


A ktywność uczestników zjazdu i ich 
uważne zainteresowanie osiągnięcia-
mi w 2009 przedstawionymi przez 

prezesa A. Pieniążka oraz planami i strategią 
na najbliższe lata, wynikała także z faktu, iż po 
raz pierwszy w kronikach Izby, delegaci wy-
brani zostali na zebraniach w poszczególnych 
powiatach. Spośród nich liczna grupa została 
wybrana do nowych władz naszej Izby. Repre-
zentacja wielu środowisk regionu, stanowi 
mocny argument dla władz Izby, do podej-
mowania odważnych i skutecznych decyzji. 

Mówił o tym Ryszard Zbróg, prezydent 
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
senior świętokrzyskiego budownictwa, który 
uznał za doniosłe wydarzenie jakim jest usta-
bilizowanie i okrzepnięcie Izby w działalno-
ści na rzecz inżynierów i techników. – To są 
kompetentni i odpowiedzialni budowlańcy, 
stanowiący podstawę udanych procesów in-
westycyjnych. Mają oni powody do satysfak-
cji, gdyż po latach społeczeństwo ocenia ich 
osiągnięcia jakimi są obiekty i budowle in-
frastrukturalne. Aby dotrzymać kroku szalo-
nym zmianom w technologiach i technikach 
budowania, musimy – R. Zbróg jest człon-
kiem Izby- zadbać o możliwość poszerza-
nia wiedzy na co dzień przez budowlanych, 
szczególnie w zakresie projektów dofinanso-
wywanych z funduszy unijnych. 

Wicemarszałek województwa Zdzisław 
Wrzałka, jako inżynier miał okazję poznać 
zawód budowlańca i jego problemy, pracując 
w firmie wykonawczej. -Dlatego cieszy mnie 
sukces jakim jest udana budowa i potrafię 

docenić ogromny wkład ludzi budownictwa 
w rozwój regionu. Podziękował za zapro-
szenie na obrady, życzył udanych wniosków 
i pomyślności w pracy nowemu kierownic-
twu Izby. 

W tym tonie wypowiedział się także 
Zbysław Kałkowski, wiceprzewodniczący 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. – 
Dołączam się do gratulacji i podziękowań za 
osiągnięcia Rady Okręgowej i jej organów 
w minionym roku i w całej kadencji. Proszę 
przyjąć szczere podziękowania od prezesa 
PIIB, prof. Zbigniewa Grabowskiego. Liczę, 

Andrzej Pieniążek  
ponownie prezesem Izby 
Bardzo duża frekwencja, na sali zasiadło ponad 92 proc delegatów,  
dopisali też goście, różnorodna i ciekawa dyskusja, jednogłośnie udzielone 
absolutorium, we władzach Izby jest wielu nowo wybranych członków, 
którymi będzie kierował ponownie przewodniczący Andrzej Pieniążek  
- to najważniejsze sprawy z IX zjazdu, tym razem sprawozdawczo-wybor-
czego, Świętokrzyskiej Izby. 

że zjazd PIIB w czerwcu w Warszawie będzie 
równie żarliwy i merytoryczny jak w Kiel-
cach, inaczej jednak będą rozłożone akcenty. 
Członkowie w całym kraju oczekują od kie-
rownictwa Polskiej Izby rozwiązania newral-
gicznych problemów budowlańców jakim są 
spójne i trafne przepisy zawarte w ustawach. 
A tych niestety nadal nie ma, bo niekorzystne 
działania parlamentarne, chaos w poczyna-
niach… spowodował, że część projektów 
leży w szufladach, inne są rozpatrywane 
przez Trybunał Konstytucyjny, a zapowia-
danego kodeksu budowlanego nie ma. Przy-
kładem kompletnego rozchwiania, mogą być 

eurokody, które obowiązują od 1 kwietnia, 
a jeszcze nie ma rozporządzenia ich stosowa-
nia, więc nadal mogą projektanci posługiwać 
się normami polskimi. Co o tym ma myśleć 
nasz inżynier?

W dyskusji zwracano uwagę na kwestie 
podpisywania książek praktyk przez osoby 
z ograniczonymi uprawnieniami, na interpre-
tację przepisów dotyczących praktyk w pro-
jektowaniu i wykonawstwie, w tym w razie 
negatywnej opinii osoby kierującej praktyką. 
Po raz kolejny wróciły sprawy techników 
i uprawnień dla nich, a także przywrócenia 
pełnych uprawnień dla inżynierów bez tytułu 
„mgr”. Dyskutanci domagali zaprzestania de-
precjonowania tych fachowców, odgrywają-
cych podstawową rolę na budowach. -Kiedyś 
zostawało się rzeczoznawcą mając tylko dy-
plom „inż.” Lepiej zadbajmy o ich odpowied-
nie kształcenie w technikach i na uczelniach, 
stosujących studia dwustopniowe, ustalmy 
zakres kwalifikacji jakie powinien mieć ab-
solwent uczelni. Zapewnijmy im system cią-
głego szkolenia podczas pracy zawodowej 
dla pogłębiania wiedzy praktycznej. 

O uprawnienia domagają się specjaliści 
budownictwa kolejowego, inni sugerowali, 
by Krajowa Rada czerpała z wzorów obo-

Dokończenie na str. 4
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wiadomości z izby

Na początku obrad wybrano Prezy-
dium Rady w nowej kadencji. W jego skład 
weszli: Andrzej Pieniążek – wybrany na 
zjeździe przewodniczącym, dwaj zastępcy 
Tomasz Marcinowski i Wojciech Płaza, se-
kretarzem została Elżbieta Chociaj, skarb-
nikiem Danuta Jamrozik- Szymkiewicz, 
a także członkowie – Julian Kołosowski, 
Tomasz Mierzwa, Wojciech Sierak. Wy-
brano też członków komisji oraz zespołów 
problemowych. Wszyscy zostali wybrani 
jednogłośnie. 

Rada postanowiła rekomendować do 
krajowej komisji prawno – regulaminowej 
PIIB Jacka Bojarowicza, a do komisji wnio-
skowej Stanisława Zielińskiego.

Postanowiono przekazać wnioski zjaz-
dowe do komisji wnioskowej dla ich roz-

Pierwsze posiedzenie nowej Okręgowej Rady
patrzenia i skierowania do odpowiednich 
organów naszej Izby lub do PIIB.

Przyjęty został terminarz posiedzeń Prezy-
dium i Rady do końca roku. Członkowie Rady 
zaakceptowali wniosek o przedłużenie umowy 
z dotychczasową firmą na opracowywanie 
i druk „Biuletynu” oraz umowy ze spółką na ob-
sługę administracyjną punktu informacyjnego 
w Ostrowcu Św. Rada zgodnie z zapowiedzia-
mi, postanowiła po zebraniach wyborczych, 
przystąpić do organizacji spotkań środowisko-
wo- szkoleniowych w powiatach. W czerwcu 
takie spotkanie odbędzie się w Końskich, na-
stępne dwa w okresie jesiennym.

Rada zobowiązała biuro Izby do skutecz-
nego wyjaśnienia skarg członków na trudności 
z poświadczaniem uprawnień budowlanych 
z dawnych lat.

Okręgowa Rada na ostatnim w kadencji 
posiedzeniu, przyjęła sprawozdanie finanso-
we za 2009 oraz zapoznała się z pozytywną 
opinią biegłego księgowego, uchwaliła plan 
budżetu na 2010. Rada zaakceptowała wnio-
ski o udzielenie zapomóg w ramach funduszu 
pomocy koleżeńskiej rodzinom zmarłych 
członków Izby. 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, 
dr inż. Stefan Szałkowski poinformował o prze-
biegu oceny złożonych książek praktyk. Do 
egzaminu testowego sesji wiosennej w maju, 
zgłosiło się sto osób. Wiceprzewodniczący 
Wojciech Płaza przekazał wiadomość, że Kra-
jowa Komisja Kwalifikacyjna zakończyła aktu-
alizowanie pytań egzaminacyjnych, na skutek 
nowelizacji przepisów budowlanych. 

Ostatnie posiedzenie w starej kadencji 
Prezes Rady A. Pieniążek poinformował, 

że PIIB wybrała nowego ubezpieczyciela 
OC, została nim STU Ergo Hestia SA. Czy 
zmiana operatora ubezpieczeniowego nie 
spowoduje podniesienia składki ?

Prezes A. Pieniążek wręczył członkom 
Rady okolicznościowe adresy z podzięko-
waniami za czteroletnią pracę i wkład w za-
pewnienie jak najlepszej obsługi członków 
Świętokrzyskiej Izby. 

Rada omawiała również przygotowa-
nia do zjazdu sprawozdawczo- wyborcze-
go, który odbył się 10 kwietnia w sali klubu 
„Zuga” przy ul. Zagnańskiej. Zatwierdzono 
dokumenty oraz regulaminy zjazdowe. Do 
wszystkich 126 delegatów dotarły materiały 
sprawozdawcze i dokumenty zjazdowe. 

Podczas zjazdu sprawozdawczo -wyborcze-
go Świętokrzyskiej Izby, wiceprzewodniczący  
Krajowej Rady  Zbysław Kałkowski, wręczył 
honorowe odznaki PIIB. Otrzymali je: 

Złotą: Marian SKAWŃSKI 
Srebrne:
Tadeusz DURAK
Marian DOLIPSKI
Zdzisław KOZERA
Ryszard GÓRECKI
Roman DESKA
Ewa BANACZKOWSKA
Ewa SKIBA
Włodzimierz OLSZEWSKI

Honorowe wyróżnienia 
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Okręgowa Rada 
1. Andrzej PIENIĄŻEK - przewodniczący 
2. Bolesław BALCEREK
3. Ewa BANACZKOWSKA
4. Jacek BOJAROWICZ
5. Ewa CHAJDUK 
6. Elżbieta CHOCIAJ
7. Wiesława CZECH-MORAWSKA
8. Tadeusz DWORAK 
9. Danuta JAMROZIK – SZYMKIEWICZ
10. Andrzej JANICKI 
11. Julian KOŁOSOWSKI
12. Tomasz MARCINOWSKI 
13. Tomasz MIERZWA
14. Ryszard PIOTROWSKI 
15. Wojciech PŁAZA
16. Wojciech SIERAK
17. Jerzy WÓJCICKI 
18. Dariusz WRÓBEL
19. Stanisław ZIELIŃSKI 
Prezydium Rady 
1. Andrzej PIENIĄŻEK - przewodniczący
2. Tomasz MARCINOWSKI - wiceprzewod-
niczący
3. Wojciech PŁAZA - wiceprzewodniczący
4. Elżbieta CHOCIAJ - sekretarz
5. Danuta JAMROZIK-SZYMKIEWICZ 
- skarbnik
6. Julian KOŁOSOWSKI
7. Tomasz MIERZWA 
8. Wojciech SIERAK
Okręgowa Komisja Rewizyjna
1. Zbigniew DUSZA - przewodniczący
2. Małgorzata SŁAWIŃSKA - wiceprzewod-
nicząca
3. Halina ROJEK - sekretarz
4. Ewa MARUSZAK
5. Andrzej PAWŁOWSKI
Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej
1. Michał ŁAPIŃSKI - koordynator
2. Jerzy ADAMSKI
3. Zbigniew MAJOR
4. Teresa ŚWIEBODA
5. Grzegorz ŚWIT
6. Jerzy WRONA
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
1. Andrzej PAWELEC - przewodniczący
2. Józef PIWKO - wiceprzewodniczący
3. Stefan SZAŁKOWSKI - wiceprzewodniczący
4. Edmund PIENIĄŻEK - sekretarz
5. Antoni BILSKI
6. Monika CZEKAJ
7. Marian DOLIPSKI
8. Zdzisław KOZERA
9. Zenon KUBICKI 
10. Stanisław ROZIN
11. Zygmunt ZIMNY
Sąd Dyscyplinarny 
1. Jan GĄSIOR -  przewodniczący

2. Ryszard GÓRECKI - wiceprzewodniczący 
3. Dariusz ADAMEK
4. Grzegorz ADAMUS
5. Edward BIAŁY
6. Bożena NOWIŃSKA
7. Ewa SKIBA
8. Jacek ŚLUSARCZYK
9. Bożena WIEŻEL
Komisja ds. szkoleń 
1. Wojciech SIERAK - przewodniczący 
2. Andrzej JANICKI 
3. Ryszard PIOTROWSKI
4. Marian SKAWIŃSKI 
5. Zygmunt ZIMNY
Komisja ds. pomocy losowej 
1. Wiesława CZECH - MORAWSKA - prze-
wodnicząca
2. Ewa CHAJDUK
3. Bolesław BALCEREK 
4. Janusz TKACZYK
5. Dariusz WRÓBEL
Komisja ds. inwestycji, zakupów, admini-
stracji nieruchomością 
1. Tomasz MARCINOWSKI - przewodniczący
2. Ewa CHAJDUK 
3. Tadeusz DWORAK
4. Jerzy WÓJCICKI
Komisja wnioskowa
1. Tomasz MIERZWA - przewodniczący 
2. Bolesław BALCEREK
3. Tadeusz DWORAK 
4. Jerzy WÓJCICKI 
5. Stanislaw ZIELIŃSKI
Skład orzekający ds. członkowskich
1. Julian KOŁOSOWSKI
2. Andrzej JANICKI
3. Dariusz WRÓBEL 
Rada Programowa „Biuletynu Świętokrzy-
skiego”
1. Wojciech PŁAZA - przewodniczący
2. Wiesława CZECH- MORAWSKA 
3. Marian DOLIPSKI
4. Ryszard GÓRECKI 
5. Jerzy WRONA
Zespół interpretacji przepisów 
1. Józef PIWKO – przewodniczący 
Zespól ds. współpracy ze stowarzyszenia-
mi i uczelniami
1. Andrzej PIENIĄŻEK - przewodniczący 
Zespól ds. prawno – regulaminowych
1. Ryszard PIOTROWSKI - przewodniczący 
2. Ewa BANACZKOWSKA 
3. Jacek BOJAROWICZ
4. Jan GĄSIOR
5. Michał ŁAPIŃSKI
6. Andrzej PAWELEC
Nadzór nad punktem informacyjnym 
w Ostrowcu Św. 
Tomasz MARCINOWSKI

Organa Izby
wiązujących w krajach zachodnich, gdzie 
o uzyskaniu uprawnień decyduje wykazanie 
dorobku zawodowego, a nie zdanie teore-
tycznego egzaminu. Należy też odejść od 
niespotykanego rozczłonkowania specjalno-
ści budowlanych, a co za tym idzie przyzna-
wania uprawnień wysoce specjalistycznych, 
co powoduje, kłopoty interpretacyjne doty-
czące zakresu tych uprawnień. 

