


Jak zwykle, na początku szef komisji 
otworzył paczki z kopertami, w których 
znajdowały się pytania egzaminacyjne. Każ-
dy wchodzący do sali poddawany był spraw-
dzeniu tożsamości. Po wyjaśnieniu zasad eg-
zaminu, kandydaci przystąpili do pisania. 

Ubiegający się o uprawnienia projektowe 
i wykonawcze, mieli 3 godziny na udzielenie 
odpowiedzi na 90 pytań. Pozostali odpowia-
dali na 75 pytań w czasie 2,5 godz., natomiast 
technicy mieli 45 pytań i 2 godz. W przy-
padku osób starających się o rozszerzenie 
uprawnień już posiadanych, odpowiadali na 
60 pytań w ciągu 2 godz.

Rekordowa sesja egzaminacyjna
- Jeszcze tylu kandydatów nie mieliśmy na egzaminie testowym. Dostawione zo-
stały dodatkowe stoliki i tak pomieściliśmy 104 zdających - powiedział dr inż. 
Stefan Szałkowski, szef komisji egzaminacyjnej. - Mimo panującej grypy, 
wszyscy którzy potwierdzili udział w teście zjawili się.

W dniu następnym lista osób, które prze-
szły do egzaminu ustnego została umiesz-
czona na stronie internetowej Izby. - 94 proc. 
zdających zakwali� kowano do egzaminu ustne-
go. To najlepszy rezultat osiągnięty w kronikach 
naszej Izby - powiedział członek komisji egza-
minacyjnej, Edmund Pieniążek.

Zdający mieli odpowiedzieć na osiem 
pytań i uzyskać minimum 28 pkt, do zalicze-
nia egzaminu. Kandydaci na uprawnienia do 
projektowania i wykonawstwa odpowiadali 
na dziesięć pytań a zaliczenie dawało zgro-
madzenie 32 pkt.

- Niektórzy są tak świetnie przygotowani, że 
swobodnie bez zdenerwowania i tremy, potra� ą 
szybko i dokładnie odpowiedzieć na pytania, a przy 
tym potwierdzają dużo większy zasób wiedzy niż 
to wynika z wymogów egzaminacyjnych – powie-
dział dr inż. Stefan Szałkowski.

Dla tych prymusów nie straszne są do-
datkowe pytania, wykraczające poza egza-

minacyjny zestaw, a wyjaśnienia i szczegóły 
techniczne lub organizacyjne na budowach, 
złożone przez zdających, są sporą satysfakcją 
dla członków komisji. Taki był np. młody in-
żynier budujący niedawno obiekt  biurowy 
Łodzi ,a teraz pilnujący robót na budowie 
hali sportowej politechniki.

Z 104 osób, które przystąpiły do testu, 
uprawnienia otrzymało 96 osób.

I znów jak poprzednio, historyczna Sala 
Lustrzana w WDK, rozświetlona wszystkimi 
żyrandolami, zapełniła się 86. budowlańcami, 
którzy przybyli, by odebrać decyzje o nadaniu 
uprawnień budowlanych. Niektórzy przyszli 
w towarzystwie swych najbliższych, by wspól-
nie przeżywać radość z zaliczenia kolejnego eg-
zaminu w życiu zawodowym. Inni wyrwali się 
z pracy, by uczestniczyć w tej uroczystości.

Przewodniczący Izby, Andrzej Pienią-
żek oraz szef komisji egzaminacyjnej, dr inż. 
Stefan Szałkowski pogratulowali sukcesu 
i życzyli udanego wypełniania odpowiedzial-
nych zadań w budownictwie. Obaj też wrę-
czyli decyzje o uprawnieniach.

Donośnie zabrzmiały w sali wypowiada-
ne przez nowo uprawnionych wersy  trady-

Ślubowanie z tradycjami…
cyjnego ślubowania: „by nie zawieść zaufania 
publicznego, jakim społeczeństwo obdarzyło 
ten zawód”. St. Szałkowski dodał, że otrzyma-
nie uprawnień i ślubowanie składane w Kiel-
cach, jest tym cenniejsze, że to właśnie tu, 
przed dwustu laty, Stanisław Staszic założył 
pierwszą szkołę zawodową.

- Życzę wam zawodowych sukcesów, uznania 
społeczności regionu świętokrzyskiego, a przede 
wszystkim satysfakcji z wypełniania swej roli w bu-
downictwie. Powodzenia – powiedział wicemar-
szałek województwa, Zdzisław Wrzałka.

Nestor kieleckich budowlanych, prezes 
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej, Ryszard Zbróg, dziękując za zaprosze-
nie, powiedział: Obecność na tej uroczystości 
z wami, nowymi fachowcami z uprawnieniami, 
sprawia mi ogromną radość, że branża budow-
lana regionu wzbogaca się o tak wartościowych 
specjalistów. Cieszy mnie, że dzięki wam i wa-
szym kolegom, powstają w świętokrzyskim 
znaczące inwestycje, z których jako budowlani 
będziecie dumni.

Jak zawsze po części oD cjalnej, były rozmo-
wy i wspomnienia przy lampce wina, pytania 

o działalność Izby, a także prośby o wyjaśnie-
nie problemów zawodowych. 

Nie zabrakło w tej uroczystości przed-
stawicieli Rady NOT oraz stowarzyszeń 
technicznych regionu.Była także Urszula 
Markowska, dyrektor Wojewódzkiego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego, która 
od kilku lat aktywnie współpracuje ze Świę-
tokrzyską Izbą.
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Z obrad Okręgowej Rady

Budżet wynika z ukierunkowania działalno-
ści Izby na równoważenie wpływów z wydat-
kami, a podstawą tej strategii jest fakt, iż w ubie-
głym roku po raz pierwszy od kilku lat, udało 
się w listopadzie uzyskać minimalną nadwyżkę 
przychodów nad bieżącymi kosztami.

Mimo ponawianych wielokrotnie zapro-
szeń i apeli do składania zamówień na prenu-
meratę pism fachowych, tylko 16 członków 
złożyło takie zapotrzebowanie, Rada zaak-
ceptowała je. Przed rokiem taką prenumeratą 
objętych było 60 osób.

Rezultaty egzaminów na uprawnienia, spra-
wiły, że wskaźnik zdawalności jest jednym z naj-
wyższych w kronikach Izby. Niepokoić musi 
jednak powtarzające się zjawisko kiepskich 
ocen odpowiedzi na pytania z prac opisanych 
w książkach praktyk. Rada wyraziła koniecz-
ność włączenia się doświadczonych fachowców 
naszej Izby do opracowywania pytań egzamina-
cyjnych uwzględniających właśnie sprawy prak-
tyki budowlanej i przesłanie tych propozycji do 
Krajowej Komisji KwaliD kacyjnej.

Po blisko rocznej działalności punktu 
informacyjnego Izby w Ostrowcu, Rada po-
stanowiła utrzymać jego funkcjonowanie do 
czerwca 2010 wskazując na potrzebę zwięk-
szenia liczby szkoleń i spotkań seminaryj-
nych. O dalszych losach punktu zadecydują 
nowe władze Izby.

Członkowie Rady przegłosowali kandy-
datury do honorowych odznak PIIB – dla 
Mariana Skawińskiego złotą i Tadeusza Du-
raka srebrną.

Gościem posiedzenia Rady Okręgowej 
był prof. Wiesław Trąmpczyński, kierownik 
katedry wytrzymałości materiałów i kon-
strukcji betonowych Politechniki Świętokrzy-
skiej, który jest szefem komitetu organizacyj-
nego 56 Konferencji Naukowej w Krynicy. 
W imieniu uczelni podziękował Świętokrzy-
skiej Izbie za współpracę i wsparcie ubie-
głorocznej konferencji i po tak udanych do-
świadczeniach, zaproponował przyjęcie roli 
współorganizatora i sponsora w 2010. Rada 
zaakceptowała ten wniosek. 

Prowizorium budżetowe na 2010, zatwierdzenie prenumeraty dodatko-
wych czasopism technicznych dla członków Izby, współudział w organiza-
cji Konferencji Naukowej w Krynicy, wnioski na odznaczenia honorowe 
PIIB, ocena wstępna jesiennej sesji egzaminacyjnej, 40 proc. nowych 
delegatów wybranych na zebraniach – to najważniejsze tematy ostatniego 
w ubiegłym roku posiedzenia Okręgowej Rady.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Okręgowa Rada
Prezydium Okręgowej Rady zbierało się 

11 razy i podjęło 50 uchwał, wszystkie zostały 
zatwierdzone przez OR, Okręgowa Rada na 
czterech spotkaniach podjęła 17 uchwał.

Pomoc koleżeńska
Do komisji wpłynęło 15 wniosków 

i wszystkie zostały zaakceptowane. Na tej 
podstawie, Prezydium OR przyznało za-
pomogi w łącznej wysokości 25 tys. zł.9 
wniosków dotyczyło zapomóg po śmierci 
członków Izby, pięć na leczenie przewlekłych 
chorób, w jednym przypadku udzielono 
wsparcia w związku z wypadkiem .

Na wniosek komisji, Prezydium OR zaak-
ceptowało zmiany w regulaminie i uzależnie-
nie wysokości zapomogi od okresu członko-
stwa w Izbie.

Tylko jedna sprawa
Sprawa kierownika budowy, który nie 

dopełnił obowiązków jakie nakłada prawo 
budowlane, była jedną jaką rozpatrywał Sąd 
Dyscyplinarny, którego przewodniczącym 
jest Jan Gąsior. 

Zespól orzekający uznał winę kierownika 
i ukarał go upomnieniem, część bowiem za-
rzutów okazała się niezasadna.

960 osób z uprawnieniami
Z 203 osób, które przystąpiły w minio-
nym roku do egzaminów na uprawnie-
nia, 184 zaliczyły test (91 proc.), osta-
tecznie 179 osób pomyślnie przeszło 
egzamin ustny i uzyskało uprawnienia 
(94 proc. zdających).

W tym gronie było – 91 osób ze specjal-
nością konstrukcyjno-budowlaną,18 instala-
cji sanitarnych,20 instalacji elektrycznych, 42 
drogową, 7 mostową,1 telekomunikacyjną.

Od 2003 roku, uprawnienia budowlane 
uzyskało 960 osób (83 proc. kandydatów, 
którzy przystępowali do egzaminów), co 
najlepiej świadczy, iż Izba Inżynierów nie jest 
korporacja zamkniętą, nieprzychylną dla no-
wych i młodych budowlańców – podsumo-

wuje w sprawozdaniu Okręgowej Komisji 
KwaliD kacyjnej jej przewodniczący, dr inż. 
Stefan Szałkowski. 

Komisja rozpatrzyła trzy wnioski o nada-
nie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w tym 
dwa w specjalności instalacje elektryczne oraz 
jeden z  konstrukcyjno-budowlanej. Zostały 
pozytywnie ocenione. W ciągu ośmiu lat ty-
tuł rzeczoznawcy uzyskało 16 osób, w tym 13 
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Od decyzji  OKK w minionym roku nikt 
się nie odwołał.

Nadal najwięcej czasu członkowie komi-
sji poświęcali na odpowiadanie na zapytania 
dotyczące uzyskiwania oraz zakresu upraw-
nień budowlanych już posiadanych.112 osób 
takie wyjaśnienia otrzymało na piśmie.

38 szkoleń
870 członków Izby uczestniczyło w 38 

ubiegłorocznych różnego rodzaju szkole-
niach.10 osób skorzystało z doD nansowania 
regulaminowego (do 300 zł) do udziału w kon-
ferencjach lub seminariach  krajowych. 119 
osób ukończyło kurs sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków.

Ponad stu skorzystało z możliwości bez-
płatnego kserowania  przepisów, norm i in-
nych aktów oprawnych.

Licznie odwiedzają bibliotekę jak i korzy-
stają ze stanowiska komputerowego.

W ubiegłym roku członkowie mogli 
zaprenumerować dodatkowo  czasopismo  
specjalistyczne.

Izba młodych 
i starszyzny

Zwiększył się udział młodych członków – 
w grupie do 35 lat o 0,18 proc., w wieku 36-45 
o 0,59 proc. Przybylo także starszyzny izbowej 
– w grupie 56-65 lat o 0,84proc., powyżej 65 
lat  o 0,92 proc. Natomiast zmniejszyło się licz-
ba członków Izby tzw. średniaków (46-55 lat) 
o 2,53 proc. Mniej jest też pań, w ciągu roku 
o 5,63 proc., panów jest w izbie 3251. W orga-
nach Izby, funkcje pełni 28 proc. kobiet.

Wykształcenie Liczba czynnych członków % % do 2008

Majster 66 1,83 -0,07

Technik 1400 38,81 -0,99

Inżynier 624 17,30 -0,4

Mgr inżynier i wyżej 1517 42,06 +1,42

Razem 3607 100 +3,2

WYKSZTAŁCENIE CZŁONKÓW IZBY
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Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

W 2009 zespól rzeczników, kierowany 
przez Zbigniewa Majora, rozpatrzył 8 spraw, 
z których dwie nie dotyczyły kompetencji 
Rzecznika. Pięć wniosków w zakresie odpo-
wiedzialności zawodowej, jedna dotyczyła 
odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Trzy postępowania umorzono, jedno 
z wnioskiem o ukaranie przekazano do 
Sądu Dyscyplinarnego, jedno  jest jeszcze 
rozpatrywane. Wszystkie zawierały zarzuty 
nierzetelnego wypełniania obowiązków na 
stanowisku kierownika budowy.

Skład orzekający
Tak jak w poprzednich latach, na 12 posie-

dzeniach, zespól przyjął 457 uchwał, w tym: 
w sprawie wpisania 219 osób na listę człon-
ków, 62 osoby zawieszono na ich prośbę, skre-
ślono 31 osób, 7 członków skreślono na ich 
wniosek, zdjęto z ewidencji na skutek śmieci 
22 osoby, przywrócono członkostwo w Izbie 
46 osobom, zaakceptowano 11 wniosków 
o przeniesienie do innej izby regionalnej.

Bilans 2009
W 2009 roku, dzięki oszczędnemu go-

spodarowaniu funduszami, zmniejszono 
wydatki o blisko 100 tysięcy zł. Dwa razy 
więcej niż planowano, wydano na wszelkie-
go rodzaju szkolenia. Dopłaty do szkoleń 
indywidualnych wyniosły 40 tysięcy, dużo 
więcej niż w 2008.

Na pomoc koleżeńską przeznaczono 25 
tysięcy – mówi  Zbigniew Dusza, skarbnik Izby.

Rada Programowa Biuletynu
Na czterech spotkaniach omawiano plany 

publikacji, oceniano wydane już numery „Biu-
letynu Świętokrzyskiego”, analizowano wpływy 
z reklam, które pomniejszają koszty wydawnicze. 
Podejmowano tez decyzje o akcjach publicy-
stycznych i przedsięwzięciach organizacyjnych.

Obecnie nakład „Biuletynu” wynosi 3900 
egzemplarzy, przy objętości 24 stron. Koszt 
obciążający Izbę wyniósł 82,60 proc. plano-
wanych wydatków, a pozyskiwanie reklam 
wykonano w 111,92 proc.

Ochłodzenie gospodarcze w branży bu-
dowlanej spowodowało, że wiele D rm prze-
niosło publikowanie reklam na 2010.

Rada jak i redakcja „Biuletynu” były 
organizatorami spotkań środowiskowo-
szkoleniowych, które w minionym roku od-
były się w Skarżysku i Jędrzejowie.

Na stronie internetowej ukazują się „Ak-
tualności” z wydarzeń związanych z Izbą oraz 
D rmami budowlanymi.

W kraju
Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

liczy w kraju 111 930 członków. Na16 izb 
regionalnych, nasza jest  na 13 miejscu  pod 
względem liczebności członków. Najliczniej-
sza jest Mazowiecka 17 076 osób, za nią Ślą-
ska 12 549, Małopolska 10 216, a Opolska 
ma najmniej bo tylko 2600 członków.

Zespół prawny
Opiniował projekty ustaw, rozporządzeń 

i przepisów technicznych, w tym prawa budow-
lanego, ustawy o samorządach zawodowych, 
uprawnień budowlanych techników budownic-
twa, przepisów w sprawie audytu energetycz-
nego, ubezpieczenia osób wykonujących świa-
dectwa energetyczne, zabezpieczenia  zapłaty 
za roboty budowlane, standardów i programów 
kształcenia inżynierów przez uczelnie technicz-
ne. Wspólnie z Izbą Rzemieślników i Przedsię-
biorców uzgodniono warunki otrzymania przez 
techników tytułu mistrza w zawodzie budowla-
nym przed uzyskaniem uprawnień.

