


Spotkanie 
w Jędrzejowie
Do Jędrzejowa zjechali wszyscy 
zaproszeni goście - za co i tą dro-
gą - serdecznie im dziękujemy. By 
dla każdego starczyło czasu ,a przy 
tym dać możliwość indywidualnych 
rozmów i dyskusji w grupach, prze-
strzegano limitu wypowiedzi.

Dyrektor Urszula Markowska tradycyjnie 
zwięźle opowiedziała o bieżących sprawach, 
jakimi zajmują się inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego w regionie, natomiast dyrektor 
Ewa Sayor została uważnie wysłuchana przez 
jędrzejowian, bowiem mówiła o szansach - i co 
ciekawe o bliskich terminach – realizacji ob-
wodnicy północnej (do Katowic) tego miasta. 

W tym momencie wszystkich rozbawił 
prof. Andrzej Kapłon z politechniki, który 
stwierdził, że jego spóźnienie wynikało z faktu, 
iż wyjazd z Kielc trwał ponad pól godziny.- To 
tyle, co pokonanie trasy do Jędrzejowa… Nie-
mniej z uwagą zebrani przyjęli wiadomości o 
nowych kierunkach i specjalnościach w Wy-
dziale Elektrotechniki Automatyki i Informa-
tyki, planach naukowych i badawczych.

i znany gawędziarz w środowisku, szczegóły 
techniczne i technologiczne, okrasił anegdotka-
mi i zabawnymi historyjkami z placów budów.

Byli też inni jubilaci. Ryszard Górecki szef 
„ElGóru”, mającemu za sobą 60-lat, wspomi-
nał jak ważne są tradycje i referencje zbierane 
przez pokolenia, dla utrzymania się i rozwija-
nia firmy rodzinnej. Na spotkanie przytasz-
czył oprawione za szkłem, potężne dyplomy 
i zaświadczenia wydane przez cechy rze-
mieślnicze z początku ubiegłego wieku.

Zbigniew Dusza, skarbnik Izby, na co 
dzień prezes kieleckiego„Pioniera”, liczącego 
50 lat, stwierdził, że dwie specjalności budow-
lane oraz 40-letnie doświadczenie zawodowe, 
w istotny sposób przydają się w zarządzaniu 
spółdzielnią mieszkaniową, a jak zaczną znów 
budować bloki, będzie mógł pełnić funkcję 
rozsądnego i fachowego inwestora.

Marek Wolski, burmistrz Jędrzejowa, po-
wiedział, że jako inżynier, z budowlanymi się 
rozumie, wie co to jest za „kawałek” chleba, dla-
tego stara się bardziej pomagać niż przeszka-
dzać w projektowaniu i realizacji inwestycji.

I znów jak na poprzednich spotkaniach, 
prezes Andrzej Pieniążek opowiedział o 
nowościach w działalności Izby, a zebrani 
z radością przyjęli informację, że na kolejną 
wizytę w Jędrzejowie nie trzeba będzie długo 
czekać, bowiem od listopada rusza cykl ze-
brań sprawozdawczo - wyborczych i takie też 
odbędzie się w tym mieście.

W gościnie u  Kartela

Tomasz Sękiewicz - członek zarządu, dy-
rektorzy Paweł Karpiński i Janusz Stelmach, 
pod nieobecność prezesa jędrzejowskiego 
„Kartela” Henryka Abramowskiego, przyjeli 
członków kierownictwa Izby. Rozmowy do-
tyczyły funkcjonowania branży, oceny kie-
runków zmian w prawie budowlanym, a także 
konieczności znowelizowania zasad przetar-
gowych, szkolenia oraz przyznawania techni-
kom stosownych uprawnień budowlanych.

Obie strony uznały, że potrzebne jest 
ustanowienie zasady mianowania inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego przez instancje 
zewnętrzna dla firmy wykonawczej jak i in-
westora, powoływania zespołów weryfikują-
cych materiały przetargowe oraz dokumen-
tacje budowlane. Nie można dopuszczać, by 
na przetargach dochodziło do parodii, gdy 
jeden z uczestników obniża cenę wykonania 
o 40 proc. w stosunku do ofert innych firm.

Wizyta u starosty

Zgodnie z tradycją, przed spotkaniem 
środowiskowym w Jędrzejowie, członkowie 
kierownictwa Izby, złożyli wizytę staroście 
Edmundowi Kaczmarkowi. Mówiono o co-
raz lepszych drogach w powiecie, o inwesty-
cjach, m.in. o obwodnicy Jędrzejowa.

Dużo czasu poświecono budowlańcom. 
Starosta jędrzejowski powiedział, że ma duży 
sentyment do tych ludzi, jako że kierując nie-
gdyś spółdzielnią remontowo-budowlaną, 
poznał tajniki środowiska, zasady panujące 
na budowach i specyfikę tego zawodu.

Uważa, iż technicy i dobrzy majstrowie są 
nadal potrzebni na budowach, powinno się 
przyznawać takim fachowcom uprawnienia 
budowlane w jakimś ograniczonym zakresie.

Zapewnił również, że będzie wspierał 
i pomagał przedstawicielowi – rezydentowi 
Izby, którego członkowie wybiorą nieba-
wem za zebraniu sprawozdawczym.

Tomasz Sękiewicz, dyrektor „Kartela”, 
rozpoczynającego 20 rok działalności bu-
dowlanej, przedstawił nie tylko osiągnięcia 
i obiekty już zrealizowane – 185 nowych 
i 140 zmodernizowanych - ale także pochwa-
lił się perełką inwestycyjną, jaką jest obecna 
budowa dużego ośrodka japońskich sztuk 
walki w Starej Wsi.

Józef Kuleszyński z kieleckiego „Echa Inve-
stment”, dyrektor projektu budowy w pełni in-
teligentnego biurowca dla banku w Krakowie, 
swadą i ekspresją wypowiedzi, porwał obec-
nych na sali w „Gracji”, a wykład multimedialny 
o technikach „top down”, czyli budowania jed-
noczesnego w górę i w dół, wysłuchali i obejrzeli 
na ekranie z dużym zainteresowaniem. Bowiem 
prelegent, jako doświadczony budowlaniec 
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Z obrad 
Okręgowej Rady
- Sejmowa komisja infrastruktury przestała pracować nad projektem 
nowego prawa budowlanego, oczekuje na decyzje Trybunału Konstytu-
cyjnego, który rozpatrzyć ma wniosek w sprawie konstytucyjności posta-
nowień poprzedniej nowelizacji. W tej sytuacji wcześniej jak w połowie 
przyszłego roku nie należy oczekiwać nowej kodyfikacji kodeksu bu-
dowlanego– poinformował przewodniczący Andrzej Pieniążek podczas 
obrad Okręgowej Rady Izby.

Innym tematem przekazanym ze spotka-
nia Krajowej Rady, były zapowiedzi porząd-
kowania programów studiów na wydziałach 
budownictwa, o których będą dyskutować 
we wrześniu w Krynicy naukowcy, przed-
stawiciele uczelni oraz członkowie PIIB. Jest 
o czym myśleć, mając na uwadze, np. fakt, iż 
na krajowych uczelniach funkcjonuje 75 kie-
runków nauczania w zakresie instalacji.

Nadal z izb regionalnych ponawiane są 
wnioski w sprawie uprawnień dla techników, 
których coraz bardziej potrzebują zarówno 
firmy wykonawcze jak i zakłady produkujące 
elementy budowlane.

Zespól do weryfikacji pytań egzaminacyj-
nych Głównej Komisji Kwalifikacyjnej chce 
zwiększyć ilość pytań z wiedzy praktycznej, 
ale poszukuje autorów takich pytań.

Bardzo wysoko oceniono spotkanie 
szkoleniowo-środowiskowe, jakie odbyło 
się w Jędrzejowie. Następne zaplanowane 
w Końskich odbędzie się dopiero w pierw-
szym kwartale przyszłego roku, bowiem 
wcześniej przewidziano zebrania sprawoz-
dawczo-wyborcze.

Okręgowa Rada ustaliła terminarz ze-
brań (str. 8), jest już znany termin zjazdu 
– 10 kwietnia 2010 roku. Wszystkie pro-
gramowe decyzje i terminy zebrań będą 
opublikowane w Aktualnościach na stronie 
internetowej Izby, są także na stronie „Biu-
letynu”.

Minutą ciszy członkowie Okręgowej 
Rady uczcili zgon Zbigniewa Grabarczyka 
z Końskich, członka OR, szefa firmy budow-
lanej w tym mieście.

Rozmowy z rektorem  politechniki
 - Coraz lepiej rozwijająca się współpraca 

uczelni z najliczniejszą organizacją samorządu 
zawodowego w regionie, jaką jest Świętokrzy-
ska Izba, wymaga sprecyzowania zasad oraz 
planów na najbliższe lata, by współdziałanie 
przynosiło jeszcze lepsze efekty. Do takiego 
wniosku doszli uczestnicy spotkania, którego 
gospodarzem był rektor Politechniki Święto-
krzyskiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, 
a gośćmi członkowie Prezydium Izby Andrzej 
Pieniążek, Wojciech Płaza i Julian Kołosowski.

W przyszłej umowie znajdzie się m.in. 
organizowanie konferencji naukowo-tech-
nicznych dla pogłębienia wiedzy niezbędnej 
członkom izby w sprawowaniu samodziel-
nych funkcji technicznych. Obie umawiające 
się strony liczą na aktywny udział w wypraco-
waniu odpowiednich standardów kształcenia 
budowlanych, w tym szczególnie kadry inży-
nierskiej, w aspekcie późniejszego uzyskiwa-
nia uprawnień budowlanych. Uwzględnić też 
należy udział pracowników uczelni w spot-

kaniach i szkoleniach środowiskowych izby, 
a także wykorzystywanie w procesie dydak-
tycznym przez politechnikę doświadczenia 
i umiejętności praktycznych budowlanych 
z uprawnieniami. Być może w planach przed-
sięwzięć znajdzie się organizowanie konkur-
sów na najlepszą pracę dyplomową na obu 
wydziałach związanych z branżą budowlaną 
czy konkursów na rozwiązania projektowe, 
w przyszłości architektoniczne, konkretnych 
obiektów czy terenów, a może i na najlep-
szy obiekt roku ? Uzupełnieniem programu 
współpracy będą zapewne wizyty studentów 
i członków izby na budowach, populary-
zowanie osiągnięć ludzi i uczelni oraz izby 
w obu środowiskach.

Podstawą optymistycznych zamierzeń 
obu stron, są plany rozwoju dydaktycznego 
i naukowego uczelni, zapowiadane nowe 
inwestycje jak i inicjatywy i przedsięwzięcia 
izby, przedstawione przez rektora S. Adam-
czaka i prezesa A. Pieniążka.

Wiadomości z Izby
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Z okazji Dnia Budowlanych
najlepsze życzenia 

satysfakcji zawodowej oraz pomyślności osobistej
Pracownikom Budownictwa i ich Rodzinom

składa 
Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby

Prawo budowlane oddala się…

Prawo budowlane ma wielu orędowni-
ków, więc postulowano napisanie projektu 
obywatelskiego przez członków PIIB i na ten 
cel jeden z delegatów proponował przezna-
czyć pieniądze z budżetu Izby. – Bo kto zna 
lepiej sprawy budownictwa jak nie inżyniero-
wie - wykonawcy i projektanci?

Andrzej Urban wiceprezes Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego do pozdro-
wień i życzeń owocnych obrad, dołączył stwier-
dzenie, iż współpraca z Izbą przebiega coraz 
lepiej, efektem której jest coraz mniej spraw 
spornych, a konsekwentnie prowadzone przez 
izby regionalne szkolenia i egzaminy na upraw-
nienia sprawiają, że przybywa budowlanych 
pełniących samodzielne funkcje techniczne.

Stanisław Kukuryka, senior budowla-
nych, upominał się o zainteresowanie się 
władz sprawami kontraktów, najniższą ceną - 
jako wykładnikiem rozstrzygania przetargów, 
pomijaniem polskich organizacji na rzecz za-

granicznych firm czy konsorcjów, które mają 
nam wybudować tanio drogi. Nie zrobią tego! 
Natomiast trybun „mieszkaniówki”, Roman 
Nowicki, po raz kolejny wspomniał, o braku 
zainteresowania i woli u władz tworzeniem 
warunków dla budowania mieszkań, właśnie 
teraz w kryzysie gospodarczym. 

Gość zjazdu, sekretarz generalny Euro-
pejskiej Rady Izb Inżynierskich (ECEC) 
Austriak Joseph Robl powiedział, że kodeks 
etyki - czyli zasady postępowania inżynier-
skiego funkcjonują już w 12 krajach Europy, 
a obecnie specjaliści pracują nad wsparciem 
dla drobnej przedsiębiorczości, która w wie-
lu krajach stoi na przegranej pozycji w kon-
kurencji z silnymi i dużymi firmami. Polscy 
inżynierowie i prawnicy uczestniczą w pra-
cach nad kodeksem jakości pracy inżynier-
skiej. J. Robl podziękował za zaproszenie do 
Polski i możliwość udziału w zjeździe PIIB.

Jak powiedział prezes PIIB prof. Zbigniew 
Grabowski, ostatnie rozmowy i uzgodnienia 
z dziekanami wydziałów budownictwa, ana-
liza programów nauczania i standardów stu-
diów, pozwalają wierzyć, iż podczas dorocznej 
konferencji w Krynicy dojdzie do ostateczne-
go ustalenia planów programowych kształce-
nia inżynierów, a także zajęcia się przygotowa-
niem techników dla potrzeb budownictwa. 
Do łask mają wrócić praktyki studenckie. Jest 
też propozycja, by wykładowcy akademiccy 
posiadali uprawnienia budowlane. 

Z innych spraw trzeba wspomnieć o bra-
ku rzeczoznawców, szczególnie w kolejnic-

twie i wśród drogowców, coraz więcej prac 
w naszym kraju przejmują Czesi, Niemcy 
i Słowacy. Stwierdza się też narzekania ko-
misji egzaminacyjnych na nierzetelne wypeł-
nianie dzienników praktyk.

W dyskusji - choć przed rokiem podjęto 
uchwałę - pojawiły się wnioski dwóch izb 
regionalnych, domagające się ponownego 
rozpatrzenia kadencyjności władz. Dele-
gaci mieli już dość tych pustych i jałowych 
przepychanek, więc wywalili ten temat 
z programu obrad. Pojawiły się też propo-
zycje finansowe - ograniczenia wydatków, 
zmniejszenia składek, przejęcia przez PIIB 
niektórych kosztów ponoszonych przez 
izby regionalne, w tym na cele szkoleniowe, 
ale nie zyskały one przychylnego stanowi-
ska większości.

- Nie mogę nie tylko zagwarantować, ale i podać przybliżonego terminu, w którym 
parlament mógłby zająć się uchwaleniem nowego prawa lub kodeksu budowlane-
go. Wszystkie dotychczasowe projekty ugrzęzły w szufladach, w oczekiwaniu na 
werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast istotne jest, aby członkowie Izby 
aktywnie uczestniczyli w tworzeniu tego prawa, które ma nie tylko spełniać bran-
żowe życzenia projektantów, wykonawców i inwestorów, ale także oczekiwania 
obywatelskie – powiedział wiceminister budownictwa, Olgierd Dziekoński, 
podczas VIII zjazdu sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

PIIB liczy obecnie 110 tysięcy członków, 
w poprzednim roku przybyło cztery tysiące. 
W 2010 przewiduje się, że w 16 izbach re-
gionalnych będzie 108 tysięcy, że względu 
na niż demograficzny, którego roczniki do-
tarły do uczelni.