Bardzo obszerne były wypowiedzi do-
tyczące spraw izbowych, w tym obowiązko-
wych ubezpieczeń OC. Sprawa wróciła, jako 
że PIIB zmieniła ubezpieczyciela i zamiast 
oczekiwanego zmniejszenia opłat, mówi się 
o ich podwyżce. Po co jedliśmy tę żabę? Za-
nosi się, że o składkach mówić będą delegaci 
na zjeździe PIIB. 

Dyskutanci wykazali troskę o stan finan-
sów Izby, zwracali uwagę na pojawiającą się 
tendencję wzrostu stałych kosztów, co może 
skutkować zmniejszaniem budżetu przezna-
czonego na obsługę członków lub „zjada-
niem” zapasów. Sugerowano kontrolę wy-
datków w trakcie roku, co było już w 2009 
roku prowadzone. Niektóre propozycje były 
bardzo konkretne- nie ograniczać pieniędzy 
na szkolenia, spotkania środowiskowe i se-
minaria. 

Zaproponowano również, by członkowie 
poprzedniej komisji kwalifikacyjnej prze-
prowadzili wiosenną sesje egzaminacyjną, 
ponieważ od wielu tygodni nad tym pracują, 
a nowo wybrani członkowie nie zdążą się do 
tego przygotować, a egzaminy są już w poło-
wie maja. 

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 
stowarzyszeń naukowo – technicznych, RW 
NOT, instytucji współpracujących z Izbą, m. 
in. Hanza Brokers. 

Delegaci jednogłośnie udzielili RO abso-
lutorium za prace w 2009,wybrali też prze-
wodniczącym Rady Okręgowej Andrzeja 
Pieniążka (nie było kontr kandydatów), 
przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej 
został Andrzej Pawelec, Komisji Rewizyj-
nej Zbigniew Dusza, Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej Michał Łapiński, 
a szefem Sądu Dyscyplinarnego Jan Gąsior. 

Obrady trwające blisko osiem godzin 
sprawnie poprowadził Tomasz Marcinow-
ski, któremu pomagali: Monika Czekaj, Ewa 
Maruszak, Janusz Tkaczyk i Michał Łapiński. 
Nowością było zastosowanie elektroniczne-
go głosowania i liczenia głosów. 

Minutą ciszy uczczono pamięć 96 osób 
jakie w godzinach rannych w sobotę, zginęły 
w katastrofie lotniczej koło Smoleńska w Ro-
sji. Uczczone też pamięć 22 członków Izby 
zmarłych w roku 2009. 

Dokończenie ze str. 2
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wiadomości

Z jakimi wnioskami i postulatami pojadą 
do stolicy delegaci Świętokrzyskiej Izby? Ze 
skonkretyzowaniem ich nie powinni mieć 
żadnych trudności, bowiem dostatecznie 
dużo było okazji, by poznać problemy z jaki-
mi borykają się członkowie z regionu. Były 
zjazdy doroczne, spotkania środowiskowe, 
szkolenia i seminaria, a ostatnio zebrania 
wyborcze we wszystkich powiatach. 

Wystarczyło też czytać „Biuletyn”, by 
poznać kłopoty i trudności budowlanych 
w wypełnianiu samodzielnych funkcji 
technicznych. Na łamach „BŚ” wypowiadali 
się kierownicy robót i budów, inspektorzy 
nadzoru, projektanci i architekci, szefowie 
firm i pracownicy politechniki, inwestorzy 
i przedstawiciele instytucji około budow-
lanych, technicy oraz inżynierowie bez ty-
tułu mgr.

Znając procedury zjazdowe, proponuje-
my, by siedmiu delegatów jakich ma Świę-
tokrzyska Izba na obrady PIIB, przedstawili 

Z czym na zjazd  
w Warszawie?

wnioski zjazdowi na piśmie. Ta sama formu-
ła dotyczy wystąpień w dyskusji, bowiem 
komisji zjazdowej łatwiej będzie tak sporzą-
dzone wnioski przyjąć do uchwały.

Obiecujemy również, że na łamach „BŚ” 
będziemy informować o wnioskach skiero-
wanych do PIIB i ich realizacji, a także pu-
blikować opinie wnioskodawców o sposobie 
i stanie ich załatwiania.

Życzymy skutecznych obrad.

Listy, listy
Szanowny Panie Redaktorze,
Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wystę-

pują w obronie techników i przywrócenia im 
prawa uzyskiwania uprawnień budowlanych. 
Jest to nie tylko docenienie ich wiedzy i umie-
jętności, ale także zapewnienie firmom wyko-
nawczym fachowych pracowników. Jako że 
inżynier nie jest potrzebny do nadzorowania 
wielu prac na budowie, szczególnie mniejszej, 
a nawet prowadzenia takich budów.

Tym bardziej, że jest coraz więcej kłopotów 
z nakłonieniem inżyniera do podjęcia takich 
prac, rozumiem ich, chcieliby zajmować się po-
ważniejszymi sprawami. 

Może zostanę wyśmiany, ale to technicy 
w minionym wieku budowali potężne inwesty-
cje przemysłowe i mieszkalne, szpitale i szkoły. 
Do dziś obiekty te stoją, czyli zostały zgodnie 
ze sztuką budowlaną postawione.

Niech urzędnicy i specjaliści zaufają techni-
kom, bo wielu z nich nie zdążyło „złapać” się 
pod nową ustawę przed 2005 rokiem.

Pozdrawiam 
jk

(nazwisko do wiadomości redakcji)

Komisja Rewizyjna stwierdziła ogólnie, iż 
Rada Okręgowa i jej organy pracowały zgod-
nie z przepisami oraz przyjętymi regulamina-
mi i planami finansowymi. Nie stwierdzono 
naruszeń dyscypliny finansowej. Z przedsta-
wionych danych finansowych nie wynikają 
okoliczności, które mogłyby wskazywać na 
wystąpienie zagrożenia działalności w roku 
następnym.

Podobne stanowisko do komisji rewizyj-
nej zajął biegły rewident, który badał  spra-
wozdanie finansowe Izby za 2009.

Komisja wnioskowała na zjeździe o udzie-
lenie absolutorium Okręgowej Radzie i za-
twierdzenie sprawozdania finansowego.

Opinia komisji  
rewizyjnej

Szkolenia w trzecim kwartale
1. Umowy o prace projektowe -PZITB
2. Ocena stanu technicznego budynku, 

eksploatacja i utrzymanie - PZITB
3. Szorstkość, równość, realizacja, budo-

wa, interpretacje wyników - lipiec – SITK
4. Odpowiedzialność uczestników proce-

su inwestycyjnego w świetle przepisów obo-
wiązującego prawa – sierpień - SITK 

5. Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane 
ze szczególnym uwzględnieniem terenów za-
mkniętych-kolejowych - wrzesień – SITK

6. Projektowanie mostów według euro-
kodów część 3. Projektowanie mostów sta-
lowych według eurokodu 3 (PN-EN 1993-
2:2006)

Projektowanie mostów zespolonych 
stalowo-betonowych według eurokodu 4 
(PN-EN 1994-2:2006) - wrzesień – Związek 
Mostowców 

delegaci na zJazd Piib
Będą uczestniczyć przez cztery lata w zjaz-

dach sprawozdawczych  PIIB.
Bolesław BALCEREK
Tadeusz DURAK 
Michał ŁAPIŃSKI
Andrzej PAWELEC
Andrzej PIENIĄŻEK
Wojciech PŁAZA
Stefan SZAŁKOWSKI

Mniej książek…
W ubiegłym roku biuro Izby wydało mniej 

książek praktyk niż w czterech poprzednich 
latach. Najlepszy – rekordowy był 2008, w 
którym kandydaci do uprawnień pobrali 604 
książki. W ciągu pierwszych czterech miesię-
cy 2010, biuro Izby wydało 167 książek.

Oto dane z ośmiu lat funkcjonowania 
Izby:2003-279 książek praktyk, 2004-
378,2005-536,2006-573,2007-560,2008-
604,2009 – 501. Łącznie – 3431.

W rankingu największych firm drogowych, 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART 
w Kielcach jest na 38 miejscu w kraju. Jako je-
dyna firma z regionu świętokrzyskiego znalazła 
się w  czołowej „pięćdziesiątce” za rok 2009.

Kryteriami rankingu były: przychody ze 
sprzedaży, sprzedaż własna usług (wykony-
wanych własnymi siłami), aktywa - majątek, 
kapitał własny, zatrudnienie. Gratulujemy!

Fart  
w czołówce 14 maja do testu na uprawnienia budow-

lane przystąpiło 98 osób. W dniu następnym 
na stronie www Izby ukazała się lista dopusz-
czonych do egzaminów ustnych z terminami 
stawienia się przed komisją.

Egzaminy
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SzKolenia • SzKolenia • SzKolenia

Przez dwa dni kilkudziesięciu budowlań-
ców – z firm wykonawczych i biur projekto-
wych – uczestniczyło w specjalnym szkoleniu 
o eurokodach, które od 1 kwietnia  obowiązują 
w Polsce.

Wykładowcą był prof. dr hab. inż. Antoni 
Biegus, z zakładu konstrukcji metalowych 
Politechniki Wrocławskiej. Słuchacze bardzo 
wysoko ocenili sposób prowadzenia wykła-
dów jak i zawartość merytoryczną .

Możliwość goszczenia w Kielcach tak zna-
nego specjalisty, zawdzięczamy m.in. dr.inż. 
Leszkowi Chodorowi z Biura „Chodor-Pro-

Wszystko o eurokodach 

jekt”, który studiował we wrocławskiej uczelni 
i pomógł w rozmowach z prof. A. Biegusem.

Ubezpieczenia OC 
w Ostrowcu Św.

To temat szkolenia jakie zorganizowano 
w punkcie informacyjnym Izby w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Przybyli na nie przed-
stawiciele biur projektowych jak i budow-
lanych firm wykonawczych a także osoby 
sporządzające świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynków w kontekście OC 
zawodowej członków PIIB i praktycznych 
aspektów odpowiedzialności .

Omawiano m. in. obowiązkowe ubez-
pieczenie OC zawodowej w odniesieniu 
do wykonywanej pracy (pełnienia funkcji 
kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
projektanta) prowadzonej działalności go-
spodarczej, rozwiązywanie problemów z in-
westorem za pomocą posiadanego ubezpie-
czenia OC zawodowej. 

Nowości wodociągowo 
-kanalizacyjne

O nowoczesnych systemach wodocią-
gowych i kanalizacyjnych z polietylenu oraz 
polipropylenu mówiono na szkoleniu w sali 
„Wodociągów kieleckich”.

Zaprezentowano - rury, kształtki systemu 
Wehoduo, Wehotripla, Weholite, studnie 
Weho, zbiorniki Weho p.poż, bezodpływo-
we, retencyjne itp.

Mówiono o technologiach bezwykopo-
wych, o pracach renowacyjnych, stosowa-
nych materiałach, właściwościach PE i PP 
i - praktycznym zastosowaniu produktów 
z polietylenu i polipropylenu.

Prefabrykaty 
betonowe 

W sali Oddziału GDDKiA spotkali się 
drogowcy na szkoleniu z zakresu stosowania 
prefabrykatów betonowych w systemach ka-
nalizacyjnych. 

Mówiono o prefabrykacji, recepturach 
betonu, trwałości studni kanalizacyjnych, 
kryteriów dobory – beton czy żelbet, kon-
strukcjach rura- grunt, analizie oddziaływania 
obciążeń ruchu kołowego na studnie i ruro-
ciągi betonowe, a także efekty stosowania pier-
ścieni odciążających w pasach drogowych.

Systemy drenarskie
Przedstawiciele firmy Rehau zaprezento-

wali w sali konferencyjnej Izby nowoczesne 
systemy drenarskie, systemy  wysokoodpor-
nej kanalizacji zewnętrznej z polipropylenu, 
sposoby zagospodarowania  wód deszczo-
wych, kanalizacji grawitacyjnej, odpowied-
nich na duże obciążenia, w tym także nowej 
generacji skrzynki rozsączającej. Referentem  
był m.in. kierownik działu technicznego Re-
hau, Marcin Motycki.

Odprowadzenie  
wód deszczowych

Zagospodarowanie wód deszczowych - po-
trzeba czy konieczność? Problematyka odpro-
wadzania wód z powierzchni szczelnych dróg 
i parkingów, rozwiązania naturalne i podziem-
ne zaawansowane technicznie, doświadczenia 
polskie i europejskie, Intesio - nowe spojrzenie 
na problematykę kompleksowego zagospoda-
rowania wód deszczowych – to tematy szkole-
nia zorganizowanego przez SITK.

Diagnostyka mostów
Interesujące zagadnienia dotyczące 

diagnostyki konstrukcji stalowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem  mostów, 
z wykorzystaniem w badaniach emisji 
akustycznej, przedstawili w sali Izby na-
ukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej 
– prof.dr hab.inż Wiesław Trąmpczyń-
ski oraz dr inż. Grzegorz Świt.

Temat diagnostyki budowli jest 
ostatnio bardzo popularny, będzie 
też przedmiotem obrad podczas tra-
dycyjnej 56 konferencji naukowej 
w Krynicy, a naukowcy z politechniki 
są mocno zaawansowani w wykorzy-
stywaniu wspomnianej metody oceny 
konstrukcji stalowych.
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O bezpieczeństwie  
na budowie

- W szczytowym okresie września i paździer-
nika ubiegłego roku, na budowie 17- kilometro-
wego odcinak S7 pracowało 830 osób. Podobnie 
jest w tym roku, bowiem od kwietnia pracujemy 
na dwie wydłużone zmiany i musimy m. in. nad-
robić wiele prac drogowych, których wykonanie 
uniemożliwiła sroga i długa zima. Proszę się nie 
dziwić, że do zasad bezpiecznej pracy przykła-
damy w firmie wielką uwagę i nie szczędzimy 
pieniędzy na zapewnienie odpowiedniego sprzę-
tu, właściwych warunków pracy, a także bieżą-
cej kontroli respektowania przepisów – mówił 
Ryszard Mierzwiński z Mota- Engil Central 
Europe SA, zastępca dyrektora kontraktu bu-
dowy odcinka S7 Występa – Skarżysko.

