


Zgodnie z tradycją spotkań środowisko-
wych, przedstawiciele kierownictwa Izby od-
wiedzają firmę najbardziej liczącą się w powie-
cie. Tym razem szefowie Izby złożyli wizytę 
zarządowi Grupy Kapitałowej Alpol w Fidorze. 
Okazja była szczególna, bo Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Alpol ma dwadzieścia lat, a Al-
pol Gips po dwunastu latach zbiera najcenniej-
sze wyróżnienia ogólnopolskie i zagraniczne.

Prezes Władysław Gumułka oraz dyrektor 
ds. badań i rozwoju, główny technolog  Zofia 
Czesak, tak żyją sprawami firmy, że mogą o niej 
opowiadać godzinami. Bo jest o czym, m.in. 
udziale młodych i zadziornych pracowników 
w wytwarzaniu hitowych produktów, uczeniu 
się w zagranicznych laboratoriach, całymi ty-
godniami pracując nad nowymi materiałami, 
jakich w Polsce nikt nie wytwarza. O filozofii 
zakładu -jaką jest system egzekwowania wyso-
kiej jakości od wszystkich uczestników proce-
su produkcyjnego.  

Wizyta u starosty
Wizyta członków kierownictwa Izby u sta-

rosty koneckiego, Andrzeja Marka Lenarta była 
okazją do wymiany opinii wobec budownictwa 
hydrotechnicznego oraz sposobom minimali-

zowania skutków powodzi. Okazuje się, 
że nawet w powiatach i gminach 

, w których nie było drama-
tycznych powodzi, jednak 

dochodziło do podtopienia 
sporych terenów i budyn-
ków. Samorządowcy mają 
też wiele ciekawych pro-

pozycji, które powinni wy-
słuchać specjaliści krajowi 

ds. przeciwpowodziowych.
Mówiono także o kłopotach 

samorządów oraz budowlanych, 
z pseudo ochroną ekologiczną, nonsensami 
dotyczącymi obszarów Natura 2002, koordy-
nacjami inwestycyjnymi i koniecznością spo-
rządzenia w szybkim czasie planów przestrzen-
nego zagospodarowania terenów miast i gmin. 

Po dłuższej przerwie, spowodowanej 
zebraniami wyborczymi, Izba powróciła do 
organizowania spotkań środowiskowych 
w powiatach. Tym razem  na spotkanie w sali 
M-GDK, zaprosiliśmy członków Izby miesz-
kających w powiecie koneckim.

Na początek prezes Grupy Kapitałowej Al-
pol, Władysław Gumułka, wyjaśnił jak to moż-
liwe, by firma Alpol Gips w ciągu kilkunastu 
lat stała się czołowym producentem chemii 
budowlanej, nic sobie nie robi z szalonej kon-
kurenci, to wręcz przeciwnie, rywale na rynku 
próbują doścignąć producenta z Fidora, który 
może się pochwalić nie tylko nowoczesnymi 
produktami, patentami, ale pierwszy wprowa-
dził w Polsce wiele wyrobów, na które oczeki-
wali profesjonalni odbiorcy. Zdaniem  prezesa 
Alpolu i Alpolu Gips, autorami sukcesu są pra-
cownicy, doskonali technolodzy i specjaliści 
materiałów budowlanych.

Adiunkt dr inż. Grzegorz Świt, specjalista 
zakładu wytrzymałości materiałów Politech-
niki Świętokrzyskiej, poinformował o no-
wych kierunkach studiów na uczelni, kłopo-
tach studentów z odbywaniem praktyk na 
budowach lub w firmach, przyczynach wyjaz-
dów uzdolnionych absolwentów do krajów 
zachodnich na studia doktoranckie.

Zgodnie z oczekiwaniami, Urszula Markow-
ska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, przedstawiła aktualne zagadnie-
nia z jakimi spotykają się ostatnio budowlani 
pełniący samodzielne funkcje techniczne.

O możliwościach zapobiegania lub uni-
kania większych skutków powodzi, mówił 
Stefan Lorenc, prezes koneckiego Hydro-
melu. Firmy, która od prawie pięćdziesięciu 
lat buduje zbiorniki retencyjne, remontuje 
i stawia nowe wały przeciwpowodziowe, 
a mogła by robić więcej, także budować po-
ldery zalewowe, ale brakuje konsekwencji 
w realizacji rządowych projektów oraz… 
pieniędzy.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto pre-
zentację dotychczasowych przygotowań do 
budowy obwodnicy Końskich oraz odcinka 
drogi 728 do Sielpi, a czym mówił Rafał Zię-
tal, kierownik  sekcji planowania inwestycji 
w ŚZDW.

Spotkanie środowiskowe w Końskich

Prezes Izby, Andrzej Pieniążek tradycyj-
nie poinformował o bieżących spra-
wach i decyzjach  Okręgowej 
Rady, wnioskach wynikających 
z zebrań wyborczych oraz za-
mierzeniach szkoleniowych 
w najbliższym okresie.

I tak jak na poprzednich 
spotkaniach, na pożegnanie 
niektórzy członkowie Izby 
pytali, kiedy znów powrócimy 
do Końskich. Bo formuła swo-
bodnej i sympatycznej atmosfery, 
atrakcyjni goście – prelegenci oraz drobny 
poczęstunek, to jest argument za poświęce-
niem czasu na takie spotkanie.

Alpol będzie najlepszy 



33/2010 Biuletyn Świętokrzyski

Drodzy Budowlani,
z okazji dorocznego święta  Polskiego Budownictwa,

Pracownikom i ich najbliższym
składamy 

najlepsze życzenia 
spełnienia planów oraz satysfakcji zawodowej i ekonomicznej.

Z serdecznymi pozdrowieniami
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Budowlani powodzianom
- 55 członków Świętokrzyskiej Izby zgło-

siło się na apel premiera rządu, Donalda 
Tuska skierowany do PIIB oraz wojewo-
dy Bożentyny Pałki-Koruby, by fachowcy 
budownictwa wzięli udział w szacowaniu 
szkód powodziowych na terenach objętych 
tym kataklizmem. Czekamy na kolejne 
zgłoszenia – powiedział prezes Andrzej Pie-
niążek podczas obrad Prezydium Rady Izby.

Jednocześnie Prezydium postanowiło prze-
znaczyć z rezerwy budżetowej dodatkowe pie-
niądze na zapomogi dla członków Izby, którzy 
podczas powodzi stracili domy i mieszkania.

Prezes A.Pieniążek poinformował ,że 
w wyniku podpisanej umowy z nowym 
ubezpieczycielem, składka na ubezpieczenie 
obowiązkowe OC, wyniesie 96 zł, a dodat-
kowe ubezpieczenie dla osób wykonujących 
świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynków, kosztować ma 15 zł.

Prezydium zaakceptowało wnioski ko-
misji o przydzielenie zapomóg w sprawach 
losowych.

W obradach uczestniczyli delegaci naszej 
Izby na zjazd PIIB, który odbył  się 18-19 
czerwca w Warszawie. Zgodnie z konsulta-
cjami w komisjach Izby, postanowiono reko-
mendować do władz i agend PIIB: do Kra-
jowej Rady  Andrzeja Pieniążka i Tomasza 
Marcinowskiego, do Komisji Kwalifikacyjnej 
Wojciecha Płazę, do Sądu Dyscyplinarnego 
Zbigniewa Majora, do Komisji Rewizyjnej 
Tadeusza Duraka – ze wskazaniem na prze-
wodniczącego.

Do komisji wnioskowej – Stanisława Zie-
lińskiego, komisji prawno-regulaminowej 
Jacka Bojarowicza, a do pracy w komisjach 
zjazdowych – Andrzeja Pawelca (manda-
towej), Bolesława Balcerka (uchwał i wnio-
sków).

Domki też…
Po poprzedniej powodzi w 1997, ruszyła 

akcja budowania domków oraz ustawiania 
kontenerów dla ludzi, którzy utracili swoje 
domostwa. Wiele firm przyłączyło się, prze-
kazując materiały budowlane, elementy 
ścienne i instalacyjne. Nie wszystkie pomy-
sły się sprawdziły, o zaparowanych i wilgot-
nych i niedogrzanych kontenerach do dziś 
się pamięta.

Teraz też wiele rodzin w kraju oczekuje 
konkretnej pomocy. Rząd zajęty wybo-
rami i przepychankami politycznymi, nie 
myśli o tym. Przypominają te sprawy tra-

giczne sierpniowe powodzie w zachodniej 
części kraju.

Tymczasem są technologie, jest wiele 
firm, które mogłyby w krótkim czasie domki 
do zamieszkania pobudować. Także w na-
szym regionie. Zakład Drzewny MD w Gra-
cuchu koło Końskich, budował w ekspreso-
wym tempie piętrowe domy drewniane dla 
włoskiego miasteczka po tragicznej powodzi. 
Organica w Kaniowie montuje domy drew-
niane, a także domki szkieletowe wypełniane 
balami słomy, tzw. strawbale. Tanio i szybko.

Czy Izba mając fachowców wielu dzie-
dzin, nie mogłaby być inicjatorem takiego 
ruchu lub wystąpić z odpowiednim wnio-
skiem, np. do wojewody i marszałka ?

Wiadomości z izby
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O czym mówiono?
Najwięcej o ubezpieczeniu OC, wyborze 

ubezpieczyciela i operatora – brokera, rela-
cjach ekonomicznych składka -odszkodowa-
nie -koszty i zarobek ubezpieczyciela. Postulo-
wano ponowne negocjacje w sprawie składek 
na OC i przejście na system rozliczanie rocz-
nego jak w ubezpieczeniach wzajemnych.

O zdynamizowaniu starań o nowelizacje 
prawa budowlanego, usuniecie niekorzyst-
nych zapisów jak i wprowadzenie nowych, 
o których przed laty zapomniano, w interesie 

członków izb, np. o rzeczoznawcach. Koniecz-
nością jest także eliminowanie utrudnień jakie 
napotykają kierownicy budów, inspektorzy 
nadzoru czy projektanci.

Mówił o tym także minister Olgierd 
Dziekoński, który przypomniał, że re-
sort  aprobuje dotychczasowe rozwiąza-
nia strukturalne i działalność izb, jest za 
rozwiązywaniem problemów, bowiem to 
budowlani ponoszą ryzyko stosowania 
przepisów nieprzystających do życia. za-
równo na budowach jak i tych dotyczą-
cych ochrony środowiska utrudniających 

Konferencja prasowa 
Prezes Andrzej Roch Dobrucki na konfe-

rencji prasowej powiedział, że nie do wszyst-
kich dociera prawda, że budowlaniec z upraw-
nieniami jest  zawodem zaufania publicznego. 
Powinniśmy nadal zwracać uwagę na należyte 
wypełnianie funkcji zawodowych członków 
Izby, a także na kształcenie zarówno młodych 
kadr jak i ustawiczne poszerzanie wiedzy 
podczas pracy zawodowej. Czy obowiązkiem 
członków izb ma być uczestniczenie w szkole-
niach i seminariach, konferencjach – bez zda-
wania egzaminów - jak to ma miejsce w innych 
korporacjach zawodowych? Czy raczej in-
dywidualny, wynikający ze specyfiki zawodu 
budowlańca, który często całymi tygodniami 
przebywa poza miejscem zamieszkania i pra-
cuje na wydłużonych dniówkach?

Innym zagadnieniem do rozwiązania jest 
współpraca uczelniami i doprowadzenie do 
zmian w programach studiów lub opraco-
wać minima jakie musi spełniać absolwent, 
by otrzymać uprawnienia budowlane po 
zaliczeniu praktyki zawodowej. Celem tych 
zmian jest, by polski inżynier na bieżąco znał 
ostatnie tendencje techniczne i technolo-
giczne zachodzące w budownictwie, tak jak 
jego partnerzy z krajów zachodnich.

Andrzej Roch Dobrucki prezesem PIIB 
Podczas IX zjazdu sprawozdawczo-wy-

borczego, przewodniczącym Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zo-
stał Andrzej Roch Dobrucki, wiceprezes 
w poprzedniej kadencji. Członkami Krajo-
wej Rady z naszego regionu zostali: Tomasz 
Marcinowski (Ostrowiec) i Andrzej Pienią-
żek. Komisji Rewizyjnej będzie szefował 
przez cztery lata Tadeusz Durak z Ostrowca. 
Członkiem Komisji Kwalifikacyjnej został 
ponownie Wojciech Płaza, członkiem Sądu 
Dyscyplinarnego Michał Łapiński.

Na 195 delegatów, na sali obrad zasia-
dło 187. Wśród nich nie było prezesa PIIB 
w poprzedniej kadencji prof. Zbigniewa Gra-
bowskiego, który wrócił z pobytu w szpitalu 
i przechodził badania lekarskie.140 delega-
tów głosowało za udzieleniem poprzednim 
władzom Izby absolutorium.

Na prezesa PIIB zgłoszono Andrzeja Ro-
cha Dobruckiego, który w tajnym głosowa-
niu uzyskał poparcie 140 delegatów. W krót-
kim wystąpieniu podziękował za zaufanie, 
przypomniał, że izby samorządowe powstały 
decyzjami polityków, bo miało być rzetelniej, 
lepiej i taniej, a teraz znów politycy majstrują 
przy izbach, chcąc po raz kolejny pomieszać 

trochę w kraju. Zasygnalizował, że przed 
izbami stoją problemy - czy uprawnienia są 
na zawsze, czy należy je odbierać, gdy ktoś 
nie wypełnia podstawowych obowiązków ? 
Jak zorganizować uzupełnianie wiedzy na-
szym członkom podczas pracy zawodowej? 
Rzeczoznawcy są coraz bardziej potrzebni, 
nie ma chętnych, na dodatek nikt tej funkcji 
nie wpisał do prawa budowlanego.

Emocjonujące były wybory szefa komi-
sji rewizyjnej PIIB. Tadeusz Durak dopiero 
w drugiej turze uzyskał wymaganą większość 
głosów. Przemawiało za nim doświadczenie 
zdobyte w pracach podobnej komisji w PZITB 
oraz liczne kontakty w branży nadzoru bu-
dowlanego, którego jest pracownikiem.

Złote odznaki honorowe PIIB otrzymali – 
Michał Łapiński, Andrzej Pieniążek, Wojciech 
Płaza.W pracach zjazdowej komisji mandato-
wej pracował Andrzej Pawelec i Bolesław Bal-
cerek w komisji uchwał i wniosków.

Gośćmi zjazdu byli m.in. wiceminister in-
frastruktury Olgierd Dziekoński, dyrektorzy 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego- 
Robert Dziewiński i Paweł Ziemski, posło-
wie Janusz Piechociński i Wiesław Szymań-
ski z komisji infrastruktury. Obecni byli także 
przedstawiciele izb budowlanych z Anglii, 
Bułgarii, Węgier, Litwy.

przygotowanie procesu inwestycyjnego 
i jego wydłużanie w czasie.

Powraca od lat postulat ograniczenia wy-
datków w izbach na cele administracyjne 
a przeznaczenie więcej pieniędzy na szkolenia 
i lobbing w sprawach ważnych dla członków.