W obradach zjazdu uczestniczyło 84 
proc delegatów, z przedstawicieli naszej Izby 
– Danuta Jamrozik – Szymkiewicz pracowa-
ła w komisji mandatowej, a Andrzej Pawelec 
w komisji uchwał i wniosków. Srebrną ho-
norową odznakę PIIB zjazd przyznał Janowi 
Gąsiorowi, otrzyma ją podczas najbliższego 
posiedzenia Rad Okręgowej.

VIII Zjazd PIIB



53/2009 Biuletyn Świętokrzyski

- Volumetric MK Polska rozpoczął bu-
dowę pierwszego budynku mieszkalnego 
w Kielcach. Dlaczego w Kielcach ?

- To kolejny etap rozwoju naszej fir-
my w Polsce. Zadebiutowaliśmy w 2007r. 
pierwszym projektem na warszawskim 
Bemowie. Do dziś wybudowaliśmy 300 
mieszkań w stolicy, a kończymy obecnie 
budowę pierwszego etapu luksusowego 
osiedla willowego w Markach pod Warsza-
wą. Przyszedł także czas na Kielce, z który-
mi jestem związany emocjonalnie. – mówi 
Michał Kubicki, dyrektor generalny Volu-
metric MK Polska.

- Czas realizacji Jagiellońskiej Point ?
- Budowa potrwa 16 miesięcy, zatem na 

koniec przyszłego roku będziemy mogli wrę-
czyć naszym klientom klucze do mieszkań. 
Na generalnego wykonawcę wybraliśmy 
radomski Łuczbud, który posiada 18-letnie 
doświadczenie w realizacji obiektów miesz-
kaniowych. 

- Co oferujecie kielczanom ?
- Przede wszystkim atrakcyjną cenę, bo 

nasze mieszkania należą do najtańszych na 
rynku, z cenami już od 4.100 zł za m kw. Po 
drugie, nowatorski system płatności 15/85. 

Międzynarodowy deweloper w Kielcach 
Polega on na tym, że klient wpłaca na po-
czątku jedynie 15% wartości mieszkania, 
a resztę dopiero na koniec budowy. Nie musi 
więc angażować kredytu przez 16 miesięcy. 

Kolejną sprawą będzie standard budynku, 
w którym znajdą się ogrody zimowe, novum 
na kieleckim rynku, oraz elegancka recepcja 
z urządzeniami do monitoringu, wykończo-

na kamieniem i drewnem. Będzie to jeden 
z bardziej reprezentacyjnych holi wejścio-
wych w mieście. Zastosowaliśmy sprawdzoną 
technologię, słupowo–stropową konstrukcji 
budynku, z wypełnieniem elementami ce-
ramicznymi, a także sprawdzone na świecie 
dźwigi osobowe firmy OTIS. Wyzwaniem 
technologicznym jest też ostatnia kondygna-
cja, na której znajdą się dwa obszerne aparta-
menty, z których każdy będzie dysponował 
180 - metrowymi tarasami użytkowymi. 

- Możliwość finansowania ? 
- Proponujemy skorzystanie z kredytu 

wspieranego przez państwo „Rodzina na 
swoim”. Przez osiem pierwszych lat państwo 
dopłaca 50 procent odsetek do kredytu, co 
obniża miesięczną ratę właściciela mieszka-
nia nawet o jedną trzecią. Jest to niezwykle 
atrakcyjna propozycja dla młodych ludzi, 
ponieważ na początku kariery zawodowej 
mają najczęściej ograniczone możliwości fi-
nansowe. 

- Plany na przyszłość?
- Szykujemy na koniec roku rozpoczęcie 

budowy naszego sztandarowego projektu 
„Promenada Solna” przy ul. Solnej, gdzie po-
wstanie 90 luksusowych apartamentów. 

Dyrektor Michał Kubicki

Prezentacja
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Co ŚOIIB proponuje członkom?
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych poprzez następujące działania:
Organizację szkoleń, w których członek 

Izby uczestniczy nieodpłatnie.
Pokrywanie częściowe kosztów indywidu-

alnego uczestniczenia członka Izby w kursach, 
sympozjach i konferencjach (raz na 2 lata czło-
nek Izby może uzyskać zwrot poniesionych 
z tego tytułu kosztów w wysokości 300 zł).

Korzystanie z wydzielonego stanowi-
ska komputerowego w siedzibie Izby oraz 
w Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św., 
w którym można uzyskać dostęp do norm, 
aktów prawnych i warunków technicznych 
a ponadto otrzymać z nich (bezpłatny) wy-
druk 100 stron w ciągu roku.

Korzystanie w siedzibie Izby z zasobów 
czytelni prasy technicznej.

Zaprenumerowanie dla członka Izby 
wskazanego przez niego czasopisma branżo-
wego. Corocznie w „Biuletynie Świętokrzy-
skim” zamieszczana będzie odpowiednia 
ankieta (str. 22), zaś w zależności od ilości 
zgłoszeń, Prezydium Izby określać będzie 
ewentualną wysokość współfinansowania tej 
prenumeraty przez członka Izby.

Dostarczanie członkom Izby następują-
cych czasopism:

miesięcznika P.I.I.B. „INŻYNIER BU- O

DOWNICTWA”,
kwartalnika Ś.O.I.I.B. „BIULETYN ŚWIĘ- O

TOKRZYSKI”.
Prowadzenie na stronach internetowych 

Izby informacji o kursach, szkoleniach, sym-
pozjach i konferencjach organizowanych 
w regionie przez różne instytucje.

Konsultacje z rzeczoznawcami budow-
lanymi z listy Ś.O.I.I.B., w sprawach dotyczą-
cych problemów technicznych występują-
cych w trakcie projektowania czy realizacji 
robót budowlanych przez członków Izby (po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do 
biura Izby).

Uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy budow-
lanego przez członka Izby spełniającego 
właściwe w tym względzie wymagania, co do 
wykształcenia i praktyki zawodowej.

2. Pomoc prawną dla członka Izby, 
która realizowana jest poprzez:

Stałą obsługę Ś.O.I.I.B. przez Kancelarię 
pani adwokat Justyny Grąkowskiej, która 
pełni dyżur w biurze Izby w każdy wtorek 
w godzinach 14 - 16. W tym czasie udziela 
prawnych porad członkom Izby (bezpośred-
nio lub telefonicznie) dotyczących różnych 
dziedzin prawa, np. prawa budowlanego, pra-

wa cywilnego, prawa administracyjnego czy 
gospodarczego.

Zatrudnionych w biurze dwóch prawni-
ków, którzy bezpośrednio lub telefonicznie 
udzielają konsultacji członkom Izby w spra-
wach dotyczących między innymi ich odpo-
wiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej 
oraz innych wynikających z wykonywanych 
funkcji technicznych w budownictwie.

Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, która 
na wniosek członka Izby może wydać opinię 
dotyczącą zakresu posiadanych przez niego 
uprawnień budowlanych.

Działalność Zespołu Problemowego ds. 
Prawnych, który zajmuje się udzielaniem od-
powiedzi dla członków Izby w sprawach doty-
czących między innymi norm budowlanych, 
warunków technicznych zawartości projektu 
budowlanego, technologicznego itp.

tów: Sandomierz, Pińczów, Busko-Zdrój, 
Kazimierza Wielka, Ostrowiec Św., Opatów, 
Skarżysko-Kam. i Jędrzejów.

5. Właściwą obsługę przez Organy, 
Komisje i Biuro Izby co realizowane jest 
między innymi poprzez:

właściwe zorganizowane Biuro Izby w Kiel- O

cach oraz czynny od 1 stycznia 2009r. Punkt 
Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
merytoryczną obsługę członków Izby przez 
jej organy, komisje, zespoły problemowe 
i pracowników biura,

bieżące informacje o pracy władz i orga- O

nów Izby poprzez prowadzenie na jej stronie 
internetowej „AKTUALNOŚCI” i „KALEN-
DARIUM”,

wnioskowanie do właściwych organów  O

Izby Krajowej o przyznanie dla zasłużonych 
członków Ś.O.I.I.B. honorowych Odznak 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zło-
tej i srebrnej),

ubezpieczenie członków Izby od odpowie- O

dzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa, jako samorząd zawodowy 
reprezentuje swoich członków i ochrania ich 
interesy zawodowe. Zapewnia obiektywne 
rozstrzyganie spraw z zakresu ich odpowie-
dzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

Działalność organów Ś.O.I.I.B., wszyst-
kich Komisji, zespołów problemowych 
i biura Izby jest ukierunkowana na potrzeby 
członków Izby.

Przewodniczący 
Okręgowej Rady Ś.O.I.I.B.

Andrzej Pieniążek

adresy e-mail
Prosimy członków Świętokrzy-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa o pilne przekazanie 
do biura Izby adresów e-mail, w przy-
padku gdy nie były podane lub uległy 
zmianie.

Oferta Izby

3. Pomoc finansową w przypadkach 
losowych

Polega ona na przyznawanie zapomóg fi-
nansowych członkom Izby w następujących 
przypadkach:

długotrwałej choroby, O

kosztownej kuracji, O

rodzinie członka Izby w przypadku jego  O

zgonu.
Maksymalna kwota zapomogi – 2000 zł.
4. Organizację spotkań środowisko-

wo-szkoleniowych
Są to spotkania przedstawicieli władz 

i organów Izby z członkami Izby z poszcze-
gólnych powiatów województwa świętokrzy-
skiego. Biorą w nich udział jako zaproszeni go-
ście przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele nadzoru budowlanego i ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej, Po-
litechniki Świętokrzyskiej, przedsiębiorstw 
budowlanych i właściciele, prezesi zarządów, 
dyrektorzy firm i instytucji. 

W latach 2008/2009 takie spotkania 
odbyły się już dla członków Izby z powia-
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Boją się odpowiedzialności?Uprawnienia budowlane wręczone, 
pracodawcy liczą na zaangażowanie fa-
chowców, niektórzy młodzi inżynierowie 
z „papierem” w ręku, oczekują na lepszą 
gratyfikację od szefów lub przeniesienie 
się do sąsiedniej firmy, a innych wyświęco-
nych budowlańców, pełnienie samodziel-
nych funkcji technicznych w ogóle nie 
rajcuje. Tymczasem efekt jest taki, że po 
dwóch miesiącach od otrzymania upraw-
nień, tylko 38 osób z 83, które zdały eg-
zaminy w czerwcu, zadeklarowało praco-
wać na odpowiedzialnych stanowiskach. 

Upały, urlopy, mniej inwestycji? Nie, taki 
obrazek powtarza się od kilku lat. Młodzi 
inżynierowie poczuli wiatr historii, wręcz 
huragan z pełnym dobrodziejstwem, jakim 
były wyjazdy zagraniczne do pracy, moż-
liwość przebierania w ofertach z polskich 

firm, których np. drogowcy na politechnikach 
mieli po kilka, wyścigi w proponowaniu atrak-
cyjnych zarobków bez wymagania uprawnień. 
Są też tacy inżynierowie, którzy wolą praco-
wać bez konieczności odpowiadania za …

Dla zapewnienia sobie spokoju, potrafią 
szefowi dopominającemu się, by objęli kierow-
nictwo robót lub budowę tłumaczyć, że z War-
szawy nie otrzymali jeszcze decyzji z nume-
rem uprawnienia. Wnerwiony właściciel firmy 
zaatakował Izbę o takie opóźnienia, ale gdy 
dowiedział się, że jego pracownik już dawno 
„papier” odebrał, o mało się nie załamał.

Okazuje się, że nie wszyscy pomimo 
praktyki i zdanych egzaminów czują się na 
siłach ponosić odpowiedzialność za siebie 
i podwładnych na budowie, niektórym bra-

kuje wiedzy praktycznej i doświadczenia. 
A jak mawiał „klasyk” Józef Kuleszyński, 
ktoś kto na co dzień nie czyta, nie uzupeł-
nia wiedzy, nie poznaje nowych techno-
logii i materiałów, ten nie będzie dobrym 
szefem budowy. Inni mając schowane 
uprawnienia, chcą lekko przeżyć kilka lat, 
dopominając się ciągłe o podwyżki…

Jak więc traktować poważnie żądania 
młodych, by stworzyć im szansę pracy 
w zawodzie, jeśli z braku budowlanych 
z uprawnieniami, szefowie firm angażują 
„na godziny” emerytów lub jednemu z „pa-
pierami” przydzielają kilka budów? Jeden 
potrafił prowadzić budowy kilku domków 
i mniejszych obiektów i jeszcze miał czas 
na roboty poza granicami kraju…

Ślubuję Wiosenna sesja
Sala „ZUGA” wypełniona była jaki nigdy, 

bowiem do egzaminu testowego na upraw-
nienia budowlane przystąpiło 99 ze 105 
wcześniej zgłoszonych. Mimo, iż pytania nie 
były zbyt trudne, tak przynajmniej oceniali 
zdający, to jednak po przejrzeniu prac, komi-
sja egzaminacyjna nie dopuściła do egzami-
nu ustnego 13 osób.

Tak jak poprzednio, sesja przebiegała 
w każdym dniu w dwóch turach, przed i po 
południu. Egzamin ustny zaliczyły 83 osoby. 
Tym, którym się nie powiodło, mogą zdawać 
w jesiennej sesji w listopadzie.

Najlepiej zdawali przedstawiciele specjal-
ności konstrukcyjno–budowlanej 89 proc. 
otrzymało uprawnienia, instalacyjnej sani-
tarnej 88 proc., instalacyjnej elektrycznej 87 
proc, najsłabiej wypadli mostowcy - 50-proc. 
pozytywnie zdających.

 - Po raz pierwszy w kronikach Izby, 
w sesji jesiennej 2008, zdający najlepiej ze 
wszystkich napisał test i uzyskał maksimum 
punktów z egzaminu ustnego, natomiast 
w tegorocznej sesji wiosennej, pierwszy 
raz osoba odpowiedziała prawidłowo na 
wszystkie pytania testu.

Nie zawieść zaufania publicznego 
jakim społeczeństwo ustawą kon-
stytucyjną, obdarzyło mój zawód.

Pełny tekst ślubowania za dr inż. Stefanem 
Szałkowskim, przewodniczącym Komisji Kwa-
lifikacyjnej Izby, powtarzali inżynierowie, któ-
rzy zdali egzaminy w sesji wiosennej. W Sali Lu-
strzanej WDK, gdzie tym razem miało miejsce 
to uroczyste wydarzenie, ślubowanie wypadło 
bardzo dostojnie jak na wystrój i historię tego 
obiektu, wystawionego przez budowlanych 
w latach trzydziestych minionego stulecia.

niu. Cieszy także, iż Świętokrzyska Izba 
podejmuje wiele atrakcyjnych form działal-
ności, dla powiększania grona budowlanych 
z uprawnieniami. Życzę wam sukcesów za-
wodowych, wysokiego uznania społeczeń-
stwa dla waszych dokonań budowlanych, 
pomyślności w życiu osobistym – zakończyła 
pani wojewoda w tradycyjnym toaście wznie-
sionym lampką wina.