W PIIB 
Przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby uczest-

niczyli w 82 posiedzeniach, konferencjach 
i spotkaniach w Polskiej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa. Członkami Krajowej Rady są - Ma-
rian Jantura i Stanisław Zieliński, członkiem 
Prezydium Krajowej Komisji KwaliD kacyjnej 
jest Wojciech Płaza, Michał Łapiński jest w Kra-
jowym Sądzie Dyscyplinarnym, Andrzej Pienią-
żek członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej. An-
drzej Pawelec został członkiem komisji uchwał 
i wniosków, a później komisji wnioskowej.

Budżet na 2010
SALDO NA 31 GRUDNIA 2009 840.000

PRZYCHODY 1.500.000
w tym:
składki 1.100.000
wpisowe 20.000
działalność OKK 345.000
wpłaty z książek 
praktyk 7.500
odsetki 50.000
WYDATKI 1.490.000
w tym:
działalność na rzecz
członków 290.000
pomoc koleżeńska 31.000
OKK 221.000
biuro Izby 517.000
REZERWA 850.000

W tym roku nie będzie wpływów z wy-
najmu pomieszczeń. Pokoje zostaną wyko-
rzystane do pracy organów Izby.

BO BM BD BT BK BW IE IS WM
Kielce 1955 1065 45 162 21 17 273 344 28

Busko-Zdrój 179 97 2 21 0  0 16 30 13
Jędrzejów 154 94 1 16 1 3 19 16  4
Kazimierza 28 13 1  5  1  0 1 5 2

Końskie 117 53 1  14  0  1 27  18  3
Opatów 49 25 3  6  1  1 6 5 2

Ostrowiec 250 148 3  13 3  2 37 37  7
Pińczów  49  32  0 6  0  1  7 2  1

Sandomierz 147 81 2 7  4  2 15  18 18
Skarżysko 219 116  8 9 5 19 34 28  0

Starachowice 223 131  5 26  0  5 19 30 7
Staszów 177 91  1 21  0  6 27 27  4

Włoszczowa 60 29  1 4  0 3  13  8 2
RAZEM 3607 1975 73 310 36 60 0 494 568 91

% 100 54,8 2,0 8,6 1,0 1,7 - 13,7 15,7 2,5

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

LICZBA CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY NA 31 GRUDNIA 2009
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W gronie delegatów na kwietniowy zjazd 
jest duża częśc, bo 47,2 proc. nowo wybra-
nych, którzy być może wniosą cenne sugestie 
i propozycje do pracy Izby.

Podczas zebrań sprawozdawczych wy-
brano po raz pierwszy przedstawicieli  do 
kontaktów i współpracy z biurem Izby. Zo-
stali nimi: Tomasz Mierzwa(Busko-Zdrój), 
Dariusz Adamek ( Jędrzejów), Stanisław Se-
kuła (Kazimierza Wielka), Tadeusz Dworak 
(Końskie), Zbigniew Kwiatkowski (Opa-
tów), Tadeusz Durak (Ostrowiec Św.), Anna 
Kawiorska (Pińczów), Bożena Nowińska 
(Sandomierz), Małgorzata Sławińska (Skar-
żysko Kam.),Ewa Banaczkowska (Stara-
chowice), Zdzisław Szyszkowski (Staszów), 
Włodzimierz Rak (Włoszczowa).

W niektórych środowiskach, wykorzysta-
no zebrania do dyskusji nad formami dzia-
łania Izby, podejmowania trudnych spraw 
z jakimi borykają się członkowie. 

Ludzie z budów, szefowie D rm, powiedzieli 
co myślą o przepisach, o prawie budowlanym, 
stosunkach panujących w instytucjach współ-
pracujących z budownictwem, o wielbłądach 
jakimi są obecnie kierownicy budów.

Praktyk studenckich prawie nie ma, 
dwuletni staż na budowie jest za krótki albo 
za mało urozmaicony, by kandydat po stu-
diach z taką wiedzą praktyczną mógł zdobyć 
uprawnienia. Nie widać projektantów na 
budowach, po studiach siadają do kompute-
rów i projektują! Uczelnie nie przygotowują 
absolwentów do pracy , programy studiów 
są oderwane od życia, postępu technicznego 
i technologicznego. 

Nikt nie stworzył ścieżki kariery budow-
lańca po studiach, zawierającej system stałego 
poszerzania wiedzy, uczenia się, czytania i ra-
dzenia się u innych fachowców, aby nie popa-
dać w rutynę. Jesteśmy niekiedy pyszałkowa-

Zebrania 
powiatowe
To była wielka zmiana w porównaniu do poprzedniej kampanii 
przedzjazdowej, bowiem tym razem, zebrania wyborcze delegatów 
odbyły się we wszystkich powiatach. Mimo to, frekwencja nie była 
najlepsza, najmniej bo zaledwie pond 7 proc. przybylo na zebrania 
w Kielcach oraz w powiecie kieleckim. Najwięcej uczestników gromadzi-
ły zebrania w mniejszych miejscowościach, np Kazimierza W. 50 proc, 
Włoszczowa 41.7, Opatów 22.4, Starachowice 20.9. Sandomierz 20.5proc.

ci, nie mamy odwagi i nawyku pytania innych 
o zdanie, wysłuchiwania partnerów. Może 
wprowadzić rejestr udziału w szkoleniach? 
A może także książeczkę dokonań inżyniera – 
budowy, projekty, opracowania itp.?

Dlaczego nie korzysta się z prawa do cofania 
uprawnień na skutek niewłaściwej pracy człon-
ków Izby ? Koniecznie trzeba zadbać o prestiż 
i wizerunek budowlańca. Nie pomaga w tym 
„chałturzenie” na kilku małych budowach rów-
nocześnie, nie bywanie na nich, lecz podpisy-
wanie dzienników, za 300-500 zł miesięcznie ! 

Kto się przejmuje dolą wielbłądów, jaki-
mi są kierownicy budów, odpowiedzialni za 
wszystko i za wszystkich? A nawet więcej, za 
każdą bzdurną sprawę, a tylko niewielki pro-

cent czasu przeznaczają na sprawy zawodo-
we. Więcej, z nadmiaru obowiązków działają 
w świecie D kcji.

Mówiono - a jakże -o „Biuletynie”, jego 
zawartości oraz tematyce, jaką widzieliby 
członkowie Izby. M.in. oczekują na publika-
cje o energetyce, kolejnictwie, technologii 
wykonywania dróg.

Dostało się też Izbie Inżynierów, która  
na forum krajowym nie potraD  wpływać na 
stanowienie prawa służącego budownictwu, 
a nie przeszkadzającego mu. Padła nawet 
propozycja, by do Sejmu wprowadzić repre-
zentantów budownictwa, gdyż inaczej nikt 
nie zadba o prawo budowlane. Izba za słabo 
interweniuje w rozwiązywaniu - poprzez od-
powiednie kodyD kacje przepisów - kłopotów 
i konO iktów z architektami, geodetami, insty-
tucjami uczestniczącymi w procesie budow-
lanym. - Chcę jechać na obrady PIIB do stolicy 
–oczywiście jeśli mnie delegaci wybiorą w podczas 
zjazdu naszej Izby w kwietniu – i walczyć tam 

o nadanie inżynierom bez mgr  pełnych uprawnień  
budowlanych. To co jest obecnie to � kcja i absurd – 
grzmiał uczestnik obwodowego zebrania.

Na wiele tych uwag i pretensji próbował 
odpowiedzieć gościnnie uczestniczący w kil-
kunastu zebraniach, prezes Izby, Andrzej Pienią-
żek. Wiele tych spraw zależy jednak – zdaniem 

prezesa - od metod i sposobów działania Izby 
Krajowej. Nie ma w Krajowej Radzie nastawie-
nia na bardziej zdecydowane działania jak i na 
opracowanie własnego – izbowego-  projektu 
prawa budowlanego. Być może uwzględni to 
nowa KR

Dlatego od delegatów na zjazd w kwiet-
niu zależy jakich wybiorą przedstawicieli 
na obrady w Warszawie, by prezentowali 
tam te wszystkie bolączki i oczekiwania 
członków świętokrzyskiej Izby. 
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Delegaci na zjazd

Kielce: Zdzisław Adamiec, Jerzy Adamski, 
Bolesław Balcerek, Anna Białogońska, Edward 
Biały, Jacek Bojarowicz, Wiesława Czech – 
Morawska, Monika Czekaj, Ewa Chajduk, 
Elżbieta Chociaj, Zbigniew Dusza, Stanisław 
Grudzień, Marek Iwański, Danuta Jamrozik-
Szymkiewicz, Ireneusz Janik, Andrzej Janicki, 
Zbigniew Jędrzejewski, Zbigniew Roman Ka-
leta, Paweł Karpiński, Julian Kołosowski, Bo-
żena Komerska, Grażyna Krasowska-Oracz, 
Krzysztof Kubiakowski, Zenon Kubicki, Józef 
Kuleszyński, Dorota Kulińska, Marek Leszko, 
Michał Łapiński, Zbigniew Major, Zbigniew 
Marcinkowski, Adam Muszyński, Tadeusz 
Nawara, Grzegorz Orlikowski, Andrzej Pa-
welec, Andrzej Pawłowski, Andrzej Pieniążek, 
Edmund Pieniążek, Jerzy Zbigniew Piotrow-
ski, Ryszard Piotrowski, Józef Piwko, Woj-
ciech Płaza, Stanisław Rozin, Karol  Rożek, 
Jacek Ślusarczyk, Wiesława Sobańska, Lesław 
Strzałka, Stanisław Sułek, Grażyna Szrek, Jerzy 
Szymański, Teresa Świeboda, Janusz Tkaczyk, 
Waldemar Wieczorek, Jerzy Wójcicki, Stani-
sław Zieliński, Rafał Ziętal

Kielce powiat: Antoni Bilski, Jan Gąsior, 
Krzysztof Grosicki, Urszula Lamch-Kołacz, 
Ewa Maruszak, Wojciech Sierak, Jarosław 
Sokołowski, Grzegorz Staszewski, Stefan 

Szałkowski, Grzegorz Świt, Dariusz Wróbel, 
Krzysztof Zapała.

Busko-Zdrój: Mariusz Gałązka, Marian 
Kaleta, Zdzisław Kozera, Tomasz Mierzwa, 
Marcin Musiał, Stanisław Walasek

Jędrzejów: Dariusz Adamek, Krzysztof 
Krupiński, Ryszard Górecki, Janusz Idzikow-
ski, Edward Nowak, Robert Łebek

Kazimierza Wielka: Stanisław Sekuła
Końskie: Tadeusz Dworak, Jan Pałka, Ja-

cek Piskrzyński, Bogdan Strzelczyk
Opatów: Stanisław Graboń, Zbigniew 

Kwiatkowski
Ostrowiec Świętokrzyski: Tadeusz Du-

rak, Czesław Głazek, Krystyna Mazurek, Re-
nata Mikołajczak, Tomasz Marcinowski, Ha-
lina Rojek, Adam Sadłowski, Bożena Wieżel, 
Jerzy Wrona

Pińczów: Anna Kawiorska, Tadeusz Zając
Sandomierz: Stanisław Biernat, Stani-

sław Małkiewicz, Bożena Nowińska, Edward 
Paszkiewicz, Robert Sobieraj

Starachowice: Grzegorz Adamus, Ewa 
Banaczkowska, Roman Deska, Danuta Ko-
zera, Andrzej Łukawski, Ewa Skiba, Krzysztof 
Strzelczyk, Leszek Śmigas

Skarżysko Kamienna: Ireneusz Mich-
nicki, Marek Niziołek, Mariusz Nurzyński, 
Włodzimierz Olszewski, Malgorzata Sławiń-
ska, Adam Jerzy Szaraniec, Bogusław Świą-
der, Bernard Franciszek Turek

Staszów: Marek Burzyński, Mieczysław 
Dudek, Grzegorz Kutyła, Zdzisław Szyszkow-
ski, Anna Sanecka, Mieczysław Winiarczyk

Włoszczowa: Henryk Kaczmarski, Wło-
dzimierz Rak

Najwięcej przedstawicieli ma branża 
budowlano-konstrukcyjna 45 osób, dalej 
instalacje sanitarne 29, instalacje elektrycz-
ne 13, budownictwo drogowe 30, wodno-
melioracyjna 2,budownictwo mostowe 4, 
kolejowe 1, telekomunikacyjne 2.

Podsumowanie 
roku

Przedstawiciele kieleckich stowarzyszeń 
branżowych współpracujących z Izbą. spo-
tkali się z członkami Prezydium Okręgowej 
Rady. Mówiono o dobrze układającej się 
współpracy w zakresie organizacji szkoleń, 
wycieczek i wizyt technicznych. 

W nowym roku postanowiono  organizo-
wać szkolenia i seminaria w poszczególnych 
powiatach, dla umożliwienia udziału w nich 
członkom z wielu rejonów województwa. 
Tym bardziej, że podczas zebrań wyborczych 
wyłoniono rezydentów – liderów w po-
wiatach, którzy będą utrzymywać kontakt 
z biurem Izby i współpracować w organizacji 
spotkań i szkoleń. Jednym z pilnych tematów  
takich seminariów ma być kwestia euroko-
dów, o  takie szkolenia dopominają się m.in. 
mostowcy – projektanci.

W spotkaniu uczestniczyli: Marian Ska-
wiński - Stowarzyszenie Mostowców RP, 
Wojciech Sierak – SITK, dr Stefan Szałkowski 
– PZITB, Zygmunt Zimny – SEP, Alfred Zgo-
da - prezes Rady NOT.

Spotkanie 
w stolicy

Podczas dorocznego spotkania redak-
torów naczelnych oraz przewodniczących 
rad programowych biuletynów izb regional-
nych, prezes PIIB, prof. Zbigniew Grabowski, 
przedstawił kierunki rozwijania współpracy 
tych wydawnictw z redakcją „Inżyniera Bu-
downictwa”. Dotyczy to wykorzystywania 
internetowej strony informacyjnej „IB” dla 
popularyzacji wiadomości z regionów, podej-
mowanie wspólnych – przez biuletyny i mie-
sięcznik – akcji publicystycznych, wymianę 
materiałów dziennikarskich, wspieranie wza-
jemne w zakresie pozyskiwania reklam.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Odznaki PIIB
Na tradycyjnym noworocznym spotkaniu 

członków Okręgowej Rady oraz komisji i ze-
społów roboczych Izby, wręczono honorowe 
odznaki PIIB. Otrzymali je: Zbigniew Dusza, 
Jan Gąsior, Tomasz Marcinowski, Józef Piw-
ko, Wiesława Sobańska, a wręczał Stanisław 
Zieliński, członek Krajowej Rady PIIB.

Odznaki były trafnym symbolem podsu-
mowania minionego roku, w którym dzięki 
aktywności wielu członków Izby, osiągnięto 
satysfakcjonujące efekty. Szczególnie w dzie-

dzinie szkolenia, bowiem zgodnie z zapowie-
dziami, pierwsze takie spotkania i seminaria 
odbyły się w kilku powiatach regionu. Ten 
kierunek działalności będzie rozwijany. Za-
raz po zakończeniu kampanii wyborczej de-
legatów na zjazd, Izba powróci do organizacji 
spotkań środowiskowych, które zyskały wy-
soką akceptację.

Izba potwierdziła swą otwartość na no-
wych członków, o czym świadczą wyniki 
obu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia 
budowlane.

Prezes A. Pieniążek przedstawił najistot-
niejsze dokonania w zakresie obsługi człon-
ków Izby, jak i starania kierownictwa poprzez 
wnioski oraz inicjatywy ustawodawcze do 
instytucji legislacyjnych, dla poprawiania 
warunków organizacyjnych i prawnych, w ja-
kich funkcjonują nasi budowlani pełniąc sa-
modzielne funkcje techniczne.

Prezes A. Pieniążek podziękował człon-
kom rady oraz komisji i zespołów, za aktywną 
pracę i udział w rozwijaniu działalności Izby 
w 2009.

