego powtarzam, 
ludzie muszą przez jakiś czas więcej oszczę-
dzać na wydatkach, gromadzić fundusze, po-
życzyć od rodziny, aby mieć więcej na własny 
wkład na mieszkanie lub domek.

Jest to realne?
- Do roku 2000 stopy procentowe były 

zbyt wysokie, 20-40 proc.. Przy stopie kredy-
tu teraz około 5-7% sytuacja się diametralnie 
poprawiła. Dalszy krok byłby osiągnięty, gdy-
byśmy znaleźli się w strefi e euro. Mając euro 
po niskich stopach procentowych, około 3-5 
%, sami zarabialibyśmy w euro, nie byłoby 
więc ponadto ryzyka kursowego. Wejście 
do strefy euro jest drugim bardzo istotnym 
czynnikiem sprzyjającym budownictwu 
mieszkaniowemu. 

Kiedy wejdziemy do tej strefy?
- Recesja to jest nienajlepszy okres na 

taką decyzje, ze względu na to, że wpływy do 
budżetu nie rosną tak jakbyśmy tego chcieli. 
Polska może więc nie spełnić tzw kryterium 
fi skalnego i nie być w stanie wejść do strefy 
euro. Moim zdaniem możliwość taka zaist-
nieje w 2015 roku, jeśli trzy lata wcześniej 
znajdziemy się w ERM II. Gdyby nie kryzys, 
to plan rządu o wcześniejszym wejściu byłby 
realny.

Lekkie wzmocnienie złotego jest za-
powiedzią lepszych czasów?

- Po tak silnym osłabieniu naszej waluty, 
lekkie wzmocnienie jest korektą wywoła-
ną dwoma czynnikami: uspokojeniem na 

rynkach międzynarodowych - pojawieniem 
się przeświadczenia, że najgorsze w kryzy-
sie w sektorze fi nansowym jest już za nami, 
oraz ostrożną polityką fi nansową rządu, wy-
rażającą się dbałością o defi cyt budżetowy, 
nie podwyższaniem wydatków, zapowiedźią 
podjęcia starań o wejścia do strefy euro, 
ostatnio decyzją o linii kredytowej MFW. To 
wszystko sprawiło, że pierwsza przesadnie 
alarmistyczna ocena rynku ulega teraz korek-
cie. Powodów do zachwytu na razie nie ma, 
raczej nie ma też szans na to abyśmy szybko 
wrócili do bardzo silnego złotego z połowy 
ubiegłego roku.

Jako ekonomista, strateg i doradca ma-
kroekonomiczny, co pan przewiduje dla 
branży budowlanej?

- Początkowe oceny mówiące o możli-
wości spadku ilości oddawanych mieszkań 
o 30-40 proc. są obecnie korygowane w górę. 
W gospodarce rynkowej zaczęły bowiem 
działać automatyczne mechanizmy korek-
cyjne, przede wszystkim spadek cen wielu 
ważnych materiałów budowlanych, jak i ko-
rzystny wpływ spadających stóp procento-
wych. W tym roku kończymy też projekty 
z dobrego roku poprzedniego. Ale ilośc no-
wych budów zapewne spadnie znacząco, 
spadnie więc też ilość mieszkań oddawanych 
do użytku w roku 2010. Dojdzie też do pew-
nego przekierunkowania budownictwa na 
obiekty infrastrukturalne, dofi nansowywane 
z funduszy UE. Mniej będziemy budować 
hal produkcyjnych, za to więcej dróg, obiek-
tów komunalnych, trochę mniej mieszkań. 
Oczekuję również więcej zleceń na remonty 
i modernizacje wszelkich obiektów, także bu-
dynków mieszkaniowych. W sumie nie sądzę 
aby budownictwu zagrażała poważna recesja, 
raczej silne spowolnienie wzrostu w roku bie-
żącym i stosunkowo płytka recesja w 2010.

Kilkustopniowe 
przetargi

Przetargi w takiej formie jak obecna są 
nieporozumieniem, bo jak inaczej określić 
sytuację, w której oferent proponuje cenę 
– która decyduje o wyborze wykonaw-
cy – o połowę niższą niż inni uczestnicy. 
Pomijam drogich wykonawców, ale jeśli 
u inwestora siedziałby jakiś fachowiec, to 
sam by wiedział, że za taką niską cenę nie 
otrzyma obiektu o złotych klamkach. Że 
wygrywają takie firmy? I robią? Proszę 
zapytać podwykonawców, czy im ten „wy-
grany” płaci? W hurtowniach czy płaci za 
materiały? Bo sam oprócz teczki i piecząt-
ki nie ma nic. A ile razy do mnie dzwoni 
inwestor, czy moglibyśmy dokończyć budo-
wę, bo tamci rozgrzebali i zeszli. I co słyszę 
? Cena nie gra roli, byle szybko to skończyć. 
Nie można było od początku postawić na 
poprawną zapłatę a nie wybierać głupawą 
najtańszą ofertę ?

Inna sprawa, wyrzuciłbym te grube 
opasłe tomiska o warunkach realizacji 
zamówienia. Odrzucałbym też jak to drze-
wiej bywało, najniższą i najwyższą cenę  
i wprowadziłbym dwa lub trzy etapy wy-
łaniania wykonawcy. Do ostatecznych roz-
mów wystarczyłyby trzy firmy i tyle. Tak 
jest u niektórych prywatnych inwestorów, 
dyskutuje się, wyjaśnia, tłumaczy, docho-
dzi do złotego środka. Przy stole siedzą fa-
chowcy z każdej strony. Firmy „krzak” ta-
kich nie mają. Inżyniera do nadzoru często 
wynajmują do… podpisywania papierów 
– mówi Lech Kałandyk z „Kalechu”. 

KALENDARIUM
01.04 – posiedzenie Prezydium Okręgowej 

Rady
14.04 – posiedzenie rady programowej „Biule-

tynu Świętokrzyskiego”
16.04 – w posiedzeniu Krajowej Komisji Re-

wizyjnej w Warszawie uczestniczył kol. 
A. Pieniążek i kol. Halina Rojek.

16.04 – w posiedzeniu plenarnym Krajowej 
Komisji Kwalifi kacyjnej dot. przygo-
towań do XIII sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane uczestniczył 
członek Prezydium KKK.

17.04 – posiedzenie komisji uchwał i Wnio-
sków 

21.04 – w auli Politechniki Świętokrzyskiej 
odbyło się szkolenie n/t Zastosowanie 

grodzic do budowy obiektów inżynier-
skich zorganizowane przez Związek Mo-
stowców RP Oddział w Kielcach.

22.04 – posiedzenie Rady Krajowej PIIB z udzia-
łem członka Rady Krajowej kol. Stanisława 
Zielińskiego i przewodniczącego Okręgo-
wej Rady kol. Andrzeja Pieniążka.

05.05 - w posiedzeniu Krajowej Komisji Re-
wizyjnej w Warszawie uczestniczył kol. 
A. Pieniążek.

05.05 – posiedzenie komisji wnioskowej ŚO-
IIB.

06.05 – posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady

07.05 – posiedzenie Komisji Pomocy Koleżeń-
skiej, na którym rozpatrzono 4 wnioski 
o pomoc fi nansową złożone przez człon-
ków Izby.

dokończenie ze strony 8
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Nie można w tej chwili już opanować tego 
zamętu, dwie, trzy nowe poprawki nic nie 
dadzą, bo to samo występuje we wszystkich 
przepisach i zarządzeniach wykonawczych 
związanych z prawem budowlanym. Wymy-
ślane przez urzędników i prawników aktu-
alizacje robią więcej kłopotów, a procedury 
narzucające koniczność zapoznawania spo-
łeczeństwa z założeniami projektowymi, tak 
wydłużają proces projektowania, że w tym 
czasie zmieniają się przepisy, niekiedy dwu-
krotnie. Wówczas wniosek trzeba kilkakrot-
nie poprawiać i korygować, a to wpływa na 
wydłużenie terminów, na zaprojektowanie 
pozostaje niewiele czasu, niekiedy 10 proc. 
wcześniej przewidzianego, a z kolei inwestor 
narzeka, iż traci szansę na dofi nansowanie in-
westycji z różnych funduszy. 