Uprawnienia wręczali przewodniczący OR 
Andrzej Pieniążek, dr inż. S. Szałkowski oraz wi-
ceprzewodniczący Wojciech Płaza i sekretarz 
Komisji Kwalifikacyjnej Edmund Pieniążek.

Po oficjalnych wystąpieniach był czas 
wspomnień z egzaminów, dyskusje i rozmowy 
o notowaniach firm na giełdzie pracy, sposo-
bach na wyjednanie u szefów okazjonalnych 
nagród za zdobyte uprawnienia. Niektórzy po 
wspomniane uprawnienia przybyli wraz z żo-
nami lub mężami, osobami towarzyszącymi.

Wśród gości spotkania był senior kielec-
kich budowlanych, członek Izby, prezydent 
Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlo-
wej, Ryszard Zbróg. – To wspaniała uroczy-
stość w tak symbolicznym miejscu, nadająca 
szczególnego znaczenia wręczanym upraw-
nieniom i ślubowaniu. Wydarzenie podnosi 
rangę statusu inżyniera i budowlańca. Gra-
tuluję Izbie pomysłu i konsekwencji w kre-
owaniu zawodów budowlanych.

Nic dziwnego, że wojewoda świętokrzyska, 
Bożentyna Pałka-Koruba gratulując kolejnego 
osiągnięcia w karierze zawodowej, podkreśliła 
odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach 
uprawnionych do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.

 – To od was w dużej mierze zależy bez-
pieczeństwo użytkowania przez obywateli 
budynków, obiektów inżynierskich i dróg, 
ufamy wam, waszej wiedzy i doświadcze-

Uprawnienia budowlane
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Terminy zebrań wyborczych w 2009 i 2010 roku
Lp. Obwód wyborczy Data zebrania Przedstawiciel 

Prezydium 

1. Kielce 4 /członkowie, których nazwiska 
rozpoczynają się od Ot do Sto/

9.11.2009 
Poniedziałek, godz. 1700 J. Kołosowski

2. Kielce 5 /członkowie, których nazwiska 
rozpoczynają się od Str do Ż/

13.11.2009 
Piątek, godz. 1700 A. Pieniążek

3. Kielce 3 /członkowie, których nazwiska 
rozpoczynają się od Kry do Os/

28.11.2009 
Sobota, godz. 1100 W. Płaza

4. Kielce Powiat 5.12.2009 
Sobota, godz. 1100 Z. Dusza

5. Kielce 2 /członkowie, których nazwiska 
rozpoczynają się od Gat do Kru/

11.12.2009 
Piątek, godz. 1700 A. Pawelec

6. Kielce 1 /członkowie, których nazwiska 
rozpoczynają się od A do Gar/ 12.12.2009 

Sobota, godz. 1100

W. Sierak

7. Opatów T. Marcinowski

8. Włoszczowa 14.12.2009 
Poniedziałek, godz. 1700 A. Pawelec

9. Kazimierza Wielka 19.12.2009 
Sobota, godz. 1100 T. Mierzwa

10. Starachowice 11.01.2010 
Poniedziałek, godz. 1700 T. Marcinowski

11. Sandomierz 16.01.2010 
Sobota, godz. 1100

A. Pawelec

12. Pińczów W. Sierak

13. Staszów 18.01.2010 
Poniedziałek, godz. 1700 W. Płaza

14. Ostrowiec 23.01.2010 
Sobota, godz. 1100

A. Pieniążek

15. Końskie Z. Dusza

16. Busko-Zdrój 25.01.2010 
Poniedziałek, godz. 1700 J. Kołosowski

17. Jędrzejów 30.01.2010 
Sobota, godz. 1100

T. Mierzwa

18. Skarżysko-Kamienna A. Pieniążek

Miejsca i adresy zaplanowanych zebrań wyborczych będą podane w indywidualnych zapro-
szeniach , które dołączone zostaną  do nr 10 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. 

Diament i medale 
75-lecia PZITB

- To jest odznaka z numerem 1, co tym 
bardziej podkreśla wyróżnienie jakie otrzymał 
Marian Jantura. Gratuluję serdecznie i życzę 
Panie Marianie dobrego zdrowia - powiedział 
prezes Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Wiktor Piwkowski, po 
przypięciu b. prezesowi Izby, odznaki hono-
rowej PZITB z diamentem. M. Jantura pod-
czas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
członków oddziału z okazji 60-lecia działalno-
ści, odebrał jeszcze medal 75-lecia PZITB.

Medale otrzymali także: Andrzej Pienią-
żek, Edmund Pieniążek, dr Stefan Szałkow-
ski, Andrzej Zajączkowski, Alfred Zgoda. 
S. Szałkowski został dodatkowo wyróżniony 
za swą aktywną działalność w związku, bo-
wiem uczestnicy zgromadzenia podjęli jed-
nogłośnie uchwałę o wpisaniu go do księgi 
zasłużonych oddziału kieleckiego PZITB.

Prezes Izby, A. Pieniążek przekazał jubila-
tom gratulacje z dotychczasowych dokonań 
oraz życzenia udanych przedsięwzięć w dal-
szej działalności oddziału PZITB.

Obrady toczyły się pod znamiennym 
mottem St. Staszica „Być narodowi użytecz-
nym”, przy wypełnionej Sali Kasztanowej 
„Łysogór”, z udziałem przedstawicieli oddzia-
łów z Wrocławia, Rzeszowa, Częstochowy, 
a także reprezentantów kieleckich stowarzy-
szeń technicznych i Rady NOT.

Wiadomości

Szkolenia w czwartym kwartale
Październik
- Przepisy techniczno-budowlane, pol-

skich norm, warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych, konstrukcje 
stalowe, roboty spawalnicze – PZITB.

- Wycieczka szkoleniowo-techniczna na 
budowę mostu przez Wisłę w Sandomierzu, 
budowa podpór mostu, zastosowanie meto-
dy nawiasowej do budowy kablobetonowego 
ustroju niosącego – Związek Mostowców.

- Prawo budowlane ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów zamkniętych – ko-
lejowych – SITK.

- Wentylacje hybrydowe – PZITS.
- Ocena stanu technicznego budynków – 

ŚOIIB.
Listopad
- Roboty elektryczne na placu budowy 

w świetle aktualnego stanu prawnego – SEP
- Wzmacnianie mostów za pomocą sprę-

żania – Związek Mostowców

- Studium wykonalności dla projektów 
finansowanych z funduszy UE – SITK.

-  Stosowanie ustawy prawo wodne w pro-
cesie inwestycyjnym – PZITS.

Grudzień
- Szorstkość, równość, realizacja, budowa, 

interpretacja wyników – SITK.
- Nowe typy pomp na przykładzie pro-

duktów KFP „Białogon” – PZITS.
Propozycje ŚIIB i InterSoft
- Obliczenia statyczne i wymiarowanie 

konstrukcji żelbetowych.
- Komputerowe wspomaganie projekto-

wania - Arkadia Intelli CAD.
- Wymiarowanie konstrukcji stalowych 

wg Eurokodu PN-EN 1993-1-1 i implemen-
towanie norm w układzie Eurostal programu 
R3D3rama 3D.

- Analiza statyczna i wymiarowanie trój-
wymiarowych układów prętowych.
Szczegóły i zgłoszenia na www.swk.piib.org.pl



93/2009 Biuletyn Świętokrzyski

Kto napisze prawo…
Zewsząd dochodzą narzekania na kiep-

skie prawo budowlane, na permanentne jego 
nowelizacje, w których mało kto się potrafi 
rozeznać. Jednocześnie leci po izbach regio-
nalnych zawód, że tak misternie opracowy-
wane uwagi do przeróżnych projektów tego 
prawa, nie zostały uwzględnione w sposób 
satysfakcjonujący budowlanych. Wiceprezes 
PIIB stwierdził nawet, że trzeba przerwać 
ciąg stanowienia szkodliwego prawa.

Jeśli tak, to czegoś tu nie rozumiem. Dlacze-
go Izba Inżynierów nie może zaangażować się 
w opracowanie własnej koncepcji prawa budow-
lanego lub części budowlanej do zapowiada-
nego kodeksu? Dlaczego delegaci na ostatnim 
czerwcowym zjeździe PIIB nie poparli wniosku 
o powołanie zespołu autorskiego? Dlaczego nikt 
z Izby nie raczy skorzystać z uwag i rad kierowni-
ków budów, inspektorów nadzoru czy projektan-
tów, a także inwestorów? Dlaczego nie uwzględ-
nić uwag i opinii pracowników samorządowych 

zespołów opiniowania dokumentacji? A zdanie 
inspektoratów nadzoru budowlanego?

Tych pytań jest sporo, kto ma na nie od-
powiedzieć, jak nie fachowcy budownictwa 
z Izby? Nie miejmy pretensji, że nasz głos 
jest słaby, mało przebojowy, że inne branże 
jakoś potrafią dobić się do parlamentarzy-
stów poprzez skuteczny lobbing, umiejętnie 
przekonać ludzi w resorcie i rządzie.

Prawnicy czy urzędnicy, którzy na oczy nie 
widzieli budowy, nie załatwili uzgodnień do-
kumentacyjnych, lokalizacyjnych i projekto-
wych, nie napiszą dobrego prawa budowlane-
go, to muszą zrobić fachowcy, m.in. z Izby. Zaś 
prawnicy powinni zadbać o spójność zapisów 
kodeksu z ustawami obecnymi lub nowymi.

Na razie wspomniani fachowcy kręcą gło-
wami po przeczytaniu wiadomości, iż eksperci 
prawa gospodarczego Szkoły Głównej Handlo-
wej, przystąpili do opracowania projektu ko-
deksu budowlanego. Czyli wyjdzie jak zawsze?

X lat nadzoru budowlanego
- Dziękuję za sympatyczną i owocną współpracę, wspólne kontakty członków Izby 
z inspektorami powiatowymi. Życzę państwu kolejnych trafnych decyzji, zrozumie-
nia wszystkich stron uczestniczących w procesach inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
obiektów budowlanych, skutecznych efektów kontroli oraz satysfakcji z pracy w śro-
dowisku budowlanym – powiedział przewodniczący OR Świętokrzyskiej Izby 
Andrzej Pieniążek, podczas jubileuszowej narady szkoleniowej pracowników 
nadzoru budowlanego w regionie, z okazji X-lecia funkcjonowania organizacji. 

A.Pieniążek podziękował też Urszuli Mar-
kowskiej, dyrektor WUNB za ścisłe współdziała-
nie z Izbą, udział w spotkaniach środowiskowych 
oraz w rozstrzyganiu problematycznych spraw 
dotyczących interpretacji uprawnień budowla-
nych. Do podziękowań oraz okolicznościowego 
listu, prezes Izby dołączył kosz kwiatów.

Przed dziesięcioma laty, nadzór budow-
lany w świętokrzyskim zaczynał tak jak Izba, 
bez finansów, wsparcia logistycznego, pomo-
cy organizacyjnej i przy skromnych 40 eta-

tach. Wśród 14 powiatowych, były wówczas 
dwa inspektoraty o obsadzie jednoosobowej. 
Gdyby nie pomoc i finanse starostów, byłoby 
bardzo trudno ruszyć z pełną działalnością 
w zakresie kontroli budów i użytkowania 
obiektów oraz pilnowania jakości i zgodności 
z norami wyrobów budowlanych.

Dziś nadzór liczy 82 pracowników w wo-
jewództwie, wszystkie inspektoraty funkcjo-
nują poprawnie, ku zadowoleniu inwestorów, 
firm wykonawczcych i wypełnianiu kontrol-
nej funkcji w mieniu państwa.

Trzeba też wspomnieć o roli starostów, 
w tym przewodniczącego konwentu regionu 
świętokrzyskiego, Edmunda Kaczmarka z Ję-
drzejowa, który przy wsparciu naszej Izby bro-
nił w Sejmie inspektoratów powiatowych przed 
próbą ich likwidacji w 2007 roku, o czym kilka-
krotnie informowaliśmy na łamach „Biuletynu”.

W spotkaniu i naradzie uczestniczył za-
stępca prezesa GUNB Paweł Ziemski, woje-
woda Bożentyna Pałka–Koruba oraz m.in. 
wiceprzewodniczący Oddziału PZITB, dr 
Stefan Szałkowski.

50 lat Pioniera
Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa 

„Pionier” obchodziła bardzo uroczyście 50-lecie 
działalności. W sali WDK zebrało się kilkuset 
przedstawicieli kieleckich spółdzielni, firm bu-
dowlanych, reprezentantów władz samorządo-
wych, instytucji współpracujących z jubilatem.

Podczas uroczystego i bardzo atrakcyj-
nego koncertu, życzenia jubileuszowe  wraz 
z okazałym koszem kwiatów, przekazała de-
legacja Izby, wiceprezes Wojciech Płaza i dy-
rektor Wiesława Sobańska.

Prezes „Pioniera” Zbigniew Dusza (na zdję-
ciu u góry), jednocześnie skarbnik w naszej 
Izbie, w dowód uznania dla dokonań w kiero-
waniu spółdzielnią, otrzymał złotą odznakę 
Polskiej Federacji Organizacji Administratorów 
i Zarządców Nieruchomości. Gratulujemy.

Podziękowania
Prezes Towarzystwa Kultury Fizycznej 

„Budowlani” Krzysztof Lewicki przesłał po-
dziękowania dla Izby za udział oraz pomoc 
w przeprowadzeniu Ogólnopolskich igrzysk 
młodzieży szkół budowlanych, jakie odbyły 
się w Kiecach, Morawicy, Sitkówce–Nowi-
nach i Busku Zdroju, z okazji 60-lecia ruchu 
sportowego „Budowlanych”.

Jolanta G. Szewczyk, podziękowanie do 
Izby skierowała z okazji pięciolecia współ-
pracy jej kancelarii prawnej z PIIB.

Dyrektor U.Markowska otrzymuje odzna-
czenie honorowe Straży Pożarnej.

O zmianach w ustawie
Prawo budowlane - po zmianach, w tym - 

nowe pojęcia ustawowe - zgoda urbanistyczna 
i rejestracja robót budowlanych, procedury re-
jestracji robót budowlanych w formie zgłoszenia 
i decyzji o rejestracji, katalog budów zwolnio-
nych z rejestracji lub niewymagających projektu 
budowlanego, zakończenie budowy - rejestracja 
i pozwolenie na użytkowanie, legalizacja samo-
woli budowlanej – to tematy spotkania, zorgani-
zowanego przez PZITS na zlecenie Izby w „Wo-
dociągach”. Referentem był powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego, Ryszard Zgiep.
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Nowy sąd i prokuratura

- To było jedno z poważniejszych zdań, 
jakie otrzymaliśmy, zarówno architektura 
jak i nowoczesne wyposażenie, dodatkowo 
dopingowało do starannego i terminowego 
wykonania. Postawiliśmy obiekt, który we 
Włoszczowie jest podziwiany – powiedział 

Paweł Karpiński, dyrektor produkcji jędrze-
jowskiego „Kartela”.