Marian BUKOWSKI
Bogusław GIBAS
Jadwiga IMIOŁOWSQ  
Marian JASIOWSKI
Marianna KLEPACZ
Marian KOWALIK
Ryszard R KOCZY
Zdzisław  ZIÓŁKOWSKI
Zbigniew GR BARCZYK 
Czesław GAŁQ 
Jerzy KLIMCZYK

Jacek PIÓRECKI
Stefan GOSZCZYŃSKI 
Henryk HEBDZIŃSKI
Tomasz BANDURSKI
Stanisław DANIELUK
Jerzy WĘSEK
Wiktor ZIOBRO
Czesław BOREK
Edyta GROCHOWSQ 
Stefan ŁUQ SIK
Sławomir ŁEPECKI

Szkolenia 
KWIECIEŃ

16.4 - Zabezpieczenie przewodów i kabli od 
zwarć i przeciążeń, selekcja i zabezpieczenie, or-
ganizator - SEP

Eurokody. Obciążenia. Mosty stalowe i żelbe-
towe - organizator - Związek Mostowców RP

Stosowanie Eurokodów w wykonawstwie 
budowlanym - PZITB

Odpowiedzialność zawodowa i dyscypli-
narna kierownika budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem postępowań prowadzonych 
w ŚOIIB - Starachowice

Odpowiedzialność uczestników procesu 
inwestycyjnego w świetle przepisów obowiązu-
jącego prawa - SITK

Stosowanie Eurokodów w wykonawstwie 
budowlanym – PZITB

MAJ
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów za-
mkniętych-kolejowych – SITK

Zużycie energii w procesie produkcji miesza-
nek mineralno-asfaltowych,praktyczne metody 
służące do ograniczenia zużycia paliw w wytwór-
niach mieszanek mineralno asfaltowych – SITK

Seminarium o tematyce drogowej na Tar-
gach Autostrada – SITK

CZERWIEC
Systemy zabezpieczeń skarp i zboczy z za-

stosowaniem geosyntetyków i innych wyro-
bów przy budowie i modernizacji obiektów 
inżynierskich – SITK

Studium wykonalności dla projektów D nan-
sowanych z funduszy UE – SITK

Wycieczka techniczna – realizacja inwesty-
cji drogowej Skarżysko-Występa S7 - SITK

Rola nadzoru w procesie realizacji budowy 
–wycieczka techniczna na budowę mostu na 
Wiśle w Sandomierzu - SITK

Remonty i rekonstrukcje budynków zabyt-
kowych Sandomierz - PZITB

Ocena stanu technicznego budynku
TERMINY DO UZGODNIENIA :

Beton w budownictwie sieci zewnętrznych 
- PZITS

Prawo budowlane w procesie inwestycyj-
nym - PZITB

Umowy o prace projektowe - PZITB
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego 

- PZITB
Ustawy specjalne -PZITB 
Informatyczne wspomaganie pracy inżynie-

ra budownictwa - PZITB
Harmonogram i planowanie realizacji inwe-

stycji - PZITB
Dokumentacja projektowa w wersji elektro-

nicznej – PZITB
Szczegóły - www.swk.piib.org.pl lub telefo-

nicznie do Biura ŚOIIB,tel.41/ 344-94-13.

W skrócie
Z zainteresowaniem spotkało sięszkolenie  !
dla kierowników budów z zakresu odpo-
wiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. 
Sprawy referowali Michał Łapiński zastęp-
ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej oraz Jan Gąsior przewodniczący 
Sądu Dyscyplinarnego, wspomagani przez 
prawników zatrudnionych w naszej Izbie.

Na szkolenie zorganizowane przez Izbę  !
i oddział kielecki PZITB w ostrowiec-
kim punkcie informacyjnym, przybył 
Zbigniew Dzierżewicz z Katowic, który 
przedstawił zagadnienia obowiązkowych 
kontroli obiektów budowlanych oraz no-
wych wymagań nadzoru budowlanego 
w tej dziedzinie. 

50 publikacji!
W grudniu 

magazyn „Au-
tostrady” odno-
tował na łamach 
ukazanie się 50. 
publikacji w pra-
sie technicznej, 
których autorem 
był Bolesław Bal-
cerek, członek 
naszej Izby (uprawnienia budowlane ma od 
1976 roku!), na co dzień pracownik Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Pan Bolesław jest autorem ponad stu refera-
tów prezentowanych na konferencjach, zjaz-
dach i seminariach  naukowych w kraju

Gratulujemy i życzymy następnych pu-
blikacji.

ZMARLI W 2009
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- Proszę się nie dziwić, że nasi pracownicy 
nie bardzo kwapią się do narzekania na złe 
zjawiska i uczestników występujących w pro-
cesach inwestycyjnych. Oni przywykli już do 
tego i wiedzą, że muszą sobie radzić na budo-
wie. Nadrabiać opóźnienia i poprawiać błędy 
projektowe, a czasem własną wiedzą zastępo-
wać… dokumentację.

Wypowiedź prezesa kieleckiej spółki Condi-
te, Wiesława Milcarza potwierdza jedynie uwagi 
kierowników budów i szefów robót budowla-
nych, jakie od ubiegłego roku publikujemy na 
łamach „Biuletynu”. Kierownicy budów tej D rmy 
– Paweł Sęk, Dariusz Mojecki, Tomasz Nogacki, 
uczestniczący w spotkaniu z Radą Programową 
„BŚ”, przypomnieli jakie „niespodzianki” czekają 
na wykonawcę po wejściu na plac budowy, które 
powodują już na starcie wielotygodniowe opóź-
nienia, dodatkowe poważne roboty, choć termin 
ustalony jest święty. To oni wiedzą, ile się trzeba 
nadenerwować, by uzgodnić z architektem i pro-
jektantami branżowymi niejasności dokumen-
tacji, gdy każdy z nich np. pochodzi z innego 
miasta w Polsce…To oni często ratują inwestora 
od klęski, proponując nowocześniejsze ale szyb-
sze w wykonaniu zamienniki lub technologie, by 
nadrobić opóźnienia powstałe nie z ich winy.

Budowlani nie mają pretensji do nikogo 
o … pogodę, bo rywalizacja z nią jest wpisana 
w ich zawód. Czy mogli wykonawcy np. parkin-
gu przewidzieć, że w październiku, kiedy trwały 
roboty wykończeniowe, będą silne mrozy ?Nie, 
ale i z tym sobie poradzili.

Natomiast wszystkie inne absurdy powinny 
zostać jak najszybciej wyeliminowane z prawa 
budowlanego, z ustaw powiązanych z bran-
żą budowlaną, także te dotyczące uzgodnień 
ZUDP, przetargów publicznych. Dlaczego 
z prywatnymi inwestorami D rmy wykonawcze 
jakoś się dogadują, a przetargi uważane są jako 
kara boska, więc szefowie wielu D rm w nich nie 
startują? Mają swą markę i są poszukiwani przez 
inwestorów.

- Które normy polskie czy europejskie są ważniej-
sze i powinny być uwzględnione w specy� kacjach 

obiektów kubaturowych? Dlaczego nie wprowadzić 
zasady, by materiały przetargowe inwestora zawie-
rały tylko rysunek a oferent sam wykonywałby wy-
cenę wykonania. Przecież błędy w kosztorysach in-
westorskich wyłapywane są przez przegrywających, 
którzy odwołaniami i protestami, przeciągają cykle 
inwestycyjne. Jak można godzić się na wykonanie 
obiektu za cenę stanowiącą 30 proc. wartości kosz-
torysowej? - pytał na spotkaniu dyrektor Condi-
te, Andrzej Łęczyński.

Przed spotkaniem członkowie Rady Pro-
gramowej zwiedzili funkcjonujący od niedaw-
na parking wielopoziomowy oraz centrum 
biurowo-konferencyjne Hotelu DAL.

Paweł Sęk (kierował m.in. budową biurowca Kolportera i Hotelu DAL), Dariusz Mojecki 
(prowadził roboty w nowoczesnym bloku operacyjnym w skarżyskim szpitalu oraz stawiał 
z zespołem parking wielopoziomowy przed magistratem), Tomasz Nogacki (był kierownikiem 
przebudowy krytej pływalni „Delfin”przy ul. Krakowskiej). 
Fachowcy z Condite (spółki istniejącej cztery lata) budowali duże obiekty – szpitalne, biurowe, 
handlowe, w różnych regionach kraju, będą budować w Uniejowie i Krakowie, Lublinie i Pro-
szowicach. Kilka tygodni temu zaczęli prace przy bloku operacyjnym staszowskiego szpitala. 
Kończą pierwszy etap budowy wielkiego ośrodka SPA w Dąbrowie.

Budowlani odporni na przeciwności
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Baby piaskowe 
w Pacanowie

Po blisko dwóch latach prac, prowadzo-
nych -przez EiY age Budownictwo Mitex 
z Kielc, w marcu  oddane zostanie do użytku 
Centrum Bajki w Pacanowie. Obiekt przy-
pominający baby piaskowe  otoczony jest 
fosami z mostkami i kładkami, ze sztucznym 
zbiornikiem, kołem młyńskim, amD teatrem, 
altanami pokrytymi strzechą, powstał na 
dawnych stawach Radziwiłła. Dla ustabilizo-
wania podłoża, konieczne było wbicie 200 
pali CFA, 9-15 metrowych.

Elewacje zewnętrzne i wnętrza czterech 
bab piaskowych wyłożone zostały łupkiem 
kamiennym. Szczególnie pracochłonne było 
ułożenie  w środku, gdzie ściany są ukośne pod 
ujemnym kątem, Zastosowane uchwyty – ko-
tewki zdały egzamin a jednocześnie sa elemen-
tem architektoniczno - dekoracyjnym.

Budynek główny ma ściany i słupy kon-
strukcyjne wykonane w technologii beto-
nu architektonicznego. Dach o konstrukcji 
drewnianej klejonej,  pokryto blachą tytano-
wocynkową w technologii Reizink.

Kierownikiem projektu był Grzegorz Bie-
niaszewski, absolwent Politechniki Świętokrzy-
skiej, a kierownikiem budowy Marian Obara.

-Satysfakcja ogromna, że przyczyniliśmy 
się do zrealizowania w rzeczywistości tego, 
czego oczekiwała wyobraźnia dzieci, po lek-
turze Kornela Makuszyńskiego. Warto było 
– mówi G. Bieniaaszewski.

- Cieszy nas ,że popularnie zwany pałacyk 
Koziołka, został wybudowany i służyć będzie 
najmłodszym. Mieliśmy trochę kłopotów 
podczas budowy, najpierw ze zmianami 
funkcji obiektu, do której doszła aranżacja 
multimedialnego świata bajki, dały o sobie 
znać także warunki gruntowe. Niemniej 
jednak skończyło się pomyślnie – mówi dy-
rektor kieleckiego oddziału EiY age, Jarosław 
Kozłowski.

Jednak najważniejszą inwestycją dla 
pracowników EiY age jest galeria przy Świę-
tokrzyskiej. Termin jest bardzo krótki, czer-
wiec 2011, do wykonania jest powierzchnia 
75 tys. m2, co już świadczy, iż nie ma drugiej 
tak wielkiej galerii w mieście. Konstrukcja 
obiektu jest żelbetowa, szkło i aluminium ma 
tworzyć ciekawą elewację, wewnątrz dużo 
kamiennych powierzchni, ruchome schody, 
windy. Roboty żelbetowe są domeną kielec-

kiego Fabetu, do innych prac zostanie zaanga-
żowanych kilkudziesięciu specjalistycznych 
wykonawców. W sierpniu ubiegłego roku 
oddano do użytku parking wielopoziomowy 
wykonany także przez EiY age i Fabet.

- Wszelkie galerie handlowe są obiektami 
wielofunkcyjnymi, o atrakcyjnej architektu-
rze, zachęcającej do ich odwiedzenia. Z tego 
powodu rozwiązania konstrukcyjne muszą w 
sposób nowoczesny nadążać za pomysłami ar-
chitektów, stąd przy takich obiektach wiele jest 
nowych technologii i zastosowanych materia-
łów – stwierdza Grzegorz Bieniaszewski.

Przyłącza 
ENERGETYCZNE. 

Trzeba napisać wniosek do Rejonowego 
Zakładu Energetycznego. Zakład robi sam 
albo zleca D rmom zewnętrznym, wybieranym 
w przetargu, wykonanie projektu. Nie stosuje 
się formuły wykonania projektu przez wniosku-
jącego. RZE realizuje przyłącze lub także może 
zlecić tę czynność D rmom zewnętrznym.

Zgodnie z prawem energetycznym, inwe-
stor ponosi koszty zgodnie z taryfą, z tytułu 
zawartej umowy przyłączeniowej. Bowiem 
przyłącze (instalacja do licznika odbiorcy 
energii) jest własnością dystrybutora energii 
elektrycznej.

Trwa to długo? Do półtora roku, tak przy-
najmniej wynika z umownych terminów.. Nie 
zawsze przeszkodą jest np. brak zgody sąsiada 
na postawienie słupa. Dystrybutor tłumaczy 
to skomplikowanymi kwestiami prawnymi, 
procedurami, uzgodnieniami, itp. Ostatnio 
RZE obiecuje ,że postarają się skracać wspo-
mniane terminy do roku.

Cieszyć się, czy narzekać. Wydaje się, że 
to drugie jest trafniejsze.

GAZOWE
Zakład Gazowniczy wykonuje komplek-

sowo wniosek klienta - projekt, uzgodnienia 
i przyłącze. Czyni to własnymi pracownikami 
albo zleca D rmom wybranym w przetargu.

Zdarza się, że np. gmina zaprojektuje 
i wykonana - na warunkach technicznych 
uzgodnionych z gazownikami - instalację 
dla osiedla czy części gminy, wówczas zakład 
gazowniczy odkupuje tę inwestycje i nią póź-
niej zarządza i obsługuje.

Dla przyspieszenia realizacji przyłącza, 
zakład gazowniczy często zgadza się na opra-
cowanie dokumentacji przez klienta (na 
wcześniej uzgodnionych warunkach tech-
nicznych), a przy rozliczeniu pomniejsza 
opłatę o koszt projektu.

W REGIONIE ZA... MIESIĘCY

Największa galeria w regionie

Opłaty są określone w cenniku taryfo-
wym, średnio wynoszą od 1500 – 1600 zł, 
jeśli nie ma utrudnień lub np. zgody sąsiada 
na przeprowadzenie gazociągu.

Realizacja (wraz z projektem) przyłącza 
trwa do sześciu miesięcy, jeśli klient ma do-
kumentację, to zależnie od pory roku 2 - 4 
miesięce (dłużej w okresie zimy, ze względu 
na mrozy i śnieg). Oczywiście, jeśli przyłącze 
dotyczy sąsiedniej działki, pasa drogowego, 
to powstają dodatkowe utrudnienia związa-
ne z uzgodnieniami.

WODA I ŚCIEKI 
Na warunki techniczne (po złożeniu 

wniosku i mapy) czeka się w „Wodociągach 
Kieleckich” 30 dni. Projekt przyłącza 10-60 
dni. Uzgodnienie trasy z MZD (jeśli dotyczy 
ulicy) do 14 dni. Uzgodnienia w ZUDP ok. 
30 dni.

Uzgodnienie projektu  w „Wodociąga-
ch”14 dni. Zgłoszenie przystąpienia do ro-
bót (uprawniony wykonawca) oraz zlecenie 
wykonania włączenia do sieci  wodnej – 2 
do 7 dni. Podpisanie umowy przedwstępnej 
– wykonawca lub inwestor. Montaż wodo-
mierza – „Wodociągi uzgodnionym terminie. 
Przegląd techniczny 2 -14 dni (ustalany przy 
zgłoszeniu przystąpienia do robót).

Jeszcze tylko inwentaryzacja  powyko-
nawcza przez geodetę i skorzystanie z mapy 
geodezyjnej ośrodka (to trwa podobno 30-
90 dni), spisanie protokółu z „Wodociągami” 
- w dniu zgłoszenia, no i na koniec spisanie 
umowy o dostawie wody lub odbiorze ście-
ków – najpóźniej 6 miesięcy po podpisaniu 
umowy przedwstępnej.

I tu kara. Jeśli inwestor nie podpisze umo-
wy, „Wodociągi” naliczą karę – odszkodowa-
nie w wysokości trzykrotnej stawki za zużytą 
wodę i odprowadzone ścieki.