Podobnie jest z przyznaniem inżynierom 
bez „mgr” pełnych uprawnień budowlanych 
jak i ograniczonych uprawnień technikom.

Takich i podobnych bolączek jest wiele, lata-
mi się o nich mówi, wysocy urzędnicy przyznają 
racje, deklarują dobre intencje dla członków izb, 
a wszystko jest jak zawsze, czyli nie załatwione…

zJazd
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Ślubowali solidność 
zawodową 

Egzaminacyjna  
sesja wiosenna 

98 kandyda-
tów na uprawnie-
nia budowlane 
przystąpiło do 
testu pisemnego. 
Tradycyjnie przy 
wejściu do sali klu-
bu „Zuga” każdy 
otrzymywał ko-
pertę z numerem 
odpowiadającym 
właściwemu stoli-
kowi. Wchodzący okazywał też dowód osobisty. Na kopercie  podany 
był też czas na udzielenie odpowiedzi i oddanie pracy.

Przed rozpoczęciem testu, dr inż. Stefan Szałkowski, wiceprze-
wodniczący komisji kwalifikacyjnej Izby, poinformował zdających 
o wymogach formalnych, co trzeba uczynić w przypadku pomyłki, 
z jakich „pomocy” nie wolno korzystać. 

Niektórzy ze zdających przyszli z osobami towarzyszącymi, które 
w holu klubu oczekiwały na swych egzaminowanych.

Egzaminy testowe z pytaniami opracowanymi przez Polską Izbę In-
żynierów  Budownictwa odbyły się w tym samym dniu w całym kraju.

Są budowlani dobrze przygotowani oraz znający praktyczne za-
gadnienia wykonawcze, projektowe czy nadzorcze, dotyczące orga-
nizacji pracy i zabezpieczenia budów, ale też bywają osoby, którym 
brakuje wiedzy praktycznej. Członkowie komisji z zadowoleniem 
przyjmują stwierdzenia zdających, że o takiej metodzie słyszał, ale 
w jego firmie stosują inny sposób, szczegółowo opisany.

Tradycyjnie też niektórzy mają u boku osoby towarzyszące, by po 
egzaminie wspólnie radować się z pomyślnego rezultatu.

Z 85 osób, które przystąpiły do egzaminów ustnych, 74 uzyskało 
wyniki pozytywne.

Oceniać pracę…
Dlaczego delegaci pana wybrali ?
Głosowali na mnie, bo jestem znany 

w środowisku budowlanych, szczególnie 
z działalności w PZITB, którego członkowie 
są aktywni w organach PIIB oraz w izbach 
regionalnych. Docenili też moje doświadcze-
nie w pracy związku, jego komisji rewizyj-
nej, której przewodniczyłem przez dziesięć 
lat. Znane mi są mechanizmy pracy w ko-
misji, odpowiedzialność za opinie i oceny. 
Istotna dla tych, którzy mnie nie znali, była 
krótka prezentacja z trybuny zjazdowej, 
jako budowlańca znającego wykonawstwo, 
prawo budowlane, nadzór branżowy, jak 
i funkcjonowanie izby samorządowej – 
mówi Tadeusz Durak z Ostrowca Sw., prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej PIIB.

Co pan chce robić w komisji ?
Podstawowym obowiązkiem komisji bę-

dzie merytoryczna ocena realizacji zadań 
Izby wynikających z ustawy o samorządzie 
zawodowym, statutu oraz uchwał zjazdów. 
Kolejną oceną będzie optymalne wykorzy-
stanie funduszy ze składek na rzecz człon-
ków i zachowanie właściwej relacji kosztów 
administracyjnych do działań merytorycz-
nych. To samo dotyczyć będzie składek na 
ubezpieczenie i wypłat odszkodowań.

To zupełnie odmienne funkcje…
Nie chcę być głównym księgowym czy 

biegłym, ale oceniać pracę i jej efekty w po-
szczególnych agendach Izby tak jak ją wi-
dzą członkowie, inżynierowie i budowlańcy. 
Moje doświadczenie w wykonawstwie bu-

dowlanym, w prowadzeniu własnej firmy, 
pełnieniu funkcji powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego, upoważnia mnie do 
tego, by tę bogatą wiedzą wykorzystać do 
oceniania innych.

-Jako starszy kolega pragnę, by 
społeczność regionu świętokrzy-
skiego była dumna z  waszych osią-
gnięć na placach budów, w biurach 
projektowych, by oddawane obiek-
ty były bezpieczne i nowoczesne 
dla ich użytkowników. Pamiętajcie 
też o stałym uzupełnianiu wiedzy 
podczas pracy zawodowej – mó-
wił do budowlanych, którzy po 
zdaniu egzaminów, otrzymali decy-
zje o uzyskanych uprawnieniach, Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej 
Izby Przemysłowo- Handlowej, członek naszej Izby.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Pawelec przedsta-
wił wyniki egzaminów, pogratulował kolejnego sukcesu zawodowego 
i wraz z prezesem Izby, Andrzejem Pieniążkiem wręczyli uprawnienia.

Ślubowanie znów wywołało podniosłość tej części spotkania, bo-
wiem wypowiadający tradycyjny tekst, zdawali sobie sprawę, że solid-
ność i zaufanie publiczne, łączy się z odpowiedzialnością za budowę, 
roboty lub projekt.

- W imieniu wojewody Bożentyny Pałki-Koruby, życzę wam suk-
cesów zawodowych, satysfakcji z rzetelnego wywiązywania się z obo-
wiązków wobec inwestorów, społeczeństwa i środowiska budowlanych 
- powiedziała Maria Szydłowska, dyrektor generalna Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Prezes A.Pieniążek poinformował budowlanych o funkcjonowa-
nia Izby, o nowo wybranych władzach PIIB, a także o korzyściach 
i świadczeniach jakie oferuje Izba swym członkom. Zaprosił następ-
nie do rozmów przy lampce szampana. W spotkaniu uczestniczyła 
Urszula Markowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego, szefowie stowarzyszeń technicznych i Rady NOT.

RELacJE
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- Przygotowania do konferencji są na 
ukończeniu, nie powinno nas nic zaskoczyć. 
Natomiast jedną z optymistycznych wiado-
mości jest fakt, iż otrzymaliśmy 350 zgłoszeń, 
o 20 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Spra-
wiła to atrakcyjna tematyka obrad, jaką jest 
diagnostyka i monitoring oraz modernizacja 
eksploatowanych obiektów budowlanych. Jest 
to aktualny problem w wielu krajach, także 
w Polsce, bowiem wiele konstrukcji i obiek-
tów osiąga wiek na jaki były planowane, albo 
znajduje się w kiepskim stanie technicznym, 
przy dużej awaryjności i znacznym stopniu 
zagrożenia – mówi prof. Wiesław Trąmp-
czyński z Politechniki Świętokrzyskiej, prze-
wodniczący komitetu organizacyjnego.

Konferencja odbędzie się 19-24 września 
w Krynicy, w salach Hotelu „Motyl”. Zamó-
wiono 25 referatów do części problemowej 
opracowanych przez najlepszych polskich 
specjalistów, przyjęto 106 referatów do pre-
zentacji w części ogólnej konferencji. Wśród 
prelegentów będą też naukowcy kieleckiej 
uczelni, którzy przygotowali kilka referatów. 

W obradach uczestniczyć będą goście 
zagraniczni, m.in. prof. Gary Fry, prof.Kanji 
Ono, prof. Andrzej Nowak - wszyscy z USA, 
prof. Joost C.Walraven z Holandii, nie za-
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Grupowe ubezpieczenie NNW
Hanza Brokers proponuje członkom 

izb regionalnych nowe grupowe ubezpie-
czenie NNW (następstw nieszczęśliwych 
wypadków). Przy składce 2 zł, 3 zł, 3,30 zł 
i 3,60 zł, miesięcznie, świadczenie w razie 
śmierci ubezpieczonego w wyniku wypad-
ku komunikacyjnego wynosi odpowied-
nio – 11 tys., 20 tys., 22 tys. i 25 tysięcy 

złotych, a odszkodowanie za śmierć mał-
żonka spowodowana NW – 3 tys., 6 tys., 
7 tys., 7,5 tys.zł.

Jest to jedno z wielu ubezpieczeń indy-
widualnych, jakie zamierza zaproponować 
wspomniana firma brokerska w ramach spe-
cjalnego pakietu „Inżynier Profit”.

Szczegóły www.hanzabrokers.pl

Zaświadczenia…
- To jest duże ułatwienie , jeśli ksero od-

bitki uprawnień budowlanych dołączane 
do projektów, nie muszą być poświadczane 
za zgodność z oryginałem. Nie musimy już 
sięgać do dokumentów źródłowych - mówi 
Bożena Jakubczyk, z Wydziału Infrastruktu-
ry i Geodezji ŚUW.

Natomiast wydział na wniosek – podanie 
zainteresowanego sporządza uwierzytelnio-
ną kopię uprawnień budowlanych wydanych 
przez wojewodę w poprzednich latach. Nor-
malnie urzędnicy mają miesiąc na załatwienie 
takiego wniosku. Ponieważ dokumentacja 
z dawnych lat znajduje się w archiwum, które 
jest oddzielną komórką w urzędzie, potrzeba 
czasu na odnalezienie i wykonanie odbitek.
Za każdą odbitkę płaci się 5 zł.

- Opłata jest zgodna z ustawą o opłacie 
skarbowej. Wydawanie tych poświadczeń 
uprawnień budowlanych jest w pewnym sen-
sie naszą dodatkową pracą, której nie mamy 
w obowiązkach, bowiem zajmujemy się na 
co dzień wydawaniem pozwoleń na budowę. 
Uprawnienia są sprawą sprzed lat. Mimo to, 
załatwiamy to w miarę dobrze, nie mamy 
skarg ani pretensji o zbyt długie terminy.

Prezentacja  
wyrobów

Firma Funke Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Kondratowicach powstała w 1998 roku, 
na rynku europejskim istnieje od 1962 roku. 
Jest producentem rur i kształtek z PCW
-U do kanalizacji zewnętrznej. W swojej 
ofercie posiada również duży asortyment 
produktów specjalnych – to było przedmio-
tem spotkania szkoleniowego i prezentacji 
w sali Izby.

braknie przedstawicieli ministerstw, PAN, 
PZITB, PIIB. Gospodarzem konferencji jest 
Politechnika Świętokrzyska, obchodząca 
w tym roku 45-lecie istnienia.

- Nowością w kronikach tej konferencji 
będzie fakt, iż pięć referatów w pierwszej 
sesji, wygłoszonych zostanie w języku an-
gielskim, bez translacji np. na polski. Tak się 
coraz częściej dzieje na konferencjach i semi-
nariach, ze względu na udział gości zagra-
nicznych. Niedługo po Krynicy, wyjeżdżamy 
z dr. Grzegorzem Świtem na międzynarodo-
wą konferencję dotyczącą mechaniki, mimo 
iż odbywa się w kraju, cale obrady prowa-
dzone będą w języku angielskim.

Warto jeszcze wspomnieć, że główny 
sponsor konferencji, kielecka firma Cho-
dor-Projekt, zobowiązała się wydrukować 
dla wszystkich uczestników obrad komplet 
materiałów wraz z referatami, a jest to kilku-
set stronicowe wydawnictwo. Jest to przy-
kład wyjątkowo przyjaznego zachowania się 
absolwentów i byłych pracowników uczelni 
wobec politechniki.

Podobnie jak to było przed rokiem, Świę-
tokrzyska Izba doceniając wagę problemów 
i tematyki konferencji, jest w gronie organi-
zacji i firm wspomagających gospodarzy.

Hotel „Uroczysko” w Cedzynie będzie 
miał nie tylko nowoczesne wyposażanie, 
ale także rewelacyjne systemy zapewniające 
wysoki komfort i standard pobytu gościom. 
Jednym z takich rozwiązań będzie monto-
wany obecnie system BMS. Zastosowano 
w nim rozwiązania TAC Xenta-Schneider 
Elektra. Każdy pokój hotelowy ma sterownik 
utrzymujący odpowiednią temperaturę po-
przez włączenie klimatyzacji i uruchomienie 
ogrzewania. W pokoju znajduje się nastawnik 
z wyświetlaczem LCD pokazującym tempe-
raturę i ikony systemu klimatyzacji. Gość 
hotelowy będzie mógł zmienić temperaturę 
+/-2o. Przycisk „komfort” sprowadzi tempe-
raturę do najlepszego stanu zdefiniowanego 
przez system.

Ważnym elementem jest integracja syste-
mu BMS z układem klimatyzacji Panasonic. 
System TAC za pośrednictwem bramek ko-
munikacyjnych będzie odbierał informacje 
o stanie klimatyzacji i nadawał nowe ustawie-
nia do pokoju. 

- Innowacją będzie kontrola obecności 
gościa w pokoju hotelowym, której wizuali-
zacja wraz z temperaturą w pokoju znajdzie 
się w recepcji. Dbając o środowisko naturalne 
i koszty hotelowe, temperatura w pokojach  
będzie możliwie minimalna. Gdy pracow-
nicy recepcji wprowadzą rezerwację, system 
BMS z wyprzedzeniem wysteruje tempera-
turę w pokoju do poziomo „komfort”- zależ-
nie od pory roku i temperatury zewnętrznej 

Cztery gwiazdki 
w Cedzynie

Wiadomości

Ciąg dalszy na str. 11
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Amfiteatr dyrektora 
- To było duże wyzwanie dla firmy i dla 

mnie, gdy szefowie postanowili powierzyć 
dyrektorowi, facetowi z doświadczeniem, 
kierowanie budową. Nim na dobre zaczęły 
się roboty, trzeba było dostosować projekt 
sprzed pięciu lat do obecnych realiów - spo-
ro pracy, uzgodnień i poprawek. Dla inży-
niera była to ciekawa praca –mówi Henryk 
Jankowski z Anna-Bud w Bilczy, kierownik 
modernizacji amfiteatru na Kadzielni. 

Konstrukcja stalowa stoi na 210 palach 
15-18 metrowych, wykonywanych w okresie 
jesienno-zimowym, a warunki wówczas nie 
rozpieszczały budowlańców. Innym mocnym 
i trudnym momentem budowy, był montaż 
wspomnianej konstrukcji stalowej. Jest to kon-
strukcja samonośna, fundamenty są za sceną, 
a podwieszona na linach rama ważąca 80 ton, 
jest zamocowana na dwóch przegubach.

- Projektant napisał napiąć liny głów-
ne, ale jak ? Więc wymyśliliśmy z Tomkiem 
Barszczem, żeby odchylić ramę od pionu o 7,5 
cm. Piekielnie trudne. Udało się. Wspominam 
o tym dlatego, że wszyscy wokół mówią, że 

Szwajcarzy montowali dach na Kadzielni, 
a oni założyli tylko liny, które przywieźli. Na-
tomiast wrocławska Sport Halls dostarczyła 
powłokę - membranę dachu oraz mechani-
zmy napinające ją. WKS  Skanska dostar-
czyła elementy konstrukcji stalowej.