Dlatego nikt nie powinien się dziwić, że 
na tym cierpi jakość dokumentacji. Bo sytu-
acja zmusza projektantów do chodzenia na 
„skróty”. W mojej ocenie, proces projektowa-
nia w inwestycjach sieciowych trwa dwa razy 
dłużej niż realizacja budowy. To jakiś absurd! 

Kolejny groteskowy cymesik, to realizacja 
drogi na podstawie specustawy, czyli można 
wymusić uzyskanie decyzji, a wszelkie media 
obok drogi realizuje się według innej ustawy. 
Jak skończyć w terminie taką inwestycję? 

Rozwiązaniem miało być zlecanie inwe-
stycji „pod klucz”, czyli zaprojektuj i wybuduj. 
Przykładem jest wylot z Kielc do Cedzyny na 
odcinku miejskim. Konsorcjum wykonawcze 
spotka się na pewno z procedurami wydłuża-
jącymi otrzymywanie uzgodnień i decyzji 
i może okazać się, że dwa lata wyznaczone na 
tę inwestycję jest mało na zaprojektowanie 
i wybudowanie. Mogą być piekielne kłopoty, 
mimo, że do dyspozycji wykonawcy stoi spe-
custawa drogowa.

Inny przykład. Dwa lata temu otrzymali-
śmy zlecenie na projekt magistrali wodocią-
gowej. Wniosek o decyzję lokalizacji inwesty-
cji nie został do dziś załatwiony. W tym czasie 
zmieniły się przepisy ustawy środowiskowej, 
która uzależniła decyzję lokalizacyjną od 

Posłuchać projektantów!
Co utrudnia prace projektantom? Te-
mat rzeka Przede wszystkim prawo 
budowlane, którego ciągłe zmiany są 
nieprzemyślane, wprowadziły wprost 
taki chaos, że dochodzę do wniosku, 
iż najlepiej byłoby wyrzucić je i opra-
cować nowy tekst prawa.

uzyskania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację inwestycji. 
Tzw. metoda schodkowa coraz bardziej wy-
dłuża się. 

Tymczasem w 2005 roku założenia usta-
wy miały skrócić proces inwestycyjny, na 
etapie analizowania wpływu inwestycji na 
środowisko. Zamiast dwukrotnej, miała być 
jedna analiza, w postaci środowiskowej decy-
zji. Jesienią 2008 wprowadzono z powrotem 
procedury powodujące, że nie uzyska się de-
cyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
bez wcześniejszego zdobycia decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach. Paranoja.

Skutek - trzy do pięciu miesięcy czeka-
nia na decyzję środowiskową, a potem pół 
roku na decyzje lokalizacji inwestycji. Jak 
w takiej sytuacji odnosić się do postanowień 
KPA mówiących o terminach miesięcznych? 
Urzędy odsyłają do różnych „diabłów”, bo nie 
chcą podejmować decyzji. Czego się boją? 
Na co czekają?

faktycznie nie dotyczy…Skutek? Wniosek 
wraca nie załatwiony, anulowane zostaje całe 
postanowienie, bo w ciągu 7 dni nie można 
zrobić ponownego.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego.
Nazwa piękna, ale nic nie znacząca. Np. kana-
lizacja powinna być prowadzona na specjal-
nych prawach. Tymczasem w środowiskach 
wiejskich i niekiedy także na obrzeżach 
miast, traktowana jest jak wszystkie inne. Na 
trasę kolektora kanalizacyjnego powinna 
być akceptacja społeczna, wystarczy że jeden 
mieszkaniec wsi lub osiedla nie zgodzi się, 
i już koniec inwestycji na wiele lat. 

Dlaczego nie? Nie bo nie. Powody są róż-
ne, skłócenie z urzędem gminy, poróżnienia 
rodzinne lub proza życia - gdy kilka lat trwały 
procedury uzyskiwania decyzji, w tym czasie 
syn jednego z gospodarzy się ożenił, ojciec, 
który zgadzał się na poprowadzenie kanaliza-
cji, podzielił działkę a syn się teraz sprzeciwia. 
Nie można takiej inwestycji podporządko-
wać pod specustawę? 

Kto wymyślił, by kanalizację lub wodo-
ciąg prowadzić od 6 do 30 metrów od skraju 
jezdni, przez ogrody i działki? I co burzyć za-
budowania przy drogach? Dlaczego nie moż-
na poprowadzić pod drogą? 

Później są zarzuty do projektantów, że 
inwestycja jest droższa, dłuższa zamiast 3 km 
jest pięć, dodatkowe przepompownie, kolo-
salne koszty, byle obejść działkę faceta, który 
się nie zgadza. A fundusze unijne leżą do wy-
korzystania …

Gdyby były plany zagospodarowania 
przestrzennego, zarówno ogólne jak i szcze-
gółowe, nie byłoby wielu problemów, nie 
trzeba byłoby np. uzyskiwania decyzji o loka-
lizacji inwestycji, oszczędność czasu od pół 
do półtora roku. Tymczasem inwestorzy wy-
korzystują sytuację „róbta co chceta” i budują 
co chcą i gdzie chcą. Jak sprawa ujrzy światło 
dzienne, budynek już stoi, rurociąg zakopa-
ny, kabel położony, projektant, który za to 
odpowiada, jest ubezpieczony, więc czym się 
martwić?

Janusz Tkaczyk, kierownik zespołu sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych Biura 
Projektów Budownictwa Komunalnego w 
Kielcach, od 33 lat w tej firmie, wcześniej 
pracował w Elbudzie przy robotach wyko-
nawczych oraz w pracowni projektowej Bu-
dremu. Doświadczony projektant, z opinią 
którego liczą się wszyscy w środowisku.

Problemy

Instancje kontrolne o tym dobrze wiedzą, 
nikt nie reaguje, a biura projektowe są bezsil-
ne, inwestorzy cedują na wykonawców lub 
projektantów załatwianie w terminie wszel-
kich uzgodnień, wypatrują przy tym haka, 
aby kontrahenta obwinić o przedłużanie pro-
cesu inwestycyjnego. 

Biuro lub wykonawca ponosi koszty, robi 
po kilka razy wnioski i załączniki. 

Rzadko który urząd powiadamia pisem-
nie, że załatwienie się wydłuży, przesyłka nie 
wnosi nic do sprawy, ale jest to takie niby ele-
ganckie „załatwienie” interesanta.

Czy można urząd atakować? Tak, ale za-
raz pojawi się riposta, urzędnik zawsze znaj-
dzie drobną usterkę we wniosku, kropka czy 
przecinek nie w tym miejscu, czy zabraknie 
sloganu „nie dotyczy” choć wynika jasno, że 
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INSTAL-WOD-KAN 2009
Po raz szósty odbyła się w Kielcach konferencja ogólnopolska „Instal-Wod-
Kan 2009”, podczas której mówiono o nowych urządzeniach, materiałach 
i technologiach w wodociągach i kanalizacji.

W sali Centrum Kongresowego zebrało 
się ponad 220 uczestników, którzy nie tylko 
wysłuchali licznych referatów, ale dyskutowa-
li o tendencjach technicznych w tej dziedzi-
nie gospodarki.