Oczywiście, nie wszystkie wymienione 
czynności wykonują „Wodociągi”, ale jeśli 
dodać wszystkie mitręgi urzędniczce i tygo-
dnie na uzyskanie „papierów”, inwestor musi 
mieć dużą odporność…
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Hala w blasku HD
- Budowa przebiega sprawnie, mimo licznych 

zmian wprowadzanych w trakcie prac przez inwe-
stora, czyli politechnikę. Zdążyliśmy przed mrozami 
zakończyć roboty zewnętrzne, zamknąć obiekt, dzię-
ki czemu w zimie kontynuowaliśmy prace wewnątrz  
– mówi Grzegorz Marianowicz, z kieleckiego 
Fakt Budownictwo, kierownik budowy hali 
sportowej dla Politechniki Świętokrzyskiej.

Dla wielu kielczan jest ona niewidoczna, 
otoczona Galerią Echo i wielopiętrowym par-
kingiem, od południa i zachodu akademikami 
i budynkami dydaktycznymi uczelni. Warto się 
będzie do niej wybrać, bo jest to obiekt ciekawy. 

Sala o wymiarach 45 x 45 metrów i wysokości 
13,40 m, pozwala na grę w piłkę ręczną, wy-
znaczenie dwóch kortów tenisowych, ewentu-
alnie boisk siatkówki i koszykówki, a także na 
specjalne życzenie uczelni – boiska do futbolu 
halowego. Stała trybuna ma 550 miejsc, nato-
miast rozkładana od strony zachodniej, zwięk-
szy łączną liczbę widzów do tysiąca. Obiekt ma 
oświetlenie eliminujące olśnienie uczestników 
imprez, a jednocześnie umożliwiające trans-
misje telewizyjne w systemie HD. Co równie 
ważne, budowniczowie zapewniają, że akustyka 
będzie wzorowa, bowiem hala została fachowo 
wytłumiona.

Można będzie sobie w hali postrzelać, bo 
na zapleczu przewidziano 30-metrową strzel-
nicę i nieodzowny magazyn broni. Prezes Fak-
tu, Robert Dulnik zadeklarował, że nauczy się 
strzelać, by korzystać z tego obiektu. Jest jeszcze 
pomieszczenie na D tness salon, barek i admini-
strację. Pod trybuną są szatnie , sanitariaty, ma-
gazyny sprzętu i wyposażenia.

Obiekt ma plac parkingowy, ale w przy-
padku dużej imprezy, można będzie korzystać 
z parkingu wielopiętrowego galerii, do którego 
prowadzi specjalny łącznik.

Hala została pokryta łukowym dachem na 
dźwigarach rurowych. Konstrukcję obiektu 
stanowią słupy żelbetowe, od strony południo-
wej stalowe, w które zamontowano duże okna 
z osłonami przeciwsłonecznymi. Trybuna 
i schody zostały zmontowane z estetycznie 
wykonanych betonowych elementów prefa-
brykowanych. Elewację zewnętrzną od strony 
południowej stanowią płyty szkła. 

Trudnością dla budowlanych były niezbyt 
dokładnie rozpoznane warunki geologiczne. 
W trakcie prac okazało się, że teren jest podob-
ny do placu pod galerią, w odległościach 15- 20 
metrów występują różne warunki gruntowe. 
Wynika to ponoć z faktu, jak mówią znawcy, iż 
czoło lodowca zatrzymało się na Bocianku, co 
spowodowało, że grunt w tym rejonie nie ma 
jednorodnych parametrów…

W sierpniu 2009 rozpoczęły się prace, 
w marcu przewidziano zakończenie robót i od-
biory techniczne, a w kwietniu nastąpi oddanie 
hali do użytku studentom politechniki.
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Europejskie biuro projektowe

To jest Biuro Projektów! - działając kon-
sekwentnie, zgodnie z własną fundamentalną 
strategią i systemem wartości stało się poważ-
nym graczem na rynku inwestycji budowla-
nych w Regionie, Polsce i Europie. Droga roz-
woju „Chodor-Projekt” wskazuje przy tym, że 
budowa nowoczesnego, europejskiego Biura 
Projektów prowadzi również do reaktywowa-
nia dawnych doświadczeń branży projektowej, 
w szczególności poprzez powrót do zespołów 
wielobranżowych.

Strategia spółki przewiduje prowadzenie 
kompleksowej obsługi inwestycji, w której naj-
ważniejsze są architektoniczne i inży-
nierskie usługi doradcze oferowane 
we wszystkich branżach, począwszy 
od architektury i technologii poprzez 
konstrukcje i instalacje budowlane 
do inżynierii lądowej, ochrony śro-
dowiska i ekologii. Tradycyjna ob-
sługa projektowa dużych inwestycji 
wpisuje się w strategię D rmy również 
dlatego, że jest dziedzictwem spółki. 
Przewagę konkurencyjną „Chodor-
Projekt” zapewnia przede wszystkim 
systematyczny, „pozytywny” dobór 
kadry inżyniersko-architektonicznej 
oraz wyposażania jej w nowoczesne 
narzędzia inżynierskie - innowacyjne 
oprogramowanie komputerowe. W działalno-
ści Biura stosowane są jednolite i niezmiennie 
wysokie standardy jakościowe, merytoryczne, 
organizacyjne i etyczne.

Opinie krążące w środowisku oddają to, co 
działo się w biurze, gdy po transformacji tzw. 
uznani projektanci otwierali maleńkie, jedno-
branżowe pracownie, a założyciele „Chodor-
Projekt” stwierdzili, że koniecznością jest zbu-
dowanie D rmy wielobranżowej zapewniającej 
inwestorom kompleksową obsługę, zgodną 

z ich oczekiwaniami. Był to traD ony kierunek 
rozwojowy, a udane realizacje projektów dla 
inwestorów z wielu rejonów kraju oraz D rm 
zagranicznych sprawiły, że „Chodor-Projekt” 
po 14 latach funkcjonowania na rynku, stał się 
atrakcyjnym i poszukiwanym partnerem.

- Jest to prawda, być może jesteśmy najlepiej 
zorganizowanym biurem w tej części Polski, ofe-
rującym zleceniodawcom obsługę podczas całego 
procesu inwestycyjnego. Proponujemy kontrahen-
tom ciekawe architektonicznie nowoczesne obiekty, 
opracowywane przez doświadczonych fachowców. 
Gwarantujemy pomoc w rozwiązywaniu proble-
mów inwestorskich oraz jakość na wysokim po-
ziomie. Nie unikamy prac eksperckich, konsultacji, 
sporządzania opinii, rozstrzygania sporów, korzy-
stamy przy tym ze współpracy z kieleckim środowi-
skiem akademickim.

Kandydaci do pracy w biurze dobierani 
są konsekwentnie spośród najlepszych i wy-
różniających się studentów i absolwentów 

przychodzący nie pytają o płace, chcą robić fajne 
projekty, inni, którzy kiedyś odeszli z biura, wra-
cają, bo stabilizacja zatrudnienia i dobre � nanse, 
są korzystniejsze.

Istotna jest również ranga biura. O niej 
świadczy choćby nowoczesne oprogra-
mowanie, co wynika ze współpracy z naj-
większymi producentami i dystrybutorami 
– m.in. AutoDesk i Bentley, wdrażającymi 
systemy i technologie BIM. Wiceprezes Leszek 
Chodor przez lata trudnił się programowaniem 
komercyjnych programów inżynierskich i biz-
nesowych i nie widzi szans rozwoju biura bez 
korzystania z najnowszych rozwiązań informa-
tyzacyjnych. Dziś „Chodor Projekt” wyprzedza 
pod tym względem konkurencję o kilka lat. Biu-
ro otrzymuje zaproszenia do podjęcia wspólnych 

z uczelnią wysiłków dla wprowadzania 
nowych technologii komputerowych na 
Politechnice, aby mieć lepiej przygoto-
wanych inżynierów do pracy w spółce. 
Chciałoby też uczestniczyć na warun-
kach europejskich w tworzeniu i rozwo-
ju nowego kierunku na uczelni – mosty 
i budowle podziemne.

Tak przygotowane biuro może się 
pochwalić zaprojektowaniem wielu 
ważnych obiektów na terenie Polski 
i Europy. Aktualnie wykonywanym 
prestiżowym projektem jest na przy-
kład Narodowe Forum Muzyki we 
Wrocławiu, realizowane wspólnie 
z głównym architektem obiektu, prof. 

Stefanem Kuryłowiczem, z którego pracow-
nią architektoniczną, kielczanie współpracują 
od wielu lat. Dorobkiem kieleckiego biura są 
obiekty i linie technologiczne we wszystkich 
zakładach Cersanitu, wybudowanych w kilku 
krajach, m.in. cztery zakłady w Wałbrzychu, 
dwa w Starachowicach, największy zakład na 
Ukrainie. W trakcie projektowania są zakła-
dy w Moskwie i w Rumunii. W Stargardzie 
Szczecińskim przy współudziale stałego part-
nera „Art.-Projekt” powstała fabryka opon 
Bridgestone. „Chodor Projekt” jest też part-
nerem D rmy Nordkalk, dla której projektował 
nowoczesne linie technologiczne w zakła-
dach w Wolicy i Miedziance. W Łodzi, przy 
współudziale biura powstała popularna już 
Manufaktura, a w Radomsku centrum logi-
styczne Jysk.

dokończenie na str. 22

Politechniki Świętokrzyskiej. Było to łatwiej-
sze, jako że prezes Jarosław Mucha jak i wice-
prezes Leszek Chodor przez wiele lat praco-
wali na uczelni. Przykładem jest wiceprezes 
Paweł Michalski, którego promotorem był dr 
inż. L. Chodor. Na uczelni był stypendystą 
ministra nauki, wykazywał sporą aktywność 
i inwencję w pracy, więc jako reprezentanta 
młodego pokolenia w biurze, zaproszono go 
do udziału w zarządzaniu spółką.

- Pracownicy to ogromny sukces i podstawa 
innowacyjnego charakteru biura. Dajemy im 
możliwość spełnienia ambicji zawodowych, re-
alizacji planów rozwoju osobistego, kontaktu 
z liczącymi się i wielkimi inwestorami, a jedno-
cześnie poprzez odpowiednią atmosferę oraz 
warunki pracy, zapewniamy komfort, dla którego 
nie mają zamiaru opuszczać biura. Wręcz prze-
ciwnie, ich koledzy z innych � rm, przechodzą do 
nas…Opinie o „Chodor Projekt” powodują, że 

O sukcesach i przyszłości Biura 
Projektów Budownictwa Chodor 
Projekt, rozmawiamy z : prezesem 
dr inż. Jarosławem Muchą, wicepre-
zesami – dr. inż. Leszkiem Chodo-
rem i mgr. inż. Pawłem Michalskim.

W FIRMACH
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Biuro Projektów Budownictwa Chodor - Projekt sp. z o.o.
KRS 0000180538  kapitał zakłdowy 500 tys.zł

al. Solidarnści 34, 25-323 Kielce
tel.  +48 (0)41 33 26 249 fax. +48 (0)41 33 26 268

www.chodor-projekt.com.pl

Pracownie projektowe Chodor-Projekt
* Pracownia Architektury 1, 2
* Zakład Inżynierii Specjalistycznej
  i Ekspertyz
* Zakład Wizualizacji
* Pracownia Konstrukcji 1, 2 i 3
* Pracownia Dróg i Mostów* Pracownia Dróg i Mostów
* Pracownia Instalacji sanitarnych
* Pracownia Instalacji elektrycznych

Zakres działalności
* konsultanci architekci i inżynierowie,
* usługi projektowe na wszystkich
  etapach i we wszystkich branżach,
* zarządzanie przedsięwzięciem 
  inwestycyjnym w tym:
-- inżynieria kontraktu,
- inżynieria kosztów.

Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt sp.z o.o. powstało w 1997 roku. 
Strategia spółki przewiduje prowadzenie kompleksowej obsługi inwestycji, w której 
najważniejsze są architektoniczne i inżynierskie usługi doradcze oferowane we 
wszystkich branżach, począwszy od architektury i technologii poprzez konstrukcje i 
instalacje budowlane stosowane w inżynierii lądowej, ochronie środowiska i ekologii.
Chodr-Projekt zapewnia pełną obsługę inwestycji w zakresie obiektów użyteczności Chodr-Projekt zapewnia pełną obsługę inwestycji w zakresie obiektów użyteczności 
publicznej, przemysłowych, mieszkalnych, infrastrukturalnych, a także obiektów
inżynierskich i specjalnych. Tradycyjna obsługa projektowa dużych inwestycji wpisuje 
się w strategię firmy również dlatego, że jest dziedzictwem spółki. Przewagę 
konkurencyjną zapewniamy w drodze specjalnego doboru kadry inżyniersko-
architektonicznej oraz wyposażania jej w nowoczesne narzędzia inżynierskie, głównie architektonicznej oraz wyposażania jej w nowoczesne narzędzia inżynierskie, głównie 
innowacyjne oprogramowanie komputerowe. W naszej działalności stosujemy jednolite, 
wysokie standardy jakościowe, merytoryczne, organizacyjne i etyczne.
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Modyfikacje programów studiów?
- Na spotkaniu dziekanów wydziałów 

elektrycznych na Politechnice Warszawskiej 
postanowiono, że w porozumieniu z izbami 
regionalnymi inżynierów, istnieje potrzeba mo-
dyfikacji planów studiów, aby absolwenci byli 
solidnie przygotowani- w zakresie teoretycz-
nym - do egzaminów na uprawnienia budow-
lane. Szczególnie w niektórych specjalnościach 
związanych z budownictwem – dotyczy to 

elektrotechniki oraz telekomunikacji i elektro-
niki. I takie działania podejmujemy – mówi 
dziekana Wydziału Elektrotechniki, Auto-
matyki i Elektroniki PŚ, prof.PŚk Andrzej 
Kapłon.

Przy tworzeniu nowych specjalności 
mają być uwzględniane przedmioty i wy-
magane kwalifikacje od studentów, uzgod-
nione z izbami inżynierów budownictwa, 

a także umożliwienie absolwentom, którzy 
kończyli inne specjalności, bliskie budow-
nictwu, poprzez kursy lub studia podyplo-
mowe, uzupełnienie wykształcenia, które 
pozwoli na przystąpienie do egzaminów na 
uprawnienia budowlane.

- Ponieważ w zestawach pytań na egzami-
nach na uprawnienia budowlane są pytania 
z dziedziny elektrotechniki, chcemy zapropo-
nować utworzenie studiów podyplomowych 
z tej dziedziny dla nie elektryków. Otrzymuje-
my takie sugestie i jesteśmy gotowi to zrobić.

To właśnie inspektor nadzoru ponosi od-
powiedzialność za swe decyzje wobec pra-
wa, inwestora i użytkownika budowanego 
obiektu. To on podpisuje, że obiekt nadaje 
się do eksploatacji lub użytkowania. Kierow-
nik budowy, mający sporo obowiązków i od-
powiedzialności, wraz ze swą D rmą wniosku-
je jedynie o odbiór inwestycji. Jeśli okaże, 
się coś zostało spartaczone, wykonawca się 
pomylił, albo w trakcie eksploatacji dojdzie 
do katastrofy budowlanej, to zawsze pada 
pytanie, a gdzie był inspektor nadzoru? Czy 
miał na tyle wiedzy i doświadczenia, by to 
w odpowiednim czasie wychwycić?

- Kwali� kacje? Nie ma ich gdzie zdobywać 
słychać narzekania młodych. Jest wprawdzie 
wiele biur zajmujących się obsługą inwestycji, 
ale tam też nie ma za dużo fachowców. Starsi 
się wykruszają, uciekają do innych prac. Młodzi 
niechętnie podejmują się „stażowania” w tym 
kierunku. Nie wystarczy bowiem mieć upraw-
nienia budowlane, jakąś tam kilkuletnią prakty-
kę na budowach, inspektor to jest facet, który na 
bieżąco musi śledzić nowinki technologiczne, no-
woczesne materiały, poznać metody wykonaw-
cze, wszystkie nowe rozwiązania konstrukcyjne. 
A przede wszystkim, on musi być codziennie na 
budowie, bo odpowiada za obiekt.

Jakby tego było mało, w ostatnim okresie, 
tak hojnym dla inwestycji, niektóre z nich są 

Stefan Świerk, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, wydziału 
budownictwa lądowego, pracował w Exbudzie SA, PIA Piasecki 
Inwestycje ( dyrektor ds.realizacji w Warszawie, m.in. budynek 
mieszkalny ze 171 lokalami, garażami podziemnymi, nagrod-
zony jako najlepiej zaprojektowany i zbudowany w 2002,  obiekt 
biurowo-handlowo-usługowy o 26 kondygnacjach przy ul. Niemce-
wicza), w ostatnich latach zajmuje się przygotowaniem i obsługą 
inwestycji, m.in. Szpital w Radomiu, hala w Pińczowie, modern-
izacja Szpitala w Miechowie, w Kielcach hala przy ul. Bocznej, 
Muzeum Zabawek, obecnie modernizacja Kadzielni i budowa 
filharmonii.