Ciekawym rozwiązaniem jest rozsuwany 
dach, na razie jedyny w kraju. Przeprowadzona 
kalibracja systemu sterowania zapewniła odpo-
wiednią pracę siłowników na słupach, aby po-
włoka była naciągana z jednakową siłą na całej 
płaszczyźnie. Nie powinno być kłopotów z eks-
ploatacją obiektu, bo wytypowany pracownik 
Geoparku przeszedł przeszkolenie rozsuwania 
- można to czynić z komputera w sterowni lub 
ze sceny za pomocą specjalnego pilota - oraz 
konserwacji wszystkich urządzeń dachu

- Przy tak specyficznym przedsięwzięciu, 
pomocna była dobra współpraca z inwesto-
rem, wszelkie nieprzewidziane sprawy były 
szybko uzgadniane i załatwiane. Tak było 
też z widownią, projekt nie przewidywał 
jej demontażu. Dopiero podczas prac oka-
zało się, że jest bardzo zniszczona. Kontr 

ekspertyza potwierdziła, że widownia się 
rozsypuje. Trzeba było wyburzyć, póź-
niej montować prefabrykowane elementy 
z Fabetu. W okresie kiedy liczyliśmy na fi-
niszowe tygodnie, ulewne deszcze w maju 
i czerwcu, nie pozwalały na spokojniejsze 
prace. W szczytowym okresie, na budowie 
pracowało 130 osób.

Henryk Jankowski, drogowiec, absolwent 
Politechniki Świętokrzyskiej, nigdy przy dro-
gach nie pracował, za to jest doświadczonym 
budowlańcem z  uprawnieniami. Ma za sobą 
25 lat pracy, ostatnio dyrektorował  w firmie 
Anna – Bud i tam  wróci po oddaniu amfi-
teatru.

Dach nad  
Kadzielnią!

To historyczne wydarzenie. Ponad trzy-
dzieści lat  po oddaniu do użytku amfiteatru 
na Kadzielni, zmontowano rozsuwany  dach  
nad widownią i oddzielny nad sceną .Jest 
nowa widownia, zaplecze techniczne i so-
cjalne pod sceną, parking.W sierpniu zakoń-
czono prace przy bramie wejściowej, sanita-
riatach oraz przy porządkowaniu otoczenia 
amfiteatru.

W tym roku uczestnicy  festiwalu harcer-
skiego nie mogli korzystać z amfiteatru, oglą-
dali go z daleka. W 2011 tradycyjne koncerty 
festiwalowe odbędą się już na  zmodernizo-
wanej scenie Kadzielni.

NOVATOR – nagroda za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie innowacji tak waż-
nej dla rozwoju gospodarczego regionu. Po 
raz czwarty wyróżnienia te przyznała kapituła 
konkursu organizowanego przez Staropolską 
Izbę Przemysłowo –Handlową, która w tym 
roku obchodzi swe dwudziestolecie. Wśród 
nagrodzonych były firmy związane z branżą 
budowlaną. M.in. za innowacyjność inwesty-
cji Novatora 2009 otrzymało Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Defro w Rudzie Straw-
czyńskiej oraz Strunobet -Migacz z Kuzek 
koło Włoszczowy, za modernizację produkcji 
prefabrykatów z betonu  SCC i automatyzację 
wykonywania zbrojeń i Tartak Olczyk w Świd-
nie, za skojarzone źródło ciepła i energii elek-
trycznej opalane biomasą. Przedsiębiorstwo 
Handlowo- Techniczne Supon otrzymało 
statuetkę Novatora za odzyskiwanie dwutlen-
ku  węgla z gaśnic śniegowych, Nowax Sp. j. 
w Staszowie za nową technologię oraz zakup 
wysokowydajnych specjalistycznych linii do 
wytłaczania blachodachówek i trapezów.

Wyróżnienie lidera innowacyjności otrzy-
mał prof.dr hab. inż. Zbigniew Kowal z Poli-
techniki Świętokrzyskiej, były rektor uczelni, 
autor 22 patentów oraz wzorów użytkowych 
prawnie chronionych, laureat konkursu „Ra-
cjonalizator Świętokrzyski 2009”.

Novatory 2009

Podczas specjalnej gali w sali KCK wy-
kład „ Innowacje w polityce regionalnej Unii 
Europejskiej do 2020” wygłosił b. wicemini-
ster rozwoju regionalnego, prezes Europej-
skiego Centrum Przedsiębiorczości dr Jerzy 
Kwieciński.

Wśród gości zaproszonych na galę był m.in. 
prezes Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa Andrzej Pieniążek.

z REgionu
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Nowoczesna technika 
w Delfinie

Delfin tylu gości jeszcze nie przyjmował. 
Do Kielc zjechali przedstawiciele wielu firm 
instalacyjnych, hurtowych jak i handlowych. 
Byli też inwestorzy, którzy od lat kupują urzą-
dzenia oraz zamawiają montaże produktów 
kieleckiej firmy na budowach.

Nie zabrakło przedstawicieli władz sa-
morządowych i administracji państwowej. 
Szczególnie Urzędu Marszałkowskiego, dzię-
ki któremu wniosek Delfina, okazał się na 
tyle atrakcyjny, że otrzymał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ten sposób w Delfinie wybudowano 
halę produkcyjną, w której zamontowa-
no francusko-włoską linię do wytwarzania 
urządzeń z polietylenu metodą formowania 
rotacyjnego. Jest to pierwsza tak nowoczesna 
linia produkcyjna w Polsce !

Tradycyjnego przecięcia wstęgi na uro-
czystości uruchomienia nowego zakładu, 
dokonali Zdzisław Wrzałka wicemarszałek 
województwa oraz  Piotr Żołądek wicewo-
jewoda.

Po sześciu miesiącach na nowej linii pro-
dukcyjnej wytworzono wiele urządzeń m.in.
do przydomowych oczyszczalni ścieków, se-
paratorów tłuszczów, separatorów węglowo-
dorów. Klienci chwałą sobie nowości z Del-
fina, zainteresowanie w kraju jest ogromne. 
Podczas kieleckich  targów, stoisko firmy 
oblegane było przez wszystkie dni.

Praktyki po krakowsku
- Po trzecim roku na Politechnice Kra-

kowskiej, musiałam podjąć 12 tygodni obo-
wiązkowej praktyki wakacyjnej na budowie. 
Przez trzy miesiące pracowałam w rodzinnej 
Włoszczowie, przy budowie marketu han-
dlowego. Inni koledzy, którzy nie mogli zna-
leźć sobie firmy, zostali przez pełnomocnika 
dziekana, skierowani do krakowskich przed-
siębiorstw czy spółek. Z praktyki musiałam 
napisać sprawozdanie i do zaświadczenia 

z firmy, załączyć zdjęcia robót, w których 
uczestniczyłam. Inaczej, nie otrzymałabym 
zaliczenia semestru – wspomina Beata Szwa-
ja, absolwentka krakowskiej uczelni.

Pani inzynier twierdzi, że poznała na bu-
dowie rzeczywistość budowlaną, organizację, 
warunki. Z fachowych spraw zobaczyła jak się 
przygotowuje zbrojenie, bo do tej pory pro-
jektowała a nie widziała w rzeczywistości. Np. 
jak wykonuje się połączenie zbrojenia slupów 

ze stopami. Uczestniczyła we wszystkich robo-
tach stanu surowego, skończyła na dźwigarach 
dachowych.

- Byłam zadowolona, bo poznałem wiele 
praktycznych zagadnień, a także zostałam 
wynagrodzona przez firmę, co było sporym 
zaskoczeniem. Podobno pod nieobecność 
kierownika budowy, który miał także inne 
obowiązki, poprawnie nadzorowałam prace 
ludzi. Z radością więc wróciłam na uczelnię. 
Praktyka pomogła mi w pisaniu pracy dyplo-
mowej o żelbetach, które są teraz moim hobby 
zawodowym.

Kształcenie absolwentów…
System kształcenia, programy studiów na 

uczelniach technicznych nie przystają do po-
trzeb budownictwa. O tym wiele mówiono 
na ubiegłorocznej konferencji w Krynicy. Co 
dalej? W jakich kierunkach powinny zdążać 
intencje ludzi decydujących o programach dy-
daktycznych i przedmiotach na uczelniach?

- Z rozmów z pracującymi inżynierami wy-
nika, że  uczelnia zbyt słabo przygotowuje ich 
do pracy, za mało jest przedmiotów związa-
nych z biznesem, organizacją pracy, technolo-
gią. Studenci poznają głownie sporo zagadnień 
matematycznych, konstrukcyjnych, podstawo-
wych – mówi zacny profesor-budowlaniec. Ale 
takich mało kto chce słuchać.

Zarówno w państwowych jak i niepublicz-
nych uczelniach,program kształcenia musi być 
zgodny z krajowymi standardami. Obecnie 
resort szkolnictwa chce zamiast owych stan-
dardów wprowadzić krajowy system kwalifi-
kacji, zbieżny z unijnym oraz amerykańskim 
systemem kształcenia. Odbyło się nawet semi-
narium w jaki sposób rozszerzyć zakres kształ-
cenia w zależności od stopnia przygotowania 
młodzieży do studiów.

-  Kształcimy obecnie studentów na takim 
poziomie, jakby wszyscy mieli zostać asystenta-
mi na uczelni i rozwijać się jako naukowcy. Tym 
tłumaczy się dużą ilość przedmiotów teoretycz-
nych, które tak na dobrą sprawę, nie są potrzeb-
ne inżynierowi na budowie. Z opowiadań wiem, 
że w okresie międzywojennym ubiegłego wieku, 
była w Warszawie słynna szkoła Wawelberga, 
kształcąca inżynierów do budownictwa i pro-
dukcji, a politechnika przygotowywała specjali-
stów wyższej klasy i kandydatów do pracy na-
ukowej. Podobne podziały uczelni są w krajach 
zachodnich. Nikomu to nie przeszkadza.

Oj w kraju przeszkadza, wręcz istnieje różni-
ca interesów. Uczelnie gonią za studentami, bo 
od ich liczby zależne są dotacje dla szkoły. Więc 
przyjmują. Dawniej facet młody chcąc być ma-

gistrem, musiał wykazać odpowiedni poziom 
wiedzy. Teraz każdy może zostać magistrem. 
Więcej, każdy młody człowiek na to się decydu-
je, bo uprawnienia budowlane może otrzymać 
tylko magister!! Taką ustawę spreparowali przed 
laty profesorowie i teraz zbieramy tego skutki, 
choćby takie, że nie każdy magister ma ochotę 
pracować na budowie, bo nie ma do tego pre-
dyspozycji. Przed niedawnymi laty, uprawnienia 
otrzymywali inżynierowi bez „mgr” i technicy, 
bo to też byli znakomici fachowcy. 

- To jest istny raj dla uczelni, po co zmieniać 
programy, jeśli ustawa napędza nam studen-
tów. A że poziom wiedzy u absolwentów się 
obniża? Narzekają na to firmy wykonawcze, 
biura projektowe, muszą wykazać się znaczną 
umiejętnością, by wyłowić do pracy u siebie tych 
najlepszych z grupy absolwentów. W krajach 
zachodnich nie kształci się magistrów, bo to 
kosztuje, a na budowie ten magister nie jest tak 
potrzebny, ta jego wyższa wiedza teoretyczna, 
sprężystości, dynamiki, statystyki. Na budowie 
potrzebne są zasoby wiedzy zawodowej.

Obecnie obowiązujący system studiów, po 
siedmiu semestrach wypuszcza inżyniera. Teo-
retycznie powinien być przygotowany do pracy, 
praktycznie nie. Brakuje inżynierom praktyki - 
zajęć na budowach, w zakładach produkcyjnych 
czy w biurach projektowych. Nikt tych praktyk 
nie egzekwuje, wystarczy, że student dostarczy 
zaświadczenie o…odbyciu takiej praktyki. Są 
nieliczne osoby, które z własnej woli załatwiają 
sobie pobyty na budowach czy w biurach, aby 
czegoś się nauczyć.

Firmy z kolei nie są zainteresowane przyj-
mowaniem praktykantów, bo trzeba dać im 
opiekuna, zapewnić odzież roboczą, szkolenie 
bhp, to wszystko kosztuje czasu i pieniędzy. 
Dawniej uczelnia płaciła za takie praktyki, te-
raz nie. Dlaczego ci, którzy zmieniali system po 
transformacji ustrojowej, przez tyle lat nie po-
prawili tych przepisów i programów? 

JakiE kadRy?
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Kielecka akademia budowy samochodów
- POLMO- SHL była w latach 70. i 80. 

znakomitą akademią, w której liczna grupa  
inżynierów nauczyła się praktycznego pro-
dukowania pojazdów specjalnych – od opra-
cowania projektu, przez prototypy, badania, 
sporządzenie dokumentacji wykonawczej, do 
produkcji małoseryjnej. To była dobra szkoła, 
po zaliczeniu której wielu z jej pilnych prak-
tykantów, stało się wiodącymi specjalistami 
w firmach wytwarzających obecnie nadwo-
zia na samochody- wspomina Konstanty Ka-
mionka, prezes KH-KIPPER w Kajetanowie.

- Nie można nowoczesnych metod za-
rządzania  porównywać z ówczesnymi, ma-
jąc świadomość, że środki techniczne  jakimi 
przed laty dysponowaliśmy, to był telefon 
i dalekopis. Fax wchodził pod koniec po-

przedniej ery. Jak wróciłem z wyjazdu za-
granicznego i wspomniałem o takim sprzę-
cie dla biura konstrukcyjnego usłyszałem, 
że  wydziwiam. „Tyle pracowaliśmy bez nie-
go, to dalej sobie poradzimy” – powiedział 
w tedy szef.

Natomiast na moje sugestie, że kompu-
ter pozwala na bardzo efektywne projek-
towanie, wiele dokładniejsze, że można się 
wspomagać specjalistycznym oprogramo-
waniem, że projektowanie może być równie  
profesjonalne jak w firmach zachodnich, 
nikt nie podjął dyskusji.

Rozwój nowoczesnych narzędzi do za-
rządzanie produkcją oraz ostatniej genera-
cji maszyny CNC wraz z robotyką, stwa-
rzają olbrzymie możliwości dla rozwoju 

gospodarczego regionu, mającego tradycje 
w tym sektorze przemysłu.

Dużą nadzieją jest też zrozumienie 
rektora Politechniki Świętokrzyskiej, prof. 
Stanisława Adamczaka i jego zespołu spe-
cjalistów dla tych potrzeb, przejawiające się 
m.in. w tworzeniu kierunków kształcenia 
– samochody, mechatronika, robotyka. Po 
ich ukończeniu, absolwenci mogą wzmocnić 
swą wiedzą segment produkcji nadwozi sa-
mochodowych w województwie, a jednocze-
śnie nabyć praktycznych umiejętności.

Firmy nadwoziowe są ważnym sektorem 
gospodarczym, którym należy stwarzać wa-
runki do działalności, bo są też  znakomi-
tymi ambasadorami  regionu w kraju oraz 
w Europie.