Konferencji towarzyszyła tradycyjnie wy-
stawa najnowszego sprzętu i urządzeń.

Wręczono także statuetki EUEKA  2009 
za najlepsze technologie, materiały oraz urzą-

dzenia. Otrzymali je: Keramo Steinzeug N.V. 
w Polsce, BMeters Polska, Wodociągi Czę-
stochowskie, Wodociągi Kieleckie.

Organizatorem konferencji była Politech-
nika Świętokrzyska, przy współpracy m.in. 
Wodociągów Kieleckich i Świętokrzyskiej 
Izby. Głównym szefem konferencji i jej or-
ganizatorem, był jak w latach poprzednich, 
prof. Andrzej Kuliczkowski.

Jubileusz

Hubert Węgierek, prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „SIBET” w Kielcach, absolwent 
Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, od dziesięciu lat pracuje w firmie, najpierw pod 
skrzydłami ojca, a później przejął stery w spółce. - Chyba się sprawdziłem, jeśli do tej pory szefu-
ję. Kielecka spółka współpracuje m.in.ze Skanską, Strabagiem (dostawa belek na dwa wiadukty 
węzła Kielce Północ”), Warbudem, Mostami Łódź, które produkują belki ale czasem wspomaga-
ją się „Kujanami” kieleckimi, greckimi i hiszpańskimi wykonawcami inwestycji w Polsce.

- Przyszedłem do fi rmy na koniec dobrego okresu, 
później było już gorzej, brakowało zamówień, trudno 
było coś wyjednać w bankach, ale przetrzymaliśmy  
ten kłopotliwy okres i jakoś odbiliśmy się od dna. Do-
starczaliśmy wówczas chyba najwięcej z krajowych 
zakładów belek strunobetonowych dla budownictwa 
mostowego, na drogi krajowe, lokalne i autostrady. 
Staliśmy się jedną z liczących się fi rm w Polsce.

Obecnie jak mówi prezes „Sibetu” Hubert 
Węgierek, produkcja stoi na dwóch nogach – 
belkach strunobetonowych wytwarzanych od 
1996 roku przy równoczesnym zmniejszaniu 
wykonywania płyt żerańskich dla budownictwa 
mieszkaniowego, oraz elementach kolejowych, 
które stały się kolejną specjalnością spółki. 
Zmodernizowano i rozbudowano podstawowy 
wydział jakim jest betonownia, w pełni obecnie 
skomputeryzowana z automatycznym nawa-
żaniem i dozowaniem składników betonu. To 
otworzyło fi rmie możliwości dostarczania ele-
mentów na autostrady, na które wymagania są 
bardzo ostre. Podjęto szereg remontów, jako że 
od 30 lat nic nie robiono.

- Kto to robił ?Mamy to szczęście ,że w fi rmie 
w gronie 120 osób,  pracuje wielu doświadczonych fa-
chowców – mostowców, pamiętających dawne, daw-
ne lata, kiedy z moim ojcem Mieczysławem, urucha-

45 lat „Sibetu”
miali produkcję pierwszych belek strunobetonowych 
typu „Kujan”,w dawnym Rejonie Budowy Mostów. 
To właśnie ojciec wraz ze współpracownikiem Zbi-
gniewem Lechem postanowili wznowić tę produkcję 
w „Sibecie”. Ja ją rozwinąłem, mając ogromny kredyt 
zaufania akcjonariuszy, którzy akceptowali moje 
pomysły i przemyślenia specjalistów ze mną współ-
pracujących.

Efektem było zwiększenie produkcji belek 
„Kujan”, ale cały czas jej wielkość ograniczały 
możliwości wytwórcze. Wreszcie prezes prze-
konał swych mocodawców, że szkoda czekać na 
zgromadzenie funduszy na budowę nowej hali, 
postanowił rozpocząć prace. Rada Nadzorcza 
sceptycznie to oceniała, obawiając się kłopotów 
z fi nansowaniem. Ryzyko było ogromne, ale uda-
ło się, zamiast w dwa lata, wybudowano w siedem 
miesięcy. Wraz z budową przygotowano elemen-
ty stalowe form, więc po zakończeniu budowy, 
natychmiast ruszyła produkcja. W nowoczesnej 
hali są dwa tory naciągowe belek mostowych 
„Kujan” nowej generacji oraz belek mostowych 
typu „T”.  Trwają przymiarki do modernizacji 
drugiego węzła betonowego, aby zaspokoić po-
trzeby kontrahentów na „sibetowskie” belki.

-Wizytówka fi rmy ? Produkujemy wspomnia-
ne belki, tych „Kujanów” tradycyjnych zrobiliśmy 
najwięcej w kraju. Na autostradę A2, na odcinek 
Konin – Września pojechało 800 kompletów, 
pracowaliśmy przez siedem dni w tygodniu przez 
sześć miesięcy.

 Jakby tych nowości było mało, „Sibet” dla 
podniesienia jakości belek ,wykonuje zabezpie-
czenie antykorozyjne betonu w zakładzie, z hali 

produkcyjnej ekspediuje się belki pomalowane. 
Od niedawna kielecka spółka oferuje zamawia-
jącemu także montaż belek na budowie przez 
specjalną grupę mostowców.

 Zapotrzebowanie na elementy kolejowe 
w ostatnich kilku latach sprawiło, że w „Sibecie” 
pomyślano, sprawnie opracowano projekty oraz 
technologie i zaproponowano kolejnictwu cieka-
we zmodernizowane rozwiązania tych elemen-
tów. Jest to zrozumiałe ze względu na ogromną 
konkurencję, z udziałem fi rm niemieckich na 
krajowy m rynku.

- Dlatego wprowadzamy nową płytę perono-
wą z oznaczeniami dla niewidomych, bo dotych-
czas nikt nie robi w kraju. Oprócz tradycyjnego 
oznakowania biała linią bezpieczeństwa – metr 
lub półtora metra - od krawędzi peronu, w na-
wierzchni płyty są małe kopułki wyczuwalne pod 
butami lub laskami niewidomych. Zbiegło się to 
ze znanym wypadkiem w stołecznym metrze. 
Mam nadzieję, że płyty przyjmą się. Dostarcza-
my je na perony na linii Warszawa – Gdańsk 
oraz na trasie do Terespola. Rocznie dostarcza-
my ok. 12 tysięcy kompletów – płyta oraz ścian-
ka peronowa „L” Niedawno jeszcze płyty te miały 
łezkę wklęsłą, obecna jest bardziej uszorstniona. 
Płyty te mają też pewne detale i drobiazgi, uła-
twiające montaż.
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Bo kierownik budowy jest ustawiony 
przez prawo budowlane w dziwnej sytuacji, 
jako że jednoosobowo odpowiada za do-
słownie wszystko co się dzieje na i wokół bu-
dowy, a jednocześnie musi uwzględniać nie 
zawsze spójne oczekiwania inwestora i pra-
codawcy, choć obu zależy na pieniądzach. 

Niektórzy kierownicy wręcz twierdza, że 
nie mają żadnych praw, i co przeraża bardziej, 
żadnych sposobów do obrony przed często 
spotykanym brakiem kompetencji i wiedzy 
fachowej u inwestora, który uzurpuje sobie 
prawo do decyzji na budowie.

Podobne stwierdzenia powtarzają się jak 
mantra w wypowiedziach kierowników budów, 
których poprosiliśmy o opinie, co im przeszka-
dza w pracy. Materiały są bardzo bogate, będzie-
my je publikować, ale sądzimy, że delegaci 
na Zjazd PIIB powinni wystąpić z wnio-
skiem o bardzo uważne przyjrzenie się 
nowemu prawu budowlanemu, aby 
sprawy kierowników budów nie zosta-
ły przegapione. Może w takim zespole 
opiniującym powinni się znaleźć kie-
rownicy budów ? Po co za nich coś 
wymyślać ?