Podejście firmy do spraw bhp jest konse-
kwencją doświadczeń oraz wypadków z po-
przednich lat.  Mota –Engil Polska opracowała 
specjalny system zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy, którego podstawą jest uzna-
nie, że nie można oszczędzać na bhp, bowiem 
koszty powodowane przez ewentualne wy-
padki są dużo większe. – W ubiegłym roku wy-
daliśmy ponad milion złotych na sprzęt i ochrony 
osobiste pracowników, w tym będzie jeszcze więcej. 
Inspektorów bhp z firmy delegowaliśmy na budo-
wy, by tam wspólnie z kierownictwami inwestycji, 
na co dzień rozwiązywali problemy. Co tydzień na 
specjalnych odprawach na obiektach omawia się 
sprawy bhp. W rozmowach uczestniczą też przed-

stawiciele specjalnie zatrudnionej firmy, która na co 
dzień np. na budowie S7 kontroluje zachowania 
pracowników i stosowanie bezpiecznych zasad pra-
cy - powiedziała Iwona Kaganiec koordynator 
ds. jakości, bhp i środowiska Mota-Engil CE. 

Podczas spotkania Rady Programowej 
„Biuletynu” w Skarżysku Kamiennej mó-
wiono także o problemach pracowników 
z uprawnieniami budowlanymi, o progra-
mach studiów dwustopniowych, którym 
nie odpowiadają zakresy uprawnień zawo-
dowych, o braku możliwości zdobywania 
praktyki potrzebnej np. do pełnienia funkcji 
kierownika budowy. Zasygnalizowano także 
niepokojące zjawisko starzenia się nielicznej 
grupy rzeczoznawców budowlanych. 

45 lat  
politechniki

- Politechnika po 45 latach okrzepła, szcze-
gólnie w regionie, jest także dobrze postrzegana 
w kraju. Nasza uczelnia była elementem zaporo-
wym przed migracją zdolnych młodych ludzi do 
innych ośrodków w kraju. Umożliwiała ukończe-
nie studiów dziennych jak i wieczorowych i zaocz-
nych, co dla osób łączących pracę ze studiami było 
nie lada wysiłkiem, ale dzięki ich uporowi, firmy 
w regionie otrzymywały w pełni przygotowanych 
fachowców. Teraz wiele tych liczących się w kraju 
firm jest zarządzanych przez absolwentów naszej 
uczelni, a kilkudziesięciu z nich znalazło się w gru-
pie stu najbogatszych ludzi województwa – mówi 
prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechni-
ki Świętokrzyskiej. - Najbardziej popularnym 
kierunkiem od lat jest budownictwo, rok rocznie 
mamy dużo kandydatów, średnio trzech na jed-
no miejsce. Próg punktowy na podstawie którego 
ostatnio kwalifikowaliśmy maturzystów na pierw-
szy rok, był dwa razy wyższy niż na innych kie-
runkach. Przyjęci kandydaci są więc dobrze przy-
gotowani i z rozwagą podejmują studia, o czym 
świadczy fakt, iż po pierwszym roku nie skreśla się 
studentów na tym wydziale. To wróży dobry roz-
wój kierunkom budowlanym, zarówno w zakresie 
kształcenia inżynierów jak i podejmowania przez 
nich działalności naukowo-badawczej na politech-
nice. Budownictwo może stać się wiodącą dyscypli-
ną w działalności badawczej uczelni.

O rozwoju uczelni świadczy powoływanie 
w ostatnich latach nowych kierunków kształce-
nia, które dostosowywane są do potrzeb regio-
nu oraz zmian w gospodarce i technice. Coraz 
większe zainteresowanie maturzystów podejmo-
waniem studiów na politechnice, skłania nas do 
dalszego szukania możliwości poszerzenia oferty 
dydaktycznej o nowe specjalności.

Występuje też ponoć wiele utrudnień 
w uczestniczeniu w szkoleniach w izbach, na 
terenach działania których pracują budow-
lani, a do miejsc zamieszkania i zameldo-
wania jeżdżą przecież na soboty i niedziele. 
Podobnie jest z egzaminami na uprawnienia 
i załatwianiem spraw z nimi związanych. Na 
budowie S7 pracują inżynierowie z kilku re-
gionów kraju. Czy nie mogą zdawać egzami-
nów w Kielcach? Muszą brać urlopy i jeździć 
do macierzystych izb?

W spotkaniu uczestniczyli: Waldemar 
Domżał dyrektor kontraktu S7, Tomasz Ma-
ciołek zastępca dyrektora kontraktu ds. mo-
stów, Katarzyna Rudnicka kierownik działu 
technicznego budowy, Wojciech Dawiec 
kierownik budowy, Włodzimierz Adasz in-
żynier kontraktu oraz Andrzej Pająk kierow-
nik projektu, zastępca dyrektora z Oddziału 
GDDKiA w Kielcach.

Członkowie Rady Programowej wysłu-
chali też informacji dyr. T. Maciołka o prze-
biegu realizacji inwestycji oraz zapoznali się 
z budową kilku obiektów na trasie S7.

Stanisław ADAMCZAK, prof. dr hab. 
inż., dr h.c. Uniwersytetu Technicznego 
w Koszycach, Sumskiego Państwowego 
Uniwersytetu w Sumach; Uniwersytetu 
Technicznego w Żylinie, Uniwersytetu Tech-
nicznego VŚB Ostrava, absolwent wydziału 
mechanicznego Politechniki Warszawskiej. 
Po studiach rozpoczął pracę w Kielcach, 
przeszedł wszystkie szczeble uczelniane 
– był asystentem, adiunktem, kierowni-
kiem katedry, dziekanem wydziału, od 
dwóch lat jest rektorem. W Politechnice 
Świętokrzyskiej przepracował 38 lat, zrobił 
doktorat, habilitację, otrzymał tytuł profe-
sora, współpracuje z licznymi uczelniami w 
kraju i z granicą.
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Alpol zbiera nagrody
Diament Forbesa 2010. W kategorii firm 

o poziomie przychodów 50 -250 mln zł mie-
sięcznik Forbes wyróżnił Alpol Gips za naj-
większy wzrost wartości firmy. Tę prestiżową 
nagrodę w imieniu firmy odebrał prezes zarzą-
du –  Władysław Gumułka.  Według wiodącej  
wywiadowni gospodarczej Dun & Brabdstreet 
Polska, Alpol należy do grupy najbardziej wia-
rygodnych oraz rentownych przedsiębiorstw 
z województwa świętokrzyskiego.

Gazela Biznesu. Redakcja „Pulsu Bizne-
su” już po raz dziesiąty opublikowała ranking 
najdynamiczniej rozwijających się polskich 
firm. W gronie elitarnego klubu Gazel Bizne-
su znalazł się Alpol Gips jako firma, która od-
notowuje stały wzrost wyników finansowych.

W Krakowie podczas uroczystej gali, na-
grodę odebrał dyrektor Piotr Czerski.

Tytuł Gazeli Biznesu Redakcja „PB” przy-
znaje firmom średniej wielkości, które dzięki 

niezwykle dynamicznemu rozwojowi dosko-
nale daje sobie radę wśród nawet znacznie 
większych konkurentów. Kryteria rankingu 
to stały wzrost obrotów i osiągane zyski. 
Dane finansowe oraz uczciwość w prowa-
dzeniu interesów potwierdza wywiadownia 
gospodarcza Coface Poland.

TopBuilder 2010. Alpol Gips po raz 
kolejny został uhonorowany prestiżową 
statuetką TopBuildera. Nagrodę przyznał 
miesięcznik „Builder” tym razem za gładzie 
polimerowe ALPOL AM 800 i AM 810, jako  
innowacyjne i ekologiczne rozwiązania dla 
budownictwa.

Statuetką wyróżniane są wysokiej jakości 
markowe produkty, innowacyjne rozwiąza-
nia materiałowe, technologiczne i konstruk-
cyjne.  Innowacyjność i ekologia  to cechy, 
którymi charakteryzują się nagrodzone pro-
dukty ALPOL.

Po dwóch latach kadencji, co najbar-
dziej zaprząta czas rektorowi Politechni-
ki Świętokrzyskiej?

- Przygotowanie warunków do zwiększe-
nia liczby studentów. Obecnie mamy dzie-
więć tysięcy, ale po zakończeniu inwestycji, 
modernizacji naszych obiektów, politechni-
ka będzie mogła kształcić 12 tysięcy. Trafi-
liśmy w dobrym okresie na przedsięwzięcia 
inwestycyjne, bowiem obecnie zapanował 
wśród młodych run na studia techniczne, 
w wielu branżach brakuje inżynierów, a nasza 
uczelnia ma właśnie świetne wydziały i kie-
runki, które przygotowują poszukiwanych 
fachowców z perspektywą nie tylko ciekawej 
ale i dobrze opłacanej pracy. 

Jest czas i moda na studiowanie?
- Tak, dlatego zachęcamy licealistów do 

kontaktów z politechniką, nasi pracownicy 
spotykają się z maturzystami. Ostatnio za-
prosiliśmy na dzień otwarty dziewczyny, by 
przekonały się, że studia na naszej uczelni są 
nie tylko atrakcyjne, ale możliwe do podo-
łania obowiązkom. Pani inżynier - to brzmi 
dumnie i daje też dobrą pozycję w społe-
czeństwie. Nie bez znaczenia są działania 
resortów, które wprowadziły matematykę do 
przedmiotów maturalnych, jak i ustanowiły 
wsparcie finansowe na tzw. zamawianych kie-
runkach technicznych.

ReKtoR PRof. StaniSław adamczaK 

Moda na studia techniczne
Są nowości?
- Wprowadzamy nowe kierunki - eduka-

cję techniczną i informatyczną oraz inżynie-
rię bezpieczeństwa. W przyszłym roku pla-
nujemy rekrutację na geodezję i kartografię 
oraz na energetykę. Praktycznie politechnika 
już za kilka lat, będzie kształcić inżynierów 
we wszystkich kierunkach typowych dla 
uczelni technicznej, począwszy od architek-
tury i urbanistyki, geodezji po automatykę, 
robotykę, budownictwo i inżynierię środo-
wiska, skończywszy na informatyce. Jest też 
ekonomia, która w obecnej dobie stanowi 
podstawę udanych działań inżynierskich.

Zdążycie z inwestycjami?
- Musimy, obecnie realizujemy pięć pro-

jektów inwestycyjnych, w tym cztery dofinan-
sowywane z funduszów UE. Powstaną nowe 
sale dydaktyczne, laboratoria, a nawet gmach 
dla inżynierii środowiska. W tym roku odda-
my do użytku aulę główną na 600 miejsc, halę 
sportową, zakończymy też gruntowną mo-
dernizację gmachu wydziału elektrotechniki, 
automatyki i informatyki. Trwa modernizacja 
akademików, bowiem wzrost liczby studiują-
cych zależny będzie od wielkości i standardu 
bazy socjalnej uczelni. Program moderniza-
cyjny domów studenckich finansowany jest 
z dotacji budżetowych, jego zakończenie za-
leży od hojności ministerstwa.

Ambicje naukowe?
- Będziemy rozwijać tę działalność, mając 

lepsze warunki techniczne po zakończeniu in-
westycji. Pozwoli to nam ubiegać się o kolejne 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych, 
m.in. doktora habilitowanego i doktora nauk 
technicznych. Tym bardziej, że jest duże oży-
wienie w kontaktach z firmami, osiągnięcia na-
szych pracowników zachęcają kontrahentów 
do zlecania nam prac badawczych i podpisy-
wania umów o stałej współpracy. Szczególnie 
na wydziale budownictwa i inżynierii środo-
wiska, co wiąże się na pewno z koniunkturą 
w inwestycjach infrastrukturalnych.

Rejowski piec…
- Istotnie, wspominałem przed rokiem 

o rejowskim piecu. Praca dyplomowa doty-
cząca koła wodnego z przepustem została wy-
konana. Jest w trakcie opracowania koncepcja 
zmodyfikowanego pieca, bowiem uznano, 
że odrestaurowanie jego dawnej konstrukcji 
jest zbyt proste, a obecnie dysponując nowo-
czesnymi materiałami można zrobić dobry 
obiekt – mówi prof. Jerzy Piotrowski.

Będzie to udział studentów politechniki 
w odtworzenie koła wodnego oraz pieca na 
czym bardzo zależy kierownictwu Muzeum 
Orła Białego w Skarżysku.

W komputerze…
Grupa Alpol, obejmująca PW Alpol oraz 

Alpol Gips, wdroży  IFS Applications, sys-
tem klasy ERP wspomagający zarządzanie. 
W skład systemu wchodzą moduły – finanse, 
produkcja, dystrybucja, remonty, zarządza-
nie projektami, zarządzanie dokumentacją, 
CRM oraz zasoby ludzkie i płace. 
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- Szukając alternatywy na ciekawsze zajęcie 
w zmieniających się uwarunkowaniach przed 22 
laty, założyliśmy firmę, która zajmuje się urządze-
niami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planując 
z roku na rok skromne postępy w niezbyt rozwinię-
tej dziedzinie inżynierii ruchu, nie przypuszcza-
łem, że Dubr tak szybko nabierze rozpędu i stanie 
się liczącym partnerem w biznesie. Teraz w bardzo 
poważnej branży, bez której trudno sobie wyobra-
zić bezpieczeństwo na drogach – mówi Wojciech 
Wieczorek, prezes i współwłaściciel Przedsię-
biorstwa DUBR Sp.z o.o.

Po latach kielecka spółka stała się czoło-
wą firmą w kraju, znana z profesjonalnego 
działania, doświadczonej kadry i znakomi-
tej jakości usług. W przetargach, w których 
wygrywa się niższą ceną, Dubr ciągle poko-
nuje rywali. Nie robi nic za darmo, poniżej 
kosztów, ale właśnie dobrą organizacją, do 
perfekcji opanowaną analizą kosztów, zdo-
bywa zlecenia. Tym wszystkim, zajmuje się 
drugi ze wspólników, Janusz Fałdziński. Wraz 
ze współpracownikami zna zmieniające się 
składniki kosztów, zachowania ogromnej 
konkurencji, wie jaką w danym memencie 
i w konkretnym przetargu, zaproponować 
cenę. W pozyskiwaniu zleceń działania mu-
szą być przemyślane, jeden błąd może sporo 
kosztować firmę.

