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Czym przekonujecie zleceniodawców?
15-letnim doświadczeniem, szczegól-

nie w wąskich specjalizacjach, którymi nie 
zajmują się inni, a na które uzyskaliśmy 
certyfikaty i otrzymaliśmy referencje po-
ważnych inwestorów. To zaufanie sprawia, 
że jesteśmy przez naszych kontrahentów po-
lecani innym zleceniodawcom, a to się w bu-
dowlanym biznesie mocno liczy. Dotyczy to 
szpitali, przychodni, lekarskich gabinetów 
prywatnych, sal operacyjnych. Nasze do-
świadczenie i możliwości wykonawcze, do-
strzeżono także w organach administracji 
państwowej, dlatego opracowujemy projek-
ty dla sądów, policji oraz więziennictwa.

Obiekty przemysłowe też?
W dorobku mamy prace dotyczące trud-

nych technologicznie zakładów produkcyj-
nych. Funkcjonują m.in. już trzy duże obiek-
ty z nowoczesnymi liniami do przetwórstwa 
ryb, jak i zakład przerobu drobiu. Trwałą 
naszą specjalizacją jest też obsługa inwe-

15 lat projektowania
Rozmowa z Arturem Polakowskim, właścicielem Canea w Kielcach

stujących w Polsce operatorów zajmujących 
się szeroko rozumianą transmisją danych 
GSM i bezprzewodowego Internetu.

To z racji zajmowania się także kompute-
rami?

Dostarczamy podmiotom gospodarczym 
sprzęt jak i oprogramowanie, tworzymy 
sieci komputerowe dla firm. Jesteśmy także 
oficjalnym dystrybutorem oprogramowania 
ArchiCad dla architektów, a ponieważ po-
sługujemy się nim na co dzień, więc potrafimy 
klientom wyjaśnić wszelkie tajniki programu 
jak i jego możliwości. W tym wizualiza-
cję przestrzenną projektowanego obiektu. 
Wspólnie z najbliższymi współpracownika-
mi w firmie lub rodziną, inwestor może wir-
tualnie pospacerować po zaproponowanym 
przez nas obiekcie.

Do tak różnorodnej działalności potrzeba 
dobrych specjalistów.

Nie jest to łatwa sprawa w Kielcach, 
które są mocnym ośrodkiem projektowym, 

funkcjonuje wiele dobrych firm w tej branży. 
Niemniej skompletowaliśmy młody ambitny 
zespól projektantów, mocno kreatywnych, 
którym nie tylko chce się pracować, ale cieszy 
ich każda nowość, forma i funkcjonalność 
obiektów proponowanych inwestorom. Mają 
dobre warunki, nowoczesny sprzęt, takie też 
oprogramowanie, oczywiście legalne.Nie pra-
cują po godzinach, co chyba nie jest codzien-
nością w porównaniu do innych biur projekto-
wych. Uważam, że zrelaksowany projektant 
jest bardziej twórczy, a na tym nam i przede 
wszystkim inwestorom zależy.
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Wiadomości z izby

Na wrześniowym wspólnym posiedzeniu Prezydium i Okręgowej Rady 
Izby, omawiano sprawy członkowskie. Prezes Rady Andrzej Pieniążek po-
informował, że po wybraniu nowego ubezpieczyciela jakim jest STU Ergo 
Hestia SA, pod koniec lipca PIIB cofnęła pełnomocnictwo spółce Hanza 
Brokers do prowadzenia spraw ubezpieczenia OC i wszelkich ubezpieczeń 
dodatkowych. Od nowego roku składka na OC wyniesie 96 zł.

Wszystko dla członków

Przyjęto nowy regulamin pomocy kole-
żeńskiej w razie klęsk, chorób oraz poważ-
nych rehabilitacji zdrowotnych członków 
Izby. Zaakceptowano kolejne zapomogi dla 
członków, także tym, którzy zostali poszko-
dowani podczas powodzi. 

Ze względu na wzrastające koszty poli-
graficzne, wyższa jest opłata za ksiązki prak-
tyk – 25 zł. Zatwierdzono wnioski członków 
na dofinansowanie indywidualnego udziału 
w szkoleniach i konferencjach.

Podczas posiedzenia przyjęto informację 
o spotkaniach przedstawicieli kierownictwa 
Izby z parlamentarzystami z naszego regionu, 
które mają posłużyć do rozszerzenia wiedzy 
o działalności Izby wśród posłów i senatorów.

Zatwierdzono program jesiennej sesji 
egzaminacyjnej, w której test pisemny wy-
znaczono na 26 listopada, po nim egzaminy 
ustne, a wręczenie decyzji o uprawnieniach 
odbędzie się 10 stycznia, jak poprzednio 
w Sali Lustrzanej WDK. W pytaniach zo-
staną zawarte po raz pierwszy sprawy eu-
rokodów, znowelizowano też zbiór norm 
i przepisów, z których powinni korzystać 
egzaminowani.

Zgodnie z decyzją Prezydium Izby, kolej-
ne spotkanie środowiskowe odbyło się w Sta-
szowie dla członków zamieszkałych w tym 
powiecie.

Na koniec sierpnia Izba Świętokrzyska 
liczyła 3688 członków, obecnie 3707.

Szanowni Budowlani, 
dziękujemy serdecznie za udział  
w 2010 w pracach Izby, 
uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach 
oraz spotkaniach środowiskowych.
Jesteśmy pełni uznania i gratulujemy Państwu 
sukcesów zawodowych  
oraz satysfakcji z realizacji planów osobistych

W Nowym Roku
życzymy Państwu  
jeszcze lepszych efektów ekonomicznych,
zadowolenia z pracy  
i pomyślności w życiu prywatnym

Życzymy Państwu, by Święta Bożego Narodze-
nia przeminęły radośnie
w tradycyjnej polskiej rodzinnej atmosferze

 Prezydium Okręgowej Rady 
 Świętokrzyskiej Izby
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Wcześniej organizacja ta wstrzymała bu-
dowę mostu Północnego w stolicy oraz mo-
dernizację wałów przeciwpowodziowych…

Oficjalne raporty mówią,że w Polsce bu-
duje się drogi bardzo drogo i bardzo długo. 
Koszty ochrony środowiska w inwestycjach 
drogowych sięgają nawet do 35 proc! To są 
koszty bzdurnych przejść dla grubej zwierzy-
ny, niepotrzebne ekrany dźwiękochłonne, 
pseudo podczyszczalnie wód opadowych 
i podobne absurdalne pomysły.

Tymczasem z raportu UE z czerwca tego 
roku wynika, że w Polsce mamy mniej niż 
5 proc. bezpiecznych dróg i to w systemie 
TEN-T, tzw. korytarzy europejskich!! Dwie 
trzecie całej tej sieci krajowej, to odcinki wy-
sokiego ryzyka…

- Jeśli będziemy tolerować w Polsce spe-
cyficzne mechanizmy, terror ekologiczny, 
będzie trudno rozwijać Polskę. Nie należy 
ulegać „terrorowi ekologów”, bo inaczej na 
Suwalszczyźnie nie da się wybudować żadnej 
drogi – powiedział Jarosław Kaczyński pod-
czas wizyty na Mazurach.

iNFoRmacJE

W 2011 składka roczna 300 zł na Izbę Świętokrzyską może być opłacona 
jednorazowo lub w dwóch ratach półrocznych po 150 zł. Składkę roczną 
na Polską Izbę 60 zł opłaca się jednorazowo.

Składki i opłata OC!

Opłata za zbiorowe ubezpieczenie 
OC dla członków ubezpieczających się 
od 1 stycznia 2011 i później, wynosi 96 zł. 
Opłatę za OC prosimy przekazywać wraz 
ze składką na Polską Izbę. Należność za OC 
należy opłacić najpóźniej 15 dni przed koń-
cem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Członkowie Izby wraz z miesięcznikiem 
„Inżynier Budownictwa” otrzymają blankie-
ty płatnicze. Na blankietach wydrukowano 
wszystkie niezbędne informacje. W przy-
padku płatności drogą elektroniczną, należy 
w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdu-
jące się na wspomnianych drukach. Numery 
kont podane na drukach są indywidualne dla 

Eko szantaż
Po wydarzeniach w latach 90., w których pseudo ekolodzy za zgodę na in-
westycje, żądali wręcz haraczów na swoje kanapowe organizacje, okazuje się, 
że system ten powrócił i ma się dobrze. Rząd i ministerstwa zajęte polityką 
i pojedynkami z opozycją, nie mają czasu zajmować się takimi sprawami.

Tymczasem coraz trudniej jest cokolwiek 
wybudować, system ochrony środowiska 
rozrósł się tak ogromnie, że dyrekcje regio-
nalne, które w zamyśle miały usprawnić pro-
cedury, jeszcze bardziej je komplikują. 

W naszym regionie są też absurdalne po-
jedynki o zaskrońce, o zwierzę grube, które-
go nikt od lat nie widział, o motyle, chomiki, 
dymówki, ptaszki, ślimaki, itp. Inwestycje, 
szczególnie drogowe są opóźnione, bo trze-
ba co rusz zmieniać raporty, warunki, doku-
mentacje i diabeł nie wie co jeszcze. 

Jakby tego było mało, to trzy lata po oddaniu 
drogi do eksploatacji, zarządca ma obowiązek 
liczyć ptaki lub poszukiwać nor chomika…

Doszło już do tego, że rozpoczęta budo-
wa portu lotniczego w Modlinie może zostać 
wstrzymana. Jak podał „Dziennik Gazeta 
Prawna” podobno na terenie inwestycji, znaj-
dują się siedliska ptaków. Jeśli inwestor wy-
kupi 700 hektarów bagien i przeniesie tam 
ptaki, organizacja ekologiczna deklaruje, że 
odstąpi od blokady budowy. Inwestycja ma 
być gotowa na EURO 2012.

każdego członka, dlatego prosimy nie dokony-
wać opłat za kilka osób na jedno konto.

Na stronie Polskiej Izby www.piib.org.pl 
w zakładce „lista członków” został urucho-
miony serwis umożliwiający wydruk sperso-
nalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby 
oraz ubezpieczenia OC.

W razie zagubienia, nie otrzymania prze-
kazu, lub wątpliwości związanych z podany-
mi procedurami, prosimy kontaktować się 
z biurem PIIB 22/828 31 89 wew. 217, 127 
w godzinach 9-15, fax 22/827 07 51, skład-
ki@piib.org.pl lub korespondencyjnie - Pol-
ska Izba Inżynierów Budownictwa,ul.Mazo-
wiecka 6/8, 00-048 Warszawa.

Szkolenia 
W busku zdRoJu

Odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa i konsekwencje związane w wy-
pełnianiem samodzielnych funkcji technicz-
nych, były tematem szkolenia w sali „Busko-
polu” w Busku Zdroju. Gośćmi budowlanych 
byli rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
naszej Izby Michał Łapiński oraz przewodni-
czący Sądu Dyscyplinarnego, Jan Gąsior.

W izbiE
O projektowaniu konstrukcji budowla-

nych, nasypów, murów oporowych oraz stro-
mych skarp, zastosowaniu i zasadach doboru 
geosyntetyków - mówił Piotr Jarmołowicz 
z „Inżynierii Środowiska” ze Szczecina.

W Gddkia
Na spotkaniu w sali GDDKiA w Kielcach, 

Andrzej Klimczak ze Świętokrzyskiego Urzę-
du Wojewódzkiego przedstawił zagadnienia 
wynikające z prawa budowlanego przy reali-
zacji inwestycji liniowych.

Nasi w PIIB
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa, powołała Wojciecha Sieraka 
do komisji ustawicznego kształcenia. W ko-
misji prawno-regulaminowej pracuje Jacek 
Bojarowicz, natomiast w komisji wnioskowej 
jest Stanisław Zieliński.

Adresy i telefony! 
Po raz kolejny prosimy o przekazanie do 

biura Izby aktualnych numerów telefonów 
oraz adresów mailowych, dla umożliwienia 
sprawniejszego informowania członków 
o szkoleniach, spotkaniach środowiskowych 
czy seminariach.

Prosimy także zaglądać na stronę interne-
tową Izby – www.swk.piib.org.pl, gdzie znaj-
dują się bieżące wiadomości i zapowiedzi.
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Spotkanie środowiskowe członków miesz-
kających w powiecie staszowskim, odbyło się 
w sali Pałacu Łazienkowskiego, co nadało pod-
niosły nastrój i poziom rozmów i dyskusji.

Prezes Izby Andrzej Pieniążek przedsta-
wił zasadnicze cele samorządu zawodowego 
budowlanych po zjeździe sprawozdawczo 
- wyborczym jak i zamierzenia szkoleniowe 
i organizacyjne.

Z dużym zainteresowaniem zebranych spo-
tkało się wystąpienie Rafała Ziętala ze ŚZDW, 
który mówił o szansach na szybką realizację 
inwestycji drogowych w rejonie staszowskim, 
w tym trasy Chmielnik–Staszów–Połaniec 
oraz mostu przez Wisłę.

Prof. Wiesław Trąmpczyński z Politechni-
ki Świętokrzyskiej zwierzył się z nowości jakie 
szykuje uczelnia. Od nowego semestru roz-
poczną się przyjęcia na specjalność mostową 
na studiach magisterskich. Niebawem zakoń-
czy się remont hali laboratorium, w której za-
montowane zostaną urządzenia i sprzęt badaw-
czy zakupiony za 20 mln. Następnym krokiem 
będzie uzyskanie akredytacji na procedury ba-
dawcze. Tym bardziej, że w katedra kierowana 
przez prof. W. Tąmpczyńskiego otrzymała dwa 
granty badawcze finansowane z budżetu cen-
tralnego, zapowiada także współpracę nauko-
wą z uczelnią szwajcarską. Profesor przekazał 
też prezesowi A. Pieniążkowi podziękowania 
dla Izby za patronat i wsparcie organizacji 56 
Konferencji Naukowej w Krynicy.

Urszula Markowska, dyrektor WINB po-
twierdziła, że inżynierowie budowlani oraz 

Rozmowy w pałacu

Jubileusz INŻBUD
Członkowie kierownictwa Izby złożyli 

wizytę prezesowi Przedsiębiorstwa Budow-
lano – Handlowego INŻBUD, Stanisławowi 
Dudzie. Prezes A. Pieniążek przekazał go-
spodarzowi list gratulacyjny z okazji 30-lecie 
przedsiębiorstwa. Była też okazja do rozmów 
o szansach rozwojowych polskich średnich 
przedsiębiorstw, podejmowaniu rywalizacji 
z firmami zagranicznymi nie tylko o zlecenia, 
ale we wprowadzaniu nowych technologii 
i produktów. Staszowski zakład m.in. zyskał 
uznanie za produkty z polimerobetonu, prze-
znaczane do kanalizacji i budowy autostrad. 
Prezes S. Duda oprócz produkcji betonów 
prowadzi galerię Camelot z kolekcją sztuki 
współczesnej. 

