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Takiego udanego debiutu na rynku budowlanym dawno nie było, 
twierdzą fachowcy. Zgadza się pan z tymi opiniami?

 - Przyjemnie słucha się takich wypowiedzi, rzeczywistość jest faktycznie dla 
nas bardzo pomyślna. W ciągu czterech lat funkcjonowania spółki na rynku war-
szawskim, zaczynaliśmy od 40 mln sprzedaży, w następnych było prawie 200. To 
cieszy, bo wielcy uznani inwestorzy powierzają nam wykonanie bardzo dużych, 
skomplikowanych i nowoczesnych obiektów w ramach generalnego wykonaw-
stwa. Zawsze otrzymujemy od inwestorów referencje, a bardzo często inwestorzy 
powierzają nam kolejne budowy. To świadczy, że są z naszej pracy zadowoleni.

 Czym ich przekonujecie ?
- Sprawną organizacją, nowocześnie prowadzonym procesem budowlano- 

inwestycyjnym, stosowanymi technologiami, zaufanymi i kompetentnymi + r-
mami współpracującymi, w tym także sprawdzonymi dostawcami materiałów 
i elementów budowlanych. To wszystko składa się na terminowe i jakościowo na 
wysokim poziomie wykonanie obiektów za cenę satysfakcjonującą inwestorów. 

O tym wszystkim decydują ludzie. Ma pan tak zgrany zespół ?
 - W SPS-ie pracują sprawdzeni, doświadczeni, bardzo sprawni inżynierowie. 

Zatrudniamy ponad 40 inżynierów, którzy nadzorują pracę na budowach. W or-
ganizacji + rmy jest Zakład Robót Żelbetowych, gdzie pracuje 160 doświadczo-
nych zbrojarzy, cieśli i betoniarzy. Są to fachowcy, którzy wiele lat pracowali na 
dużych inwestycjach warszawskich, znają nowoczesne technologie i system 
organizacji prac na budowie. Dzięki takim pracownikom możemy podjąć się 
zbudowania każdego obiektu.

- Do SPS przylgnęło określenie „kielecki”?
 - To dodaje satysfakcji, bo choć pracujemy głównie w stolicy, to zawsze 

podkreślamy skąd jesteśmy. Jesteśmy związani z Kielcami. Blisko połowa pra-
cowników pochodzi z Kielc, co roku przyjmujemy absolwentów Politechniki 
Świętokrzyskiej. Sponsorujemy drugoligową drużynę brydża sportowego „SPS 
Construction”, wspieramy piłkarzy Politechniki . Sponsorowaliśmy tradycyjny 
Festiwal w Busku Zdroju oraz trasę koncertową i płytę Andrzeja Piasecznego 
i Seweryna Krajewskiego, czy też przedstawienie „Mały Książę” Teatru im. S. Że-
romskiego. Jest to dla nas również ważne.

Sukces kielczan w stolicy
ROZMOWA Z PREZESEM SPS CONSTRUCTION, GRZEGORZEM GŁASKIEM

SPS Construc! on Sp. z o.o.
25-116 Kielce, 
ul. Ściegiennego 270
Biuro 03-994 Warszawa, 
Wał Miedzeszyński 630 
www.spsconstruc! on.pl
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Z obrad Okręgowej Rady

Natomiast realizacja pozostałych zadań 
przebiega prawidłowo, mimo mniejszego 
niż planowano przyjęcia nowych członków 
oraz bieżącego monitorowania wydatków 
i oszczędnego gospodarowania funduszami. 30 
września Izba liczyła 3592 członków, to będzie 
podstawą do wyliczenia przez PIIB liczby dele-
gatów na zjazd w Warszawie. Będziemy mieli 
sześć miejsc na te obrady w czerwcu 2010.

Natomiast liczba delegatów na zjazd Izby 
w kwietniu wyliczona została na 120 , czy-
li jeden delegat na 30 członków. Zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze odbędą się po 
raz pierwszy we wszystkich powiatach co 
powinno sprawić, że frekwencja będzie dużo 
większa, gdyż odpadają dojazdy, na które na-
rzekali członkowie przed czterema laty.

Prezes A.Pieniążek poinformował, że na 
spotkaniu przewodniczących izb regionalnych 

podczas konferencji naukowej w Krynicy, z du-
żym zainteresowaniem dyskutowano o plano-
wanym przez resort infrastruktury obciążeniu 
członków pełną odpowiedzialnością za szkody 
wynikłe z pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych. Z tym wiąże się możliwość pod-
wyższenia składki na ubezpieczenie OC.

Wiceprezes W. Płaza zreferował wystąpienie 
na konferencji w Krynicy prezesa PIIB prof. 
Z. Grabowskiego, który po raz kolejny upo-
mniał się, by uczelnie uwzględniały postulat izb 
zmody+ kowania programów studiów i dosto-
sowały go do potrzeb kształcenia właściwego 
studentów i oczekiwań + rm budowlanych i biur 
projektowych. Słuszne są też postulaty podjęcia 
przez inżynierów i techników ustawicznego 
kształcenia w okresie pracy zawodowej, co przy 
obecnym postępie technicznym, organizacyj-
nym i logistycznym jest koniecznością.

Na wniosek Prezydium Izby, Okręgowa Rada dokonała korekty budżetu 
na 2009 rok. Zwiększono fundusze na szkolenia jak i na organizację zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych, które planowano w pierwszym kwartale 2010 
roku, ale decyzją PIIB izby regionalne otrzymały w lipcu zalecenie przepro-
wadzenia części zebrań w ostatnich miesiącach 2009.

Szanowni Państwo,
 z dużym uznaniem i szacunkiem dla wysiłków budowlanych

 i rezultatów ekonomicznych Þ rm kończymy rok 2009.
 Optymistyczną zapowiedzią lepszych czasów jest fakt, iż znów rośnie 

ilość inwestycji, rozpoczęły się te największe, jak droga S 7 
do Skarżyska, wyjazd z Kielc do Cedzyny, oczyszczalnia w Sitkówce, 

czy budowa mostu na Wiśle w Sandomierzu.
W Nowym 2010 Roku życzymy Państwu dobrej sytuacji materialnej, 

satysfakcji zawodowej i pomyślności dla najbliższych.
Partnerom i Instytucjom życzymy dalszej tak owocnej 

i sympatycznej współpracy.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Członkom

życzymy rodzinnej atmosfery i udanego wypoczynku.

Prezydium Okręgowej Rady  
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Jaka składka na OC?
W grudniu przyszłego roku kończy się 

umowa z dotychczasowym ubezpieczycie-
lem OC, a Prezydium PIIB już wybrało dzie-
więć + rm, z którymi prowadzone będą nego-
cjacje umowy na następne cztery lata.

W gronie tych + rm nie ma ani jednego To-
warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które 
pracują na atrakcyjnych zasadach - coroczne-
go bilansowania kosztów i podziału nadwyżki, 
z możliwością np. obniżenia składki…Dlacze-
go? Może uzupełnić tę grupę o TUW?

Na posiedzeniu Prezydium PIIB we 
wrześniu stwierdzono …(cytat za „Inżynie-
rem Budownictwa”) – „Na liście nie znalazła 
się „Compensa”, z zaskoczeniem członkowie 
Prezydium przyjęli informację o jej współ-
pracy z jedną z izb regionalnych”…

Nie podano, która izba, ale można przy-
puszczać, że otrzymała korzystniejszą ofertę 
niż to wynika z umowy PIIB z dotychczaso-
wym ubezpieczycielem?  

Czy i kiedy oraz kto wyjaśni, dlaczego 
składka na OC nie może być niższa? Pytania 
pojawiają się na zjazdach sprawozdawczych 
w regionach a także na zjeździe PIIB.

Sprawą składki na OC powinni do-
kładnie zainteresować się delegaci na zjazd 
naszej Izby w kwietniu jak i przedstawi-
ciele wybrani do udziału w obradach PIIB 
w czerwcu. Zbyt dużo jest wątpliwości, by 
pozostawić to zagadnienie nie rozstrzy-
gnięte. Tym bardziej, gdy resort planuje 
nowe obciążenie członków izb, o czym pi-
szemy na str. 3.

Kto napisze 
prawo…
Nikt. Przynajmniej z Izby, bo takie 
jest stanowisko PIIB. Postanowio-
no, że PIIB będzie nadal lobbować 
w ramach obowiązującego prawa 
gdzie się tylko da, by wskazywać na 
merytorycznie uzasadnione postulaty 
zgłaszane przez środowisko. Podobno 
dotychczasowe działania przyniosły 
istotne zmiany przepisach. Tymcza-
sem z PIIB leci alarmistyczne stwier-
dzenie, że czas najwyższy przerwać 
ciąg szkodliwego stanowienia prawa. 
Coraz głośniejsze są też narzekania, iż 
eksperci prawa gospodarczego z SGH 
mają napisać prawo budowlane.

Jeśli tak, to na coś się trzeba w końcu zde-
cydować, nie można balansować i udawać, że 
nie ma sprawy. Przypominamy, kilka branż 
postarało się o własne projekty dotyczącego 
ich prawa.

Ostatnio wnerwili się twórcy i na Kongre-
sie Kultury powołali Komitet Obywatelski, 
do napisania projektu ustawy medialnej. - Za-
równo rządzący jak opozycja nie są w stanie roz-
wikłać problemów mediów publicznych. Dlatego, 
my, twórcy postanowiliśmy sami napisać ustawę. 
Dali sobie na to cztery miesiące. Pozytywnie 
ocenił tę decyzję minister Michał Boni, po-
dobno inicjatywa spodobała się premierowi 
Donaldowi Tuskowi.

Co przeszkadza?
- Rutyna i skostniałe schematy orga-
nizacyjne i urzędnicze w instytucjach, 
wymuszanie niepotrzebnych papierów, 
zbędnych opinii i podkładek, prze-
trzymywanie wniosków miesiącami, 
a także często złośliwość niektórych 
urzędników. 

Nie dziwi więc odległa pozycja Polski 
w rankingu przyjaznej procedury dla dzia-
łalności gospodarczej, w którym Dania i Ka-
nada są na czołowych lokatach. Ale w tych 
krajach, sprawy załatwia się od ręki…

Wystarczy cokolwiek budować, a urzęd-
niczy tor przeszkód cię zje. Niepotrzebne 
raporty środowiskowe, pozwolenia wodno-
prawne, a później okazuje się, że były zbędne. 
Tragedia, bo te urzędnicze przepychanki, 
opóźniły inwestycje np. o rok. Chcesz wyko-
nać przyłącze do działki, możesz czekać mie-

siącami lub jak zlecisz „właściwej” komórce 
„monopolisty”, będziesz miał za drobną opła-
tą wcześniej…

- Czy jest taki kraj na świecie, w którym są 
zwyczaje, że poprzez mitręgę urzędniczą, cykl 
projektowania inwestycji trwa trzy lata, a budo-
wa pól roku ? Toż to kretynizm.

Nikt się tym nie interesuje, żaden urzęd-
nik nie został ukarany, nie poniósł konse-
kwencji, więc jak można w takich warun-
kach działać? Czy ktoś się zastanowił, że 
idiotyzm urzędników zniechęca przedsię-
biorczych ludzi do podejmowania lub roz-
wijania własnego biznesu?

- Jeśli ustawa nałożyła odpowiedzialność na 
lekarzy za błędy w pracy, to samo ma dotyczyć 
teraz pielęgniarek, urzędników skarbowych, 
którzy muszą się ubezpieczać w ramach OC od 
błędów zawodowych, to dlaczego urzędnicy sta-
rostw czy gmin, mają być z tego zwolnieni?

Z NASZEJ IZBY

Jak szkolić 
inżynierów ?

- Uważałem, i z tym się dzieliłem przez lata 
na forum PZITB,że należy szkolić jak najwięcej 
inżynierów, bowiem trudne zagadnienia w budow-
nictwie wymagają wysokich kwali1 kacji do ich roz-
wiązywania. Wówczas w Kielcach nie było politech-
niki, brakowało dobrych fachowców, trzeba było ich 
sprowadzać z Łodzi, Krakowa czy Warszawy.

Jako szef komisji szkoleniowej nawiązałem 
kontakt z wykładowcami kilku uczelni i wspania-
li fachowcy przyjeżdżali do Kielc z wykładami. 
M.in. bywał prof. Józef Sieczkowski, kielczanin, 
którego wykład o wieżowcu 100- metrowej wyso-
kości z konstrukcji stalowej w Chicago, wzbudził 
niesamowite zainteresowanie, nie tylko dlatego, 
że do zebranych przemawiał autor projektu tego 
obiektu, ale z powodu nowości technicznych i tech-
nologicznych, jakich dotąd nie znano. Sam często 
prezentowałem zagadnienia dotyczące fundamen-
tów, kominów jak i informowałem o badaniach 
gruntów przy posadowieniu obiektów przemysło-
wych – mówi Henryk Dłużewski, zasłużony 
budowlaniec, działacz PZITB.

Stanowisko komputerowe dla człon-
ków Izby.

ADRESY MAILOWE
Prosimy o podanie do biura Izby swych ad-
resów mailowych , dla lepszego i skuteczne-
go kontaktu i możliwości informowania o 
przedsięwzięciach szkoleniowych, organiza-
cyjnych, spotkaniach i seminariach. 
Adres Izby: swk@piib.org.pl
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 Zbliżający się koniec roku to zwykle 
moment na podsumowania, analizy, pla-
ny na rok kolejny…? 

Trzy kwartały roku 2009 możemy bar-
dzo wstępnie podsumować. W czerwcu, 
zgodnie z harmonogramem, zakończyliśmy 
realizację „Osiedla Sokratesa” na Bielanach. 
Kończymy budowę I etapu luksusowego 
osiedla willowego w Markach pod Warsza-
wą. Kolejnym etapem rozwoju naszej + rmy 
było rozpoczęcie realizacji „Jagiellońskiej 
Point” w Kielcach. Niedawno została uru-
chomiona sprzedaż kameralnego budynku 
apartamentowego na Mokotowie. 

W ofercie kieleckiego biura jest w tej 
chwili budynek mieszkalno-usługowy 
Jagiellońska Point…

To nasz pierwszy kielecki projekt. Budy-
nek posiada szereg nowatorskich rozwiązań 
takich, jak recepcja z monitoringiem, ogro-

WYWIAD Z MICHAŁEM KUBICKIM, DYREKTOREM GENERALNYM VOLUMETRIC MK POLSKA

KIELECKI WIEŻOWIEC 
ROŚNIE W OCZACH

dy zimowe, nowoczesne windy dostępne 
z poziomu podziemnego garażu. Na ostat-
nim piętrze zostały zaprojektowane dwa 
penthousy z ogromnymi tarasami widoko-
wymi.