- Podobnie jest na drogach, kiedy pracuje się 
w czasie normalnego ruchu. Trzeba wówczas 
zadbać o bezpieczeństwo kierowców, własnych 
pracowników np. malujących znaki na asfalcie, 
a także o właściwe wykonanie oznakowania. 
W każdym przypadku najdrobniejsza nieuwaga 
lub niedoróbka, grozi poważnymi konsekwen-
cjami. To nie jest zabawa w malowanie, do zało-
żenia takiej firmy nie wystarczy mieć pieniądze, 
potrzeba dużej fachowości i doświadczenia.

Dlatego od początku w spółce przyjęto 
zasadę, że firma myśli o pracownikach a ci 
pilnują pomyślności firmy. Z 90 stale za-
trudnionych, nikt prawie nie odchodzi, są 
doświadczeni operatorzy maszyn pracujący 
od początku istnienia spółki. Chwałą sobie 
pracę i warunki w firmie.

Wyprzedzili konkurencję
eURoPa

Dubr znany jest także z kawalkady samo-
chodów, jaka podąża nieraz drogami kilku 
regionów kraju na miejsce pracy. Wszystkie 
pojazdy w białym kolorze, z migającymi świa-
tłami, z firmowymi napisami, podkreślają wi-
zerunek spółki. Są to zestawy specjalistyczne. 
Do oznakowania poziomego grubowarstwo-
wego stosuje się technologię rozkładanej 
masy na gorąco, chemoutwardzalne masy 
rozkładane są na zimno. Do oznakowania 
cienkowarstwowego, czyli malowania, uży-
wa się inne urządzenia. Specjalne maszyny 
usuwają stare oznakowania. W każdej z tych 
dziedzin Dubr posiada starsze i najnowsze 
urządzenia i pojazdy, jakie tylko pojawiają się 
na rynku europejskim czy światowym. 

- Jesteśmy gotowi zastosować na życzenie 
zleceniodawcy najnowsze światowe technologie, 
jeśli tylko ma pieniądze. I takie robimy, jako że 
coraz częściej inwestorzy chcą mieć nowocześnie 
wykonane zabezpieczenia i oznakowania na 
drodze. Tym bardziej, że jedyni w Polsce mamy 
dwie drogie i nowoczesne maszyny. Zakupiona 
w USA służy do usuwania starego oznakowa-
nia i uszarstniania nawierzchni pod wpływem 
wysokiego ciśnienia wody. To jest rewelacja, 
w Europie już się je stosuje. Druga przeznaczo-

na jest do oznakowania grubowarstwowego, 
samojezdna - to wielki samochód ciężarowy 
wykonujący kompletne oznakowanie. Uniwer-
salna jednostka, z możliwością stosowania róż-
nych technologii oznakowania. Wyprzedzili-
śmy więc krajową konkurencję, w czym wielką 
pomoc okazały władze regionu, przyznając 
nam dofinansowanie z funduszy europejskich 
na zakup tych maszyn.

Kierowcy? Większość traktuje ze zrozu-
mieniem zabezpieczenia podczas pracy ekip 
Dubru, utrudnienia czasowe na drogach, 
jako konieczność, bo trzeba to zrobić. Nie-
wielka grupa oburza się, że im przeszkadza-
ją w spokojnej jeździe. Bywają też zabawne 
zdarzenia, nie brakuje zaskakujących histo-
rii. - Przyjęliśmy zasadę, że aby do minimum 
zmniejszyć utrudnienia dla kierowców i pieszych, 
oznakowania na ulicach w miastach wykonuje-
my w nocy. W jednym z miast regionu, policja 
zaczęła usuwać nasze ekipy, bo mieszkaniec za-
dzwonił, że maszyny nie pozwalają mu spać. Ja-
koś dokończyliśmy te prace, ale pytanie pozostaje 
- kiedy więc mamy znakować jezdnie? Działamy 
ze świadomością, że nasza praca poza efektami 
finansowymi dla firmy, poprawia bezpieczeń-
stwo ruchu wszystkich użytkowników dróg. 
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Do Ujazdu nową drogą
Turyści podążający do Ujazdu od kilku 

tygodni dojeżdżają do ruin zabytkowego 
Zamku Krzyżtopór po idealnej nawierzch-
ni. Odcinek drogi wojewódzkiej Iwaniska – 
Ujazd, długości 3,3 km został przebudowany, 
jezdnia zyskała na szerokości i nową równą 
nawierzchnię, jest teraz chodnik, wybudo-
wano 6 zatok autobusowych i ustawiono 
zadaszenia na przystankach, zamontowano 

stalowe bariery ochronne oraz sztywne porę-
cze ochronne dla pieszych.

Urząd Gminy w Iwaniskach, sfinansował 
opracowanie projektu budowlanego oraz 
przekazał 200 tys. zł. na realizację tego zadania, 
a ŚZDW w Kielcach wyłożył na tę inwestycję 
5,9 mln zł. W otwarciu przebudowanej rogi 
uczestniczył marszałek województwa Adam Ja-
kubas oraz wicemarszałek Zdzisław Wrzałka.

Aluco System specjalizuje się w produkcji 
oraz montażu następujących wyrobów:

- świetliki dachowe z płyt poliwęglano-
wych w systemie ALUCO-SKYLIGHT oraz 
ALUCO-SKYLIGHT AIR (łukowe, płaskie, 
trójkątne)

- klapy dymowe ALUCO-FIRE
- ślusarka aluminiowa (okna, drzwi, fasady)
- zadaszenia z płyt poliwęglanowych (np. 

stadiony piłkarskie, hale targowe, itp). 

Bełchatów, Wisła i  
… Baltic Arena?

każdemu zadaniu w wymaganym przez Pań-
stwa terminie. Na wszystkie oferowane przez 
nas wyroby posiadamy niezbędne aprobaty 
techniczne oraz certyfikaty. 

Od 1997 roku wykonaliśmy na terenie 
całego kraju interesujące obiekty dla takich 
klientów jak: TESCO, CASTORAMA, MA-
KRO CASH AND CARRY, MAN STAR 
TRUCKS, CERAMIKA PARADYŻ, CER-
SANIT, INTERNATIONAL PAPER Kwi-
dzyń, ROCKWOOLL, PAROC, SAINT 
GOBAIN, Kopalnia Bełchatów, Elektrownia 
Połaniec, IKEA. Jesteśmy stałym podwyko-
nawcą następujących firm: SKANSKA S. A. , 
EIFFAGE – MITEX, POLIMEX MOSTO-
STAL, BILLFINGER BERGER, WARBUD 
S. A. , BUDIMEX DROMEX. 

Firma dysponuje odpowiednią kadrą 
techniczną oraz montażową gotową sprostać 

Dachy nad trybunami stadionów piłkar-
skich – to ugruntowana już specjalność kielec-
kiej firmy ALUCO System. Po trzynastu latach 
projektowania, produkcji i montażu świetlików 
dachowych, zadaszeń na różnych obiektach, 
kieleccy fachowcy stali się poszukiwanym part-
nerem przez inwestorów nowoczesnych stadio-
nów. Kieleckie dachy łukowe z płyt poliwęgla-
nowych pojawiły się ostatnio na stadionie PGE 
w Bełchatowie, w kwietniu ekipy Aluco zakoń-
czyły prace montażowe na tzw. długiej trybunie 
modernizowanego obiektu krakowskiej Wisły. 
Trwają pertraktacje z wykonawcami gdańskie-
go stadionu na EURO 2012, Baltic Areny. 

- Obecnie jesteśmy gotowi podjąć się najbar-
dziej zaawansowanych technicznie zadań, nasze 
technologie i projekty jak i doświadczenie mon-
tażystów, gwarantuje terminowe i solidne wyko-
nanie – mówi Paweł Grudzień, prezes Aluco 
System. Mamy własny system profili aluminio-
wych stanowiących konstrukcje pod wypełnienie 
wielokomorową płytą poliwęglanową zarówno 
dla dachów łukowych jak i płaskich, dysponuje-

my specjalistycznym sprzętem, w tym podnośni-
kami i samojezdnymi windami, pozwalającymi 
na pracę na wysokości 40 metrów. 

Mimo, iż montaż zadaszenia trybuny na 
krakowskim stadionie przebiegał podczas 
ostrej i długiej zimy, kieleckim ekipom Aluco 
udało się tak zorganizować dostawy oraz pra-
ce na budowie, że dach o powierzchni 6 tys. 
m2 został skończony miesiąc przed terminem. 
To chyba najlepsza referencja dla tak solidnej 
firmy. Warto dodać, ze trybuna ma tzw. blędę 
czołową od strony boiska, chroniąca widzów 
przed zawiewaniem deszczu na widownię. 
Nie ma tego np. na kieleckim stadionie. 

W Bełchatowie dach (80 proc powierzch-
ni wykonała Aluco) zmontowany został 
z płaskich płyt (jak w Kielcach) poprzegra-
dzanych świetlikami łukowymi. 

W dorobku wykonawczym, Aluco ma 
zrealizowane projekty na budowach m. in. za-
kładów MAN w Starachowicach oraz w Nie-
połomicach, obiektów Ceramiki Paradyż 
w Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie, 
zakładów Cersanitu na Ukrainie, Poligrafii 
Donnelly w Starachowicach, Volkswagena 
w Poznaniu, centra handlowe w całym kraju, 
oraz wiele innych. 

świetliKi, dachy...
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- Cieszę się, że po raz czwarty zjechali do Kielc 
przedstawiciele tej branży, że konferencja o nowo-
czesnych rozwiązaniach i produktach technik bez-
wykopowych, wywołuje tak duże zainteresowanie. 
Miło nam gościć także przedstawicieli firm, spon-
sorów jak i wystawę z bogatą prezentacją osiągnięć 
w tej dziedzinie – powiedział prof. Stanisław 
Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzy-
skiej, otwierając obrady IV konferencji mię-
dzynarodowej NO-DIG Poland 2010. 

Po raz pierwszy do Kielc przyjechali z cie-
kawą ekspozycją przedstawicieli firm amery-
kańskich. Przewodniczący konferencji prof 
Andrzej Kuliczkowski z politechniki szczerze 
przyznał, że jest uradowany tą wizytą delega-
cji i w ramach rewanżu, postanowił pojechać 
do USA na podobną konferencję z referatem 
o polskich osiągnięciach w tej dziedzinie.

Na sali w Centrum Kongresowym zasia-
dło liczne grono przedstawicieli zakładów 
i firm wodociągowo – kanalizacyjnych, pra-
cownicy krajowych uczelni, byli też studenci 
inżynierii sanitarnej. Wśród gości oficjalnych 
był Rolf Bielecki, przewodniczący Europej-
skiego Forum Konstrukcji Podziemnych 
oraz Dec Downey z Londynu, przewodni-

IV konferencja NO-DIG Poland 2010
czący Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Technologii Bezwykopowych.

Tradycyjnie już współorganizatorem 
była nasza Izba, a prezes Andrzej Pieniążek 
przewodniczył obradom w pierwszym dniu 
konferencji.

Rozdano złote i platynowe grawertony 
najlepszym sponsorom. Honorowe wyróż-
nienia za innowacyjność – statuetki :Expert 
2010” – otrzymali: za bezwykopową odno-
wę – Infra SA, za innowacyjny produkt - MC 
BAU Chemie Sp. z .o., Hobas System Polska, 
PER Aarsleff Polska.

W konkursie na najlepsze prace magi-
sterskie propagujące techniki bezwykopo-
we, trzy równorzędne nagrody otrzymały: 
Joanna Zelek za pracę ”Wybór właściwych 
metod bezwykopowej budowy kanałów 
i rurociągów”, której promotorem był dr inż. 
Michał Zielina z Politechniki Krakowskiej, 
Magdalena Grzybowska za „Bezwykopową 
odnowę nieprzełazowych przewodów kana-
lizacyjnych sztywnymi powłokami”, której 
promotorem była dr inż. Emilia Kuliczkow-
ska z Politechniki Świętokrzyskiej, Joanna 
Zielińska za ”Studium najciekawszych pol-

skich projektów bezwykopowej budowy ru-
rociągów i kanałów”, której promotorem była 
dr inż. Agata Zwierzchowska z Politechniki 
Świętokrzyskiej.
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JędRzeJów

Port kosmiczny w New Mexico w USA – 
zlecenie na wykonanie elementów konstruk-
cji i fasad obiektu o tak niespotykanej sylwet-
ce nie jest zaskoczeniem  dla pracowników 
jędrzejowskiej spółki 7NT HiTech. Została 
założona przed czterema laty z ideą, by od 
początku odróżniać się od innych biur projek-
towych na świecie! By w sposób innowacyjny 
wykonywać najtrudniejsze projekty elemen-
tów zaproponowanych w wizjach najlepszych 
projektantów świata, dla których nie ma goto-
wych rozwiązań architektonicznych oraz tech-
nicznych. Zazwyczaj takie elementy stanowią 
dużą część projektowanych dziś obiektów.

 - Wyzwaniem dla pracowników firmy jest 
dążenie do projektowania i programowania 
w technice 3D fasad o nietypowych kształtach 
według pomysłów architektów projektujących fu-
turystyczne budowle i bardzo wysokie wieżowce. 
Np. ogromne kopuły, ukośne ściany, pofałdowane 
dachy, skosy wysokich budynków, architektonicz-
ne formy elipsowe czy kołowe. Takim właśnie 
obiektem ma być wspomniany port kosmiczny, 
który zaprojektowali architekci z Foster&Part-
ner, biura znanego na całym świecie. Współpraca 
przy takim projekcie jest nobilitacją dla naszej 
firmy i uznaniem dla już zrealizowanych zleceń, 
także na rynkach inwestycyjnych USA, Australii, 
Hong Kongu, Europy - mówi Artur Michalski, 
udziałowiec 7NT HiTech. 

Wspólnie z Robertem Zarzyckim, preze-
sem 7NT HiTech kilka lat przygotowywali 
się do stworzenia profesjonalnego biura pro-
jektowo-technicznego a także działu produk-
cji analizując jakie innowacyjne rozwiązania 
można zastosować w tej dziedzinie, aby być 
konkurencyjnym w skali światowej. Dzięki 
temu skupili wokół siebie młodych kom-
petentnych inżynierów, mających łatwość 
przestrzennego myślenia, trójwymiarowego 
widzenia konstrukcji i jej elementów, a także 
szybkiego opanowania umiejętności pro-
gramowania maszyny CNC. Wśród nich są 
absolwenci kieleckiej politechniki oraz wielu 
innych krajowych uczelni.