Dziękujemy kierow-
nikom za przesłane 
opinie i wnioski. Za-
chęcamy innych 
ludzi budownic-
twa - nie tylko 
kierowników - do 
nadsyłania swoich 
uwag na adres: a.or-
licz@jokerpr.pl

OPINIE
 Pozycja kierownika wobec wianuszka 

urzędników - dyrektora kontraktu, dyrekto-
ra ds. realizacji, szefa organizacji placu budo-
wy, koordynatora, itp. ? Słabsza niż dawniej, 
mimo niezmiennej odpowiedzialności za 
wszystko, a oni za nic nie odpowiadają

 Dokumentacja ? W toku budowy obja-
wiają się problemy i niejasności, szczególnie 

Do obowiązków 
kierownika należy…
Te słowa jak wytrych śnią się kierownikom budów po nocach, zarówno jak 
roboty przebiegają bez kłopotów, jak i wówczas, gdy zaczyna się „polka”, 
z inwestorem, projektantem, dostawcami, podwykonawcami, inspekcjami 
wszelkiej maści, a w centrach miast nawet ze …strażą miejską.

gdy przy projektowaniu zabrakło koordy-
nacji branżowej, instalacyjnej. W większości 
przypadków jest wykonywana zza biurka bez 
wizji lokalnej w terenie, a często i bez solidnej 
inwentaryzacji. Koszmar !Inwestor ani wyko-
nawca nie są w stanie wyegzekwować spływu 
dokumentacji wykonawczej.

 Rola kierownika w pojedynku inwestor 
- wykonawca? Nie do pozazdroszczenia, obie 
strony mają duże oczekiwania fi nansowe, więc 
musi kalkulować co się opłaca dziś, co jest mniej 
ważne, a co będzie po okresie gwarancji, rękoj-
mi…

 W tym raczkującym kapitalizmie, 
szczególnie w mniejszych fi rmach, oszczę-
dza się na wszystkim, np. kontener szatnio-
wy dla 12 i więcej pracowników, w nim także 
magazyn podręczny, ogrodzenie od frontu 
super, maszty z fl agami, logo, a reszta byle 
jak, czasem nic, wynajęta ochrona tylko po 
zakończeniu pracy, w ciągu dnia niech pilnu-
je kierownik, bo on odpowiada…

 Inspektor nadzoru?Często inwestor 
zmienia go, bo odważył przyznać racje 
kierownikowi budowy. Jeśli odpowiadał-
by tak jak kierownik za budowę, byłby 
mniej uległy pracodawcy. Powinni być 
niezależni od inwestora, wyznaczeni przez 
organ budowlany, ewentualnie przez Izbę 
inżynierów !

 Kierowanie pięcioma budowami? Nie 
jest możliwe, jeszcze w odległych miejsco-
wościach. Mniejsze, o wartości do 10 mln. 
można obsłużyć jeśli są blisko siebie i w cią-
gu dnia można na wszystkich być.

 Technicy? Są piekielnie potrzebni, 
mogą kierować odcinkiem robót lepiej niż 
nie jeden inżynier. Technicy nastawiają się 
na lata pracy na niższych stanowiskach do-
zoru, z funkcji majstra czynią zawód! To są 
solidni ludzie, mają doświadczenie i ambicje 
zawodowe. 

 Inżynierowie, którym nie idzie na bu-
dowie, myślą o wyrwaniu się do… biura. 
Dla dobrych inżynierów, jest co robić i to 
ciekawego na budowie.

 Kontrole? Inspekcja pracy ? Forma-
listyczno-urzędnicze kontrole dosięgają 
tylko duże budowy, dobrze zorganizowane, 
zawsze coś tam znajdzie dla zdyscyplino-

wania kierownika, natomiast małe bu-
dowy prowadzone przez przedziwne 

organizacje budowlane są poza… 
Ja nawet lubię ich wizyty, bo jak 

zapłacę mandat, to szybciej mi 
w dyrekcji dadzą zgodę na wy-

datki np. na bhp.
 Architekt na budowie? 

Niech będzie, zobaczy braki 
w dokumentacji lub skutki 
złej koordynacji projektów 

branżowych. NIE! Mając 
ocenę otrzymywanej 
dokumentacji - mówię 
nie.

 Czego brakuje? 
Doświadczonych maj-

strów, a nie uczących się 
od podstaw młodych inżynie-

rów, którzy po zrobieniu upraw-
nień i pobieżnym poznaniu fachu, 

wędrują wyżej, traktując stanowisko 
majstra czy kierownika robót, jako coś 

przelotnego. 
 Odpowiedzialność karna podwy-

konawców? TAK , powinna być. Zmusi 
podwykonawców do rzetelniejszej pracy 
i zadbania o jej bezpieczny przebieg. Wie-
lu z podwykonawców nie czuje się inży-
nierami, raczej menedżerami patrzącymi 
tylko na finansową korzyść dla swej firmy. 
Czasem, oszukują na robotach, materia-
łach, jak nie ma kierownika budowy.

na budowie.
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Po roku pod damskimi rządami

Uporządkowano sprawy zarządzania 
budynkiem, rozpoczęto sukcesywne 
prace remontowe, dotyczące pomiesz-
czeń jak i wymiany przestarzałych insta-
lacji. Uruchomiono usługi poligrafi czne, 
które przyniosły zysk. Wyprostowano 
sprawy statutowe i rejestracyjne spółki, 
wyegzekwowano zadłużenia od kontra-
hentów. 

Biuro funkcjonuje w zmienionej or-
ganizacji, dostosowanej do potrzeb zle-
ceniodawców. Zakupiono sprzęt kompu-
terowy jak i kosztowne ale nieodzowne 
oprogramowanie. Dokończone zostały 
zaległe zlecenia sprzed kilku lat,

Rozwój działalności spowodował 
przyjęcie nowych pracowników, a inni 

otrzymali po raz pierwszy od kilku lat 
podwyżki i premie, a także świadczenia 
z funduszu socjalnego.

- Startujemy w przetargach, otrzymu-
jemy zlecenia, nie za wszelką cenę, nasi 
kontrahenci to dostrzegli i doceniają 
nas. Nie narzekamy na brak pracy, cały 
czas pozyskujemy nowych projektantów. 
W tym roku wymienimy kotły grzewcze, 
przeprowadzimy remont wejścia do bu-
dynku i korytarza na parterze. Staramy 
się o dofi nansowanie z funduszy termo-
modernizacyjnych, wówczas zakres prac 
będzie dużo większy. Nie przewiduję 
wzięcia kredytów, w miarę wypracowy-
wania funduszy, będziemy kontynuować 
prace remontowe.

- Bilans ubiegłego roku jest bardzo korzystny, mimo, że zmiany w organizacji 
oraz funkcjonowania biura zaczęliśmy wprowadzać w maju. W odróżnieniu 
od poprzednich lat, pojawił się skromny zysk na działalności podstawowej 
wynoszący 234 tysiące, w porównaniu do straty sprzed roku 537 tysięcy. 
W tym roku pierwsze miesiące też są optymistyczne i nie powinno być gorzej, 
mamy bowiem co robić, w niektórych segmentach projektowania nie jesteśmy 
w stanie przyjąć wszystkich zleceń – powiedziała Justyna Mattusch, prezes 
Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach.