Inspektor za grosze…

doD nansowywane z funduszy UE.Np. mo-
dernizacja Kadzielni, budowa D lharmonii, 
niektórych dróg  lub oczyszczalni w Sitków-
ce. Tam muszą być inspektorzy -  fachowcy. 
I dla młodych nie ma miejsca.

- Nie wszyscy starsi chcą ujawniać młodym 
tajniki tego zawodu, doświadczenie, sposoby wy-
najdywania kruczków stosowanych przez innych 
uczestników procesu inwestycyjnego, metod rozli-
czeń unijnych. Często z prozaicznych powodów 
– � nansowych. Jeśli obecnie nadzór wygrywa się 
za pół procenta wartości inwestycji, rzadko do-
chodzi do jednego procenta, tymczasem obsługa 
nadzorcza w krajach zachodnich, w tym na in-
westycjach objętych zasadami FIDIC-owskimi, 
jest wyceniana w granicach 6-7 procent!

Pieniądze? Są. Ile zostaje po przetargach, 
które obecnie rozstrzygane są na poziomie 
60-70 proc. wartości kosztorysowej inwestora. 
Dlaczego w kosztorysach nikt nie uwzględnia 

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zarabiają grosze, dlatego coraz częściej 
podejmują prace jako kierownicy budów, bo mogą otrzymać większą gażę. Dla-
czego? Bo jeśli wybiera się inspektorów tak  jak rozstrzyga przetargi publiczne 
i wygrywa najtańsza oferta, to trudno wymagać, by za tanie pieniądze był 
inspektor o najwyższych kwali- kacjach. Czy ktoś stawia warunki, sprawdza 
i wery- kuje umiejętności i doświadczenie? Nie, a jest to funkcja bardzo odpo-
wiedzialna – twierdzi Stefan Świerk.

wyższego wynagrodzenia dla nadzoru ? Bo 
znów padną tłumaczenia o najniższej ofercie 
? Bo zastosowanie wymagań brzegowych , 
spowoduje lawinę protestów przetargowych 
o nierównych szansach? Może wreszcie 
urzędnicy zrozumieją, że dobry i pełny nadzór, 
obejmujący wszystkie branże oraz rozliczanie 
kosztów budowy, co jest ostatnio konieczne, 
to nie tylko kontrola i nękanie wykonawcę 
czy projektanta, ale także duża pomoc .

- Jeśli młodzi kierownicy robót, obiektów, 
chcą słuchać, wyciągać wnioski, poznawać do-
świadczenia, to nie tylko ode mnie ale i od po-
zostałych wyjadaczy budowlanych naszego ze-
społu nadzorskiego, sporo się mogą nauczyć. Nie 
mam tajemnic, moje lata zawodowe dobiegają 
praktycznie końca, choć nie czuje się wyeksplo-
atowany. Dlatego dostrzegając ich sporą wiedzę 
teoretyczną, znajomość nowości budowlanych, 
swobodnego operowania i surfowania po Interne-
cie stwierdzam, że brakuje im jednak umiejętności  
zastosowania tej wiedzy w warunkach budowy.

Od Redakcji: Czekamy na kolejne wy-
powiedzi inspektorów nadzoru. Sprawa jest 
na tyle ważna, iż brakuje chętnych do peł-
nienia tych obowiązków. Szczególnie wśród 
młodszych inżynierów. Przyjmiemy zapro-
szenia do odwiedzenia inspektorów nadzoru 
na budowach. Chcielibyśmy poznać D rmy, 
szkolące takich fachowców.

PROBLEMY
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W czym tkwi atrakcyjność tematyczna 
przyszłorocznej konferencji krynickiej ? 

Jako organizatorzy mający prawo do wy-
brania tematu obrad, podjęliśmy decyzję, by 
zająć się diagnostyką, monitoringiem i mo-
dernizacją obiektów budowlanych. Jest to 
problem aktualny obecnie nie tylko w kraju 
ale w Europie i świecie, jako że po ostatniej 
wojnie minęło kilkadziesiąt lat. W tym czasie 
wiele zbudowanych obiektów budowlanych 
charakteryzuje się większą awaryjnością, 
albo czeka ich decyzja – modernizować czy 
zburzyć? Były bowiem budowane na inne 
okresy eksploatacji, planowane pod mniej-
sze obciążenia, w przypadku mostów czy 
wiaduktów. Stąd właśnie kwestia diagnostyki 
i monitoringu.

Są to zagadnienia, z których znana jest 
uczelnia…

Tak, mamy zespól, w którym również 
pracuję, zajmujący się diagnostyką obiektów 
budowlanych metodami emisji akustycznej, 

Monitoring i diagnostyka
ROZMOWA Z PROF DR. HAB. INŻ. WIESŁAWEM TRĄMPCZYŃSKIM, KIEROWNIKIEM 
KATEDRY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BETONOWYCH ORAZ 
SZEFEM ZAKŁADU WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

szczególnie dotyczy to mostów, ale nie tyl-
ko. Oferujemy nowatorski i ciekawy system 
monitorowania, który dzięki pomocy GDD-
KiA oraz ŚZDW i MZD w Kielcach, został 

sprawdzony i wdrożony do stosowania, 
prowadzony od lat przez prof. dr. inż.Leszka 
Gołaskiego przy współpracy obecnie dr. inż. 
Grzegorza Świta.

Co to znaczy dla politechniki ?
Rozpropagowanie nowoczesnego sys-

temu, tym bardziej, że z uzyskanych przez 
uczelnię funduszy europejskich, będziemy 
mogli stworzyć świetnie wyposażone labora-
torium, dla prowadzenia badań dotyczących 
diagnostyki i monitoringu obiektów budow-
lanych. Dlatego starannie przygotowujemy 
się do prezentacji tych zagadnień na konfe-
rencji, bo jest to okazja jaka nieczęsto się tra-
D a do zaistnienia uczelni i jej pracowników 
na tak międzynarodowym forum.

Obsada będzie bogata ? 
W części ogólnej- problemowej pla-

nujemy 20 referatów, przyjadą specjaliści 
i naukowcy z wielu krajów, w tym z USA. 
Będziemy gościć uznane sławy krajowej 
nauki, szefów wielu centralnych instytucji 
zajmujących się obiektami budowlanymi, 
systemami oceny dróg i autostrad, mostami 
i wiaduktami, a także kierownictwo nadzoru 
budowlanego.

KONFERENCJE
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WYWIAD

W jakim stopniu zmieniło się dzisiejsze 
budownictwo?

- W zakresie technologii dokonała się 
rewolucja techniczna. Jakość materiałów, 
oprzyrządowanie jak szalunki do konstruk-
cji żelbetowych, konstrukcje stalowe, a także 
sprzęt, metody i techniki wykonawcze, stwa-
rzają dużo większe możliwości realizacyjne 
niż przed trzydziestu laty czego dowodem 
są wznoszone inteligentne budynki. Choć 
w ówczesnym okresie robiło się obiekty dobre 
i bardzo dobre, jednak z większym wysiłkiem 
inżynierskim, przy dużo gorszych technikach 
i technologiach. Dzisiejsza chemia budowla-
na, kleje, materiały wykończeniowe, dają nie-
ograniczone możliwości.

Została jakaś satysfakcja z tych waszych 
budów?

- Oczywiście, szczególnie wśród tych inży-
nierów, którzy jak ich dzisiejsi młodsi następ-
cy, poświęcili się twórczej pracy u podstaw, 
pracy organicznej, czyli rozwiązywaniu co-
dziennych problemów i wykonywaniu zadań 
w terminie i na dobrym jakościowo poziomie, 
koncentrując się na technikach i technolo-
giach i metodach realizacji inwestycji. Dlatego 
nie można odbierać budowlanym z tamtych 
lat satysfakcji z obiektów, które spełniają na-
leżycie swe funkcje mimo upływu 30-50 lat. 
Jest tylko kilka procent inżynierów, którzy swe 
zdolności realizują biznesowo wykorzystując 
je do kierowania i zarządzania budownictwem 
czy w innych działach gospodarki.

Gdzie dokonały się największe zmiany?
- W najbliższym otoczeniu inżyniera. Jest 

on dzisiaj lepiej zorganizowany i wyposażony 
w narzędzia, oprogramowanie komputerowe, 
ułatwiające prace projektowe i wspomagające 
prace na budowie. Natomiast funkcja pie-
niądza i jego obieg w gospodarce rynkowej 
spowodowała, że inżynier musiał w ostatnich 
latach nadążać za tymi zmianami i wymogami 
inżynierii kapitałowej. Są pieniądza na inwesty-
cję, ale kluczowy jest okres zwrotu włożonego 
kapitału. Dlatego ekonomiczną podstawą 
działania inżyniera jest szybkie a tym samym 
tańsze budowanie, trafniej dobrane metody 
i oszczędniejsze technologie.

Są oni do tego przygotowani?
- Zmieniają się metody i poziom kształce-

nia inżynierów, adekwatnie do potrzeb rynku, 
metod organizacji i nowych technik i techno-
logii. Nas kształcono bardziej renesansowo, 
czyli wielokierunkowo, wtłaczano nam dużo 
wiedzy z różnych dziedzin związanych z bu-
downictwem, dziś kształcenie jest wyraźnie 

Renesansowo o budownictwie

specjalistyczne pod zamówienia rynku, np. 
kierunki zamawiane. Nasze pokolenie inży-
nierów może więc spojrzeć renesansowo na 
problem budownictwa, w którym obecnie aby 
być menadżerem trzeba poznać kilkanaście 
ustaw, prawo budowlane, kodeks cywilny, wa-
runki kontraktowe FIDIC, prawo zamówień 
publicznych, wszelkie wymagania techniczno 
- budowlane, geodezję ale i system działania 
urzędów, instytucji uczestniczących w proce-
sie inwestycyjnym.

Można to objąć?
- Tak, trzeba być sprawnym i wewnętrznie 

dobrze zorganizowanym, wypracować swój 
system na życie zawodowe i prywatne. Dzisiaj 
inżynier musi nauczyć się działania zespołowe-
go, bowiem jednostka indywidualnie w skom-
plikowanym procesie budowlanym, znaczy 
niewiele o wiele mniej niż sprawnie funkcjonu-
jący zespół z wypracowanym systemem działa-
nia i komunikowania się. Nauczyli mnie tego 
starsi koledzy w kieleckiej „Przemysłówce”

Młodzi kierownicy budów narzeka-
ją i zazdroszczą „starym”, że w PRL- były 
cotygodniowe odprawy, narady koordy-
nacyjne, a teraz trzeba się prosić, by pro-

jektant zechciał przyjechać i poprawić 
to co zapomniał lub co zostało sknocone 
w dokumentacji, albo żeby branżysta od 
sanitarki przesunął rury, a elektryk zmie-
nił prowadzenie instalacji…

- Koordynacja już w okresie projektowania 
ma kluczowe znaczenie, to podstawa powo-
dzenia budowy. Przykład: inwestor-Wodociągi 
Kieleckie-realizuje modernizację oczyszczalni 
ścieków, a w tym stację termiczną utylizacji osa-
du. Jest to rozwiązanie innowacyjne technolo-
gicznie w naszym kraju,takich stacji termicznej 
utylizacji obecnie wykonuje się zaledwie kilka. 
Nasi przyszli użytkownicy tej instalacji zażąda-
li więc udziału w koordynacji procesu projek-
towania przyjazdu autorów.Koncern Degre-
mont projektując we Francji stacje , przysyłał 
więc projektantów do Kielc i tu na budowie 
pracownicy „Wodociągów” w krótkim czasie 
mogli uzgodnić wiele przyszłych aspektów 
użytkowych. Przecież ci inżynierowie z Francji 
nie znają szczegółów naszego prawa budowla-
nego, przepisów technicznych, co jest dla nich 
pewnym problemem, ale ujawnienie w porę 
zagrożeń, wyjaśnienie oczekiwań inwestora 
i wymagań polskich urzędów ułatwia osią-

Stanisław Ciołak, ukończył budownictwo przemysłowe na Politechnice Świętokrzyskiej, trafił do 
pracy w kieleckiej „Przemysłówce”. Był kierownikiem budowy zakładu górniczego w Morawicy, 
później głównym inżynierem, koordynatorem robót w ramach KGR na budowach politechniki, 
Iskry, dworca PKS, Teatru Narodowego w Warszawie.
Trzy lata budował papiernię w Czechach z Mostostalem Kraków. Wrócił i został dyrektorem 
technicznym, następnie wiceprezesem spółki KPBP Bick. W 2001 gdy odchodził z firmy, 
zatrudniała ona ok. 1100 pracowników. 
Przez kilka lat był zastępcą dyrektora ds. technicznych, oraz ds. inwestycji i remontów na Po-
litechnice, organizował m.in. budowę parkingu uczelnianego, termomodernizację budynków 
dydaktycznych, modernizację hali laboratorium dla wydziału mechatroniki. Nauczyciel aka-
demicki. 
Ostatnio od Prezesa „Wodociągów Kieleckich” Henryka Milcarza otrzymał propozycję poprow-
adzenia jako dyrektor projektu - inwestycji na zasadach „żółty FIDIC”- modernizacji i rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków w Sitkówce.
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gnięcie porozumienia, czyli dobrego projektu 
wykonawczego, a tym samym dostosowanie 
się kontrahenta do polskich wymagań. A to 
daje efekt końcowy – poprawnie zrealizowaną 
inwestycję. Do tego potrzebna jest koordyna-
cja i lider ze strony zamawiającego, który po-
kieruje a jednocześnie umiejętnie doprowadzi 
do pogodzenia interesów stron.

Co pan jako praktyk radzi studentom 
na wykładach?

- Zaczynam od określenia procesu budow-
lanego i cyklu inwestycyjnego, kiedy ma on 
swój początek, tj. programowania inwestycji, 
formułowania celów i funkcji takiej budowy, 
warunków techniczno – technologicznych, na-
stępnie oceny ekonomicznej przedsięwzięcia 
w powiązaniu z funduszami, które je sD nansują, 
jak je zdobyć, przy uwzględnieniu metod oceny 
projektu inwestycyjnego i okresu zwrotu nakła-
dów, konieczności realizacji inwestycji i jej uza-
sadnienia, organizowania przetargów, szczegó-
łów sporządzania umów, ustalania warunków 
realizacyjnych. Co to są; decyzja środowiskowa, 
pozwolenie na budowę, jakie wymagania po-
winna spełniać dokumentacja projektowa, a ja-
kie przetargowa czy wykonawcza. Czyli poznają 
całe otoczenie procesu inwestycyjnego.

Reagują? 
- Dość szybko się ożywiają, padają pytania 

zwłaszcza z zakresu praktycznego stosowania 
przepisów, przychodzą na zajęcia prawie wszy-
scy Myślę, że ten aspekt praktyczny zajęć to ich 
promocja.

Skąd pan czerpie obecnie wiedzę?
- To jakiś naturalny kod mojego osobiste-

go rozwoju. Od lat dbałem o dobrą własną 
bibliotekę, teraz w okresie Internetu groma-
dzenie wiedzy jest o wiele łatwiejsze, ale nigdy 
nie opuszczam okazji zaglądania do księgarń 
i kupowania norm, programów i literatury 
fachowej. Teraz zajmuję się zarządzaniem 
projektami, skupiam uwagę na zagadnieniach 
organizacyjnych i techniczno-prawnych, na 
opracowaniach menedżerskich poprawnego 
przebiegu procesu inwestycyjnego wg warun-
ków FIDIC. Jako długoletni praktyk budow-
nictwa, szukam też nowości w tej branży. Bez 
stałego dokształcania się, nie byłbym w stanie 
bieżąco sterować poprawnie rozwiązywa-
niem problemów. Dlatego ukończyłem stu-
dia podyplomowe z organizacji i ekonomiki 
budownictwa na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie i szacowania i zarządzania nieru-
chomościami na Uniwersytecie Warmińskim. 
Szkolenia i kursy z zakresu FIDIC, zarządzania 
nieruchomościami także syndyków, uzupeł-
niają moją wiedzę. Taka wielowątkowa wiedza 
ciągłe uzupełniana, pozwala na swobodne po-
ruszanie się w branży, na zrozumienie intencji 
i argumentów innych i umiejętne precyzowa-
nie swoich oczekiwań.