Nowatorskie rozwiązania
- Cenią nas za to,że nasze oferty przy-

gotowywane są pod potrzeby projektu kon-
kretnej inwestycji. Wiele podobnych firm 
podchodzi do projektu stereotypowo- stały 
procent dzierżawy, sztywne warunki współ-
pracy i nic poza tym. W naszym przypadku 
istnieje możliwość negocjacji, bierzemy pod 
uwagę czas dzierżawy, asortyment, rangę 
projektu. Dlatego po 21 latach funkcjono-
wania firmy AMED możemy mówić o licz-
nej grupie inwestorów i firm budowlanych, 
które korzystały z naszych usług i czynią 
to nadal. Jesteśmy gotowi w krótkim czasie 
opracować i wykonać szalunki specjalne 
na indywidualne życzenie zamawiającego. 
Spełniamy też oczekiwania firm na kom-
pleksową obsługę, oprócz szalunków dostar-
czamy wszelkie akcesoria do budownictwa 
monolitycznego. Tym konkurujemy z in-
nymi firmami branżowymi – mówi Maciej 
Majkowski, dyrektor Przedsiębiorstwa Pro-
dukcji Handlu i Usług AMED w Brzezinach.

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w dzier-
żawie szalunków oraz rusztowań a także sprze-
daży akcesoriów szalunkowych, zapewnia ob-
sługę firmom budowlanym na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego. Bogata oferta sza-
lunków i rusztowań pozwala sprostać każdym 
oczekiwaniom partnerów, szczególnie przy 
wznoszeniu obiektów o skomplikowanej bry-
le i niekonwencjonalnych formach architekto-
nicznych. Mamy długoletnie doświadczenie 
dlatego bardzo chętnie podejmujemy takie 
wyzwania projektowe. Jest to spora satysfakcja 
dla pracowników i zakładu AMED. Zlecenia 

realizujemy we współpracy z firmami wyko-
nawczymi na budowach, Cenimy sobie wła-
śnie taką współpracę, w której przekazujemy 
i wymieniam się wzajemnie  radami i doświad-
czeniem. Przy skomplikowanych projektach, 
takie współdziałanie jest koniecznością. Nie 
jest najważniejsze dobrać odpowiedni tym 
szalunku, idzie też o to, by praca budowlanych 
była sprawniejsza – dla nich liczy się tempo 
szalowania i łatwość zastosowania.

- Dlatego mamy swój udział m.in.w bu-
dowie Galerii Złote Tarasy w Warszawie, 
najnowocześniej hali sportowej w kraju - 
Atlas Areny w Łodzi, czy też przy moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce, 
gdzie zastosowaliśmy specjalny szalunek do 
wykonania leja – jako elementu centralne-
go - w osadnikach wtórnych. Założenie było 
takie - miał być wytrzymały, a jednocześnie 
łatwy w rozformowaniu i użyciu w następ-
nych osadnikach.

AMED dostarcza na budowy szalunki 
systemowe, zarówno ścienne jak i stropo-
we, o bardzo szerokim wyborze elementów 
uzupełniających, wsporników, podpór, dźwi-
garów. Rusztowania zarówno elewacyjne jak 
i przejezdne. Są też  podpory ukośne, systemy 
zabezpieczeń bocznych, wielofunkcyjny sys-
tem Infra-Kit. Każdy z systemów jest sukce-
sywnie udoskonalany a nowe rozwiązania 
sprawdzane w laboratoriach, zaś ostatecznym 
testom poddawane są na placach budów.

Przykładem nowatorskich rozwiązań 
jest narożnik szachtów windowych systemu 
Manto, udoskonalenie deskowania słupów 

okrągłych, poprzez zastosowanie pomostów 
roboczych. Nowym rozwiązaniem desko-
wań stropowych jest system stolikowy Top-
max, który w porównaniu do tradycyjnych 
obniża koszty - robocizny, użycia dźwigu 
i transportu. Z kolei system Infra-Kit umożli-
wia bezpieczne i ekonomiczne przenoszenie 
dużych obciążeń, znajdując zastosowanie 
szczególnie przy konstrukcjach mostowych 
i budowie tuneli otwartych.

- Dostarczane przez nas akcesoria sza-
lunkowe są niezbędne na budowie, np. 
elementy dystansowe, ściągi, systemy ko-
twienia. Wprowadzając do naszej oferty 
nowe elementy, kierujemy się ich lepszymi 
parametrami, czego przykładem są taśmy 
StekoX, o szerokich możliwościach zastoso-
wania i bardzo wysokiej jakości.

W fiRmach
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Pływalnia cudo
Basen duży, ze słupkami startowymi połączo-

nymi z sygnalizacją falstartu oraz matami finiszu, 
pomiar czasu i tablica świetlna, basen mały oraz 
brodzik, wylot 80-metrowej rury – zjeżdżalni, ja-
cuzzi, sauna fińska, łaźnia rzymska, solaria, skle-
pik i bar z widokiem na miasto i wnętrze pływalni, 
pokoje gościnne komfortowo wyposażone, kolek-
tory solarne na dachu, platforma dla osób niepeł-
nosprawnych, winda dostosowana do wózków, 
parking na 71 samochodów i trzy autokary, tereny 
zielone wokół obiektu, to wszystko znajduje się na 
terenie nowej pływalni we Włoszczowie, wybudo-
wanej w ciągu roku kosztem blisko 16 mln - mówi 
Andrzej Łęczyński, dyrektor Condite Kielce.

Odnosi się wrażenie, że projektanci z kie-
leckiego Biura Projektowego Arcad pomy-
śleli o wszystkich nowościach, jakie powinny 
znaleźć się w takiej inwestycji. Niektóre roz-
wiązania są standardem w takich obiektach, 
więc mieszkańcy Włoszczowy i okolicznych 
miejscowości naprawdę otrzymali cudo na 
miarę obecnych czasów. Tym bardziej, że ar-
chitektonicznie pływalnia jest jedną z atrak-
cyjniejszych w regionie.

- Taki obiekt buduje się z zadowoleniem, że 
będzie nowoczesny i funkcjonalny. Nowością – 
zdobywającą uznanie wielu inwestorów - są obie 
niecki basenowe wykonane ze stali nierdzew-
nej. Wszystkie instalacje, w tym pomiar czasu, 
temperatury wody i powietrza na pływalni, są 
zgodnie z ostatnimi trendami.40 kolektorów 
słonecznych na dachu zapewni ciepłą użytkową 
wodę oraz dogrzewanie wody w małym base-
nie tzw. rekreacyjnym. Wszystkie urządzenia 
wentylacyjne i klimatyzacyjne zostały zamon-
towane na dachu- dzięki czemu można wyko-
rzystać pomieszczenia w obiekcie do różnych 
celów – mówi Piotr Dziubiński, kierownik 
budowy z Condite, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, członek Izby, mieszkaniec 
Pińczowa.

Konstrukcja nad 25-metrowym basenem 
wykonana została z dźwigarami z drewna 
klejonego, odpornego na warunki panujące 
w pływalni, nad mniejszym i brodzikiem za-
stosowano stropodach na podciągach żelbe-
towych. Wnętrze pływalni ma sufit podwie-
szany ekofon.

Basen i …kręgielnia
Pływalnia w Starachowicach jest  budyn-

kiem dwubryłowym wolnostojącym. Jedną 
bryłę stanowi hala basenowa przekryta dźwi-
garami z drewna klejonego, drugą budynek 
z pomieszczeniami towarzyszącymi. Bryły 
nakładają się na siebie i przenikają tworząc 
przestrzenną kompozycję architektoniczną.

- Jest 25-metrowy basen ze standardo-
wym wyposażeniem elektronicznym do 
przeprowadzania zawodów, basen rekreacyj-
ny o kształcie zbliżonym do elipsy, brodzi-
ka dla dzieci – wszystkie z nieckami ze stali 
nierdzewnej, zjeżdżalnia – rura, bar z dwoma 
salami konsumpcyjnymi- dla pływających 

oraz dla kibiców, w podziemiu …kręgielnia. 
Obiekt przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Przy hali basenowej zlokalizowa-
no pomieszczenia odnowy biologicznej- su-
cha sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, grota solna, 
miejsca wypoczynku. Z pomieszczeń odno-
wy wykonano wyjście na zewnątrz obiektu 
do wydzielonego patio wypoczynkowego.

W obiekcie, wybudowanym w ciągu pół-
tora roku, który kosztował 21 mln. są nowo-
czesne instalacje-telewizji przemysłowej, po-
miaru czasu zjazdu „rurą” dającą możliwość 
organizowania zawodów, efekty dźwiękowe 
i świetlne wewnątrz rynny zjeżdżalni.

włączy ogrzewanie lub klimatyzację. Tym 
samym gość po przybyciu do hotelu będzie 
miał komfortowe warunki w pokoju. Obec-
ność gościa w pokoju będzie sygnalizowana 
– jak to ma miejsce w wielu hotelach – kartą 
hotelową włożoną w czytnik  – mówi Maciej 
Majkowski, prezes AMED Info z Brzezin koło 
Morawicy, która zajmuje się m.in. integracją 
systemów i automatyzacją procesów sterowa-
nia w obiektach hotelowych.

Sterowniki znajdujące się w rozdzielniach 
elektrycznych, włączają oświetlenie koryta-
rzy, które może być także włączane  za pomo-
cą czujników ruchu lub według harmonogra-
mu ewentualnie na żądanie.

Sterowanie klimakonwektorami pozwoli 
na utrzymanie odpowiedniej temperatury 
w każdej z sal konferencyjnych. Jednym na-
stawnikiem można będzie regulować tempe-
raturę i natężenie oświetlenia w sali.

Hotel będzie miał zapewniony całodo-
bowy monitoring funkcjonowania basenów, 
klimatyzacji i wentylacji, umożliwiający ob-
słudze szybkie zlokalizowanie awarii i okre-
ślenie usterki, a tym samym błyskawiczną 
naprawę.

Monitoring otwarcia okien w pokojach 
ma zaoszczędzić energię (w zimie włączone 
zostanie ogrzewanie pokoju, w lecie klimaty-
zacja), w razie zbliżającej się burzy i gwałtow-
nych wiatrów, będzie sygnalizacja dla obsługi 
o zamknięcie okna.

Zaprojektowany system BMS może być 
w każdej chwili rozszerzony o nowe funkcje 
i oprogramowanie, jakie pojawi się w tej dzie-
dzinie lub na życzenie właściciela.

Tak zorganizowany i wyposażony hotel 
spełnia wymagania dla obiektów cztero-
gwiazdkowych.

Dokończenie ze str. 6

obiEkty
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- 25 lat temu przy okazji remontowych 
robót instalacyjnych w domu skrystalizował 
się pomysł założenia własnej firmy, do czego 
namawiał mnie ojciec. Obecny wspólnik był 
wówczas instalatorem, a ja miałem kierun-
kową specjalność – budowę dróg. Początki był 
trudne, zaczynaliśmy od małych robót ogólno-
budowlanych i instalacyjnych, zatrudniając 
kilku pracowników. Z upływem czasu podej-
mowaliśmy się nowych trudniejszych wyzwań 
– mówi Grażyna Świderska, współwłaścicielka 
Zakładu Instalacji Sanitarnych w Kielcach.

O sukcesywnym rozwoju firmy na konku-
rencyjnym rynku, zadecydowała konsekwen-
cja w rzetelnym wykonywaniu prac, dotrzy-
mywanie terminów i solidność biznesowa. 
To sprawiało, że ZIS otrzymywał zlecenia, 
a później przy umiejętnym dbaniu o koszty 
w firmie, oferty kieleckiej spółki wygrywały 
przetargi i można było realizować poważne 
inwestycje infrastrukturalne. 

- Pozycję firmy na rynku zawdzięczamy 
w dużym stopniu pracownikom, którzy przy-
stali na tą naszą rzetelną filozofię biznesową. 
Niektórzy są z nami od kilkunastu lat, fachow-
cy z dużym doświadczeniem, w ostatnim cza-
sie rozpoczęli pracę w spółce ich synowie. Pra-

Zasłużony jubileusz
cownicy utożsamiają się z firmą, dojeżdżają 
nawet z Rakowa czy Starachowic. Możemy 
na nich liczyć. Ja zajmuję się przygotowaniem 
realizacji inwestycji , jednak jak tylko czas mi 
na to pozwala jadę na budowę, tam jest mój 
żywioł, natomiast wspólnik Henryk Fałdziń-
ski dogląda na co dzień prowadzonych robót.

Do najbardziej prestiżowych inwestycji zre-
alizowanych przez ZIS, zaliczyć można rewita-
lizację ulicy Sienkiewicza, gdzie jako podwyko-
nawca a później lider konsorcjum, spółka zyskała 
uznanie kielczan, na oczach których powstawały 
kolejne odcinki kieleckiego deptaka. Wcześniej 
wykonano prace na ulicy Bodzentyńskiej i We-
sołej. Ekipy ZIS pracowały także podczas bu-
dowy ulicy Kusocińskiego, Orzeszkowej, węzła 
Północ, na placu Św. Wojciecha, przy realizacji 
zleceń spółdzielni mieszkaniowych.

- Obecnie główną prowadzoną przez ZIS 
inwestycją jest rewitalizacja płyty kieleckiego 
Rynku. Jestem zbudowana reakcją kielczan, 
którzy ze zrozumieniem przyjmują utrudnie-
nia w ruchu pojazdów i pieszych związane 
z prowadzonymi pracami. Staramy się jak 
tylko można ograniczać te trudności, ostatnio 
pracowaliśmy od 4 rano, by skrócić przerwę 
w dostawie wody do kilku posesji. Ta inwesty-
cja to kolejne trudne wyzwanie. Wszyscy sta-
ramy się wywiązać z niego jak najlepiej. Na 
razie budowa przebiega w dobrym tempie 
i sądzę, że w połowie przyszłego roku odda-
my kielczanom zmodernizowany Rynek.

Kobieta i budownictwo? W środowisku 
budowlanych w obecnym czasie nikogo to 
już nie dziwi. Wiele osób mieszkających lub 
pracujących w pobliżu Rynku rozpoznaje 
szefową ZIS i wita ją z szacunkiem. Właścicie-
le sklepów mówią o niej dobrze, bo stara się 
im ułatwić dojazd, by mogli dostarczyć towar 
do swych placówek. Z kobiecą starannością 

i pietyzmem szykuje nową siedzibę i bazę fir-
my, akurat na XXV-lecie działalności.

- Kobieta łagodzi obyczaje. Ale ja lubię budo-
wanie, nie trafiłam do tej branży przypadkowo. 
To moja pasja. Po studiach wytrzymałam dwa 
tygodnie w biurze i poprosiłam o przeniesienie 
na budowę. Adrenaliną są wyzwania, interesują 
mnie nowości technologiczne, technika, a tych na 
budowie nie brakuje. Oprócz prac instalacyjnych, 
od kilku lat wykonujemy roboty drogowe, place, 
parkingi, zagospodarowanie terenu, bo takie są 
oczekiwania zleceniodawców i do tego musieliśmy 
się przygotować. W domu za to jest czas na wyci-
szenie, nie mówi się o pracy, kłopotach. Formą re-
laksu i odpoczynku jest praca w ogrodzie. Jestem 
zagorzałym kibicem polskiej męskiej i żeńskiej 
reprezentacji w piłce siatkowej. Zainteresowanie 
siatkówką wynika z tego, że w czasach studenckich 
uprawiałam tą dyscyplinę sportu.  