Wizyta u starosty
Tradycyjna wizyta u staszowskiego sta-

rosty Romualda Garczewskiego, któremu 
towarzyszył wicestarosta Andrzej Kruzel, 
przemieniła się z rozmowę ludzi budow-
nictwa. Gospodarz powiatu przed laty jako 
student wydziału mechanicznego politech-
niki, sam wykonał pustaki i inne elementy 
i zbudował z nich domek jednorodzinny. 
Mówiono o problemach i utrudnieniach 
jakie napotykają inwestorzy, o procedurach 
i niezbyt przejrzystych przepisach. Tymcza-
sem wszyscy oczekują od lat ułatwień w tej 
mitrędze inwestycyjnej, od firm wykonaw-
czych i biur projektowych dobrej i taniej 
realizacji zleceń. Pozytywnym aspektem jest 
fakt, iż nie ma skarg i pretensji do budow-
lanych za złe wypełnianie samodzielnych 
funkcji technicznych.

Blok XXI wieku
W drodze na spotkanie do starosty, człon-

kowie kierownictwa Izby zwiedzili powstają-
cy nowoczesny blok operacyjny w staszow-
skim szpitalu, a bogate informacje przekazał 
kierownik budowy Dariusz Mojecki z kielec-
kiej spółki Condite.

inspektorzy nadzoru działają we wspólnym 
społecznym interesie, budowania obiektów 
dobrze i zgodnie z prawem. Przedstawiła tak-
że wątpliwości proceduralne jakie występują 
na budowach, szczególnie małych obiektów, 
a dotyczą kierowników robót.

Starosta staszowski Romuald Garczew-
ski, na podstawie swych doświadczeń osobi-
stych, obdzielił członków Izby pozytywnymi 
opiniami, na które jego zdaniem w pełni za-
sługują. Jego zdaniem to ludzie budownictwa 
mają swój znaczący udział w rozwoju powia-
tu, w którym za dziesiątki milionów złotych 
realizuje się inwestycje budowlane. 

Burmistrz Staszowa Andrzej Iskra, jako 
długoletni pracownik budownictwa, ma do-
bre relacje z budowlanymi. Rozumie ich kło-
poty i trudności, a oni starają się dostosować 
do jego oczekiwań i skromnej zasobności kasy 
samorządowej. Dzięki temu możliwe było wy-
konanie wielu inwestycji w mieście i gminie, 
podnoszących standard życia mieszkańców 
oraz atrakcyjność ziemi staszowskiej.

Goście odpowiadali na pytania, były też 
owocne rozmowy indywidualne i kuluarowe.

spotkaNiE W staszoWiE
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Spotkanie w Ostrowcu
W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu 

Św. odbyło się spotkanie delegatów na zjazd 
Izby z wiceprezydentem Jarosławem Gór-
czyńskim oraz inspektorem Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Rober-
tem Skrzypczakiem. Wiceprzewodniczący 
naszej Izby Tomasz Marcinowski zapoznał 
gości z działalnością samorządu zawodowe-
go budowlanych, zarówno PIIB jak i w regio-
nie świętokrzyskim w okresie 2002 – 2010.

Wiceprezydent J.Górczyński (członek na-
szej Izby, inż. elektryk) wysoko ocenił działa-
nia samorządu zawodowego, kwalifikacje 
inżynierów z Ostrowca oraz zaprosił przed-
stawicieli Izby do prac w zespole opiniują-
cym planowane inwestycje w mieście.

Inspektor R.Skrzypczak poinformował, 
że w minionym okresie nie wystąpiły przy-
padki naruszenia przepisów prawa budow-
lanego przez osoby sprawujące samodzielne 
funkcje w budownictwie.

Warsztaty prasowe
Redaktorzy naczelni biuletynów oraz 

członkowie kierownictw izb regionalnych 
– przewodniczący rad programowych tych 
wydawnictw, wysłuchali wykładów i prezen-
tacji o komunikacji społecznej, kontaktach 
z mediami, dynamicznego redagowania pe-
riodyków, unikania błędów, poznali zmiany 
w prawie prasowym, spotkali się też z pre-
zesem PIIB Andrzejem Roch-Dobruckm. 
Spotkanie zorganizowała PIIB.

Usuwać co przeszkadza
Po zjazdach i wybraniu nowych władz izb 

oraz po wyjaśnieniu przez Trybunał wątpli-
wości co do postanowień statutowych, PIIB 
jak i izby regionalne powinny przystąpić do 
wzmożonej pracy. Nie tylko nad sprawami 
wewnętrznymi, ale także nad eliminowaniem 
wszystkiego co przeszkadza budowlanym 
w wypełnianiu ich funkcji technicznych oraz 
prowadzeniu firm. 

Tego oczekują członkowie, bowiem sto-
warzyszenia branżowo- gospodarcze nie mają 
takiej siły przebicia, a ich szefowie, często na 
co dzień, właściciele lub menagerowie firm, 
w obawie o interesy przedsiębiorstw nie bar-
dzo kwapią się do zdecydowanych działań.

Izby powinny więc wykorzystać tę sytu-
ację do okazania swej aktywności i spełnie-
nia nadziei jakie pokładają budowlani.

Jednym, z podstawowych spraw jest zaję-
cie się przez PIIB opracowaniem własnego 
projektu prawa lub kodeksu budowlanego. 
Nikt tak dobrze tego nie zrobi jak sami bu-
dowlani, a prawnicy powinni to opracowanie 
sprawdzić z innymi ustawami i przepisami.

Nie ma na co czekać. Ostatnie wyniku ran-
kingu Banku Światowego są przerażające. Na 
183 kraje, Polska z przepisami prawa budow-

lanego znalazła się na 164 pozycji! W zakresie 
ułatwień dla firm gospodarczych jesteśmy na 
70 miejscu. Procedury do uzyskania pozwole-
nia na budowę zabierają w naszym kraju śred-
nio 311 dni! W Namibii na podłączenie energii 
elektrycznej czeka się 55 dni, na Białorusi po-
dobnie, u nas średnio 143 dni! Czesi znaleźli się 
na 19 miejscu w zakresie ułatwień dla firm, ale 
od roku, kiedy zajmowali 82 lokatę, skutecznie 
tropią wszelkie absurdy i głupoty administracyj-
ne. Premier polskiego rządu przyznał, że główne 
zatory biurokratyczne pozostają nietknięte, stąd 
opóźnienia wielu ważnych inwestycji w kraju.

Praktyki studenckie i staże  
w „Wodociągach”

- Studenci Politechniki Świętokrzyskiej 
będą mogli odbywać praktyki zawodowe, 
absolwenci otrzymają możliwość stażu za-
wodowego, dla najlepszych - w ramach akcji 
„wygraj staż” czeka zatrudnienie w tak atrak-
cyjnej i nowoczesnej spółce, jaką są „Wodo-
ciągi Kieleckie”.

To najważniejsze postanowienie umo-
wy o współpracy, którą podpisali prezes 
„Wodociągów” Henryk Milcarz oraz rektor 
uczelni, prof. Stanisław Adamczak. Umowa 

przewiduje także wspólne organizowanie 
seminariów, konferencji i szkoleń, pomoc 
naukowców uczelni w rozwiązywaniu zagad-
nień technicznych i technologicznych spółki, 
podejmowanie projektów badawczych, nato-
miast „Wodociągi” zapewnią m.in.staże prze-
mysłowe (2-3 miesięczne) dla pracowników 
naukowych.

- Kielecka woda jest tak dobra jak najlep-
sze wody mineralne, więc trzeba ją nie tylko 
chronić ale i oszczędzać, a tymi problemami 
zajmują się nasi naukowcy z inżynierii środo-
wiska- powiedział rektor.

- Chcąc dorównać krajom zachodnim, 
musimy sięgać po najnowsze rozwiązania 
techniczne i technologiczne. Dlatego też 
tworzymy w spółce grupę specjalistów, któ-
rzy np., w krótce zajmą się eksploatacją nowo-
czesnej oczyszczalni ścieków. Już przyjęliśmy 
dwóch absolwentów politechniki do obsługi 
jedynej w kraju termicznej stacji utylizacji 
osadu -powiedział prezes „Wodociągów”.

RELacJE

Wizyta architektów
Funkcjonowanie samorządów zawodo-

wych, problemy środowiska projektantów 
i architektów, uprawnienia dla Polaków po-
wracających z pracy za granicą, to tematy 
dyskutowane podczas wizyty członków kie-
rownictwa Świętokrzyskiej Izby Architektów. 
Było to kolejne spotkanie robocze, bowiem 
obie organizacje zawodowe mają wiele zbież-
nych spraw, które na forum krajowym jak 
i w regionie, łatwiej wspólnie prezentować 
i lobbować w ich załatwieniu.

Mówiono o konieczności systemowego 
ujęcia wyceny prac projektowych, szerszego 
wprowadzenia konkursów na prace projekto-
we, zamiast rozstrzygania przetargów najniż-
szą ceną, co doprowadza już do wielu pato-
logii. Do rozwiązania jest kwestia uprawnień 
projektowych dla osób kończących uczelnie 
z tytułem licencjata.

W spotkaniu uczestniczyli – Włodzi-
mierz Tracz prezes Izby Architektów, Wło-
dzimierz Pedrycz i Dariusz Anisiewicz – wi-
ceprezesi, Alicja Bojarowicz –sekretarz.
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Blisko 350 specjalistów i uznanych sław 
budownictwa, krajowych i zagranicznych 
uczestniczyło w 56 Konferencji naukowej 
w Krynicy, organizowanej przez PAN, PZITB 
oraz Politechnikę Świętokrzyską, świętującą 
w tym roku 45-lecie działalności.

W części problemowej dotyczącej zasad-
niczego tematu, czyli diagnostyki i monito-
ringu obiektów i budowli, przestawiono bar-
dzo interesujące referaty i prezentacje. 

Niespodziewaną długą dyskusję wy-
wołało wystąpienie prof. Wiesława Trąmp-
czyńskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, 
w którym przedstawił konkretne wyniki prac 
zespołu uczelni (prof. Leszek Gołaski, doc.
dr Barbara Goszczyńska, dr Grzegorz Świt) 
dotyczących systemu monitoringu stanu 
technicznego obiektów betonowych z za-
stosowaniem emisji akustycznej. W licznych 
wypowiedziach podkreślano, że obecna in-

W Krynicy o diagnostyce i monitoringu 

formacja jest szczegółowa, w porównaniu do 
prezentacji sprzed roku w Krynicy, zawiera 
przykłady obiektów, na których przeprowa-
dzono badania monitorujące, podano kon-
kretne wnioski i koszty takich przedsięwzięć. 
Z uznaniem odniesiono się też do wielo-
letniej współpracy politechniki z prof.Kan-
ji Ono z USA, światowej klasy specjalistą 
w dziedzinie diagnostyki i monitoringu.

W części ogólnej konferencji przedsta-
wiono ponad sto referatów, w tym także przez 
pracowników naukowych politechniki. 

Uczestników konferencji odwiedził ów-
czesny wiceminister infrastruktury Olgierd 
Dziekoński, sponsorami głównymi obrad 
byli - Biuro Projektów Budownictwa Cho-
dor-Projekt z Kielc oraz PERI Polska z Pło-
chocina. W gronie wspierających organizację 
konferencji była także Świętokrzyska Izba, 
której prezes uczestniczył w obradach. Obec-
ny był także Tadeusz Durak, przewodniczący 
komisji rewizyjnej PIIB.

Prezentacje firm 

Mówi prof. Wiesław Trąmpczyń-
ski, kierownik katedry oraz zakładu 
Politechniki Świętokrzyskiej, szef ko-
mitetu organizacyjnego 56 Konferen-
cji Naukowej Krynica 2010

- Zarówno ubiegłoroczna konferen-
cja, którą organizował prof. Zbigniew 
Rusin jak i wrześniowa została wyso-
ko oceniona przez gości i uczestników 
z kraju i za granicy. Okazało się, że 
przyjęty w tym roku temat - diagnosty-
ka, monitoring i modernizacja obiek-
tów - wywołał duże zainteresowanie. Co 
potwierdziło słuszność przyjęcia przed 
laty w naszej uczelni tej tematyki do 
prac naukowych. Efektem których, był 
referat przedstawiony na konferencji 
w Krynicy.

Obiekty i budowle inżynieryjne po 
długiej eksploatacji przez jednych są 
skazywana na wyburzenie, inni twier-
dzą, ze jeszcze mogą dobrze służyć 

przez lata, np. bloki mieszkalne z tzw. 
wielkiej płyty czy hale targowe i marke-
ty. Ktoś musi podjąć decyzje, wziąć od-
powiedzialność za dalszą eksploatację, 
aby nie doszło kiedyś do nieszczęścia. 
Do tego właśnie fachowcy chcą zastoso-
wać diagnostykę i monitoring w nowo-
czesnym systemie.

Konferencja wykazała, że w Polsce 
wspomniane zagadnienia są dobrze 
rozwijane przez naukowców, nie mamy 
się czego wstydzić w porównaniu do za-
granicznych ośrodków naukowych. Tym 
bardziej obecnie, gdy z dofinansowania 
unijnego, można kupić sporo nowocze-
snej aparatury. Mówiono o monitorin-
gu wałów przeciwpowodziowych, o na-
szych kieleckich doświadczeniach ze 
stosowaniem emisji akustycznej, o me-
todach klasycznych, których nie wolno 
odrzucać, o monitorowaniu konstrukcji 
szkieletowych.

Czego brakuje? Nowoczesnego kom-
pleksowego systemu diagnostyki, po-
cząwszy od zbadania do zrealizowania 
ostatecznego wniosku. Naukowcy swą 
cześć wykonują, kolej na urzędników 
i administrację.

W Krynicy byli także studenci ostat-
niego roku, członkowie kół naukowych 
z mojej katedry. Uczestniczyli w ob-
radach, spotkali się z uznanymi sła-
wami nauki, autorami podręczników 
i książek, które podczas studiów czy-
tali. Szóstka przyszłych absolwentów 
uczelni, po doświadczeniach krynic-
kich, ma napisać referaty na majową 
konferencje w Międzyzdrojach, pod-
czas której omawiane będą praktycz-
ne zagadnienia związane z awariami 
w budownictwie, przyczynami, skut-
kami i sposobami przeciwdziałania. 
To będzie dobry sprawdzian dla przy-
szłych inżynierów.