W ciągu 20 miesięcy wybudowano sie-
dzibę Sądu i Prokuratury Rejonowej. Prze-
stronne hole i korytarze, jest sala z klatką 
oszkloną dla oskarżonych, sale rozpraw pod-
łączone do sieci komputerowej, możliwość 
rejestracji rozpraw fonicznej i wideo, co skła-
da się na system wspomagania organizacji 
rozpraw, dobra komunikacja wewnętrzna, 
klimatyzacja i wentylacja, własna kotłownia 
olejowa, zapewniają odpowiednie warunki 
dla pracowników i interesantów. Dwie windy, 
podjazd dla niepełnosprawnych, oddzielne 
wejścia do obu instytucji, parkingi i estetycz-
nie zagospodarowany teren wokół budynku, 
dopełniają obrazu tego udanego obiektu.

Jak kształcić studentów
- Młodym inżynierom brakuje wiedzy sprawczej, czyli technicznej, dlatego 
potrzebne jest praktyczne kształcenie studentów, nauczenie ich umiejętnego 
poruszania się na budowie, a także porozumiewania się z pracownikami oraz 
poznania systemów i procedur obowiązujących na budowach. Praktyki na bu-
dowach i w biurach projektowych powinny być obowiązkowe - mówi Tomasz 
Tworek, prezes kieleckiego „Dorbudu”.

- Wiem coś o tym, bo przeprowadziłem 
badania w firmie, młodzi inżynierowie- po 
różnych krajowych uczelniach – odpowia-
dali, czego im brakuje w firmie, co im się nie 
podoba, jakiej wiedzy potrzebują i czego ich 
mamy nauczyć. Rozmawiałem też w prof. 
Zbigniewem Piotrowskim, aby skonfronto-
wać opinie inżynierów.

Ze studiów wynieśli wiedzę o projekto-
waniu i zalecenie „czucia” konstrukcji i prze-
widywania jak się zachowa obiekt po latach, 
o statyce konstrukcji, określeniu i analizie 
newralgicznych punktów obiektu. Brakowało 
np. kosztorysowania i obsługi programów do 
tego. Za mało było praktycznej wiedzy o pro-
cesach budowlanych, niewystarczająca ilość 
praktyk budowlanych, ilościowo i czasowo, 
szczególnie z fundamentowania, miernictwa 
i budowlanki. Nie uczy się inżyniera współ-
pracy z ludźmi, jak ma się zachować, gdy 
stanie przed brygadą złożoną z 10-15 starych 
wyjadaczy i jak sobie z nimi poradzić. Brak 
szerszej wiedzy o organizacji placu budowy. 
Nie uczyli nas sztuki negocjacji z partnerami 
na budowie, zarówno z inwestorem, inspek-
torem nadzoru jak i … pracownikami.

Wpaja się studentom multum wiadomości 
o przestarzałych technologiach, a bardzo nie-

wiele mówi się o nowoczesnych. A już zupeł-
nie nie ma mowy o koordynacji prac budow-
lanych, konstrukcyjnych z robotami z innych 
branż, umiejętności radzenia sobie z wielowąt-
kową dokumentacją, często cząstkową, zsyła-
ną wprost na plac budowy. Np. rura w wchodzi 
w element konstrukcyjny, którego nie można 
usunąć. I co? A tymczasowe przejścia techno-
logiczne? Marginesowo traktowane sprawy 
bhp? Co powinna zawierać dokumentacja 
powykonawcza? Technika kosztorysowania 
i tworzenia harmonogramów robót, obieg po-
trzebnych dokumentów i wpływ na przebieg 
budowy, rodzaje umów, system budżetowania 
budów, najważniejsze przepisy prawne, za-
gadnienia organizacyjno - finansowe budowy 
i bieżące pilnowanie kosztów.

- Co z tego wynika? Jest obszar prak-
tycznej nauki zawodu inżynierskiego, 
traktowany po macoszemu. Przyczyna jest 
prosta - większość nauczycieli akademickich 
to teoretycy. Po ukończeniu studiów dany 
adept na naukowca zostaje na uczelni i nie 
rozwija swej wiedzy z praktyki budowlanej. 
Poza lekturami. Czasami jest konsultan-
tem, bywa okazjonalnie też na budowach, 
ale to co innego, niż przeżyć swą przygodę 
na placu budowy. Władze uczelni, rady 

wydziałów, muszą przemyśleć, czy młodzi 
kandydaci na pracowników dydaktycznych 
nie powinni przejść praktyki np. dwuletniej 
w budownictwie, na budowie lub w projek-
towaniu, w produkcji elementów i materia-
łów budowlanych. Jeśli zaliczy postawienie 
obiektu od fundamentu po dach, można 
przyjąć, że poznał budowanie. Inaczej, bę-
dzie miał cały czas wiedzę książkową.

Uzupełnieniem życia wykładowców na 
budowie, powinny być rozmowy i zajęcia do-
świadczonych praktyków ze studentami na 
uczelni. To politechniki powinny też namawiać 
ludzi budownictwa do podejmowania prac 
doktorskich, by mieć później znakomicie przy-
gotowanych nauczycieli tzw. dochodzących.

- I na koniec – przesłanie do ludzi, któ-
rzy będą rozważać w Krynicy zagadnienia 
kształcenia kadr dla budownictwa. W ob-
szarze tej branży jest miejsce dla techników. 
To są faceci, którzy - jak napisał młody in-
żynier w ankiecie - czują fantastycznie bu-
dowę i realizują roboty zgodnie z dokumen-
tacją i pomysłem projektanta. Cóż więcej 
trzeba, to właśnie robią technicy, oczywiście 
ci sprzed lat. Przecież technik nie będzie 
poprawiał projektów, nie będzie bawił się 
w przeliczenia, ale z kolei nie popełni błędu 
zawodowego, bo ma konieczną wiedzę. Po-
trzebni są właśnie fachowcy średniego szcze-
bla, bardzo dobrzy majstrowie. Mogą też 
kierować budowami mniejszych obiektów. 
I w tej roli sprawdzają się znakomicie tech-
nicy. Dać im więc ograniczone uprawnienie. 
Majster to brzmi dumnie - kiedyś popularny 
zwrot.

Kadry dla budownictwa



SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Obecnie doskonalenie umiejętności pracowników nie sprowadza się wyłącznie do poszerzenia ich doświad-
czenia zyskiwanego podczas codziennych czynności w pracy ale przede wszystkim na poszerzaniu wiedzy 
teoretycznej i praktycznej zdobywanej na różnorodnych szkoleniach.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom SEKA S.A. zaprasza na szkolenia dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Plan BIOZ-wzmocnienie bezpie-
czeństwa firm budowlanych.

Szkolenie odbywa się w ciągu 2 dni 
roboczych i trwa w sumie 16 godz. Gru-
py szkoleniowe będę obejmować 10-15 
uczestników. Dla każdego z uczestników 
przewidywane jest osobne stanowisko 
komputerowe oraz zestaw materiałów 
edukacyjnych + płyta CD z programem do 
sporządzania planu BIOZ.

Szkolenie obejmuje następujące za-
gadnienia: zmiany nowelizacyjne w pra-
wie budowlanym, zagrożenia na placu 
budowy, dokumentacja placu budowy, 
obowiązki inwestora, projektanta, kierow-
nika budowy, ocena ryzyka zawodowego, 
sporządzenie przykładowego planu BIOZ.

Główne korzyści z uczestnictwa 
• ugruntowanie wiedzy z zakresu pra-

wa budowlanego,
• odpowiednie przygotowanie i zabez-

pieczenie placu budowy 
• zdobycie praktycznych umiejętności 

w przygotowaniu poprawnego merytorycz-
nie, podpartego odpowiednią dokumen-
tacją planu BIOZ

• zapoznanie się z najnowszymi wy-
tycznymi dotyczącymi załączania doku-
mentacji do planu.

Komputerowe wspomaganie pro-
jektowania w firmie budowlanej 
– ArCADia-IntelliCAD 2009.

Szkolenie odbywa się w ciągu 3 dni 
roboczych i trwa w sumie 24 godz. Gru-
py szkoleniowe będę obejmować 10-15 
uczestników. Dla każdego z uczestników 
przewidziane jest osobne stanowisko 
komputerowe oraz zestaw materiałów 
edukacyjnych.

Szkolenie obejmuje następujące zagad-
nienia: zapoznanie się z programem, funk-
cjonalność, menu, skróty klawiaturowe, 
możliwości, ćwiczenia na menu progra-
mu, ćwiczenia rysunkowe, wymiarowanie, 
definiowanie arkuszy, funkcje rysunkowe 
i edycyjne, praca z programem w 3D, roz-
wiązywanie indywidualnych problemów.

Cele oraz korzyści udziału w szkoleniu:
• podniesienie kwalifikacji kadry inży-

nierskiej z przedsiębiorstw sektora bu-
dowlanego w zakresie komputerowego 
wspomagania projektowania–CAD,

• wzrost odpowiednio wykształconej 
kadry na polskich budowach,

• wzrost poziomu praktycznych umie-
jętności wykorzystywanych w codziennej 
pracy inżynierów, projektantów, architek-
tów itp.,

Nowoczesny kosztorysant w fir-
mie budowlanej – szkolenia z ob-
sługi programu do kosztorysowa-
nia ZUZIA.  

Szkolenie odbywa się w ciągu 3 dni robo-
czych i trwa w sumie 24 godz. Grupy szkole-
niowe będę obejmować 10-15 uczestników. 
Dla każdego z uczestników przewidziane 
jest osobne stanowisko komputerowe oraz 
zestaw materiałów edukacyjnych.

Szkolenie obejmuje następujące zagad-
nienia: podstawy prawne dot. kosztoryso-
wania, metody kosztorysowania, funkcje 
programu ZUZIA, sporządzanie ofert kosz-
torysowych – ich modyfikacja i weryfikacja, 
zaawansowane funkcje programu. Powyż-
sze zajęcia będą głównie obejmować zaję-
cia praktyczne na komputerach, z wykorzy-
staniem programu komputerowego ZUZIA.

Główne korzyści z uczestnictwa w szko-
leniu: 

• nabycie lub podwyższenie kwalifika-
cji z zakresu kosztorysowania za pomocą 
oprogramowania Zuzia – zajęcia prowa-
dzone przez doświadczonych wykładow-
ców - praktyków,

• wzrost poziomu praktycznych umie-
jętności wykorzystywanych  w codziennej 
pracy kosztorysantów

UWAGA! W związku z tym, że projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  
istnieje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu.

Informacje i zapisy:
SEKA S.A. Oddział Kielce

www.efs.seka.pl
041/366-05-82
kielce@seka.pl
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Największy producent 
w tej części Europy
- W pierwszych latach po przejęciu przez irlandzki koncern CRH, w „Trzuskawi-
cy” trwało dostosowanie spółki do działania w normalnych warunkach gospo-
darczych. Po wieloletnich kłopotach ówczesnemu zakładowi groziła upadłość, 
prywatyzacja była ostatnim ratunkiem dla tego przedsiębiorstwa. Struktura 
kosztów - jak przyszedłem - była nie do utrzymania w nowoczesnych zasadach 
gospodarowania. Poziom płac i zobowiązań stanowił 60 proc. wszystkich kosz-
tów. Zatrudnienie wynosiło 1200 osób, obecnie pracuje 400. Przy obecnym wypo-
sażeniu produkcyjnym w nowoczesne i w pełni automatyczne urządzenia i linie, 
z oddanym przed rokiem piecem Maerz do wypalania kamienia wapiennego, jest 
to optymalne zatrudnienie – mówi Michał Jankowski, prezes „Trzuskawicy”.

Zakład zaliczany kiedyś do przemysłu cięż-
kiego, nie ma lekko, gdzie nie spojrzeć, wszystko 
ma wymiar ekstremalny. Olbrzymie  maszyny, 
wozidła surowca po kilkadziesiąt ton, ogromne 
urządzenia i piece, wysokie temperatury, 600 
hektarów terenu, setki samochodów i wiele 
pociągów każdej doby, by wywieźć 2,5 mln ton 
produktów w roku i przyjąć kilkaset tysięcy ton 
materiałów i składników produkcyjnych. Nadal 
„Trzuskawica” jest największym producentem 
wyrobów wapiennych w tej części Europy.

Kierownictwo spółki czyni wszystko, by 
modernizując poszczególne wydziały firmy, 
pilnować, aby zakład nie był uciążliwy dla oto-
czenia i mieszkańców pobliskich osiedli. To dla-
tego wydatkowano miliony złotych w nowy piec 
szwajcarskiej firmy Maerz, który właśnie obniżył 
zużycie ciepła, a więc mniej spala się gazu lub pa-
liwa stałego, zmniejszyło się zapylenie, podwyż-
szono i ustabilizowano jakość produktów, a przy 
tym uzyskuje się większą wydajność. Dzięki 
temu, możliwe było wyłączenie z eksploatacji 
części starych pieców szybowych.

- Kiedyś zakład miał dostarczać swe pro-
dukty do przedsiębiorstw polskiej ciężkiej che-
mii oraz do obsługi Huty „Katowice”. Gdyby 
trzymać się tych odbiorców, byłoby kiepsko ze 
spółką. Od lat strategia firmy polega na dywer-
syfikacji produkcji, wykorzystywania wapienia 
w każdej postaci, którą zaakceptuje rynek. 

Kamień wapienny trafia do przemysłu jak 
i do drogownictwa, zarówno na podbudowy 
dróg jak i do wytwarzania mas asfaltowych, m.in. 
dobry kamień z „Trzuskawicy” został zastosowa-
ny na budowie autostrad. Mączki wapienne jako 
wypełniacz kupują huty szkła – na szkło budow-
lane i na szyby samochodowe, producenci opa-
kowań szklanych, a nawet wytwórcy… opon. 
Główna część to są produkty wypalane – wap-
no w  bryłach, mielone, hydratyzowane. Rodzaj 

wapna zależy m.in. od czasu wypalania i jest 
przeznaczone do określonych celów. Urucho-
mienie nowego pieca pozwoliło na wytwarzanie 
głównie na potrzeby przemysłu, wapna o reak-
tywności poniżej 1 minuty, które uzupełniło 
dotychczas produkowane, umożliwiając ofe-
rowanie pełnej palety produktów wypalanych. 
Wapno trafia do zakładów przetwórczych mają-
cych specjalistyczne linie technologiczne, w któ-
rych powstaje np. beton komórkowy, cegła sili-

katowa, wszelkiego rodzaju zaprawy i mieszanki, 
masy tynkarskie, szczególnie te, w kolorze bieli. 
Jest jeszcze wapno hydratyzowane marki „Bie-
lik” sprzedawane w workach poprzez hurtownie 
dla odbiorców indywidualnych , a także wapno 
nawozowe.

 - Jakość naszych wyrobów jest znana, na-
tomiast klienci oczekują stałości parametrów 
produktów i solidności w dostawach. Siłą 
„Trzuskawicy” jest trafna logistyka w obsłu-
dze odbiorców, dostawy na czas naszym trans-
portem. Życzenia odbiorcy są rygorystyczne, 

np. dostawy wapna do stabilizacji gruntów 
przewidują tolerancje do 4 godzin, na trasie 
nieraz kilkuset kilometrów, bez względu na 
pogodę. Transport mączki do huty szkła nie 
może się opóźnić, bo doszłoby do wyłączenia 
pieca i zniszczenia wanny. Nikt obecnie nie 
zamawia materiałów na zapas, więc termin 
dostawy jest sprawą świętą. Tym bardziej, 
gdy zawiera się umowy na rok, dwa.