Grażyną Świderska, absolwentka budow-
nictwa Politechniki Świętokrzyskiej, pocho-
dzi z rodziny budowlańców, ojciec i mama 
pracowali w tej branży. Z ojcem jeździła po 
budowach, więc nic dziwnego, że zdecydo-
wała się na studiowanie budownictwa. Ma 
uprawnienia niezbędne do nadzoru robót 
budowlanych i prowadzenia firmy. Dlatego 
częściej można panią Grażynę spotkać na 
budowach niż w gabinecie. 

Od kilku miesięcy wyręcza mamę syn 
Marcin, absolwent Politechniki Warszaw-
skiej, nadzoruje w firmie roboty drogowe, 
w grudniu ubiegłego roku uzyskał uprawnie-
nia do pełnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. Jest kierownikiem 
robót drogowych na kieleckim Rynku i budo-
wy ulicy Nowosilnicznej. Młodszy syn Karol 
absolwent AWF w Krakowie realizuje swoje 
zainteresowania w turystyce i rekreacji.

inWEstycJE

To jest salon!
W sierpniu rodzinna firma Marka i Andrze-

ja Wójcickich MARCOTERM uruchomiła 
nowy salon na Białogonie. Jest sala ekspozycyj-
na, magazyn wysokiego składowania, pomiesz-
czenia serwisu technicznego, zespól szkolenio-
wo-konferencyjny z ekspozycją urządzeń na 
co dzień eksploatowanych. Ogrzewanie pom-
pą ciepła powietrze –woda, poprzez instalacje 
podłogowe z funkcją chłodzenia, wspomagane 
kotłem gazowym kondensacyjnym. Ciepła 
woda podgrzewana jest energią z kolektorów 

słonecznych – dwóch systemów płaskich oraz 
jednego zestawu próżniowego, wszystkie są 
opomiarowane co umożliwia kontrolę uzysku 
energetycznego z każdego kolektora. Jest też 
system wentylacji z odzyskiwaniem ciepła.

- Klient będzie mógł przyjść do salonu 
i przekonać się np. w dzień pochmurny czy 
w zimie, jaka jest efektywność poszczególnych 
typów kolektorów – mówi Andrzej Wójcicki.

Projekt zyskał przychylność władz re-
gionu i inwestycja została dofinansowana 
z RPO w 35 proc. Po uruchomieniu wszyst-
kich urządzeń i instalacji, od jesieni  serwis 
techniczny Viessmanna (kielecka firma jest 

oficjalnym przedstawicielem tego producen-
ta) czynny będzie całą dobę dla wszystkich 
klientów w regionie świętokrzyskim.
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Dwie nagrody dla Condite!
W dorocznym konkursie„Budowa roku”, 

kielecka firma Condite zdobyła dwie nagrody. 
Jedną III stopnia w kategorii obiekty przemy-
słowe, dostała za  parking wielopoziomowy  
wybudowany obok kieleckiego magistratu 
(kierownik budowy Dariusz Mojecki). Na-
grodę II stopnia w kategorii budynki biurowe 
i administracyjne, spółka Condite otrzymała za 
kompleks biurowy (budynki inteligentne klasy 
A) Forum 76 z garażem wielokondygnacyjnym 
w Łodzi(kierownik Łukasz Podsiadły).

- Jest to zasługą w głównej mierze mło-
dych ambitnych ludzi prowadzących budowy, 
dzięki dobrej organizacji prac, przy skoordy-
nowanej współpracy ze służbami spółki obsłu-
gującymi budowy oraz z podwykonawcami, 
możliwe jest osiąganie sukcesów. Na które 
składa się znakomicie jakościowo wykonanie 
robót, dotrzymanie terminów, zachowanie 
odpowiednich parametrów ekonomicznych, 
przestrzeganie standardów bhp, i wyróżnianie 
się spośród innych obiektów – np. architekturą, 
nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, 
skomplikowaną konstrukcją – twierdzi Wie-
sław Milcarz, prezes zarządu Condite.

Za parkingiem przemawiała nie tylko bryła 
architektoniczna, fontanny i nieszczęsne teraz 
ściany szklane, ale przede wszystkim skompli-
kowana konstrukcja, posadowienie obiektu 
na palach, gonienie terminów. Podobnie było 
w Łodzi, gdzie w krótkim cyklu 12 - miesięcz-
nym należało w trudnych warunkach, w cen-
trum osiedla połączyć zabudowania zabytkowe  
z XIX wieku z nowo wybudowanymi, na doda-
tek stworzyć z nich obiekt inteligentny klasy A.

Warto przypomnieć, że w lutym Condite 
w rankingu „Forbsa” został wyróżniony dia-
mentem za najwyższy przyrost wartości fir-
my w województwie, jednocześnie zajmując 
31 miejsce w kraju.

RozmoWa z hEnRykiEm miLcaRzEm, posłEm, pREzEsEm „WodociągóW kiELEckich”

Dla środowiska i mieszkańców

Coraz bliżej do zakończenia prac przy 
modernizacji oczyszczalni ścieków w  Sit-
kówce. Są powody do zadowolenia?

Tak, powstaje na wskroś nowoczesny za-
kład w regionie świętokrzyskim, o jakim mo-
gliśmy marzyć jeszcze kilka lat temu. Mamy 
teraz nowe obiekty technologiczne, rozwiąza-
nia techniczne ostatniej generacji, włącznie ze 
stacją termicznej utylizacji osadu, której pro-
jekt jest pierwszym takim w Polsce. Przewi-
duję, że od maja 2011 będziemy przyjmować 
wycieczki fachowców z wielu regionów kraju, 
dla zapoznania się z innowacyjnym obiekta-
mi i technologiami w naszej oczyszczalni.

A efekty technologiczne?
Już po uruchomieniu pierwszego etapu 

zmodernizowanej oczyszczalni w czerwcu, 
osiągamy dobre parametry oczyszczania 
cieków. Oznacza to, że kary finansowe ja-
kie od lat nam naliczano, a są to kwoty 
w milionach złotych, zostaną umorzone, 
bo taki był warunek podjęcia modernizacji, 
a w przyszłości takie konsekwencje nie będą 
już zagrażać spółce. Będziemy bowiem od-
prowadzać do Bobrzy praktycznie czystą 
wodę, która nie tylko nie będzie zatruwać, 
ale poprawi parametry jakościowe rzeki.

To nie jedyna korzyść dla aglomeracji?
Dzięki kończącej się rozbudowie bę-

dziemy mogli realizować drugi projekt in-
westycyjny, jakim jest kompleksowe zago-
spodarowanie i ochrona wód podziemnych 
dla czterech gmin – Masłowa, Sitkówki 
– Nowiny, Zagnańska i Kielc. Inwestycja 
oszacowana na ok. 600 mln. otrzymała do-
finansowanie z funduszy unijnych i pozwoli 
na budowę sieci kanalizacyjnych w tych 
gminach i podłączyć je do zmodernizowa-
nej oczyszczalni. A to sprawi, że w gminach 
uwolnione zostaną tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe, które z braku infrastruktury 
wodociągowo- kanalizacyjnej, nie mogły 
być zagospodarowane.

Dla regionu?

Poprawa jakości środowiska, a ponieważ 
walory regionu są przyjazne dla turystów 
i odpoczywających, więc podniesie się stan-
dard miejscowości i poszczególnych siedlisk 
i gospodarstw. To stworzy także miejsca 
pracy i przyniesie dochody mieszkańcom 
świętokrzyskiego.

Co z tego będzie mieć spółka?
Na razie ogromne zajęcie z prowadze-

niem tak potężnych inwestycji, a jednocze-
śnie szukanie u siebie pieniędzy na wkład 
własny. Dlatego musieliśmy zmienić filozofię 
działania w spółce, jesteśmy coraz bardziej 
skłonni do oszczędzania, rezygnowania 
z niektórych wydatków, ograniczenia am-
bicji płacowych, Niektóre remonty i moder-
nizacje wykonujemy – jak przed laty - we 
własnym zakresie.

Jest i bardziej ogólniejszy efekt. Dostrze-
gam zmianę mentalności pracowników, 

chłonność wiedzy i praktycznego do-
świadczenia. Oni są już fachowcami, po la-
tach obcowania z procedurami i stosowania 
przepisów unijnych, kontaktów z poważ-
nymi wykonawcami i projektantami, jako 
wodociągowcy mają sposobność zapoznać 
się najnowszymi osiągnięciami światowymi 
w technice i technologiach. To będą liczący 
się specjaliści w tej branży.

Mieszkańcy?
Ten ogromny majątek musimy w następ-

nych latach amortyzować, ponosić opłaty 
eksploatacyjne, np. z tytułu przyrostu mająt-
ku oczyszczalni odprowadzać będziemy do 
gminy Sitkówka – Nowiny 2 mln podatku 
rocznie. Przy konstruowaniu opłat za wodę 
i ścieki, musimy uwzględniać przeliczniki 
narzucone w projekcie inwestycyjnym, by 
opłaty nie rosły za szybko. W pierwotnych 
założeniach te przyrosty zaplanowano duże 
większe, niepokoiło mnie to, szukaliśmy 
takich rozwiązań, aby zmniejszyć do mini-
mum obciążenia naszych klientów. Przyro-
sty opłat będą więc dużo mniejsze.

Zmarł Jerzy Wójcicki
W sierpniu pożegnaliśmy na Cmentarzu 

Nowym w Kielcach, Jerzego Wójcickiego, 
absolwenta Politechniki Warszawskiej, wie-
loletniego pracownika biur projektowych 
i firm budowlanych w regionie, rzeczoznaw-
cę budowlanego. 

Był członkiem i przez wiele lat przewodni-
czącym oddziału kieleckiego PZITB, współ-
założycielem Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem jej 
Okręgowej Rady. W ubiegłym roku zorgani-
zował obchody 75-lecia  PZITB oraz 60-lecia 
odziali kieleckiego. Młodym inżynierom za-
wsze powtarzał motto S. Staszica – „Być naro-
dowi użytecznym”. 
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Fantastyczni fachowcy
- Pracowałem w prywatnej firmie ale 

pojawiła się spontaniczna decyzja założe-
nia własnej działalności. Było z tym dużo 
improwizacji trzeba uczciwie powiedzieć. 
Chcieliśmy zrobić firmę, w której mielibyśmy 
możliwość sterowania i odpowiadania za jej 
działalność. Od sprzedaży, by nie podpierać 
się firmami zewnętrznymi, poprzez własny 
dział projektowy wykonujący to co sobie 
wymyślimy, po produkcję, by można było za-
dbać o dobrą jakość i dotrzymanie terminów. 
Poza firmą znalazła się księgowość, korzy-
staliśmy z usług biura rachunkowego – mówi 
Konstanty Kamionka, prezes KH - „Kipper”.

Przyjęty przed dziesięcioma laty model 
firmy sprawdził się, mimo iż nie korzystano 
z kapitału zewnętrznego, co wiązałoby się 
z utratą części udziałów w spółce, a to prze-
czyłoby podstawowej zasadzie założycieli 
o prawie do decyzji. Po dwóch latach zakład 
dostąpił zaszczytu -jak mówi prezes -i otrzy-
mał kredyt z ING Bank Śląski. Kredyt po-
mógł szybciej rosnąć wykładając pieniądze 
na inwestycje, które zakład spłacił po rozwi-
nięciu produkcji. Po tym zaufaniu, firma do 
dziś nie rozstaje się z bankiem.„Kipper” roz-
wijał się tak dynamicznie, że stał się w kraju 
czołowym wytwórcą zabudów samochodów 
specjalistycznych. Rozbudowany zakład 
w Kajetanowie nie wystarczał na zaspokoje-
nie potrzeb klientów, więc w 2007 urucho-
miono produkcję w oddziale w Skarżysku.

- Kto był motorem tego wyścigu? Życie 
i koniunktura na rynku oraz oczekiwania 
klientów. To wymuszało na nas podejmowa-
nie inwestycji, zakup nowoczesnych linii pro-
dukcyjnych i konieczne zawężenie programu 
wytwórczego. Początkowo, gdy nie byliśmy 
mocno osadzeni na rynku pojazdów trans-
portowych, musieliśmy mieć duży asortyment 
produktów. Wraz z rozwojem rynku i umac-
nianiem się w gronie czołowych producentów, 
postanowiliśmy skoncentrować się na wybra-
nych produktach, by w latach 2008/2009, 
na skutek dekoniunktury, znowu przestawić 
się na nowe konstrukcje i projekty.

Reprezentatywnym produktem „Kip-
per” jest wywrotka, potocznie zwana rynną, 
tylnozsypowa, typu U, bez użebrowań bocz-
nych i podłogowych, wykonana z  mocnych 
giętych blach, o dużej wytrzymałości. Była to 
pierwsza taka wywrotka na polskim rynku. 
Hit transportowy. Drugim takim przebojem 
akceptowanym przez odbiorców była i jest 
wywrotka z burtą hydrauliczną. Ostatnią no-
wością w branży transportowej są przyczepy 
niskopodwoziowe, dostosowane do potrzeb 
klientów, zarówno ze względu na typ oraz 
ilość osi a także specyficzne rozwiązania kon-
strukcyjne. To jest wspaniałe uzupełnienie 
dla klientów posiadających „kipperowskie” 
wywrotki, bowiem mogą do nich dołączyć te 
przyczepy i racjonalniej wykorzystać środki 
transportowe – wywrotka wiezie np. grys, 
a na przyczepie ma maszynę budowlaną czy 

inny sprzęt roboczy lub palety z kostką bru-
kową, krawężnikami. Niekiedy nieistotny jest 
koszt transportu, ważniejszy jest czas, bo na 
budowie pracownicy czekają na walec.

Najnowszym opracowaniem jest urzą-
dzenie hakowe, pozwalające na wciąganie 
kontenerów o wadze do 10 ton. Jest to kolej-
ne urządzenie ułatwiające transport, przezna-
czone nie tylko do budownictwa, ale także 
dla firm komunalnych, jak i zajmujących się 
odzyskiwaniem złomu lub odbiorem śmieci. 
Konstruktorzy myślą już o następnej wersji, 
z większym tonażem.