Podczas regionalnej konferencji, przed-
stawiciele firm – AVK Armadan, Biatel, Eco-
l-Unicon, Fusion Polska, Grundfos-Pompy, 
PER Aarsleff, Rurgaz, zaprezentowali nowo-
czesne technologie i urządzenia w branży wo-
dociągowo- kanalizacyjnej, jak i ekonomicz-
ne aspekty stosowania urządzeń wysokiej 
jakości. Pokazy praktycznego zastosowania, 
ekspozycja urządzeń, referaty naukowe, do-
świadczenia z monitoringu sieci, uzupełniły 
to ciekawe spotkanie, w którym uczestniczy-
ło kilkadziesiąt osób z całego regionu.

koNFERNcJE

Patronat nad konferencją objęła Świę-
tokrzyska Izba. Jak podkreślali uczestnicy 
konferencji, sa to bardzo korzystne formy 
zapoznawania się nie tylko z nowościami w 
tej branży, ale i przydatnością w praktyce. 
Poprzez  filmy przedstawiające praktyczne 
zastosowanie urządzeń, sprzętu i materiałów 
na budowach lub przy remontach instalacji 
ulicznych, można było się przekonać o  walo-
rach eksploatacyjnych.
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Konkursy zamiast przetargów?
Tak. To jest rozsądniejsze rozwiązanie, bo-

wiem w konkursie pojawiają się lepsze i twórcze 
pracownie projektowe, których ambicją jest 
przedstawić zleceniodawcy atrakcyjny projekt, 
a nie walczyć jak w przetargach minimalną ceną 
na przeżycie kolejnych kilku miesięcy. W kon-
kursach jest rywalizacja na pomysły i rozwiąza-
nia konstrukcyjne jak i niskie koszty eksploata-
cyjne. Każda z liczących się pracowni ma bogate 
doświadczenie, bieżący wgląd w  pojawiające się 
nowe materiały i technologie.

- W przetargach na projekty małych obiek-
tów, biura angażują na zlecenie lub umowę 
o dzieło, projektantów, nie potrafiących opraco-
wać projektu basenu, często którego nigdy nie 
robili. Więc uczą się w trakcie projektowania, 

improwizują, korzystają z gotowych propozycji 
firm specjalistycznych. W efekcie wygrywa firma 
lub facet decydujący się wykonać projekt pływal-
ni za połowę normalnych i realnych kosztów. 
Niestety, większość samorządów godzi się na to, 
otrzymują produkt, który po wybudowaniu bę-
dzie basenem, ale nie na miarę oczekiwań. Często 
tego bubla nie będzie widać podczas otwarcia, ale 
w trakcie eksploatacji on się ujawni awariami lub 
potężnymi kosztami.

Pracownie zajmujące się projektowaniem 
basenów od lat, wiedzą dobrze jakie rozwią-
zania techniczne będą najkorzystniejsze, jakie 
zastosować opłacalne technologie, aby obiekt 
był ciekawy architektonicznie, miał mnóstwo 
funkcji użytkowych, był atrakcją dla regionu, 

na koniec, by budżet wykonawczy był taki jaki 
zaplanował sobie inwestor. Szanujący się pro-
jektanci, od tego ostatniego warunku, czyli od 
pieniędzy jakie inwestor może przeznaczyć na 
inwestycję, od jego preferencji, zaczynają prace 
nad programem użytkowym obiektu i rozwią-
zaniami technologicznymi i architekturą. 

Inwestor, szczególnie w małej miejscowości, 
dla której projektowany obiekt będzie pierw-
szym nowoczesnym zwiastunem epoki, też się 
uczy. Dlatego tak ważna jest współpraca pro-
jektanta z samorządem, rzetelne wyjaśnianie 
wszelkich wątpliwości. To jest właśnie kwestia 
autorytetu, na który powołują się projektanci, 
jako przedstawiciele zawodu zaufania pu-
blicznego.

Szansa  
zatrudnienia

Studia są jak oprogramowanie kompu-
terowe, stwarzają potężne możliwości, tylko 
że studiujący musi mieć szanse zastosowa-
nia zdobytej wiedzy. Jest to zadanie dla 
uczelni jak i władz regionalnych i państwo-
wych, które w porozumieniu z biznesem, 
mają obowiązek stwarzać absolwentem 
miejsca pracy – twierdzi prezes KH-Kipper, 
K. Kamionka.

Ostatnio mamy przykłady, że uczelnie 
nadal kształcą młodych ludzi w kierunkach, 
po ukończeniu których nie mają szans na 
zatrudnienie. Wprawdzie studia rozwijają 
osobowość młodych, poszerzają horyzonty 
myślowe, ale tacy „fachowcy” są mniej uży-
teczni społecznie i gospodarczo. Samorządy 
terenowe regionu też niewiele czynią, by 
wpływać na pozyskiwanie i tworzenie no-
wych miejsc pracy.

Z kontaktów z politechniką wiem, że 
uczelnia rozwija niektóre kierunki, wpro-
wadza nowe specjalności, na fachowców 
których jest zapotrzebowanie w regionie 
i w kraju. Np. robotyka, architektura, infor-
matyka przemysłowa, także więcej lektora-
tów języków obcych, aby młody kończący 
uczelnię, umiał posługiwać się angielskim, 
podstawowym językiem we współczesnym 
świecie.

Istotne jest też utrzymywanie kontaktów 
uczelni z  firmami, bo inżynierowie jako 
praktycy, więcej zapamiętają z wizyty w za-
kładzie czy na budowie, niż z najbardziej 
fachowego szkolenia teoretycznego.

Będzie akceptacja 
Brukseli?

Wprawdzie podczas październikowych 
targów, prezes „Wodociągów Kieleckich” 
Henryk Milcarz oraz zastępca prezesa Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Małgorzata Skucha, 
podpisali umowę na dofinansowanie nowej 
inwestycji kieleckiej, ale o wszystkim zadecy-

duje Komisja Europejska. Do Brukseli trafił 
już wniosek „WK” zaakceptowany przez mi-
nisterstwo. Jest też pozytywna rekomendacja 
ekspertów unijnych Jaspers.

Szacowana wartość inwestycji „Komplek-
sowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej” ma wynieść 550 mln. złotych, „Wo-
dociągi” starają się o dofinansowanie z Fundu-
szu Spójności UE w 85 proc. Jak się ocenia, bez 
zrealizowania modernizacji oczyszczalni ście-
ków w Sitkówce, przyznanie funduszy unij-
nych na ten nowy projekt byłoby niemożliwe.

Laboratorium w  oczyszczalni
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sit-

kówce zbliża się do końca. W listopadzie za-
prezentowano kolejny obiekt tej inwestycji 
- centralne laboratorium wodno- ściekowe 
„Wodociągów Kieleckich”. Będzie to labo-
ratorium główne spółki, bowiem w najbliż-
szych tygodniach do 
Sitkówki przeniosą się 
pracownicy dotych-
czasowego laborato-
rium w siedzibie „WK” 
przy ul. Krakowskiej.

W nowym obiekcie 
będą trzy pracownie – 
fizykochemiczna wody, 
fizykochemiczna ście-
ków oraz mikrobiolo-
giczna, do których za-
kupiono nowoczesne 
oprzyrządowanie – 
m.n. chromatograf ga-
zowy, spektrofotometr 

absorpcji atomowej, dwa spektrofotometry, 
autoklaw i komorę laminarną. 

Przewidziana procedura akredytacji la-
boratorium, potwierdzi dostosowanie nowej 
jednostki „Wodociągów” do wymogów pol-
skiego i unijnego ustawodawstwa.
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Od początku pracy zawodowej kierowałem się zasadą, by stawiać 
na ludzi oraz dobierać sobie najlepszych współpracowników. Spraw-
dziło się to w najtrudniejszym momencie, gdy postanowiono sprywaty-
zować firmę. Uznałem wówczas, że jest szansa przejąć Hydromel, bo 
mieliśmy dobrych fachowców z bogatą wiedzą praktyczną i ogromnymi 
umiejętnościami technicznymi. Majątek był tym czasie sprawą wtórną. 
I nie zawiodłem się – mówi Stefan Lorenc, prezes koneckiego Przedsię-
biorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji.

Dwadzieścia lat funkcjonownia spółki potwierdziło trafność przyjęte-
go wówczas programu uwłaszczenia, udziałowcami spółki zostali pracow-
nicy, którzy taką chęć wyrazili. Łatwo nie było, transformacja w krajowej 
gospodarce, zastój inwestycyjny, a co miesiąc trzeba było spłacać raty za 
przejęty zakład. Wszyscy zmieniali mentalność, dostosowywali się do no-
wej rzeczywistości gospodarczej, baczniej przyglądalisię kosztom, z troską 
kierownicy zajmowali się organizacją robót budowlanych.

Mimo, iż nie miałem doświadczenia budowlanego stwierdziłem, 
że inżynierów specjalistów mamy dość, bardziej potrzebny teraz byłby 
ekonomista. I podjąłem takie studia. Dodatkowa wiedza przydała się, 
bo funkcjonowanie firmy takiej wielkości jak Hydromel zależy od wy-
granych przetargów i zapewnienia odpowiedniej ilości robót, na których 
należy zarobić. Dlatego pozyskujemy zlecenia z różnych rejonów kraju, 
przez kilkadziesiąt lat zdobyliśmy spore uznanie za solidnie wykona-
ne roboty, jesteśmy więc poszukiwanym wykonawcą. Nic nie robimy za 
darmo, osiągana rentowność zbliżona do podobnej w całej naszej bran-
ży, powała na rozwój firmy, inwestowanie w ludzi i sprzęt.

Nowoczesnych maszyn i sprzętu w firmie nie brakuje. Spółka nie od-
czuwa kłopotów z odpływem ludzi, wręcz przeciwnie, prezes mówi o du-
żej satysfakcji, że w przedsiębiorstwie pracują młodzi reprezentujący trze-
cie pokolenie hydromelowców. Okazuje się, że warto w firmie pracować, 
jeśli daje szansę młodym do rozwoju zawodowego, finansowego, w miarę 
sprawiedliwie docenia najlepszych, którzy ciągną za sobą pozostałych. 

Ważne jest i to, by rozpoznać predyspozycje każdego pracownika 
i pozwolić mu na wykorzystywanie tych cech dla dobra firmy. Czy się 
zasiedziałem?  Nie, na co dzień jest tyle spraw bieżących oraz przyszło-
ściowych, że nie ma czasu na takie przemyślenia. Ideą moją i współ-
pracowników jest, by prowadzić firmę jak najlepiej, dbać o jej rozwój 
i dobre warunki dla pracowników oraz jak tylko można unikać kom-
plikacji. Staramy się też wspierać miejscowe środowisko - szkoły, klub 
sportowy, muzeum w Starej Kuźnicy, czy doroczne imprezy regionu 
– Kuźnice Koneckie.

31 lat sternikiem Hydromelu 

Stefan Lorenc, absolwent wydziału 
mechanizacji rolnictwa Akademii 
Rolniczej w Lublinie, po studiach 
„odpracowywał” stypendium fun-
dowane w przedsiębiorstwach tech-
nicznej obsługi rolnictwa. Po trzech 
latach był już dyrektorem, został 
dostrzeżony przez władze regionu 
i awansował do koneckiego Hydro-
melu. W tej firmie jest już 31 lat dyrektorem a po sprywatyzowaniu 
państwowego przedsiębiorstwa, prezesem spółki. Ukończył podyplomo-
we studia z  ekonomii i organizacji pracy w krakowskiej Akademii Eko-
nomicznej. Przez dziesięć lat mieszkał w… Hydromelu, od dwudziestu 
lat dojeżdża Kielc, a ostatnio z Tumlina. 
Jest prezesem kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Wodnych i Melioracji, członkiem władz centralnych, a także 
przewodniczącym Rady Przedsiębiorców i Pracodawców przy Zarzą-
dzie Głównym stowarzyszenia. W przyszłym roku wraz z pracownikami 
będzie świętował 50 –lecie istnienia koneckiej firmy oraz 20-lecie funk-
cjonowania Hydromelu jako spółki.

Co roku kielecki SPS Construction, działający dotychczas w War-
szawie i innych regionach kraju, przyjmuje absolwentów Politechniki 
Świętokrzyskiej. Sentyment prezesów? Nacisk uczelni? Patriotyzm 
lokalny?

- Nie tylko, absolwenci naszej politechniki są w miarę dobrze 
przygotowani do pracy. Głównym argumentem zatrudniania bu-
dowlańców po kieleckiej uczelni jest charakter tych ludzi, często 
z małych miasteczek lub wsi. Nie są skażeni i zmanierowani go-
nitwą za wygodami i wygórowanymi żądaniami, za to wykazują 
ogromną chęć zdobycia wiedzy praktycznej, doświadczenia, pozna-
nia nowych technik i technologii. W Gdańsku chcieliśmy zatrudnić 
absolwenta, okazało się, że nie może pracować w soboty, codziennie 
o godz.15 chciał iść do domu, a oczekiwania i wymagania niesa-
mowite. Wzięliśmy inżyniera z Warszawy – zwierza się Grzegorz 
Głasek, prezes kieleckiego SPS.

Dlaczego  
kielczanie?
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tEchNika

Gazety zapowiadały zastosowanie wiert-
nic z ogromnymi tarczami używanymi przy 
budowie linii metra, a tymczasem po cichu 
przepychacie się przez nasyp kolejowy.

Przy tak małych obiektach, zastosowanie 
siłowników hydraulicznych do przeciskania 
betonowej obudowy tunelu, jest ekonomicz-
ne i szybkie w wykonaniu. Tym bardziej, że 
grunt jest bardzo sprzyjający takim robotom, 
więc nie ma żadnych kłopotów - mówi Alek-
sander Łysiak z Mota - Engil Central Europe. 

Przeciskanie przez nasypy…

Aleksander Łysiak, absolwent dróg i mostów 
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kiedyś 
pracownik oddziału KPRM w Skoczowie, 
obecnie w Mota-Engil Central Europe SA, 
kierownik budowy tunelowego przejścia ścież-
ki rowerowej i chodnika przez nasypy przy ul. 
Grunwaldzkiej, członek lubelskiej Izby. Przed 
przyjazdem do Kielc budował kablobetonowy 
kolorowy wiadukt w Stalowej Woli.

Nim przystąpiono do przeciskania pod to-
rami wykonanej na miejscu żelbetowej obudo-
wy – ramy tunelu, ułożono żelbetową płytę pro-
wadzącą, z poduszkami ślizgowymi, po której 
przesuwano tunel. Od góry wykonano masyw-
ny ruszt stropowy z rur stalowych, zabezpiecza-
jący prace przy tunelu jak i podtrzymujący tory 
kolejowe dla zapewnienia bezpiecznego ruchu 
pociągów, które w okresie budowy przejeżdżały 
z ograniczoną prędkością.

Na czoło ramy obudowy tunelu zamonto-
wano stalową głowicę skrawająco - urabiającą, 
wykonaną z belek stalowych użebrowanych, 
jako element techniki przecisków hydraulicz-
nych. Wewnątrz przesuwanego tunelu- ramy 
mały ciągnik gąsienicowy - ładowarka, wybie-

rała ziemię spod tej głowicy. Równomierny 
przesuw ramy- tunelu zapewniało sześć si-
łowników hydraulicznych, o ciśnieniu robo-
czym 250-500 atm. Przeciskanie jednej części 
tunelu (skrzynki) trwało pięć dni.

Natomiast w nasypie pod ulicą Mielczar-
skiego obudowę tunelu wykonano tradycyj-
ną metodą wybierania ziemi i wylewania na 
mokro, w dwóch etapach do połowy jezdni. 
Stąd ruch na tej ulicy był utrzymany prze-
miennie na jednym pasie. 