Mając w Bielawach koło Inowrocławia, drugi 
zakład wapienniczy „Kujawy”, mały kompakto-
wy, wytwarzający produkty wysoko reaktywne, 
„Trzuskawica” swobodnie operuje na całym kra-
jowym rynku. W przypadku realizacji w krótkim 
czasie ogromnego zamówienia np. na wapno do 
stabilizacji gruntów, spółka jest w stanie łączyć 
logistycznie dostawy z obu zakładów. Tym też 
„Trzuskawica” przewyższa konkurentów.

- Wielką satysfakcją jest zrealizowanie 
wszystkich planów, jakie założyliśmy dziewięć 
lat temu, co nie jest łatwym przedsięwzięciem 
w warunkach polskich, gdy przewidywania 
w niektórych sprawach gospodarczych czy 
rynkowych biorą w łeb, po roku lub po kilku 
miesiącach. Obniżenie sprzedaży w tym roku 
zaskoczyło nas, ale liczymy, że wyjdziemy 
z tego bez większych ran. Dzięki fachowej ka-
drze, weszliśmy w nowe rynki zbytu, co łagodzi 
skutki recesji. Niemniej jednak, odbiorcy prze-
mysłowi nadal funkcjonują na minimalnych 
zapasach surowcowych, na dodatek ulewne 
deszcze w lipcu„zatopiły” niejednego naszego 
klienta, więc zrozumiałe, że nie było zamó-
wień. Niewiadomą jest 2010, choć zapewnie-
nia są obiecujące, to realizacje już mniej, doty-
czy to dróg jak i obiektów infrastrukturalnych, 
także budownictwa mieszkaniowego.

MICHAŁ JANKOWSKI. jest prezesem 
zarządu ZPW Trzuskawica S.A. od paź-
dziernika 2008, poprzednio był m.in. dy-
rektorem handlowym, członkiem Rady 
Nadzorczej w tej spółce. Uczestniczył 
także w procesie prywatyzacji „Trzu-
skawicy”. Ostatnio przed powrotem do 
podkieleckiego zakładu, pełnił obowiąz-
ki dyrektora ds. produktów ściennych 
Grupy Prefabet i Grupy Silikaty, także 
w ramach irlandzkiej korporacji CRH, 
w której pracuje od 10 lat.

Wapno
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Książki 
od fundatora…

Przed dwoma laty, podczas uroczystego 
zjazdu absolwentów z okazji 50-lecia ukoń-
czenia Liceum im.M.Reja w Jędrzejowie, 
odpowiadając na informację dyrektora szko-
ły o nienajlepszej sytuacji materialnej, prof. 
Stanisław Gomułka postanowił ufundować 
książki do licealnej biblioteki.

- Kupiliśmy z żoną dwa laptopy, sukce-
sywnie kupujemy książki, około 500 rocznie 
,meblujemy dla nich specjalne pomieszcze-
nie.Pani bibliotekarka Elżbieta Zygan, żona 
dyrektora liceum, wpadła na świetny pomysł, 
by włączyć uczniów do tworzenia księgo-
zbioru.Kolejne listy kupowanych książek są 
tworzone w dużym stopniu w oparciu o ich 
własne sugestie. Jaki będzie ten księgozbiór?. 
Liczymy, że biblioteka pomieści ok.5 do 10 
tysięcy książek. Na razie szkoła otrzyma-
ła około tysiąc. Oprócz literatury pięknej, 
podręczników i książek przydatnych do eg-
zaminów, kupujemy dużo pozycji o charak-
terze encyklopedycznym z bardzo róznych 
dziedzin życia. Nie spieszymy się zanadto, 
bowiem podczas wakacji pomieszczenie zo-
stanie wyremontowane, a biblioteka ruszy 
na dobre we wrześniu. Potem sukcesywnie 
będziemy uzupełniać zbiór.

Jest to piękny gest państwa Joanny i Sta-
nisława Gomułków, którzy tą akcją żyją na 
co dzień i traktują jako powinność wobec 
społeczności lokalnej Jędrzejowa. Prof. S.Go-
mułka pochodzi bowiem z miejscowości 
Krężoły koło Gniewięcina niedaleko Sędzi-
szowa. Mimo, że mieszka w Konstancinie 
pod Warszawą, znajduje czas, by odwiedzać 
rodzinne strony i patronacką szkołę.Właśnie 
otrzymał tytuł Honorowego Rejowiaka.

Na Politechnikę!
Warto, bo oprócz ułatwień w studiowa-

niu, doposażeniu uczelni w konieczny sprzęt, 
specjalnych stypendiów na tzw. kierunkach 
zamawianych, istotnym argumentem za stu-
diami na politechnice, jest możliwość szyb-
kiego znalezienia pracy.

Dlatego jedno ze spotkań dla uczniów 
liceów organizowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbyło się 
w Politechnice Świętokrzyskiej. Był rektor 
prof. Stanisław Adamczak, przyjechał dy-
rektor departamentu ministerstwa, dr An-
drzej Kurkiewicz, obecni byli profesorowie, 
pracownicy dydaktyczni, aby przekonywać 
przyszłych maturzystów do podejmowania 
studiów technicznych.

Urzędnicy skreślili nowość…
Jest to rozwiązanie znane na świecie od 

dawna, w Polsce opracowali je i opatentowa-
li naukowcy Politechniki Krakowskiej. Jest 
firma polska zajmująca się dostawą paneli, 
a montują instalacje kieleccy przedsiębiorcy.

Tymczasem pracownicy marszałka dali 
dla „Uroczyska” dofinansowanie na zespół 
basenów, ale na nowoczesną myśl techniczną, 

i to polską, na pierwszą instalację w regionie 
i w tak dużym obiekcie w kraju, już im nie 
starczyło odwagi. Być może nie zrozumieli 
idei systemu, wielkości oszczędności? Mogli 
poprosić o wyjaśnienie. Mieliby powody do 
chwalenia się sukcesem. A tak pozostanie im 
w grudniu odwiedzić hotel i przekonać się na 
własne oczy, jaki błąd popełnili…

Ogrzewanie w ścianie
- Zdecydowałem się na to rewelacyjne ogrzewanie, bo mam gwarancję uzyskania 
50-procentowych oszczędności, niż gdybym zastosował jedno z rozwiązań tra-
dycyjnych z grzejnikami - na olej lub węgiel. Byłem u faceta mającego podobny 
system ściennego ogrzewania, który powiedział mi, że jego piec w ogóle nie załą-
czył się w zimie, a dwie pompy ciepła, dostarczały z ziemi 21 stp., co zapewniało 
ogrzanie mieszkania na zasadzie termosu, czyli poprzez instalację paneli Rayon 
na trzech ścianach w pomieszczeniach – twierdzi Andrzej Pocheć, prezes 
spółki Kamp-Pol, właściciel Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie.

Nie ma w tym systemie grzejników, rur 
w pomieszczeniach, panele grzejne z rurek 
nierdzewnych i miedzianych, zamontowane są 
w ścianach, pokryte tynkiem, a rury doprowa-
dzające podgrzaną do 52 stp.w piecu olejowym 
wodę lub glikol ułożone są w podłodze lub po-
sadzkach. Tajemnica systemu tkwi w konstruk-
cji paneli oraz w gazie wypełniającym je. Woda 
lub glikol przepływając wokół poziomych ru-
rek paneli –w układzie rura w rurze - powoduje 
błyskawiczne ogrzanie gazu, który unosząc się 
do góry grzeje panel, a ten ścianę. Proste?

- Ryzyko? Jest, to przyznaję. Ale nie ma 
interesu bez ryzyka, ja je ponoszę, zostało 
ono zminimalizowane w maksymalnym 
stopniu. Opinie tych, którzy z takiego syste-
mu korzystają oraz rozmowy z profesorami 
krakowskiej uczelni przekonały mnie, że 
warto. Jedyny szkopuł, to na początek trze-
ba wyłożyć spore pieniądze, bo panele nie 
są tanie. Później będzie już z górki. Nie wy-
obrażam sobie, bym 70 nowych pokoi hote-
lowych, kilka basenów, pięć saun, system jac-

cuzi na 50 osób, strefę odnowy biologicznej, 
ogromne SPA, miał ogrzewać po „staremu”, 
koszty eksploatacji by mnie zjadły.

Instalacja jest wprawdzie droższa, ale zwró-
ci się po dwóch- trzech latach, co dla właści-
ciela hotelu cztero gwiazdkowego, jest sprawą 
piekielnie ważną. Wszystko płaci sam, bowiem 
wniosek o dofinansowanie nie został zaakcep-
towany przez urzędników marszałka. Przebo-
leje to, jakoś sobie poradzi z finansami.

- Prekursor nowości zawsze ma dylematy, 
spotyka się z oporem materii i świadomością 
decydentów, niemniej jednak, już szykuję się 
do przerabiania ogrzewania w funkcjonują-
cym „Uroczysku”, jeśli oczywiście, nowy sys-
tem się sprawdzi w zimie. Jeździłem dużo po 
świecie, pracowałem w budownictwie, pozna-
łem trendy do nowoczesności i oszczędności, 
dlatego z taką determinacją podchodzę do 
każdej sprawy. Cieszy mnie zrozumienie ze 
strony wykonawców, jak i odwiedziny inwe-
storów, którzy już się o tym systemie dowie-
dzieli i oczekują porady.
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Biura 
projektowe?

O tym się coraz częściej mówi, na razie 
nieoficjalnie, bowiem żaden z właścicieli biur 
projektowych (często są to jednoosobowe 
podmioty), nie chce się przyznać, do wypusz-
czania niedopracowanych projektów. Co jest 
faktem. Jednocześnie, pamiętliwi projektanci 
odważnie przyznają, że niektóre rozwiązania 
organizacyjne w dużych biurach z minionej 
epoki, nie były takie złe.

Dlatego indywidualni projektanci mogli-
by współtworzyć małe kilkuosobowe biura, 
przy zachowaniu swej niezależności, w któ-
rych można byłoby zadbać o następców, opła-
cać wspólnie np. weryfikatorów projektów dla 
wychwytywania błędów, obsługę administra-
cyjną lub inwentaryzacyjną w terenie, zaopa-
trzenie w sprzęt komputerowy i najnowsze 
oprogramowanie specjalistyczne.

- Niech się specjalizują, łączą, niech 
partnerem dla mnie będzie firma, a nie jed-
na osoba, choćby najlepsza. Wiarygodność 
takiej firmy jest dużo większa – powiedział  
arch. Andrzej Detka.

Zbrojenia 
z „Centrostalu”

- To jest znakomity przykład, jak można 
technikę innowacyjną wprowadzić w firmie 
przy skorzystaniu z dofinansowania z pro-
gramów unijnych. Nie tylko powstały nowe 
miejsca pracy, ale znakomicie funkcjonujący 
nowoczesny zakład produkcji zbrojeń bu-
dowlanych, jest perełką w naszym regionie 
– powiedział marszałek województwa Adam 
Jarubas, podczas spotkania w kieleckim 
„Centrostalu”.

Nic dziwnego, że inwestycja znalazła 
uznanie członków kapituły konkursu Sta-
ropolskiej Izby Przemysłowo–Handlowej, 
która przyznała nagrodę „Novatora” właśnie 
za innowacyjność przedsięwzięcia.

Szybko też do nowego produktu kieleckiej 
firmy przekonali się inwestorzy i wykonawcy 
obiektów, którzy zamawiają gotowe zbrojenia, 
unikając dodatkowych kłopotów i zatrudnia-
nia zbrojarzy na budowach. Mimo, że kielec-
ka firma produkuje zbrojenia od pięciu lat, to 
obecnie jej zdolność wytwórcza zwiększyła się 
czterokrotnie. Klientami są też deweloperzy 
oraz budujący domki jednorodzinne, otrzy-
mujący na czas i na budowę gotowe zbrojenia.

Obecny na spotkaniu Eugen Romanczuk, 
dyrektor KRB Eastern Europe, dostawcy 
nowoczesnej linii produkcyjnej zbrojeń bu-
dowlanych zapewnił, że wszystkie urządze-
nia jakie uruchomili dotychczas w Europie 
(linie są produktem amerykańskim), funk-
cjonują znakomicie, i tak też będzie w Kiel-
cach, o czym przekonuje sześciomiesięczna 
eksploatacja linii w „Centrostalu”.

Średnia, ale dobra
- Przed dwudziestoma laty, koledzy mnie namówili, by porzucić socjalistyczne 
inwestycje w ówczesnej  FSS SHL i przejść do własnego interesu. Zdecydo-
wałem się dość szybko, bowiem uznałem, że lata pracy w Budopolu a później 
w SHL są wystarczające, by dać sobie radę w swojej firmie – mówi Lech 
Kałandyk, dyrektor i założyciel „Kalecha”.

Zaczął w kilku pracowników od drobnych 
robót remontowych w SHL, wykonywania 
fundamentów pod maszyny, nie gardzili 
żadnymi pracami. Z upływem lat wpadały 
zlecenia na budowę domów i bloków miesz-
kalnych, roboty dla telekomunikacji, kolei, 
deweloperów, hotele i restauracje. Od pod-
jęcia współpracy z Bogdanem Liberkiem, co 
kilka lat zmieniają się na fotelu prezesa, by nie 
wpaść w rutynę i dyktaturę. Obaj mają swoje 
mocodawczynie, bowiem to żony są wspól-
niczkami „Kalecha”…

Dziś spółka znana jest w regionie, także 
w stolicy, ponieważ przez te lata zostawili 
wiele ciekawych i wspaniale wybudowanych 
obiektów, których zdjęcia w siedzibie w Dy-
minach są najlepszą referencją. Wystarczy 
rzucić okiem na zdjęcie i już powracają wspo-
mnienia, trudności i ulga, a przede wszystkim 

zadowolenie z dobrze wykonanej inwestycji. 
Radość psuje świadomość, że czasem po 
oddaniu obiektu, trzeba było czekać na pie-
niądze.

- Inwestorzy chcą nas, bo mamy ponad 
40 doświadczonych i solidnych pracowni-
ków, niektórzy są z nami od pierwszych lat, 
mało kto rezygnuje, bo gdzie dostanie takie 
dobre warunki jak w „Kalechu”? Dlatego 
budujemy bloki deweloperskie i hale prze-
mysłowe, biurowce nowoczesne, jesteśmy 
stałym partnerem dla „Echa Investment”, 
a z jakości prac wykończeniowych w pre-
stiżowych obiektach możemy być dumni, 
mając tak fachowego kierownika robót jak 
Marian Wołowiec. Nie przyjmujemy zleceń 
w charakterze podwykonawcy, chcemy być 
generalnym realizatorem i odpowiadać za 
wszystko, chyba że inwestor dzieli roboty.

Przetargi? To uzupełnienie indywidual-
nych zleceń inwestorów, w „Kalechu” nie prze-
padają za taką rywalizacją o roboty. Jak nagle 
mają dziurę, np. klient nie płaci i robią przerwę 
na budowie, to wyślą ofertę. Stosują też zasadę, 
że biorą zlecenia, na których zarobią, nie muszą 
walczyć o każde zamówienie, byle przetrwać. 
Nie biorą kredytów, więc nie mają pilnych ter-
minowych spłat. To jest właśnie cecha małych 
i średnich firm, że potrafią być operatywne, 
konkurencyjne pod względem kosztów.