Co specjalnego mają państwo do za-
oferowania kieleckim klientom? 

Atrakcyjne ceny zaczynające się już od 
4250 zł za m. kw. Bezkonkurencyjny system 
płatności polegający na wpłacie I raty w wy-
sokości 15%, a pozostała kwota do uregulo-
wania dopiero na koniec 2010 roku. Niemal 
wszystkie mieszkania spełniają kryteria naj-
bardziej popularnego kredytu mieszkanio-
wego „Rodzina na Swoim”. Naszym klien-
tom pomagamy w pozyskaniu kredytów.

Jak wygląda obecna sprzedaż?
Po kilku miesiącach naszej obecności na 

kielecki rynku, udało nam się sprzedać już ok. 
30% powierzchni budynku. Nasi klienci pod-

kreślają korzyści płynące z zapłaty większości 
ceny dopiero przy odbiorze mieszkania. Daje 
im to możliwość obrotu gotówką, co w efek-
cie wpływa na pomniejszenie ceny. Ci, którzy 
+ nansują zakupu z kredytu, mogą przeczekać 
trudniejszą dostępność do kredytów.

A jak przebiega budowa budynku?  
Aktualnie Generalny Wykonawca bu-

dynku, + rma Łuczbud, o cały miesiąc wy-
przedza założony harmonogram budowy. 
Jak tak dalej pójdzie to nasi klienci będą 
mogli się wprowadzać grubo przed końcem 
2010 roku.

Czy obok Jagiellońskiej Point są 
w planach kolejne inwestycje w Kiel-
cach? 

Nasza strategia rozwoju + rmy przewi-
duje związanie się na stałe z Kielcami. Uwa-
żamy, że jest to miasto posiadające duże 
możliwości. W związku z tym niebawem 
uruchomimy rezerwację naszego nowego 
projektu „Promenada Solna”. Będzie to ab-
solutnie wyjątkowy budynek apartamen-
towy, zlokalizowany w parku miejskim. 
Pomimo wysokich cen kształtujących się 
w przedziale 7–10 tys. zł za m. kw., chętnych 
nie brakuje. Nasza lista zawiera już ponad 
150 osób zainteresowanych projektem. 
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Pierwsze z kieleckich zebrań wyborczych 
inaugurujących kampanię w naszej Izbie, nie 
cieszyło się zbyt wielkim zainteresowaniem. Na 
sali zasiadło zaledwie 8 proc. uprawnionych do 
udziału w wyborach (była m. in. mama z syn-
kiem). Mimo to mówiono o niektórych intere-
sujących sprawach środowiska budowlanych. 
M. in. o konieczności uporządkowania systemu 
uzgodnień i terminach w jakich funkcjonują 
ZUDP, konieczności stałego uzupełniania wie-
dzy, mimo posiadanych uprawnień. Prof. Jerzy 
Piotrowski, dziekan Wydziału Budownictwa 

ZEBRANIA WYBORCZE

Kielecka inauguracja
i Inżynierii Środowiska Politechniki Święto-
krzyskiej (prowadził sprawnie obrady) zrela-
cjonował najważniejsze wnioski wynikające 
z dorocznej konferencji naukowej w Krynicy, 
a dotyczącej kształcenia kadr dla budownictwa.

Prezes Izby Andrzej Pieniążek zapoznał 
zebranych z ostatnimi postanowieniami do-
tyczącymi prawa budowlanego, funkcjono-
wania Izby jak i planów na rok przyszły.

Natomiast Julian Kołosowski, członek 
Prezydium OR przedstawił dorobek czte-
rech lat, podkreślając coraz większą działal-
ność  dla członków, w tym wszelkiego rodza-
ju szkolenia i kursy, spotkania środowiskowe 
w powiatach, które spotkały się z uznaniem 
członków Izby i będą kontynuowane. Sporym 
wysiłkiem – poprzez kilkuletnie gromadze-
nie funduszy - było zakupienie pomieszczeń 
zajmowanych przez biuro Izby, co pozwoliło 
obecnie na ograniczenie wydatków związa-
nych z dzierżawą oraz wynajmowaniem sal 
w mieście na szkolenia i seminaria.

Delegatami na zjazd Izby zostali: Andrzej 
Pawelec, Andrzej Pawłowski, Andrzej Pienią-

żek, Edmund Pieniążek, Jerzy Z.Piotrowski, 
Ryszard Piotrowski, Józef Piwko, Wojciech 
Płaza, Stanisław Rozin, Karol Rożek, Wiesła-
wa Sobańska.

Prezes Izby, Andrzej Pieniążek podając 
konkretne aspekty działalności skierowa-
nej dla członków, sporo czasu poświecił 
zagadnieniom etyki zawodowej, wypełnia-
nia przez nich obowiązków wynikających 

Przedstawiać kandydatów…

z pełnienia funkcji technicznych w budow-
nictwie. Jest to podstawa dla ludzi z upraw-
nieniami zawodowymi, jeśli mamy trakto-
wać swoją pracę wynikającą z uprawiania  
zawodu zaufania publicznego.

Nim doszło do głosowania, wyrażono 
wątpliwości co do formy i procedury zgła-
szania kandydatów na delegatów na zjazd. 
Jeden z członków sugerował , by wybrać de-
legatów proporcjonalnie do struktury bran-
żowej w naszej izbie. Nie znalazło to uznania 
z różnych względów , nie tylko technicznych 
trudnych do przeprowadzenia, jak tłumaczył 
Jerzy Wójcicki, prowadzący obrady. Inny 
uczestnik zebrania miał zastrzeżenia do po-
ufności zgłoszeń, tym bardziej, gdy zebrani 
się nie znają i nie wiedzą na kogo glosują.

Wniosek z tego wynika jeden – na następ-
nych zebraniach, kandydaci na delegatów 
powinni być przedstawieni w formie kilku 
zdaniowej biogra+ i zawodowej, a zgłaszający 

Kończąca się druga kadencja Izby Świętokrzyskiej jest okazją do pod-
sumowania tego okresu, w którym w ciągu czterech lat przybyło ponad 
pięćset członków. Izba pracuje w dużo lepszych warunkach niż po objęciu 
zadań od Urzędu Wojewódzkiego przed ośmiu laty. Szczególnie w zakresie 
szkolenia, które jest podstawową formą wspomagania członków Izby.

powinien referencyjnie powiedzieć, dlacze-
go tego kandydata zgłasza. 

Frekwencja byłą trochę lepsza niż w pierw-
szym zebraniu, bo w wyborach uczestniczyło 
10 proc z członków Izby zaproszonych na 
obrady. Delegatami na zjazd zostali: Lesław 
Strzałka, Stanisław Sułek, Grażyna Szrek, Jerzy 
Szymański, Jacek Ślusarczyk, Teresa Świeboda, 
Janusz Tkaczyk, Waldemar Wieczorek, Jerzy 
Wójcicki, Stanisław Zieliński, Rafał Ziętal.
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190 lat drogownictwa
Kierownictwo oddziału kieleckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad zorganizowało przed swą siedzibą przy ul.Paderewskiego cieka-
wą ekspozycję tradycji drogownictwa w Polsce.

Atrakcją był zabytkowy 11-tonowy parowy 
walec drogowy z 1926 roku. Ta niecodzienna 
maszyna stanowiła część wystawy historycz-
nej „Szlaki, trakty, autostrady” zorganizowanej 
z okazji 190-lecia administracji drogowej. 

Walec – staruszek został sprowadzony 
z muzeum drogownictwa w Szczucinie (przy 
trasie do Tarnowa), gdzie można obejrzeć wie-
le machin i urządzeń, narzędzi i sprzętu sprzed 
lat, a także w specjalnych salach zobaczyć au-
diowizualne materiały o tradycjach budowa-
nia dróg na przestrzeni dwóch wieków.

51 OSÓB PO KURSIE 
Sprawdzianem końcowym, konsultacjami 

oraz prezentacją programu ArCADia Termo, 
zakończyło się ostatnie spotkanie uczestni-
ków drugiego kursu na sporządzanie świa-
dectw energetycznych budynków i lokali.

Zbigniew Dzierżewicz oraz Tomasz Steidl 
z Politechniki Śląskiej po raz ostatni odpowiada-
li na pytania uczestników kursu, wyjaśniali jesz-
cze wątpliwości .Kurs ukończyło 51 osób, które 
otrzymały pocztą stosowne zaświadczenia.

Wentylacja 
w mieszkaniach 

Wentylacja w budownictwie mieszkanio-
wym, w tym omówienie zalet tzw. wentylacji 
hybrydowej – to tematy bardzo ciekawego 
spotkania zorganizowanego wspólnie z kie-
leckim oddziałem PZITS. Tomasz Rusewicz 
dyrektor Stowarzyszenia Wentylacja Polska 
oraz Tomasz Kulnianin – projektant sieci 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, omówili 
wady i zalety stosowanych systemów wen-
tylacyjnych w budownictwie jedno- i wielo-
rodzinnym, ze szczególnym podkreśleniem 
ostatnio popularnej , wentylacji hybrydowej. 
Łączy ona wentylacje naturalną lub grawita-
cyjną oraz mechaniczną.

W systemie hybrydowym powietrze do-
starczane jest do pokoi przez higrosterowane 
nawiewniki, natomiast jego usuwanie  odby-
wa się z pomieszczeń pomocniczych(kuch-
nia, łazienka czy WC) za pośrednictwem 
higrosterowanych kratek wywiewnych.

Terminy zebrań wyborczych 
11 grudnia Kielce 2 (członkowie, których nazwiska rozpoczynają się od Gat do Kru) 

– sala ZUGA SHL godz. 17
12 grudnia Kielce 1 (członkowie, których nazwiska rozpoczynają się od A do Gar. ) 

– sala ZUGA SHL godz.11
 Opatów , sala Starostwa Powiatowego, godz.11
14 grudnia Włoszczowa , sala Starostwa Powiatowego godz.. 17
19 grudnia Kazimierza Wielka , sala Bursy Międzyszkolnej , godz. 11
11 stycznia Starachowice , sala Centrum Kultury, godz. 17
16 stycznia Sandomierz, Muzeum Okręgowe, godz. 11
 Pińczów , sala Starostwa Powiatowego, godz. 11
18 stycznia Staszów,  sala Ośrodka Kultury, godz.17
23 stycznia Ostrowiec Sw. Osiedlowy Dom Kultury ul. Wspólna , godz. 11
 Końskie, MG Dom Kultury, godz. 11
25 stycznia Busko Zdrój, sala Samorządowego Centrum Kultury, godz. 17
30 stycznia Jędrzejów, sala Starostwa Powiatowego, godz.11
 Skarżysko Kamienna, Miejskie Centrum Kultury , godz. 11

Ocena 
techniczna 
budynków 

Wiesław Bocheńczyk z Lublina, w ramach 
Akademii Dashopfera prowadzonej przez 
Wydawnictwo Verlag Dashopfer, ekspert oraz 
doświadczony wykładowca, specjalista z dzie-
dziny prawa budowlanego i bezpieczeństwa 
obiektów budowlanych, przedstawił zagad-
nienia dotyczące oceny stanu technicznego 
budynków. M.in. warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki, przekazanie 
budynku w użytkowanie, obowiązkowe kon-
trole okresowe – zakresy i terminy ich prze-
prowadzania, książka obiektu budowlanego 
– zasady jej prowadzenie, ekspertyza i opinia 
techniczna obiektu budowlanego (budyn-
ku), ocena energetyczna budynków według 
najnowszych uregulowań prawnych.

Szkolenie odbyło się w sali konferencyj-
nej Izby.

Z NASZEJ IZBY
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- Mamy doświadczony zespół pracowników, 
rozumiejący oczekiwania inwestora jak i koniecz-
ność terminowego i na wysokim poziomie wyko-
nania obiektów. Jest grupa wychowanków, absol-
wentów z politechniki, u nas się uczyli i zdobywali 
uprawnienia. Dobieramy też ludzi na podstawie 
opinii, rozeznania w środowisku, często spotyka-
nymi na budowach. Byli też tacy, którzy porzucili 
duże 1 rmy, by przyjść do Anny - Bud. Dziś mamy 
22 inżynierów. Dlaczego? Bo od nas się nie od-
chodzi, jest fajna rodzinna atmosfera, stałość za-
trudnienia, dobre warunki i takie też pieniądze, 
a co najważniejsze, pracownicy widzą 
perspektywę rozwoju 1 rmy i możliwości 
realizacji ambicji zawodowych- mówi 
Anna Bartela, właściciel + rmy.

Firma z Bilczy znana jest również 
z nowoczesnej i z pietyzmem zago-
spodarowanej bazy sprzętowej Na 
dwóch wybrukowanych hektarach 
jest wszystko – hale produkcyjne, 
w tym, wytwórnia drobnych ele-
mentów stalowych, magazynowe, 
składowiska szalunków, rusztowań, 
kontenerów socjalnych i biurowych, 
maszyny, urządzenia, samochody 
i pojazdy specjalistyczne. Wszystko 
tak poukładane, że potężne TIR-y 
mogą tańczyć na takim placu. Sprzęt 
obsługuje budowy + rmowe, w 30 proc. jest 
wykorzystywany przez inne + rmy.

- Jednocześnie 1 rma mając pracowników i wła-
sny sprzęt, jest w stanie szybko i sprawnie zrobić 
każde zlecenie i to mniejszymi kosztami, bez koniecz-
ności angażowania podwykonawców. Przy jednym 
z przetargów rywale żądali wyższej ceny i 9 miesię-
cy na realizację inwestycji, my przy niższej kwocie 
i zaproponowanych sześciu miesiącach wygraliśmy 
w cuglach. Bo przy tak niskich cenach, trzeba robić 
szybko, by nie popadać w większe koszty. Liczy się też 

Anna-Bud po dziesięciu latach 
Zaczynali tradycyjnie od betoniarki, taczki i starego rozlatującego się 
„żuka” oraz trzech pracowników. Dziś prowadzą znakomicie zorganizowa-
ną < rmę, zatrudniającą stale 150 pracowników budowlanych, znaną z cha-
rakterystycznego uporządkowanego stylu budowania i ładu na placach 
budów. Doświadczenie, solidność i sprawne prowadzenie prac, zjednuje 
im inwestorów, którzy powierzają Annie-Bud poważne zlecenia.

dobra logistyka i organizacja budowy, uczyliśmy się 
tego od najlepszych, podglądając kolegów z Exbudu 
i Skanskej. Jako mniejsza 1 rma, sprawniej zarzą-
dzana, jesteśmy bardziej elastyczni, przy wszelkich 
zawirowaniach, zmianach projektowych, możemy 
bardzo szybko reagować na wydarzenia, nieprze-
widziane zjawiska, decyzje podejmowane są bardzo 
szybo, godziny, u innych trwa to dwa, trzy dni. – 
twierdzi Zbigniew Bartela, właściciel + rmy.