- Inwestycja o wartości ok. 5,2 mln. 
obejmowała dwa tunele skrzynkowe o wy-
miarach 6 x 3 m – pod torami kolejowymi 
do Krakowa długości 22 m, oraz tunel pod 
ulicą Mielczarskiego długości 15 m. Pomię-
dzy nasypami ścieżka i chodnik została wy-
budowana na otwartej przestrzeni. Zabez-
pieczeniem przejścia od strony nasypów, są 
ściany ze stalowych grodzic i wzmocnienia 
żelbetowe, przed ewentualnym obsunięciem 
się ziemi.

Podwieszony!
- Po tylu latach spędzonych na budo-

wach przeróżnych mostów, po opuszczeniu 
Sandomierza, chciałbym robić coś nowe-
go. Wprawdzie w Puławach budowałem 
pierwszy o takiej rozpiętości most łukowy 
w kraju. W Sandomierzu przyłożyłem rękę 
do powstania obiektu nowoczesnego, ale o 
technologii znanej od dawna. bo już dziesięć 
lat temu pod Toruniem powstał podobny 
most, KPRM budował takie mosty na Od-
rze. Jest tylko kwestia organizacji budowy, 
koordynacji prac, wiedzy praktycznej. Bo 
„nawisówka” jest bardzo fajną metodą, nie 
wymaga rusztowań, pośrednich podpór, jest 
szybsza w wykonaniu. Co dalej? Marzy mi 
się most podwieszony lub wiszący. Taki pro-
jekt by mnie zainteresował – tak mówił w le-
cie Jacek Młynarczyk, kielecki mostowiec.

Okazuje się, że marzenie się spełni. Być 
może już pod koniec grudnia, jeszcze przed 
zakończeniem prac w Sandomierzu, pan Ja-
cek trafi do Przemyśla, gdzie rozpoczęły się 
prace przy budowie mostu podwieszonego. 
Pylon ma mieć 60 metrów wysokości, kon-
strukcja stalowa, z płytą żelbetową, drogi do-
jazdowe, z jednej strony jezdnia mostu prze-
chodzi w estakadę dwujezdniową.

- Do końca przyszłego roku most ma być 
zrobiony. Roboty już trwają, wykonane są 
pale na przyczółku a także pod pylon. Pra-
cami kieruje Piotr Chciuk, kierownik robót 
w Sandomierzu, który pracował ze mną 
przy moście w Puławach.

Mogą się nauczyć
Na budowie Galerii Korona bywają stu-

denci poliechniki. Czego się mogą nauczyć? 
– Przede wszystkim organizacji budowy, 
poznania technologii wykonania – w tym 
przypadku – ścian szczelinowych i palowa-
nia. Trudno na uczelni wszystko wyjaśnić, 
natomiast obejrzenie prac jest najlepszym 
uzupełnieniem wykładów -stwierdził dziekan 
prof. Jerzy Piotrowski, którego spotkaliśmy na 
budowie. -Cieszy fakt, iż firma SPS przyjmu-
je studentów na praktyk i bieżące wizyty, bo 
jest to też okazja poznania młodych ludzi 
i późniejszego pozyskania pracowników.
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Uczelnie gonią za …studentami?
- Przez osiem lat pracy na uczelni widzia-

łem, jak poziom nauczania rozmija się z ocze-
kiwaniami firm, biur projektowych. Począt-
kiem marazmu był wówczas niższy stopień 
przygotowania absolwentów szkół średnich. 
Uczelnie moim zdaniem bardziej nastawiają 
się na zwiększenie liczebności studiujących, 
bo to pozwala na sięganie po fundusze unij-
ne. Na dydaktykę nie ma za dużo czasu.

- Wyjście? Na uczelnie należy zapraszać 
ludzi z doświadczeniem zawodowym w bu-
downictwie, autorytety budowlane. Podjąć 
współpracę z firmami, wprowadzić praktyki 
studenckie. Chętnie przyjmuję w firmie 4-6 
studentów, nawet z Gliwic się zgłaszają,ale to 
musi być organizacyjnie załatwione przez re-

sort i uczelnie. Jak potrzeba to robię odczyty, 
prelekcje, prezentacje, bo to mamy w zakre-
sie obowiązków, jako sprzedawcy świetnego 
oprogramowania dla architektów.

- Miałem zajęcia na dwóch kierunkach, 
ale często przychodzili studenci z innych 
specjalności, czy mogą w nich uczestniczyć. 
Grupa studentów z „konstrukcyjnego” napi-
sała do dziekana, by „mój” przedmiot mogli 
mieć w programie swych studiów. Uczyłem 
ich tego, co im się później może przydać w 
pracy, np. w biurze projektów, m.in. w zakre-
sie komputerowych technik w budownic-
twie. Otrzymywali wiedzę bardzo konkretną 
– twierdzi Artur Polakowski, szef kieleckiej 
firmy „Canea”

Wieluński 
Park Wodny

Niewielkie miasto podejmuje się inwesty-
cji pełniącej rolę nie tylko lokalnego obiektu 
kultury fizycznej, ale stanowiącego także 
atrakcję rekreacyjną dla turystów odwiedza-
jących region.

Projektanci nie tworzą kolejnego stan-
dardowego basenu za kilkanaście milionów 
złotych, ale atrakcyjny architektonicznie, 
urozmaicony kompleks rekreacyjny.

- Kubaturowy obiekt całoroczny, w hali 
basenowej niecka sportowa, baseny rekre-
acyjne, szeroki zestaw atrakcji wodnych z ze-
społem odnowy biologicznej. Na zewnątrz 
kompleks basenów, o powierzchni lustra 
wody ponad 1500 m2.. Wszystko otoczone 
zielenią, uatrakcyjnione zespołem fontan, 
z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjny-
mi, w tym ścianą wspinaczkową, boiskami 
do gier. Nowością jest bar na wodzie dla 
osób pływających - w skrócie charakteryzuje 
obiekt Robert Muszyński, prezes kieleckiej 
spółki ARCAD, zajmującej się projektowa-
niem obiektów z tzw. górnej półki.

Zlecenie z Wielunia kielczanie otrzymali 
z „wolnej ręki” do negocjacji, jako zwycię-
stwo w konkursie. Skutecznie założyli, że 
nawet w 20-tysiecznym mieście, można 
budować atrakcyjne, wybijające się ponad 
przeciętność obiekty. Trafili na rozsądnych 
i gospodarnych samorządowców, którzy za 
30 mln. w 2011 oddadzą do użytku istną pe-
rełkę. Z kolektorami słonecznym, pompami 
ciepła i przyszłą możliwością podłączenia 
instalacji basenowych do wymagających do-
datkowego unijnego dofinansowania źródeł 
geotermalnych pod Wieluniem.

Warto zapamiętać tę inwestycję, i w przy-
szłym roku odwiedzić miasto, do którego 
od 2009 zdążają najlepsze zespoły siatkarzy 
z kraju, by grać z miejscowym Pamapolem.

Wytapiacz, siatkarz, budowlaniec
Co się zmieniło od tamtych czasów?
W tzw. PRL budowało się dużo więcej, 

przykładem był Instal, w którym równocześnie 
prowadziliśmy 150 budów w różnych regio-
nach Polski! Z półtora tysięcznej załogi, w la-
tach 1988-91, pięćset osób pracowało na tzw. 
eksporcie poza granicami kraju. To budowa-
nie było jednak wolniejsze, inwestycje ciągnęły 
się dwa, trzy lata, sieć w Radomiu powstawa-
ła cztery lata. Tempo robót było dużo niższe. 
Obecnie technologie oraz materiały w branży 
instalacyjnej są niewiarygodnie nowoczesne, 
pozwalające na szybkie wykonywanie inwe-
stycji. Niektóre urządzenia jak kotły są dostar-
czane na budowę gotowe. Dawniej spawano je 
i montowano na placu, m.in. w ciepłowni na 
Gruchawce. Wówczas też grzejniki rurowe ro-
biliśmy na budowach, a żeliwne żeberka mon-
towaliśmy w kompletne grzejniki.

Obiekty też?
Hale produkcyjne lub magazynowe po-

wstawały w cyklu dwuletnim, teraz taki obiekt 
robi się z gotowych elementów i  ścian w sześć 
miesięcy. Na budowach obecnie nie ma mate-
riałów, magazynów, stanowisk poligonowych. 
Coraz mniej wykonuje się na budowach zbro-
jeń. Nikt nie sprawa konstrukcji, są tylko ele-
menty montażowe i prefabrykaty. To wszystko 
dowożone na czas, montowane przez wyspe-
cjalizowane ekipy lub firmy. Włącznie z beto-
nem, który trafia na budowę w betonowozach 
i poprzez pompy wylewany jest w szalunki. 
Szkoda jednak, że coraz mniej się buduje.

Nic nie zostało z dawnych lat?
Mimo szalonego postępu, nie można zapomi-

nać o znakomitych pracownikach, byli to świetni 

fachowcy, lepiej wykształceni, potrafili wszystko 
zrobić, mimo gorszego oprzyrządowania. Szko-
ły zawodowe, szczególnie przyzakładowe, lepiej 
przygotowywały pracowników, trafniejsze były 
formy zajęć praktycznych w firmach i na budo-
wach. Teraz jest gorzej, młody człowiek dopiero 
na budowie się uczy. Nie każdy to wytrzymuje, 
odchodzą od budownictwa. Mam szczęście, że 
w mojej firmie pracuje kilku dawnych fachow-
ców. Co będzie jak odejdą na emerytury?

Stanisław Knapczyk, ukończył w 1974 z wy-
nikiem bardzo dobrym technologię aparatury 
przemysłowej i chemicznej na wydziale me-
chanicznym Politechniki Krakowskiej. Pra-
cował w Hucie im.Lenina jako wytapiacz na 
wielkim piecu, inspektor nadzoru. W 1980 
przeniósł się do Kielc, pracował w Chema-
rze, później w Instalu, przez trzy lata był kie-
rownikiem kontraktu na budowie smoleńskiej 
elektrowni atomowej w Diesnogorsku, wresz-
cie dyrektorem Instalu. Założył prywatną 
firmę instalacyjną Agabud, w której do dziś 
prezesuje. Ma uprawnienia budowlane, ener-
getyczne instalacyjne i dozorowe, gazowe. 
Jest członkiem Świętokrzyskiej Izby.
Były siatkarz krakowskiego AZS i I-ligowego 
Hutnika, czołowego zespołu w kraju, dwa se-
zony zaliczył w Stali Nysa, obecnie kibic kie-
leckiego Farta.
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Bankruci!
„Rzeczpospolita” podaje, że w pierwszym 

półroczu tego roku zbankrutowało dwa razy 
więcej firm budowlanych niż rok temu. We-
dług gazety, coraz więcej spółek ma proble-
my z regulowaniem należności i coraz mniej 
transakcji jest spłacanych w terminie.

W pierwszym półroczu upadłość  
ogłaszały nie tylko firmy wykonaw-
cze czy wykończeniowe, ale też kilku 
deweloperów oraz producenci i dys-
trybutorzy materiałów budowlanych. 
Spółki te zatrudniały łącznie ponad trzy ty-
siące osób. Sytuacja ta najczęściej dotyczy-
ła przedsiębiorców ze Śląska i Małopolski. 

Dziennik - powołując się na ekspertów - pro-
gnozuje, że duża część firm, które teraz mają 
problemy, upadnie ze względu na rosnącą 
konkurencję spółek z Chin, Włoch, Hiszpa-
nii czy Litwy, które chcąc wejść na nasz ry-
nek zaniżają ceny.

Gazeta powołując się na ekspertów pisze, 
że jeśli dodać do tego spółki pracujące na 
rzecz budownictwa i wyspecjalizowane fir-
my instalacyjne, to okazuje się, że upadłość 
ogłosiło ponad dziewięćdziesiąt przedsię-
biorstw zatrudniających łącznie pięć i pół 
tysiąca pracowników. Jako przyczyny takiego 
stanu rzeczy dziennik wymienia brak popytu 
na rynku mieszkaniowym i wydłużone okre-
sy płatności, powodujące utratę płynności 
finansowej wielu przedsiębiorstw.

Nowe hale targowe

Kosztem 35 mln. wybudowano nową hale 
wystawową na terenie Targów Kielce. Stalowa 
konstrukcja hali została w pełni oszklona o łu-
kowatym dachu, samoodśnieżającym się. We-
wnątrz hali klimatyzowanej jest powierzchnia 
ekspozycyjna oraz dwa moduły na antresoli, 
a w  nich restauracja i sala konferencyjna, do 
których prowadzą ruchome schody.

Na salon przemysłu obronnego oddano 
także do użytku nową halę, wybudowaną 
(za 8,6 mln) w miejsce spalonej przed rokiem.

Blok operacyjny w skarżyskim szpitalu, 
podobny obiekt powstaje w szpitalu staszow-
skim, rozbudowany ostatnio szpital w Pro-
szowicach. W listopadzie pracownicy kielec-
kiej spółki Condite weszli na plac budowy 
centralnej izby przyjęć wraz z oddziałem na 
72 łóżka w szpitalu im.Leszczyńskiego w 
Katowicach. Wygrany ostatnio przetarg na 
rozbudowę i remont oddziałów szpitala Cen-
trum Matki Polki w Łodzi.

- Istotnie, stajemy się specjalistami od 
budowy i modernizacji obiektów służby 
zdrowia. Mamy sprawdzone procedury wy-

konywania robót w takich obiektach, a po-
nieważ dotychczas zrealizowane inwestycje 
zostały wysoko ocenione, więc nie zaskakują 
nas coraz liczniejsze zlecenia –mówi Andrzej 
Łęczyński, dyrektor Condite.

Drugą specjalnością stają się obiekty uczel-
niane. W Łodzi ekipy kieleckiej spółki moder-
nizują wydział fizyki uniwersytetu. W Lublinie 
po wyburzeniu starych budynków, Condite 
stawia dla Uniwersytetu Przyrodniczego cen-
trum innowacyjno –wdrożeniowe technik i 
technologii inżynierii rolniczej. Będą to dwa 
duże budynki, wartość inwestycji ok. 44 mln. 

…szpitalami stoi

Wyróżnienie dla Condite 
W tradycyjnym ogólnopolskim konkursie 

„Modernizacja roku”, kielecka firma Condite 
otrzymała wyróżnienie za wykonanie adapta-
cji oraz rozbudowy dawnego biurowca „związ-
kowego” dla potrzeb centrum konferencyjno 
- hotelowego DAL w Kielcach. W uzasadnie-
niu podkreślono także pomysł projektantów 
- udaną próbę pomniejszenia sylwetki dawne-
go biurowca górującego nad centrum Kielc, 
poprzez obudowanie go niższymi obiektami 
oraz przeszklenie górnej jego części.

- Komisja konkursowa, która zapozna-
wała się z tą inwestycją, podkreśliła rolę jaką 
spełnia obiekt w unowocześnieniu tej części 
miasta, doskonałe wykonanie prac jak i ich 
przyspieszenie, dzięki czemu inwestor otrzy-
mał o miesiąc wcześniej obiekt do użytku. Cie-
szy nas to kolejne wysokie uznanie dla naszej 
pracy – mówi Paweł Sęk, kierownik budowy 
centrum DAL, który na Zamku Królewskim w 
Warszawie, odbierał wyróżnienie dla firmy.