- Oddany im do dyspozycji sprzęt kompute-
rowy oraz oprogramowanie najwyższej jakości 
czołowych firm światowych, rzadko spotykane 
w kraju, odznacza się dużą innowacyjnością 
w porównaniu do wykorzystywanych w tej bran-
ży. Oprogramowanie dobrano w taki sposób, by 
umożliwiało projektowanie w 3D oraz współ-
pracowało z naszymi autorskimi rozwiązania-
mi. Pozwala także na wykonywanie elementów 
i rozkładów na płaszczyznę, opracowanie tech-

7NT HiTech
nologii produkcji konstrukcji i paneli elewacji 
w skali 1:1 - zapewnia Robert Zarzycki.

7NT HiTech oferuje klientom kom-
plementarne usługi – projektowanie 3D, 
programowanie maszyn oraz produkcję 
elementów fasad i elewacji. Zakład produk-
cyjny w Jędrzejowie dysponuje najnowocze-
śniejszymi na rynku  maszynami do obróbki 
metali dostarczonymi przez światowych lide-
rów tej branży, posiada bogate wyposażenie 
narzędziowe, gwarantujące wysoką jakość 
wykonywanych elementów. Urządzenia cha-
rakteryzują się największymi dokładnościa-
mi przy wytwarzaniu detali, niezawodnością 
i dużą szybkością w operacjach obróbczych, 
szczególnie w przypadku powtarzalności 

ne na każdym etapie procesu produkcyjne-
go – podczas wycinania, zginania, spawania, 
nitowania, klejenia, aby zapewnić odpowied-
nie właściwości elementów przy zmianach 
struktury materiału po tych operacjach tech-
nologicznych 

- W 7NT HiTech każdy element fasady 
lub elewacji rozrysowywany jest w technice 3D 
w skali 1:1, na podstawie takiego rysunku opra-
cowywane są narzędzia do wykonania każdego 
wycięcia czy zagięcia. Przy tym sprawdza się, czy 
są możliwości wykonania takiego narzędzia i czy 
przy jego pomocy można będzie na maszynach 
przeprowadzić zaplanowaną operację technolo-
giczną. Dlatego jesteśmy przygotowani do reali-
zacji najbardziej niewyobrażalnych form fasad 
i ich elementów, jakie wyjdą spod ręki architekta. 
Ta twórcza praca, przy każdym zamówieniu 
inna sprawia, że nasi projektanci i technolodzy 
są zafascynowani pomysłami architektów i cie-
szy ich zrealizowanie tych wizji - twierdzi Artur 
Michalski.

produkcji. Np. już pierwszy gięty element 
osiąga oczekiwaną jakość, bowiem pomiar 
i ewentualna korekta następuje podczas gię-
cia, co wyraźnie skraca czas wykonania.

Elementy elewacji i konstrukcji, wyko-
nuje się z najbardziej szlachetnych rodzajów 
metali takich jak aluminium, które następnie 
poddawane jest obróbce chemicznej w pro-
cesie anodowania innowacyjnymi metoda-
mi, a także lakierowaniu z testowaniem uzy-
skanych barw i rodzajów powłok. Elementy 
wytwarzane ze stali nierdzewnej są testowa-

Nie bez przyczyny wielu znanych in-
westorów i biur projektowych, krajowych 
i zagranicznych, docenia dokonania jędrze-
jowskiej spółki, jako że zapewnienia i gwa-
rancje niezawodności fasad i elewacji są po-
parte w 7NT HiTech starannymi badaniami 
elementów pod kątem sprawnego montażu 
na obiekcie, a przede wszystkim, czy kon-
strukcja elewacji, jej elementy, szczególnie 
zakotwienia i połączenia, zapewnią odpo-
wiednią wytrzymałość i odporność podczas 
eksploatacji budowli.



Obiekty wykonane w latach 2006–2009

Realizacje w 2010

–

– London

– Utrecht, Holland

– Den Haag, Holland

– Australia

– Niemcy

– London- apartamentowiec w centrum Londynu

– USA – szpital w USA

– USA

– Miami – USA

Hong Kong

wykończenie łukowe na dole i na górze wieżowca.

– USA

– Warszawa

– współpraca z firmą Pohl Niemcy

– New Mexico, USA

– USA  - najwyższy wieżowiec w Oklahoma City

–

–

- RABOBANK

- BABYLON

- Danks Street Australien

- Centrum Galerie Dresden

- OHP

- Ahuja-Terra-Cotta

- Mercy San Juan

- Orange

- Podium Columns

The Uniwersity of Iowa

- Złote Tarasy

- Holborn

- Spaceport

- Devon

-
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- Przygotowania przebie-
gają bez problemów, zgodnie 
z założonym harmonogra-
mem. Wszystko jest zapew-
nione na przyjęcie w Krynicy 
ponad dwustu uczestników 
z kraju oraz państw europej-
skich a także z USA. Obrady 
odbywać się będą jak w roku 
ubiegłym w salach hotelu 
„Motyl”, ponieważ nadal nie 
zakończył się remont krynickiej pijalni – 
mówi prof. Wiesław Trąmpczyński, z Poli-
techniki Świętokrzyskiej, przewodniczący 
komitetu organizacyjnego.

Na część ogólną dotyczącą zagadnień 
naukowo-badawczych budownictwa, zgło-
szono 110 referatów, natomiast w części 
problemowej „diagnostyka, monitoring 
i modernizacja obiektów budowlanych” 
organizatorzy otrzymali 25 referatów. M.in. 
z referatami wystąpią profesorowie amery-
kańskich uniwersytetów - Gary Fry, Andrzej S 
Nowak, Kanji Ono, Joost Walraven. Patronat 
nad konferencją objęła minister nauki i szkol-
nictwa wyższego oraz minister infrastruktury.

56 Konferencja Naukowa  
Krynica 2010

6 i 7maja w Cedzynie obradował komi-
tet naukowy, który zajmował się kwalifikacją 
prac - referatów, rekomendowanych przez 
17 komisji po wstępnej recenzji. W komi-
tecie zasiadają profesorowie ze wszystkich 
liczących się w kraju uczelni technicznych, 
w tym z PŚ -prof. prof. Leszek Gołaski, Marek 
Iwański, Jerzy Piotrowski, Wiesław Trąmp-
czyński, a przewodniczy mu prof. Wojciech 
Radomski z Politechniki Warszawskiej.- Jest 
to ogrom prac, ale nasza uczelnia nie pierw-
szy raz jest organizatorem tak poważnej 
konferencji, więc z doświadczenia wiem, że 
z wszystkim sobie poradzimy – twierdzi doc. 
Barbara Goszczyńska, wiceprzewodnicząca 

komitetu organizacyjnego.
Konferencja w Krynicy bę-

dzie okazją do kolejnej promo-
cji kieleckiej uczelni, podobnie 
jak to było przed rokiem, gdy 
politechnika zbierała pochwa-
ły za organizacje i poziom me-
rytoryczny obrad. Tym razem 
będzie też akcent jubileuszowy, 
jako że politechnika obchodzi 
45 -lecie funkcjonowania.

Pamiętam 
festiwal…

Kieleccy budowlani jeżdżą po świecie, 
budują w wielu rejonach kraju. Spotykając 
ludzi na budowach, na słowo z Kielc, ktoś się 
ożywia, przypomina sobie dawne lata. 

Jeden był w wojsku, drugi pracował w kie-
leckich firmach, inny miał tu dziewczynę, 
ożenił się, wyjechał i od czasu do czasu zaglą-
da do dalekich krewnych. 

Zacny budowlaniec zaskoczył nas opo-
wieścią z dalekiego kraju. Przedstawiając się, 
że jest z Kielc, rozmówca - dostojny inwestor 
- niemalże go uściskał. 

- Pamiętam, byłem na festiwalu harcerskim. 
Fajna impreza, gościnni ludzie, amfiteatr wy-
pełniony do ostatniego miejsca, a przecież my-
śmy tylko pokazywali nasze szkolne wygibasy 
artystyczne. Czy jest nadal festiwal? Muszę 
tam kiedyś przyjechać z moimi wydoroślałymi 
dziećmi…

Tymczasem władze miejskie zastanawiają 
się jak promować Kielce, szukają oszczędno-
ści w okrojeniu budżetu festiwalu…

Amfiteatr 
prawie  
gotowy

- Podstawowy zakres prac objęty kontrak-
tem, który obejmuje scenę, podscenie, wi-
downię i dach, zostanie zakończony 31 maja, 
w czerwcu -przewidziane są odbiory tech-
niczne. Po skompletowaniu wszystkich doku-
mentów, jest nadzieja, że ok.15 lipca inwestor 
otrzyma pozwolenie na użytkowanie obiek-
tu– powiedział Stefan Świerk, kierownik pro-
jektu modernizacji amfiteatru na Kadzielni.

Drugi kontrakt, zawarty w kwietniu obli-
guje firmę „Anna Bud” do wykonania do 30 
czerwca części sanitarnej (toalety) jaka po-
wstanie od strony ul. Legionów.

Po zmontowaniu dachu stałego nad sce-
ną, można było dopiero wykonać podłogę 
z drewna modrzewiowego. Po wykonaniu 
(często w nocy, bowiem pracowano na trzy 
zmiany, dla wykorzystania w tym czasie dźwi-
gu)widowni z elementów prefabrykowanych 
dostarczanych przez kielecki „Fabet”, w poło-
wie maja trwało zakładanie dachu składane-
go na stalowych szwajcarskich linach (każda 
o średnicy 60-70 mm), opartych na ogromnej 
konstrukcji stalowej nad widownią. Konstruk-
cja ta musi utrzymać dach stały jak i składany, 
a także 70-tonową ramę, która jest zamocowa-
na na przegubie i trzyma się tylko na linach.

-  Oba dachy wykonane są ze specjalnej 
miękkiej membrany. Ta nad widownią jest 
składana do specjalnego „magazynu” Do jej 
napinania i składania służą wózki o napędzie 
elektrycznym poruszające się po linach. Na 
ostatnim etapie naciągania membrany, kiedy 
potrzebna jest spora siła, włączają się napędy 
hydrauliczne, zaczopowanie i zakotwienie 
odbywa się mechanicznie. Dostawca kon-
strukcji i urządzeń dachu daje dziesięciolet-
nią gwarancję na funkcjonowanie obiektu.
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Nowoczesna lakiernia
Hyab Alucrom Kielce to nowy gracz na rynku świętokrzyskim. 

Otwarty oficjalnie we wrześniu 2009 roku zdążył w trakcie swojej 
działalności znacznie się rozwinąć. Podkielecka lakiernia jest bardzo 
nowocześnie wyposażona i lakieruje elementy dla wielkich europej-
skich koncernów. Codziennie na parkingu ustawiają się tiry z kon-
strukcjami do malowania lub zabierające gotowe elementy. 

- Naszym głównym atutem jest orientacja na potrzeby klienta – mówi 
Bartłomiej Guzik kierownik zakładu. Współpracujemy z wieloma firmami 
w Kielcach jak i w całej Europie. To co nas wyróżnia to unikalne połączenie 
nowoczesnego parku maszyn ze zmotywowaną i ambitną załogą. 

W jaki sposób udaje się wam zdobywać coraz to nowych 
klientów?

- Proces technologiczny i cały zakład objęty jest systemem komputero-
wym, przy pomocy którego planuje się produkcję oraz sprawdza przebieg 
operacji na każdym stanowisku. Operatorzy na panelach dotykowych 
widzą zaplanowane operacje, natomiast u siebie na monitorze kierownik 
ma wgląd na każde stanowisko, może w każdej chwili swojemu klientowi 
powiedzieć na jakim etapie malowania jest jego element i kiedy będzie go-
towy. Wiadomo też z zapisów komputerowych, co robiono, kto obsługiwał, 
by później szybko wyjaśnić ewentualne błędy i zapewnić najwyższy poziom 
jakości. System generuje też sporo danych statystycznych, analiz umożli-
wiających odpowiednie zarządzanie zakładem. Wszelkie uwagi lub błędy 
zgłoszone przez klientów są sprawdzane i uwzględniane w technologii po-
szczególnych operacji. 

Bardzo zwracacie uwagę na jakość.
- Jest to dla nas pewien wyznacznik klasy zakładu oraz polityki nasze-

go całego koncernu. Chcemy być najlepsi w tym co robimy i mieć zaufanie 
naszych klientów. Dodatkowo w tym roku wdrożymy zintegrowany system 
zarządzania jakością ISO. 

Kto obecnie zalicza się do waszego grona klientów?
- W Kielcach jest to najlepsza firma z branży konstrukcji spawanych, 

czyli ZWM SHL SA. Docelowo wysyłamy detale do takich klientów jak: 
Volvo, Dynapac, Caterpillar, Stokota, Huta Celsa w Ostrowcu Św., Si-
ces. Głównie są to ciężkie elementy do maszyn drogowych, budowlanych, 
zbiorniki dla rafinerii, cysterny, wały do wiatraków. Większość tych detali 
wymaga posiadania odpowiednich urządzeń do transportu wewnętrznego 
– w naszym zakładzie zapewnia to 10-tonowa suwnica i 15-tonowa prze-
suwnica. Obecnie dysponujemy też 13-tonowym wózkiem widłowym. 

Jakie plany na przyszłość ?
- Chcemy podjąć współpracę z większą ilością firm w Kielcach i wes-

przeć rynek świętokrzyski. Oczywiście w dalszym ciągu planujemy ekspan-
sję na Europę ale też w dużym stopniu widzimy potencjał rynku polskiego. 
W przyszłości chcemy otworzyć więcej lakierni w Polsce i stać się liderem 
branży lakiernictwa przemysłowego. To duże plany ale i potencjał drzemią-
cy firmie jest duży. 
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Kielce

- Wspólnie z koleżeństwem napisaliśmy 
wniosek na dofinansowanie z funduszy unij-
nych, projektu „Modernizacja i rozbudowa 
Targów Kielce, jako międzynarodowego ośrod-
ka wystawienniczo-kongresowego”. Ponieważ 
projekt został pozytywnie oceniony, więc otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wysokości 71 mln. 
Całkowita wartość projektu wynosi 162 mln 
(obie kwoty netto) – mówi Danuta Jamrozik 
– Szymkiewicz, dyrektor ds. inwestycji Tar-
gów Kielce SA.