Kobiety 
przedsiębiorcze?
Przez dwa miesiące trwało głosowa-
nie, w końcu kielecka gazeta ogłosiła 
wyniki plebiscytu. Poznaliśmy najbar-
dziej przedsiębiorcze kobiety regio-
nu. Niby nic szczególnego, jak każdy 
plebiscyt, i ten miał swe prawa, ale 
pozostało pewne niedopowiedzenie.

Otóż z przysłowiową świecą szukać w tym 
gronie członkiń Izby, kobiet branży budowla-
nej. Zapracowane na co dzień, nie mają czasu 
na takie zabawy. Szkoda, że redakcja dzienni-
ka nie pokusiła się dotrzeć do takich środo-
wisk jak budownictwo, źle się chyba stało, że 
Izba nie wystąpiła z własnymi kandydatkami 
do nominowani ich w plebiscycie.

W przyszłym roku postaramy się, by „Biu-
letyn” przygotował swoje propozycje.

Nie będzie z tym kłopotów, jako że kan-
dydatek jest w Izbie sporo i to tak zacnych, 
że są w stanie wygrać następny konkurs. 
Mają indywidualne osiągnięcia jak i wspól-
ne z pracownikami w rozwijaniu działalno-
ści spółek budowlanych.

Wyzwanie na drodze do Cedzyny
-Jest to najpoważniejsze wyzwanie w ponad dwudziestoletnich kronikach fi rmy, a jednocze-
śnie bardzo ciekawy program prac .Oprócz estakady, wszystkie inne obiekty są typowymi 
budowami inżynierskimi – mosty, wiadukty, tunel pod skrzyżowaniem. Tunel szczególnie 
ciekawy jest dla projektantów. Mogą się wykazach swą inwencją i nowoczesnym sposobem 
patrzenia na zagadnienia drogowe. Będzie to spora atrakcja projektancka, pierwsze w mie-
ście komunikacyjne rozwiązanie tunelowe – mówi Mirosław Szczukiewicz, prezes 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart, lidera konsorcjum, które 
w maju rozpoczęło prace na budowie trasy wylotowej z Kielc do Cedzyny.

Po raz pierwszy lokalne przedsiębiorstwa 
- Fart i Fardub Consulting - wraz z Mostami 
Łódź, realizują tak ogromną inwestycję dro-
gową, której koszt wyniesie 285 mln. Jest to 
wejście do pierwszej ligi fi rm wykonawczych, 
dlatego realizację tej budowy regionalni dro-
gowcy traktują bardzo prestiżowo, aby poka-
zać, że obie fi rmy kieleckie stać na wykonanie 
ogromnych inwestycji. To ma być wizytówka 
– wykonana w terminie i dobrze.

Na początek prace rozpoczną się przy 
dwóch mostach, jako najpoważniejszych in-
westycjach na odcinku poza miastem, na któ-
ry wykonawcy mają w pełni dokumentację 
wykonawczą.

- Przedstawiciele Mostów od kilku tygodni 
przygotowują się do podjęcia robót, w Kiel-

cach przebywa kierownik budowy, który 
czeka na przekazanie terenu pod inwestycję. 
W Farcie też przygotowania zostały zakończo-
ne, są wyznaczeni kierownicy robót, kierowni-
kiem budowy jest doświadczony drogowiec 
Piotr Radomski, jest lokalizacja biura budowy, 
sprzęt i maszyny, włącznie z urządzeniami do 
palowania, bo tego wymaga w kilku miejscach 
teren przyszłej obwodnicy.

Tymczasem ekipy Farta wykonują prace 
przy innych inwestycjach drogowych, warto-
ściowo podobnych do lat poprzednich. Dwie 
budowy w województwie mazowieckim, od-
cinek drogi Jędrzejów – Kije, Słupia – Prze-
czów, okolice Ratajów. Roboty zostały tak za-
planowane, aby cześć pracowników przeszła 
na budowę „Cedzyny”.



Biuletyn Świętokrzyski 2/200920

Skąd pomysł zajęcia się tajemnicami 
mostów ?

 - Typowy most z elementów sprężonych, 
to konstrukcja z belek strunobetonowych, 
którego trwałość określa się na 50-60 lat. Tych 
mostów jest w Polsce najwięcej, ponad 30 ty-
sięcy, duży procent z nich ma za sobą ponad 
30-letnią, a niekiedy 50-letnią eksploatację, 
a więc są w okresie podwyższonej awaryjno-
ści. Były projektowane przy innych założe-
niach, na znaczne niższe obciążenia, a ponie-
waż w obliczeniach przyjmuje się, że co 10 lat, 
trzykrotnie wzrasta obciążenie obiektów mo-
stowych pojazdami ciężarowymi, a 2,2 razy 
zwiększa się obciążenie pojazdami osobowy-
mi, wnioski nasuwają się same. Jeśli dodać, że 
projektanci przewidywali nacisk 80 kN/oś, 
a teraz wymaga się od obiektów mostowych 
wytrzymałości 115 -125 kN/oś, a na koniec, 
TIR-y i ogromne ciężarówki do ładunków 
masowych, zjeżdżają z nowoczesnych auto-
strad na drogi krajowe i powiatowe, niszcząc 
je kompletnie, w tym także mosty. Inspekcje 
okresowe i badania wizualne nie pozwalają 
wykryć wszystkich uszkodzeń, wybrane miej-
sce do pobrania próbki badawczej, może nie 
być tym najbardziej obciążonym. Defekto-
skop także jest zawodny.

Nie ma sposobu na stwierdzenie stanu 
technicznego ?

 - Diagnostyka mostów jest problemem 
światowym. W ostatnich latach w Europie 
powstało kilkanaście projektów międzyna-
rodowych poświeconych bezpieczeństwu 
eksploatacji mostów. Mimo to uznano, że 
nadal mosty są badane w sposób niepełny, 
jednocześnie nikt nie podał sposobu jak je ba-
dać. Amerykańskie doświadczenia wykazały, 
że nie wystarczy zrobić jedno badanie nawet 
trwające dwanaście miesięcy. Doszliśmy do 
wniosku, że potrzebne są sposoby ciągłego 
monitorowania zachowania się mostu, przez 
dłuższy okres i dopiero na tej podstawie moż-
na będzie ustalić kryteria stopnia uszkodzenia 
mostu i spełniania warunków bezpiecznej 
eksploatacji. Stąd hasło - most inteligentny, bo 
to most sam musi się oceniać przy pomocy 
aparatury, którą się w nim zainstaluje - system 
kontroli, zestaw czujników i kryteria okre-
ślone do oceny wyników. Uznano, że warto 
zapłacić za taki system, a jest to wydatek nie-

współmiernie niski w stosunku do kosztów 
wybudowania i remontów mostu, aby wie-
dzieć wszystko i na bieżąco, co się dzieje z nim 
przez lata eksploatacji.

Stąd zainteresowanie inteligencją mo-
stów?

- Zajęliśmy się tym w 2000 roku, ponie-
waż wcześniej opracowaliśmy metodę oceny 
stanu technicznego konstrukcji żelbetowej 
odmienną od dotychczas stosowanych, pole-
gających na subiektywnym wniosku osoby - 
inspektora wizytującego most. Uznaliśmy, że 
nie należy oceniać uszkodzeń mostu, a przede 
wszystkim procesy destrukcyjne, które za-
chodzą w jego konstrukcji podczas eksplo-
atacji i określić w jakich okolicznościach 
zachodzą te procesy. Jako rozpoznaniem 
tematu, posłużyliśmy się pracą dyplomową, 
którą miała napisać osoba wybrana spośród 
studentów wykazujących zainteresowania 
w tej dziedzinie i przygotowanie do takiego 
przedsięwzięcia pod względem wiedzy ogól-
nej, inżynierskiej ,znajomości języków ob-
cych i predyspozycji naukowych. Te warunki 
spełniała Małgorzata Kalicka z Kielc i taką 
pracę zrobiła. Wybór był trafny, praca zyskała 
wysokie oceny, a jej autorka robi obecnie stu-
dia doktoranckie na naszej uczelni.