- Nie byłoby tych projektów i trafionych 
konstrukcji bez fantastycznych konstruk-
torów i technologów. Są to absolwenci Po-
litechniki Świętokrzyskiej, nasi wychowan-
kowie, którzy po studiach przyszli do nas 
i nauczyli się nowoczesnej pracy. Mają do 
dyspozycji najlepsze narzędzia, oprogra-
mowanie ostatniej generacji, i najważniej-
sze - swobodę a nawet obowiązek myślenia. 
Jeżdżą po targach, oglądają i słuchają na 
konferencjach innych, a potem u nas robią 

jeszcze lepsze produkty. Dużą rolę spełnia 
dział handlowy, którego pracownicy infor-
mują czego oczekują klienci, jakie są ten-
dencje w transporcie. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie szybko i niekiedy w rewelacyjnym 
czasie odpowiedzieć nowym opracowaniem 
lub produktem na oczekiwania odbiorców.

Na ostateczny sukces pracuje 240 osób, 
wśród których, pomimo fluktuacji z  różnych 
przyczyn, jest grupa fachowców ze stażem 
dziesięcioletnim i dłuższym. Co roku firma 
przyjmuje młodych inżynierów po poli-
technice, magnesem dla nich jest nie tylko 
atrakcyjny program produkcyjny ,ale także 
możliwość spełnienia się zawodowego, zdo-
bycia doświadczenia i awansu. Przykładem 
jest ich starszy kolega, który przyszedł po stu-
diach do firmy i teraz jest dyrektorem tech-
nicznym. Niektórzy jeszcze podczas studiów 
odbywają w „Kipperze” praktyki, inni piszą 
prace przejściowe i dyplomowe, kierowani 
do Kajetanowa przez profesorów z  Politech-
niki Świętokrzyskiej.

Dla wielu pracowników, nawet tych, któ-
rzy odeszli z firmy, spółka w Kajetanowie, 
była i jest miejscem zdobywania doświadcze-
nia, wiedzy praktycznej, a niekiedy i zawodu. 
Są też pracownicy, którzy podczas pracy 
pokończyli studia i zostali szefami w innych 
zakładach lub firmach..

- Opinie o firmie – nowoczesna, dyna-
miczna, są chyba prawdziwe, my oceniamy 
to skromniej, jesteśmy pośrodku miedzy 
wielkimi i małymi producentami. Naszym 
atutem jest to, że organizacyjnie i struktu-
ralnie jesteśmy dostosowani do profilu pro-
dukcji, czyli krótkich serii, bo takie mieszczą 
się na rynku i dlatego staramy się sensownie 
dbać o finansowanie tej działalności. 

kaJEtanóW
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Wyburzeniowe wypadki
Ostatnie tragiczne wypadki podczas prac 

wyburzeniowych, zwróciły uwagę budowla-
nych na wnioski jakie z tych zdarzeń wynikają. 
Tym bardziej, że do prowadzenia i nadzoro-
wania takich prac potrzebne są uprawnienia 
budowlane. Więc gdzie  tkwią przyczyny?

- Wypadki są skutkiem nie przestrzega-
nia przepisów bhp, procedur jakie obowią-
zują, ale podejrzewam, że roboty wyburze-
niowe wykonywane są przez niefachowców, 
nie mających odpowiednich maszyn, sprzę-
tu, i właściwie opracowanych technologii. 
W pokazanym w telewizji przypadku za-
walenia się ściany budynku wnioskuję, że 
firma nie miała wiedzy o konstrukcji obiek-
tu, pominęła jego stabilność, dopuściła do 
zwalenia ściany w sposób nie kontrolowany. 
Do fachowego położenia ściany trzeba mieć 
opracowane metody i przygotowanie.

Tym bardziej, że roboty wyburzeniowe 
jak i inne budowlane wymagają pozwolenia 
lub zgłoszenia na rozbiórkę. A to wiąże się 
z opracowaniem projektu wraz z technologią. 

Przy zachowaniu tych procedur, nie powinno 
być wypadków.

- Jest wielu właścicieli firm nie przygoto-
wanych do takich prac, wydaje się im, że to 
bardzo łatwe i proste zajęcie. Nic błędniej-
szego. Do robót wyburzeniowych potrzeb-
na jest specjalistyczna wiedza, umiejętność 
przewidywania jak zachowa się konstruk-
cja obiektu, stropy i ściany. Na koniec muszę 
wspomnieć o sprzęcie. Są to specjalistyczne 
maszyny, skonstruowane do tego typu robót, 
i nie można rozbierać obiektu 20-metrowej 
wysokości zwykłą koparką do prac ziem-
nych… Oczywiście są to kosztowne maszy-
ny, ale zapewniają skuteczną i bezpieczną 
pracę dla operatora i osób znajdujących się 
w pobliżu – mówi Jan Doboszyński, właści-
ciel PW Maker w Kielcach, którego ekipy wy-
burzały część handlową oraz parking  w Ga-
lerii „Echo”.

Być najlepszym
Nazwa jest równie zaskakująca jak po-

stępy czynione przez kielecką firmę „Canea”. 
Para się techniką komputerową, oprogramo-
waniem, które były początkiem działalności 
liczącej piętnaście lat firmy. Jednak wizytów-
ką jest biuro projektowe zajmujące miejsce 
w regionalnej czołówce, nadzory, inwestor-
stwo zastępcze, od ubiegłego roku firma wy-
konuje także roboty budowlane m.in. instala-
cje sanitarne, kotłownie, wentylacje. Szef lubi 
perfekcjonizm u współpracowników.

- Tym bardziej, że zajmujemy się zadania-
mi  trudnymi, których inne firmy nie mogą, nie 
są w stanie lub też nie chcą - wykonać w bar-
dzo krótkich terminach. Często są to  skompli-
kowane technologicznie obiekty, np. szpitale 
lub inne specjalistyczne służby zdrowia, trud-
ne technologicznie zakłady przemysłowe. Do 
takich właśnie wyzwań mamy świetny zespól 
projektowy, który poradzi sobie z najbardziej 
trudnymi pracami, niektórzy to są dawni moi 

studenci. Ciężko jest wybrać młodych inżynie-
rów, którzy mają predyspozycje i wiedzę do 
takich prac projektowych- mówi Artur Pola-
kowski, właściciel „Canea”. 

Uznaniem dla pozycji biura oraz doświad-
czenia pracowników, są zlecenia instytucji 
i inwestorów, na opracowanie koreferatów do 
projektów wykonanych przez inne biura. To 
także lista referencyjna kilkuset obiektów, dla 
których dokumentacje opracowali projektan-
ci  firmy m.in. projekt Centrum Obrazowa-
nia (rezonans magnetyczny, tomograf 1,5T) 
w Sandomierzu, projekt sal operacyjnych dla 
jednego z kieleckich szpitali wraz z rozbudo-
wanym zapleczem, kolejny już w portfolio 
(trzeci) zakład przetwórstwa ryb.

Dążenie do miana najlepszego ma wpisa-
ne w charakterze. Do Kielc przyjechał z El-
bląga jako uczeń technikum budowlanego 
i laureat województwa na ogólnopolską olim-
piadę wiedzy branżowej. W czasie studiów od 
trzeciego roku na Politechnice Świętokrzy-
skiej miał indywidualny tok studiów.

-Zaczynałem od zera, od drobnych spraw, 
później zdobyłem uprawnienia, podejmo-
wałem coraz to nowe wyzwania rozwojowe. 
Nie korzystałem z przetartych szlaków, 
rodzinnych koneksji. Pochodzę z Elbląga, 
korzenie mam spod Buska Zdroju. Koledzy 
odwiedzający mnie w akademiku dziwili 
się, że można w takich warunkach pracować 
i mieszkać z dwójką dzieci. Wspomagała 
mnie  żona, także absolwentka politechniki 
i tego samego kierunku co ja – remonty bu-

dynków i renowacja obiektów zabytkowych. 
Byłem pierwszym absolwentem tego kierun-
ku – wspomina Artur Polakowski.

Nie zapomina o wyuczonych zabytkach. 
Biuro opracowuje obecnie dokumentację kon-
serwatorską  modernizacji dworu w Zbożen-
nej, wykonało projekt nadbudowy zabytkowe-
go obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w Warszawie (wspólnie z innym kieleckim 
biurem, którego szefem jest kolega z tej samej 
grupy na uczelni), wiele innych drobnych 
opracowań dla budowli zabytkowych, pracow-
nicy pełnią nadzory  inwestorskie na takich bu-
dowach. A.Polakowski uczestniczył przed laty 
w misji UNESCO w Chorwacji, gdzie wspól-
nie z ekipą architektów z Politechniki Krakow-
skiej prowadzili inwentaryzację ruin obiektów 
pałacowo-parkowych. Przez dziesięć lat wy-
jeżdżał ze studentami politechniki na Ukrainę, 
inwentaryzować polskie cmentarze.

Obecnie siedziba firmy „Canea” mieści się 
w pomieszczeniach trybuny stadionu Arena 
Kielc przy ul. Legionów 3. Firma zatrudnia 
około 20 osób na stałą umowę o pracę.

Artur Polakowski, absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej, w której pracował jako asy-
stent po studiach. Podczas pracy na uczelni 
podjął działalność gospodarczą. Dziś „Ca-
nea” to licząca się w kraju firma projektowa, 
wykonawcza, pełniąca nadzory inwestycyjne, 
a także zajmująca się oprogramowaniem 
komputerowym.

z REgionu
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Nie bać się nowości!
ka, monitoringi, zabezpieczenia, klimatyzacje, 
wentylacje, bilanse ciepła, telewizje, domofony. 
Wartość wszelkich instalacji wynosi w  grani-
cach 70-80- proc. kosztów całej inwestycji.

Co robić ? 
- Wiedza jest w firmach, dlatego pod-

czas studiów studenci powinni jak najwięcej 
korzystać z możliwości zapoznawania się 
z nowoczesnymi materiałami i urządze-
niami. Oni nie znają nawet oznaczeń kabli 
i przewodów, elementów, podzespołów, więc 
jak ma zrobić np. zestawienia materiałów 
potrzebnych do montażu? Na uczelni, w wy-
dziale elektrotechniki powinny być aktualne 
stałe lub sporadyczne prezentacje nowości, 
które firma wymaniałaby na nowe co jakiś 
czas. A techniki montażowe? Dobór metod? 
Gdzie można montować ?

Mówi pan o rewolucji?
- Proponowałbym kształcenie oddzielne 

studentów elektrotechniki dla budownictwa, 
do pracy przy montażach sieci, linii i urządzeń 
wyposażenia w skomplikowanych i ogromnych 
obiektach na miarę XXI wieku. To jest teraz 
specyficzna elektrotechnika, odpowiedzialna, 
pełna nowoczesnych rozwiązań, za ich po-
prawne wykonanie odpowiada inżynier, ma-
jący czasem kilkudziesięciu ludzi. On musi być 
przygotowany, mieć praktyczną wiedzę teraź-

niejszą. a nie sprzed kilkunastu lat. Uczelnia 
musi go nauczyć stałego szkolenia, poznawa-
nia nowości, bo bez tego nie będzie inżynierem, 
pozostanie mu dyplom w szufladzie…

Miałby pan coś do przekazania studen-
tom? Może wykład?

- Owszem. Jest też inna forma. Jeździłem 
dwa razy w roku do Niemiec na pokazy nowo-
ści sprzętu i materiałów w branży elektrycz-
nej. Byłem zapraszany, nie moi dyrektorzy 
tylko, ja jako ten zamawiający za każdym 
razem. W Warszawie raz na kwartał orga-
nizują spęd ludzi danej branży. Są pokazy 
sprzętu, prezentacje i omówienia technologii 
lub technik wykonawczych. Chodzę na to, 
to nie jest czas stracony, wiem co jest nowego 
w branży. Bez tego nie mógłbym rozmawiać 
o realizacji projektów instalacji. Jeśli projek-
tant wie o nowościach, to ja wykonawca też 
muszę to znać. Dlatego studenci również po-
winni je poznawać, to jest kwestia uczelni, jak 
do tego podejdzie. Jedno jest pewne, student 
i absolwent nie powinni być ułomni w wiedzę, 
którą można zyskać za progiem…

Przesłanie?
- Nie bać się nowości, one są szybsze w wy-

konaniu, niewiele droższe, ale pewniejsze i co 
równie istotne, estetyczne, często stanowią 
element wystroju architektonicznego.

Pojedzie pan jeszcze gdzieś?
- Nie, mam dość wyjazdów, nawet na 

wycieczki mnie nie ciągnie.
Dlatego ma pan bieżące spojrzenie na bu-

downictwo, gotowe chyba też propozycje co 
poprawić?

- Gdy w 2000 pojawiłem się tu, rozmówców nie 
miałem za wielu. Nie rozumieli mnie. W Berlinie 
centrum handlowe. Cztery kondygnacje pod ziemią, 
blisko dwa hektary, pracowałem tam trzy lata. To 
było moje królestwo. Kable i przewody bez osłon na 
sufitach. Nowoczesny sprzęt. Taki system i standard. 
Majstersztyk. Podobnie było na galerii w Krakowie. 
W Kielcach nikt wówczas o tym nie słyszał. Tu się 
wszystko robi po najniższej cenie, źle ale tanio.

Nie uczą tego?
- W Krakowie zaangażowaliśmy dwóch 

absolwentów – po elektrotechnice w AGH 
i Politechnice. Byłem zszokowany i przerażo-
ny brakiem najdrobniejszej wiedzy praktycz-
nej. Ich przydatność do pracy był zerowa.Za 
naszych czasów oferta osprzętu i materiałów 
elektrycznych była bardzo uboga, teraz jest to 
bogactwo, co rok, dwa wchodzą nowe modele, 
konstrukcje, technologie i systemy. Przedtem 
instalacje też były sztampowe, oświetlenie 
i gniazdko do podłączenia telewizora czy 
pralki. Dziś od różnych instalacji głowa boli, 
wszystko skomputeryzowane, pełna automaty-

Jan Pietras, absolwent wydziału elektrotechniki 
Politechniki Świętokrzyskiej. Krótko pracował 
w kieleckim Elektroprojekcie, Premie, Geowier-
cie, Eltorze, Później udał się na „emigrację” – 
był w Rosji na budowie fabryki na Uralu dla Au-
striaków, trafił do Mongolii, gdzie pracował na 
budowie dworca lotniczego. Ze względu na kli-
mat, wrócił do Europy, do Niemiec, gdzie przez 
cztery lata był kierownikiem robót w „Elek-
tromontażu Eksport”. Po powrocie pracował 
w PIA Piasecki przy centrum telefonii Plus 
w Warszawie, były tam też ekipy Suprimexu.
Inżynier ds. instalacji elektrycznych w CFE 
Polska (spółka firmy belgijskiej), która obsługu-
je inwestycje zachodnich koncernów w naszym 
kraju. Pracuje w stolicy, na budowach obiektów 
administracyjnych i handlowych oraz budynków 
mieszkalnych, ostatnio buduje fabrykę papy 
zgrzewalnej koło Warszawy.

Nie bać się nowości!