Stawiali nie tylko budynki mieszkalne, ale 
biurowce, centra handlowe, hale przemysło-
we i obiekty produkcyjne, infrastrukturalne 

i oczyszczalnia ścieków. Obecnie rozbudowują 
Wytwórnię Konstrukcji Stalowych wraz z bu-
dową nowoczesnej ocynkowni dla Polimexu-
Mostostalu w Siedlcach, a także rozbudowują 
kopalnię piasku kwarcytowego w TKSM Biała 
Góra w Smardzewicach, gdzie są największe 
złoża tego surowca w Europie.

Na ukończeniu jest olbrzymia budowa no-
woczesnej w pełni zautomatyzowanej linii kru-
szenia i płukania kruszywa w Nordkalku w Mie-
dziance. Obecnie + rma Anna-Bud realizuje 
również przebudowę Am+ teatru na Kadzielni.

- Am1 teatr jest ciekawym zadaniem. Będzie to 
bardzo nowoczesny obiekt. Dla wielu 1 rm był to 
temat zbyt poważny, więc nie stanęły do przetargu. 
Najistotniejszym elementem całej budowy jest kon-
strukcja dachu linowo-cięgnowego nad sceną. Dach 
będzie zamontowany na stałe. Natomiast nad wi-
downią rozsuwany przy niesprzyjających warun-
kach pogodowych - zapewnia Anna Bartela. 

Przez pierwsze lata pracowali poza regio-
nem, bowiem w kraju łatwiej było otrzymywać 
zlecenia i konkurować z innymi + rmami. Od 
trzech lat, jako już doświadczony wykonawca, 
Anna-Bud buduje na rynku lokalnym, jest liczą-
cym się partnerem dla inwestorów i sporą kon-
kurencją w środowisku budowlanym.

Także dlatego, że od początku w Annie-
Bud zyski inwestuje się w wyposażenie, po-
zyskiwanie terenów pod budowę obiektów 
+ rmowych, np. na terenach SSE powstanie 
duży zakład produkcyjny, w innym miejscu 
budują domki.. Mają jeszcze szczęście, że 
funkcjonują w przyjaznej gminie, a takim ty-
tułem cieszy się Morawica, więc liczą, że w ta-
kiej atmosferze i w sprzyjającym środowisku, 

niejeden sukces przed Anną- Bud.
W dziesięcioletnim okresie funk-

cjonowania, nie sposób wymienić 
obiektu, który sprawił najwięcej 
radości i zadowolenia. Każdy był 
inny, wymagał odmiennych przed-
sięwzięć, organizacji robót, uporania 
się ze specy+ cznymi warunkami re-
alizacji na placu budowy.

- Chyba najbardziej pamiętamy 
pierwszy, ambitny obiekt jakim była 
galeria handlowa ”Plaza” w Krakowie, 
wykonywana w ramach podwykonaw-
stwa dla Exbud – Skanskiej. To co tam 
zrobiliśmy, było skuteczną referencją dla 
naszej 1 rmy. Była też nadbudowa trzech 

kondygnacji w budynku z apteką, cały 
czas czynną, przy zastosowaniu pali żelbetowych 
w ruchliwym centrum Tychów, bez żadnego placu 
budowy. A później to już posypały się zamówie-
nia - przypomina Z. Bartela.

Anna i Zbigniew Bartelowie pamiętają do-
brze, gdy budując dom rodzinny, postanowili 
rzucić działalność handlową i zająć się budo-
waniem. Nie żałują tej decyzji. Małżeństwo 
inżynierskie z czasem, stało się zgraną parą do 
prowadzenia budowlanego biznesu, dającego 
satysfakcję oraz uznanie środowiska.

FIRMY Z REGIONU
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Uciekli i nie wrócili...
- Przez kilkanaście lat nie było inwestycji, panował ma-
razm w budownictwie, wiele osób, niekiedy całe pracownie, 
uciekły od projektowania, poszukali sobie innych form 
zarobku, dlatego teraz ich brakuje. Cierpimy, jest bryndza, 
korzystamy z fachowców spoza Kielc – powiedział  An-
drzej Detka, szef Pracowni Architektonicznej ”Detan”.

„Budowa roku” dla kielczan
Oddział Budownictwa Ogólnego Skanska SA w Kielcach, otrzy-

mał doroczną nagrodę II stopnia „Budowa roku”, za wzniesienie Cen-
trum Biurowego „Marynarska Point” w stolicy. Dyrektorem budowy 
był Jarosław Szczepański, a kierownikami budowy Marcin Skowronek 
(członek naszej Izby) i Marcin Hutyra.

Uroczystość wręczenia nagród za obiekty wybudowane w roku 
2008 odbyła się tradycyjnie w sali NOT w Warszawie, a uczestniczy-
li w niej m.in. wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński, szef 
GINB Robert Dziewiński, prezes NOT Teresa Cudny. Naszą Izbę 
reprezentował wiceprzewodniczący Tomasz Marcinowski.

MARYNARSKA POINT
Marynarska Point to dwa niezależne budynki biurowe klasy A, o po-

wierzchni do wynajęcia ok. 26 000 m2 wraz z ok. 460 miejscami postojo-
wymi na trzech poziomach parkingu podziemnego.

Do zalet  budynków należy m.in.: najwyższej jakości wykończenie 
i wyposażenie, kondygnacje z doskonałym dostępem światła dziennego 
z zastosowanymi szybami niskoemisyjnymi, o otwartym planie, umożli-
wiając łatwą i funkcjonalną aranżację wnętrz.

Szybkobieżne windy, całodobowa ochrona i monitoring CCTV, 
system kontroli dostępu gwarantujący obsługę jedną kartą od szlabanu 
wjazdowego poprzez windy do powierzchni biurowych, zasilanie elek-
tryczne z dwóch niezależnych linii sn/15kv.

Jest też w pełni zautomatyzowana instalacja wentylacji mechanicznej 
z opcją nawilżania, chłodzenia i osuszania powietrza z dostosowaniem 
warunków pracy klimatyzacji do indywidualnych potrzeb pracowników. 
Nawilżanie powietrza wraz z pełną kontrolą wilgotności działa poprzez 
nowoczesny energooszczędny system nawilżania wysokociśnieniowe-
go, a układ dostarczający chłód na potrzeby central wentylacyjnych oraz 
klimakonwektorów, mających zapewnić dodatkowy komfort cieplny 
w pomieszczeniach poprzez indywidualną regulację, rozbudowany jest 

o funkcje free-coolingu 
(procesu darmowego 
chłodzenia).

Funkcjonowanie 
obiektów oparte jest 
o automatyczny układ 
sterowania pracą po-
szczególnych instala-
cji i urządzeń – BMS 
– monitorujący i regu-
lujący ich parametry.

Projektantów potrzeba szczególnie w drogownictwie, w bran-
ży instalacji sanitarnych, elektrycznych, a nawet co może być za-
skoczeniem, w budownictwie ogólnym, czyli konstrukcyjnym. 
Starsi z wieloletnim stażem, którzy ostali się w tej pracy, nie mogą 
obecnie podołać nadmiarowi zleceń. Więc inwestorzy i wykonaw-
cy tańczą teraz wokół nich, i dawny dyktat firm wykonawczych 
zamienił się w rynek projektantów. Tak funkcjonujący proces pro-
jektowania kończy się najczęściej zawalaniem terminów, a jeszcze 
gorzej, wykonywaniem projektów byle szybciej, a poprawi się już 
na budowie …

Tym bardziej, że program FIDIC oraz trend na rynku budowla-
nym preferuje system „zaprojektuj i wybuduj”. Często bywa tak, że 
ekipy budowlane czekają na nadsyłane w częściach dokumentacje 
wykonawcze. Później kierownicy budów czekają na projektanta, by 
raczył się pojawić i poprawić swoje opracowanie.

Jak młodych projektantów szybko pozyskać?
- Z łapanki, przekonywaniem, że warto, bo jest popyt na projekty i bę-

dzie przez długie lata. Starsi projektanci powinni kształcić praktycznie 
swych młodszych kolegów, szefowie biur projektowych powinni zadbać 
o tych inżynierów, przyjmować ich na asystentów, by stali się w miarę 
szybko dobrymi praktykami z uprawnieniami do projektowania. Pewnie, 
starszym za patronat i szkolenie młodych, trzeba zapłacić. Ja tak robię 
u siebie, co jakiś czas młody zdobywa uprawnienia i doświadczenie, albo 
zostaje w pracowni albo odchodzi. Trudno, nie można przerwać tej szta-
fety pokoleniowej.

Inna sprawa sygnalizowana przez szefa „Detana”, zawód inży-
niera projektanta jest trudnym zajęciem, a graty+ kacje materialne 
w porównaniu do innych zawodów są niskie. Więc trudno dziwić 
się, że młodzi po przeanalizowaniu wysiłku w zdobyciu wiedzy, do-
świadczenia praktycznego, ciągłego później uzupełniania zasobu 
wiadomości, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności za 
projekty, często rezygnują i znajdują sobie miejsce w innych bran-
żach budownictwa.

Dlatego trzeba zadbać o godziwe wynagrodzenia dla kandy-
datów na przyszłych projektantów, zapewnić im warunki rozwoju 
osobistego, by zdobywając praktyczne umiejętności w biurze i w te-
renie, nie bali się odpowiedzialności, by strach przed błędem nie 
zniechęcał ich do projektowania, by pierwszy projekt przez nich 
zrobiony, pierwszy obiekt zrealizowany, udział w realizacji dużej in-
westycji, dopingował ich do projektowania. Proste ?

- Natomiast uważam, że na naszej politechnice należy zmienić ukie-
runkowanie studiów na projektowanie. Absolwent budownictwa ogólne-
go, drogowego czy instalacji, może być inżynierem lub kierownikiem na 
budowie, inspektorem nadzoru, zarządcą, dyrektorem. Czy nie należa-
łoby na czwartym roku wydzielić grupę studentów, chętnych do pełnienia 
roli projektantów i zapewnić im kierunkowe kształcenie, także praktycz-
ne, w biurach projektowych, w terenie. Wówczas projektowanie będzie 
specjalnością poważnie traktowaną przez studentów, wartą jej wybrania, 
bo zapewni pro1 ty w pracy zawodowej a przyszli projektanci nie będą się 
obawiali... projektowania.
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Na to pytanie nie było jednoznacznej od-
powiedzi, a spore różnice stanowisk oraz opinii 
wśród uczestników 55 Konferencji Naukowej 
w Krynicy nie dają nadziei na szybkie rozwiąza-
nie tego dylematu. Ze szkodą dla budownictwa, 
które już teraz odczuwa braki kadrowe zarówno 
w projektowaniu jak i wykonawstwie.

Podczas obrad pod Górą Parkową przedsta-
wiono liczne propozycje, programy i projekty 
rozwiązań, zarówno przez naukowców i dydak-
tyków uczelni  jak i urzędników odpowiedzial-
nych za stworzenie systemu kształcenia kadr dla 
budownictwa. Były też zaprezentowane dość 
szczegółowo przykłady systemów funkcjonują-
cych w USA, Niemczech i Danii.

Mimo to, odnosiło się wrażenie, choćby po 
zainteresowaniu referatami i frekwencji na sali, 
iż `tematyka oraz prezentowane opinie są ogól-
nie znane w środowisku uczelnianym. O nich 
mówią naukowcy do siebie od lat. 

W sali hotelu „Motyl” powiało nadzieją, gdy 
o inżynierach, ich kształceniu i przygotowaniu 
do pracy zawodowej, opowiadali kieleccy spe-
cjaliści -Roman Mikina, dyrektor Oddziału Bu-
downictwa Ogólnego Skanska SA i dr Leszek 
Chodor, wiceprezes „Chodor Projekt”. Cieka-
wymi wnioskami z badań prowadzonych wśród 
absolwentów politechnik krajowych oraz opi-
niami pracodawców, potrzebą uwzględnienia 
euroinżyniera jako zawodu zaufania publicz-
nego, reprezentanta inteligencji technicznej, 
humanistycznej i ekologicznej, a przede wszyst-
kim doświadczeniami z prowadzonych praktyk 
dla studentów oraz funkcjonowania Uniwersy-

Będzie zespół…
Po konferencji spisano kwestie w mia-

rę uzgodnione oraz te, co do których 
istnieją różnice zdań. Ma być powołany 
zespół, który zajmie się opracowaniem 
stanowiska wobec problematyki kształce-
nia kadr dla budownictwa.

Czyli jubileuszowa konferencja nic nie 
dała, zakończyła się tradycyjnie niczym, a to 
właśnie z Krynicy powinny wyjść mocne 
wnioski skierowane do konkretnych insty-
tucji. To tak jak doroczne konferencje dzie-
kanów wydziałów budownictwa. Ostatnie 
zakończyło się…powołaniem zespołu ro-
boczego. Jak powiedział poważny przedsta-
wiciel uczelni, popularne bicie piany trwa od 
lat i nic z tego nie wynika. Bo nie może…

Za rok znów 
gospodarzem

Politechnika Świętokrzyska będzie 
w przyszłym roku także gospodarzem, tym 
razem 56 Konferencji Naukowej w Kryni-
cy. – Uczestnicy i goście chwalili organizację 
i sprawny przebieg tegorocznej konferencji. Po-
litechnika udanie zaprezentowała się na tym 
forum, w środowisku naukowym kraju, a także 
wśród budowlanych. Poprzez referaty pracow-
ników, uczestnicy dowiedzieli się o osiągnięciach 
naukowych politechniki, szczególnie w zakresie 
betonów, oddziaływania na mikroklimaty we-
wnętrzne obiektów, w dziedzinie 1 zyki budowli 
- powiedział dziekan J. Piotrowski.

Tematem wiodącym przyszłorocznej 
konferencji będzie diagnostyka konstrukcji, 
elementów budowlanych, monitoring kon-
strukcji, a sztabem organizacyjnym kierują 
już profesorowie z politechniki - Leszek Go-
łaski oraz Wiesław Trąmpczyński.