Wystawa przyszłych architektów
W holu Wydziału Budownictwa i Inży-

nierii Środowiska odwiedzających politech-
nikę przyciąga ekspozycja prac studentów 
trzeciego semestru (drugiego roku) archi-
tektury i urbanistyki. Przyszli specjaliści tej 
branży wystawili projekty jednorodzinnych 
zespołów mieszkaniowych, projekty niskiej 
zabudowy mieszkaniowej.

Niektóre prace są bardzo interesujące, po-
mysły warte zainteresowania.

Światowe centrum targowe

cyjnego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
uzyskamy dofinansowanie także na ten obiekt, 
który ma kosztować 8,6 mln.

W maju rozstrzygnięty został przetarg 
na budowę centrum kongresowego. Sukce-
sywnie w miarę posiadanych funduszy, spół-
ka remontuje i modernizuje poszczególne 
obiekty, instalowane są systemy alarmowe 
i sygnalizacji pożaru, których dotychczas nie 
było, zgodnie z przyjętą misją podnoszenia 
standardów w jakich odbywają się imprezy 
targowe. Z bramy wjazdowej po moderni-
zacji powstał terminal wejściowy na tereny 
targowe. W terminalu został zainstalowany 
elektroniczny system rejestracji wystawców, 
gości i zwiedzających.

- Wszystkie projekty, koncepcje, propozycje 
inwestycyjne opracowujemy w spółce, pracuje 
nad nimi czterech doświadczonych inżynierów 
i ekonomista. Obsługujemy także przetargi, nic 
nie zlecamy na zewnątrz. Dzięki temu nie pono-
simy dodatkowych kosztów.

W programie inwestycji początkowo była 
uwzględniona budowa hali G, która zostanie 
oddana w lipcu, centrum kongresowe oraz 
parking wielopoziomowy. Jesienią po oględzi-
nach skutków pożaru starej hali okazało się, że 
remont obiektu jest nieopłacalny. Po negocja-
cjach z KE, spółka otrzymała zgodę na zamia-
nę w programie: zamiast parkingu do projek-
tu włączono budowę nowej hali F w miejsce 
zniszczonej przez pożar. Szybko ogłoszony 
przetarg wygrała firma budująca obecnie halę 
G, która ma uporać się z postawieniem nowej 
do 15 sierpnia, aby gotowa była na przyjęcie 
wystawców Salonu Obronnego.

- Tymczasem specjaliści z KE po ponownym 
przeanalizowaniu projektu uznali, że dla kom-
pleksowego wyposażenia takiego międzynaro-
dowego ośrodka targowego i konferencyjnego, 
parking istotnie jest niezbędny i zgodzili się, by 
jego budowę włączyć do programu inwesty-

Energis dla inżynierii 
środowiska

- Powiem szczerze, że jesteśmy trochę 
podekscytowani pracami nad dokumentami 
umożliwiającymi podjęcie budowy nowego 
energooszczędnego inteligentnego budynku dy-
daktyczno–laboratoryjnego zasilanego z odna-
wialnych źródeł energii na potrzeby inżynierii 
środowiska, która w przyszłości usamodzielni się 
jako oddzielny wydział. Stanie on obok gmachu 
A w narożniku ulic Warszawskiej i Studenckiej - 
zapowiada prof. J. Piotrowski.

W budynku będą 22 sale wykładowe, 
audytoryjne, ćwiczeniowo–projektowe, se-
minaryjne, pracownie komputerowe, labo-
ratoryjne i sala prezentacyjna, pomieszczenia 
biurowe, zaplecza laboratoryjne oraz pokoje 
dla wykładowców. Jedna z sal dydaktycznych 
(na IV piętrze) połączona z tarasem przysto-
sowana zostanie do prezentacji zastosowa-
nych w tym obiekcie nowoczesnych rozwią-
zań technicznych z jednoczesną możliwością 
obserwacji i bieżącego monitoringu efektów 
energooszczędnych oraz zastosowanych sys-
temów automatyki, sterowania, bilansów zy-
sków i strat energetycznych oraz parametrów 
środowiska, gdzie będzie można sterować 
pracą urządzeń wykorzystujących baterie fo-
towoltaniczne, solary i pompy ciepła.

Będą też cztery nowoczesne technolo-
gicznie laboratoria dydaktyczno–naukowe 
odnawialnych źródeł energii, systemów inte-
ligentnych, wymiany i odzysku ciepła, a także 
w wymiarze nano laboratorium poznawcze 
ekoinżynierii zagadnień wpływających m.in. 
na globalną problematykę zmniejszenia ocie-
plenia klimatu i redukcji stężenia CO2.

- Przewiduje się rozwiązania, które nie zo-
stały do końca opracowane techniczne, np. aku-
mulacji ciepła. Na poziomie -2, poniżej piwnic, 
mają być akumulatory do przechowywania 
znacznej ilości ciepła. Baterie fotowoltaniczne 
mają zapewnić energie do oświetlenia budyn-
ku. Inwestycja zostanie dofinansowana z fun-
duszy unijnych.
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KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE

tak blisko!!!DO M...arzeń

biuro@eko-invest.net

Firma budowlana EKO INVEST działa na rynku już 10 lat. Oferujemy kompleksowe usługi budowlane jako 
generalny wykonawca na najwyższym poziomie. Dzięki wysoko wyspecjalizowanym fachowcom którzy 
zasilają nasze szeregi potra�my zrealizować nawet najtrudniejsze zadania inwestycyjne. 

Na rynku kieleckim działamy  również  jako deweloper. Zrealizowaliśmy osiedle „Stokrotka” przy  
ul. Warszawskiej, a obecnie realizujemy dwie  inwestycje mieszkaniowe. Osiedle „Domaniówka”  które 
powstaje u zbiegu ulic Domaniówka i Zapolskiej  to sześciokondygnacyjny budynek mieszkalny wraz 
z lokalami użytkowymi o wysokim standardzie charakteryzujący się nowoczesnym  i użytkowym 
projektem.

Osiedle „Majowe” przy ulicy granicznej  to zabudowa w stylu angielskim, w skład której wchodzi osiem 
budynków, każdy dwukondygnacyjny z garażem, poddaszem użytkowym, podjazdem i wydzielonym 
ogrodem. Osiedle powstaje by spełnić oczekiwania klientów chcących mieszkać w cichym i spokojnym 
miejscu usytuowanym blisko centrum miasta.

Inwestując z nami Masz gwarancje solidności i profesjonalnej realizacji Twojej inwestycji na najwyższym 
poziomie oraz gwarancje dotrzymania terminów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM
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Bez wody żyć się nie da…
Woda należy do tych wyjątkowych su-

rowców niezbędnych do życia , którego nie 
można zastąpić żądnym innym substytutem. 
Profesor Jerzy Kołodziejski z Politechniki 
Gdańskiej przestrzegał przed nieodpowie-
dzialnym gospodarowaniem zasobami wod-
nymi, które wcześniej czy później zaowocuje 
reglamentowaniem wody w Polsce.

W województwie świętokrzyskim reten-
cjonuje się około 6 proc. SNQ (średniego 
rocznego odpływu wody) z terenu regionu. 
W krajach europejskich przeciętny wskaźnik 
retencji szacuje się na około 15 proc. Bra-
kującego nam wskaźnika nie da się uzyskać 
budowaniem małych zbiorników. O braku 
możliwości jego uzyskania świadczy rezy-
gnacja z budowy planowanego od czasów 
międzywojennych zbiornika „Chęciny”.

Zbiornik oprócz awaryjnego gwaranto-
wania wody dla gmin Chęciny, Małogoszcz, 
Sobków, Sitkówka Nowiny oraz miasta 
Kielce, spełniałby przede wszystkim funkcję 
przeciwpowodziową, chroniąc przed skutka-
mi powodzi nie tylko dolinę Nidy, ale równie 
zmniejszałby fale powodziową w międzywale 

Wisły poniżej ujścia Nidy. Stałby się też atrak-
cją turystyczną dla północnej Małopolski, 
Śląska, niemniejszą niż zbiorniki w Czorsz-
tynie, Rożnowie czy Solinie. Przypomnieć 
warto, że cała dolina Nidy została zakwalifi-
kowana do obszaru „Natura 2000”.

Stanowiska i siedliska w dolinie Nidy, 
(wyścielonej madami piaszczystymi, wrażli-
wymi na obniżanie się wód gruntowych), ob-
jęte szczególną ochroną, istnieją dzięki utrzy-
mywaniu w miarę wysokiego poziomu wód. 
W 1992 podczas długotrwałej suszy, poziom 
wody Nidy oraz w całej dolinie obniżył się na 
tyle, że roślinność wodolubna została poważ-
nie zdegradowana.

Rezygnacja z budowy zbiornika „Chę-
ciny” w wypadku wystąpienia długotrwałej 
suszy może ponownie zniszczyć chronione 
siedliska i stanowiska w ramach obszaru „Na-
tura 2000”, w razie powodzi zagrozić licznym 
miejscowościom oraz budowlom infrastruk-
tury. Region świętokrzyski może być pierw-
szym w kraju, w którym woda będzie regla-
mentowana.

mgr inż. Stanisław Świadek

Autostrada 2010
Wielu prezesów firm i instytucji związa-

nych z budownictwem w regionie, przybyło 
na targi Autostrada 2010.Coraz więcej firm 
otworzyło swoje stoiska, co świadczy najle-
piej, że rynek inwestycyjny działa i trzeba się 
na takiej imprezie targowej pokazać, by liczyć 
się w rywalizacji o zlecenia. W trzecim dniu 
targów, odbyła się konferencja naukowo-
techniczna zorganizowana przez SITK, w 
czasie której omawiano różne aspekty budo-
wy dróg i mostów”.

Podczas uroczystego otwarcia targów, 
Bolesław Balcerek otrzymał honorowe wy-
różnienie SITK – medal im. Aleksandra i 
Zbigniewa Wasiutyńskich, za rzeczowe pu-
blikacje o polskim drogownictwie.

Po Powodzi
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Tak dynamicznego rozwoju firmy daw-
no już nie notowano. Nie ma doniesień 
prasowych, by nie wymieniano Fabetu jako 
dostawcy elementów prefabrykowanych na 
prestiżowe budowy jak i spółki Fabetu Kon-
strukcje jako generalnego wykonawcy stanów 
surowych obiektów lub realizującego roboty 
żelbetowe i murowe na dużych inwestycjach.

- To jest efekt przyjętej strategii przedsiębior-
stwa, postawienia na realizację oczekiwań inwe-
storów i projektantów i dostosowywanie możliwo-
ści firmy do zapotrzebowania rynku budowlanego 
-mówi Ireneusz Janik, prezes Przedsiębiorstwa 
Elementów Budowlanych FABET SA. Potrafi-
liśmy w dobrym momencie zmodernizować nasze 
zakłady, wyposażyć w nowoczesne urządzenia, 
pozyskać na to pieniądze z funduszy unijnych, 

Fabet na topie
co stanowi jedną trzecią wszystkich dostaw na 
tej budowie. M. in. słupy oraz zespolone płyty 
stropowe są montowane pod murawą przy-
szłego boiska, gdzie znajdą się dwie kondy-
gnacje parkingu samochodowego. Głównym 
dostawcą elementów prefabrykowanych jest 
poznański Pekabex, w stopniu równym Fabe-
towi, Consolis z Gorzkowic.

Przy rozbudowie Galerii „Echo” Fabet 
Konstrukcje jest generalnym wykonawcą 
stanu surowego, a Fabet jako podwykonawca 
dostarcza elementy prefabrykowane oraz be-
ton towarowy i szalunki do wylewania mono-
litycznej konstrukcji żelbetowej galerii.

- Jest to duży zakres prac i dostaw, wymagają-
cych logistycznego skoordynowania, tym bardziej, 
że odbywa się to w centrum miasta, przy normal-
nym ruchu drogowym oraz czynnej galerii i funk-
cjonującym parkingu wielopoziomowym. Mamy 
jednak sprawdzone metody organizacyjne jak 
i świetnych fachowców.

Na Kadzielni wszystkie tzw. stopnice czyli 
elementy konstrukcji widowni (stara została 
rozebrana) pochodzą z Fabetu. Są to spraw-
dzone i wysoko oceniane elementy, stoso-
wane w multikinach oraz na stadionach pił-
karskich i w halach sportowych. Termin był 
krotki, warunki w zimie bardzo trudne, ale 
wszystko zakończy się pomyślnie. Dla Skan-
ska SA na budowę autostrady A-1 na odcinku 
Toruń – Nowe Mardze, z Kielc jadą dostawy 
belek mostowych na liczne obiekty inżynier-
skie. Na budowę kieleckiej filharmonii, Fabet 
dostarcza elementy prefabrykowane, a Fabet 
Konstrukcje wykonuje stan surowy.

- W okresie zimy przygotowywaliśmy się do 
realizacji poważnego zlecenia jakim jest dostawa 
specyficznych łukowych żelbetowych ekranów 
akustycznych na obwodnicę Wrocławia. Począt-
kowa zdolność produkcyjna wynosiła w marcu 
15 elementów dziennie, po uzupełnieniu oprzy-
rządowania i dodatkowych form, od połowy 
maja robimy 30 szt. Takimi ekranami ma być 
obudowana z obu stron obwodnica długości 3,5 
km. Jest to nowość na polskich drogach. Ekrany 
nachylone górną częścią w stronę jezdni, mają 
inny system posadowienia oraz konstrukcją no-
śną w środku prefabrykatu, co zmniejsza praco-
chłonność montażu na drodze, są także odpor-
niejsze na warunki atmosferyczne, bo nie ma na 
zewnątrz elementów stalowych.