Biurowiec nowej generacji
Avatar jest nowoczesnym, 9-kondyg-

nacyjnym budynkiem biurowym klasy A zlo-
kalizowanym w krakowskiej dzielnicy Bro-
nowice. W obiekcie dostępnych jest ponad 
11 000 mkw. powierzchni biurowej, ponad 
260 miejsc postojowych na parkingu na-
ziemnym i dwupoziomowym podziemnym. 
Zastosowana formuła „open space” pozwala 
na elastyczne podziały pięter i dopasowanie 
aranżacji do potrzeb banku BNP Paribas For-
tis Polska. Cały kompleks został wyposażony 

w nowoczesne rozwiązania technologicz-
ne, system bezpieczeństwa, monitorowania 
i kontroli dostępu. Avatar jest budynkiem 
energooszczędnym o ponadnormatywnym 
wskaźniku certyfikacji energetycznej. Auto-
rem projektu jest pracownia DDJM Biuro 
Architektoniczne z Krakowa, inwestorem 
Echo Investment z Kielc,a szefem budowy był 
członek Izby, Józef Kuleszyński. Na budowie 
zastosowano metodę top down, równocze-
snego budowania w górę i w dół. 
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ADMA jest firm¹ rodzinn¹, która od pocz¹tku w 1986 dynamicznie rozwija zakres œwiadczonych us³ug. 
Firma buduje i remontuje domy mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty u¿ytecznoœci publicznej, hale 
przemys³owe, wykonuje instalacje wodoci¹gowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie cieków oraz wód 
opadowych, drogi i œcie¿ki rowerowe. W dowolnym regionie kraju wykonuje horyzontalne przewierty 
sterowane.
Zak³ad produkcyjny wyposa¿ony w skomputeryzowany wêze³ betoniarski dostarcza beton, krêgi oraz 
przeró¿ne prefabrykaty betonowe
ADMA dysponuje liczn¹ i doœwiadczon¹ kadr¹ in¿y-niersk¹, ma nowoczesny sprzêt i maszyny gwarantuj¹ce 
terminowe wykonanie robót.
Wysoki poziom prac potwierdza system i certyfikat ISO 9001:2000. O zadowoleniu klientów i inwestorów 
œwiadcz¹ liczne zlecenia jak i opinie i referencje oraz nagrody, w tym „Brylantowy klucz 2007” przyznana 
w regionie podkarpackim i „Kryszta³owa ceg³a 2006” z Lublina.

BRYLANTOWA FIRMA

Przedsiêbiorstwo Budowlano-Monta¿owe ADMA

28-200 Staszów, ul. Koœciuszki 68, tel. 15/864 42 16, admazrb@interia.pl
Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanis³aw Adamczyk

www. .pladma-staszow

Profesjonalizm przede wsystkim
To już 10 lat, jak Tomasz Gwóźdź założył 

firmę i zajął się branżą budowlaną, w tym ro-
botami drogowymi i ziemnymi. Zaczął od 
popularnej „białoruśki” i używanego samo-
chodu. Dziś firma ma nowoczesne wywrotki 
i samochody ciężarowe, koparki i spycharki, 
oraz inny specjalistyczny sprzęt, który po-
zwala na realizowanie zleceń. 

- To efekt trafnego nastawienia wła-
ściciela na inwestowanie w nowoczesny 
sprzęt i maszyny. Bo takie tylko oprzy-
rządowanie zapewnia poprawne i szybkie 
wykonanie robót. Szczególnie zleceń po-
zyskiwanych w przetargach publicznych. 
Tak było w Rybniku, gdzie w krótkim 
czasie podczas ostrej zimy, wykonaliśmy 
makroniwelacje 14 hektarów pod nowe 
inwestycje. Wywieźliśmy stamtąd ponad 
70 tysięcy m3 ziemi – mówi Przemysław 
Wójcik, pełnomocnik Zakładu Usługowo-
Handlowego TOMBET.

Podstawą sukcesu w każdej firmie są 
ludzie, dlatego tworzymy zgrany zespół. 
Zarządzają nim ambitne osoby, pomimo 
młodego wieku posiadają ogromną wiedzę 
oraz wykazują się dużą kompetencją.

Są otwarci na nowe doświadczenia i świet-
nie przygotowani do rywalizacji na trudnym 
konkurencyjnym rynku drogowym. Oprócz 
sprawnych i wydajnych maszyn, pozyskali do 
swego grona fachowych kierowców i opera-
torów, dzięki którym przy dobrej organizacji 
prac, są efektywni i piekielnie szybcy. Wspie-
rają ich starsi, doświadczeni inżynierowie, co 
sprawia, że mieszanka rutyny i młodzieńczej 
energii przynosi tak dobre wyniki.W niedłu-
gim czasie firma zamierza zatrudnić absol-
wentów politechniki, bo zleceń przybywa 
bardzo szybko tak jak i nowych dziedzin 
działalności Tombetu.

- Po drogach, robotach ziemnych i stabi-
lizacji gruntów, pracach rekultywacyjnych i 
wyburzeniowych, budowie zbiorników wod-
nych oraz boisk sportowych, wchodzi eksplo-
atacja surowców mineralnych, drogowych 
oraz produkcja kruszyw. Niedługo urucho-
mimy kopalnię, mamy już zakupiony kom-
pletnie nowy sprzęt- kruszarkę, przesiewacze, 
ładowarkę, wodzidła technologiczne, na któ-
ry otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy 
RPO. Będziemy mieć surowiec do budowy 
dróg, parkingów, placów i składowisk. 

Kielecki Tombet jest także wykonawcą 
renowacji i odbudowy zabytkowych części 
Szydłowa- murów obronnych, Bramy Kra-
kowskiej a także modernizacji płyty rynku 
oraz sąsiednich ulic. Przebieg prac wskazuje, 
że terminy oddania poszczególnych obiektów 
będą dotrzymane mimo wielu utrudnień.

-Pragniemy, aby profesjonalizm pra-
cowników Tombetu, był efektywnym straż-
nikiem interesów klientów. Od samego 
początku istnienia stawialiśmy na rozwój 
doskonalenie umiejętności oraz inwestycje 
w zaplecze sprzętowe, aby świadczyć kon-
trahentom usługi na najwyższym poziomie. 
Dzięki temu jesteśmy solidną i cenioną fir-
mą budowlaną, która może sprostać każ-
demu zadaniu. Gwarantujemy najwyższą 
jakość usług wykonywanych na  sprawdzo-
nych technologiach, o czym świadczą liczne 
referencje od zleceniodawców.
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- Jesteśmy jednym z największych do-
stawców elektronarzędzi w regionie, spe-
cjalizujemy się wyłącznie w sprzedaży 
produktów firmy BOSCH. Nasza oferta 
jest w pełni aktualna z bieżącym progra-
mem produkcyjnym. W pierwszej kolejno-
ści otrzymujemy wszelkie nowości, często 
specjalne partie pilotażowe wyprzedzają 
późniejsze dostawy handlowe u konkuren-
tów, a atrakcyjne ceny i dogodne warunki 
zakupu dla stałych odbiorców sprawiają, 
że mamy klientów prawie z całego kraju 
– mówi Mieczysław Wołoszyn, prezes Wie-
lobranżowego Przedsiębiorstwa Innowacji 
Technicznych MISTAMA w Kielcach.

Nowości interesujące budowlanych? Pro-
szę bardzo. Na przykład szeroka oferta na-
rządzi kontrolno – pomiarowych. Ogromna 
gama narzędzi laserowych do poziomowania 
i niwelacji, dalmierze laserowe, mierniki do 
wykrywania różnego rodzaju materiałów 
i instalacji w ścianach, w tym nie tylko ma-
teriałów metalowych, ale i elementów 
drewnianych, czy plastikowych. Do-
datkowo oferta obejmuje znakomitej 
jakości magnetometry, wykrywające 
w ziemi do głębokości 4,5 metra rury, 
przewody, czy kable. Po przejęciu w ze-
szłym roku przez BOSCH amerykań-
skiej firmy CST/Berger, oferta nasza 
wzbogaciła się o szeroki asortyment 
sprzętu geodezyjnego, w tym: niwela-
tory optyczne, tachimetry, teodolity, lasery 
rurowe, czy drogomierze przeznaczone dla 
geodetów, inżynierów i kierowników budów. 

Wśród narzędzi typowo budowlanych du-
żym zainteresowaniem cieszy się obecnie bar-
dzo poręczny, 16-kilogramowy młot udarowy, 
przeznaczony do prac związanych z kuciem, 
czy do wszelkiego rodzaju robót wyburzenio-
wych i drogowych. Dzięki swojej nowoczesnej 
konstrukcji umożliwia wykonywanie prac także 
w ścianach, a nie tylko na powierzchniach po-
ziomych, jak inne młoty w tej klasie wagowej. 

Kolejną nowością firmy BOSCH są profe-
sjonalne pneumatyczne gwoździarki, sztyfciar-
ki i zszywacze, do wbijania gwoździ, sztyftów 

Narzędzia z górnej półki
i zszywek, w sposób seryjny lub pojedynczy.

- Tegoroczną rewelacją jest nowy system 
walizek narzędziowych – system L-Boxx 
firmy BOSCH. Za pomocą specjalnych za-
trzasków system ten pozwala połączyć kilka 
walizek w jedną całość. Dzięki temu  można 
transportować i przenosić kilka narzędzi 
jednocześnie, co w dużym stopniu wpływa 
na skrócenie czasu poświęconego na zała-
dunek i rozładunek narzędzi na budowie. 
Uzupełnieniem tego systemu jest specjalny 
wózek, który pozwala na łatwy transport 
kilku narzędzi w walizkach L-Boxx. Od 
marca bieżącego roku w naszej firmie moż-
na dokonać zakupu kilkunastu najbardziej 
popularnych elektronarzędzi seryjnie wy-
posażonych w walizki typu L-Boxx, a do 
końca roku planujemy wprowadzić pełną 
ofertę elektronarzędzi BOSCH w waliz-
kach L-Boxx.

Wszystkie elek-
tronarzędzia przeznaczone dla profesjona-
listów firmy BOSCH, są dostarczane w pla-
stikowych walizkach w kolorze granatowym, 
w odróżnieniu od narzędzi kierowanych dla 
majsterkowiczów, które produkowane są 
w kolorze zielonym. Niestety, ze względu na 
niską cenę, wiele firm budowlanych w dal-
szym ciągu kupuje i używa urządzenia ama-
torskie, których wytrzymałość w warunkach 
budowlanych jest dużo niższa. 

Firma BOSCH jest prekursorem wielu 
praktycznych rozwiązań i innowacji w branży 
narzędziowej, pracuje nad tym blisko 20 tys., 
projektantów, konstruktorów i technologów. 
Kilkanaście zakładów na całym świecie pro-
dukuje elektronarzędzia i osprzęt dodatkowy. 

- Nowością w dziale osprzętowym są dia-
mentowe wiertła i koronki wiertnicze z serii 
easyDRY best for Ceramic firmy BOSCH. 
Wiertła i koronki przeznaczone są do bez uda-
rowego wiercenia otworów na sucho w bardzo 

twardych materiałach budowlanych, np. 
w gresach, czy granitach. Wiertła oferowane 
są w zakresie średnic od 3 do 14 mm i prze-
znaczone są do współpracy z tradycyjnymi 
wiertarkami sieciowymi lub wiertarkami aku-
mulatorowymi. Natomiast koronki wiertnicze 
występują w zakresie średnic od 16 do 83 mm 
i przeznaczone są do współpracy z małymi 
szlifierkami kątowymi, których maksymalna 
prędkość obrotowa wynosi 11.000 obr/min. 
Kilka dni temu otrzymaliśmy egzemplarze 
pilotażowe, tzw. wersje demonstracyjne do 
testów i prezentacji, w sprzedaży znajdą się 
dopiero w II połowie września. To jest efektem 
pozycji Mistamy w sieci BOSCH w Europie. 
Przez pięć ostatnich lat firma nasza była naj-
lepszym (pod względem obrotów) przedstawi-
cielem firmy BOSCH w Polsce. Dlatego m.in. 
jako jedni z pierwszych w Polsce otrzymuje-
my nowości produktowe jakie firma BOSCH 
wprowadza na rynku europejskim. 

Dużym udogodnieniem dla klientów fir-
my MISTAMA jest pogwarancyjny serwis 
naprawczy, który MISTAMA oferuje swoim 
klientów od ponad 15 lat. Charakteryzuje się 
on krótkimi terminami napraw oraz bardzo ko-
rzystnymi cenami, a na czas naprawy klient ma 
możliwość wypożyczenia narzędzia zastępcze-

go. O zadowoleniu klientów MISTAMA, 
działającej od 1988 roku, decyduje moż-
liwość uzyskania opinii i sugestii dotyczą-
cych zakupu narzędzi do odpowiednich 
funkcji i zastosowań w firmie. Przeszło 
80 procent zatrudnionych osób stanowią 
inżynierowie narzędziowcy i elektronicy, 
którzy rokrocznie uzupełniają wiedzę 

na szkoleniach i seminariach w firmie 
BOSCH. Dlatego w salonie obsługą klien-

tów zajmują się fachowi doradcy i handlowcy, 
a klient przychodzący z problemem otrzymuje 
informacje czym i w jaki sposób może wykonać 
prace budowlane u siebie, propozycja dotyczy 
zarówno narzędzi jak i bogatej oferty osprzętu 
do nich. To z myślą o swoich klientach po dzie-
sięciu latach działalności otworzono salon przy 
ul. Zapolskiej, a na dwudziestolecie MISTAMA  
został uruchomiony w Centrum Biznesu LO-
TUS, nowy, kilkukrotnie razy większy, salon 
sprzedaży wraz z trzypiętrowym magazynem 
wysokiego składowania, z elektronicznym sys-
temem pakowania przesyłek i ekspedycji na 
cały kraj.

EuRopa
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Galeria gigant
- Do końca września powinniśmy zakoń-

czyć wylewanie konstrukcji z żelbetu, łącznie 
z dachem. Do końca roku planujemy wykona-
nie kompletnego stanu surowego, z pokryciem 
dachu oraz elewacjami ze szkła i aluminium 
oraz okładzinami kamiennymi. Na ostatniej 
kondygnacji, na której  przewidziano gabi-
nety fitness oraz kręgielnię, ściany oszklone 
pozwolą na oglądanie panoramy Kielc - mówi 
Sylwester Roter, kierownik projektu na budo-
wie nowej części Galerii „Echo”.

Konstrukcja tej części galerii jest wyko-
nywana w znanej od dawna technice mono-
litycznego wylewania żelbetu, ze słupami, 
płytami stropowymi, podciągami i belkami, 
ścianami stanowiącymi przesztywnienia 
obiektu. Żelbet ma tę zaletę, że spełnia bardzo 
trudne uwarunkowania przepisów przeciw-
pożarowych dotyczących takich inwestycji. 
Są to rozwiązania standardowe, jedyną może 
nietypową jest narożnik w kształcie elipsy, 
element trudny do wykonania, z konieczno-
ścią zastosowania szalunków specjalnych. Po-
radzili sobie z tym doświadczeni żelbetowcy 
z kieleckiego Eiffage, generalnego wykonaw-
cy rozbudowy galerii.