Natomiast prof. Zbigniew Rusin, jest 
organizatorem co dwa lata konferencji 
ogólnopolskiej dotyczącej zagadnień dy-
daktycznych na uczelniach. Właśnie za rok 
uczestnicy trzeciej już konferencji zajmą się 
problemami jakości kształcenia.

Jak kształcić fachowców 
dla budownictwa?

tetu Skanskiej, zburzyli spokój na sali, zakłócili 
niektórym uczestnikom dobre samopoczucie.

W wypowiedzi w podobnym tonie, okra-
szonej przez prezesa PZITB Wiktora Piwkow-
skiego, alarmistycznymi oraz dramatycznymi 
i prowokacyjnymi przestrogami, wezwaniami 
o wyciągniecie wniosków z raportu – song 
protestu w sprawie kadr budowlanych, odbi-
jały się wszystkie dotychczasowe niekorzystne 
zjawiska w budownictwie. Już nie tylko brakuje 
inżynierów i techników, choćby do pełnienia 
funkcji kierowników budów, ale fachowców 
w podstawowych zawodach tej branży – cieśli, 
betoniarzy - zbrojarzy i dekarzy. 

Już to świadczy najlepiej, że o sprawach 
kadrowych w budownictwie powinni przede 
wszystkim mówić pracodawcy, kierownicy bu-
dów, projektanci oraz absolwenci uczelni i tech-
ników, bo to ich dotyczą wieloletnie przymiarki 
do przemodelowania systemu kształcenia fa-
chowców budownictwa. A tych przedstawicieli 
grono było nieliczne lub w cale w Krynicy.

Podczas konferencji były też akcenty kie-
leckie. Prof. Zbigniew Rusin przedstawił za-
gadnienia edukacji inżynierów w porównaniu 
z duńskim systemem PBL.W gronie przewod-
niczących poszczególnych sesji konferencji 
byli m.in. prof. Z. Rusin, prof. Jerzy Piotrowski, 
prof. Zbigniew Kowal (w części naukowo – ba-
dawczej), dyrektor Roman Mikina, wiceprezes 
L.Chodor, natomiast sekretarzami byli pra-
cownicy Politechniki Świętokrzyskiej. Kielecka 
uczelnia była tym razem gospodarzem i organi-
zatorem obrad.

W uroczystej gali na otwarciu swe wystą-
pienie miał generalny sponsor 55 konferencji 
krynickiej, dr Jarosław Mucha, prezes Chodor 
Projekt w Kielcach.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
Izby – Julian Kołosowski,Andrzej Pieniążek, 
Wojciech Płaza, dr Stefan Szałkowski. Był tak-
że m. in. prezes Farta Mirosław Szczukiewicz, 
sponsor konferencji.

KONFERENCJA W KRYNICY



134/2009 Biuletyn Świętokrzyski

Uniwersytet Skanska
Po co wam to było?
- Przy porządkowani struktur organiza-

cyjnych przed laty, okazało się, że w Skanska 
SA funkcjonuje ponad 20 + rm, często auto-
nomicznych, które w przeszłości ze sobą ry-
walizowały, a w wyniku zmian właścicielskich 
w poprzednich latach, znalazły się w jednej 
korporacyjnej grupie kapitałowej. Stanęliśmy 
przed problemem, w jaki sposób z tej ponad 
pięciotysięcznej rzeszy pracowników w kra-
ju, stworzyć skonsolidowaną społeczność + r-
my, która będzie myślała i działała podobnie, 

z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
i środowiskowej różnorodności, zapewniając 
także możliwości rozwoju pracownikom. 

Stąd koncepcja uniwersytetu?
- Uznaliśmy, że najlepszym sposobem bę-

dzie zorganizowanie cyklu szkoleń obejmują-
cych praktycznie wszystkie dziedziny działal-
ności i wszystkich zatrudnionych. Nazwaliśmy 
to Uniwersytetem Skanska. Wywołało to prze-
różne reakcje. No bo jak to, budowlaniec z po-
nad 20-letnim stażem, jedzie na szkolenie w za-
kresie sztuki prezentacji? Po co mu to ?Albo 
do czego potrzebna jest budowlańcowi sztuka 
negocjacji, język, prawo i rozwiązywanie kazu-
sów prawnych, wystrzeganie się działań mogą-
cych zostać zakwali+ kowanych do tzw. zmowy 
kartelowej, o korupcji, etyce zawodowej. Mniej 
zastrzeżeń było do tematyki zawodowej, bhp.

Życie pogodziło wszystkich?
- Jak to zwykle bywa, entuzjaści byli zadowo-

leni, stali się orędownikami szkoleń, a nieliczni 
sceptycy, po pewnym czasie z ochotą uczestni-
czyli w zajęciach uniwersytetu. Na pewno przy-
czyniła się do tego dobra organizacja szkoleń, 
ich przygotowanie, świetne warunki, no i inte-
resujący wykładowcy, nie zanudzający na zaję-
ciach. Konwencja zajęć z oderwaniem od pracy, 
pozwalała dodatkowo na olbrzymią szansę zin-
tegrowania się pracowników Skanskiej, przyjeż-
dżających z różnych regionów kraju.

I tak się stało?
 - Może nie od razu, ale z upływem czasu 

pracownicy odczuwali korzyści ze szkoleń, 
często w drobnych sprawach, do których 
przez lata nie przykładali wagi. Np. po zaję-
ciach z biznesowego savoir- vivru , zwrócili 
uwagę na sposób bycia, zachowania, nosze-
nia odpowiedniego paska do spodni garni-
turu, czy krawata o właściwej długości, albo 
na dobór koloru skarpet lub stosownego ze-
garka. A to są istotne sprawy w biznesie i dla 
wizerunku budowlańca. Sztuka negocjacji 
uczyła nas – bo kierownictwo też uczest-
niczyło w tych szkoleniach – umiejętnego 
formułowania problemu, a przede wszyst-
kim uważnego i uprzejmego wysłuchania 
drugiej strony.

Co dalej?
- Uniwersytet działa, pojawiają się nowe 

tematy, przychodzą do nas nowi pracowni-
cy, jest co robić. Musieliśmy się nauczyć 
tego, czego nie poznaliśmy w szkole czy 
na uczelni. Mówiłem o tym na konferencji 
w Krynicy, m.in. o potrzebie uczenia stu-
dentów umiejętności prezentacji, sporzą-
dzania notatek, negocjacji i najważniejszej 
sprawy, otwartości i umiejętności tworze-
nia grup zadaniowych i pracy w zespole.

Życie to potwierdza?
- Podczas kontaktów z przedstawicielami 

+ rm zagranicznych, przekonujemy się o ko-
nieczności permanentnej nauki języków ob-
cych, głownie angielskiego. Dotyczy to rów-
nież nauki komunikacji, szczególnie obecnie, 
gdy komunikowanie odbywa się poprzez 
nowoczesną infrastrukturę, np. wideo konfe-
rencje, Internet, maile.

Pana wystąpienie w Krynicy, człowie-
ka z biura projektowego, wywołało sporo 
zamieszania.

- Przez lata śledziłem w literaturze świato-
wej doniesienia o zmianach w procesach dy-
daktycznych, poznałem podczas wyjazdów 
systemy nauczania na wielu uniwersytetach 
technicznych. Jeszcze w latach 90. będąc pro-
dziekanem ds. dydaktyki , uczestniczyłem we 

wprowadzanej przez rektora Andrzeja Ne-
imitza, reorganizacji dydaktyki, programów 
nauczania, podziału godzin. Stąd sentyment 
do politechniki oraz do konferencji krynickiej, 
w której nie raz uczestniczyłem, były też refe-
raty i artykuły. Dlatego w dyskusji jak kształ-
cić studentów wydaje mi się, że mam coś do 
powiedzenia – mówi dr inż. Leszek Chodor, 
wiceprezes Chodor Projekt w Kielcach. 

 Proszę, co?
 - Sprawa jest prosta. W naszym biurze 

zatrudniamy liczną grupę inżynierów, wielu 
z nich po naszej kieleckiej politechnice, więc 
interesujemy się przygotowaniem absol-
wentów do pracy projektowej. Przy każdym 
naborze chcemy zatrudniać najlepszych, nie 
tylko z Kielc ale z innych uczelni kraju. Dla-
tego postanowiłem po długich przygotowa-

niach i wybraniu metodologi, przedstawić 
wnioski wynikające z ankiety przeprowa-
dzonej wśród naszych pracowników – inży-
nierów praktyków, którzy pokończyli studia 
kilka lat temu. Pracując w elitarnym biurze, 
a takie u nas jest, wiedzą, co młodym inży-
nierom jest potrzebne, a czego nie otrzymują 
wychodząc z uczelni.

 Jak to odebrali słuchający ?
 - Wydaje mi się, że mój referat ich poru-

szył, zmusił do reakcji, o której przekonałem 
się już w kuluarach krynickiej konferencji jak 
i później z licznych rozmów w ostatnich ty-
godniach. Referat był najczęściej cytowany 
w dyskusji, także w części ogólnej konferen-
cji, przy okazji mojego wystąpienia nauko-
wego. Sadzę, że zostanie wykorzystany, bo 
stanowi on przysłowiowe biblijne zasianie 
ziarna. Pierwsze efekty są, bowiem doszły 
mnie słuchy, że mówi się o nim w resorcie. 
Mimo, iż kurz po konferencji opadł, sprawa 
kształcenia studentów żyje. To dobrze…

Inżynier potrzebuje...

ROZMOWA Z ROMANEM MIKINĄ, DYREKTOREM KIELECKIEGO ODDZIAŁU BUDOW-
NICTWA OGÓLNEGO SKANSKA SA

PO KONFERENCJI
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- Wygranie przetargu nie było dla nas zaskoczeniem, do realizacji takiej budowy przy-
gotowywaliśmy się od dwóch lat, uzupełniając sprzęt, modernizując obiekty i wytwórnie 
mas bitumicznych. Zakupiliśmy kopalnię kamienia, w której pracowały niektóre maszy-
ny wykorzystywane na co dzień na drogach. Mieliśmy skompletowaną od lat doświad-
czoną kadrę pracowników, operatorów i fachowców drogowych. Przyjęliśmy jednego 
pracownika do grupy kierowniczej i to wszystko – mówi Mirosław Szczukiewicz, 
prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „FART” w Kielcach.

Konkurencja z Kielc

Budowa drogi nr 73 z Kielc do Cedziny, 
to - jak mówi się w środowisku drogowców- 
inwestycja z górnej półki, wartość jej bowiem  
przekracza 285 mln. Już sam fakt wygrania 
przetargu spowodował, że kieleckim „Far-
tem” interesują się inwestorzy w innych re-
gionach kraju, natomiast + rmy wykonawcze 
musiały przyjąć do wiadomości, że do grona 
pretendentów o duże zlecenia, doszło konku-
rencyjne przedsiębiorstwo z Kielc. Tym bar-
dziej, że „Fart” inwestycję tę realizuje w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj”, w konsorcjum 
wykonawczym jest także kielecki „Fardub 
Consulting”, zajmujący się projektowaniem 
odcinka miejskiego tej trasy, co wyraźnie do-
daje atutów kieleckim drogowcom. 

 - Ryzyko oczywiście było, ale do momentu 
podpisania umowy. Teraz pozostaje realizacja. 
Jest to spore przedsięwzięcie, pierwsze w regio-

nie o takiej wartości,  realizowane w komple-
mentarnym systemie – projekt + budowa. 
Doświadczenia, które teraz zebraliśmy, wyko-
rzystamy przy następnych tego typu budowach, 
pomogą nam także w lepszym  zrozumieniu 
zjawisk występujących w tradycyjnym systemie 
budowania dróg. Jest to najlepsza i najefektyw-
niejsza metoda kształcenia poprzez kontakt 
z naukowcami politechniki, zdobywanie wie-
dzy i doświadczenia w kojarzeniu projekto-
wania i budowania. Pracownicy dostrzegli też 
swoją szansę, wielu chce pracować przy tej dro-
dze, zdobyć praktykę i zaspokoić swe ambicje 
rozwoju zawodowego.

Trudno się dziwić, jeśli na budowie do 
Cedzyny jest taka różnorodność obiektów, 
jakiej nie spotka się na innych inwestycjach, 
bowiem są do wykonania nie tylko drogi - 
główna i poboczne, dojazdowe- ale i wiaduk-

ty, kładki, przepusty, sporej wielkości most, 
i na dodatek tunel pod ruchliwym skrzyżo-
waniem w Kielcach. Do kompletu brakuje 
estakady i wiaduktu kolejowego.

Dla kierowców śmigających drogą przez 
Cedzynę, najbardziej widoczny jest budowa-
ny most na Lubrzance. Trzeci konsorcjant, 
czyli „Mosty” Łódź , realizuje ten obiekt bar-
dzo sprawnie.

-Moim zdaniem, nawet wspaniale. Po wstęp-
nych uzgodnieniach nie ma żadnych problemów, 
ekipy „Mostów” pracują  płynnie i systematycznie, 
bez opóźnień, jakbyśmy stanowili jedną wspólną 
organizację. To synonim dojrzałości biznesowej 
i bogatego doświadczenia pracowników łódzkiej 
1 rmy, która wykonuje prace wartości ok. 20 proc. 
całego kontraktu.

Innych obserwatorów – kibicujących wyko-
nawcom, zaskakują ogromne masy ziemi, którą 
trzeba przemieścić, wywieźć lub wykorzystać 
w innych miejscach budowanej trasy. Cięża-
rówki uwijają się po ciężkim terenie, co w pełni 
oddaje rytm pracy na tej sporej budowie.

Kierowcy chwalą wjazd do Kielc
Już po kilku tygodniach eksplo-
atacji zmodernizowanego odcinka 
trasy S7 Wiśniówka– Występa, 
kierowcy chwalą nowe rozwiązania 
drogowe, ale są już myślami o na-
stępnych kilometrach nowoczesnej 
„ekspressówki” – do Skarżyska 
i dalej do Radomia.

O przyszłych rozwiązaniach mówili go-
ście, którzy przybyli do Kajetanowa na uro-
czyste otwarcie Węzła „Kielce – Północ”, m.in. 
wiceminister infrastruktury Patrycja Woliń-
ska – Bartkiewicz oraz dyrektor generalny 
Dróg Krajowych i Autostrad, Lech Witecki.

Dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA 
Ewa Sayor, potwierdziła optymistyczne zapo-
wiedzi, że jeszcze w tym roku rozpisane zosta-
ną przetargi na wykonanie odcinka Skarżysko 
– granica województwa mazowieckiego oraz 
na rozbudowę obwodnicy kieleckiej.