Do konkursu zgłoszono 802 inwestycje 
z całego kraju, do finałowego etapu zakwali-
fikowano 78, 13 zostało nagrodzonych i tyle 
samo wyróżnionych.

Przypominamy, ze spółka Condite otrzy-
mała wcześniej nagrodę „Modernizacja roku” 
oraz dwie nagrody „Budowa roku”. Jak na fir-
mę funkcjonującą cztery lata, sukcesy spore. 

Domy z gliny
Domy z gliny, pomieszanej ze słomą uzna-

wane były przez lata za przestarzały materiał, 
jednocześnie oznakę biedy i prostactwa. Tym-
czasem materiały te powracają. Rośnie lawino-
wo liczba budujących ekologiczne domy. Są 
one tańsze, energooszczędne, ciepłe i  zdrowe.

Technologia jest prosta, drewniana kon-
strukcja, wypełniona słomą i obłożona z ze-
wnątrz i wewnątrz gliną. Tak postawiony 
ściany nie potrzebują ocieplenia. Domy są 
2,5 razy cieplejsze niż budowane tradycyjny-
mi metodami - ocieplane styropianem.

Na takich glinianych tynkach nie poja-
wiają się grzyby ani pleśnie. Alergicy w ta-
kich obiektach czują się ponoć bardzo do-
brze, bo na glinianych tynkach nie osadza 
się kurz. Z tzw. prozdrowotnych cech, glina 
utrzymuje jednocześnie przyjazną ludziom 
wilgotność w pomieszczeniu.

W naszym regionie jest zakład budujący 
takie domy, strawbale, w których konstruk-
cja drewniana wypełniona kostkami słomy 
może być tynkowana gliną, szpachla gip-
sową lub wapienną. Jest też firma budująca 
domy – kilkukondygnacyjne kamienice 
z drewna, wysyłająca swe elementy i kon-
strukcje do krajów zachodnich. Chętnych 
nie brakuje.

NoWości
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Z Jasia zrobić fachowca…
Po transformacji, mamy przeważającą 

ilość firm prywatnych. Żeby przyjąć Jasia 
na praktykę, potrzebny jest instruktor przy-
uczony do opieki nad nim. Koszt zatrudnie-
nia kto pokryje? 

Zasób wiedzy wyniesionej ze szkoły, np. 
z branży instalacyjnej, jest prawie zerowy. 
Jasiu może malować rury, pomagać i poda-
wać materiały i elementy, samodzielnie nic 
nie zrobi. 

Dawniej uczniowie mieli dwa miesiące 
praktyki – pracowali pod okiem opiekuna - 
na budowie, to się sporo nauczyli.

Technicy? Do bezpośredniego wykonywa-
nia prac nie, bo są montażyści, instalatorzy, 
jako kierownik robót lub budowy mógłby być, 
ale musi mieć uprawnienia, a tych nie może 
dostać. Kropka. Przedtem mieli uprawnienia. 
Komu to przeszkadzało. Teraz technicy z 30, 
40 -letnią praktyką są znakomitymi fachow-
cami, ale uprawnień pełnych nie dostaną. Czy 
to nie kpina? Dlatego w branży pracują eme-
ryci z uprawnieniami, bo którego magistra 
inżyniera pociągnie etos instalacji? 

Na dodatek Janek po wyjściu z uczelni, 
nie jest przygotowany do pracy, po co się ma 

stresować, idzie do biura, a nawet do mar-
ketów. Bo nawet po dwóch latach pracy ko-
niecznej do złożenia papierów na egzamin 
na uprawnienia, on nadal jest kiepski w te-
macie budowania.

Gdyby jeszcze Janek po otrzymaniu dy-
plomu inżyniera (zwykłego – inaczej I stop-
nia), mógł otrzymać uprawnienia budowlane, 
można byłoby liczyć na nowych pracowników. 
Ale ich nie dostanie, musi mieć mgr!

Przy takiej polityce kadrowej państwa, 
dojdzie do szalonego braku pracowników 
z uprawnieniami! Już w przyszłym roku, 
kiedy od maja Niemcy otworzą swe grani-
ce dla pracowników, w tym budowlanych 
z Polski!

Zadanie pogodzenia tych, na pierwszy rzut 
oka wykluczających się definicji stawiają inwe-
storzy przed projektantami kieleckiej spółki 
ARCAD. Tak właśnie było ze stołecznymi zle-
ceniami, gdy projektowano przebudowę wie-
lofunkcyjnego obiektu trybuny środkowej na 
Służewieckich Torach Wyścigowych, które są 
na liście chronionych zabytków.

- Intencją inwestora była modernizacja 
obiektu, tak by pełnił swe dotychczasowe, histo-
ryczne już zadania, ale także stał się magnesem 
przyciągającym wydarzenia kulturalne, zawie-
rał funkcje komercyjne i stał się źródłem real-
nych dochodów, kompensujących poniesione 
wydatki. Pomimo rygorystycznego programu 
konserwatorskiego, projektanci uzyskali między 
innymi dużą, w pełni wyposażoną powierzch-
nię do ekspozycji, wystaw i galerii. Obiekt za-
opatrzono w najnowocześniejsze instalacje 
i urządzenia, a za niekonwencjonalny system 
ogrzewania otrzymaliśmy nagrodę w kategorii 
technicznych innowacji na Targach Poznań-
skich. Pracy było sporo, bo każdy projektowany 
element wymagał zgody biura konserwatora 
zabytków. Udało się – mówi z zadowoleniem 
Robert Muszyński szef kieleckiej pracowni.

Konstrukcja starego przekrycia o bardzo. 
dużych wysięgach wsporników, licząca blisko 

Zabytek i nowoczesność
sto lat, została wzmocniona taśmami z włókien 
węglowych, by dach mógł nadal bezpiecznie 
chronić obiekt. Użyto najnowszych technolo-
gii, bo przedsięwzięcie było odpowiedzialne 
i bardzo niebezpieczne.

I już tylko nowoczesność, która nieprędko 
mamy nadzieję, stanie się zabytkiem: ARCAD 
Kielce na zlecenie skandynawskiego inwestora 
przygotował projekt warszawskiego komplek-
su biurowego Tower Terraces. Powierzchnia 
użytkowa 28 tysięcy m2 zawarta jest w czte-
rech zróżnicowanych wysokościowo wieżach. 
Ciekawostką są zaprojektowane na różnych 
poziomach łączniki, o widocznej, eksponowa-
nej konstrukcji, pełniące funkcje powierzchni 
biurowej, komunikacyjne i rekreacyjne, archi-
tektonicznie przypominające wiszące ogrody, 
niektóre pozwalające podziwiać panoramę sto-
licy z wysokości 55m.

Wizytówką techniczną biura projektów 
i potencjalnego generalnego wykonawcy będą 
3 kondygnacje podziemne, wykonane ze ścian 
szczelinowych metodą podstropową, prze-
znaczone na parkingi, tak przecież niezbędne 
dla kompletnego funkcjonalnie obiektu w ru-
chliwym centrum biurowym Warszawy, jakim 
stała się przez lata ul. Postępu i jej najbliższe 
okolice.

Ile za projekt?
Koszt projektu powinien wynosić do 10 

proc wartości całego obiektu budowlanego, 
a projekt wykonawczy zależnie od stopnia 
trudności, powinien kosztować 3- 5 proc. 

Jak uzyskać taką cenę obu opracowań? 
W obecnej rzeczywistości, przy słynnych 
wojenkach środowiska projektantów i sto-
sowaniu dumpingowych cen, przy dominu-
jącej roli inwestora, wynagrodzenie jest dużo 
mniejsze. Dochodzi do paradoksów, star-
tujące we wszystkich lokalnych przetargach 
biura lub pracownie projektowe (nikomu 
nie znane) oferują 1/3 lub ¼ kwoty przetar-
gowej! Parodia! Czy za takie ceny inwestorzy 
otrzymują poprawnie wykonane i sprawdzo-
ne projekty?

Wiele środowisk w kraju proponuje 
ustalenie dla całego kraju kosztów projek-
tów. W naszym regionie niezadowolenie 
projektantów jest spore, sugeruje się różne 
rozwiązania. Jednym z nich ma być wpro-
wadzenie zasady, że cena przetargowa po-
winna być wartością zaliczkową, a końcowe 
rozliczenie kosztu powinno nastąpić po wy-
konaniu zadania. 

- To byłoby sprawiedliwe. Nie cena z kosz-
torysu inwestorskiego, bo można byłoby to 
naciągać dowolnie, a realna wartość inwesty-
cji powinna być wyznacznikiem kosztu wy-
konania projektu.

Na to nie zgodzą się inwestorzy, bo który 
będzie chciał zapłacić sto tysięcy za projekt 
obiektu czy drogi wartej milion złotych? 
Natomiast można byłoby ustalić najniższy 
wskaźnik procentowy, zapewniający opła-
calność wykonania projektu. Inaczej nie-
którzy projektanci nadal będą „chodzić” na 
skróty kosztowe i wykonywać niedopraco-
wane projekty, niekiedy z kardynalnymi 
błędami.
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Na budoWiE

Szara strefa i takież też stosunki, szczegól- �
nie na budowach prywatnych inwestorów. 
Pan inwestor uważa, że on wszystko może, 
jego polecenia są święte i do natychmiasto-
wej realizacji. Nie zgadzasz się na ludzi pracu-
jących na czarno i przysłanych przez inwesto-
ra, to cię nie ma na budowie.

Państwo Architekci też wpadli w pogoń  �
za złotówką (oczywiście nie wszyscy) i bra-
kuje im czasu i chęci do solidnego projektu. - 
Pan to poprawi kierowniku. Nie mam czasu, 
albo już nie mogę z tym inwestorem gadać. 
- A ja mam mieć czas, ochotę i nadstawiać 
tyłek? Za co?

Dlaczego mój szef naciska na oszczędza- �
nie? Bo kiepski przedmiar robót, ułomności 
projektu sprawiają, że trzeba robić dodatko-
we nie przewidziane prace, a szef w obawie 
o kolejne zlecenia, boi się otwarcie walczyć 
ze zleceniodawcą o dodatkowe pieniądze.

 Za dużo papierów! Toniemy w kwitach,  �
jak się trafi inwestycja dofinansowana z unij-
nych funduszy, to już tragedia kompletna. 
Zamiast na budowie, jestem w biurze lub 
kontenerze. Na uwagę, że musze siedzieć do 
późnego wieczoru, szef proponuje, bym so-
bie przytaszczył telewizor do kontenera. Bo 
osoby do pomocy nie dostane, bo... - Wie pan 
kolego, kontrakt jest na linii strzału - lekka 
górka lub spora wpadka. Musimy ciąć kosz-
ty.

Ludzie są przemęczeni, pracują całymi  �
dniami, bo projektant, bo inwestor, bo ktoś 
tam, jeszcze coś zawalił, a termin się zbliża, 
no to jeszcze w sobotę. Dlaczego my za tych 
łajzów mamy ponosić ciężary?

Na dużej budowie miałem projektanta,  �
który nie za solidnie zrobił dokumentację. Jak 
przyjeżdżał na wezwanie przepraszał, zgadzał 
się na wszystko, byle za niego poprawić.- Bo 
jak wyjdzie na zewnątrz on straci opinię. Jego 
spec od instalacji grzewczych i wentylacyj-
nych, młody projektant, wręcz mizdrzył się, 
by nie robić rozróby. - Wie pan, teraz trudno 
znaleźć kogoś do weryfikacji i sprawdzania 
projektów, a zleceń jest tyle, że trudno wyko-
nać w zadeklarowanym terminie.

Na budowach są potrzebni ludzie z wie- �
dzą oraz predyspozycjami psychofizycznymi. 

Do obowiązków  
kierownika należy…
To cytat z prawa budowlanego, na myśl którego, kierownicy budów wpa-
dają często w nerwy. Bo niby odpowiadają za wszystko, a nie mają żadnych 
praw. Oto kolejne opinie kierowników o swej doli zawodowej.

Uważam, że wykształcenie nie ma większego 
znaczenia, technik budowlany może równie 
dobrze pokierować robotami, niż inżynier.

Bolą mnie narzekania na inżynierów, ale  �
twierdzę, że są słuszne. Mnie się udało, bo 
ojciec załatwił u znajomego prezesa, że mia-
łem przez dwa lata praktyki wakacyjne na 
budowach. W ciągu semestrów wpadałem 
na dzień lub dwa w miesiącu na budowy, od 
rana do wieczora. Poznałem życie na budo-
wie, problemy kierowników i majstrów, usły-
szałem wiele wspomnień i przestróg. Dlate-
go studenci powinni być uczeni w większym 
stopniu zagadnień technicznych wykonywa-
nia i odbioru robót, praktycznego zastosowa-
nia wiedzy teoretycznej. Przecież to można 
zrobić na każdej budowie.

Dokumentacja? To makulatura, często  �
wykonywana zza biurka bez dobrej weryfi-
kacji w terenie i inwentaryzacji. Nie raz wstyd 
krytycznie oceniać, ale trzeba, szczególnie jak 
się taki facet rzuca. Na wszystko projektant 
ma przygotowana odpowiedź: – chce się 
panu rozrabiać? Był taki co prosił mnie o po-
prawienie, a później leciał do inwestora z ra-
chunkiem za poprawkę…

Kilka budów? Chyba można, sam prowa- �
dziłem trzy, ale w jednym mieście. Na każdej 
miałem swojego fachowego szefa robót, któ-
ry pilnował budowy od rana do zmroku. Nie 
jest to takie złe, można lepiej wykorzystać fa-
chowców, zastój na jednej pozwała przenieść 
pracowników na drugą, łatwiej podrzucić 
sprzęt na kilka godzin, bo tam jest potrzebny. 
Korzystniejsze ceny można uzyskać od do-
stawców materiałów przy łączeniu potrzeb 
trzech placów budów.

Miałem do czynienia z wysoko tytuło- �
wanymi urzędnikami na budowie. Niekiedy 
jest ich za dużo, kierownik musi im zapewnić 
obsługę, wyposażenie, pomieszczenia, a przy 
tym zwiększa się ilość narad, prezentacji, roz-
liczeń. Po co? Wystarczyłby jeden ale praw-
dziwy fachowiec do koordynacji i pomocy 
kierownikowi. Jak przychodziła kontrola to 
wszyscy uciekali na budowę lub dalej. Raz 
tylko miałem dyrektora kontraktu, który ro-
bił swoje, ale w razie kontroli, pyskował za 
mnie, nie pozwolił mi krzywdy zrobić.

Nowe pływalnie 
W ostatnich miesiącach zakończono bu-

dowę kilku atrakcyjnych pływalni i obiek-
tów sportowych. Wszystkie te obiekty mają 
nowoczesne rozwiązania, instalacje oraz 
oszczędne kolektory słoneczne do podgrze-
wania wody.