Są tak zapracowani i zagonieni, że nie mają 
czasu zorganizować jubileuszu 20-lecia, który 
przypadał przed rokiem. Nie zabiegają o sza-
leńczy rozwój spółki, chcą, by „Kalech” był 
dobrą, średniej wielkości firmą, sprawnie za-
rządzaną i poprawnie zorganizowaną. Znaną, 
z dobrej jakości zgodnie z ISO 9001, wystar-
czającej ilości sprzętu, maszyn i własnej bazy.

- Taki organizm można dopilnować 
i mieć z tej pracy satysfakcję, większe fir-
my wymagają poświecenia mnóstwa czasu 
i sił, a ja jestem już panem w średnim wie-
ku, swoje już dokonałem. Lubię odpocząć, 
z uśmiechem robić wszystko, nawet jak mu-
szę zwolnić pracownika.

Firmy
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Firma budowlana Zbigniew Walczyk 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe 
istnieje od 1994 roku. Oferujemy komplek-
sowe usługi we wszystkich dziedzinach bran-
ży budowlanej na terenie całego kraju, jak 
również w Niemczech i Norwegii.

Tworzymy zespół wysoko wyspecjalizowa-
nych fachowców w zawodach: murarze, cieśle, 
zbrojarze, technolodzy robót wykończenio-
wych, elektrycy, kierowany przez doświadczo-
nych inżynierów. Nasze doświadczenie i nie-
zbędne kwalifikacje umożliwiają świadczenie 
usług budowlanych na najwyższym poziomie.

Realizujemy zadania inwestycyjne z za-
kresu budownictwa zarówno jako generalny 
wykonawca jak i podwykonawca.

Oferujemy kompleksową realizację usług 
budowlanych od etapu koncepcji i projektu, 
poprzez roboty przygotowawcze, ziemne, 
żelbetowe i konstrukcyjne, wewnętrzne 
obejmujące instalacje (m.in. elektryczne, sa-
nitarne, alarmowe, sygnalizacji pożaru, kon-
troli dostępu), roboty wykończeniowe, jak 
również roboty zewnętrzne obejmujące linie 
zasilające, teletechniczne, odgromowe, robo-

ty brukarskie - place, parkingi, ogrodzenia, 
zagospodarowanie terenu i aranżacje zieleni. 
Prowadzimy także roboty remontowe i mo-
dernizacyjne, w tym pod nadzorem konser-
watorskim. Posiadamy doświadczenie w za-
kresie realizacji obiektów specjalistycznych 
wraz z montażem urządzeń i wyposażenia 
(laboratoria naukowe, instytuty badawczo-
medyczne, zakłady utylizacji, oczyszczalnie).

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.
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Ośrodek szkoleniowy, salon
Jak przystało na ambitnych ludzi, trzydziestolecie kieleckiego Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego „Marcoterm”, właściciele uczcili oddaniem 
do użytku ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w Zborówku Starym koło 
Pacanowa. Przybyło ponad 200 gości, wśród nich prezes Viessmann Polska, 
Roland Krauze, płk. ks. Sławomir Żarski z Katedry Polowej WP, były mar-
szałek województwa, Franciszek Wołodźko, wielu samorządowców, przed-
stawicieli firm oraz inwestorów, z którymi „Marcoterm” współpracuje.

Jubilaci wzbogacili się o sztandar firmowy, 
co jest ewenementem w gronie prywatnych 
przedsiębiorstw, wydany został też tomik 
wierszy Haliny Wójcickiej, żony założyciela 
„Marcotermu”, Jerzego.

Były wspomnienia, gratulacje i życzenia, 
a także podziękowania za współpracę. Sze-
fowie Viessmanna Polska, którego „Marco-
term” jest oficjalnym partnerem handlowym 
i serwisowym, a także szkoleniowym, z okazji 
jubileuszu przywieźli w prezencie oryginalne 
wydanie Quo Vadis z 1921 roku.

Już w kilka dni później, odbyło się pierw-
sze szkolenie dla instalatorów, później kursy 
dla serwisantów urządzeń grzewczych. Ośro-
dek ma 33 miejsca noclegowe w budynku 

głównym, gospodarze planują postawienie 
jeszcze domków – bungalowów. Są sale szko-
leniowe, urządzenia kotłowe, pompy ciepła, 

kolektory słoneczne, aby na miejscu kursan-
ci mogli zapoznawać się z funkcjonującymi 
urządzeniami.

- Jednocześnie w tym roku, przystąpimy 
do budowy salonu firmowego na Białogo-
nie. Będzie tam biuro sprzedaży, magazyn 
oraz serwis naprawczy czynny całą dobę. 
Inwestycja zyskała uznanie władz regio-
nalnych, które przyznały na ten obiekt do-
finansowanie z funduszy unijnych – mówi 
Andrzej Wójcicki, reprezentujący następne 
pokolenie właścicieli „Marcotermu”, orę-
downik nowoczesności i innowacji w tej 
dziedzinie gospodarki.
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Europa 
i świat u jej stóp

- Jest atakowana ofertami zatrudnienia 
i pracy naukowej w liczących się uniwersytetach, 
a nawet odbycia studiów doktoranckich w tych 
krajach. Oczywiście na dużo lepszych warun-
kach niż w Kielcach. Małgosia Kalicka jest lo-
jalna, chce u nas zrobić doktorat, bowiem stąd 
wypłynęła na szerokie międzynarodowe wody.

 - Mój udział?- zastanawia się prof. Leszek 
Gołaski. - Proszę zrozumieć, zdolny student 
wymaga indywidualnego prowadzenia, aby 
pomóc mu w wyciągnięciu tego, co jest u niego 
najlepsze, co go interesuje i fascynuje, co lubi i 
o czym ma wiedzę i najważniejsze – wyobraź-
nię. Starałem się i robię to nadal, zainteresować 
ją nowoczesnymi technikami, systemami, skło-
nić do kontaktów z autorytetami światowymi. 
Nie ma sensu katować jej zajęciami, które 
w najbliższym czasie nie przydadzą się do cze-
gokolwiek, lepiej rozwijać jej uzdolnienia. 

A Małgosia ma szalone zdolności. Do an-
gielskiego, z którego ma międzynarodowy 
certyfikat, choć nie uczęszczała na żaden kurs, 
dołączyła francuski, którego nie znała i nauczy-
ła się w ciągu roku. Europa i świat mostowy leży 
u jej stóp. To nie przesada, to fakt.

Wariacje przetargowe 
- Było kilka lat spokoju i normalności, 

znów wracają dziwaczne praktyki przetargo-
we w zamówieniach publicznych. Pojawiają 
się oferty z ceną niższą o 50 proc. od wartości 
kosztorysowej inwestora, to nie jest ekstremal-
na sytuacja, to gangsterstwo przetargowe. Za 
co oni chcą ten obiekt wybudować? Taka ofer-
ta nie pokrywa kosztów materiałów, robocizny, 
a gdzie koszty sprzętu, zarządu, a minimalny 
zysk na odtworzenie majątku i rozwój firmy? 
Czyżby takimi deficytowymi robotami i kiep-
skimi przychodami, usiłowali utrzymać firmę, 
zatrudnienie, w oczekiwaniu na lepsze czasy?

Jest prawdą, że mniejsza ilość zleceń spo-
wodowała obniżenie cen, można zaakcepto-
wać oferty niższe do 10 proc., w porównaniu 
do robót wykonywanych przed rokiem, ale nie 
widzę uzasadnienia do rozbieżności wynoszą-
cych 50 proc od kosztorysu inwestorskiego.

Telefoniczna rozmowa z zacnym szefem fir-
my wykonawczej w regionie przypomniała, że tej 
sprawy nie załatwiono przed laty, bo nastał boom 
po wejściu kraju do UE, a teraz nie ma się kto tym 
zająć. Choć jak mówi nasz rozmówca, przeróż-
nych konfederacji, związków, izb jest pełno, ale 
w interesie porządku przetargowego, nikt nie ma 
ochoty interweniować. Istotnie, mam nadzieję, że 
tym zajmą się budowlani ze Świętokrzyskiej Izby.

Radosna doktorantka
Dość wcześnie interesowałam się plastyką, lubiłam rysować i przepada-
łem za matematyką, być może dlatego, że mama jest nauczycielką tego 
przedmiotu. Nigdy techniczne przedmioty nie sprawiały mi trudności. 
Później zafascynowała mnie architektura mostów i budynków Miałam też 
trochę szczęścia, trafiłam na coś, co sprawiało mi przyjemność, czyli pracę 
w biurze „mostowym” po dobrym fachowym przygotowaniu - zwierza się 
Małgorzata Kalicka, doktorantka Politechniki Świętokrzyskiej.

Stało się to po drugim roku studiów, podej-
mując właśnie pracę w angielskiej firmie zajmu-
jącej się projektowaniem i monitorowaniem 
mostów. To była taka 2,5-miesięczna próba. 
Okazało się to tak interesujące, więc w następ-
nych dwóch latach również wyjeżdżałam na 
wakacyjne miesiące do tej firmy. Dlaczego? Nie 
samo siedzenie w biurze, ale implementacja wy-
ników, czyli praca w terenie, chodzenie po i pod 
mostami, często w atrakcyjnych miejscach kra-
jobrazowych. Uwielbiam to. Wielka frajda, np. 
uczestniczyć w wymianie łożysk mostu wyso-
kiego na 45m i długości 1200 metrów.

Co po doktoracie? Najpierw cztery lata 
studium doktoranckiego, później, ponieważ 
radość sprawia mi praca w terenie, chciałabym 
pracować przy projektowaniu, budowie i dia-
gnozowaniu już eksploatowanych mostów. 
Czy w kraju? Chyba nie, raczej firma zagranicz-
na, ze względu na atmosferę, relacje między 
pracownikami, większe możliwości kontaktów 
z wysokiej klasy fachowcami z wielu krajów 
świata. Choć przyznaję, miałam duże szczęście, 
że trafiłam do tej katedry i mogłam pracować 
z profesorami Gołaskim i Trąmpczyńskim, 
świetnymi fachowcami i nauczycielami.

Studium jest dość absorbujące, ale zastana-
wiam się, czy nie można byłoby pogodzić go 

z pracą w jakieś kieleckiej firmie, nawet w roli 
konsultanta, asystenta. Dla podtrzymania 
kontaktu z zawodem, fachowcami i śledzenia 
tendencji zmian w technikach mostowych. 

Radosne usposobienie? To sprawa tenisa. 
We Francji poznałam tajniki salsy i jestem mi-
łośniczką tego tańca, to przy salsie szalałam 
z koleżankami do białego rana, przy tańcach 
nauczyłam się… języka francuskiego. W tej-
że Francji podejmowałam pierwsze próby 
wspinaczkowe. To wszystko dla relaksu.

Mam trochę fartu w życiu, może i zdolno-
ści, bowiem po kilku latach swobodnie posłu-
guję się dwoma językami, co mi pozwala utrzy-
mywać kontakty i współpracować z różnymi 
zagranicznymi specjalistami mostowymi.

Dla poprawienia samopoczucia drogowców, zdjęcie węzła z Szanghaju, który zwiedzał prezes 
kieleckiego „Farta”, Mirosław Szczukiewicz.

Naukowcy
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Prezentacja

Rurociągi i technologie światowej klasy
Firma Hobas od wielu lat jest liczącym się dostawcą systemów rurociągowych 
dla sektora gospodarki komunalnej. Program produkcji oraz wysokie para-
metry techniczne wyrobów stanowią odpowiedź na oczekiwania inwestorów 
i wykonawców, poszukujących materiałów o dużej odporności na związki 
siarczanowe, występujące szczególnie w sieciach kanalizacyjnych. Oferta pro-
dukcyjna przeznaczona do instalacji zewnętrznych - rury, kształtki, studzien-
ki, w zakresie DN 150-3000, całkowicie pokrywa zapotrzebowanie rynku.

Interesującym przykładem zastosowania 
rurociągów i osprzętu o małych średnicach, 
był projekt rozbudowy kanalizacji w miejsco-
wościach Folwark, Chrzowice, Chmielowice, 
Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś, 
w ramach programu „Poprawy jakości wody 
w Opolu”, współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności /ISPA/. Projekt obej-
mował wykonanie ponad 60 km rurociągów 
z rur CC-GRP, o średnicach od 150 do 300 
mm. Zastosowanie systemowych łączników 
nasuwkowych, pozwoliło uzyskać wysoką 
wydajność dzienną układania rurociągów, 
ok. 100 m na jedną brygadę. Dzięki temu 
firma WUPRiNŻ wykonała całe zadanie 
w ciągu 26 miesięcy. Prace były prowadzo-
ne w trudnych warunkach gruntowych, co 
wymagało od wykonawcy odpowiedniego 
przygotowania podłoża. Stosowanie łączni-
ków nasuwkowych ograniczyło także koszty 
związane z odwodnieniem i szalowaniem 
wykopów.

Produkty Hobasa o największych śred-
nicach DN 2800, stosowane są podczas re-
alizacji najnowszego projektu w Warszawie. 
Dostarczane przez polską fabrykę rury służą 
do budowy kolektora przesyłowego ścieków 
z północno-centralnych dzielnic stolicy do 
oczyszczalni Czajka. Stosowana tam rura CC
-GRP jest obecnie największą na świecie.

Kolektor wykonywany jest metodą 
mikrotunelowania. Zastosowanie tej tech-
nologii znacząco obniża koszty związane 
z pracami ziemnymi oraz odwodnieniem 
wykopu. Maszyna mikrotunelowa jak i rury 
przystosowane są do pracy w gruncie na-
wodnionym. W przypadku warszawskim 
mikrotunel drążony jest na głębokościach 11 
m, przy poziomie wody gruntowej metr pod 
powierzchnią terenu. Drugim powodem za-
stosowania wspomnianej technologii była 
konieczność ułożenia rurociągu przez ważne 
arterie miasta, w terenie o rozległym uzbro-
jeniu. Zastosowanie dużego zagłębienia spra-
wia, że głowica drążąca oraz rury przeciskane 
są głęboko pod tym uzbrojeniem.

W pierwszym odcinku przewidziano mi-
krotrunelowanie na długości 194 metrów, a 
w takim przypadku, siła przeciskowa nie po-
winna przekraczać 500 ton, co stanowi jedy-
nie 30 proc. możliwej wytrzymałości rur. Bo-
wiem wytrzymałość na ściskanie wynosząca 
90 MPa, umożliwia przeciskanie rur z siłą 
do 1800 ton. Przy dużej sile przeciskowej 
i zastosowaniu stacji pośrednich, możliwe 

Wykonywanie prac na odcinkach po trasie 
łuku poziomego o promieniach 450 i 900 m, 
ogranicza ilość komór roboczych, koniecz-
nych przy zmianie kierunku trasy rurociągu. 
To zaś spowoduje zmniejszenie kosztów tych 
komór i zwiększy wydajność prac.

W Polsce istnieją bogate doświadczenia 
związane z mikrotunelowaniem po trasie 
łuku, z zastosowaniem rur poliestrowych Ho-
bas. W latach 2001-2008 zrealizowano 9 od-
cinków zawierających łuki, których promień 
wynosił od 90 do 900 metrów. Popularność 
metody i zaufanie do produktu firmy Ho-
bas sprawia, że rocznie wykonuje się ponad 
10 zaawansowanych technicznie projektów 
z rur przeciskowych.