Podczas spotkania w Kajetanowie, któ-
re odbywało się przy klaksonach i trąbkach 
z samochodów przejeżdżających nową trasą, 
była symboliczna wstęga, okazjonalny obelisk 
kamienny z racji wykonania tej inwestycji, tra-
dycyjne poświecenie drogi przez proboszcza 
miejscowej para+ i, a także padło wiele cie-

płych słów pod adresem instytucji i osób, któ-
re przyczyniły się do przygotowania i zrealizo-
wania inwestycji. Chętnych do wspominania 
zasług nie brakowało, najmniej – co już jest 
zwyczajem w regionie – mówiono o ludziach 
na co dzień pracujących na budowie…

Warto wybrać się na przejażdżkę do Wi-
śniówki, Kajetanowa, Barczy i Występy, by po-
znać wszelkie tajniki rozwiązania ruchu na tym 
odcinku S7oraz trasy dojazdowej do Kielc nr 73.

NA DROGACH
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SEKA S.A. ODDZIAŁ KIELCE oraz Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

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 za-
gadnienia: zapoznanie się z programem, 
funkcjonalność, menu, skróty klawiaturo-
we, 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.

Szczegóły dotyczące bezpłatnego udziału oraz zapisy:

SEKA S.A. Oddział Kielce

www.efs.seka.pl

041/366-05-82

kielce@seka.pl

Dla Firm istnieje możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w siedzibie Przedsiębiorcy
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ANDRZEJ MICHNO

Wiedza i pomysły
Tuż po studiach wylądowałem w Hucie 

Lenina, gdzie w natłoku inwestycyjnym oraz 
potężnej ilości + rm wykonawczych, na budo-
wach kilku obiektów zdobyłem prawdziwe 
ostrogi budowlańca. Natomiast szczycę się,że 
później skierowano mnie, młodego inżyniera, 
a jednocześnie kibica krakowskiego klubu, na 
kierownika robót przy modernizacji stadionu 
Cracovii, na którym spłonęły wówczas stare 
drewniane trybuny wokół boiska i dawnego 
betonowego toru kolarskiego.

Wróciłem do Kielc i pierwsze kroki skiero-
wałem do Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, 
jako że dyplom robiłem z mostów. Ponieważ 
chcieli mnie „rzucić” do Skoczowa w Beskidy, 
więc ze względów rodzinnych zatrudniłem się 
KPRI, z pomocą kolegi, który był tam kierow-
nikiem grupy robót. Dostałem do prowadzenia 
roboty, m.in. przy bocznicy kolejowej do Spo-
łem i dla + rmy w Wolicy, magistralę wodociągo-
wą od Jesionowej do 1 Maja. 

Cały czas ciągnęło mnie do projektowania 
i na szczęście nadarzyła się okazja pracy w „Wo-
dociągach”, jako szef działu technicznego. Przy-
jął mnie dyrektor Tadeusz Sielecki, doskonały 
fachowiec, który przybył do Kielc z Nowej Huty. 
Była to bardzo ciekawa praca dla mnie, bowiem 
w okresie końca lat 60. i początku 70., nastąpił 
w Kielcach boom inwestycyjny, powstawały 
najważniejsze dla rozwoju miasta inwestycje, 
związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowa-
dzeniem ścieków. Dotychczasowe ujęcia na 
Biesagu, Białogonie i na górze Stokowej, nie 
były w stanie zaspokoić potrzeb rozwijającego 
się miasta. Stąd zrodził się pomysł doprowadze-
nia wody z Czarnej Nidy z Morawicy. Tysiąc li-
trów na sekundę miało płynąć i taki zapis znalazł 
się w planie rozwoju Kielc z 1966. Później uzna-
no to za mało realne, więc rozpoczęła się rozbu-

dowa ujęć białogońskich oraz budowa nowych 
ujęć w Zagnańsku, dla których uczestniczyłem 
w przygotowaniu projektów i dokumentacji, 
nadzorowałem prace wykonawcze i brałem 
udział w odbiorach inwestycji. 

Jako jeden z trzech osób, przeszedłem też 
całą trasę kolektora ściekowego o średnicy 
2 metrów, od Słowika do oczyszczalni w Sit-
kówce, dla sprawdzenia szczelności i jakości 
wykonania.

W 1974 arch. Andrzej Strzelecki zapro-
ponował mi przejście do swojej pracowni 
i udział w zespole opracowującym kolejny 
plan przestrzennego zagospodarowania dla 
Kielc. To było bardzo ambitne przedsięwzię-
cie, odpowiadałem za sporą część dokumen-
tacji, ogromny wysiłek, ale poradziłem sobie, 
dzięki doświadczeniu i wiedzy praktycznej, 
a szczególnie dokładnemu rozeznaniu w sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej, jej funkcjo-
nowaniu i systemu pracy urządzeń. W tym 
czasie opracowywałem wiele mniejszych 
projektów, osiedli, ujęć lokalnych.

Byłem autorem koncepcji ujęcia wody 
w Brzegach, utworzenia tzw. morza chęcińskie-
go i budowy magistrali przesyłowej o średnicy 
1200 mm do zakładów tzw. Białego Zagłębia, 
czyli Cementowni Nowiny I i II, Fabryki Tlen-
ku Glinu, których zapotrzebowanie określano 
na 4,5 m3 na sekundę! Przewidziane było roz-
gałęzienie w Nowinach, bowiem cześć wody 
z Brzegów miało tra+ ć do Kielc. 

Później konieczne były korekty, bowiem 
jeśli w latach 70.-80. miasto zużywało 80 tys.
m3 wody na dobę, w tym przemysł pobierał 60 
proc, to w dekadzie lat 90., zapotrzebowanie 
spadło do 40 tys m3, niektóre zakłady upadły, 
inne zmniejszyły lub zmieniły pro+ l produkcji 
i woda nie była im tak potrzebna.

I tak przez 30 lat planowałem i programowa-
łem, jako fachowiec przestrzennego zagospo-
darowania miasta, w dziedzinie infrastruktury 
technicznej. To nie były same koncepcje i syste-
my, ale konkretne ważne instalacje energetycz-
ne, teletechniczne, gazowe, wodno-kanalizacyj-
ne. Opracowywałem plany i operaty dla miast 
i gmin, m.in. dla ówczesnego województwa tar-
nobrzeskiego, Połańca, Opatowa, plany szcze-
gółowe i koreferaty dla Sandomierza, Kielc.

Guru planowania? Może i tak , ale zawdzię-
czam to doświadczeniu i upartości w uzupełnia-
niu wiedzy i szukaniu nowinek technicznych. 
Doceniano moją wiedzę i pomysły.

Wszystko co założyliśmy w planach się 
sprawdziło, zostało zrealizowane do końca. Dziś 
infrastruktura techniczna służy mieszkańcom 
Kielc. Nie ma kłopotów z wodą, ściekami ( 
poza koniecznością ich lepszego oczyszczania 
ze względu na wymogi UE ), energią, gazem, 
telefonami. Nawet w dziedzinie mi dalekiej, 
komunikacji, powstał w latach 70. i 80., główny 
szkielet ulic dwujezdniowych, Al. IX Wieków, 
Tarnowska, Solidarności, Żelazna, Czarnow-
ska, Warszawska, Jesionowa i Świętokrzyska, 
który służy kierowcom do dziś.

Nadal jestem aktywny, współpracuję z pra-
cowniami urbanistycznymi, opracowuję plany 
przestrzennego zagospodarowania dla miast 
i gmin, jestem członkiem komisji urbanistycz-
no - architektonicznych w kilku miastach.

W Kielcach? Nikt nie pyta mnie o zda-
nie, opinie, widocznie moja skarbnica wiedzy 
o mieście jest nikomu niepotrzebna.

ANDRZEJ MICHNO, absolwent Politechniki Krakowskiej, wydziału budownictwa wodnego i śródlądowego, specjalista projektowania i budownic-
twa obiektów hydrotechnicznych. Fachowiec od sieci wodnych i kanalizacyjnych, uczestniczył jako specjalista infrastruktury technicznej w pracach 
zespołu autorskiego pracowni urbanistycznej miasta, kierowanej wówczas przez arch.Andrzeja Strzeleckiego. Do dziś wspomina nagrodę państwo-
wą III stopnia, jaką wspólnie odbierali w stolicy w 1977 za plan przestrzennego zagospodarowania Kielc.

Jak dowiadujemy się, będzie nowy kie-
runek studiów na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Świę-
tokrzyskiej. – Jest opracowany plan, jeśli 
wniosek uczelni zostanie zatwierdzony, to 
najwcześniej można mówić o roku 2011 na 
wprowadzenie tej niespodzianki – mówi 
prof. Jerzy Piotrowski, dziekan wydziału.

Niespodzianka na politechnice?
Natomiast będą studia drugiego stopnia 

architektury. Przygotowania przebiegają bez 
kłopotów, uczelnia bowiem musi pozyskać 
odpowiednią kadrę pracowników nauko-
wych. Dziekan J. Piotrowski zapewnił, że 
na-pewno nie dojdzie do sytuacji, w której 
pierwsi studenci skończą studia, a nie będzie 
uruchomiony cykl II stopnia.

W tym roku przyjęto 65 nowych studen-
tów na pierwszy rok architektury, największy 
„odsiew” nastąpił po egzaminie z rysunku. 
Wśród nowo przyjętych są studenci  z wielu 
odległych rejonów kraju, Białystok, Gdańsk, 
Rzeszów, Warszawa, a nawet Zakopane. 
Świadczy to ,że architektura kielecka znana 
jest wśród młodych ludzi w kraju.
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AMBASADOR I NOBLISTA
Tradycyjną wstęgę na otwarciu Centrum 

Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo- 
Stara Wieś” przecinał samurajskim mieczem, 
honorowy patron imprezy, były prezydent 
RP, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Lech 
Wałęsa w obecności ambasadora Japonii 
w Polsce Yuichi Kusomoto oraz prezydenta 
Międzynarodowej Federacji Karate Trady-
cyjnego, Richarda Jorgensena.

- Kiedyś podczas strajku w stoczni na pytanie 
co tu robimy, powiedziałem że chcemy budować 
drugą Japonię. Dojo jest przykładem realizacji tej 
idei - powiedział L.Wałęsa i zasadził w Starej Wsi 
jedno z ośmiu drzew. Otrzymał też honorowy 
czarny pas, najwyższe wyróżnienie międzyna-
rodowej federacji tego sportu.

Ośrodek zyskał miano „Małej Japonii 
w Polsce”. – Jest on symbolem dobrej woli i wiel-
kiej sympatii pomiędzy naszymi narodami. 
Jestem dumny, że mój kraj mógł uczestniczyć 
w przeniesieniu ducha Japonii do Polski - powie-
dział ambasador Y.Kusomoto.

Ośrodek zbudowany na wzorach architek-
tury japońskiej, oprócz sportu ma także przy-
bliżać zżne formy kultury wschodniej, poezję, 
kaligra+ e, ikebanę, origami, bonsai. Jest także 
miejsce na galerie fotogra+ i i malarstwa. ”Dojo 
– Stara Wieś” jest drugim japońskim ośrod-
kiem w Polsce po Centrum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha” w Krakowie.

- Studenci powinni przede wszystkim odby-
wać miesięczne praktyki wakacyjne po każdym 
roku studiów oraz w czasie nauki, jeden dzień w 
miesiącu być na budowie lub w biurze projektów. 
To im pozwoli w minimalnym stopniu poznać 
proces budowlany, funkcjonowanie zespołów 
pracowniczych na budowie, organizację pracy, 
a nawet podpatrzyć metody czy technologie – 
twierdzi Wiesław Milcarz, prezes kieleckiej 
spółki Condite, doświadczony wieloletni bu-
dowlaniec. – Natomiast uczelnia musi rozwa-
żyć podjęcie specjalizacji przyszłych inżynierów. 
Nie wszyscy mają predyspozycje do pełnienia 
funkcji na placu budowy, są zwolennicy projek-
towania czy zarządzania eksploatacją dróg lub 
obiektów. Inną sprawą, wynikającą z rozmów 
z praktykantami w naszej 1 rmie, jest program 
studiów, ilość przedmiotów i godzin przeznaczo-

Pracownicy jędrzejowskiego Kartela mie-
li powody do satysfakcji, gdy w październiko-
wą sobotę do Starej Wsi koło Przedborza, 
przybyli liczni goście na otwarcie Centrum 
Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo”. Po 
czterech latach budowania centrum – wspól-
nie m.in. z kielecką + rmą Walczyk – mogli 
spokojnie przyjmować gratulacje i podzięko-
wania za dobrze wykonane roboty i oddanie 
obiektów do użytku.

- Było to karkołomne przedsięwzięcie, przyję-
liśmy to zdanie, zdając sobie sprawę, że budujemy 
bardzo ważny ośrodek, wręcz świątynię sportów 
i sztuk walki w terenie górzystym, bez żadnej in-
D astruktury i bez jakiegokolwiek dojazdu dla sa-
mochodów technologicznych budowy. Wymagania 
inwestora,  przestrzegania projektu respektującego 
tradycje budownictwa japońskiego, zagospoda-
rowania i wykończenia terenu jak i zastosowania 
oryginalnych elementów budowlanych sprowadza-
nych z Kraju Wiśni sprawiły, że nasi pracownicy 
traktowali tę budowę ambicjonalnie i prestiżowo. 

Mała Japonia w Polsce
I zrobili to wspaniale. To ich duży sukces – powie-
dział Henryk Abramowski, prezes Kartela.

Podczas uroczystego otwarcia, dyrektor 
Tomasz Sękiewicz z Kartela odebrał podzię-
kowania dla + rmy za wybudowanie ośrodka 
oraz pamiątkową mozaikę japońską (na zdję-
ciu pierwszy z prawej).

Zakres inwestycji obejmował m.in. w części 
japońskiej - hale DOJO w technologii żelbeto-
wo-murowo – stalowej, pokrytą dachówką 
japońską, wyposażony dodatkowo w jakuzi, 
pompy ciepła, układ solarny. 16 domków noc-
legowych w stylu japońskim, krytych także 
dachówką japońską z wszystkimi instalacjami, 
ogrzewanych su+ towymi matami grzewczy-
mi, budynek odnowy biologicznej, siłownie, 
spory obiekt stołówki. W części polskiej, osa-
dę góralską tworzą chata, wozownia, karczma 
i stajnia, zbudowane z bali drewnianych. Cen-
trum ma sieć kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gową, biologiczną oczyszczalnię ścieków, sta-
cje trafo, zbiornik dwupoziomowy p.poż.