We Włoszczowe czynna jest pływalnia 
z basenami, zjeżdżalnią rurą, gabinetami 
odnowy biologicznej, łaźniami, pokojami 
noclegowymi i obszernym parkingiem. Wy-
konawcą była kielecka spółka Condite.

W Starachowicach oprócz tradycyjnego 
wyposażenia pływalni, jędrzejowski Kartel 
wybudował kręgielnię, patio wypoczynko-
we, kawiarnię.

W Kielcach oddano do użytku pływal-
nię na Barwinku, prawie identyczną jak rok 
wcześniej przy ul.Kujawskiej, wybudowane 
przez kielecki oddział Eiffage Budownictwo 
Mitex. Bez zjeżdżalni, z tradycyjnymi niecka-
mi betonowymi, trybunami na 100 miejsc.

Centrum sportowe w Sędziszowie wybu-
dowane przez jędrzejowski Kartel obejmuje 
pływalnię ze zjeżdżalnią, jaccuzi, dużą uni-
wersalną halę (z możliwością podzielenia jej 
kurtynami na trzy mniejsze) z widownią na 
400 osób, pokoje hotelowe, zastosowano też 
pompy ciepła.
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Jak szkolić? 
- Na budowach drogowych konieczni są 

technicy z ograniczonymi uprawnieniami 
budowlanymi, po dobrych szkołach i solid-
nej praktycy szkolnej. Mogą być zatrudnie-
ni jako pracownicy średniego personelu kie-
rowniczego – w roli majstrów, kierowników 
mniejszych odcinków robót, fachowców nad-
zoru nad takim robotami. Nie wiem dlacze-
go taką możliwość zlikwidowano kilka lat 
temu, to właśnie technicy byli podstawową 
grupą w budownictwie przez dziesiątki lat, 
to oni pobudowali wspólnie z nielicznymi 
inżynierami, wielkie inwestycje krajowe. 
Trzeba im zaufać i przywrócić jak najszyb-
ciej możliwość uzyskiwania uprawnień – 
twierdzi Waldemar Domżał, doświadczony 
budowlaniec, projektant, kierownik wielu 
budów polskich i rezydent – szef rynków bu-
dowlanych w krajach europejskich, specjali-
sta koordynacji i logistyki, obecnie dyrektor 
Oddziału Strabaga Polska SA w Kielcach. 

- Przecież inżynierowie wszystkiego nie 
załatwią, bo nie mogą, gdyż i tak są docią-
żeni niesamowicie obowiązkami. Wystarczy 
wspomnieć ogrom przerzucania papierów na 
inwestycjach dofinansowywanych z fundu-
szy europejskich. Tym bardziej, że po okresie 
kilkunastoletniego zastoju w inwestycjach, 
wyjazdach absolwentów politechnik do pra-
cy za granicą, brakuje inżynierów w wielu 
dziedzinach budownictwa. Zarówno na bu-
dowach, w nadzorze, projektowaniu.

- Dla szybszego przygotowania nowych 
fachowców, musi dojść do modyfikacji prze-
pisów, by inżynier po studiach I stopnia (bez 
magisterki)miał pełne uprawnienia budow-
lane. Obecna sytuacja z ograniczeniem 
uprawnień dla tych ludzi, jest absurdem, nie 
ma żadnych rozsądnych argumentów, by 
taki zapis utrzymywać. Mogę się zgodzić, 
by projektowaniem zajmowali się „pełni” 
inżynierowie, bo to kwestia koncepcji, wizji, 
planowania.

Jest także konieczność upraktycznienia 
programów studiów, poprzez laboratoria, 
poznawanie nowych technologii, w ciągłym 
powiązaniu z budową, praktycznym zdoby-
waniu wiedzy o organizacji budowy, zasa-
dach kierowania zespołami pracowniczymi, 
zarówno w trakcie semestru jak i w okresie 
wakacyjnym.

Dlaczego doświadczeni praktycy – wzo-
rem uczelni zagranicznych i niektórych kra-
jowych – nie są zapraszani na zajęcia ze 
studentami? Dlaczego studenci tak rzadko 
odwiedzają budowy dla zapoznania się z no-
wymi konstrukcjami i technologiami?

Bezrobocie nie grozi 
Mamy budować drogi, mieszkania, obiek-

ty użyteczności publicznej, a do tego po-
trzebni są nowi inżynierowie i technicy. Tym 
bardziej, że coraz więcej osób przechodzi na 
emerytury, więc absolwenci uczelni nie po-
winni obawiać się o znalezienie pracy.

- Obserwuję oferty zatrudnieniowe wy-
wieszone w wydziale, praktycznie wszyscy 
studenci ostatniego roku nie mając jesz-
cze dyplomów, już pracują. To samo jest 
z grupami seminaryjnymi, umawiam się ze 
studentami po południu, bo.. wcześniej pra-
cują. Wydaje mi się, że na razie absolwen-
tom nie grozi bezrobocie - twierdzi dr Stefan 
Szałkowski, z zakładu ekonomii i organizacji 
budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej.

Jednak zapowiedź rektora politechniki, 
prof. Stanisława Adamaczaka o nowych kie-
runkach i specjalnościach, o planowanym 
zwiększeniu liczby studentów do 12 tysięcy, 
wywołała niepokój, czy będzie dla nich praca. 

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo w bran-
ży budowlanej, wiele zależy od warunków 
stworzonych przez rząd, zarówno w zakresie 
koniunktury jak i funduszy przeznaczonych 
na inwestycje infrastrukturalne oraz miesz-
kania, bo te dziedziny decydują o pomyślno-
ści budownictwa.

- Oczywiście, nie wszystkich oferty za-
dowalają, bo część chciałaby mieć wygod-
ną pracę w Kielcach, w biurze przez osiem 
godzin, a nie na budowie, na której spędza 
się nawet 12 godzin, a tym bardziej gdy jest 
ona o 200 – 300 km oddalona od domu. 
I tu objawia się normalne zjawisko, wystę-
pujące od lat. Niektórzy z licznie podejmu-
jących studia, nie sprawdzają się na uczelni, 
mają braki z matematyki, fizyki, muszą 
uzupełniać tę wiedzę na dodatkowych zaję-
ciach organizowanych przez uczelnię. Inni 
natomiast opuszczają uczelnię bez wiedzy 
praktycznej …

Galeria wychodzi z ziemi
Prace na budowie Galerii Korona, której 

kubatura wyniesie pól miliona m3 ruszyły 
ostro z kopyta, trwają już wiele tygodni, tym-
czasem kielczanie nic nie widzą. Pytają co się 
tam dzieje za tymi parkanami.

- Przy bardzo trudnym i niestabilnym 
gruncie, musieliśmy wykonać specjalne posa-
dowienie obiektu. W podłożu, z którego wy-
wieziemy 140 tys.m3 ziemi, trzeba było umie-
ścić ponad tysiąc pali żelbetowych o długości 
12 metrów. Na całym obwodzie (blisko 1000 
m) działki przyszłego obiektu handlowe-
go, wykonano żelbetowe ściany szczelinowe 
o grubości 80 cm, dochodzące do głębokości 
19 m. Zabezpieczeniem ścian będą przypory 
ziemne oraz kotwy gruntowe. Ściany odcina-
ją wodę gruntową oraz stanowią część funda-
mentowania obiektu- mówi Tomasz Koniusz, 
dyrektor budowy z SPS Construction, gene-
ralnego wykonawcy obiektu.

Galeria będzie wznoszona w technolo-
gii monolitycznego żelbetu, wykonawcami 
będą ekipy SPS z pomocą specjalistycznych 
firm. Na przełomie roku przewidziane są 
pierwsze typowe roboty budowlane, Koniec 
prac przy konstrukcji galerii wyznaczono na 
grudzień 2011.

- Dotychczas prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, przy sprzyjającej pogo-
dzie, wykonano wiele robót bez komplikacji 
i opóźnień. Poprawnie i profesjonalnie prze-
biegają relacje z inwestorem, dla którego nie 
jest to pierwszy tak ogromny i skomplikowany 
obiekt. Kilka razy przyjmowaliśmy na budo-
wie grupy studentów z politechniki, którzy 
mieli okazję poznać w praktyce technologię 
posadowienia obiektu z wykorzystaniem na 
taką skalę palowania i wykonywania ścian 
szczelinowych – poinformował Grzegorz Gła-
sek, prezes zarządu SPS Construction.

pRobLEmy
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Ten dramatyczny obraz wydawał się nie-
realny, jednak rozmowy z fachowcami utwier-
dziły nas w tym przekonaniu.

- Już teraz brakuje zleceń, maleją obroty 
firm, ilość kontraktów zmalała o połowę. Jak 
mam być podwykonawcą firm z górnej kra-
jowej półki, to stawiane są takie drakońskie 
warunki, że lepiej ich nie przyjmować, by 
do tego nie dokładać. Chyba, że generalne-
mu nagle coś się wali, ktoś uciekł z budowy, 
lecą terminy, więc prośby o przyjęcie robót 
poparte są wyższą stawką.

Inną formą wykańczania- przez sławy 
budownictwa - jest sięganie po warunki płat-
ności. Miesiąc czasu na sprawdzenie proto-
kołu odbioru wykonania robót, miesiąc na 
akceptację faktury, to jeszcze można byłoby 
wytrzymać. 

- Ale jest trzeci warunek – firma płaci, 
wykonuje przelewy - raz na trzy miesiące. 
Jeśli np. 4 dnia miesiąca zatwierdziła fak-
turę, a  płaci dzień wcześniej, 3 dnia w tym 
miesiącu, to muszę czekać na pieniądze trzy 
miesiące!! W skrajnym przypadku można 
dostać gotówkę po pięciu miesiącach! Jak 
firma to wytrzyma? Przy zysku 2-3 proc, 
pięć to już sukces! Idiotyzm. Kto się tym 
zajmie? PIIB? 

Kaucje gwarancyjne zabierane w gotów-
ce? Pięć procent należności, czyli zysk pod-
wykonawcy, zatrzymywany jest przez inwe-
stora na trzy lata. Po co? Co ciekawsze, nie 
traci na tym generalny, bo to co jemu inwe-
stor zabierze, to zyska od podwykonawców. 
To jest rozkładanie firm. Kto to uporządkuje? 
Kto zlikwiduje kaucje, dlaczego nie można 
stosować gwarancji bankowych?

Każdy wykonawca jest zainteresowany 
usunięciem usterki, bo to jest w jego intere-
sie. Usterka kosztuje tysiąc, dwa, może trzy, 
a kaucja zatrzymana wynosi 120 tysięcy! 
Często nie można tej kaucji wyciągnąć, trze-
ba się sądzić! Musiałem zapłacić za mate-
riały, transport, pracowników, a pieniędzy 
nie ma.

Wprawdzie poprawka w przepisach, 
art.47 pozwala poskarżyć się do inwestora, 

RyNEk

Średnie  
będą upadać…

że główny wykonawca nie płaci podwyko-
nawcom, ale gdzie się można poskarżyć na 
inwestora i generalnego o kaucje? Gdzie? 
W sądzie? Dwa, trzy lata bieganiny.

- Jak by tego było mało, w trakcie realiza-
cji robót zabiera się 5 proc.w ramach kaucji 
należytego wykonania umowy, forsa zwra-
cana jest po zakończeniu prac, po odbio-
rze. Czyli w trakcie wykonywania umowy, 
bezpośredniemu wykonawcy zabiera się 10 
proc. należności. A generalni mają się do-
brze, im w to graj…

Wszelkie zabezpieczenia powinny być 
dokonywane przez firmy ubezpieczenio-
we, a kaucja należytego wykonania umowy 
powinna być natychmiast zniesiona. To jest 
nonsens. Jak nie wykona poprawnie umowy, 
to inwestor nie podpisze odbioru robót. Po 
30 latach kierowania firmą, nie miałem przy-
padku kary za nie usunięcie usterek. Trzeba 
też zmienić teksty umów pomiędzy inwesto-
rem a generalnym jak i generalnym a podwy-
konawcami.

- To jest żerowanie na wykonawcach. 
Nawet po trzech latach nie chcą zwracać 
kaucji. Są takie wycwanione firmy. - Bo in-
westor im nie zwrócił pieniędzy - tłumaczą 
w sądzie! Przyznano mi rację. A sędzina 
mówi: proszę pana, nie słyszałam, by firma 
ta komuś bez wyroku sądowego zapłaciła. 
Odwołanie i sprawa ciągnie się dwa lata.

Odmowa podpisania dokumentacji 
odbioru robót i obiektu. Bez tego nie moż-
na nawet iść do sądu. Inwestor może sobie 
robić co chce. 

Czy w takiej sytuacji twierdzenie, że 
budownictwo jest korupcjogenną dzie-
dziną gospodarki, nie jest słuszne? Co się 
dzieje z robotami ziemnymi? Z kruszy-
wami na podbudowy dróg? Przykład jed-
nej z autostrad pokazany w telewizji jest 
odosobniony?

Najbardziej bity jest bezpośredni wy-
konawca, ten mały, bo to on ponosi koszty 
wyścigu „tuzów” po zlecenia i wygrywanie 
przetargów, walki o najniższą cenę kosztem 
„roboli”- małych firm…

Firmy średnie w branży instalacyjnej, liczące 20-50 pracowników, będą upa-
dać. W ciągu kilku lat, tuzy przejmując generalne wykonawstwo obiektów, 
stłamszą je, pozostanie kilka, które będą wykorzystywane do cna. Za grosze. Na uroczyste otwarcie salonu Viessmanna, 

do kieleckiej firmy rodzinnej Marka i Andrzeja 
Wójcickich przyjechało liczne grono przed-
stawicieli firm współpracujących, stali klienci 
i reprezentanci środowiska budowlanego. Nie 
zabrakło też delegacji władz samorządowych.

- Cieszy nas, że w regionie świętokrzyskim 
powstał tak znakomity salon, z całodobowym 
serwisem technicznym, obszernym i dobrze 
zaopatrzonym magazynem wysokiego skła-
dowania. Tym bardziej,że Viessmann jest 
koncernem rodzinnym, który od lat z dużym 
powodzeniem współpracuje z kieleckim Mar-
cotermem, rodzinną firmą Wójcickich, będącą 
naszym oficjalnym przedstawicielem w tej czę-
ści kraju. Nie dziwię się więc, że tak jak i my, 
władze samorządowe województwa zaufały 
rodzinie Wójcickich przyznając dofinansowa-
nie z RPO do budowy salonu – powiedział Ro-
land Krause, prezes Viessmann Polska.