Projekt wykonawczy ekranów (o wysokości 
4,5.6 i 7 metrów oraz kilkudziesięciu typów pod 
względem szerokości dylatacyjnej i zbrojenia) 
opracowano w Fabecie. Ze względu na zainte-
resowanie tą formą ekranów, zostały one poka-

Studenci w firmie
Podczas pobytu w kieleckim Fabecie, 

spotkaliśmy grupę studentów politechniki, 
którzy pod kierunkiem dr. inż. Stefana Szał-
kowskiego zapoznawali się z bieżącą produk-
cją zakładu, w tym m. in. z prefabrykatami 
przeznaczonymi na budowę Stadionu Naro-
dowego w Warszawie. Z zainteresowaniem 
oglądali też nowe żelbetowe ekrany akustycz-
ne na wrocławską obwodnicę.

dzięki czemu zostaliśmy docenieni i jesteśmy solid-
nym partnerem dla zleceniodawców. Oferujemy 
nie tylko nasze prefabrykaty, ale także wykonanie 
prac montażowych i żelbetowych na placach bu-
dów, co zostało bardzo przychylnie przyjęte przez 
inwestorów. Cześć nowatorskich rozwiązań i ten-
dencji w branży prefabrykacyjnej podpatrzyliśmy 
w świecie, w kilku przypadkach wyprzedziliśmy 
krajową konkurencję.

Firma z Kielc dostarcza kilkaset belek do 
montażu trybun oraz blisko trzy tysiące in-
nych elementów prefabrykowanych - słupy, 
belki proste, biegi schodowe, płyty stropowe, 
ścianki - na Stadion Narodowy w Warszawie, 

zane w maju na specjalnej konferencji w AGH 
dotyczącej osłon oraz akustyki przy drogach. 
Dla obniżenia kosztów produkcji ekranów, fa-
chowcy Fabertu zrealizowali pomysł prezesa I. 
Janika i wykonali po raz pierwszy formy żelbe-
towe zamiast stalowych. Było to trudne przed-
sięwzięcie, ponieważ są to ekrany o skompliko-
wanym łuku mającym kilka promieni. 

- O takich rozwiązaniach na świecie słysza-
łem dość często, widziałem w krajach zachodnich 
podobne formy, mniej skomplikowane niż nasze, 
do prefabrykatów, postanowiłem spróbować. 
Udało się.
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wyboRy

- Przed naszą Izbą liczącą 130 członków, jest 
teraz spore wyzwanie, związane z funkcjonowa-
niem kierunku architektura i urbanistyka na poli-
technice i dążeniami władz uczelni jak i naszymi 
oczekiwaniami, by kierunek ten został samodziel-
nym wydziałem. Chcemy nawiązać z uczelnią 
bliższą współpracę, bowiem jesteśmy gotowi 
wnieść znaczący udział w rozwój tej dyscypliny 
budownictwa. Już drugi rok kieleccy architekci 
przyjmują studentów na wakacyjne praktyki 
zawodowe, być może te kontakty będą kontynu-
owane. Liczymy też na zintensyfikowanie współ-
pracy z kieleckim SARP-em. Stowarzyszenie już 
obecnie organizuje na politechnice wystawy prac 
architektonicznych, konkursy, zapraszają zna-
nych w kraju architektów na wykłady dla stu-
dentów. Studenci wyjeżdżają wraz z członkami 
SARP-u do Katowic na co miesięczne spotkania 
architektoniczne.

Nowy prezes architektów
Podczas zjazdu nowym przewodniczącym Świętokrzyskiej Okręgowej 
Rady Izby Architektów został Włodzimierz Tracz, zastąpił na tej funkcji 
Alicję Bojarowicz.

interesowania się naszych członków problema-
tyką inżynierską, aby projekty były realistyczne 
i możliwe do wykonania budowlanego w procesie 
inwestycyjnym. Moich asystentów z pracowni 
wysyłam na budowy, bo jak sami mówią, to im 
pomaga w tworzeniu projektów. Dokumentacja 
wykonana przez nich, jest bardziej dojrzała, lepiej 
oceniana przez zleceniodawców i …kierowni-
ków budów. Byłem egzaminatorem, zasiadałem 
w komisji kwalifikacyjnej nadającej uprawnienia 
architektom, to się wyczuwa, kto bywał na budo-
wie, miał kontakty z wykonawcami a kto tylko 
zadbał o poprawne wpisy w książce praktyk.

Będą nowi?
- Liczymy na młodych, już teraz zmienia się 

struktura wiekowa w środowisku. Coraz więcej 
młodych kandydatów przystępuje do egzaminów 
na uprawnienia. Dawniej rocznie zdawało pięć 
osób, w tym roku już mamy 20 kandydatów. Oka-
zuje się, że do Kielc i regionu wracają architekci, 
którzy studiowali i rozpoczynali pracę w innych 
ośrodkach. Kieleckie biura rozwijają się, poszukują 
dobrych architektów, zdobywają zlecenia poważ-
nych firm krajowych, jest to najlepszy argument 
dla młodych do powrotu w rodzinne strony. Dla 
studentów politechniki potwierdzenie, że dobrze 
wybrali studiując nasz kierunek na kieleckiej uczel-
ni, nie muszą obawiać się o pracę. Nadchodzi czas 
na normalną wymianę pokoleniową.

Miasto i region zyska coś na tym?
- Oczywiście, jestem pewien, że nowe obiek-

ty będą ozdobą świętokrzyskich miejscowości. 
O tym rozmawiać będziemy z SARP-em, planu-
jemy spotkanie z władzami Kielc, chciałbym rów-
nież powrócić do bliższej współpracy architektów 
z Targami Kielce. W domyśle – idzie o konkursy 
architektoniczne, w których uczestniczyliby też 
studenci z politechniki. Już teraz wspólnie z Urzę-
dem Miasta zorganizowany został konkurs na 
zagospodarowanie dwóch skwerów miejskich. 
Wystawa prac przewidziana jest we wrześniu.

Budowanie? 
- Projekt wykonawczy zawarty jest w 350 

tomach (teczkach), a projekt budowlany w 96. 
Już to świadczy o ogromnie prac nie tylko na 
budowie, ale i uzgodnień koniecznych podczas 
procesu inwestycyjnego. Stąd tak nieodzowna jest 
współpraca wszystkich uczestników inwestycji, 
także inżyniera kontraktu, który występuje we 

wszystkich zadaniach realizowanych na zasa-
dzie żółtego FIDIC – mówi Mirosław Cenar-
ski, kierownik projektu z WTE w Sitkówce.

Nie widziałem inwestycji bez kłopotów, 
to jest cecha pracy budowlańców, a w naszym 
przypadku tak skomplikowanej budowy, 
wątpliwości i niejasności i sporów występu-
je wiele. Do tego dochodzą ogromne ilości 
sprawozdań i raportów. Miesięczny raport 
z budowy zawarty jest w 24 segregatorach!

Małgorzata Sławińska  
pierwsza w Skarżysku, 
piąta w regionie 

Małgorzata Sławińska, zastępca dyrekto-
ra „Drogmasu”, została pierwszą w powiecie 
skarżyskim oraz piątą w regionie -w plebi-
scycie czytelników „Echa Dnia na „Kobietę 
przedsiębiorczą 2009”.

Jest to duży sukces sympatycznej pani 
Małgosi, która na co dzień nie tylko wraz 
z mężem steruje skarżyską firmą drogową, 
ale też pełni funkcję kierownika budów, do-
glądając robót, ich organizacji i jakości prac. 
W tym roku firma rodzinna obchodzi 20-
lecie działalności.

Mimo tak licznych obowiązków zawodo-
wych, znajduje czas na działalność społeczną, 
m.in. jest prezesem Stowarzyszenia „Przedsię-
biorcy Skarżyska”, członkiem zarządu Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komuni-
kacji. Jest także wiceprzewodniczącą komisji 
rewizyjnej Izby. Została też nominowana do 
grona finalistek  plebiscytu z rekomendacji 
naszej Izby.

Wśród nominowanych do tytułu „Ko-
biety Przedsiębiorczej 2009” były jeszcze 
dwie  nasze Koleżanki – członkinie Święto-
krzyskiej Izby. Z Kielc pretendowały: Ewa 
Maruszak, prezes Zakładu Budowlano Mon-
tażowego ISKRA  Sp. z o.o. i Grażyna Świder-
ska – współwłaścicielka Zakładu Instalacji 
Sanitarnych ZIS. 

 Środowisko było postrzegane jako herme-
tyczna organizacja, do której trudniej się dostać 
niż do korporacji prawniczych …

- To się pomału zmienia, jest grupa młodszych 
architektów, chętnych do poznawania nowych 
trendów na świecie, będę też orędownikiem za-
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Mosty to wybór czy przypadek?
- Cały czas chciałem budować mosty. Jak 

wróciłem z kontraktu, dyrektor Jerzy Mikoś 
zaproponował mi fotel zastępcy ds. technicz-
nych w kieleckim oddziale KPRM, później 
krótko byłem naczelnym w Prestalu, a po ko-
lejnej reorganizacji i zmianach właścicielskich, 
przeszedłem do Mitexu, gdzie powstawał pion 
budowy dróg i mostów. Zrealizowałem tam 
trzy kontrakty- w Radomiu, koło Częstocho-
wy i na obwodnicy Głogowa Małopolskiego 
i trafiła się zmiana właścicieli. Odszedłem do 
Łódzkich Mostów i jako kierownik kontraktu 
budowałem most na Wiśle w Puławach wraz 
drogami dojazdowymi i obwodnicą. Później 
na kilka miesięcy zostałem rzucony do odległe-
go Wyżysku koło Piły, na drogową „10”, gdzie 
powstawały w piekielnie szybkim tempie obiek-
ty inżynieryjne. I znów przypadek, krótka 
rozmowa telefoniczna z kolegą z dawnych lat, 
i podjąłem pracę w Mota Engil - Polska. Prze-
konał mnie do tego ambitny projekt, atrakcyj-
na metoda nawisowa, bo zwykłe mostki mnie 
już nie interesują, a co najważniejsze, blisko do 
domu, bo tylko 90 km z Sandomierza. 

Po tylu doświadczeniach łatwiej się 
buduje na Wiśle?

- Idzie to bardzo sprawnie. Wszystkie ro-
boty zostały poprawnie wykonane, o czym 
przekonują nie tylko badania ale i opinie 
prof. Andrzeja Jarominiaka z Politechniki 
Warszawskiej, jak i oceny projektanta mostu. 
Doświadczenie jest potrzebne, bowiem w przy-
padku warunków gruntowych, jest wielkie 
podobieństwo do stawianego przed laty mostu 

Drugi, co ma trzy mosty na Wiśle
wywiad

w Puławach. W Iraku poznałem nowoczesne 
techniki i materiały, a także zalążek obecnego 
dziś w kraju systemu inwestycyjnego FIDIC. 

Natura sprawiła jednak psikusa, w li-
stopadzie mieliście małą powódź 

- Było to zaskoczeniem, nikt nie przypomi-
nał sobie, by w tym okresie występowała po-
wódź. Wcześniej, w październiku spadł śnieg , 
pracownicy trochę marzli, później padały desz-
cze. Powódź zniszczyła nam trochę groble, mie-
liśmy kilkanaście dni przestoju w tym miejscu 
budowy. Sądzę, że przy następnych budowach 
na Wiśle, zostaną zastosowane pomosty do ko-
munikacji z podporami w nurcie rzeki. 

Z młodymi także się układa?
 - Przez lata nie lubiłem siedzieć w biurze, za-

wsze ciągnęło mnie na budowy, to tam jest coś no-
wego, więc miałem kontakty i współpracowałem 
z inżynierami po studiach. Wielu z nich zajmuje 
obecnie wysokie stanowiska, są już doświadczo-
nymi mostowcami. Teraz też partnerem moim 
jest w Sandomierzu dyrektor kontraktu, Sławo-
mir Barczak, zdolny i sprawnie zorganizowany 
mostowiec, mający za sobą prowadzenie od-
powiedzialnych budów. Mamy zespól bardzo 
inteligentnych pracowników, chłonnych wiedzy, 
więc często rozmawiamy, przedstawiamy różne 
spojrzenia na problemy, które rozwiązywane są 
zgodnie z panującym w Mota Engil systemem. 
Firma ma też szkołę, w ramach której wybiera 
się bystrych i zdolnych ludzi i uczy zarządzania 
i powierza się im odpowiedzialne stanowiska. 

Dorobek?
- W niektórych pracach uczestniczyłem, 

inne nadzorowałem, ale wspomnę o niektórych. 

Jacek Młynarczyk, ukończył WSI w Kiel-
cach, później studia magisterskie z zakresu 
budowy dróg i lotnisk, zaliczył na Po-
litechnice Krakowskiej - pracę dyplomową 
pisał z budowy mostów. Trafił do kieleck-
ich „Mostów”, bowiem pobierał podczas 
studiów stypendium fundowane z KPRM. 
Ma za sobą 33 lata pracy, w rożnych fir-
mach, m. in. w Mitexie, Exbud – Skanska, 
teraz w Mota Engel - Polska. M. in. budował 
wiadukty i mosty na kolejowej linii hutniczo-
siarkowej. Przez pięć lat uczestniczył w pra-
cach przy 130 km autostrady w Iraku, był 
zastępcą szefa – Ryszarda Guzka (obecnie 
„Trakt”) – w zakładzie prefabrykacji na tej 
inwestycji. 
Najbardziej jednak znany z budowania i na-
dzoru nad robotami mostowymi. Podobnie 
jak Jan Kowalski, znamienity mostowiec 
kielecki, może pochwalić się pracą na trzech 
mostach na Wiśle. 
Członek Świętokrzyskiej Izby. 

W Starachowicach o wiadukcie budowanym 
metodą nasuwową, moście Zwierzynieckim 
w Krakowie, który KPRM stawiał metodą 
nawisową, moście Milenijnym we Wrocławiu – 
mój oddział robił tam palowanie, obserwowa-
łem dynamiczną próbę obciążenia pali. Byłem 
też jako dyrektor techniczny przy moście na Wi-
śle w Dęblinie, gdzie oddział KPRM wykonywał 
pale i podpory. Sporo wspomnień i satysfakcji 
miałem w Puławach, gdzie powstał pierwszy 
w Polsce most łukowy z przęsłem 212 metrów. 
Obiekt o ciekawej konstrukcji, kilometrowej 
długości, piekielnej organizacji placu budowy, 
z kilkunastoma firmami i budżetem blisko 400 
mln. Wiem o projektach nowych obiektów na 
Wiśle, które mają mieć przęsła o długości 240 
metrów. 
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SandomieRz

Przęsło między podporami w nurcie Wi-
sły od strony Huty Szkła Pilkingtona zostało 
wykonane znakomicie. Wózki przesuwane 
z jednej i drugiej podpory spotkały się po-
środku idealnie. Pozostał do zalania betonem 
zwornik, czyli połączenie obu części przęsła. 
Teraz trwa wylewanie przęsła między podpo-
rami w Wiśle od strony Sandomierza.