Jak szkolić? nych na zagadnienia konstrukcyjne oraz prak-
tyczne i technologiczne.

Natomiast nie przekonuje mnie podział stu-
diów na I i II stopnia, jak i przeznaczanie absol-
wentów” krótszej” nauki do wykonawstwa, a tych 
z tytułem mgr do np. projektowania czy do pracy 
naukowej. Sam zaliczyłem pełne studia i nie znaj-
duję argumentów na skracanie nauki, choć przy-
znaję, że w wielu 1 rmach może brakować inży-
nierów. Condite nie ma z tym problemów. Mamy 
dobrą markę i sami absolwenci do nas przychodzą, 
niektórzy jeszcze na studiach podejmowali pracę 
czy praktykę. Okazywało się, że nie wszyscy się do 
takiej roboty na budowie nadawali i odchodzili.

Jeśli idzie o techników, to mamy takich pracow-
ników z tzw. dawnego okresu, doświadczonych i w 
pełni odpowiedzialnych budowlańców. Młodych nie 
ma, więc na stanowiska średniej kadry kierowniczej 
– majstrów, kierowników robót, przyjmujemy mło-
dych inżynierów, umożliwiamy im tym samym zdo-
bycie praktyki i później uprawnień budowlanych.

Z udziałem drogowców świętokrzyskiego 
i podkarpackiego oraz projektantów z „Schu-
essler-Plan” odbyła się wstępna prezentacja 
czterech wariantów połączenia przez Wisłę 
Staszowa i Połańca  z Mielcem. O wyborze 
zadecydują konsultacje ze starostwami. Koszt 
tej inwestycji określa się na ok.560 mln.

W spotkaniu uczestniczyli marszałkowie 
regionu - Adam Jarubas i Zdzisław Wrzałka 
(nie dojechał marszałek podkarpackiego).

Do Połańca bliżej…
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Zbyt duża zawartość szkodliwych sub-
stancji w mieszkaniu ma negatywny wpływ 
na zdrowie użytkownika - bóle głowy, uczu-
cie zmęczenia czy choroby dróg oddecho-
wych. Ponadto nagromadzenie pary wodnej 
to zaparowane szyby, wilgotne ściany oraz 
zagrzybienie konstrukcji budynku.

CO TO JEST WENTYLACJA?
Wentylacja to zorganizowany proces wy-
miany powietrza zanieczyszczonego na 
świeże. Założeniem normy jest to, że świeże 
powietrze dostaje się do pomieszczeń tzw. 
„czystych” (pokoi). Nasyca się zanieczysz-
czeniami i przez nieszczelności w stolarce 
wewnętrznej (podcięcia drzwi pokoi, kratki 
w drzwiach do łazienki i toalety) przepływa 
w stronę kratek wentylacyjnych znajdują-
cych się w kuchni, łazience, WC lub gardero-
bie. Stąd za pomocą kanałów wentylacyjnych 
jest odprowadzane na zewnątrz.

Najczęściej stosowaną w budownictwie 
mieszkaniowym jest instalacja wentylacji 
naturalnej. W jej skład wchodzą kanały indy-
widualne lub zbiorcze, przez które powietrze 
odprowadzane jest z pomieszczeń. Siłą na-
pędową takiej instalacji jest różnica ciśnień 
na zewnątrz i wewnątrz budynku. Jest ona 
powodowana dwoma czynnikami: różnicą 
temperatur powietrza zewnętrznego i we-
wnętrznego oraz siłą i kierunkiem wiatru. 
Drugi czynnik jest przypadkowy i bardzo 
często nieprzewidywalny, niejednokrotnie 
może on utrudniać naturalny ciąg komino-
wy a często powodować ciąg odwrotny. Siła 
ciągu uzależniona jest także od wysokości 
budynku a dokładniej od odległości w pionie 
wlotu do kanału (kratka w mieszkaniu) do 
wylotu komina ponad dachem. W takich wa-
runkach różnica ciśnień w pomieszczeniach 
położonych na pierwszej kondygnacji może 
być kilkukrotnie większa niż na kondygna-
cjach wyższych. Biorąc pod uwagę powyższe 
fakty można stwierdzić jednoznacznie, że 
wentylacja naturalna, nawet zaprojektowana 
i wykonana prawidłowo, nie jest w  stanie 
zapewnić odpowiedniej wymiany powietrza 
w ciągu całego roku.

Skutki braku wentylacji
OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ NISKOCIŚNIENIOWEJ (HYBRYDOWEJ) MIESZKAŃ

Brak wymiany powietrza powoduje nagromadzenie zanieczyszczeń, które w znacznym 
stopniu utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przebywanie w danym pomieszczeniu. 
Najbardziej szkodliwymi związkami, których nadmiar wpływa negatywnie na samo-
poczucie użytkownika oraz stan techniczny budynku są dwutlenek węgla i para wod-
na. Poziom obydwu tych substancji jest ściśle związany z przebywaniem i aktywnością 
człowieka w pomieszczeniu. Dwutlenek węgla jest wydzielany do otoczenia w procesie 
oddychania, natomiast para wodna, oprócz procesów oddychania i pocenia się, także 
podczas zwykłych czynności jak gotowanie, pranie, suszenie czy kąpiel.

Przełomem w stosunku do instalacji 
wentylacji naturalnej jest zastosowanie ni-
skociśnieniowej nasady wyciągowej (hybry-
dowej), połączonej siecią przewodów z krat-
kami wentylacyjnymi w poszczególnych 
mieszkaniach i usuwającej zużyte powietrze 
z pomieszczeń (wentylacja mechaniczna 
wyciągowa niskociśnieniowa - hybrydowa). 
Takie rozwiązanie uniezależnia użytkowni-
ków od warunków atmosferycznych w szcze-
gólności od niestabilności ciągu naturalnego. 
Dzięki nasadzie wyciągowej narzucone zo-
staje wymagane podciśnienie i utrzymywany 
tym samym określony wydatek usuwanego 
powietrza. Zastosowanie wentylacji mecha-
nicznej wyciągowej - hybrydowej, niezależnie 
od pory roku i warunków atmosferycznych, 
zabezpieczy wentylowane pomieszczenia 
przed zawilgoceniem i zagrzybieniem wyni-
kającym z dużej wilgotności technologicznej 
(wilgoć w materiałach budowlanych i wy-
kończeniowych) oraz użytkowej (wilgoć 
emitowana przez człowieka i czynności zwią-
zane z jego aktywnością), a także przed in-
nymi, równie uciążliwymi konsekwencjami 
złej wentylacji (np. wyziębianie pomieszczeń 
łazienek poprzez ciąg zwrotny w przewodzie 
wentylacyjnym).

MECHANICZNA WENTYLACJA 
(HYBRYDOWA) HIGROSTEROWANA
Wentylacja jest często oceniana jako odpowie-
dzialna za straty ciepła w mieszkaniu (aż do 
50%). O ile opinia ta odnosi się do większości 
klasycznych systemów wentylacji półmecha-
nicznych nie jest prawdziwa w przypadku sys-
temu higrosterowanego opracowanego przez 
+ rmę AERECO. System AERECO pozwala 
dostosować wentylację do potrzeb mieszkań-
ców i w ten sposób wentylować tylko wówczas, 
gdy jest to konieczne. Pokoje w mieszkaniu 
nieużywane lub z małą ilością przebywających 
osób będą wietrzone mniej niż te, w których 
znajduje się więcej osób lub gdzie odbywają 
się zwykłe domowe czynności (gotowanie, 
pranie, suszenie oraz inne). W ten sposób 
ciepło zostaje zachowane i nie ma niepotrzeb-
nych strat energii na bezproduktywne pod-

grzewanie nadmiernie wywiewanego powie-
trza w pustych pomieszczeniach. Wentylując 
w pierwszej kolejności pomieszczenia, które 
tego wymagają, elementy higrosterowane sys-
temu AERECO przyczyniają się wyraźnie do 
polepszenia jakości powietrza w mieszkaniu. 
Wzrost wilgotności powietrza powstały w wy-
niku oddychania i działalności ludzkiej, takiej 
jak gotowanie czy prysznic może powodować 
nadmierną kondensację pary wodnej, która 
bez odpowiedniej i szybkiej wentylacji stwa-
rza warunki do rozwoju pleśni. Dostosowanie 
wentylacji do potrzeb w pomieszczeniu po-
woduje większe natężenie przepływu powie-
trza wówczas, gdy istnieje ryzyko kondensacji 
(gdy poziom wilgotności względnej wzrasta 
zarówno nawiewniki jak i kratki wyciągowe 
z higrosterowaniem zwiększają stopień otwar-
cia przepustnic). Zwiększone natężenie prze-
pływu powietrza usuwa niszczący nadmiar 
pary wodnej z mieszkania.

System mechanicznej niskociśnieniowej 
(hybrydowej) wentylacji higrosterowanej 
AERECO składa się z trzech podstawowych 
elementów: nawiewników zapewniających 
dopływ odpowiedniej ilości świeżego powie-
trza do pomieszczeń, kratek wyciągowych re-
gulujących strumień powietrza wywiewanego 
z mieszkania oraz niskociśnieniowych nasad 
wyciągowych (hybrydowych) zapewniają-
cych odpowiednie podciśnienie powietrza 
w przewodach wentylacyjnych wywiewnych.

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej 
zasadami wentylacji (napływ powietrza do 
pomieszczeń o względnie małym zanieczysz-
czeniu, wyciąg natomiast z pomieszczeń 
o zanieczyszczeniu większym) istnieje reguła 
rozmieszczania poszczególnych elementów 
w mieszkaniu, której należy ściśle przestrze-
gać. Wg tej reguły nawiewniki umieszcza-
my w pokojach i kuchni, natomiast kratki 
wyciągowe (kanały wywiewne) w kuchni, 
łazience, wc oraz garderobie. Takie rozwią-
zanie gwarantuje nam odpowiednią wenty-
lację wszystkich pomieszczeń i jednocześnie 
zapobiega rozprzestrzenianiu się po całym 
mieszkaniu zanieczyszczeń powstających 
np. w czasie gotowania lub kąpieli. Czujnik 
higroskopijny, zbudowany z 8 taśm wyko-
nanych z poliamidu, zamontowany w każ-
dym elemencie systemu wentylacji higro-
sterowanej, mierzy nieprzerwanie poziom 
wilgotności względnej powietrza w każdym 
pomieszczeniu mieszkania i steruje ilościami 
wilgotności względnej powietrza w każdym 
pomieszczeniu mieszkania i steruje ilościa-
mi przepływającego powietrza. Dokonuje 
to samoczynnie, niezawodnie, z oszczędno-
ścią energii, bez hałasu i ingerencji ze strony 
użytkownika oraz z gwarancją optymalnych 
warunków higienicznych.
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Nawiewniki, mimo niewielkich rozmia-
rów, dostarczają odpowiednie ilości świeżego 
powietrza. Można je instalować w oknach 
drewnianych lub PCV. Działają bez prądu, 
samoczynnie i nie powodują hałasu. W spe-
cjalnych wersjach mogą również posiadać 
współczynnik tłumienia hałasu dobiegające-
go z zewnątrz Dn,e,w nawet o 42 decybele 
(w wersji standardowej współczynnik tłumie-
nia dźwięków zewnętrznych wynosi 33 dB). 

Nawiewniki wyposażone są w czujnik 
mierzący wilgotność względną powietrza 
w pomieszczeniu. Reaguje on na zmienia-
jące się warunki, dostosowując strumień 
przepływającego powietrza do aktualnych 
potrzeb. Przepustnica w nawiewniku jest 
uchylana proporcjonalnie do zawartości 
wilgotności względnej w pomieszczeniu. 
Nawiewniki działają bez przerwy. Im więk-
sza zawartość pary wodnej w pomiesz-
czeniu, tym większy strumień przepływu 
świeżego powietrza.

Kratki wyprowadzają zużyte powietrze 
z mieszkania na zewnątrz. Kratka wyciągo-
wa stosowana przy wentylacji mechanicznej 
wywiewnej niskociśnieniowej (hybrydowej) 
jest połączona poprzez system przewodów 
z nasadą. Kratki, dzięki czujnikowi higrosko-
pijnemu, który steruje otwarciem przepust-
nic w zależności od poziomu wilgotności 
względnej powietrza wewnętrznego, regu-
lują automatyczne natężenie strumienia po-
wietrza wyciąganego z pomieszczenia.

Niskociśnieniowe nasady wyciągowe (hy-
brydowe) zapewniają odpowiednie podci-
śnienie powietrza. Działając 24 h na dobę, przy 
minimalnym zużyciu prądu (max do 18W dla 
jednej nasady), zapewniają wymaganą cyrkula-
cję powietrza. Regulacja natężenia przepływu 
zależy jedynie od kratek wyciągowych, które 
kontrolują stopień otwarcia wylotu powietrza. 
Dzięki odpowiedniej, nowoczesnej konstruk-
cji wentylatora nie istnieje ryzyko przegrzania 
wentylatora przy minimalnym otwarciu kratek.

Budując dom jednorodzinny lub budynek 
wielorodzinny, który dla jego mieszkańców 
ma być azylem od kłopotów dnia codzienne-
go, należy zastanowić się też nad systemem 
wentylacji jaki w tym obiekcie zastosujemy. 
Ma być to system funkcjonalny, łatwy w obsłu-
dze ale jednocześnie spełniający wszystkie wy-
magania związane z prawidłową wentylacją.

Zastosowanie elementów i urządzeń pro-
dukcji AERECO gwarantuje nam osiągnięcie 
w/w celów przy małym nakładzie kosztów 
inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz prac 
wynikających z konserwacji urządzeń. Nisko-
ciśnieniowe nasady kominowe, nawiewniki 
i kratki wywiewne stosowane w instalacji są 
urządzeniami nie wymagającymi od użytkow-
nika szczególnych zabiegów podczas użytko-
wania. Konstrukcja ich zapewnia bezawaryjną 
i bezobsługową pracę przez wiele lat. Małe 
zużycie prądu (pobór mocy elektrycznej jed-
nej nasady jest równy 18W) gwarantuje niskie 
opłaty za energię elektryczną.
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Koncert w KCK zakończył trwające od 
kilku miesięcy obchody 80-lecia „Wodocią-
gów Kieleckich”. Przybyli licznie pracownicy 
oraz emeryci spółki, gospodarze miasta jak 
i przedstawiciele gmin tworzących Międzyg-
minny Związek Wodociągów i Kanalizacji, 
starostwa, a także spółdzielni mieszkaniowych 
i instytucji współpracujących z „Wodociąga-
mi”. Obecni byli również parlamentarzyści 
z regionu. Były więc ciepłe słowa, gratulacje, 
podziękowania i jubileuszowe prezenty.