- Nowoczesne rozwiązania znajdą się 
w wyposażeniu technicznym galerii, in-
stalacjach, np. wentylacji i klimatyzacji, 
a także w różnego rodzaju systemach, 
włącznie z BMS, które zapewnią właściwe 
użytkowanie i eksploatację galerii, naj-
większego obiektu handlowego w regio-
nie. Będzie to 70 tysięcy m2 powierzchni 
użytkowej, na której przewiduje się zloka-
lizowanie 300 sklepów, gdy w starej części 
było 85.

Trudnością w prowadzeniu budowy jest 
fakt, iż obiekt obejmuje powierzchnie pra-
wie do granic działki, nie ma miejsc na skła-
dowanie materiałów, elementów, szalunków, 
nawet żurawie  nie mogły być ustawione na 
zewnątrz obiektu, tylko w środku, wystają 
ze stropów, co dziwi wielu kielczan, bacznie 
przyglądających się powstającej galerii. 

Stąd tak wielkie znaczenie ma koordyna-
cja i logistyka prac na budowie, szczególnie 
dostaw betonu, którego dziennie wylewa się 
600 m3, a to oznacza, że trzeba przyjąć 60 
dużych betonomieszarek. Projekt przewidu-
je wylanie ponad 40 tys. m3 betonu, zużycie 
ok.3,5 tys. ton stali.

Na budowie pracowało w sierpniu 430 
osób, zatrudnienie zwiększy się, gdy rozwiną 
się na dobre prace  instalacyjne, bo już nie-
które trwają na niższych kondygnacjach.

Klienci galerii korzystający z parkingu 
wielopoziomowego, mogli się przekonać na 
pierwszym piętrze z pilotażowej instalacji, 
jaka będzie działać po otwarciu galerii, w tym 
elektroniczny system sygnalizacji o zajętych 
i wolnych miejscach postojowych. Będzie ich 
łącznie 2200.
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- Do września zakończymy wahadło na 
podporze nurtowej Wisły. Dwa zworniki zo-
staną zabetonowane do połowy września. 
Wówczas ustrój nośny mostu będzie stanowił 
jedną całość i zostanie sprężony.Pozostaną 
prace wykończeniowe i pomiary. Trzeba bę-
dzie dokończyć ułożenie chodników, zain-
stalowanie barierek ochronnych. W sierpniu 
zatwierdzono recepturę masy SMA, którą do-
starczać będzie KPRD Kielce. Jest to receptura 
sporządzona według nowych przepisów i nie 
wszyscy właściciele wytwórni mas bitumicz-
nych w regionie przystosowali się do takiej pro-
dukcji. Będzie ona stanowić warstwę ścieralną 
nałożoną na warstwę wiążącą z asfaltu lane-
go – mówi Jacek Młynarczyk z Mota-Engil CE, 
kierownik budowy mostu w Sandomierzu.

Sporo prac wykonano przy dojazdach do 
mostu. Na węźle „krakowskim”(od strony 
miasta) jest już nasyp, wykonano stabilizację 
gruntu, wysypano kruszywo na podbudowę. 
są dojazdy do przyczółków, są krawężniki, 
chodniki. Pod koniec września przewidziano 
układanie podbudowy bitumicznej.

Trwają prace drogowe przy dojeździe 
do mostu od strony Tarnobrzega- jezdnia, 

Most prawie gotowy
chodniki, krawężniki. Po oddaniu do użytku 
mostu, można będzie przystąpić do przenie-
sienia ruchu pojazdów, by umożliwić przystą-
pienie do pełnej modernizacji ul.Lwowskiej.

Zakończenie pac podstawowych planowane 
jest w listopadzie – o ile pogoda nie przeszkodzi 
– m.in.położenie bitumicznej warstwy wiążącej 
na węźle „krakowskim” oraz przeprowadzenie 
na moście próbnego obciążenie i… puszczenie 
ruchu przez most. To pozwoli na przebudowę 
wspomnianej ul.Lwowskiej, od starego mostu 
do ul.Mostowej, gdzie ma być przewiązka.

- Dziwi pana, że nic nie mówię o opóź-
nieniach i powodzi. Otóż przewidując takie 
zdarzenia, a znający Wisłę wiedzą o tym, 
przyśpieszyliśmy na wiosnę niektóre roboty, 
by uniknąć komplikacji podczas wysokiego 
poziomu Wisły. Średnio mieliśmy o 7 proc. 
lepsze zaawansowanie prac w każdym mie-
siącu. Nie przewidziałem, że będą tak tragicz-
ne warunki na skutek powodzi, woda zalała 
kompletnie całe nasze zaplecze techniczne 
i biurowe. Nowe kontenery są do wyrzucenia. 
Dodatkowo deszcze w lipcu również nam 
zabrały prawie tydzień z harmonogramu. 
Mimo to budujemy i dotrzymamy terminów.

sandomiERz

1. Nazwisko i imię

2. Numer przynależności do ŚOIIB

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

01 „Inżynieria i Budownictwo” (BO - budownictwo ogólne i przemysłowe)

02 „Przegląd Budowlany”

03 „Rynek Instalacyjny” (IS - instalacje sanitarne)

04 „Gaz , Woda i Technika Sanitarna”

05 „Elektro.info” (IE - instalacje elektryczne)

06 „Elektroinstalator”

07 „Polskie Drogi” (BD - budownictwo drogowe)

08 „Drogownictwo”

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

10 „Inżynieria i Budownictwo” (BM - budownictwo mostowe)

11 „Nowoczesne budownictwo inżynieryjne”

12 „Przegląd Komunikacyjny” (BK - budownictwo kolejowe)

13 „ Przegląd Telekomunikacyjny” (BT- budownictwo telekomunikacyjne)

14 „ Licz i Buduj” (wszystkie branże)

ankiEta 
dLa członkóW śWiętokRzyskiEJ 
okRęgoWEJ izby inżyniERóW  
budoWnictWa

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

Proszę o przesłanie wypełnionej 
ankiety pocztą na adres: 

Świętokrzyska Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa

25-304 Kielce ul. Św. Leonarda 18, 
e-mailem na adres swk@piib.org.pl lub 
faxem na nr 041 344 63 82 do dnia 
31.10.2010r.

Przewodniczący Rady ŚOIIB
mgr inż. Andrzej Pieniążek
Ankieta jest również dostępna na stronie
Internetowej Izby www.swk.piib.org.pl
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Kopią już w Kielcach
- Z opóźnieniem trzech miesięcy - nie z na-

szej winy - otrzymaliśmy pozwolenie na bu-
dowę odcinka miejskiego trasy wylotowej do 
Cedzyny. Na drugi dzień po przejęcie terenu, 
wjechały maszyny .Harmonogram przewidu-
je zakończenie prac w listopadzie przyszłego 
roku. Pracownicy Fartu zrobią wszystko, by 
tego terminu dotrzymać, ale po doświadcze-
niach tegorocznych z pogodą, wszystko trzeba 
brać pod uwagę – mówi kierownik projektu, 
Grzegorz Niemiec. Obecnie pracuje 150 osób, 
zatrudnienie zwiększy się, gdy podwykonawcy 
rozpoczną prace specjalistyczne przy sieciach 
infrastruktury podziemnej. 

Trwają już roboty ziemne, zdjęto gór-
ną warstwę gleby, przebudowano odcinki 
wszystkich sieci – gazowych, wodnych, ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej, energetycz-
nych, teletechnicznych. Szczególną uwagę 
ekipy specjalistyczne zwróciły na sprawne 
przełożenie ciepłociągu, by z pracami uporać 
się przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

- Wspomniane roboty z sieciami pozwo-
lą nam rozpocząć wykonywanie grodzic dla 
przystąpienia do drążenia tunelu pod skrzy-

żowaniem ulic Solidarności i Świętokrzy-
skiej. Ziemia z wykopu będzie wykorzystana 
do utworzenia nasypów przy wiadukcie jaki 
jest przewidziany na dojazd ze Żniwnej do 
kampusu uniwersyteckiego. Dla poprawne-
go funkcjonowania kampusu uczelnianego, 
do rozpoczęcia nowego roku akademickiego 
musimy wykonać w ekspresowym tempie 
drogę serwisową, która zapewni dojazd do 
terenów uniwersyteckich – zapowiada Paweł 
Litwiński z Fartu, kierownik robót drogo-
wych na odcinku miejskim

Prace przy tunelu spowodują przełożenie 
ruchu drogowego na jezdnię zachodnią ulicy 
Solidarności, później pojazdy pojadą specjal-
ną tymczasową jezdnią przez środek ronda.

We wrześniu zgodnie z zapowiedzią 
zamknięte zostanie na dwa miesiące skrzyżo-
wanie za „starym” mostem w Cedzynie. Do 
Amełiówki oraz hoteli, pojedziemy przez Ra-
dlin. W tym miejscu powstanie rondo.

- Jest już droga lokalna pod nowym mo-
stem, która umożliwi dojazd do gospodarstw 
i posesji nad zalewem, po zlikwidowaniu do-
tychczasowej drogi na skutek wykonaniu na-

sypu jezdni nr 74 do przyczółka mostu. Trwa 
układanie warstw bitumicznych na kolejnych 
odcinkach nowej trasy, na moście prowa-
dzone są specjalistyczne roboty przy płytach 
przejściowych oraz dylatacjach. Kończymy 
prace przy zbiornikach wody opadowej,przy 
nasypie wiaduktu w Domaszowicach – mówi 
Kajetan Żaba Żabiński z Fartu, kierownik ro-
bót drogowych poza miastem.

Ostatnie montaże i rozruch
Modernizacja i rozbudowa oczyszczal-

ni ścieków w Sitkówce zbliża się do końca. 
W ostatnich dniach sierpnia zakończono 
roboty montażowe i przygotowawcze do 
rozruchu stacji termicznej utylizacji osadu, 
uruchomienie stacji odwadniania osadu, 
czyli całej instalacji gospodarki osadowej. 
Planowano przekazanie do eksploatacji po 
odbiorach technicznych węzła krat – mecha-
nicznego oczyszczania ścieków.

- Pod koniec września przewidziane jest 
uruchomienie kilku zmodernizowanych 
obiektów, natomiast w październiku nastąpi 
zakończenie prac przy pozostałych obiektach 
i przeprowadzenie końcowych prób techno-
logicznych oczyszczania ścieków. Później 
przewidujemy sprawy proceduralne, odbiory 

i czynności formalno-prawne. Zagospodaro-
wanie terenu, uporządkowanie placu budowy 
jak i wykonanie i remont dróg wewnętrznych 
potrwa do końca roku - mówi Mirosław Cenar-
ski, kierownik projektu z WTE Wassertechnik 
Polska, lidera konsorcjum wykonawczego.

Kończy się wyposażanie budynku admi-
nistracyjno-laboratoryjnego w urządzenia 
technologiczne, we wrześniu „Wodociągi 
Kieleckie” powinny przejąć obiekt w użytko-
wanie. Dotychczasowy pawilon biurowy zo-
stanie wówczas wyburzony i na tym miejscu 
powstanie parking.

Wybudowano halę – boksy magazyno-
we do gromadzenia odwodnionego osadu, 
w przypadku zatrzymania stacji utylizacji, co 
jest technologicznie przewidywane w każ-

dym roku na cztery tygodnie, dla dokona-
nia prac remontowych i przeglądów tech-
nicznych urządzeń. Będzie też możliwość 
skierowania odwodnionego osadu do jego 
higienizacji – wapniowania i przekazania go 
odbiorcom zewnętrznym, np. do rekultywa-
cji terenów przemysłowych.
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Gorąco na S7
Postęp prac na drodze ekspresowej S7 jest 

już tak widoczny, że kierowcy zaczynają wie-
rzyć w drogowców, że ci niedługo zakończą 
tę mitręgę komunikacyjną na tak uczęszcza-
nej trasie. Tymczasem przyjdzie nam jeszcze 
poczekać kilka miesięcy na jazdę nowym śla-
dem do stolicy.

- We wrześniu przewidujemy ułożenie 
wiążącej warstwy na drugiej jezdni przy 
wjeździe do Skarżyska, a także zmianę 
organizacji  ruchu na górze Baranowskiej. 
Będziemy już za restauracją Cafetin w 
Suchedniowie zjeżdżać  w prawo na drogę 
lokalną, przyszłą ulicę Krakowska  w Skar-
żysku (równoległa obok głównej S7), by 
umożliwić prace przy włączeniu nowej trasy 
biegnącej od Występy do jezdni na starej E7. 
Droga – ulica Krakowska po zakończeniu 
budowy łączyć będzie bezpośrednio Skarży-
sko z Suchedniowem poza drogą S7 – mówi 
Wojciech Dawiec , kierownik budowy z Mota 
-Engil Central Europe SA.

Kończą się roboty betonowe przy płycie 
wiaduktu w Suchedniowie. Do końca sierp-
nia budowlani uporają się z pracami przy 
obu estakadach w Występie i Góździe, co 
umożliwi położenie asfaltu twardo lanego na 
obu tych obiektach ( 190 i 90 metrów dłu-
gości ). Na najbardziej oglądanej estakadzie 
przy wjeździe do Skarżyska ( 290 metrów 
długiej ),trwa przygotowanie podłoża pod 
konstrukcje wsporczą płyty nośnej od strony 
zachodnie( płyta – wschodnia-estakady jest 
już gotowa, służy jako zaplecze do prac przy 
drugiej ).Powstaje także mur oporowy od 

strony zachodniej, dla zapewnienia dojazdu 
do posesji, przy starej ulicy Krakowskiej. Jeśli 
pogoda nie przeszkodzi, estakada powinna 
być gotowa w grudniu.

- W październiku planujemy przełożyć 
ruch od ulicy Kilińskiego do węzła północ 
w Skarżysku, aby ułatwić kierowcom po-
ruszanie się jeszcze przed zimą. Wszystkie 
inne obiekty inżynierskie powinny być także 
zakończone. Obecnie na budowie pracu-
je ponad 700 osób. Podczas upalnych dni, 
ludzie muszą korzystać z przerw, by od-
począć i ochłodzić się przed tym skwarem, 
szczególnie przy układaniu warstw betonu 
asfaltowego jak i w pracach żelbetowych.

Pracują firmy specjalistyczne, montuje się 
konstrukcje pod ekrany akustyczne, w kilku 
miejscach rozpoczęto instalowanie ogrodze-
nia drogi S7,pomalowane i przygotowane są 
kładki dla pieszych.

Na wielu odcinkach  17-kilometrowej 
trasy są ułożone warstwy betonu asfaltowego, 
bowiem ekipy Strabag Polska wykorzystują 
każdy dzień z dobrą pogodę, jeśli tylko Mota-
Engil EC odda do dyspozycji poszczególne 
odcinki jezdni. Ułożono już 200 tys.ton tego 
betonu.

Dyrektor kieleckiego Oddziału Strabaga, 
Waldemar Domżał zapewnia, że 50-osobowa 
grupa pracowników obsługuje na dwie zmia-
ny cztery rozściełacze betonu asfaltowego. 
Masa dostarczana jest sukcesywnie z dwóch 
wytwórni - w Radomiu i w Nowinach koło 
Kielc. Nie powinno być kłopotów z termino-
wym wywiązaniem się z tych prac.