Jako promotor tej pracy i patron autor-
ki, ma pan profesor dużą satysfakcję?

 - Tak bo wykorzystała okazje do zdoby-
cia wiedzy, podczas studiów wyjeżdżała na 
praktyki i staże wakacyjne do zagranicznych 
instytutów i renomowanych uczelni, m.in.na 
uniwersytecie w Tuluzie przez rok przygo-
towywała materiały do pracy dyplomowej, 
a w Cambridge, pracowała jako studentka 
na stanowisku inżynierskim przy badaniu 
mostów na zlecenie znanej fi rmy światowej, 
Atkins Global. Wiedza tam zdobyta pod-
niosła właśnie wartość pracy dyplomowej, 
która jest koncepcją mostu inteligentnego, 
wymaga projektu technicznego i pieniędzy 
na zakup koniecznych przyrządów badaw-
czych. O wartości pracy świadczy fakt, że 
zainteresowała się nią GDDKiA, obiecała 
przeznaczyć pieniądze na zakup aparatury 
do badania mostu. Pierwotnie zakładano, że 
będzie to obiekt w Wiśniówce, ale później 
drogowcy z Warszawy stwierdzili, że mają 
most uszkodzony podczas powodzi i on bę-

dzie testowany według systemu zapropono-
wanego przez panią M. Kalicką.

Na czym to polega? 
- Rejestruje się sygnały generowane przez 

procesy destrukcyjne i klasyfi kuje je na kilka 
kategorii. W przypadku sygnałów niebez-
piecznych, system wskazuje stopień niebez-
pieczeństwa użytkowego mostu jak i obszar, 
w którym te procesy wystąpiły.

Takie to proste?
- Może nie, ale faktycznie jesteśmy na czele 

peletonu, który zmierza do celu - czyli wpro-
wadzenia inteligentnych mostów. Uzmysło-
wił nam to holenderski ekspert, który cztery 
lata temu przyjechał do GDDKiA, by zapo-
znać polskich drogowców z tym problemem. 
Po mojej krótkiej prezentacji, Holender wstał 
i stwierdził, że jest zaskoczony, tym co usły-
szał, bo przyjechał nauczyć polskich specjali-
stów, a tymczasem to on ma się czego uczyć 
od naszych fachowców.

Co dalej? 
- Niezależnie, czy i kiedy z GDDKiA otrzy-

mamy pieniądze , zestaw aparatury kupujemy 
z przyznanego uczelni funduszu MODIN II. 
W przyszłym roku pierwsza doświadczalna 
instalacja inteligentna na moście zostanie 
uruchomiona. Ponieważ nikt na świecie ta-
kich badań nie robi, więc nasze mogą być 
pierwszymi. Tym bardziej, że pani M. Kalicka 
przedstawiała fragmenty swej koncepcji ba-
dawczej na konferencjach w Stanach Zjedno-
czonych, Japonii i Finlandii. Wszędzie referaty 
i prezentacje naszej doktorantki wywołały 
spore zainteresowanie.

W regionie też?
 - Ku zaskoczeniu mojemu, bardzo dobrze 

podeszli do badań mostów szefowie Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Wojciech Płaza i naczelnik Bolesław Balce-
rek. Dużo nam pomogli, potrzebowaliśmy 
bowiem materiałów doświadczalnych, by 
móc określić wspomniane kryteria badawcze 
mostów. Dzięki tej pomocy, przebadaliśmy 
50 mostów na drogach zarządzanych przez 
ŚZDW i zgromadziliśmy bogaty zasób wiedzy 
o tych obiektach i ich stanie technicznym.

Inteligentne mosty i…
doktorantki
Rozmowa z prof. dr. inż. Leszkiem Gołaskim, z Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej

Rozmowa
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Architekt - Pomysł zdaniem mieszkańców trafi ony 
i akceptowany przez kielczan. Wybrany przez 
właściciela hotelu z kilku skrajnie odmiennych 
propozycji, jako próba nawiązania do charakteru 
ulicy Sienkiewicza, a równocześnie do oczekiwań 
inwestora, wymagającego i wiedzącego czego chce, 
by charakter i elewacja budynku przyciągała go-
ści, by hotel stał się komercyjny. 

Jednak największym obiektem M.Stańczaka, 
jest obecnie jest realizowana rozbudowa Galerii 
”Echo”, wraz z halą sportową dla politechniki oraz 
garażem wielopoziomowym. Jest to olbrzymie 
zadanie, wykonywane wraz z dwudziestokilku-
osobowym zespołem. Jest to praca, świadcząca 
o możliwości architekta do podjęcia bardziej am-
bitnych i trudniejszych zleceń. To też jest nadzór 
autorski i koordynacja prac podczas trwającej 
już budowy tych obiektów. Podobnie jest z kon-
cepcją budynków deweloperskich dla inwestora 
hiszpańskiego, zrodziła się ona w zespole, a koor-
dynatorem jest M. Stańczak.

- Inwestor wspomnianej galerii, „Echo Invest-
ment” jest wymagającym, trudnym do przekonania 
partnerem, trzeba mieć solidne argumenty, kon-
cepcje dopracowane i cierpliwość wysłuchiwania 
i uwzględniania uwag i opinii, wymagań i ich pomy-
słów. przerabiania projektów, by spełnić oczekiwa-
nia, lub przyjęty styl dla wielu podobnych obiektów 
w kraju. Jeśli realizujemy, to znaczy że nasz pomysł 
inwestor zaakceptował.

Architekt z „Detanu” ze zrozumiałą skrom-
nością ale i satysfakcją twierdzi, iż postronni 
obserwatorzy odnajdują w niektórych obiek-
tach spójne elementy charakteryzujące jego 
styl jako projektanta. Są już elementy, po któ-
rych można rozpoznać „rękę architekta. Lubi 
śledzić tendencje w architekturze, ma swoich 
autorytetów światowych w tej dziedzinie, 
szczególnie modernistycznej, nowoczesnej, 
jak choćby Tadao Ando, czy Frank Gehry.

 - Na swój dom miałem szatański pomysł moder-
nistyczno- minimalistyczny, oszczędny w architekto-
nicznym wyrazie, ale wymogi i ograniczenia wynika-
jące z miejscowego planu , trzeba było dostosować do 
tych uwarunkowań. I to zaraz po studiach, miałem 
więc mocny prysznic w konkretnej rzeczywistości…

Marcin Stańczak, architekt w kieleckiej 
Pracowni „Detan”, już podczas studiów na 
Politechnice Krakowskiej, pracował doryw-
czo w biurach projektowych, jako że chciał 
sprawdzić realność swych wielu pomysłów 
architektonicznych, przydatność do tej pracy, 
co jest na początku twórczości, zrozumiałym 
postępowaniem młodych ludzi.

Po dziesięciu latach pracy, kielecki archi-
tekt twierdzi, że osiągnął bardzo dużo, przede 
wszystkim pułap zawodowy do którego dążył 
od początku. Było nim uzyskanie uprawnień 
zawodowych po trzech latach od ukończenia 
studiów i to w Kielcach, wbrew panującej opi-
nii, iż w tym mieście nic nie można osiągnąć.