Połowa już jest!

sze o 1,5 metra. Podobne utrudnienia mogą 
wystąpić przy podporze w głównym nurcie, 
w przypadku dużej fali lub wysokiego stanu 
Wisły. Duże barki przewożące betonomie-
szarki oraz pompy nie mogą wówczas wypły-
nąć na Wisłę – takie są przepisy.

- Nie przewidywaliśmy, że w maju będą takie 
długotrwałe deszcze. W ciągu jednego dnia po-
ziom wody w Wiśle podnosił się od 70 do 100 cm, 
była już  powyżej stanu średniego. Dlatego chcemy 
z głównymi robotami przy ustroju nośnym mostu, 
zdążyć przed „Janówką”, czyli tzw. tradycyjnymi 
ulewami w ostatniej dekadzie czerwca i na po-
czątku lipca. Wówczas to dochodzi niekiedy do 
poważnych powodzi. Mostowcy, mający za sobą 
pracę na Wiśle o tym wiedzą i jak mogą uciekają 
z odpowiedzialnymi robotami w tym okresie. 

Równocześnie prowadzone są roboty 
ziemne przy obu przyczółkach, wzmacniano 
grunty, powstają nasypy, wykonano kanaliza-
cje i przeniesienie sieci wodociągowej, gazo-
wej i połączenia do pobliskich ulic. Przystąpio-
no do budowy zbiornika wód deszczowych.

Mimo nienajlepszej pogody w zimie oraz 
opadów deszczu w maju, realizacja prac jest 
zgodna z harmonogramem. Na niektórych 
odcinkach jest nawet wyprzedzenie dwóch 
tygodni.

Mosty i…  
geodezja

- Mimo, iż do uruchomienia naboru na nowy 
kierunek mostowy jest jeszcze ponad pół roku, to 
zainteresowanie rośnie. Podobnie jak architektura 
urozmaiciła studia budowlane, tak mosty stały się 
ciekawostką o której coraz głośniej się mówi na 
uczelni. Nie bez przyczyny, bowiem przez naj-
bliższe lata hossa inwestycyjna stworzy duże za-
potrzebowanie na specjalistów tej dziedziny bu-
downictwa, zarówno przy budowie nowych jak 
i remontach eksploatowanych mostów – twierdzi 
dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, prof. Jerzy Piotrowski.

Tymczasem politechnika przygotowuje się 
organizacyjnie i kadrowo do nowego kierunku 
kształcenia. Zawarto porozumienia i zapew-
niono wykładowców, są programy. Nie będzie 
też kłopotów z zajęciami praktycznymi.

Kolejną szansą na atrakcyjny zawód będzie 
geodezja. Ten kierunek od kilku lat był sugero-
wany, wnioskowali o niego budowlani, mający 
kłopoty z wykonaniem prac geodezyjnych 
z braku fachowców. Uczelnia podjęła starania, 
poczyniła wiele prac przygotowawczych.

- Wszelkie formalności i uzgodnienia z mi-
nisterstwem są poza nami, od przyszłego roku 
akademickiego rusza geodezja i kartografia 
na politechnice - mówi prof. J.Piotrowski.Jest 
program nauczania, mamy zapewnioną kadrę 
wykładowców, w tym pięciu samodzielnych pra-
cowników naukowych i sześciu doktorów, którzy 
chcą współpracować z naszą uczelnią. Jakby tego 
było mało, otrzymujemy sugestie, by rozważyć 
utworzenie kierunku geologicznego. Na razie nie 
jest to potrzebne, ponieważ mamy mocną kate-
drę geotechniki i inżynierii wodnej, kierowaną 
przez prof. Tomasza Kozłowskiego a zajmującą 
się fundamentowaniem i mechaniką gruntów, co 
wystarcza dla zapewnienia studentom potrzeb-
nej wiedzy w tym zakresie.

- Wszystko przebiega zgodnie z planem, 
metoda nawisowa jest bardzo dobrze znana 
w kraju, powstały już mosty w tej technologii, 
więc nie było żądnych kłopotów. Prace prowa-
dzone przy podporze w środkowym nurcie rzeki 
są newralgiczną operacją tej inwestycji. W maju 
będziemy mieli pięć przesuwów wózków na obu 
podporach. Po wykonaniu przęsła na podpo-
rach stacjonarnych, ustrój nośny mostu jest już 
wyraźny. Na niektórych odcinkach trwają prace 
izolacyjne, wykończeniowe płyty mostu. Coraz 
więcej mieszkańców oraz przyjezdnych  zbiera 
się na starym moście, by oglądać połowę nowe-
go – mówi  Jacek Młynarczyk z Mota – Engil 
Central Europe, kierownik budowy mostu 
w Sandomierzu.

Nie było żadnych sensacji, poza waha-
niami średniego poziomu wody w Wiśle, na 
skutek czego mostowcy musieli wykonać do-
datkowe miejsce do cumowania barek wyż-

Stolarka  
budowlana!

Stan techniki, obowiązujące przepisy, 
wskazówki praktyczne - budowa okien, wy-
magania dla stolarki budowlanej, statyka, 
wbudowywanie okien – to tematy szkolenia 
jakie organizuje Politechnika Świętokrzyska 
i Laboratorium Techniki Budowlanej w Dą-
browie Górniczej.

Szczegóły – tel.: 4l 34-24-333, faks: 
4l 34-24-331, mail:cku@cku.tu.kielce.pl.
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- Warunki zimowe przeszkodziły w spraw-
nym i terminowym przygotowaniu pierwszej 
linii oczyszczania ścieków do rozruchu. Oczysz-
czalnia to mocno skomplikowany konglomerat 
różnych obiektów technicznych, z dużą siecią 
różnych instalacji i rurociągów, a także specjali-
stycznych urządzeń. Dlatego włączenie ścieków 
do nowej linii przewidujemy pod koniec maja  - 
twierdzi Mirosław Cenarski, kierownik pro-
jektu z WTE Wassertechnik Polska.

Po przełączeniu ścieki będą oczyszczane 
w I etapie poprzez jedną komorę dużego reak-
tora biologicznego, dwa kołowe osadniki wtór-
ne, będą funkcjonowały pozostałe urządzenia 
i obiekty – komora rozdziału, koryta, instalacje 
doprowadzenia powietrza do reaktora.

??????????

Ścieki już nową linią…
To pozwoli wyłączyć stare funkcjonujące 

cały czas obiekty oczyszczalni, jedne zostaną 
zlikwidowane inne poddane modernizacji 
(m.in. cztery osadniki wtórne). W połowie 
września oczyszczalnia powinna osiągnąć 
planowane efekty biologiczne ścieków od-
prowadzanych do Bobrzy, mają być czyste, 
zgodnie unijnymi normami.

W budynku krat, pierwsza z nich już 
funkcjonuje, druga była uruchamiana maju, 
a trzecia w czerwcu. Gotowy jest zbiornik 
oraz pompownia ścieków retencyjnych. 
Zmodernizowany został układ osadników 
wstępnych, komora rozdziału. Skończyły się 
montaże urządzeń do dezintegracji i odwad-
niania osadu.

Do końca czerwca zakończone będą mon-
taże mechaniczne i elektryczne w pozostałych 
obiektach, m.in. w nowoczesnej stacji termicz-
nej utylizacji osadu. Później próby techniczne, 
rozruch technologiczny w sierpniu. Pełny cykl 
pracy powinna uzyskać w listopadzie.

Trwają prace przy poletkach osadu, a tak-
że nowym kanale odpływowym ścieków. 
W czerwcu „Wodociągi” otrzymają do wy-
posażania budynek laboratorium i admini-
stracji oczyszczalni. Rozpoczęły się roboty 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu oczyszczalni.

- Od kwietnia na budowie w Sitkówce po tym 
zimowym spiętrzeniu robót, pracowało momenta-
mi 400 osób, w niektórych tygodniach na dwie wy-
dłużone zmiany, szczególnie przy montażu urzą-
dzeń technologicznych wewnątrz obiektów oraz 
w pracach rozruchowych i próbach technicznych.

- Budowa obiektów inżynieryjnych na odcin-
ku pozamiejskim trasy wylotowej do Cedzyny 
jest już na ukończeniu. Oba wiadukty na wy-
sokości Domaszowic są gotowe, trwały w maju 
prace izolacyjne płyt. Firma „Mosty” z Łodzi 
ukończyła konstrukcję mostu na Lubrzance 
w Cedzynie, wykonano izolację ustroju nośnego, 
oraz inne prace wykończeniowe na tym obiekcie 
– mówi Piotr Radomski, z kieleckiego Farta, 
kierownik budowy.

Trzy przepusty tzw. skrzynkowe na tej 
czterokilometrowej trasie również są zakoń-
czone. Trwa budowa pięciu zbiorników wody 
opadowej, które będą zagłębione w ziemi.

W robotach drogowych wykonawcy nie 
mają szczęścia do pogody. Mimo, że przygo-
towali kilka odcinków do wyłożenia mas bitu-
micznych, to deszcz nie pozwalał na kontynu-
owanie tych prac. Po wykonaniu i stabilizacji 

nasypów do przyczółków mostu oraz wiaduk-
tów, zostaną położone podbudowy bitumicz-
ne. Zakończone zostaną drogi serwisowe.

Pod koniec maja lub na początku czerwca 
drogowcy przystąpią do prac przy rondzie 
w Cedzynie. Na dwa miesiące dotychczaso-
we skrzyżowanie zostanie wyłączone z ru-
chu, a do hoteli i dalej do Ameliówki i Mą-
chocic można będzie dojechać objazdami 
przez Leszczyny.

Trwają też roboty ziemne związane 
z ogólnym zagospodarowaniem terenu wo-
kół drogi, by można było nawieźć humusu 
i obsiewać trawą.

- Pewne opóźnienia na skutek pogody jakie 
wyniknęły w marcu, uda nam się nadrobić i skoń-
czyć prace zgodnie z harmonogramem. Czeka 
nas przeniesienie się ze sprzętem i maszynami na 
odcinek miejski, co powinno nastąpić w połowie 
roku. Projekty wykonawcze są już w 80 proc.

Coraz bliżej końca
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oddział mota–engil w SKaRżySKU 
- Zainteresowanie budową trasy S7 nie male-

je, cały czas zgłaszają się do nas młodzi kandy-
daci do pracy. Ostatnio przyjęliśmy pięciu inży-
nierów z regionu świętokrzyskiego, drogowców 
i mostowców, którzy zastąpią po latach starszych 
naszych fachowców. Jest to też przygotowanie 
do utworzenia z nowym rokiem oddziału firmy 
w Skarżysku. Mamy już wybrany obiekt na te-
renie „Mesko”, chcemy zostawić kilkudziesięciu 
pracowników, zrobić magazyny kruszyw, zapew-
nić podstawowy sprzęt, biuro i zaplecze socjalne 
- mówi Ryszard Mierzwiński.

dRUga wytwóRnia maSy
- W kwietniu ułożyliśmy 45 tys. ton mas bi-

tumicznych, do końca października powinniśmy 
na drogach S7 wyłożyć jeszcze blisko 250 tys. 
ton. Majowe deszcze uniemożliwiają nam pracę 
mimo, iż pracujemy przez 24 godziny na dobę - 
mówi Waldemar Domżał ze Strabag Polska, 
dyrektor kontraktu Występa-Skarżysko. 

- W połowie maja ruszyła druga wytwórnia 
mas bitumicznych, specjalnie sprowadzona i zain-
stalowana w Radomiu. Wydajność wytworni jest 
podobna do tej w Nowinach, 160 ton na godzinę, 
z której także otrzymujemy masę bitumiczną.

- Najważniejsze dla następnych prac zgod-
nie z naszymi zapowiedziami - było przełożenie 
w kwietniu ruchu pojazdów na jezdnię tzw. lo-
kalną estakady przy wjeździe do Skarżyska. Jest 
to rozwiązanie tymczasowe na kilka miesięcy. Od 
tego zdarzenia, możemy właściwie prowadzić ro-
boty przy zasadniczych jezdniach S7 tej estakady. 
To jest newralgiczny punkt całej inwestycji – mówi 
Ryszard Mierzwiński, zastępca dyrektora kon-
traktu z Mota–Engil Central Europe SA.

Oby więcej nie lało…

Na budowie wspomnianej estakady wy-
konano w szybkim tempie konieczne wy-
kopy, pracuje palownica przygotowująca 
miejsce pod fundamenty pali wielkośredni-
cowych 1600 mm. Prace trwają jak na całej 
budowie odcinka S7 przez całą dobę. Na 
pozostałych obiektach roboty przebiegają 
zgodnie z harmonogramami.

Duży postęp prac wykonawcy poczynili na 
docinkach drogowych. W kwietniu pogoda po-
zwalała na wykorzystywanie ciężkiego sprzętu, 
co pozwoliło zniwelować o połowę opóźnienia 
jakie wynikły na skutek przerwy zimowej. 

- Niestety, ciągłe opady deszczu w czasie dłu-
giego weekendu oraz w maju, znów spowodowały 
przerwanie prac drogowych, w obawie by ciężkie 
maszyny nie zniszczyły tego co już zostało wyko-
nane. Każdy dzień kiepskiej pogody to dla nas 
straty prawie nie do odrobienia, jako że Strabag 
musi się przed listopadem uporać z ułożeniem 

ogromnej ilości mas bitumicznych. Na wielu odcin-
kach mamy przygotowane nawierzchnie, są cztery 
zespoły nowoczesnych rozściełaczy mas, sprzęt, 
walce, samochody, grupy operatorów mogących 
pracować na dwie zmiany, żeby tylko nie lało.

Na przełomie lipca i sierpnia drogowcy 
przewidują przełożenie ruchu pojazdów na 
Górze Baranowskiej na nową nitkę, by wyko-
nawcy mogli zająć się starą jezdnią. We wrze-
śniu i październiku zaplanowano przełożenie 
ruchu w Występie, przy zakończeniu poprzed-
niej inwestycji tzw. węzła Kielce Północ.

Natomiast ostatnie wielkie zadanie kon-
traktu, jakim jest 290 – metrowej długości es-
takada przed Skarżyskiem, ma być zakończo-
na we wrześniu ( wcześniej ruch przejdzie na 
jedną nową jezdnię S7).

Na budowie pracuje znów maksymalna 
liczba pracowników, 620 z Mota–Engil oraz 
80 ze Strabaga.