W roku akademickim 2010/11 ruszy nowa 
specjalność na studiach II stopnia w Politechni-
ce Świętokrzyskiej – mosty. Taką decyzję pod-
jęła Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Nabór zasadniczy prowadzony 
będzie w lutym 2011, kiedy to obecni studenci 
zakończą trzyletnie studia inżynierskie. Z roze-
znania prowadzonego od kilku lat wynika, że 
chętnych do studiowania tej specjalności nie 
braknie. Tym bardziej, że Kielce były przed laty 
silnym ośrodkiem budownictwa mostowe-
go w kraju. Obecnie, gdy większość dawnych 
mostowców zbliża się do wieku emerytalne-
go, brakuje następców, a zapotrzebowanie jest 
duże, bowiem inwestycji drogowych i mosto-
wych będzie wiele przez najbliższe lata.

-  Przygotowania do utworzenia tej specjalności 
trwały od dawna. Musieliśmy opracować program 
studiów i dobór przedmiotów nauczania. Nasz 
program podany został ostrej recenzji, którą wyko-
nał prof. zw. Kazimierz Flaga, kierownik katedry 
mostów i tuneli Politechniki Krakowskiej, znako-
mita znawca mostownictwa, który zwiedził wiele 
tych budowli na całym świecie. Zasugerował kilka 
dodatkowych propozycji tematycznych, a w koń-
cowej sentencji napisał, że po uwzględnieniu jego 
uwag , będzie to modelowy program studiów mo-
stowych – powiedział prof. Jerzy Piotrowski, 
dziekan wydziału kieleckiej uczelni.

Będą młodzi mostowcy!
Politechnika musiała też zadbać o wy-

kładowców, których z tytułami naukowymi 
nie ma zbyt wielu w kraju. Uczelnia liczy na 
uzyskanie habilitacji przez dr. inż. Grzegorza 
Świta, ma zapewnienie współpracy z dr. inż. 
Wiesławem Nowakiem i doc. dr. inż. Marce-
lim Dziurlą. Przyjazdy na wykłady zadekla-
rował także prof. K. Flaga. – Jesteśmy też po 
rozmowach z prof. Janem Bujniakiem z Uniwer-
sytetu w Żylinie na Słowacji, dotychczasowym 
rektorem tej uczelni, europejskim znawcą budo-
wy dróg i mostów, który wyraził zgodę na wykła-
dy u nas - zapewnia dziekan J. Piotrowski.

Natomiast w Kielcach nie brakuje do-
świadczonych praktyków, którzy mają za 
sobą po kilkadziesiąt lat budowania mostów. 
Są dawni pracownicy kieleckich „Mostów” 
m.in. w Skanska – Exbud, ma też mostowców 
Fabet, Fart, wąchocki Budromost a także sta-
rachowicki Tarcopol oraz Cezet, opatowskie 
PRD-M. 

W planach – oprócz budowanego obec-
nie mostu w Sandomierzu – są przewidziane 
nowe obiekty na obwodnicy kieleckiej, na 
drodze S7z Chęcin do Jędrzejowa i dalej do 
Krakowa, jak i dwa mosty wiślane – w Połań-
cu i Nowym Korczynie. Studenci tej specjal-
ności będą więc mieli gdzie zdobywać wiedzę 
praktyczną.

Życzeniem, aby absolwenci za kilka lat 
traD li do grupy najbogatszych ludzi woje-
wództwa, rektor prof. Stanisław Adamczak, 
zakończył swe wystąpienie podczas uroczy-
stego wręczania dyplomów i pasowania 198 
nowych inżynierów wydziału budownictwa 
i inżynierii środowiska Politechniki Świę-
tokrzyskiej. - To nie przesada, w ostatnim ran-
kingu okazało się, że w gronie stu najzamożniej-

Awansu do grona najbogatszych 
szych mieszkańców regionu, jest 30 absolwentów 
naszej uczelni. Dziękuję wam za lata studiów, 
dbajcie o prestiż inżyniera budowlanego i nie za-
pominajcie o politechnice.

Dyplomy wręczał  prof. Jerzy Piotrowski, 
dziekan wydziału, tradycyjnie też podczas 
pasowania nowego inżyniera, na telebimach 
ukazywał się temat pracy dyplomowej oraz 
nazwisko promotora.
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Dla kogo technika?
Jeszcze urzędnicy w resorcie edukacji, nie wyjaśnili i nie wyciągnęli 
konsekwencji wobec autorów likwidacji techników i szkól zawodowych 
przed laty, a już biorą się za kolejne szatańskie zmiany! Wymyślili, że 
nieudane licea proA lowane i technika uzupełniające powinny zostać 
przekształcone w licea dla dorosłych i formy kursowe (technika) lub 
wygaszone, czyli zlikwidowane.

Pewnych spraw trudno zrozumieć. We 
wrześniu, naukowe głowy zastanawiały się 
w Krynicy jak zorganizować system kształcenia 
kadr dla budownictwa, mówiono o konieczno-
ści reaktywowania techników i zasadniczych 
szkól zawodowych. Teraz ukazuje się projekt, 
odwrotny do postulatów krynickiego zgroma-
dzenia. Kto komu robi wodę z mózgu…

Wojciech Siwak, wieloletni dyrektor 
Zespołu szkól Budowlanych w Kielcach : 
- Być może jestem tradycjonalistą, ale wykształ-
cenie budowlanych powinno być gruntowne 
i od podstaw, wiedza teoretyczna i praktyczna. 
Z dawnych techników wychodził dobrze przy-
gotowany absolwent z maturą, który potra� ł 
budować, zarządzać budowami! Ludzie, przez 
dziesiątki lat to technicy stanowili podstawową 
kadrę kierowniczą budownictwa. Technikum 
jest dla mnie instytucją niemożliwą do nieistnie-
nia w systemie kształcenia kadr budowlanych. 
Że nie wszyscy absolwenci z maturą przystępu-
ją do zawodowych egzaminów państwowych? 
A po co je wymyślono? Może młodzi ludzie ich 
nie potrzebują? Przecież wszyscy wiedzą, że 
niektórzy w izbach i cechach rzemieślniczych 
zdają egzaminy czeladnicze i majstrowskie. Inni 
decydują się na studia. Licea pro� lowane nic nie 
dawały, niewielka ilość godzin z przedmiotów 
zawodowych, była porażająca. Nie dziwię się, że 
idea tych szkól upadla. Mnie odpowiada dawny 
system, gdzie uczeń miał w trakcie nauki prakty-
ki w warsztatach i � rmach, musiał się wykazać 
przed komisją w technikum z wykonania pracy 
dyplomowej, do czego potrzebna była wiedza nie 
tylko książkowa ale i praktyczna.

Do Ostrowca 
komfortowo… 
za dwa lata

W listopadzie rozpoczęto prace, a od 30 
września 2011 roku z Kielc do Ostrowca 
pojedziemy po częściowo nowej i zmoderni-
zowanej drodze, która ominie Nową Słupię. 
Ucieszą się z tej inwestycji zarówno kierowcy 
jak i mieszkańcy Nowej Słupi, którzy mieli 
dość wstrząsów i hałasu przez całą dobę od 
przejeżdżających ciężkich samochodów. 

Odcinek od skrzyżowania dróg z Kielc 
i Łagowa w Wólce Milanowskiej do Ostrow-
ca, wykona kielecki „Fart”. Będzie to 28 km 
trasy o nośności 115kN/oś,  w tym 6 km  
obwodnicy Nowej Słupi, zatoczki autobu-
sowe, przystanki, chodniki, przebudowa 
dróg tzw. małej pętli świętokrzyskiej i nowe 
skrzyżowania. Koszt inwestycji wyniesie 
wraz z wykupem gruntów 80,6 mln złotych, 
w tym 58,3 mln przeznaczone zostanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego, udział 
też mają w tych kosztach starostwa kieleckie 
i ostrowieckie oraz gminy Waśniów, Nowa 
Słupia i Bodzechów.

Na uroczyste wbicie łopat i rozpoczęcie 
prac, zjechali do Czajęcic wicemarszałek 
Zdzisław Wrzałka, starostowie, wójtowie 
gmin, przez tereny których przebiega droga, 
proboszczowie paraD i, którzy dokonali tra-
dycyjnego poświecenia inwestycji, by dobrze 
i w terminie ją wykonano. 

Żółte papiery…
Urzędnikom Komisji Europejskiej udało 

się potraktować Polskę jak kraj porównywalny 
z państwami Trzeciego Świata, dlatego za po-
mocą żółtego FIDIC postanowili zaprowadzić 
i egzekwować prawo. Z tym łączy się sakramenc-
ka biurokracja, w obiegu poniewierają się niko-
mu niepotrzebne dokumenty, sprawozdania, 
wykazy. Wszyscy do wszystkich permanentnie 
raportują, tylko tej makulatury nikt nie czyta…

Zestawienia i rozliczenia miesięczne obejmują 
kilka grubych segregatorów. Szkoda lasów, ener-
gii i farby na druk takiej makulatury. 

Jakby tego wszystkiego było mało, to wpro-
wadzono niespotykany rozrost zatrudnienia, sta-
nowisk nie wiadomo po co i specjalne działy do 
realizacji projektów unijnych ! Oszaleć idzie !

I co ? Czy któryś z polskich urzędników mini-
sterialnych pokusił  się na skrytykowanie działań 
i wymysłów urzędników z Brukseli ?NIE !

Gdy cierpliwie wysłuchałem narzekań kiel-
czanina, pracującego w stolicy, przypomniała 

mi się wypowiedź sprzed kilku lat urzędnika 
brukselskiego: To wasza wina, waszych ludzi 
w ministerstwach, którzy w radosnej twórczości 
wprowadzili ostrzejsze przepisy i wymogi niż 
przesyłane z KE ! 

Nie w pełni jest to prawda, ale nasi urzęd-
nicy mają w tej mitrędze biurokratycznej spory 
udział. W innych krajach urzędnicy mieli więcej 
odwagi, sprzeciwiali się wymysłom unijnym, 
targali się po salach obrad, niektórzy jak Fran-
cuzi poszli do Trybunału Europejskiego i … 
wygrali.

Do rozwiązania pozostaje zapewnienie or-
ganizacyjne nauczania praktycznego – w warsz-
tatach podstawowe czynności, narzędzia, me-
tody, a w D rmach i na budowach nowoczesne 
technologie i techniki wykonawcze, organizacja 
robót, obowiązki na budowie. Jak zorganizo-
wać, by z klasy liczącej 20 uczniów, wszystkim 
zagwarantować praktyki w ciągu roku oraz 
miesięczne wakacyjne w kilku lub kilkunastu 
D rmach prywatnych? Nad tym się powinni 
urzędnicy ministerialni zastanowić, a nie kom-
binować coraz to nowe systemy. Kierownicy 
szkól także powinni zadbać o współpracę z D r-
mami, bo pracodawcy chcą, deklarują przyjęcie 
uczniów, tylko żeby ich tym za bardzo nie obar-
czać, oni muszą budować, zarabiać pieniądze. 
Która szkoła wyjeżdża z uczniami na atrakcyjne 
budowy, by pokazać nowoczesne obiekty, syste-
my budowania i technologie ? 

Czy mam przypominać jakim dobrodziej-
stwem była współpraca szkoły z Exbudem, któ-
ry zapewniał praktyki na budowach krajowych 
i zagranicznych, w klasach zasadniczych tzw. 
exbudowskich, murarze mieli język niemiecki ? 
Młodzież garnęła się do szkoły, bo to wyznacza-
ło wyższy poziom zawodu budowlanego. Tech-
nicy byli wówczas fachowcami, bo nie wszyst-
kimi sprawami na budowie ma zajmować się 
inżynier, on jest od ważniejszych zagadnień.

Kształcenie wzwodowe jest najdroższe, więc 
urzędnicy jak wilki ścigają się, by coś urwać, 
okroić, zaoszczędzić. Skutek jest wiadomy – fa-
chowcy biją na alarm, bo nie tylko nie ma tech-
ników, brakuje murarzy, betoniarzy, zbrojarzy, 
dekarzy, a nawet cieśli.
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Inwestorzy dopingują

Zespół pracowniczy ciągle się zmienia, 
przychodzą młodzi ambitni projektanci, 
którzy przy swych starszych kolegach na-
bierają szybko doświadczenia w tak odpo-
wiedzialnej pracy.

Jest to potrzebne, jako że inwestorzy 
sugerują podjęcie przez biuro obsługi 
w systemie �zaprojektuj i wybuduj�. Mamy 
oferty Þ rm wykonawczych i szybko przy-
mierzymy nasze możliwości do takiej or-
ganizacji prac.

Nie brakuje nam pracy, wręcz przeciw-
nie, otrzymujemy nowe zlecenia, wy-
grywamy przetargi, realizujemy coraz 
większe kontrakty projektowe. Wra-
cają do naszego biura zleceniodawcy, 
którzy kiedyś w ciągu 57 lat istnienia  
BPBK korzystali z naszych usług. To 
oznaka, że pracownicy biura swą solid-
ną i terminową pracą, potraÞ li zyskać 
zaufanie inwestorów.

Justyna Mattusch
Prezes Zarządu 

Biura Projektów 
Budownictwa 

Komunalnego SA

W minionym roku dzięki wypraco-
wanym funduszom kontynuowaliśmy 
modernizację budynku. Wymieniony 
został kościół grzewczy, przeprowadzo-
no remont instalacji elektrycznej, odno-
wiono i dostosowano do nowych potrzeb 
kolejne pomieszczenia pracowni

Otworzono poligraÞ ę, w której na 
maszynach Þ rmy Oce wykwaliÞ kowany 
zespół składa kilometry dokumentacji 
projektowej. Uporządkowano i odno-
wiono piwnice, już dziś przeznaczone 
pod wynajem.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA
ul. Leonarda 18, 25-953 Kielce
tel. 041 344 14 61, fax 041 344 57 13                         www.bpbksa.com.pl

Biuro Projektów 
Budownictwa 

Komunalnego SA 

w Kielcach

w związku z rosnącą ilością zleceń

zatrudni na stanowiskach

PROJEKTANTÓW 
I ASYSTENTÓW 

specjalistów drogowych, geodezyjnych, 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, 

gazowniczej, elektrycznej

Atrakcyjne warunki i formy 
zatrudnienia  lub współpracy 

Zgłoszenia wraz z CV 
prosimy przesłać na adres:

pe@bpbksa.com.pl

Izby inżynierów budownictwa powinny konsekwentnie interweniować 
w sytuacjach jakie panują na polskich budowach. Kierownik robót odpo-
wiada za każdego, kto wejdzie na teren budowy, szczególnie po spożyciu 
alkoholu. Polski inżynier oprócz spraw czysto budowlanych, w 30 proc, 
zaangażowany jest do pilnowania, czy mu ktoś pije na budowie. Tego nie 
ma na  budowach zagranicznych. 

Odpowiada za każdego…

Kilka razy z kolegami łapaliśmy pijanych 
na budowie, wezwani policjanci wypuszczali 
ich za najbliższym rogiem ulicy…

Gdyby któremuś z pijanych coś się stało na 
budowie, ze mnie zdarto by skórę. Jeśli pijaka 
przejedzie samochód na drodze, odpowiada 
denat. Na budowie jeśli podchmielony spadnie 
z piętra lub dostanie w głowę czymś ciężkim, 
winę ponosi kierownik, bo nie powiedział, że 
po pijanemu może się mu coś przydarzyć…

Kierownik ma też obowiązek przeszkolić 
pracownika w ciągu 10 godzin z zakresu bhp. 
Kiedy? Ma zamknąć budowę?

Zaświadczenia lekarskie? To są D kcje. Dla-
czego w innych krajach, robotnik budowlany 
ma swój zawodowy paszport i sam dba o wpi-
sy, uprawniające go do wykonywania zawodu. 

Teraz przy tak dużych budowach, szybkim 
wykonawstwie, kierownik nie ma czasu na 
weryD kowanie, czy robotnik przyniósł praw-
dziwe zaświadczenie. Kierownik ma prowa-
dzić budowę lub roboty, a nie być czuwającym 
opiekunem robotników. Dlaczego do pracy 
w handlu trzeba mieć aktualny wpis w ksią-
żeczce o stanie zdrowia, a na budowie nie?