Wszyscy podkreślali symbiozę tradycji i no-
woczesności w „Wodociągach”, dbania o zaso-
by znakomitej wody kieleckiej jak i rozwijania 
spółki i jej możliwości technologicznych, czego 
przykładem jest obecna rozbudowa i moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w Sitkówce.

Kilkudziesięciu pracowników „WK” otrzy-
mało złote i srebrne medale za długoletnią 
służbę, a wszyscy wysłuchali i obejrzeli występ 
kultowego już „Tercetu egzotycznego”.

Wcześniej podczas mszy koncelebro-
wanej w Bazylice Katedralnej, poświecono 
sztandar + rmowy.

80 LAT „WODOCIĄGÓW”

Co taki wszechstronny specjalista robił 
na ziemi kieleckiej ?

- Zaczynałem w 1957 po przyjeździe ze 
stolicy , jako st. inspektor techniczny w MPRB 
i projektant w Inwestprojekcie, zajmowałem się 
też kierowaniem budowami. Projektowałem 
konstrukcję kościoła w Dwikozach, byłem auto-
rem projektu fundamentów na palach pod cięż-
kie maszyny w zakładach w tym mieście. Wiele 
kłopotów było na budowie „Tęczy” przy Sienkie-
wicza, gdzie torf wymagał specjalnej konstrukcji, 
mój projekt fundamentowania na palach spraw-
dził się i do dziś ten obiekt stoi. Podobnie było 
z pomnikiem przy dworcu kolejowym, gdzie też 
musiałem zastosować palowanie, ze względu na 
trudne podłoże. Natomiast obok katedry, 
zaprojektowałem posadowienie pomni-
ka AK na czterometrowych kolum-
nach - studniach, rzadko stosowanych 
obecnie. To była konieczność, bowiem 
w tym miejscu kiedyś była cerkiew z ka-
takumbami, a po wyburzeniu obiektu, 
materiał jakim zasypano je nie nadawał 
się do fundamentowania.

Mówi się, że miał pan odwagę fe-
rować swoje opinie w skomplikowa-
nych zdarzeniach .

 - Może nie odwagę, ale sporo wie-
dzy i doświadczenia, dlatego otrzy-
mywałem zlecenia na ekspertyzy, 
których inni nie chcieli robić. Tak było 
np. z piętrem wieżowca na Targowej. 
Szło o wytłumienie drgań od ciężkich 
dmuchaw - agregatów wentylacyj-
nych. Zaproponowałem wibroizolato-
ry sprężynowe. W ostrowieckiej hucie 
przyszło mi opiniować, czy na starym 
z 1918 roku fundamencie wykonanym 
na palach, można zamontować szyb-
koobrotową turbinę. Moją ekspertyzę 
zaopiniował pozytywnie doc. Janusz 
Lipiński, ówczesny autor polskiej 
normy dla fundamentów pod 
maszyny przemysłowe.

Po moich badaniach 
gruntu pod kościół w para+ i 
św.Józefa w Skarżysku, 
zaproponowałem wy-
konanie fundamentów 

WYSTAWA W MUZEUM 
- Ekspozycja jest ciekawa, atrakcyjnie 

przygotowana i warta obejrzenia. To kawał 
historii kieleckiego budowania, techniki  oraz 
tworzenia sieci wodnokanalizacyjnej w mie-
ście – powiedział wiceprezes Izby Wojciech 
Płaza po wernisażu wystawy „Wodociągi Kie-
leckie – historia i tradycja” ,jaką do 15 stycznia 
można obejrzeć w Muzeum Historii Kielc.

Jest tam wiele ciekawych eksponatów, do-
kumentów, fotogramów, rury z drewna, uliczny 
zdrój, zawory i stare wodomierze, a także akce-
soria pierwszego wodociągu w Kielcach.

Impreza wypadła okazale, najbardziej zado-
wolony był inicjator, gospodarz i sponsor wy-
stawy, prezes „Wodociągów Kieleckich” poseł 
Henryk Milcarz. Dobry nastrój wśród gości 
stworzył, grający  na fortepianie pracownik ad-
ministracji „Wodociągów”, Maciej Szmaidel.

Sympatycznie przyjęto obecność poprzed-
nich prezesów spółki, Jerzego Adamskiego 
i Tadeusza Jóźwika, których uwieczniliśmy na 
wspólnym zdjęciu na tle fotogramu Olgier-
da Nowodworskiego, pierwszego dyrektora 
„Wodociągów  i Kanalizacji miasta Kielc.

Fachowiec od trudnych spraw
na płycie betonowej. Prof. Goszczyński z naszej 
politechniki, wybrał moją ekspertyzę do pro-
jektowania, choć miał drugą, sporządzoną przez 
doświadczonego geologa, który zaproponował 
fundament na palach, co było niestosowne ze 
względu na warunki gruntowe.

Był pan przyjmowany w środowisku …?
 - Początkowo z dużą dozą nieufności, bo-

wiem brałem się za trudne zagadnienia, więc 
miałem kłopoty z wery+ kacją moich projektów, 
bo taka była procedura. Tłumaczono, że jestem 
za młody, nie doświadczony, brakuje mi referen-
cji. Później nieufność zamieniła się w przyjaźń, 
moje sukcesy i osiągnięcia były na tyle przeko-
nywujące, że nikt nie próbował je podważać. 

Nie miałem ani jednej wpadki, błędnej 
decyzji czy nie tra+ onego projektu. Nie 
spodziewałem się, że stać mnie będzie 

na takie prace, często trudne i skompliko-
wane.

Jak się traA a z przemysłu do po-
mników?

- Dwadzieścia lat temu, projektant 
architektury „Czwórki Legionowej”, 
arch.Tadeusz Wróbel zwrócił się do 
mnie o wykonanie konstrukcji pod 

ten pomnik, który stanął obok 
WDK. Projekt został zatwierdzony, 
włączono mnie do pomocy przy 
budowie, pomnik stoi i to wszystko. 
Później pojawiły się następne zlece-
nia, choć miałem wówczas 83 lata. 
Pomniki Żołnierzy AK, pomnik 
Katyński, marszałka Piłsudskiego 
w Opatowcu, AK Wybranieckich 
w Leszczynach (wspólnie z Bole-
sławem Cetnerem). Zrekonstru-
owany Pomnik Niepodległości 
został wykonany z żelbetu wylewa-
nego na miejscu, obłożony płyta-

mi granitowymi, a rzeźba orla 
i jego podstawa jest z brązu. 

Fundament palowy żel-
betowy na głębokość 7,5 
metra. W tej chwili pro-
jektuję dwa pomniki, 
siły pozwalają, więc nie 
mogę zawieść moich 
zleceniodawców. 

HENRYK DŁUŻEWSKI, 93-letni leśnik po SGGW, budowlaniec przemysłowy po Politechni-
ce Warszawskiej, specjalista od kominów, konstrukcji i fundamentów, architekt z zamiłowania, 
projektant, pracował w Inwesprojekcie, Biurze Projektów ZSI i Pracowni Projektowej WZGS. 
Autor projektów konstrukcji DH„Tęcza”.DH w Końskich, Busku Zdroju, w Działoszycach, hali, 
biurowca i kotłowni „Kielczanki”, garbarni „Nowość” w Szydłowcu. Wykonał ponad 100 eks-
pertyz budowlanych, jako rzeczoznawca ds. konstrukcji. Członek PZITB. W ostatnich latach 
znany z licznych projektów pomników na ziemi świętokrzyskiej, m.in.: Niepodległości , 1 PP Le-
gionów Polskich, Czwórki Legionowej (konstrukcja),Katyńskiego w Kielcach, pomniki żołnierzy  
AK w Sędziszowie, Klimontowie, Cedzynie i w Kielcach na Piaskach.
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- Głowne założenia naszego planu są w pełni 
realizowane ,a szczególnie na budowie obiektów 
nowej linii ściekowej, na których tempo prac jest 
zadowalające. Czynimy starania, by na wiosnę 
uruchomić tę linie, dokonać rozruchu urządzeń 
planowanego na początek kwietnia i oddać ją 
do eksploatacji, czyli przyjęcia ścieków – zapew-
nia Mirosław Cenarski, kierownik projektu 
z WTE, lidera konsorcjum wykonawczego.

Podstawowym obiektem linii jest reaktor 
biologiczny – potężny zbiornik, o wymiarach 
boiska piłkarskiego. Zaawansowanie prac jest 
prawidłowe, pod koniec listopada rozpocznie 
się wyposażanie obiektu w urządzenia tech-
nologiczne – system napowietrzania i system 
mieszania oraz wszelkie instalacje. Osadniki 

Montaż urządzeń w oczyszczalni
wtórne (cztery duże żelbetowe zbiorniki 
o średnicach 40 metrów każdy), też są na 
ukończeniu. W pierwszym już 30 listopada 
rozpocznie się montaż wyposażenia techno-
logicznego – zgarniacz i rynny odpływowe. 
Drugi zostanie oddany do montażu urzą-
dzeń w grudniu. Dwa osadniki wystarczą do 
przyjęcia pierwszych ścieków. Pozostałe dwa 
będą gotowe na wiosnę.

Konstrukcja żelbetowego zbiornika re-
tencyjnego jest już wykonana, tak jak i prace 
izolacyjne , obiekt przygotowywany jest do 
próby szczelności. Trwają natomiast roboty 
przy rurociągu łączącym zbiornik z pom-
pownią ścieków retencyjnych.

„Wyszła” z ziemi konstrukcja stacji ter-
micznej utylizacji osadów ściekowych. Było 
to trudne zadanie, ze względu na zalewanie 
wykopu przez wody gruntowe. Obecnie 
wykonywane są ściany fundamentowe pod 
urządzenia oraz konstrukcje stalową stacji.

Trwa remont budynku krat oraz przygo-
towania do wymiany pierwszych urządzeń 
– systemu krat, przenośników, separatorów 
piasku, które do końca listopada znajdą się na 
placu budowy.

Włączono także stację zasilania średnich 
napięć, zaś w hali dmuchaw wszystko jest 
przygotowane na montaż nowych urządzeń.

Jednak w Zurychu
MAŁGORZATA KALICKA, O KTÓREJ PISALIŚMY W POPRZEDNIM WYDANIU „BIULETYNU”, 
WYJECHAŁA JEDNAK Z KIELC I DOKTORAT BĘDZIE ROBIĆ NA UNIWERSYTECIE ETH ( ZA-
LICZANY DO TRÓJKI NAJLEPSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH NA KONTYNENCIE)W ZURY-
CHU. JAK NAM POWIEDZIAŁ OJCIEC P.MAŁGOSI, BĘDZIE TAM KONTYNUOWAĆ STUDIA 
DOKTORANCKIE ORAZ PRACOWAĆ JAKO WYKŁADOWCA I PRACOWNIK NAUKOWY.

- Z kilku ofert jakie otrzymywała w ostatnich 
miesiącach z europejskich uczelni, wybrała Zurych. 
Ma tam większe możliwości badawcze i zrobienia 
doktoratu, utrzymywania kontaktów z naukow-
cami z różnych uczelni, dostępu do najlepszych 
instytutów i laboratoriów badawczych – mówi 
prof.Leszek Gołaski politechniki. - Byłoby do-
brze, gdyby utrzymała jakiś kontakt i współpracę 
z politechniką, z której wyszła w świat. Oczywiście 
na uzgodnionych zasadach. Opuszczając nas 
obiecała utrzymywać kontakty, ale wiadomo, że 
z upływem czasu, wobec zobowiązań i przydzielo-
nego programu badawczego w nowej uczelni, nie 
będzie mogła poświęcać zbyt wiele czasu. Program 
badawczy M.Kalickiej jest bliski temu, który u nas 
robiła. W Zurychu preferują badania laboratoryj-
ne, natomiast my pracowaliśmy nad monitorowa-
niem obiektów w czasie eksploatacji. Uniwersytet 

ETH zainteresowany jest jej pracą nad  inteligent-
nym systemem diagnozowania mostów, obiektów 
inżynierskich szczególnie budynków z dużej płyty, 
wobec których jest tam sporo różnych opinii. Jest 
ona pracownikiem naukowo-badawczym, czas 
dzieli pomiędzy obowiązki wynikające z dokto-
ratu, zajęcia dydaktyczne ze studentami, uczest-
niczy też w wykładach, które są dla niej istotne 
ze względu na program badawczy, jak i pracuje 
w zespołach katedry, prowadzącej nadzór nauko-
wy nad budową dużych obiektów w Szwajcarii. 
Na tych budowach oprócz prac studialnych, mają 
też świetną praktykę, poznają procesy budowania 
i  organizacji robót budowlanych.

Zapytaliśmy dziekana Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii  Środowiska Politechniki 
Świętokrzyskiej, prof. Jerzego Piotrowskiego 
o stanowisko uczelni.

- Znam sprawę od dwóch lat, wspominał mi 
o tym prof.Gołaski. Wiem, że p. Kalicka zdecy-
dowała się wyjechać za granicę i tam kontynu-
ować studia doktoranckie. Nie podejmowa-
liśmy żadnych decyzji, ani zobowiązań, zdaje 
sobie sprawę, że nasze możliwości + nansowe 
były skromne w porównaniu do uczelni zagra-
nicznej. To co politechnika mogła zapewnić, 
to otrzymała. Sądzę, że jej wyjazd wynika z po-
trzeby rozszerzenia horyzontów naukowych, 
nawiązania kontaktów i zdobycia nowych 
doświadczeń do przyszłej pracy naukowej i dy-
daktycznej. Rozmawiałem z p. Kalicką, nie była 
przekonana jak się to rozwinie, czy pozostanie 
czy wróci do nas po zrobieniu doktoratu, by 
go nostry+ kować. Dla nas to też jest korzystne, 
jeśli doktoranci wykazują zainteresowanie stu-
diami lub nawiązywaniem kontaktów z uczel-
niami zagranicznymi i stażami doktoranckimi. 
Muszę też dodać, po latach przerwy, do naszej 
politechniki zgłaszają się obcokrajowcy, pra-
gnący studiować w Kielcach. Mamy studentów 
z Palestyny i z Dublina. Nie ma jeszcze zgłosze-
nia na studia doktoranckie, choć otrzymaliśmy 
wstępne zapytanie dotyczące  rozpoczęcia ta-
kich studiów w przyszłym roku. 