Firma Hobas uczestniczy również w reali-
zowanej rozbudowie i modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Sitkówce, współfinansowanej 
z Funduszu Spójności. To właśnie Hobas został 
wybrany przez konsorcjum składające się z Was-
sertechnik Polska, Hochtief Polska oraz Degre-
mont, na dostawcę rur oraz kształtek CC-GRP. 
Będą to rury CC-GRP o średnicach 600 – 2000 
mm, sztywnościach nominalnych 5.000N/
m2 oraz 10.000 N/m2. Projekt technologiczny 
oczyszczalni charakteryzuje się również tym, że 
w rurociągach wystąpią ciśnienia PN1 i PN06. 
System GRP zostanie zastosowany także do 
budowy rurociągów powietrza, w których będą 
występowały temperatury do ok.80oC.

Rozbudowa i modernizacja wybudowa-
nej w 1974 oczyszczalni oraz rodzaj wybra-
nych materiałów CC-GRP, zapewni popraw-

ną pracę obiektu i dostosuje technologię 
oczyszczania ścieków do obowiązujących 
wymogów w UE.

Zapraszamy do współpracy.
Hobas  System Polska  Sp. z o.o.

Piotr Pawelczyk
Dariusz Kosiorowski

będzie wykonanie rekordowo znacznego od-
cinka o długości 890 metrów, przy założeniu, 
że cały sześciokilometrowy rurociąg ma być 
zrealizowany w ciągu roku. Dlatego wyko-
nawcy – Hydrobudowa 9 oraz PRG Metro – 
prowadzą prace przy użyciu dwóch maszyn 
drążących tunele.
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Takie drogi są 
też ważne…

Ponad pięć kilometrów 
odremontowanej drogi, w krót-
kim ekspresowym czasie, 
kosztem niecałych 4 mln. 
Niby nic, a na skromną uroczystość zakończenia prac, przyjechał 
marszałek Adam Jarubas i wielu pomniejszych urzędników, szcze-
gólnie powiatu kieleckiego. Bowiem ku radości kierowców, jest to 
pierwszy odcinek naprawionej drogi powiatowej koło Pierzchnicy, 
a kolejne będą realizowane w miarę zapewnienia funduszy. W tym 
przypadku złożyła się na ten wydatek dotacja z ZPORR, dołożył tro-
chę starosta kielecki i solidarnie gmina Pierzchnica.

Pochwały były liczne, ale sporo ciepłych słów spłynęło na firmę 
„Strabag” wykonawcę remontu oraz kierownika budowy, członka Izby, 
Wiesława Czereba. Dyrektor Waldemar Domżał zacierał ręce, bo takie 
referencje to zapowiedź przyszłych sukcesów przetargowych.- Wyko-
nując poważniejsze inwestycje, jak np. na S7, możemy równocześnie 
realizować mniejsze zadania, co przy lepszym wykorzystaniu sprzę-
tu i pracowników, pozwala nam oferować niższe ceny.

Mostowe wieści
Dlaczego ośrodek w Kielcach? W latach sześćdziesiątych, Kielec- O

kie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, jako jedno z dwóch jakie 
istniały wówczas w Polsce, reprezentowało bardzo wysoki poziom 
techniczny. To właśnie do Kielc przyjeżdżali specjaliści mostowcy 
z zagranicy, np. z USA i z Kuby, by tu zbierać doświadczenia w budo-
waniu mostów!

 W zakładzie prefabrykacji i betonu sprężonego przy ul. Miel- O

czarskiego powstały pierwsze sprężone prefabrykowane elementy 
mostowe. I tam właśnie Instytut Badawczy Dróg i Mostów przepro-
wadzał swoje pierwsze badania prefabrykatów. Przyjeżdżał do Kielc 
prof. Mieczysław Rybak, wielka sława polskiego budownictwa mo-
stowego, zaglądali też inni naukowcy. Po latach powstała Pracowa-
nia Badań Prototypów, przemianowana później na Ośrodek Badań 
Mostów IBDiM.

 KPRM od 1945 roku do końca swego istnienia w strukturach „Exbu- O

du” a następnie w strukturach „Skanska”, gdzie znalazło się już po roku 
2000, miało tylko czterech dyrektorów – Wojciecha Barzykowskiego, 
Stanisława Matusiaka, Jerzego Mikosia i Juliana Kołosowskiego.

Pojedynek z ZUDP-ami
- Nie zdarzyło się, by ktoś z interesentów zgłaszał uwagi lub pretensje do termi-
nu lub sposobu załatwienia wniosku. Brak jest też oficjalnych skarg , czyli z tego 
wynika, że Zespól Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pracuje dobrze.

Takie stwierdzenia szefowych obu kielec-
kich ZUDP-ów mogą dziwić, bowiem w śro-
dowisku budowlanych, inwestorów i projek-
tantów, funkcjonują jednoznaczne opinie, iż 
uzyskanie decyzji tych zespołów jest cięż-
kim przeżyciem. Ponieważ autorzy takich 
opinii jednak żyją po zdobyciu uzgodnień, 
aż się prosi, by miast narzekać, sprecyzować 
zarzuty i zastrzeżenia oraz określić sposoby 
usprawnienia dotychczasowych procedur. 
I skierować je nie tylko do głównego geode-
ty kraju, ale także do resortu i jak trzeba, do 
parlamentu poprzez naszych posłów.

Tym bardziej, że uzasadnieniem dla do-
brego samopoczucia ludzi w zespołach jest 
to, iż działają zgodnie z przepisami, a jeśli te 
nie przystają do potrzeb uczestników proce-
su inwestycyjnego, to trzeba doprowadzić do 
ich zmiany.

Terminy są raczej dotrzymywane, ale 
ZUDP ponoć nie może wyegzekwować, bo 
nie ma takich uprawnień, by przedstawiciele 
branżowych przedsiębiorstw przychodzili 
zawsze na posiedzenia zespołu. Zdarza się 
sporadycznie, szczególnie w okresie urlo-
powym, że kogoś zabraknie, ale często tele-
fonicznie ustala przyjście w innym dniu, by 
wnioski przejrzeć.

ZUDP nie odpowiada za to, by przycho-
dzący na posiedzenia byli obeznani w spra-
wach sieciowych i drogowych w całym 
mieście czy powiecie. Korzystanie z mapy 
numerycznej? Z bazy w laptopach? Jest moż-
liwe, ale ktoś to musi ustalić.

Nieczytelne mapy – to sprawa geodetów 
wykonujących mapy do celów projektowych. 
Warunki lub dokumenty żądane przez firmy 
branżowe wykraczające poza przepisy - trze-
ba na przykładach skonfrontować z zapisami 
ustaw i rozporządzeń.

Jeśli sieci nie ma na mapie, to nie znaczy, 
że nie istnieje w rzeczywistości, bowiem 
nie wszystkie firmy branżowe na bieżąco je 
nanoszą na mapy do ogólnej wiadomości. 
Dlatego istotna jest opinia branżysty. Inaczej 
dochodzi do przypadków uszkodzenia kabla, 
gazociągu, kanału, bo projektant a później 
wykonawca o nim nie wiedzieli.

Jednoosobowe decyzje szefowej ZUDP, 
załatwienie wniosku, w przypadku nieobec-
ności branżysty, niby są możliwe, ale kto bę-
dzie odpowiadał za wadliwą decyzję? Bran-
żysta, który zachorował czy szefowa zespołu?

- Gdy sporadycznie zdarzyło się, iż 
ktoś narzekał na przewlekłość załatwienia 
wniosku, wyjaśnialiśmy to natychmiast. 

Okazywało się wówczas, że np. inwestor lub 
projektant złożył niekompletnie lub błędnie 
opracowany wniosek, został powiadomiony 
o konieczności uzupełnienia dokumentów, 
a to trwało, stąd dłuższy czas.

Zaprzyjaźniony z nami budowlaniec, za-
pytał więc, dlaczego w zespołach krakowskich, 
można uzyskać uzgodnienia dla inwestycji 
wartej kilkadziesiąt mln, w trzy tygodnie? Dla-
czego tam kontakt z zespołami jest możliwy 
przez Internet, dlaczego mając numer zgło-
szenia można tą drogą sprawdzać, czy wniosek 
jest już załatwiony?

W przypadku przyłącza na działce bę-
dącej własnością składającego wniosek, nie 
trzeba uzyskiwać uzgodnień? To wynika 
z przepisów, to po co się żąda? Dlaczego ma-
jąc decyzję np. MZD, czyli prawo do dyspo-
nowania pasem drogowym, żąda się jeszcze 
uzgodnienia?

Dlaczego w krajach zachodnich uzgod-
nieniami nie zajmują się urzędy municypal-
ne, lecz zainteresowane firmy wodociągo-
we i kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze? One we 
własnym zakresie organizują system wspól-
nego i błyskawicznego uzgadniania, bo to im 
jest potrzebne, a jednocześnie zależy im na 
nowych odbiorcach ich usług. Inwestor ma 
dostać na działkę prąd, wodę, gaz, i dostaw-
cy tych dóbr komunalnych tak funkcjonują, 
że nikt długo nie czeka na podłączenie tych 
sieci, a nie na uzgodnienia. U nas owszem, 
niektórzy dostawcy obiecują inwestorowi 
uzgodnić wszelkie „papiery”, wykonać pro-
jekt i doprowadzić np. prąd za… rok, półtora 
i to za sporą zapłatą.

Absurdy?
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ParKing na 1500 aut

W sierpniu zakończyły się prace przy bu-
dowie pierwszego w regionie wielopoziomo-
wego parkingu samochodowego. Jest to naj-
większa tego typu inwestycja, prawie 48 tys. 
m2 powierzchni, na której na siedmiu kondy-
gnacjach pomieści się 1483 miejsca parkingo-
we, w tym 61 dla „busów”. Parking połączony 
będzie z dotychczasową Galerią „Echa”.

Obiekt powstał w pełni z żelbetowych ele-
mentów prefabrykowanych dostarczonych 
przez kielecki „Fabet”, ta firma też zmonto-
wała je i wykonała stan surowy. Pozostałe 
roboty wykonywał oddział kielecki „Eiffage” 
Budownictwo Mitex SA.

Oddanie parkingu do użytku pozwoli na 
rozpoczęcie prac przy rozbudowie „Galerii”, 
której nowe obiekty handlowe powstaną 
m.in. w miejscu obecnego parkingu.

Kronika Ostrowieckiego 
Kombinatu Budowlanego
1 kwietnia 1954 roku powołane zostało Ostrowieckie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego, które zajmowało się rozbudową Huty „Ostro-
wiec”, miejscowych Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, FSC i Zakładów 
Drzewnych w Starachowicach, Fabryki Porcelany w Ćmielowie, zakładów 
Górniczo-Hutniczych w Zębcu, budową Fabryki Maszyn Rolniczych w Ku-
nowie, Rozlewni Gazu Płynnego w Stąporkowie, fabryki domów w Kielcach 
i Ostrowcu. Później w portfelu zleceń znalazło się budownictwo mieszkanio-
we oraz obiekty użytku publicznego, jak szpitale, szkoły, przedszkola, hotele.

Firma z upływem czasu okrzepła, stała się li-
derem w Kieleckim Zjednoczeniu Budownic-
twa, była na drugim i trzecim miejscu w kraju 
wśród przedsiębiorstw budownictwa ogólne-
go, otrzymała nagrodę ministra za hotel w „Ły-
sica”, jako najlepszą budowę roku 1989. Miał 
także Kombinat sztandar przechodni Prezesa 
Rady Ministrów za wyniki współzawodnictwa 
w kraju.

Doświadczeni fachowcy byli awansowani 
na stanowiska kierownicze nawet w Kielcach 
lub szybko znajdowali zatrudnienie w innych 

zakładach i instytucjach samorządowych re-
gionu. Kombinat miał szczęście, że jego szefo-
waniem przez dziesięciolecia zajmowali się wy-
chowankowie, co sprawiało, że łatwiej rozumieli 
potrzeby firmy oraz oczekiwania pracowników.

Kombinat jest jedynym przedsiębior-
stwem z 10 zgrupowanych kiedyś w kielec-
kim zjednoczeniu oraz w gronie nielicznych 
ze 150 podobnych firm w kraju, które po 
transformacji ustrojowej potrafiło przystoso-
wać się do nowych warunków gospodarczych 
i funkcjonuje do dziś.

Z regionu



anKieta dla członKóW 
śWiętoKrzysKiej oKręgoWej 
izby inżynieróW budoWnictWa

1. Nazwisko i imię

2. Numer przynależności do ŚOIIB

SWK/                                                /

3. Lista czasopism: (proszę wskazać tylko jedno czasopismo wpisując X w odpowiednim 
miejscu)

01 „Inżynieria i Budownictwo” (BO - budownictwo ogólne i przemysłowe)
02 „Przegląd Budowlany”
03 „Rynek Instalacyjny” (IS - instalacje sanitarne )
04 „Polski Instalator”
05 „Elektro.info” (IE - instalacje elektryczne)
06 „Elektroinstalator”
07 „Polskie Drogi” (BD - budownictwo drogowe)
08 „Drogownictwo”

09 „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”
(WM - budownictwo wodno-melioracyjne)

10 „Inżynieria i Budownictwo” (BM - budownictwo mostowe)
11 „Nowoczesne budownictwo inżynieryjne”
12 „Przegląd Komunikacyjny” (BK - budownictwo kolejowe)
13 „Przegląd Telekomunikacyjny” (BT - budownictwo telekomunikacyjne)
14 „ Licz i Buduj” (wszystkie branże)

Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzy-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa przed-
stawia załączoną ankietę w celu rozpoznania 
zainteresowania naszych członków prenu-
meratą dodatkowego (poza Inżynierem Bu-
downictwa) czasopisma technicznego. W za-
leżności od zainteresowania i możliwości 
finansowych Izby Okręgowa Rada podejmie 
decyzję o formie ewentualnej prenumeraty 
i sposobie jej finansowania z uwzględnie-
niem również odpłatności członka Izby.
Proszę o przesłanie wypełnionej ankiety 
pocztą na adres:

Świętokrzyska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce ul. Św. Leonarda 18,
e-mailem na adres swk@piib.org.pl

lub faxem na nr 041 344 63 82
do dnia 31.10.2009 r.

Przewodniczący Rady ŚOIIB
mgr inż. Andrzej Pieniążek

Ankieta jest również na stronie inter-
netowej Izby www.swk.piib.org.pl

Zamiast wiaduktu, 
kładka…

W odpowiedzi zapytanie dotyczące wia-
duktu nad drogą S7 w ciągu duktu leśnego 
wyjaśniam, że wiadukt został wykonany pod 
planowaną w latach 70-tych przez miasto Kiel-
ce alternatywną drogę łączącą ul. Kruszelnic-
kiego z terenami leśnymi. Miasto zrezygnowa-
ło z tych planów i z powodu braku łącznika od 
strony ul. Kruszelnickiego, wiadukt ten nie był 
wykorzystywany, stanowił jednak przejście dla 
pieszych, głównie turystów i grzybiarzy. Obec-
nie prowadzone prace projektowe uwzględ-
niają specyfikę istniejącego ruchu i w tym 
miejscu powstanie kładka dla ruchu pieszo-
rowerowego, co zostało zaakceptowane przez 
właściwych zarządców terenów sąsiednich. 

To wyjaśnienie Ewy Sayor dyrektor Od-
działu GDDKiA w Kielcach.