-Wynikiem tych szatańskich, studenckich po-
mysłów, weryfi kowanych przez doświadczonych 
architektów i dostosowywanych do realiów rynku, 
fi nansowych i możliwości inwestorskich, powstała 
spójna wyważona koncepcja łącząca nowatorski 
i kosmiczny pomysł z możliwością jego realizacji 
w obecnych warunkach. Zrozumiałem, że najlepsza 
architektura jest wtedy gdy piękno bez żadnych kon-
fl iktów łączy się z funkcją, a największym sukcesem 
jest wzajemne zadowolenie inwestora i architekta, 
którzy współmiernie się do tego projektu przyczynili 
– mówi Marcin Stańczak, architekt kielecki.

Takim projektem była modernizacja daw-
nego biurowca „Iskry” na siedzibę WSEiP przy 
Jagiellońskiej, budynki mieszkalne w Kielcach 
przy Kopernika czy Klonowej, zespól budyn-
ków biurowych Biznes Park w Krakowie – Za-
bierzowie, hala sportowa przy Bocznej – od 
koncepcji po projekt wykonawczy i budowla-
ny, modernizacja hotelu „Echo” w Cedzynie, 
czy hotelu „Łysogóry” w Kielcach.
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-To bardzo fajny i nowoczesny obiekt, składa-
jący się z dwóch części –obszernego serwisu z ga-
rażami w podziemiu oraz salonu sprzedażnego. 
Budowanie nie było łatwe, ponieważ obiekt jest 
zlokalizowany na terenach starorzecza Wisły,na 
początku mięliśmy problemy z wodą gruntową, 
sięgającą w niektórych miejscach wyżej niż funda-
menty budynku - wspomina kierownik budowy 
salonu Lexusa w Krakowie, Krzysztof Piotrow-
ski z kieleckiej spółki „Condite”.

Konieczne było wykonanie odwodnienia 
całego obiektu, użycie pomp oraz zastosowa-
nie betonu szczelnego do płyty dennej funda-
mentu i ścian części podziemnej. Dodatkowo 
użyto środki do krystalizacji betonu, uniemoż-
liwiające wchłanianie wody, by kompletnie 
wyeliminować możliwość zamakania pomiesz-
czeń w podziemiu. Salon został oddany do 
użytku w marcu, zagospodarowanie przebiegło 
bardzo szybko, i mimo nienajlepszej pogody, 
wokół obiektu zieleniła się trawa, przywieziona 
w rolach z…Holandii.

- Inwestor Marek Romanowski - fi rma Roma-
nowskich, znana w Kielcach z salonu Toyoty - był 
bardzo wymagający ale i kompetentny, to jego trzeci 
salon samochodowy. Bywał na budowie w każdym 
tygodniu, często dyskutował, wraz z architektem 

doradzał i sugerował rozwiązania, bowiem wysoki 
standard wykończenia salonu musiał być zgodny 
z oczekiwaniami producenta samochodów, takie 
są wszystkie salony tej marki. Krakowski obiekt ma 
oryginalną elewację wykonaną ze szkła i płyt alumi-
niowych. Bryła też jest charakterystyczna, w kształcie 
elipsy z żelbetu wylewanego z zastosowaniem giętych 
szalunków stalowych. Po raz pierwszy wykonywa-
liśmy takie prace i okazało się,że poradziliśmy sobie 
znakomicie.

Nie było problemów z krakowskimi pod-
wykonawcami, którzy równie szybko jak i do-
kładnie pracowali, tym bardziej, że wiele mate-
riałów, akcesoriów, instalacji, zgodnie decyzją 
centrali Lexusa, pochodziło od producentów 
zachodnich. Obiekt nie ma kanalizacji sanitar-
nej, wszystkie ścieki po oczyszczeniu, są odpro-
wadzane do gleby, podobnie jak wody opado-
we przechodzą przez rozsączalnię i specjalne 
zbiorniki zakopane w ziemi.

- Był to duży kontrakt, postawiliśmy wykonaw-
cy wysoki standard wykończenia salonu narzucony 
przez Lexusa i z przyjemnością stwierdzam, że je-
steśmy pod wrażeniem wysokiej jakości i fachowości 
ludzi z Condite. Kielczanie dotrzymali słowa, wy-
wiązali się z piekielnie napiętego terminu przekaza-
nia obiektu, co wiązało się z rezygnacją z dzierżawy 

salonu w poprzedniej lokalizacji, zorganizowaniem 
błyskawicznej przeprowadzki oraz zaplanowanymi 
przez Lexusa od wielu miesięcy dostawami dużej pa-
tii samochodów do nowego obiektu. Było to możliwe, 
chyba także z racji fachowości, doświadczenia i kultu-
ry osobistej kierownika budowy. Nie jest powiedziane, 
że przy następnej inwestycji nie sięgniemy po Condite 
i p. Krzysztofa - powiedziała Elżbieta Romanow-
ska, współwłaścicielka fi rmy .

Krzysztof Piotrowski, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, członek Izby, ma za sobą 
dziesięć lat pracy, m.in. w Miteksie od pra-
cownika, brygadzisty, po majstra i kierownika 
robót, ostatnio w Condite. W tym czasie pra-
cował na wielu budowach, kierował robotami 
ogólnobudowlanymi i wykończeniowymi m.in.
na rezydencji naukowca w Kielcach oraz na 
biurowcu „Kolportera”. Dorywczo zatrudnił 
się przy budowie…własnego domu rodzinne-
go w Skorzeszycach. Stawianie salonu Lexu-
sa w Krakowie to była pierwsza tak odpowie-
dzialna budowa tego młodego budowlańca.

Krakowski salon



Tak jest... ... tak będzie.

Co to ma być? Kolejny biurowiec?
- Tak, o awangardowej architekturze, po-

nieważ przy elewacji szklanej, będzie miał dużo 
elementów pionowych prostopadle zamonto-
wanych do ściany. Te skrzydła, zwane też żylet-
kami, mają dodawać niepowtarzalnego uroku 
i podkreślać modularny układ elewacji. Wycię-
cia kondygnacji od trzeciego do ostatniego pię-
tra, tworzą niekonwencjonalny układ piramidy 
obiektu, o nazwie „Avatar”. Architektonicznie 
obiekt nawiązuje do obecnej zabudowy biu-
rowej. Będzie to trzeci taki budynek w kraju, 
który zaprojektowała pracownia krakowska 
DDJM Dunikowski - mówi Józef Kuleszyński, 
dyrektor budowy z kieleckiego „Echa Invest-
ment” - członek Komisji Rewizyjnej Izby.

Na razie widać ogromną dziurę w zie-
mi, potężne ściany i stropy i masę wylewa-
nego betonu z kilku „beczek” czekających 
w kolejce do dwóch pomp.

- Obiekt przewidziany do wynajęcia dla 
banku w 2010 roku, będzie miał 7 kondy-
gnacji oraz dwie podziemne, obejmujące całą 
powierzchnię działki, które przeznaczone 
są na garaż dla 250 samochodów. Ponieważ 
powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie wy-
sokich budynków biurowych, dlatego by nie 
uszkodzić ich fundamentów oraz nie naruszyć 
lustra wody gruntowej, która jest na pozio-

Oczyszczalnie już modernizują…

mie 2,70 metra, prowadzono roboty ziemne 
i fundamentowe pod ścisłą kontrolą urządzeń 
piezometrycznych. Zastosowane żelbetowe 
ściany szczelinowe o grubości 60 cm, wcho-
dzą w nieprzepuszczalne iły, na głębokości 12, 
5 metra. To gwarantuje, że woda nie będzie 
przechodzić z zewnątrz do pod tymi ścianami. 
Obiekt jest stawiany na gruntach dawnego 
dorzecza Rudawki, trudnych do prac funda-
mentowych.

Ściany takie są często stosowane w za-
budowie miejskiej.