Było więc tradycyjne przecięcie wstęgi, 
poświęcenie nowej inwestycji przez księdza 
kieleckiej parafii, zwiedzenie salonu i zaplecza 
technicznego. Goście z Viessmana nie przyje-
chali z pustymi rękoma, prezes R.Krause prze-
kazał Markowi Wójcickiemu osiem głównych 
zasad funkcjonowania koncernu - najwyższa 
jakość, innowacyjność, skuteczność, niezawod-
ność, międzynarodowy charakter, kompletny 
program, odpowiedzialność, uczciwość. Dyrek-
tor Marek Bednarz sprezentował okazałą księgę 
pamiątkową, by uczestniczący w uroczystym 
otwarciu mogli się wpisać do niej i tym samym 
otworzyć nowy rozdział w kronikach Marco-
termu. Firma Wójcickich otrzymała też nową 
licencję na salon Viessmanna.

- To nie wszystko, po uruchomieniu w ubie-
głym roku ośrodka szkoleniowego koło Stop-
nicy, w uzgodnieniu z Viessmannem, przy-
gotowujemy się do utworzenia w Kielcach 
szkoły dla przyszłych pracowników technicz-
nych w naszej branży – zapewnił Marek Wój-
cicki, założyciel przed 32 laty firmy Marcoterm.

Rodzinny salon  
Wójcickich
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- Wysiłek był ogromny, bowiem trafili-
śmy na kiepski okres dla krajowego budow-
nictwa, trzeba było nie tylko zapracować na 
utrzymanie biura, ale różnymi sposobami 
pozyskiwać zlecenia, by można było spłacać 
majątek. Nie brakowało wątpiących w po-
wodzenie przedsięwzięcia, bywały trudne 
momenty, ale z czasem ogromne zaangażo-
wanie i postępujące drobne sukcesy, scalały 
pracowników, którzy uwierzyli, że się nam 
to powiedzie – wspomina Kazimierz Gi-
nał, dyrektor oddziału.

Przydały się też dawne kontakty i refe-
rencje, bowiem kieleccy projektanci znani 
byli z doświadczenia i rzetelności. Mocną 
stroną projektantów było i jest wykony-
wanie komplementarnych projektów 
a także dokumentacji wielobranżowej dla 
obiektów architektonicznych. Wszystkie 
zgodnie z przyjętą polityką jakości i cer-
tyfikatami ISO. To pomagało zjednywać 
zleceniodawców, których szukali nie tyl-
ko w kraju ale i za granicami. Nie było in-

Doświadczenie i nowoczesność
W 1998 r. przystąpiono do prac nad zmianą organizacyjną firmy t.j. przekształce-
nia przedsiębiorstwa państwowego w pracowniczą spółkę akcyjną. Proces pry-
watyzacji zakończono 31 grudnia 2000 roku. 
Po trzydziestu latach projektowania sieci napowietrznych, urządzeń, stacji i roz-
dzielni energetycznych, oświetlenia ulic i placów, pracownicy Elektroprojekt  
o/Kielce postanowili skorzystać z okazji i kupić udziały, by po kilku latach stać 
się właścicielami biura projektowego.

westycji, więc penetrowali potrzeby firm 
energetycznych, dla których do dziś wy-
konują znaczącą ilość opracowań. 

- Wszyscy w biurze wzajemnie się wspie-
rali. Mnie przypadło prowadzenie do ocze-
kiwanego celu. To była wielka odpowiedzial-
ność za firmę i ludzi. Dzięki wytrwałości, 
poświęcaniu czasu osobistego polubiłem tą 
pracę, dającą satysfakcję i radość z kolej-
nych efektów. Cieszyło nas to, że jesteśmy 
szanowani i poszukiwani jako projektanci. 

Oznaką tego było rosnące w ostat-
nich latach  zainteresowanie studentów 
praktykami w biurze na trzynastym 
piętrze najwyższego biurowca w mie-
ście, jak i podejmowaniem pracy przez 
młodych inżynierów. Wprowadzali oni 
nowe spojrzenie na prace projektowe, 
wspólnie z doświadczonymi wygami 
tworzyli silne i nowocześnie ukierunko-
wane zespoły. Nigdy ci młodzi po stażu 
czy praktyce, nie zostali odesłani  z kwit-
kiem z biura.

- Sukcesem jest to, że 
możemy myśleć o przyszło-
ści, rozwijaniu działalności 
i podejmowaniu nowych 
wyzwań. Taką perspekty-
wą jest zakrojona na lata 
modernizacja energetyki. 
Nie zaniedbujemy prac dla 

budownictwa, sięgamy po eksport naszych 
opracowań. W minionym roku wspólnie 
z oddziałem lubelskim wykonaliśmy dla in-
westora w Nigerii projekty stacji energetycz-
nych 330/132kV i 132/33kV. W latach 80-
tych pracownicy Elektroprojektu pracowali 
w tym kraju, poznali zwyczaje i procedury. 
Posługują się biegle technicznym językiem 
angielskim, co ułatwiło kontakty i realizację 
tego zlecenia.

Nowym wyzwaniem są projekty elek-
trowni wiatrowych dużej mocy, wykony-
wane dla inwestorów farm wiatrowych 
w zachodniopomorskim oraz w podkar-
packim. Po pierwszych udanych projektach 
biuro otrzymało certyfikaty i teraz jest wy-
specjalizowane w dziedzinie dużych siłow-
ni wiatrowych o mocy jednej jednostki do 
2.5MW, montowanych na wieżach o wyso-
kości 100m i promieniu łopat 45m.

- Nie żałuję wysiłku i sił  poświęconych 
dla biura, bowiem osiągnąłem ze współ-
pracownikami wszystko, o  czym nawet nie 
marzyłem. Przeszedłem wszystkie szczeble 
zawodowe, od asystenta projektanta po dy-
rektora i wiceprezesa spółki. Spełniłem się 
jako inżynier, także w roli przywódcy „sta-
da”, zatroskanego o życiowe sprawy pra-
cowników. Trafiłem na wielu zacnych ludzi 
w regionie i mieście, którzy nam pomagali, 
za co serdecznie dziękuję.

Elektroprojekt SA Oddział w Kielcach, 25-520, ul.Targowa 18, tel.(41) 344 52 42, kielce@elektroprojekt.pl

40 Lat ELEktRopRoJEktu oddział kiELcE

www.elektroprojekt.pl



Biuletyn Świętokrzyski 4/201020

tEchNoLoGiE

Coraz więcej jest kolizji pojazdów podczas 
malowania i ustawiania oznakowania i zabez-
pieczenia na drogach. Ostatnio, koło Sando-
mierza TIR najechał na pracownika malują-
cego linie, który poniósł śmierć na miejscu 
zdarzenia.

Dlaczego do takich wypadów dochodzi? 
-zapytaliśmy Wojciecha Wieczorka, szefa kie-
leckiej firmy Dubr.

- Ponieważ oznakowania i zabezpie-
czenie dróg i ulic nie traktuje się poważnie, 
często zainteresowani czynią to z przy-
mrużeniem oka. Kierowcy narzekają, 
że się im komplikuje ruch. Wykonawcy 
wiedzą, że te czynności trzeba zrobić, ale 

Niebezpieczne malowanie
za tym kryją się wydatki. Tymczasem in-
westorzy przeznaczają na te roboty małe 
kwoty, wręcz oszczędzają, więc wszelkie 
zabezpieczenia i oznakowania robi się 
przeważnie jak najtaniej. Jak w takiej 
sytuacji zrobić to na miarę standardów 
światowych, do których są urządzenia, 
maszyny i materiały, ale dość kosztowne?

Małe firmy, ale też oddziały zagranicz-
nych przedsiębiorstw, nie zabiegające 
o opinie i referencje, a wyłącznie o forsę 
i przetrwanie na rynku, biorą tanie zle-
cenia, nie mając przygotowanych i do-
świadczonych pracowników, potrzeb-
nego sprzętu i znajomości technologii, 

a przede wszystkim, lekceważąc kwestie 
bezpieczeństwa ludzi wykonujących te 
roboty - to powszechne opinie.

-Jest to możliwe, bo ci, którzy powinni 
sprawdzać jak są zabezpieczone ekipy na 
drogach z pełnym ruchem pojazdów, nie czy-
nią tego, więc trwa udawanie. Do czasu, gdy 
dojdzie do wypadku.

W naszej firmie po dwudziestu dwóch 
latach funkcjonowania na rynku, mamy 
opracowane procedury, zasady postępowa-
nia, nowoczesny bardzo drogi sprzęt, a co 
najbardziej istotne, nie ważne są koszty, dla 
nas liczy się bezpieczeństwo pracowników 
i kierowców. Niekiedy dokładamy do takich 
prac, zlecanych przez małe gminy, bo nie 
możemy wypuścić na drogę pracownika bez 
należytego zabezpieczenia.

Zalety asfaltu  
spienionego

Dwa odcinki dróg w regionie zostały zmodernizowane  przy zasto-
sowaniu technologii recyklingu głębokiego z użyciem asfaltu spienio-
nego. W lipcu ekipy kieleckiego KPRD wykonały nową nawierzchnie 
drogi (1450 m) z Tokarni do Wolicy, a we wrześniu przeprowadzono 
prace z Bielin do Makoszyna (2300 m).

Właśnie w Bielinach spotkali się przedstawiciele instytucji i firm, 
uczestniczących w dostosowaniu technologii wspomnianego recy-
klingu do inwestycji prowadzonych w  regionie świętokrzyskim. 

- Jest to pierwsze w kraju zastosowanie tej technologii. Mieszanki 
z  wytwórni można dowieźć na budowę drogi a nawet składować 
do trzech tygodni. Masę można przede wszystkim rozkładać przy 
użyciu recyklera także podczas deszczu, nadaje się świetnie do stabi-
lizacji wałów rzecznych. Warstwa podbudowy z użyciem gorącego 
asfaltu spienionego jest szczelna, a wszelkie pęknięcia są samorzut-
nie likwidowane. Na obu budowach w Bielinach i Tokarni, firma 
Nynas dostarczyła asfalt naturalny sprowadzany z Wenezueli - wy-
jaśnił Tomasz Biały, wiceprezes Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych, główny inicjator tego przedsięwzięcia. 

- Najważniejsze, że po dwóch dniach po takiej nawierzchni 
mogą jeździć już ciężkie samochody, a co równie istotne, warstwa 

podbudowy jest cieńsza niż tra-
dycyjne konstrukcje wykonywa-
ne na zimno. Są to oszczędności 
dla inwestora i wykonawcy. 
Z uznaniem podkreślam  rolę 
KPRD w tym przedsięwzięciu. 
Przedsiębiorstwo  zgodziło się 
wdrożyć tę technologię i opa-
nowało ją w doskonałym tem-
pie  przy współudziale  firmy 
„Nynas”- powiedział prof. Ma-
rek Iwański z Politechniki Świę-
tokrzyskiej.

Tyle lat liczy kielecki Oddział 
Elektroprojektu, taki też okres 
przepracował w biurze jego dy-
rektor i wiceprezes spółki (od 
15 lat), Kazimierz Ginał, członek 
Świętokrzyskiej Izby.

Nic więc dziwnego, że były 
powody do świętowania tym 
bardziej, że kieleccy projektanci 
nie tylko tworzyli dokumentacje 
dla wielu inwestycji i zakładów 
w kraju i za granicą, ale mają bogaty udział w pracach na rzecz re-
gionu świętokrzyskiego. Opracowywali linie napowietrzne wysokie-
go i niskiego napięcia, kablowe, światłowodowe, sieci telefoniczne, 
oświetlenia uliczne i obiektów zabytkowych, stacje transformatoro-
we i wielkie rozdzielnie energetyczne, budynki i obiekty kubaturo-
we. Stałą obsługą projektową Elektroprojekt kielecki obejmuje PGE 
Dystrybucja Oddział w Skarżysku Kamiennej. 

Obecnie poważnym przedsięwzięciem kieleckiego biura jest pro-
jekt GPZ w izolacji gazowej w Gdańsku wraz z trzykilometrową linią 
kablową 110 KV, dla zasilania obiektów nowych właścicieli na tere-
nach dawnej stoczni. Skomplikowane zadanie, wymagające umiejęt-
nego połączenia nowych inwestycji z dotychczasowymi odbiorcami 
w tym rejonie. 

Kieleccy projektanci podjęli się też opracowywania dokumentacji 
dla powstających coraz częściej farm elektrowni wiatrowych.

Goście, którzy zjechali na jubileuszowe spotkanie w Górach Świę-
tokrzyskich, podkreślali osiągnięcia i wysoki poziom umiejętności 
oraz bogate doświadczenie kieleckich projektantów. 

Prezes zarządu Elektroprojekt SA, Tadeusz Kasprzak z okazji ju-
bileuszu wręczył dyr.K.Ginałowi statuetkę - wyróżnienia dla najlep-
szych pracowników spółki.

 - Pracowałem w Elektromontażu kieleckim, dlatego z kontak-
tów z jubilatami, mam jak najlepsze wspomnienia i w pełni doce-
niam ich dorobek dla regionu i kraju – powiedział wicemarszałek 
województwa, Zdzisław Wrzałka.

Gratulacje i życzenia w imieniu Świętokrzyskiej Izby złożyli - pre-
zes Andrzej Pieniążek oraz dyrektor Wiesława Sobańska.

40 lat projektowania
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Czym wygrywają przetargi?!

Wśród tej grupy 75 proc. stanowią obywa-
tele Chin, Wietnamu, Indii i Nepalu, którzy 
aby pracować w Polsce, muszą mieć od pierw-
szego dnia zezwolenie na pracę. Najwięcej 
cudzoziemców z Azji trafiło na Mazowsze 
(prawie połowa) oraz na Pomorze i do Ma-
łopolski. Osoby te najczęściej są zatrudniane 
w handlu oraz przemyśle, a także w pośrednic-
twie finansowym i obsłudze nieruchomości. 

W sektorze budowlanym najczęściej 
sprowadzani są spawacze, monterzy rusz-
towań, glazurnicy, zbrojarze, cieśle czy kie-
rowcy koparek. Mimo że miesięczny koszt 
sprowadzenia robotnika z Azji to wydatek od 
600 do nawet 5,5 tys. zł, pracodawcom się to 
opłaca. Robotnicy ci pracowali najczę-
ściej za minimalną płacę (1,3 tys. zł). 
Chińskie firmy budowlane są często 
dotowane przez państwo i mogą obni-

żać koszty. Z kolei minimalne stawki 
są nie do zaakceptowania przez bezro-
botnych Polaków. 

– Polscy spawacze, monterzy rusztowań 
i specjaliści w budownictwie są bardzo po-
szukiwani, ale ich zatrudnianie jest ryzy-
kowne. Podejmują pracę na miesiąc, 
góra dwa, a kiedy pojawi się oferta 
pracy ze Skandynawii lub Niemiec, 
bez uprzedzenia porzucają pracę i wy-
jeżdżają – dodaje Marta Zięba-Szklarska 
z Alter FM Partners, firmy, która sprowadza 
do Polski m.in. pracowników z Nepalu. Tyle 
„Gazeta Prawna”

W środowisku budowanym wiele się dys-
kutuje o kłopotach kadrowych, ale jak to się 
dzieje, że nikt dotychczas z ministerstwa ani 
z PIIB czy gospodarczych izb branżowych, 
nie wystąpił z protestem w sprawie zatrud-

niania pracowników z Dalekiego Wschodu 
na najniższych stawkach!! Przecież firmy 
dalekowschodnie tym mogą wygrywać prze-
targi na zamówienia publiczne, w których 
rozstrzygającą jest najniższa cena!