Przypominamy - od 30 lat nad kielecką 
obwodnicą stoi wiadukt, w pełni sprawny, co 
kilka lat konserwowany, jednak nie jest użyt-
kowany, bo brakuje dojazdów po obu stronach 
trasy E77. Teraz projektanci budowy drugiej 
jezdni obwodnicy, postanowili ten wiadukt 
usunąć, bo im nie pasuje do wizji i gigantyzmu 
oraz rozrzutności, jakie cechują nowo budowa-
ne drogi. Tymczasem w tym rejonie miasta kie-
rowcy narzekają od lat na korki i zatłoczenie 
trasy do Miedzianej Góry, na brak możliwości 
wyjazdu z ul. Malików oraz Kuszelnickiego.

Dziwi więc rezygnacja miejskich drogo-
wców z wykorzystania gotowego wiaduktu. 

Węzeł gotowy!
- 15 września zgłosimy inwestycję do odbioru technicznego, a po zakończeniu tych 
prac, inwestor wyznaczy termin oficjalnego oddania Węzła „Kielce Północ” do eks-
ploatacji. Zgodnie z zapowiedziami, w sierpniu kolejne odcinku nowej drogi eks-
presowej zostały udostępnione kierowcom, było to konieczne dla przeprowadzenie 
prac wykończeniowych na obu jezdniach jak i na drogach dojazdowych dla ruchu 
lokalnego – powiedział nam Waldemar Domżał, kierownik projektu, dyrektor 
oddziału kieleckiego Strabaga, generalnego wykonawcy tej inwestycji.

W ostatnich miesiącach doszło jeszcze do 
wydłużenia odcinka łączącego węzeł w Wi-
śniówce z obwodnicą od strony Krakowa. Pro-
jektant przewidział tam podniesienie poziomu 
drogi, więc wymagało to zamknięcia starej czę-
ści dojazdu z obwodnicy, zdjęcia nawierzchni 
asfaltowej, wykonania nowej podbudowy dla 
zrównania jej poziomu z drugą nową jezdnią. 
Na całej trasie ustawiono bramy kierunkowe, 
tablice informacyjne, wymalowano oznako-
wanie na asfalcie, kierowcy nie powinni mieć 
kłopotów z poruszaniem się po tych drogach.

Trasa nr 7 na odcinkach prowadzących 
obok lasów, zostało ogrodzona siatką jak na 
autostradach i drogach ekspresowych.

Inwestycja ta obejmowała 7 kilometrowy 
odcinek trasy nr 7 od obwodnicy kieleckiej 
do Występy oraz 3 km drogi 73 od Wiśniówki 
do granicy Kielc. Wykonano sześć wiaduktów, 
w tym najważniejszy nad linią kolejową Kraków 
– Warszawa( stary został wyburzony), powstała 
kładka dla pieszych z Zabłocia do Kajetanowa, 
jak i bocznica kolejowa, a także dwa węzły dro-
gowe w Wiśniówce oraz w Barczy.

Z okazji zakończenia prac warto wspom-
nieć, że w jej sprawnym przebiegu oraz dob-
rym wykonaniu mają udział drogowcy – 
człon kowie Świętokrzyskiej Izby: Waldemar 
Dom żał, Henryk Klimek- rezydent-inspektor 
nadzoru, Ryszard Szczuka – kierownik ro-
bót, Albert Ciopiński – inspektor nadzoru, 
Andrzej Stolarczyk i Grzegorz Sarnecki - kie-
rownicy robót, Krystian Nagórny – kierow-
nik działu technicznego.

!
Finisz



Gorąco na oczyszczalni w Sitkówce

- Prace przebiegają w bardzo dobrym 
tempie, wykonawcy poszczególnych obiektów 
wykorzystują dogodne warunki atmosferycz-
ne i nie ma na razie mowy o opóźnieniach 
w stosunku do harmonogramu – powiedział 
Mirosław Cenarski z WTE Wassertechnik 
Polska, kierownik projektu rozbudowy i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce.

Największymi obiektami, stanowiącymi 
ścieżkę krytyczną nowej linii ściekowej, pod 
które wykonano wykop 145 x 67 metrów, o 
głębokości 5,5 m, są komory reaktora biolo-
gicznego oraz cztery osadniki wtórne, o śred-
nicy 40 metrów każdy i pompownia osadu 
recyrkulowanego. Zaawansowanie robót żel-
betowych (ściany i płyta wylewane są mono-
litycznie) jest właściwe, w połowie sierpnia 
płyty dennej ok.50 proc. a ścian ok. 20 proc. 

Rozpoczęto prace przy wykonywaniu kon-
strukcji wspominanych czterech osadników. 

Będzie też zbiornik retencyjny, zbierający 
i gromadzący nadmiar wody i ścieków suro-
wych. Jest już jego płyta denna. Sukcesywnie 
też będą modernizowane osadniki wstępne 
w funkcjonującej obecnie oczyszczalni. Pro-
gram modernizacji przewiduje też nową sta-
cję termicznej utylizacji osadów ściekowych, 
na placu, której trwają roboty żelbetowe 
w części podziemnej.

Wznoszony jest także dwukondygnacyj-
ny budynek administracyjno-techniczny 
(dotychczasowy pawilon administracyjny 
zostanie wyburzony), w którym znajdzie 
miejsce m.in. centralne laboratorium wody 

i ścieków „Wodociągów Kieleckich”, prze-
niesione z ul. Krakowskiej i rozbudowane 
do potrzeb zmodernizowanej oczyszczalni, 
zaplecze administracyjne i socjalne, warsztat, 
centralna sterowania do automatycznego za-
rządzania pracą oczyszczalni.

Modernizowana jest stacja dmuchaw, stacja 
transformatorowa średniego napięcia, na ten 
czas zainstalowano tymczasową stację dla pra-
cującej oczyszczalni. Położono już magistralne 
sieci miedzy obiektami, w tym energetyczne, 
powstał kanał odpływowy odprowadzenia ście-
ków, aby umożliwić prace inwestycyjny w kilku 
newralgicznych miejscach. Powstaje siec wody 
przemysłowej dla potrzeb technologicznych.

Na wszystkich budowanych lub moder-
nizowanych obiektach pracuje obecnie do 
130 osób, zależnie od nasilenia robót, np. 
w okresie długotrwałego betonowania, robo-
ty na ścieżce krytycznej ,prowadzone są na 
dwie zmiany.

Wykonawcą robót na oczyszczalni jest kon-
sorcjum, którego liderem jest polska spółka 
niemieckiego koncernu WTE Wassertechnik 
GmbH, a uczestniczą w nim: francuski koncern: 
Degremont SA oraz Hochtief Polska (spółka 
niemieckiego koncernu).Wiele prac realizują 
podwykonawcy, w tym także firmy kieleckie.

Za 30 miesięcy do Cedzyny
Symboliczne wbicie łopat przez oficjeli potwierdziło rozpoczęcie robót na tak 
oczekiwanej inwestycji, jaką jest nowa droga z Kielc do Cedzyny, a dalej do 
Lublina i Ostrowca. 7-kilometrowa droga ekspresowa, początek będzie miała 
pod skrzyżowaniem przy Galerii „Echo”, a koniec stanowić ma rondo na 
rozwidleniu dróg za mostem w Cedzynie. Budowa potrwa 30 miesięcy. Wy-
konawcą jest konsorcjum, któremu lideruje kielecki Fart, a uczestniczą Mosty 
Łódź i Fardub Consulting Kielce. Koszt inwestycji wyniesie blisko 287 mln.

- Odcinek obecnie realizowany liczy 4,2 
km, zawiera most o długości 150 metrów, 
dwa przepusty skrzynkowe prefabryko-
wane, jeden z wylewanego betonu, którego 

budowa rozpocznie się na jesieni. Jest także 
wiadukt ruchu lokalnego nad nową drogą 
74, służący mieszkańcom na dojazdy do 
pól. Drugi wiadukt powstaje nad drogą po-
wiatową prowadzącą do Woli Kopcowej. 
Trwa także przekładanie instalacji i sieci 
energetycznych., telekomunikacyjnych i wo-
dociągowych oraz kanalizacyjnych, które 
kolidują z przebiegiem nowej drogi - mówi 
Piotr Radomski..

- Prace przy nasypach oraz przy stabilizo-
waniu podbudowy nowej drogi prowadzone 
są prawie na całym odcinku, to samo przy 
drogach dojazdowych ruchu lokalnego. Małe 
opóźnienie związane z terminem wejścia na 
plac budowy, zostanie nadrobione. Trochę 

Piotr Radomski, absolwent wydziału dróg 
i mostów Politechniki Świętokrzyskiej, 
kierwnik budowy - z ramienia lidera 
konsorcjum wykonawczego, kieleckiego 
„Farta” - odcinka pozamiejskiego (od 
Domaszowic na wysokości ul. Morcinka 
do ronda w Cedzynie) nowej drogi ekspre-
sowej 74. Członek Świętokrzyskiej Izby. 
Mieszka w Staszowie.

utrudnień mieliśmy przy robotach ziemnych 
po opadach deszczu w czerwcu i lipcu, kiedy 
woda zalewała wykopy, a gliniasty grunt nie 
pozwalał wjechać ciężkimi maszynami. „Mo-
sty” z Łodzi, członek konsorcjum wykonaw-
czego, wywiązuje się jak nalepiej z harmo-
nogramu budowania, nawet pogoda im nie 
przeszkadza.

Inwestycje



W mega wymiarze…
Najkosztowniejsza inwestycja w regionie świętokrzyskim, za blisko 650 
mln  wybudowana zostanie nowa droga S7 o długości 17 km, omijająca 
Występę, Ostojów, Suchedniów wraz z wjazdem do Skarżyska. 

z Porto do WystęPy

Pod koniec lipca budowę trasy S7 z Wy-
stępy do Skarżyska , wizytował Ismael Ga-
spar, członek zarządu międzynarodowego 
koncernu Mota Engil SA, którego siedziba 
jest w Porto w Portugalii.

Jak nam powiedział Pedro Fernendes, 
członek zarządu polskiej spółki, kierownic-
two firmy interesuje się przebiegiem tej naj-
większej inwestycji w regionie świętokrzy-
skim, której większościowym wykonawcą 
jest Mota Engil Polska SA. - Jak dotychczas, 
prace przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem, mimo problemów technicznych, na 
jakie trafiliśmy w pierwszych tygodniach ro-
bót. Nawet zmienna, polska pogoda, z liczny-
mi deszczami i wichurami, nie przeszkadza 
nam w prowadzeniu robót ziemnych i beto-
nowych.

I. Gaspar był także w Sandomierzu, gdzie 
zapoznał się z przygotowaniami do budowy 
nowego mostu na Wiśle oraz odwiedził Przed-
siębiorstwo Budowy Mostów w Lubartowie, 
które wchodzi w skład polskiej spółki i będzie 
wykonawcą wspomnianego mostu.

Dziękuję 
za zrozumienie

- Zdaje sobie sprawę, że trochę przeszka-
dzamy mieszkańcom pobliskich miejscowo-
ści jak i utrudniamy przejazd kierowcom, ale 
sądzę że nas rozumieją. Krótki okres budo-
wy wymaga koncentracji ludzi i sprzętu, jego 
przemieszczania, prowadzenia uciążliwych 
prac ziemnych oraz transportowych. Sta-
ramy się czyścić codziennie drogi, szczegól-
nie E-77.Pomagamy w drobnych sprawach 
mieszkańcom, blisko 200 osób z Łącznej, 
Suchedniowa i Skarżyska, zaangażowaliśmy 
do prac na budowie. Zakończenie kontraktu 
będzie sukcesem nas wszystkich – powiedział 
Ryszard Mierzwiński, zastępca dyrektora 
kontraktu z Mota Engil.

- 400 pracowników Mota Engil oraz 300 
w firmach podwykonawczych.100 potęż-
nych wywrotek 40- tonowych uwijających się 
po całej budowie, pokonujących z łatwością 
duże wzniesienia i diabelskie zbocza. 30 du-
żych koparek i 20 spycharek, 6 równiarek, 
25 walców drogowych masę sprzętu specja-
listycznego, w tym 7 żurawi wieżowych i 18 
samojezdnych 30-tonowych dźwigów. Trzy 
palownice, a jeszcze niedawno cztery takie 
urządzenia do pali wielko średnicowych 
(średnica pali 1,5 m, długość 16 m) praco-

wały przy budowie fundamentów konstruk-
cji estakady w Skarżysku, liczącej 290 me-
trów długości i obejmującej dwie jezdnie S7 
oraz jedną węższą dla ruchu lokalnego – in-
formuje Ryszard Mierzwiński, z Mota Engil 
Polska, zastępca dyrektora kontraktu.

Blisko 16 km kolumn gruntowo-cemen-
towych zostanie wykonanych w ramach 
wzmocnienia podłoża pod fundamenty po-
zostałych obiektów mostowych i wiaduktów. 
z  przewidzianych 90 tys. m3 betonu, na bu-
dowie wylano już 40 tys. m3, z 10 tys. ton stali, 
zużyto już 4 tys. ton. Sporo stali przewidzia-
no na budowę estakady skarżyskiej, co nastą-
pi dopiero po przełożeniu ruchu drogowego.

Sztab techniczny tworzy 70 inżynierów, 
w tym 25 z uprawnieniami budowlanymi, to 
są kierownicy budów, robót oraz niektórzy 
majstrowie. Szefem działu technicznego, jest 
Katarzyna Rudnicka, która rządzi 17 inżynie-
rami.

W objazd budowy wybrałem się z Toma-
szem Maciołkiem, zastępcą dyrektora kon-
traktu ds. mostów. Stan prac na niektórych 
obiektach widać na zdjęciach. Jest to ogrom 
roboty, choćby wspomnieć, że z 1 mln m3 

skał przeznaczonych do usunięcia, wykuto 

spod przyszłej drogi już około 50 proc. z za-
planowanych około 1,2 mln m3 ziemi, wyko-
py zrealizowano w 50 proc., a nasypy w 35 
proc.

- Prace na estakadzie w Skarżysku trwa-
ją na dwóch wydłużonych zmianach, także 
w nocy, aby wykorzystać warunki pogodowe 
oraz zdążyć przed zimą. To jest ścieżka kry-
tyczna tej inwestycji, bowiem musimy przez 
estakadę przeprowadzić ruch pojazdów, by 
na starej trasie E77 wyburzyć most i wyko-
nać nowy obiekt podnosząc ten  odcinek dro-
gi o cztery metry. Równie pracochłonne są 
dwie inne estakady: w obrębie Gózdu - 190 
metrów długości i 20 m nad dolinką -i w po-
bliżu Występy – 90 metrów długości – i 12 
metrów wysokiej. Takie jest ukształtowa-
nie terenu oraz wymagania eksploatacyjne 
drogi ekspresowej, stąd te estakady, a także 
głębokie na 14-30 metrów wykopy – mówi  
dyr. T. Maciołek.

Do przełożenia są magistralne rurociągi 
gazowe, napowietrzne linie wysokiego na-
pięcia na potężnych kratownicach, linie śred-
niego napięcia, wodociągi. Jak dotychczas 
współpraca drogowców  z firmami zarządza-
jącymi liniami i rurociągami, jest zadowalają-
ca, nie ma przestojów z tego powodu.

Najdroższa budowa