NAUKA
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NOWY MOST W SANDOMIERZU
Długość mostu wyniesie 458 m, szerokość 14,1 m. Most pięcioprzęsłowy, o rozpiętościach przęseł 
– skrajnych po 84 m, trzech środkowych po 95 m, opartych na podporach za pośrednictwem łożysk 
garnkowych. Posadowienie podpór stanowią pale żelbetowe wiercone o średnicy1500 mm i długo-
ściach około 25 m zwieńczone oczepami. Podpory pośrednie filarowe pełnościenne o przekroju po-
przecznym minimalizującym opory przepływu wód. Korpusy przyczółków masywne, pełnościenne 
oparte na ławach fundamentowych wraz z skrzydłami usytuowanymi równolegle do osi drogi. 
Ustrój niosący stanowić będzie dźwigar skrzynkowy, jednokomorowy o zmiennej wysokości (od 
3,0 m w zworniku – do 5,60m nad podporami), sprężony kablami. Wykonany zostanie z betonu 
C40/50 w technologii betonowania nawisowego. Przyjęta organizacja budowy ustroju niosącego 
przewiduje użycie czterech urządzeń formujących tzw. trawelerów, które zostaną zamontowane 
po wykonaniu elementów startowych. Części ustroju niosącego przy przyczółkach zostaną wyko-
nane natomiast na tradycyjnym deskowaniu stacjonarnym. 
Most będzie miał dwie jezdnie po 3,50 m oraz ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie typu ulicznego 
oraz podświetlenie wnętrza dźwigara skrzynkowego. 
Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i zbuduj” przez firmę MOTA-ENGIL Pol-
ska S.A. i ma zostać ukończona do w styczniu 2011 roku (26 miesięcy ).

Co decydowało o tak szybkich awansach?
- Doświadczenie jakie zdobyłem na budo-

wach, umiejętność koordynacji i współdziałania 
z pracownikami i podwykonawcami. Uważam, 
że inżynier to nie kierownik budowy, pilnujący 
robót, ale menedżer zarządzający i organizują-
cy cykl inwestycyjny, plany i harmonogramy 
długofalowe. Cztery lata pracy na „zakopiance” 
były na tyle udane, że szefowie ocenili, iż potra-
+ ę radzić sobie z przeróżnymi sytuacjami na bu-
dowie i nadaję się na wyjazd do Sandomierza

Ma pan tu starego wygę mostowego…
- To też szczęście, że mogę z tak uznanym 

fachowcem stawiać taki obiekt. Po kilku miesią-
cach współpracy dogadujemy się. Czerpię wiele 
z doświadczenia pana Jacka, on z kolei przejął od 
nas część mentalności młodych ludzi – energii, 
szybkości działania, błyskawicznego planowa-
nia czy bieżącego dbania o koszty budowy.

Co ten most wyróżnia ?
- Przed wszystkim budowany jest w tech-

nologii nawisowej, bowiem inwestor zażyczył 
sobie, by rozpiętość przęseł była identyczna jak 
w starym moście, aby wpasował się w dotych-
czasową architekturę tego obiektu i nie zakłó-
cał przepływu wód w Wiśle. Dlatego podpory 
w nurcie Wisły nowego są w cieniu podpór 
istniejącego. Jedynie co różni oba obiekty to 
konstrukcja: starego ze stalowej kratownicy 
i nowego jaką będzie tzw. skrzynka żelbetowa 
sprężona, przy dłuższych rozpiętościach skraj-
nych przęseł. Technologia nawisu obejmuje 
wykonanie podpór skrajnych i elementów 
startowych, na których umieszczone będą tzw.
wózki z szalunkami. I dopiero wówczas przy-
stąpimy do budowy segmentów o długości ok. 
4,6 m,  i przechodzić dalej w kierunku środko-
wego przęsła, wkładając sprężenia montażowe. 
W końcu segmenty te spotkają się w sporniku 
w środku mostu. Technologia bardzo ciekawa, 
nie wymaga rusztowania pomiędzy podpo-
rami. Szalunek kroczy po już wykonanych 
segmentach mostu, które są także na bieżąco 
doprężane z pozostałymi.

Sporo czasu zajmuje wykonanie podpór, 
szczególnie tych w nurcie Wisły

- Obiekt posadowiony jest na blisko stu pa-

Inżynierska robota na Wiśle
lach żelbetowych o długości 10-26 metrów wy-
konywanych w rurach obsadowych. Dojazd do 
podpory nurtowej odbywa się na długiej barce 
ustawionej w poprzek Wisły i zacumowanej na 
stałe do brzegu. Dojazd zaś do podpory nur-
towej na cyplu jest możliwy tylko mniejszymi 
barkami, które transportują wszystko co jest po-
trzebne do wybudowania tej podpory, włącznie 
z dźwigami, żurawiem wieżowym. materiałami 
i betonem i korzystają z trzech miejsc cumowa-
nia na cyplu i brzegach Wisły. Barki nie mogą 
pływać w nocy, co ogranicza możliwości czaso-
we realizacji tego obiektu. Nie są to tak straszne 
sprawy, trzeba się liczyć z takimi utrudnieniami 
przy budowie obiektów nad wodą. Posado-
wienia podpór nurtowych wykonane zostały 
w szczelnych stalowych ściankach, były tzw. 
sztucznymi wyspami, z poziomu których ro-
biono palowanie, a teraz w osłonie tych ścianek 
trwają prace przy fundamentach i podporach.

To wszystko opanowali sprawdzeni fa-
chowcy, którzy gwarantują terminowe od-
danie mostu do użytku ?

- Przy poszczególnych obiektach pracuje 
120 osób, do tego mamy 25 kierowników ro-
bót, inżynierów i majstrów. Jak na razie, termin 
zakończenia prac nie jest zagrożony.

Sławomir BARCZAK, absolwent Politechniki 
Warszawskiej, specjalista budowy mostów. 
W komisji nadzoru naukowego nad budową 
sandomierskiego mostu są m.in. nauczycie-
le z uczelni prof. Wojciech Radomski i prof. 
Henryk Zober.
W ciągu ośmiu lat pracy, był kosztorysantem, 
kierownikiem grupy robót w Przedsiębior-
stwie Budowy Mostów w Lubartowie, kiero-
wał dużymi budowami, m.in. robotami przy 
obiektach inżynieryjnych na „zakopiance” 
na odcinku 12 km Myślenice – Pcim, był tam 
później zastępcą dyrektora a na koniec dyrek-
torem kontraktu. W Sandomierzu jest dyrek-
torem kontraktu, z uprawnieniami, jest człon-
kiem lubelskiej izby inżynierów. Wspierany 
przez kierownika budowy, doświadczonego 
mostowca kieleckiego, Jacka Młynarczyka, 
ma dodatkowe zajęcia - nadzoruje jako dyrek-
tor rejonu Mota – Engel, budowy dwóch esta-
kad w Stalowej Woli, wiaduktu „herbskiego” 
nad linią kolejową w Kielcach, remont mostu 
kratownicowego na Sanie w Jarosławiu.

INWESTYCJE
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W Cedzynie duże zmiany
- Od poprzedniej wizyty dużo się zmieniło. 

Szczególnie na obiektach inżynieryjnych. Mamy 
w komplecie przyczółki wiaduktów, rozpoczy-
namy montaż belek na wiadukcie w Domaszo-
wicach, na wiadukcie dojazdowym do pół płyta 
została zabetonowana, ustrój nośny jest także 
zrobiony. Pozostaje wykonać roboty izolacyjne. 
Most na Lubrzance też wchodzi w decydującą 
fazę. Mamy wszystkie podpory i rozpoczęliśmy 
betonowane północnej jezdni –mówi Piotr Ra-
domski kierownik budowy trasy nr 74 z Kielc 
do Cedzyny.

Betonowanie trwało bez przerw pełne 
trzy doby, w ciągu których „gruszki” dowozi-
ły beton z „DyckerhoZ a”.Z trzech przepustów 
pod drogą, jeden skrzynkowy prefabrykowa-
ny jest gotowy, drugi będzie za kilka tygodni. 
Natomiast na przepuście monolitycznym 
trwa obecnie zbrojenie korpusu, po zabeto-
nowaniu jeszcze w listopadzie, też będzie wy-
konany do końca roku.

W robotach ziemnych i stabilizacji grun-
tu, przez kilka tygodni przeszkadzały deszcze, 
przy lepszej pogodzie uda się wykonać kolejne 
odcinki podbudowy drogi. Wszystkie roboty 
w wykopach zostały zakończone, trzeba teraz 
przemieścić częśc ziemi, ale nie jest łatwo czy-
nić to podczas deszczu. Jest także część dróg 
serwisowych, w tym cztery o długości 3 km 
z nawierzchnią asfaltową z Domaszowic do 
Cedzyny, więc drogowcy wykorzystują je do 
dojazdu do niektórych odcinków inwestycji.

Pomimo sporych utrudnień atmosfe-
rycznych, prace przebiegają zgodnie z har-
monogramem.

Tymczasem trwa opracowanie dokumen-
tacji i uzgadnianie jej dla odcinka miejskiego 
tej trasy, czym zajmuje się kielecka spółka 
„Fardub Consulting”.
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- Nie zwalniamy tempa, choć w październiku 
i listopadzie deszcze utrudniły nam trochę prace. 
Szczególnie przy robotach drogowych, nie może-
my nawet dokończyć przygotowanych odcinków 
jezdni, bo ciężkie maszyny zniszczyłyby wykonane 
podbudowy. Natomiast deszcze w mniejszym stop-
niu przeszkadzają mostowcom w wylewaniu ele-
mentów żelbetowych mostów, wiaduktów i estakad. 
Jesteśmy na ścieżce krytycznej harmonogramu, jeśli 
pogoda się nie poprawi, niektóre grupy pracowni-
ków przejdą na krótkie urlopy – twierdzi Ryszard 
Mierzwiński z Mota –Engil Polska, zastępca dy-
rektora kontraktu.

Obecnie na budowie z 680 pracowników, 
236 zajmuje się robotami mostowymi, 50 
drogami, podwykonawcy mają 150 osób. Na 

Ryszard Mierzwiński, 
absolwent wydziału bu-
downictwa Politechniki 
Poznańskiej, specjalista 
budowy dróg ulic i lot-
nisk. 37 lat przepraco-
wał w przedsiębiorstwach drogowych w Po-
znaniu i Gdańsku, w DODP we Wrocławiu, 
w „Dromexie”, szefował też Oddziałowi Bu-
dowy Lotnisk, zajmując się remontami lot-
nisk wojskowych w kraju. Trzy lata przeby-
wał w Iraku, gdzie firmy polskie wybudowały 
w tym czasie 136 km autostrad. Tam spotkał 
Leszka Kowalskiego, znane kieleckiego mo-
stowca. Pełnił funkcje inspektora nadzoru, 
od trzech lat jest w Mota-Engil Polska SA. 

– S 7 jest ciekawym zadaniem organizacyj-
nym, przekrój autostradowy, krótkie odcinki 
łączące się z dotychczasową trasą, a 15 km 
w dziewiczym terenie, typowo górskich warun-
kach, np. wykonywaniu wykopów w skalistym 
terenie, co jest dla mnie pierwszym takim do-
świadczeniem zawodowym.

CZERWONA WODA…
- Mamy też zajęcie z wyjaśnianiem, dlaczego 

w niektórych miejscach z naszej budowy spły-
wa czerwona woda, która tra+ a nawet do suche-
dniowskiego zalewu. Przy tak silnych opadach, 
z wykopów, nasypów, woda o takim zabar-
wieniu tra+ a do rowów i cieków powierzch-
niowych. Skończy się to, gdy wszelkie skarpy 
i zbocza zostaną ustabilizowane i obrosną trawą, 
co na bieżące czynimy na poszczególnych od-
cinkach, na których kończą się roboty ziemne. 
Zaprojektowany system odwodnienia i przewi-
dziane urządzenia i zbiorniki, zapewnią zbiera-
nie wszelkich związków ropopochodnych, nie 
są dostosowane do odbarwiania wody – mówi 
dyr. R. Mierzwiński z Mota–Engil. 

Na ścieżce krytycznej
WYSTĘPA

razie terminy prac na poszczególnych obiek-
tach i odcinkach nie są zagrożone. W poło-
wie listopada trwało betonowanie drugiego 
przęsła o długości 60 m estakady skarżyskiej, 
stawiano rusztowania i szalunki drugiej nitki 
tego obiektu.

Prace przy wiaduktach oraz mostach prze-
biegały zgodnie z planem. Przełożono ruch po-
jazdów i pieszych na ulicy Zagórskiej w Suche-
dniowie, na nowo wykonane objazdy i kładkę.

Na estakadach w Góździe i w Występie słupy 
zostały wykonane, zdejmowano szalunki i przy-
stąpiono do prac przygotowawczych i stawiania 
rusztowań do zalewania ustroju nośnego.

- Niemożność kontynuowania prac drogowych 
na niektórych odcinkach spowoduje, że nie uda się 
„Strabagowi” wyłożyć 50 tys. ton masy asfaltowej 
w tym roku, więc w 2010 w krótkim czasie będzie-
my musieli ułożyć 300 tys.ton tej masy. To jest nasz 
problem, nie z takimi radziliśmy sobie.

Wizyta prezydenta
W listopadzie przebywał w Polsce Antonio 

Mota, prezydent i właściciel portugalskiego 
Holdingu Mota – Engil. A.Mota był w Sando-
mierzu, gdzie zapoznał się z budową mostu na 
Wiśle, a także odwiedził Skarżysko. Po rozmo-
wach i prezentacji przebiegu inwestycji Wystę-
pa – Skarżysko, przez dwie godziny przejechał 
całą budowę 17-kilometrowego odcinka trasy 
S 7, bardzo szczegółowo zapoznał się z mosta-
mi i wiaduktami, wchodząc na konstrukcje 
i rusztowania estakad, jako że jest specjalistą – 
mostowcem, zna się na takiej robocie.

Jak się dowiedzieliśmy, prezydent A.Mota 
pozytywnie ocenił postęp prac na budowie 
sandomierskiego mostu jak i realizację ogrom-
nego przedsięwzięcia, jakim jest trasa S 7.

Jeśli dodać, że prezydentowi Mota – Engil 
towarzyszył wiceprezydent dr Jorge Coelho-
oraz członek zarządu Ismael Gaspard (był na 
obu budowach w Polsce w lipcu), to potwier-
dzają się informacje, że w Warszawie powstanie 
oddział Mota - Engil na Europę Centralną, dla 
koordynowania realizacji inwestycji w Polsce, 
Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.