Jeden z dyrektorów – właścicieli firmy 
wykonawczej, aż podskoczył ze złości. - Jak 
w takich warunkach startować w przetar-
gach na budowę dróg! To jest porąbany 
system! Mam dość tego. Swoim długoletnim 
pracownikom, inżynierom i fachowcom 
mam powiedzieć, że ich zwalniam i przyj-
muję ludzi ze Wschodu, bo są tańsi? A czy 
to są fachowcy? Albo niech mnie Państwo 
dotuje tak jak to jest w Chinach…

Inne zagraniczne koncerny, wykupują 
polskie zakłady lub udziały w spółkach, by 
mogli bez przeszkód rywalizować w przetar-
gach o najniższą cenę, mając wsparcie swych 
zagranicznych central. Wygrywają zlecenia 
i mogą polskim firmom jako podwykonaw-
com, dyktować warunki finansowe, oczywi-
ście niezbyt korzystne.

Z 18 tys. do 29 tys. wzrosła w ubiegłym roku liczba zezwoleń na pracę 
udzieloną cudzoziemcom. To wzrost o 60 proc. w stosunku do 2008 roku 
– wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

koNkuRENcJa
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- Finisz – zbliżamy się do końca, wszystkie roboty konstrukcyjne 
zostały wykonane, włącznie z nawierzchnią mostu. Przy układaniu 
warstwy ścieralnej na wiążącej z asfaltu lanego, pracowała ekipa 
kieleckiego KPRD oraz nasi pracownicy, natomiast masę dostarczał 
zakład kieleckiej firmy w Górnie – mówi Jacek Młynarczyk z Mota-
Engil CE, kierownik budowy mostu na Wiśle w Sandomierzu. 

Obecnie zakładane są 
bariery, poręcze, balustra-
dy, kończą się roboty przy 
chodnikach. Biały kolor 
podpór mostu kontra-
stuje ze zardzewiałą kon-
strukcją starego. Na wio-
snę zostaną pomalowane 
gzymsy, powierzchnie ich 
już do tego przygotowa-
no. Trwają się prace przy 
zabezpieczaniu skarp oraz 
przyczółków, wykonano 
schody.

Dojazdy do nowego mostu są już gotowe, kończy się wykonywanie 
chodników na ulicy Lwowskiej (od strony Tarnobrzega), ostatnie prace 
z układaniem masy bitumicznej, a także z instalowaniem ekranów dźwię-
kochłonnych. Kontynuowane są prace przy instalacji oświetlenia.

Pozostaną do wykonania w grudniu roboty hydrotechniczne 
- odbudowa ostróg, brzegów, pogłębienie kanału portowego. Na 
wiosnę przewidziano prace kosmetyczne, porządkowanie terenu 
wokół mostu, obsianie traw.

- W końcu maja doj-
dzie do próbnego obcią-
żenia mostu, a po nim na-
stąpi przekazanie obiektu 
i całego węzła do użytku. 
Kontrakt przewiduje za-
kończenie inwestycji 20 
lipca, wyprzedzenie jest 
więc znakomite. Mimo 
dwóch poważnych po-
wodzi i długich okresów 
deszczowych. Cieszą też 
opinie, że most został 
wybudowany sprawnie i  
zgodnie ze sztuką mosto-
wą i projektem.

saNdomiERz

Mostostal Warszawa SA oraz Acciona Infraestructuras SA Oddział 
w Polsce za 642 mln zł mają wybudować w czasie 18 miesięcy (nie licząc 
okresów zimowych) obwodnicę kielecką drogi ekspresowej S7.

Program prac zawiera m.in. wyburzenie istniejących obiektów inży-
nierskich, wiaduktów, mostów, wybudowanie dwujezdniowej drogi po 
dwa pasy na każdej (pod trzeci zarezerwowano teren pomiędzy jezd-
niami)o długości 22,7 km, skrzyżowania wielopoziomowe: Kostom-
łoty- Niewachłow zawierające dwa węzły dwupoziomowe - na dotych-
czasowym miejscu wiaduktu ul. Łódzkiej oraz drugi przy włączeniu do 
S7 nowego śladu drogi krajowej w kierunku Łodzi (obok Miedzianej 
Góry), Jaworznia, Chęciny oraz skrzyżowanie z drogą 768 do Włoszczo-
wy, wiadukt na drodze Kielce – Zagnańsk, wiadukty nad linia kolejową 
Kraków – Warszawa oraz Kielce – Częstochowa, 31 mostów, przejść 
podziemnych dla pieszych, 3 przejścia dla dużych zwierząt i przepusty 
dla mniejszych.

Umowę na wykonanie zadania podpisali- Ewa Sayor dyrektor Od-
działu Kieleckiego GDDKiA, Jerzy Wójcik dyrektor infrastruktury, 
budownictwa drogowego i kolejowego oraz Jose Angel Andres Lopez, 
członek zarządu Mostostalu Warszawa SA, dyrektor techniczny Acciona 
Ifraestructuras SA Oddział w Polsce.

Tradycyjnego wbicia łopat dokonali przedstawiciele władz woje-
wódzkich, powiatu kieleckiego oraz gmin, przez które prowadzi droga 
S7 na wspomnianym odcinku, a także parlamentarzyści i szefowie inwe-
stora – oddziału kieleckiego GDDKiA. 

Już na początku inwestycji, wielkie uznanie gości spotkania zyskał ge-
neralny wykonawca, Mostostal Warszawa SA, którego wiceprezes Grze-
gorz Owczarski, zamiast gadżetów przywiózł…eleganckie parasole, pod 
którymi mogli się schronić przed solidnym deszczem.

- Jako doświadczona firma w budownictwie drogowym, jesteśmy 
zawsze przygotowani na najgorsze warunki i nic nie jest nas w stanie za-
skoczyć. Nawet dzisiejszy deszcz. Podobnie będzie z rozbudową obwod-
nicy kieleckiej. Skierujemy tu bardzo dobrych fachowców, którzy akurat 
kończą roboty przy obwodnicy Wrocławia, dlatego termin oddania tego 
odcinka nie jest zagrożony – powiedział wiceprezes G. Owczarski.

Obwodnica kielecka  
za 642 mln

Finisz na moście
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- Trwa proces rozruchu technicznego 
oraz odbiór poszczególnych obiektów, na 
przełomie grudnia i stycznia, wszystkie po-
winny być sprawne do eksploatacji. Wów-
czas będziemy mogli wystąpić z wnioskiem o 
przejęcie obiektów przez inżyniera kontrak-
tu, bowiem zrealizowano trzy podstawowe 
założenia ekologiczne inwestycji - mówi Mi-
rosław Cenarski, kierownik projektu z WTE 
Wassertechnik Polska.

Funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, a po-
brane próbki w październiku przez niezależ-
ne laboratorium, potwierdziły osiągnięcie za-
kładanych parametrów. Z końcem listopada 
zakończono rekultywację lagun osadowych. 
Ostatnim efektem ekologicznym inwestycji, 
jest uruchomienie termicznej utylizacji osa-
dów ściekowych i ich zagospodarowania.

Zakończono roboty i próby szczelności 
przy modernizacji zespołu obiektów czte-

- Prowadzimy nadal roboty przy instala-
cjach podziemnych w Kielcach, przemieściliśmy 
wszystkie instalacje, które kolidowały z zabija-
niem ścian grodzicami. Kontynuujemy prace 
przy kotwieniu tych ścian, wykonamy oczep, 
a później już konstrukcje żelbetowe przy tune-
lu obok Galerii „Echo”. Trwają roboty ziemne 
przy wykopie tunelu - mówi Paweł Litwiński 
z kieleckiego Farta,, kierownik budowy, p.o. 
dyrektora kontraktu, członek Izby. 

Tunel w mieście
Jest także droga wewnętrzna umożliwia-

jąca dojazd do kampusu uniwersyteckiego 
od ul. Solidarności oraz Żniwnej. Po stronie 
zachodniej skrzyżowania w kierunku ul.War-
szawskiej trwa usuwanie wszelkich kolizji in-
frastruktury podziemnej, by można było wy-
konywać grodzice, co potrwa do końca roku. 
Wówczas możliwe będzie przystąpienie do 
drążenia wykopu.

- W grudniu dojdzie też do zmiany w ru-
chu w ul.Solidarności z jezdni zachodniej na 
tymczasowy pas w środku ronda, co pozwoli 
na kontynuowanie robót z obu stron tunelu. 
Taka sytuacja potrwa do końca czerwca.

Na odcinku poza miastem wykonane zosta-
ły podbudowy konstrukcyjne na dojazdach do 
mostu w Cedzynie, na moście jest juz warstwa 
z asfaltu twardo lanego, na ponad dwukilome-
trowym odcinku ułożono warstwy bitumicz-
ne. W marcu planowane są prace przy budowie 
ronda na skrzyżowaniu w Cedzynie.

Na budowie pracuje obecnie ok. 50 osób 
nadzoru oraz ok. 180 budowlanych z kilku-

nastu firm, w tym głównie operatorów cięż-
kiego sprzętu specjalistycznego.

Oczyszczalnia gotowa!
rech osadników wtórnych. Zawansowane 
są prace przy zagospodarowaniu terenów, 
budowie dróg wewnętrznych. Czynna jest 
nowa stacja odwadniania osadów, stara zo-
stanie wyburzona.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 
budynek administracyjny zostanie zasiedlo-
ny, włącznie z uruchomieniem laboratorium 
„Wodociągów”. Po przeprowadzce, zostanie 
wyburzony dawny obiekt administracyjny, 
na tym miejscu będzie parking.

- Do marca będziemy usuwać ewentual-
ne usterki lub poprawki zasugerowane przez 
komisję rozruchową, musimy uzyskać po-
twierdzenia efektów ekologicznych lub pro-
cesów technologicznych na poszczególnych 
instalacjach, przygotować całość dokumen-
tacji powykonawczej. Natomiast do końca 
czerwca nieliczna ekipa będzie zajmować 
się zakończeniem robót ziemnych i kosme-
tyką terenu, jak obsianie traw, nasadzenia 
drzew, których nie można zrobić w zimie.

Później WTE Wassertechnik musi przed-
stawiać informacje, że parametry uzyskane 
podczas odbioru inwestycji zostały utrzymane 
przez trzy lata, w tym m.in. wyliczenia kosztów 
procesów technologicznych i efektów ekono-
micznych założonych w projekcie 



Biuletyn Świętokrzyski 4/201024

Niedługo koniec!
- Wykonaliśmy 90 proc. zaplanowanych 

robót, wszystkie obiekty inżynieryjne mamy 
prawie zakończone. Na 11 kilometrach jezd-
ni są już warstwy bitumiczne, ekipom Stra-
baga pozostało do ułożenia jeszcze 20 tys. 
ton mas. Korzystamy z dobrej pogody, dlate-
go takie postępy – mówi Katarzyna Rudnicka 
z Mota-Engil CE, zastępca dyrektora kontrak-
tu budowy trasy S7 Występa – Skarżysko.

Na niektórych odcinkach pojawiły się ta-
blice informacyjne, a także bramy kierunko-
we dla kierowców, tak jakby już można było 
korzystać z nowej trasy S7. Zainstalowano 
już w wielu miejscach oświetlenie, szczegól-
nie przy zjazdach i wiaduktach. Interesujący 
węzeł ze „ślimakami” powstał przy zjeździe 
do Suchedniowa.

Budowa  
w Jędrzejowie

W siedzibie Oddziału kieleckiego GDD-
KiA, dyrektor Ewa Sayor podpisała umowę na 
budowę 8-kilometrowej północnej obwodni-
cy Jędrzejowa w ciągu 18 miesięcy (bez okre-
sów zimowych). Dwujezdniowa droga połączy 
Przęsław z węzłem kieleckim na S7. Wykonaw-
cą jest Budimex SA Warszawa, którego repre-
zentowali zastępca dyrektora Włodzimierz 
Bilski oraz dyrektor Rejonu Arkadiusz Nobis. 
Koszt robót budowlanych wyniesie 185,8 mln, 
całkowita wartość inwestycji 250 mln. Dofi-
nansowanie z Funduszu Rozwoju Regional-
nego UE wyniesie 110 mln. Umowę na nadzór 
inwestorski (koszt 4.8 mln) podpisano z MP 
Mosty, które reprezentowali prezes Mariusz 
Potępa i wiceprezes Paweł Samek.

Po roku
Już rok trwa przebudowa drogi z Nowej 

Słupi (wraz z obwodnicą tej miejscowości) do 
Ostrowca Św. Jak powiedział kierownik budo-
wy Jerzy Żołądek z kieleckiego Farta, prace prze-
biegają lepiej nic przewiduje to harmonogram.-
Korzystamy z dobrej pogody oraz wyłączenia 
ruchu pojazdów. Jeśli nie będzie w przyszłym 
roku kataklizmów, droga zostanie oddana 
wcześniej niż 30 września. Obecnie na wielu 
odcinkach 28-kilometrowej drogi jest wyko-
nana szeroka jezdnia, są utwardzone pobocza, 
profiluje się skarpy, w niektórych miejscowo-
ściach ułożono krawężniki i chodniki. Prawie 
gotowa jest obwodnica Nowej Słupi.

Nie jest to łatwe, niekiedy nocami obni-
żenia temperatury są znaczne, w przypadku 
układania warstwy ścieralnej o grubości 3 cm, 
ma to znaczenie.

Trwa profilowanie skarp, nasypów, jeśli 
pogoda pozwoli, prace ziemne przy porząd-
kowaniu terenów przy obiektach będą pro-
wadzone nadal.

Wykonywane są chodniki, dojścia, zjazdy, 
przybywa z każdym dniem ekranów dźwięko-
chłonnych, barier zabezpieczających jezdnie.

W grudniu zakończone będą kolejne 
odcinki jezdni, ale ze względu na warunki 
zimowe, nie przewiduje się zmian w ruchu 
samochodowym. Będą natomiast trwały – 
o ile warunki pozwolą – roboty porządkowe 
i zagospodarowanie terenu.

- Po 15 marca, prace na jezdniach głów-
nych i tzw. lokalnych zostaną wznowione, 
dojdzie do skierowania ruchu na nową tra-
sę. Wstępnie ustalono, że 23 maja nastąpi 
oficjalne zakończenie inwestycji.

Katarzyna Rudnicka, 
absolwentka budowy 
mostów Politechniki 
Wrocławskiej, prak-
tykę zdobywała na 
budowie autostrady 
A4, ma uprawnienia 
mostowe, a w maju 
otrzymała upraw-
nienia budownictwa 
ogólnego. Po sześciu 
latach pracy, jest obecnie w Mota - Engil 
Central Europe zastępcą dyrektora kontraktu 
ds. mostowych na budowie S7 oraz dyrekto-
rem regionu Kielce, który bazę będzie miał 
w Skarżysku, a biuro w Kielcach.