Poza ogrodzeniem budowy odpowiada 
za siebie, na budowie odpowiedzialność za 
niego ponosi kierownik. Czy to jest rozsąd-
ne? Czy izby inżynierów nie powinny tego 
wyśmiać?

Znany jest przypadek na kieleckiej budo-
wie, że po kilku godzinach pracy, operator 
wysokiego żurawia o mało nie przewrócił 
wieżowca. Okazało się, że był pijany. Przy-

szedł już ”nawalony” czy spożył płyny w kabi-
nie wysoko nad ziemią?

Często sprawy po takich wydarzeniach 
traD ają na salę sądową. I tu też pojawiają się 
problemy. Niektórzy prokuratorzy nie ro-
zumieją spraw budowlanych, nie byli na bu-
dowach. Biegły czy rzeczoznawca, który nie 
spędził ani dnia na budowie, nie prowadził 
budowy, ma moralnie prawo do wydawania 
opinii? Czy dyplom politechniki wystarcza? 
Przecież ludzi się skazuje, to nie są żarty.

Dziwić się, że młodzi inżynierowie nie 
chcą być kierownikami na budowach. Nie-
kiedy pytają, jak pan może tak wytrzymać? 

Tą wypowiedzią doświadczonego budow-
lańca, zachęcamy innych kierowników budów 
i robót, do przekazywania uwag o absurdach 
na budowach, sugestii co należy umieścić 
w nowym prawie czy kodeksie budowlanym.

Bez tej wiedzy nie uniknie się nietraD o-
nych i śmiesznych zapisów ustawowych, 
bowiem urzędnicy, którzy… „nie widzieli 
budowy”, nigdy nie napiszą poprawnej kon-
stytucji budowlanej.

Adres : a.orlicz@jokerpr.pl

NA BUDOWIE
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Stypendystka 
ministra

Co przekonało panią minister, że przy-
znała stypendium?

- Prac nad konstrukcjami betonowymi, 
udział w licznych programach badawczych 
prowadzonych przez prof. Leszka Gołaskie-
go i dr.Grzegorza Świta, uczestnictwo w kon-
ferencjach, a także referatami i publikacjami. 
Tak się składa, że robię to co lubię.

To jest…
- Emisja akustyczna. Zainteresował mnie 

tym dr inż. G. Świt na drugim roku, kiedy 
zaproponował grupie studentów, zajęcie 
się tematami prowadzonymi przez katedrę. 
Z czterech osób, po pół roku, zostałam sama. 
Uważam tematykę emisji akustycznej za bar-
dzo interesującą i przyszłościową.

Na czym polega? 
- Uszkodzenie jakie pojawia się w mate-

riale, generuje i wysyła nam sygnał , a naszym 
zadaniem jest odebranie i przeanalizowanie 
go. Na podstawie parametrów emisji aku-
stycznej możemy dowiedzieć się, co się dzie-
je w danej konstrukcji. W dużym skrócie.

Konkrety?
- „Moją” emisję będę wykorzystywać 

przy obecnie prowadzonych przez dr. Świta 
badaniach zmęczeniowych stali, zarówno 
na belkach jak i na węzłach stalowych. Pani 
doc. dr inż. Arbara Goszczyńska będzie robić 
program z belkami żelbetowymi sprężanymi 
i o zróżnicowanych zbrojeniu. Po remoncie 
hali oraz zainstalowaniu nowych urządzeń 
w ramach programu unijnego MODIM, 
możliwości badawcze wyraźnie się poprawią. 
Mam też przygotować materiały na kon-
ferencję w Krynicy, o zastosowaniu emisji 
akustycznej w badaniach procesów zmęcze-
niowych, bowiem katedra będzie tam pre-
zentować swe opracowania.

Co dalej? 
- Po wakacjach chcę rozpocząć studium 

doktoranckie. Jestem wdzięczna i dłużna 
wszystkim w katedrze za stworzenie mi moż-
liwości uczestniczenia w badaniach, progra-
mach, studiach i szansy wykazania się. Co 
z tego wyjdzie – nie wiem. Jestem pewna swej 
determinacji i zacięcia do pracy naukowej.

Nie jest lekko?
- Kosztuje to sporo wysiłku i czasu, by za-

poznać się programem, poczytać literaturę, 
poszperać w Internecie, odwiedzić bibliote-

kę, podyskutować z doświadczonymi ludź-
mi. Bywam momentami wykończona. Ale to 
szybko mija.

Dylematy dyskoteka czy książka?
- Nie mam, uważam ,że jest czas na jed-

no i drugie. Choć czuję się jakbym wyrosła 
z dyskotek, już mnie to nie bawi jak dawniej.

Czas dla przyjaciela?
- Aktualnie mam chłopaka, a nasza przy-

jaźń sprzyja mojej pracy, bowiem przebywa 
on za Wielka Wodą, więc spotkania nasze są 
sporadyczne. Właśnie w lutym byłam w od-
wiedzinach u niego, będzie co wspominać 
przez następne miesiące.

Opcja pozostania tam?
- Rozważałam ewentualność wyjazdu na 

rok, dwa i kończenie np. w Kanadzie dokto-
ratu, ale uważam, że wiele osób zainwesto-
wało we mnie swój czas, energię, pokładają 
nadzieje, nie chciałabym tego sentymentu 
burzyć.

Paulina Arczewska, studentka V roku kon-
strukcji budowlanych na Politechnice Świę-
tokrzyskiej, otrzymała stypendium ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego. Od drugiego 
roku ma indywidualny tok studiów, a jej 
opiekunem naukowym jest prof. dr hab.
inż. Wiesław Trąmpczyński, bezpośrednim 
szefem dr inż.Grzegorz Świt. Od 2008  jest 
zatrudniona w uczelni (½ etatu),w katedrze 
wytrzymałości materiałów i konstrukcji 
betonowych Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska. Uczestniczy w opra-
cowywaniu ekspertyz stanu technicznego 
obiektów budowlanych, jak i projektów 
wzmacniania i przebudowy mostów. Do-
datkowo zajmuje się diagnostyką różnych 
konstrukcji, szczególnie mostowych oraz 
mechaniką  i nauką diagnozowania kom-
pozytowych elementów konstrukcyjnych 
i wzmacniających konstrukcje.

Nowości na 
elektrotechnice
- Jesteśmy w trakcie generalnego remontu, 
część pomieszczeń wyłączono z użytkowa-
nia, biuro wydziału znajduje się w budyn-
ku B. Wymieniamy instalacje, oświetlenie, 
posadzki, poprawimy ściany. Zmienimy 
także wyposażenie, w ramach projektów 
unijnych politechniki, otrzymamy nową 
aparaturę badawczą. Wszystko ma być 
wykonane do końca września - zapew-
nia prof. PŚk dr hab. inż. Andrzej 
Kapłon, dziekan Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki i Informatyki. 

W 2011 program modernizacji uczelni 
przewiduje remont części hali warsztatowej, 
wcześniej pozostała częśc zastała wyremon-
towana z pieniędzy przekazanych przez re-
sort. Będą też zakupy aparatury i urządzeń 
laboratoryjnych, systemów do prac naukowo 
– badawczych, na co uczelnia otrzymała pie-
niądze z programów unijnych – dotyczących 
innowacyjnej gospodarki oraz funduszy prze-
znaczonych dla regionów Ściany Wschodniej. 
Dostawy aparatury dotyczą wszystkich katedr 
i zespołów badawczych, szczególnie zajmu-
jących się informatyką oraz wydziałowego 
laboratorium elektrycznego, doposażenie 
części telekomunikacji i elektroniki.

- W nowo uruchomionym kierunku 
elektronika i telekomunikacja mamy specjal-
ność: telekomunikacja i aparatura medyczna, 
w ramach realizowanego obecnie projektu 
„Kapitał ludzki” za kwotę 4,2 mln (w latach 
209-2013) zamierzamy uruchomić trzy 
nowe specjalności – elektronikę medyczną 
(na kierunku telekomunikacja i elektronika), 
energetykę odnawialną i elektroenergetykę 
(na elektrotechnice) oraz graD kę kompute-
rową (na informatyce). Dwie ruszyły jako 
pilotażowe od semestru letniego, trzecia od 
września tego roku. W planach mamy uru-
chomienie kierunku energetyka, będzie to 
możliwe za dwa- trzy lata na bazie specjalno-
ści energia odnawialna i elektroenergetyka.

Zainteresowanie nowymi specjalnościa-
mi jest spore, 30 proc. osób na każdym z kie-
runków zadeklarowało zgłoszenie, bowiem 
wydział postanowił, że na elektrotechnice 
studenci będą mogli „robić” dodatkowo dru-
gą specjalność. Będzie to spory wysiłek dla 
studentów, do 18 godzin tygodniowo, ale 
dzięki temu uzyskają drugą specjalność na 
dyplomie.

Z UCZELNI
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Kataklizm, starocie, wojenki…
Przez kilka tygodni stycznia w wielu regionach kraju, na skutek opadów śnie-
gu oraz mrozów, ludzie nie mieli energii elektrycznej, a tym samym często, 
wody i możliwości zakupu żywności, bo sklepowe lodówki były puste. Nie 
pracowały lokalne A rmy i zakłady, rolnicy ryczeli ze złości, z braku prądu nie 
uruchamiali dojarek, przez co ryk krów niósł się nie tylko po oborach.

- Już w Nowy Rok zostaliśmy postawieni 
na nogi i do końca stycznia pracowaliśmy w re-
jonie Jędrzejowa przy wymianie połamanych 
słupów i zerwanych przewodów, uszkodzonych 
izolatorów i stacji transformatorowych. Udało 
się sukcesywnie uruchomić prawie wszystkie 
urządzenia i stacje energetyczne, niektóre funk-
cjonują prowizorycznie, wymagają więc po-
ważnych remontów – mówi Ryszard Górecki, 
szef jędrzejowskiego ElGóru. -To był niespo-
tykany kataklizm, w pasie 50-70 km padający 
z przerwami mokry śnieg przez wiele dni oraz 
wilgotna mgła przy tęgich mrozach powodo-
wała, że szadź na przewodach i słupach oraz 
mocowaniach izolatorów dochodziła nawet do 
10 cm grubości. 

- Po 30 latach pracy w energetyce wiem o tej 
dziedzinie dużo, dlatego szadź zniszczyła te naj-
słabsze linie, wybudowane przed 40-laty, obliczo-
ne na dużo mniejsze obciążania. Stan techniczny 
linii średniego i niskiego napięcia jest opłakany, 
stare betonowe słupy są „wydmuchane”, wyłażą 

z nich druty zbrojeniowe, korozja zniszczyła 
dużą część poprzeczek stalowych pod izolatora-
mi. Nie inwestuje się w modernizację linii, nowe 
żerdzie z betonu wirowanego, częściej spotyka się 
w miastach i siedzibach gmin, niż w szczerych 
polach, gdzie wiatr hula śniegiem i łatwo tworzy 
się szadź. A przed nią nie ma ratunku, jeśli nie 
prowadzi się systematycznej konserwacji - twier-
dzi Jan Wojnowski, specjalista projektant linii 
i urządzeń energetycznych ze Staszowa.

- Przez 17 dni wraz z moimi pracownika-
mi usuwaliśmy awarie w okolicach Miechowa. 
W trudnych warunkach terenowych, podczas 
mrozów, zgrabiałymi rękoma wymienialiśmy 
słupy, przewody, osprzęt i urządzenia stacyjne. 
Nie przypominam sobie tak tragicznej sytuacji, 
braku napięcia przez kilkanaście dni w nie-
których miejscowościach czy zabudowaniach. 
Z tego trzeba wyciągnąć wnioski, by uniknąć 
podobnych awarii w przyszłości – przestrzega 
Zygmunt Zimny, właściciel kieleckiego El-
montu.

OD REDAKCJI 
Nim energetycy dojechali do powalonych 

i połamanych słupów, musieli przecinać le-
żące na drogach i polach konary, gałęzie i całe 
drzewa. Konieczność wymiany setek słupów, 
przewodów, stalowych elementów konstruk-
cyjnych spowodowała, że w magazynach, 
hurtowniach i u producentów pojawiły się 
pustki! Ściągano materiały z innych rejonów.

Dlaczego doszło do tragedii? Szadź 
zrobiła swoje, obciążone przewody, łamały 
słabsze i zestarzałe słupy. O stanie tech-
nicznym linii wiemy, więc gdy jeden słup 
trzaskał, następnych pięć – sześć łamało się 
natychmiast na zasadzie domina. 

Skąd powalone gałęzie, konary i drzewa 
na ziszczonych liniach energetycznych? 
Przez lata nie uregulowano przepisami 
i ustawami jak szeroki ma być pas ochronny 
od linii energetycznych. W żadnym kraju 
europejskiej cywilizacji nie ma tak jak u nas, 
żeby drzewa rosły blisko słupów, a gałę-
zie zwisały nad przewodami! Do dziś nie 
ustalono, kto ma wycinać gałęzie i pokrzy-
wione drzewa! W drastycznych sytuacjach, 
energetycy tną po kryjomu, narażając się 
często na sprzeciwy rolników. Czy teraz rol-

nicy, którzy nie mieli prądu, będą solidarni 
z energetykami?

Kiedy wreszcie ktoś utemperuje prote-
sty pseudo ekologów, którzy – w swej dzi-
wacznej D lozoD i – toczą wojenki i nie zga-
dzają się na wycięcie ani jednej gałęzi, a co 
dopiero drzew obok linii energetycznej?

Od polowy lutego ucichło, nie ma wrza-
wy wokół kataklizmu. Czyżby wszystko 
zostało załatwione ? Dochodzą słuchy, że 
wielu rolników, właścicieli D rm, sklepów, 
szykuje wnioski o odszkodowania. Jeśli 
dodać do tego żądania użytkowników dróg 
publicznych i lokalnych, pasażerów linii ko-
lejowych, oD ary wypadków na skutek leżą-
cych drzew i gałęzi, to bilans ataku zimowe-
go będzie ogromny. Dlatego nie powinno 
nikogo dziwić, że elektrycy - członkowie 
izby oczekują od PIIB interwencji w tej 
sprawie.

Na koniec kamyczek do regionalnego 
ogródka. W usuwaniu szkód i awarii zimo-
wych, uczestniczyły z dużym poświęce-
niem D rmy z naszego rejonu. Nie było D rm 
z innych regionów kraju, które tak aktywnie 
stają do przetargów w sezonie o zlecenia 
energetyczne w świętokrzyskim…

Uprawnienia? 
W naszej rzeczywistości, są konieczno-

ścią, bowiem absolwent opuszczający uczel-
nie, nie ma żadnego praktycznego przygoto-
wania do odpowiedzialnej pracy na budowie 
czy w pracowni projektowej. Więcej, wielu 
tych młodych ludzi ma odwagę przyznać, że 
nie czują się na siłach odpowiadać za roboty 
i podległych im pracowników na budowach.
Niejednokrotnie nawet po zdanych egzami-
nach i otrzymaniu uprawnień, nie podejmują 
się  nowych funkcji. Inni bagatelizują tę od-
powiedzialność. Do czasu, do nieprzewidzia-
nego wydarzenia, tragedii.

- W niektórych krajach, Szkocja, Dania, nie 
ma egzaminów i uprawnień. Ale tam każdy stu-
dent przechodzi półroczną praktykę na budowie 
i musi ją zaliczyć . U nas obowiązkowe miesięcz-
ne praktyki organizowane przez uczelnie, przed 
laty scedowano na studenta. Więc ten przynosi 
zaświadczenie, że odbył praktykę i wszystko gra 
- mówi dr inż. Stefan Szałkowski. 

W innych krajach, jak w W. Brytanii, eg-
zamin pisemny i uprawnienia nadane przez 
królewską korporację, są przez wszystkich 
honorowane i ludzie z takimi uprawnieniami 
błyskawicznie znajdują zatrudnienie. Bo to są 
pewni i odpowiedzialni budowlańcy.

Konferencja 
NO-DIG 
Poland 2010

Po raz czwarty w dniach 
27-29 kwietnia odbędzie się 
międzynarodowa konferencja 
naukowo-szkoleniowa „Tech-
nologie bezwykopowe w inży-
nierii środowiska” – NO-DIG 
Poland 2010.