- Oczywiście, choć są konstrukcją nie-
zwykłą, ze względu na zmienność schematu 
statycznego pracy, w trakcie realizacji i stop-
niowego odkopywania. W skrócie - metodą 
podstropową został wykonany stan zerowy, 
zamontowano rury o dużych średnicach do 
układu rozpierającego, dla zabezpieczenia 
ścian szczelinowych. Wykonano następnie 
wykop na poziomie stropu -1, wylano strop 
rozpierający na tym poziomie, a później po-
wstał wykop pod tym stropem do poziomu 
-2, czyli dennej płyty fundamentowej, uzupeł-
niono strop rozpierający na poziomie -1 i wy-
lano strop na poziomie zero. Często studenci 
pytają, czym wybieramy ziemie spod tych 
stropów ? Małymi koparkami i dużymi ła-
dowarkami, które się tam mieszczą i potrafi ą 

W górę i w dół

Ruszyły wreszcie roboty w Sitkówce - 
Nowinach, gdzie kosztem ponad 200 mln 
złotych zostanie rozbudowana i zmodernizo-
wana oczyszczalnia ścieków. Przygotowania 
do tej tak ważnej inwestycji trwały od blisko 
dziesięciu lat, wreszcie zapadły wszystkie 
ważne decyzje, włącznie z dofi nansowaniem 
z funduszy unijnych.

Powstanie nowa cześć biologicznego 
oczyszczania ścieków, co pozwoli odprowa-
dzać czyste wody do pobliskiej Bobrzy jako 
że oczyszczalnia spełniać będzie surowe wy-
mogi UE. Zbudowany zostanie zakład utyli-
zacji osadów, które będzie można wykorzy-
stywać nie tylko do nawożenia ale i budowy 
dróg lokalnych.

przerzucać ziemię na wyższe poziomy. Ściana 
szczelinowa oprócz jednej wady - większych 
kosztów, ma same zalety - daje gwarancję re-
alizacji inwestycji w ścisłej zabudowie śród-
miejskiej, jest jednocześnie szalunkiem i ele-
mentem fundamentu.

Żeby coś takiego nowoczesnego wybu-
dować, najpierw musieliście wyburzyć…

- Stał tu pięciokondygnacyjny biurowiec 
o konstrukcji stalowej, w pełni oszklony, typu 
„Lipsk” jakie powstawały w latach 70. Nawet 
ładny i dobrze utrzymany. Ale,… ściany ze-
wnętrze i wewnętrzne, stropy podwieszone - 
były z azbestu, tynki na klatkach schodowych 
zbrojone włóknem azbestowym, a wewnątrz 
ścianek działowych wstawiono płyty nasą-
czane ksylolitem. Wszystko co można było 
najgorszego w budownictwie zebrać, w tym 
budynku było. Wymagało to bardzo pieczo-
łowitej rozbiórki i wywiezienia tych mate-
riałów do utylizacji, co jest obwarowane pie-
kielnymi przepisami. Dlatego do tych prac 
zaangażowano specjalistyczne fi rmy z kilku 
regionów kraju.
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Obwodnica - droga do Warszawy.

Droga do Kielc.

Budowa kładki Występa.

Przejście dla zwierząt. 
Estakada Skarżysko. Wiadukt Zalezianka. Wiadukt Wystepa. 

Wjazd od Krakowa. Wiadukt w Barczy.

Wiadukt główny na obwodnicy.

- Mamy przesunięty przez inwestora termin reali-
zacji węzła „Kielce Północ” do 15 września. Chcemy 
jednak do końca lipca oddać do dyspozycji kierow-
ców obie jezdnie (wraz z wiaduktem kolejowym) na 
całym odcinku trasy S7, natomiast później będzie-
my kończyć prace na drogach bocznych, dojazdo-
wych, porządkowanie terenów zielonych, instalacje 
urządzeń towarzyszących  i infr astrukturalnych 
- zapewnia Waldemar Domżał, dyrektor kon-
traktu i dyrektor oddziału kieleckiego Strabaga.

 Kwiecień sprzyjał pracy drogowców, dzięki 
temu nadrobiono opóźnienia na niektórych 
odcinkach, szczególnie w robotach ziemnych 
oraz konstrukcyjnych jezdni między Występą 
a Barczą. Jest to głowny punkt, którego sprawna 
realizacja zadecyduje o oddaniu trasy do użyt-

Praca na całego
Porywający wiatr, momentami przebijające 

się zza chmur słońce, zimno, w takich warunkach 
przy wjeździe do Skarżyska odbyła się symbo-
liczna uroczystość wbicia łopaty na budowie 
kolejnego odcinka drogi ekspresowej Występa 
– Skarżysko. Symboliczna uroczystość, bowiem 
kilka tygodni wcześniej, ekipy konsorcjum wy-
konawczego drogi , Strabag Sp. z o.o. oraz Mota-
Engil Polska SA, przystąpiły do robót  na prawie 
całej długości 17-kilometrowego odcinka nowej 
trasy S7.

Do Skarżyska przyjechali przedstawiciele 
władz samorządowych regionu, obu powiatów 
na trenie których przebiega droga, parlamenta-
rzyści, byli też szefowie zarządów drogowych, 
liczna grupa pracowników kieleckiego Oddziału 
GDDKiA, którzy przygotowywali dokumenty 
dla tej inwestycji. Ksiądz infułat Józef Wójcik od-
mówił modlitwę w intencji sprawnego i termino-
wego zakończenia prac. 

Finisz na węźle
ku. Tam też pracuje najwięcej sprzętu i ludzi, 
aby można było poprowadzić ruch pojazdów 
pod nowym wiaduktem w Barczy, co umożliwi 
w pełni kończenie prac na obu jezdniach S7. 

Drugie miejsce newralgiczne dla pomyśl-
nego dotrzymania terminów, to węzeł zasad-
niczy przy obwodnicy, czyli wjazd i wyjazd 
z Kielc w kierunku do Warszawy i Krakowa. 
Oba wiadukty są już gotowe, starachowicki 
„Tarcopol” wykonywał na nich w maju pra-
ce uszczelniające i izolacyjne. Szykujemy 
nawierzchnie pozostałych odcinków trasy, 
m.in. z Kajetanowa do obwodnicy oraz ze 
wspomnianych wiaduktów na obwodnicy do 
Wiśniówki, czyli wlotu do Kielc,do ułożenia 
nawierzchni bitumicznej.

- Po dwóch miesiącach ,na całej  trasie trwa-
ją intensywne roboty, na niektórych odcinkach 
widać już podbudowy konstrukcyjny przyszłych 
jezdni nowej drogi S 7.Gros jednak prac , blisko 
90 proc. z  przewidywanych, skupionych jest na 
realizacji budowli mostowych, na budowie dróg 
dojazdowych do tych obiektów, które do końca 
roku muszą być wykonane. Widać już efekty prac 
przy estakadzie w Skarżysku, bowiem po wyko-
naniu jednej części, przesuniemy ruch drogowy 
na nową jezdnie, by na drugiej można było budo-
wać dalszy ciąg estakady. Mocno zaawansowane 
są roboty ziemne przy głębokich  wykopach, 
w których poprowadzone będą jezdnie nowej 
trasy. Dziennie trzeba usunąć ok. 20 tys. m3 ziemi. 
Do tego potrzeba ogromnej ilości samochodów, 
które korzystają z  drogi E 7, utrudniając ruch kie-
rowcom,  za co przepraszamy – mówi Waldemar 
Domżał, dyrektor kontraktu ze Strabaga.  

Zastępcą dyr. W.Domżała jest Ryszard Mierz-
wiński, z Mota Engel Polska, współudziałowca 
konsorcjum wykonawczego.