Będą referaty, ekspozycje, 
wystawy, w Centrum Kon-
ferencyjnym Hotelu Kon-
gresowego. Tradycyjnie najlepsze 
budowy i renowacje bezwykopowe 
oraz firmy prezentujące nowe roz-
wiązania technologiczne i materia-
ły, nagrodzone zostaną statuetkami 
„Expert 2010”.30 kwietnia przewi-
dziana jest wycieczka do Warszawy 
i zapoznanie się z mikrotunelin-
giem z zastosowaniem rur Ho-
bas  DN 3000 mm w oczysz-
czalni ścieków „Czajka”.
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SANDOMIERZ

Betonowanie ustroju nośnego

- Prace przebiegają dobrze, a nawet lepiej. 
Wprawdzie przez półtora tygodnia musie-
liśmy wyhamować ze względu na ogromne 
mrozy, ale liczyliśmy się z wcześniejszymi 
roztopami i podniesieniem się poziomu wody 
w Wiśle. Z prognoz wynika, że nie należy 
się szybko spodziewać ogromnych kłopotów. 
Świadczy o tym bardzo niski stan wody, po-
dobny do tego, jaki występował w lipcu i sierp-
niu. Temperatury w nocy lekko poniżej zera, 
w dzień kilka stopni ciepła, są odpowiednimi 
do prac betoniarskich oraz przy montażu 
rusztowań i szalunków – mówi Jacek Młynar-
czyk, z Mota Engil-Polska, kierownik budowy 
mostu w Sandomierzu.

Podczas wizyty w drugiej połowie lutego, 
trwało zalewanie ustroju nośnego. Segmenty 
tzw.startowe – długości  9,5 m i szerokości 14 
m (szerokość płyty mostu) każdy na dwóch 
podporach od strony prawego brzegu Wisły, 
zostały wcześniej wylane z pomocą rusztowań 
stacjonarnych. Na tych segmentach zamonto-
wano tzw. wózki do wylewania dalszych części 
płyty mostowej. Tak wylewane segmenty mają 
wymiary 4,5m x 14 m. Poprzez przesuwanie 
wózków budowlani – mostowcy z obu pod-
pór podążają ku środkowi i w kwietniu mają 
połączyć w ten sposób budowane przęsło. Aby 
się to udało, cały czas na budowie są geodeci ze 
swoimi nowoczesnymi urządzeniami, którzy 
sprawdzają z założonymi w projekcie wyniesie-
niami i dokonują na bieżąco korekt, by obie czę-
ści przęsła znalazły się na tej samej wysokości.

Zalewanie ustroju nośnego prowadzone 
jest dwa dni w tygodniu i trwa zależnie od wa-
runków po ok. 6 godzin. W tym czasie betono-
mieszarki podjeżdżają do specjalnych miejsc 

cumowniczych na brzegu, są następnie trans-
portowane barkami pod podporę i poprzez 
ustawione tam pompy, beton traD a na wózki. 
Operacja wylewania betonu odbywa się pod 
opończami z plandek i foli, są tam też nagrzew-
nice, deskowania obłożone są wełną mineralną, 
dzięki temu utrzymuje się temperaturę 10° dla 
zachowania odpowiednich warunków dla ta-
kiej operacji. Na trzeci dzień otrzymuje się  80-
85 proc. wytrzymałości projektowej betonu, 
umożliwiającej jego sprężanie.

Trwają równocześnie prace montażowe 
przy rusztowaniach miedzy przyczółkami mo-
stu a podporami. Przygotowuje sie teren pod 
stawianie rusztowań stacjonarnych do budowy 
odcinka 35 -metrowego płyty. Jego betonowa-
nie przewidziane jest w połowie kwietnia.

- Na budowie mamy obecnie 90 pracowników 
wraz z podwykonawcami, w tym liczną grupą 
majstrów, kierowników robót mostowych, wywo-
dzących się z Regionu Rzeszów Mota Engil-Pol-
ska. Pracują na kilku obiektach, na sporych wy-
sokościach (np. 12 metrów nad wodą), wszystko 
jest dobrze skoordynowane, choć ograniczają nas 
przepisy prawa wodnego i konieczność korzysta-
nia z taboru rzecznego. Harmonogram robot przy 
takich warunkach jest dotrzymywany w pełni, nie 
ma zaskakujących spraw, wyniki � nansowe też 
zgodne z założeniami. Tylko tak dalej.

Przy zgodnej opinii, że budując taki obiekt 
nad kapryśną jednak rzeką, trzeba się liczyć 
się z nagłymi wydarzeniami atmosferycznymi 
i przyborem wody jaki się pojawia z godziny na 
godzinę. Doświadczeni mostowcy o tym wie-
dzą, dlatego mają pewien dystans do planów 
i realiów rzecznych…

Spory dorobek biura stanowią okazałe 
osiedla i budynki mieszkalne, projektowane 
początkowo dla inwestorów w Warszawie 
i Krakowie, np. Eko Park oraz Marina, Wila-
nów, we współpracy z renomowanymi pra-
cowniami architektonicznymi: APA Kuryło-
wicz, B’Art., Biełyszew, Grupa 5.

- W rozwijaniu kierunku mieszkaniowego, dą-
żyliśmy, by zrobić coś znaczącego dla Kielc. W ubie-
głym roku opracowaliśmy projekt osiedla Vis a Vis 
przy ul. Szajnowicza, dla tej inwestycji jesteśmy 
również inwestorem zastępczym. Uczestniczyliśmy 
w opracowaniu koncepcji osiedli mieszkaniowych 
przy ul.Lecha oraz przy ul. Leszczyńskiej. Znaczą-
cymi, prestiżowymi projektami wykonanymi dla 
miasta Kielc są niewątpliwie opracowania związa-
ne z rewitalizacją centrum miasta. „Chodor-Pro-
jekt” jest autorem projektu rewitalizacji Płyty Rynku 
wraz z wieloma przyległymi ulicami; „kieleckiego 
akropolu” - Placu Najświętszej Marii Panny, a tak-
że „wnętrza” ul. Warszawskiej. W biurze opracowa-
no również koncepcję zagospodarowania pl. Zam-
kowego.

O centrach handlowych już się nie wspomi-
na, bo od ich projektowania Biuro rozpoczęło 
profesjonalną karierę. Dla Echa Investment 
powstały między innymi hiper i supermarkety 
w Płocku, Pile, Olkuszu, Zamościu. Na zlece-
nia EiY age, biuro szykuje projekt wykonawczy 
rozbudowy Galerii Echo. Autorem projektu 
budowlanego jest Architekt Andrzej Detka 
z kieleckiego Biura „Detan”. Dla belgijskiego 
Liebrecht&WooD, zrealizowano w Polsce pro-
jekty kilku centrów handlowych typu Outlet ze 
sklepami markowych D rm światowych. Podob-
ne centra powstają przy współudziale „Chodor-
Projekt” w Bukareszcie oraz w Moskwie. 

dokończenie ze str. 12

Nagroda dla 
Chodor-Projekt!

W ostatniej chwili, 23 lutego, uzyskaliśmy 
informację, że Fashion House Centre w So-
snowcu - w międzynarodowym konkursie 
CEE Retail Awards 2009 otrzymał prestiżową 
pierwszą nagrodę i został uznany za najlepsze 
centrum outletowe w Europie Środkowo-
Wschodniej. Autorem projektu tego obiektu 
jest właśnie Biuro Projektów Budownictwa 
„Chodor-Projekt” sp z o. o. w Kielcach.
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Praca na Lubrzance
- Od 14 grudnia na skutek mrozów i dużej 

warstwy śniegu, nie prowadziliśmy żadnych robót 
drogowych. Część pracowników korzysta z urlo-
pów, inni pracują przy obiektach inżynierskich. 
Na tyle ile można wykonujemy roboty przygoto-
wawcze – dowozimy materiały na podbudowy, 
kontynuujemy drobne prace przy kanalizacji 
– mówił pod koniec lutego, Piotr Radomski 
z Farta, lidera konsorcjum, kierownik budo-
wy odcinka trasy 74 z Kielc do Cedzyny.

Ciężkie wywrotki dowożą także ziemię , 
aby na wiosnę można było wykonać nasypy 
do wiaduktów oraz do mostu na Lubrzance. 

TraD a też do Domaszowic kamień z wykopu 
pod fundamenty kieleckiej D lharmonii. Po 
jego skruszeniu i przeprowadzeniu badań, 
zostanie wykorzystany przy układaniu głów-
nej warstwy pod jezdnie.

Na wiadukcie w Domaszowicach na dro-
dze powiatowej, w cieplejsze dni lutego wy-
konywano zbrojenia płyty głównej. Kolejny 
wiadukt  stoi prawie gotowy. Wykonawcy 
czekają na wiosnę, bowiem pozostały do wy-
konania roboty izolacyjne.

Największy ruch panuje na budowie mo-
stu na Lubrzance. Ekipy łódzkich Mostów  
montują szalunki pod płytę ustroju nośnego 
części południowej. Jak nam powiedział Łu-
kasz Kosno( absolwent Politechniki Święto-
krzyskiej), inżynier budowy łódzkiej D rmy, 
w połowie marca przewidziano betonowanie 
płyty mostu, które potrwa bez przerwy trzy- 
cztery dni.

Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej, 
wodociągu oraz pozostało dokończenie ka-
nalizacji deszczowej przy rondzie. 

Gotowy jest cały blok systemu odpro-
wadzania i oczyszczania wód deszczowych, 
złożony z kilku szczelnych zbiorników (któ-

rych dwa największe mają wymiary 30x40 
metrów), rurociągów i kolektora oraz prze-
pompowni. W dalszej części drogi, za zbo-
czem, wody spływać będą grawitacyjnie do 
Lubrzanki. Aby wody gruntowe nie „wysa-
dziły” zbiorników na powierzchnię, zostały 
one przykryte płytami betonowymi o grubo-
ści 120 cm.

W marcu rozruch w Sitkówce
- Przygotowywaliśmy się do pracy w okresie 

zimowym, ale nie przewidzieliśmy takich kry-
tycznych warunków pogodowych. Dodatkowo 
nałożyły nam się roboty montażowe na otwartej 
przestrzeni, co zburzyło wszelkie opracowane 
harmonogramy. Dotyczy to szczególnie wyposa-
żenia technicznego reaktora biologicznego, czyli 
największego zbiornika w oczyszczalni – mówi 
Mirosław  Cenarski  z WTE Wassertechnik 
Polska, kierownik projektu.

W drugiej połowie lutego trwały więc pra-
ce przy rozprowadzaniu rurociągów powie-
trza, które montowane są po koronie obiektu 
i wzdłuż pomostu reaktora. Nie można było 
jednak montować systemu napowietrzania 
wewnątrz zbiornika, ponieważ śnieg przy cią-
głych opadach zakrywał kompletnie dno. Tym 

bardziej, że po próbach szczelności, nie zdążyli 
wykonawcy opróżnić skutecznie zbiornika 
z wody i nocne mrozy spowodowały, że dno 
pokryło się lodem.

Z czterech kołowych osadników wtórnych, 
jeden ma już kompletne wyposażenie techno-
logiczne, drugi ma zamontowany zgarniacz, 
będzie montowane koryto odpływowe , co 
pozwoli wraz z jednym zbiornikiem reaktora, 
na uruchomienie za dwa miesiące linii ścieko-
wej pierwszego etapu modernizacji.

W bloku termicznej utylizacji osadu zakoń-
czyły się prace montażowe urządzeń komplek-
su suszarnia – spalarnia, a ekipy przystąpiły do 
obudowy konstrukcji obiektu. Po zamontowa-
niu ścian osłonowych, kontynuowane będą 
prace wykończeniowe i instalacyjne. Budy-
nek odwadniania osadu „wychodzi” z ziemi, 
w marcu będzie zakończony w stanie surowym 
i przewidziany jest montaż urządzeń, by można 
było pokryć go dachem prefabrykowanym.

Na budynku laboratorium zamontowano 
specjalne namioty, aby można było wykony-
wać roboty izolacyjne dachu. Wcześniej było 
to niemożliwe, bowiem należało ukończyć  
skomplikowany system wentylacyjny i wy-

posażenie technologiczne laboratorium. We-
wnątrz trwają prace wykończeniowe.

Kompleks pompowy i zbiornik retencyjny 
jest gotowy, po podłączeniu instalacji energe-
tycznej, w marcu przewidziany jest rozruch. 
Główne rurociągi technologiczne o średnicach 
800 i 120 mm, są prawie zmontowane, w marcu 
także będą mogły być włączone do rozruchu. 
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- Tym razem nie za bardzo się jest czym chwalić. Liczyłem, że poprowadzimy 
roboty ziemne, niestety, opady śniegu i mrozy nie pozwoliły na to. Wykopy mamy 
wykonane w 83 proc., nasypy w 64 proc. Przygotowaliśmy się na obiektach do 
betonowania 3 tys. m3. Zbrojenia są wykonane, rusztowania stoją, odebrane są 
szalunki przez nadzór. Czekamy na obniżenie temperatury i pogodę – mówi 
Ryszard Mierzwiński z Mota –Engil Polska, zastępca dyrektora kontraktu.

Od kwietnia na dwie zmiany

Połowa ze wspomnianych prac betono-
wych przewidziana jest na największej esta-
kadzie (długości 290 m)przed wjazdem do 
Skarżyska, pozostałe na estakadach wysokich 
w Występie (długość 90 m, wysokość 12 m) 
i Góździe (długość 190 m, wysokość 20 m) 
– obie są niewidoczne z trasy E7. Wszystkie 
przygotowane szalunki do betonowania są po-
kryte foliami, aby śnieg nie padał, są też zgro-
madzone ma placach budów specjalne dmu-
chawy do podgrzewania zalanego betonu.

Na dwóch obiektach mostowych w ogrze-
wanych tunelach z folii wykonywane są sza-
lunki, aby choć trochę wykorzystać czas zi-
mowego przestoju. Nie można jednak długo 
pracować w takich warunkach. To jest bardzo 
kosztowne.

Z tego względu kierownictwo Mota-En-
gil na tej budowie, postanowiło, by niektó-
rzy pracownicy wykorzystali zaległe urlopy, 
D rmy podwykonawcze, które udostępniały 
swoich pracowników, też  wstrzymały prace. 

W pracach drogowych, roboty trwają 
tylko przy wykopie w gruncie skalnym w po-
bliżu Gózdu, przy zmniejszonym o połowie 
zatrudnieniu.

Kładka na E7 przed Występą jest gotowa, 
z podwieszona płytą nośną. Na okres zimowy 
umożliwiono  tymczasowy dla mieszkańców 
ruch pod wiaduktem w Występie,  to samo 
zrobiono  na lokalnej drodze przed Gózdem. 

Na kładce  przed Skarżyskiem w otulinie 
i pod namiotami z nagrzewnicami elektrycz-
nymi, trwało w drugiej połowie lutego beto-
nowanie bloków kotwiących łuk kładki.

Na bieżąco odśnieżane są  poszczególne 
obiekty i budowle, szczególnie odcinki dro-
gowe, aby w przypadku poprawy pogody, na-
tychmiast można było dotrzeć z maszynami 
i przystąpić do prac. Uniknie się też zalewa-
nia wykopów i tras drogowych topniejącym 
śniegiem. 

Trwają dostawy materiałów na podbudo-
wy drogowe. Z kopalni w pobliskiej Bukowej 
Górze, codziennie na place składowe dostar-
czane jest 1500 ton kruszyw. To kosztuje, 
bo później trzeba będzie drugi raz ładować 
na samochody, by dowieźć w poszczególne 
miejsca na budowę.

Podbudowy bitumicznej wyłożono w je-
sieni ponad kilometr na jednej nitce  trasy. 
Przygotowane zostały odcinki do ułożenia 
masy bitumicznej na ok. 25 tys. ton.

 - Z  800 osób, które pracowały jeszcze w listo-
padzie, zostało na budowie tylko 300, to pokazu-
je, jak trudny jest okres od połowu grudnia, kiedy 
mrozy zablokowały prace na kilka tygodni. Liczę, 
że w najbliższych dniach, przy poprawie pogody, 
nadzór pozwoli na prace w szerszym zakresie. 

- Od kwietnia zakładamy prace na dwie pełne 
zmiany, zarówno na mostach jak i na drogach, by 
nadrobić stracony czas w zimie. Musimy tak koor-
dynować prace na drogach, by ekipy Strabaga nie 
musiały czekać z układaniem warstw bitumicz-
nych. Firma ta ma do ułożenia blisko 290 tys. ton, 
pięciu rodzajów masy bitumicznej. Dlatego Stra-
bag korzystać będzie z wytworni w Nowinach oraz 
nowo zainstalowanej otaczarni koło Radomia. 


